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On Susquehinna's sido, fair Wyoming!
Although the wild-flower on thy ruin'd wall
And roofless homes, a sad remembrance bring
Of what thy genlie people did befall;
Vet thou wert once the lovelicst land of all
That see the Atlanlic wave their mom reslore.
Swoet land! may I thy löst delights recall
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FORETAL,

]$i._n första brochure, Republiken Chile, hade lyckan
att vinna de fleste af mine Läsares bifall. Ehuru den
beskref ett land och händelser, vida aflägsna och främ-
mande för Nordens invånare, torde likväl det förras
omvexlande öden, dess beständiga, ehuru ofta omärk-
liga stiäfvande till sjelfständighet, och de senares ej
sällan analoga beskaffenhet med tilldragelserna i flera
af de Europeiska länderna, samt i synnerhet den jem-
förelse, som öfverallt framstår i det citerade^arbetet,
emellan Spanjorerne och deras Amerikanske afkomlin-
gar, — förnämligast varit de förömål, som dcri ådragit
sig Läsarens uppmärksamhet. Det arbete, som jag nu
vördsamt erbjuder mine Läsare, framställer dessa äm-
nen uti ett mera utveckladt skick; skåde-platserneför
händelserna, äfvensom perioderna då de inträffat, äro
oss närmare, och kampen emellan upplysning, frihet
öch sjelfständighet, å ena sidan, samt mörker^anarki
och despotism, å den andra, — framstår här mera all-
varlig och till sina resultater mera omvexlande, i hvil-
ket afseende i synnerhet staden Buenos Ayres företer
högst märkvärdiga fenomener.

Jag har i detta arbete sökt framstäl!a"händelserna,
och de särskillda orter der de inträffat, så tydligt, som
det varit mig möjligt; och i de detaljer, der min egen



erfarenhet varit otillräcklig, har jag följt de auktorers
arbeten, som jag ansett vara de tillförlitligaste. Dessa
äro: Annuaire Ilistorique par C. L. Lesur.- Essay
Historique sur la Revolution de Paraguay par M. M.
Rengger el Longchamp; Carl Victorinis Krönika.- Bec-
kers Verlds-historia; Spanish Americaj or a Descrip-
tive Historical and Geographical Account of the Do-
minions of Spain in the Western Hemisphere etc.

by TI. R. Ronnycastlet m. fl. — Hos Premier-Löjtnanten
Hr A. G. Oxehufvud och Hr J. G. Dahlström, hvilka sam-
tidigt med mig vistats i Syd-Amerika, står jag i sär-
skilld förbindelse för de rättelser och bidrag, de haft
den godheten att meddela mig. Vid bestämningen af
seo-el-leders och hamnars lägen, har jag följt John W.
Archers Chart of the River La Platå, published 182S,
samt i afseendo på städers och orters lägen innom lan-
det: den ofvannämnde Hr Bonnycastles uppgifter; hva-
dan ockLongituden öfver allt i detta arbete är beräk-

nad ifrån Londons meridian. Beträffande åter de deri
förekommande Staters och Provinsers gränsor, har jag
vid deras bestämmande följt: Americaj entworfen und
gezeichnct von C. F. IVeiland. — tVeimar 183yf hvil-
ken karta torde vara en af do nyaste, som hittills ut-

kommit.
Slutligen får jag härmed framföra min erkänsla till

de Gynnare och Vänner, hvilka genom subskription på
detta arbete, ställt mig i tillfälle, att utan förlust kunna

låta trycka och utge detsamma.
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1. ARTIKELN.
Ryckte om fred med Brasilien —Afsked af Chile. — Kapten Lu-4

cc. — Salutering. — Afsegling. — Katastrof. — Resans behag.
— Saltö mortale. — Envigeskamp — Cap Horn, le Mairs sund.
— Ankomst till Platå floden. —El Banco Ingles. — Fata
morgana. —Ankomst till Montevideo. — Mdntevideos hamn.
Segling uppför Plata-floden. — Bankarne Ortiz och Chico*
Prejning. — Buenos Ayres' redd. —Ankomst tillBuenos Ayres»

fikriget emellan Brasilien och Las Provincias Unidasi
del Rio de la Platå hade de facto upphört, och man

väntade stundeligen rapport om den definitiva fre-
den, då, ibland andra spekulationer—föranledda
utaf den i Buenos Ayres förmodade brist på varor
af alla slag efter en der länge uthärdad blokad ut-
af Brasiliens flotta — agenten för det argentinska
skeppet Fortunata Palernnitana *) (sedermera Bi-
envenida), lat deri inlasta en del af dess ifrån Spa-
nien medhafde laddning, jemte alla den kondem-
nerade Buenos Ayres Korvetten Montevideos **) ka-
noner och kulor, samt gaf befälhafvaren, Löjtnan-
ten (Silvanus) Luce, instruktion att hålla sig färdig
att vid första vink dermed afgå till Buenos Ayres.

Denna stad hade före kriget, under klok sty-
relse och medelst liberala författningar, uppnått ett
anseende som ställde den främst ibland alla f. d.

+) Detla Skepp, hemma i Barcelona, hade utaf en Buenos
Ayres Kryssare , under en Kapten Fourniers befäl, blifvit
uppbringadt på höjden af Rio de Janeiro och afskickadt till
Valparaiso.

**) Tillhörande den för Buenos Ayres' räkning i Chile upp-
köpta Flotilj. (Se förf. brochure : Republiken Chile pag 13.)



2 ArsKED af Chile.

Spanska Syd Amerikas handels-städer, och man till-
mötessåg med förtröstan, att den snart skulle repa
sig efter de under kriget lidna förluster, samt åter-
vinna sin förra betydande handel.

Äfven jag lackades af dessa lysande aspekter,
och tog passage med nämnde fartyg.

Det var med smärtsam känsla jag öfvergaf det
intressanta Chile. Jag hade der tillbringat sju år —

pm än ej alltid de lyckligaste i afseende på reali-
serandet af de företag, som tillhörde mitt yrke — likväl
ibland de angenämaste i min lefnad, i anseende till
clet gästfria, okonstlade och förekommande sätt, hvar-
på jag bemöttes af de fleste Chilener *), med hvil-
ka jag hade affärer eller ock endast vänskapsrelatio-
ner.

Jag hade vant mig vid landets seder och bruk,
älskade klimatet, och hade lärt språket. — Men tär-
ningen var kastad, jag tog afsked af mina bekanta,
Och gick om bord på nämnde fartyg för att der af-
vakta stunden då ankaret skulle lyftas. Underrät-
telsen om freden med Brasilien, dröjde likväl längre
än man väntat, hvilket jemte en bedröflig händelse,
som korrt efter min embarkering inträffade, gjorde
mitt vistande om bord både långvarigt och nödvän-
digt.

Kaptenen, Löjtnant Luce, Nord-Amerikan till
nation, var en tilllagsen, pålitlig och skicklig
sjöman, samt en i alla afseenden rättskaffens och

*) Äfven af utlänningar bemöttes jag med vänskap och till-
gifvenhet; ibland andra må jag till dit ankommande Sven-
skars tjcnst omnämna Herr Nilsen (en i Valpairaso etable-
rad Dansk, gift med en Chilenska), som med lika gästfrihet
oinfattar både Svenskar och Danskar



3KAPTEN LUCE.

ädelt tänkande man. Sedan han i egenskap af pris-
mästare öfvertagit befälet öfver Fortunata Palermi-
tana, hade han under de största ansträngningar lyc-
kats, att med en okunnig, och af flera nationer be-
stående besättning, i trots af dennes myteri, far-
tygets dåliga belägenhet *), och en total brist på
friskt vatten om bord —föra denna pris till Valpa-
raiso.

Der mötte honom krångel och obehagligheter,
tillställda så väl af fartygets styrman, hvilken stått
i téten för det nämnde myteriet, och nu hotade
Kaptenens lif—som af disponenterne utaf lasten;
hvilket allt, i förening med ett retligt nerfsystem,
redan förut äggadt igenom hans under resan ut-

ståndna mödor och bekymmer, först förorsakade
honom grubbel, sedan svagsinthet och slutligen ga-
lenskap.

Till råga på olyckan voro både förste och an-
dre styrmannen af den nya besättning, som i Val-
paraiso blifvit förhyrd, begifne på starka drycker,
och togo sig hvarje afton ett rus; så att ingen fanns,
åt hvilken Kaptenens vård med säkerhet kunde an-
förtros. — Jag åtog mig derföre denna obehagliga
post, helst Kaptenen var min vän, och jag visste, att

det låg uti hans intresse att såsom befälhafvare åt-
följa fartyget till Buenos Ayres. Jag förbigår här
alla de rysliga uppträden jag under Kaptenens sjuk-
dom måste öfvervara, såsom då han vid flera till-
fällen om nätterna kullkastade de tvenne matroser,
som alltid vakade utanför hans hytta, och sprang
upp på däck för att störta sig i sjön»men hvarifrån
det dock alltid med goda ord — alldrig med styrka
*— lyckades mig att hindra honom.

*) Bogsprötet blef i en ..torra afbrutet och fartyget hadt «ri

svår läcka.
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Detta tillstånd varade i fjorton dagar, hvarefter
en kris inträffade och Patienten, som dittills alldrig
fått sofva, djupt inslumrade. lian sof sedan oafbru-
tet i tolf timmar, under de roligaste drömmar,
hvarunder han beständigt skrattade, och när han
slutligen vaknade, var han fullkomligt redig.

Pris-Agenten hade emellertid varit omtänkt att
skilja honom från befälet, men måste nu, sedan han
tillfrisknat, låta honom dervid o.varstå hvilket för
honom var så mycket lyckligare, som underrättelse
i detsamma inlopp, att fred definitift vore afslutad,
ehuru ännu icke ratificerad, emellan Brasilien och
Plata-flodens förenade provinser-

Skeppet var nu i fullkomligt stånd och segel-
färdigt; men före afresan skulle freden firas me-
delst salutering, och då intet annat fartyg med Bu-
enos Ayres' flagg vid tillfället fanns uti hamnen, blef
Kaptenen uppdragen att med de fyra om bord va-
rande kanoner gifva saluten. Till detta ändamål
kläddes fartyget på vanligt sätt, hvarefter Englands,
Chiles, Frankrikes och Förenta Staternas flaggor
efter hvarandra blefvo hissade på förtoppen, och
vederbörligen saluterade. Saluten besvarades ifrån
batteriet St Antonio , samt ifrån alla de ofvannämn-
de nationers i hamnen liggande örlogsfartyg, med
undantag utaf en Nordameriskansk korvett, som icke
tycktes märka saluten. Officerarne ursäktade sig
väl sedermera dermed, alt korvetten då legat under
reparation, men man förmodade likväl, att urakt-
låtenheten härrört deraf, att den Engelska flaggan
fått den första saluten; ty ehuru de båda nationer-
nas rivalitet icke numera så ofta och så häftigt fram-
bryter som fordom, ser man likväl ännu derpå ett
och annat exempel.
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Det var hvad Engelsman kallar unkind (oöm)
— att icke nyttja ett strängare ord — handladt utaf
agenten, att tillställa detta nerfskakande uppträde
om bord på ett fartyg, hvars kölherre ännu nöd-
gades hålla sängen efter en så farlig sjukdom, som
den nyss beskrifna — och det så mycket mer, som
Bienvenidas egenskap af köpmansfartyg gjorde, att
hela tillställningen var — till det minsta sagdt — o-
påklallad.

Jag befarade vid hvarje skott, att Kaptenen
skulle återfalla i sin förra sjukdom; ty tvungen, som
han ännu var, att hålla sängen, led han förfärligt
af dånet och skakningarna under denna långa tre

gånger repeterande kanonad*), och hans spasmer
och oroliga blickar gåfvo tillräckligt tillkänna vådan
af hans belägenhet; men glädjen att hafva återvun-
nit förnuftet och helisan, samt hoppet att snart å*
terkomma till Buenos Ayres, der han förväntade
betydliga prispenningar, uppehöllo hans mod, och
bevarade honom ifrån några farliga följder af det
obehagliga uppträdet.

Sedan de sista anstalterna for resan blifvit gjor-
da, och ännu tvenne passagerare (tyska Handelsex-
pediter) kommit om bord, lättades ankaret, den
4:de November 1828. Vi hade en stark landbris,
och Cordillerans snöberg samt kustens gråa klip-
por försvunno snart för våra Ögon uti den svallan-

*) I de Syd-Amerikanska hamnar, jag besökt, var det all-
tid vanligt vid större högtidligheter att salutera tre sär-
skillda gånger, nämligen vid solens uppgång, middags-
tiden och vid solens nedgång, men vid detta tillfälle
begynte saluteringen först middagstiden, emedan rapporten
om fredsslutet ankom för sent, för att saluteringen kunnat
begynna vid soluppgången ; likväl saluterades tredje gången
då prisagenten samma dag gjorde ett besök om bord.
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de böljan. Vinden blef friskare emot natten, och
öfvergick till sydvest, så att det blef nödigt att lig-
ga dikt by the wind , hvarvid skeppet begynte att
hårdt arbeta, och gjorde derunder så häftiga öfver-
halningar, att passagerarne stundom tumlade utur
sina kojer. Detta härrörde af lastens okloka stuf-
ning, hvilken, då Kaptenen under sin sjukdom va-
rit hindrad att öfvervara densamma, saknat en be-
höflig tillsyn, hvarigenom de om bord tagna kano-
ner och gröfre jernpjeser blefvo stufvade på botten
af fartyget, utan att man derunder lagt en till de-
ras vigt proportionerad bäddning, hvilket föran-
ledde dessa skeppets ojemna rörelser.

Det är vanligt, när ett fartyg, efter att länge
hafva legat i hamn, utlöper, fordras någon tid in-
nan allting om bord kommer i sin jemna gång,
särdeles då det erhållit nytt löpande gods, såsom här
var fallet; och plägar alltid besättningen, sedan all-
ting är klart om bord, och då fartyget kommer till
sjös, af befälet tillhållas att sätta an vant och stag
m. m. Detta iakttogs också af förste styrman-*
nen *), och af Kapten sjelf då han var på däck;
och tillbringades aftonen med dessa och andra om-
sorger ända till mörkningen , då så väl jag som de
öfrige passagerarne gingo till kojs, sedan fartygets
obehagliga rullning förtagit oss lusten att dellaga i
aftonmåltiden, och hvar och en somnade roligt
under angenäma förhoppningar.

Den andra styrmannen var en trÖgbekymmers-
los yngling, och hade tillika den aftonen tagit sig

*) Till dennes låfoid måste jag här nämna, att huru han än
lefvat på land k han dock aldrig öfverlastade sig på sjön.
Det hände honom icke en enda gång under hela resan, utan
skötte han sin tjenst med utmärkt nit och skicklighet; han
Tat dessutom en snäll navigatör.
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för mycket till bästa ; när derföre hans vakt emot
morgonen vidtog, hade han icke vårdat sig om att
ansätta vanten, ej eller brydde han sig om att vid
tilllagande svårt väder minska seglen, utan höll just
på att slumra, då vi alla väcktes af ett förfärligt brak.

Uppkommen ur min koj, skyndade jagpå däck,
der den största oordning herrskade. Förbram- och
farmars-seglen hade jemte deras stänger och rår
försvunnit, och skeppet, som ränt upp i vinden ,

kastades under klappande segel hit och dit af vå-
gorna. Pumpen pejlades och i rummet befanns tre fot
vatten. En del af berättningen användes nu att bärga
stänger, segel och rår, hvilka, sedan de gått öfver
bord, likväl faslhöllos vid fartyget medelst de bardu-
ner och andra tåg, som icke sprungit — och de öf-
riga anställdes vid pumparna; men den ena af des-
sa gaf obetydligt, och den andra alls intet vatten.

Vår ställning var nu högst betänklig. Skeppet
hade under trenue vakter, eller 12 timmars tid ,

legat för babords halsar, och derunder styrt vest-
lig kurs, som bar rakt från landet; vi kunde såle-
des efter en beräkning af 4 mils fart, antaga vårt af-
stånd derifrån till åtta svenska mil, hvilken sträc-
ka vi svårligen hade kunnat tillryggalägga innan far-
tyget gått i sank^ om vattnet fortfarande hade ökat
6ig i rummet, — och det så mycket mindre som
fartygets fart, genom förlusten af de nämnda seglen,
blifvit betydligt försämrad, samt dess afdrift förökad.
Man försökte länge förgäfves att upptaga karet ur
den obrukbara pumpen, det lyckades likväl till
slut, och nytt läder blef dera pålagdt; men då vid flera
förnyade försök ingen åsyftad verkan deraf förspor-
des, måste man tills vidare dermed upphöra, för
att i hast kunna iståndsätta den andra brukbara,
ehuru på långt när icke mot ändamålet svarande
pumpen.
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Då under denna operation ingen pumpning
kunde äga rum, och vattenmassan i rummet följaktli-
gen hastigare tilltog, infann sig bekymmer hos både
sjömän och passagerare; och mångens tanka fasta-
des ovilkorligen vid de på fartygets botten liggande
ominösa kanonerna. Sjön gick likväl icke så hög,
att skeppets båtar icke skulle kunnat vaka, om de
blifvit nedsatta i hafvet; vi voro således just icke i
hvad man kallar lifsfara, men det förefaller ändå
betänkligt, åminstone for en oinvigd, eller som sjö-
männen kalla, landtkrabba, att befinna sig uti öp-
pen båt på det förrädiska hafvet, och på så långt
afstånd från land.

Andteligen lyckades man att uttaga karet ur
denna andra pump, och sedan det blifvit några
gånger repareradt samt återinsatt, begynte den pum-
pen till vår gemensamma glädje att i öfverflöd upp-
hämta vatten, och efter en fjerndelstimmas an-
strängning, befanns vattenmassan i rummet minskad.
Detta ingaf mod, och besättningen arbetade nu
oförtrutet tills efter några timmars förlopp fartyget
varians. Man hade under tiden icke varit overksam
vid förmasten : Utafen korrt reserv-spira förfärdigades
i hast förmars-stång, och den gamla bramstången,
som blifvit bärgad, kunde äfven med någon förän-
dring begagnas. Af rår, segel och taklage hade ock-
så allt blifvit bärgadt, och innan middagen klöf
Bienvenida åter muntert den fradgande böljan.

Anledningen till hela denna villervalla var Un-
derstyrmannens försummelse att göra runda, att un-
dersöka pumpen, och att i tid intaga bramseglen
vid den emot morgonen tilltagande kultjen. Läc-
kan var icke farlig, utan fordrade endast en qvart
timmas pumpning uti vakten, och torde orsaken
till den mängd vatten, som vid detta tillfälle befanns
Uti fartyget, hafva bestått deruti, att pumpen för-
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modligen icke blifvit rörd sedan dagen före skep-
pets afsegling ifrån Valparaiso. Genom denna läc-
ka hölls atmosferen frisk om bord, då intet vatten
blef stillastående vid kölen, som är fallet på täta
fartyg, der detta vatten alltid åstadkommer en väm-
jelig och högst ohellsosam lukl.

Vi hade uti 10 dagars tid en uthållande stark S.
V-vind, som slutligen gjorde, att el mar pacifico (det
stilla hafvet) blef temligen oroligt; och en fortfa-
rande tjock dimma bidrog äfven att göra dessa en-
formiga dagar oangenäma. — Jag kallar dem enfor-
miga, emedan vi under hela tiden knappt avance-
rade några mil på vår kosa, ehuru Bienvenida var
ett snabbt seglande fartyg, utan blef vår latitud ef-
ter hvarje middagsarbete*) nästan alltid densamma;
och då linien för vår kryssning med få förändrin-
gar blef den emellan Juan Fernandes-öarne och fa-
sta landet, hade vi tvenne gånger det nöjet att se
dessa öar ganska nära. På de höga och klippiga strän-
derna kunde vi icke upptäcka någon annan lefvande
varelse än en mängd af getter, som der betade;
och öfverallt var utseendet kalt och dystert, men
dessa föremål utgjorde likväl en variation uti vår
belägenhet, och kikaren var under tiden af passa-
gerare beständigt anlitad.

Fartyget var stort (omkring GOO tonsj, hade en
rymlig kajuta, och var väl provianteradt för både
besättning och passagerare. Det utgör en icke liten
anledning tjll belåtenhet om bord — särdeles på
en längre resa — att hafva beqvämt utrymme och
ett godt bord. Kommer dertill förmån af ett hygg-

*) Så benämnes af några sjömän operationen, då man tager
höjden och uträknar läget.
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ligt umgänge , är kaptenen icke pedantiskt jaloux om
sin konst och sina beräkningar, utan meddelar pas-
sagex*ai*ne de noticer, som kunna vara af intresse ,

samt bjudar till att göra sig angenäm och förskaffa
dem all den comfort *) de rimligtvis kunna önska
sig, och han utan uppoffring kan beslå, — så blifver
sjölifvet drägligt, ja angenämt, och timmai-ne, för-
nuftigt ansända, (dessa annars så eviga timmar) ski*i-
da så oförmärkt sin kos, att man med glad tillfreds-
ställelse och hjertlig tacksamhet slut.r den ena da-
gen efter den andra tills man helt oförmärkt, man
vet icke huru, befinner sig vid målet af resan. Lyck-
lig då den, som vant sig att med slark villjaresigne-
ra sig åt sitt öde, att med orubblig blick skåda fram
mot nya ställningar och förhållanden, som tillika
är stark nog att öfvervinna saknadens nedslående
inflytelser.

Vår ställning var i de flesta af dessa fall lyck-
lig, och Kaptenen, som var tillgänglig för hvar och
en, vidmakthöll ordning och snygghet så väl ofvan
som under däck. Duktyg ömsades ofta, alla dagar
serverades med färsk mat på vissa bestämda lider,
och vid middagsbordet saknades hvarken vin eller
porter. — När höjden skulle tagas, tillät Kaptenen
mig att biträda med min oktant *), och äfven att
confrontera hans middagsai-bete; jag fick också
vara närvarande vid afsättningen på kortet, samt vid
lunarobservationer m. m. Han var en varm patriot,
och tröttnade alldrig att omtala sina kära United

*) Detta ord, som innehåller allt hvad i Svenskan förstås med
trefnad, beqvämlighet, en obekymrad ställning m. m. är
af moderna fransyska skriftställare adopterad., lika väl som
vårt svenska ord lagom är begagnadt af både fransyska ocli
engelska författare.

**) Detta instrument kallar Engelsmannen — kan.ke med mera
skäl — (jvadrant.
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States , sin höiit prisade General Jackson, Noi*d-a
mei-ikanernes sjöbataljer m. m.

De båda tyska passagei-ai-ne voro ganska hygg-
liga ; men emedan begge voro af samma nation,
höllo de sig mera slutna innom sig sjelfva; jag spe-
lade likväl dagligen —då väderleken och fartygets
rörelse sådant tillät — med någondera af dem elt eller
två partier schack, och vid måltiderna var alllid
conversationen allmän och ledig. Så väl passage-
rarne som Kaptenen hade hvar och en sitt lilla
bibliotek, som var tillgängligt för alla; man syssel-
satte sig derföre ofia med läsning, och då man
önskade att skrifva, saknades dertill hvarken rum
eller lägenhet.

På sådant sätt framflöto , drägligt nog, dessa
tio motgångsdagar, när ändteligen en välgörande
Vestan renade dnnstkretsen, och tillät oss att styra
vår kurs. Man må vara utaf hvilken indifferent ka-
rakter som helst, till och med misantrop, så skall
man ändå alltid om bord på ett fartyg, och under
en längre resa, finna sitt lynne gladare när man
kan ligga sin kurs, än då man har motvind; och
särdeles intressant är den glada öfvergången till med-
vind ifrån en längre tid uthärdad motvind. Bien-
venida tog nu afsked af 33:dje graden Sydlig latitud
vid Valparaiso och Syd-Amerikas vestra kust, för
att innan korrt åter få hellsa den vid den östra i
Platafloden. Vår resa gick sedan både jemnt, fort
och lyckligt, och samma ljufva vestanvind, samma
krusiga men icke oroliga bölja, som sju år tillför-
ene, med en fart af öfver hufvud 15 Svenska mil
i dygnet, fört mig ifrån Gap Horn till Chile, för-
de mig nu tillbaka med en ökad snabbhet af unge-
fär 2:ne grader i dygnet, och vi fägnades derunder
jemnt med anblicken af samma klara stjernhvalf och
samma genomskinliga och vackra blåa hafsdjup.
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Det är otroligt, hur djupt synen framtränger
genom böljan i dessa farvatten. Man upptäcker fi-
skar och deras emot solstrålame sig brytande för-
bländande färgor, på ett otroligt afstånd under hafs-
ytan, och jag har ofta nnder stiltje, i fem minuter
och derutöfver, kunnat se sjunkande föremål, som
blifvit utkastade ifrån bord, t. ex. bitar af postlin
m. m. Ett naturfenomen, som är utmärkt skönt
och här ofta förekommer, är den glans, som
hafsytan antager, och hvilken stundom är total, då
man tycker sig segla uti ett eld- eller gullhaf; men
den är oftast partiel och föranledd genom be-
röringen med yttre föremål, såsom ett seglande far-
tyg, en roende båt, en simmande fisk m. m. Då
man vid sådana tillfällen af hafvets elektriserade e-
genskap — att jag så må uttrycka mig— anträffar ett
tåg af delfiner eller purposer (tumlare), synas dessa
först i rad och på ett långt afstånd, derefter, och
då de varseblifva den lysande brusningen framför
fartygels bog, nalkas de genast péle mele omkring
detsamma, och roa sig länge att hoppa upp och
ned vid dess sidor samt framför bogen, hvarvid det
skum, de förorsaka i vattnet, förefaller ögat såsom
en sprutande eld. Vid sådana tillfällen plägar all-
tid en man, försedd med harpun, lura på dem ifrån
galjon eller bogsprötet; och det händer ofta, att de
med detta vapen blifva genomstungne och uppdrag-
ne på däck. Jag har smakat delfinens kött; det är
ganska groft och rödaktigt, något sött till smaken
och, som man påstår, vissa tider ohellsosamt. På
en af mina resor hade matroserne, sedan de förtärt
betydligt af en sålunda fångad delfin, deraf fått
diarrhée, hvarföre det öfriga af fisken, som de re»
dan insaltat, måste kastas öfver bord.
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När vi kommo i granskapet af Cap Horn, fin-
go vi en stark SV. bris, som tilltog och slutligen
nödgade oss att endast gå för stormsegel, hvarunder
skeppet gjorde ända till 9 mils fart-Andre Styrman-
nen, som länge hållit sig redig, ansåg sig nu börsr
stärka sig med något brandy —ty det regnade häf-
tigt emellan vindbyarne —

; men tog dervid olyck-
ligtvis för stark dosis, hvarigenom han vid en skep-
pets krängning sjelf gjorde öfverhalning och rulla-
de ned baklänges genom skansluckan. Vi trodde
alla, att han till det minsta brutit af sig nacken,
men, till vår förundran, kom han frisk och sund
åter upp på däck, der han en stund vaggade e-
mellan stor- och kryssmasten, till dess han åter
tumlade ner i akterskansen, hvilket han tredje gån-
gen repeterade, utan att på minsta vis skada sig, ehu-^
ru trappan var nästan perpendikulär, och skansen
fyra alnar hög. Men nu måste han gå till kojs,
sedan Kaptenen kommit på däck och skrämt ho-
nom med hotelsen att blifva körd till folket i för-
skansen, med mindre han höll sig stilla och rätta-
de sitt uppförande.

Utom de redan nämnde passagerarne befann
sig en stor fogel om bord; det var en Condor, el-
ler stor Gam, som blifvit fångad i någon af Chi-
les södra provinser, och sedan köpt till komplete-
rande af någon större naturalie-samling i England.
Då denna fogel, som nu med oss gjorde resan till
Buenos Ayres, dcrifrån vidare skulle förfraktas till
Rio de Janeiro, och slutligen ifrån sistnämnde plats
till London, så kan man föreställa sig huru dyr
han vid framkomsten skulle blifva; ty blott for hans
underhåll åtgick dagligen mera än en mans ration.
Han var dessutom den obehagligaste af alla passage-
rarne, emedan han upptog ett ansenligt rum på
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däck när det var vackert väder, och i akterskansen
då det regnade, samt spred omkring sig en högst
oangenäm lukt. Den matros, som skötte honom,
blef ofta illa huggen af hans skarpa näbb, och om
någon råkade sätta sig på buren, deri fogeln var
förvarad, dröjde det icke länge innan man fick se
honom hoppa ned med förskräckelse, och, under
uttryck af smärta och förtrytelse, med handen an-
tyda det stället, som varit föremål för djurets rof-
lystnad.

Vi fångade vid höjden af Cap Horn en stor
hafsfogel, jag vet ej om jag skall beniimna den hafs-
trut eller lomm, hvilken hade nappat på en med
kött ombunden jernkrok. Han hade formen, fär-
gen, näbben och fötterna af en vanlig fiskmås, ehu-
ru större , men kroppen i proportion fylligare och
benen korrtare, hvilket gaf fogeln utsende af en gås,
ehuru han var både större och tyngre. Han biet
straxt, efter det han blifvit dragen om bord, för-
skräckt for hvarje föremål, och tillät den, som fån-
gat honom, att binda en ända omkring hans hals,
samt uttaga kroken, som obetydligt ingått i käken;
men sedan fattade han mod, gick löst på besätt-
ningen, och högg med näbben ett sådant tag uti
en matros underplagg, att man måste bryta upp
den för att befria matrosen , och vid undersökning
befans denne vara svårt sårad i ena vaden. Alla
bänder voro nu på en gång omkring det vackra
djuret, och man öfverenskom att låta det —ej olikt
de Romerska slafvarne fordom — försona sitt brott
medelst envigeskamp. Han insläpptes derfore i buren
till gammen , der båda djuren en stund förblefvo
orörligt betraktande hvarandra, tills gammen små»
ningom reste sin krumma hals, och i ögonblicket
derefter fällde sin skarpa näbb i sjöfogelns rygg
framom vingarne. Nu började denne så för-
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farligt jemra sig, att matroserne genast befriade ho-
nom ifrån den farliga antagonisten , och, sedan man
rådplägat en stund om man skulle försöka att lef-
vande föra honom till Buenos Ayres, hvilket vi
trodde vara fruktlöst, då man icke kunde traktera
honom med färskt kött och ännu mindre med färsk
fisk —blef han ställd på fri fot. Befriad ifrån det
tåg, hvarmed han var bunden , vandrade han några
ögonblick skyggt omkring på däcket likasom osä-
ker om han verkligen återvunnit friheten, spände
derpå ut de vackra och långa vingarne, lyfte sig
majestätiskt i höjden, beskref sedan seglande i luf-
ten några cirklar omkring fartyget, höjde sig med
några flinka tag högt öfver dess master och aflägs-
nade sig i rak linie åt den södra horisonten.

Vi fingo nu Cap Horn i sigte jemte Eldslandets
snöberg. Vinden var jemn och förmånlig; Kapte-
nen lät derföre styra i parallel med landet, hvilket
gaf oss tillfälle att närmare kunna betrakta detta for-
dom för Spanjorerne så förfärliga Schylla eller Cha-
rybdis. Cap Horn är en O ibland många andra ,

som omgifver Eldslandets sydligaste udde, och vi
kunde med blotta ögat emellan dessa öar skönja
flere större och mindre öpningar och inlopp. Här
likasom i Chile gjorde snöbergen, hafvct och de
gråa klipporna ett förvånande intryck, och det fö-
reföll mig nu såsom jag på en gång igenom en dörr
inträdt utur den ena verldsdelen i den andra. Väd-
ret var vackert och vår-värmen begynte att besvära
oss, hvarföre vi aflade våra rockar och promenera-
de hela dagen uti skjortärmarne, under angenämt
snack och glada förhoppningar.
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Kaptenen, som äfven var muntert stämd , beslöt
nu, då kusten begynte aflägsna sig i samma mån
som vi avancerade åt öster — att ännu en gång visa
oss land, innan vi ställde kursen på Plala-floden.
Han ställde derföre kursen på Le Mairs sund, uti
hvars mynning vi också före nattens inbrott samma
dag inträffade; men vinden aftog i det samma, och
i stället att passera sundet på några timmar, som vi
med god vind lätteligen hade kunnat göra, blefvo
vi nödsakade att der tillbringa natten, till ej ringa
bekymmer för Kaptenen och alla andra om bord.
Det blef nemligen alldeles lugnt, strömmen satte
skeppet allt mer emot Eldslandet, och der var för
djupt att ankra.

Så lätt kan ett onödigt steg blottställa för olyc-
ka; och detta gäller isynnerhet på sjön, der den
minsta omständighet ofta kan föranleda till de vig-
tigaste resultater: en dags —ja äfven en timmas ti-
digare afsegling ifrån en hamn, kan ofta föranleda
till veckors —ja månaders snabbare resa: en vänd-
ning under kryssning i ett bestämdt ögonblick , el-
ler på en bestämd böjd, har många gånger vållat,
att ett fartyg, som t. ex. vid en vindförändring legat
i lofvart, flera månader förut framkommit till sin
bestämmelse, än andra, hvilka legat i la, om ock-
så endast på några mils afstånd ifrån det förut-
nämnde.

Vi hade redan drifvit nära land, när i grynin-
gen af den följande dagen en obetydlig flägt af den
snart uppblåsande landtvinden åter fyllde seglen,
och vi undkommo faran. Afståndet emellan sun-
dets båda sidor föreföll, efter mitt ögonmått, såsom
omkring en half svensk mil, och båda stränderne,
så väl af ön Staatenland som det motstående Elds-
landet, voro kala och sterila; blott ett och annat
nödväxt träd afbröt här och der ödsligheten af de
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nakna klippmassorna: intet lefvande djur, intet
spår af menniskor kunde af ögat upptäckas i land
— ingen stockflolta, pix*og, eller ens någon slicka,
spån, eller annat vedex*mäle, vittnade här om men*

niskoi*s tillvaro; men en och annan sjöfogel syntes
nu och då simmande på vattnet, sväfvande i luften,
eller sittande på en ödslig sten i hafvet.

Det är emellertid ett factum, att Eldslandet är
bebodt af en eländig hvit menniskostam, som boi.
uti hålor under jorden. De uppehålla sig troligen
vid mei-a fruktbärande trakter än dem vi passerade^
ty emellan 53° och 56° sydlig latitud, motsvarande
den nordliga emellan Köpenhamn och Hamburg —

bor väl kunna förmodas någon vegetation; men det
väckte likväl min förundx*an, att inga getter syntes
på bergen, då dessa djur, som bekant är, i allmän-4
het tiifvas på hvilket ställe som helst af jorden.

Sedan vi åter kommit ut på hafvet, fortforo vi
flere dagar oafbrutet att styra vår kurs med en jemn
kultje, och fingo snart pejling utaf Cap Corrientes,
hvarefter vi hade att vakta oss för den vid Plata-
flodens inlopp belägne Banco Ingles (Engelska Ban-
ken).

Denna bank , som på alla engelska kort öfvet
inloppet till Plata-floden, står utmärkt med de var-
nande orden: dangerous (farlig), ligger utanför sam-
ma inlopp inom 35° 9' och 35° 13]/3 sydligLatitud,
och ungefär emellan 55° 40' och 55° 42' vestlig Longi-
tudy och har i alla tider, och allt ifrån Platå-flo-
dens upptäckt, utgjort sjöfarandes skräck. Dess
norra ända är blott på 11 minuters afstånd ifrån
ön Flores af Republiken Oriental del Uruguay, tip-
pa hvilken o man i senare tider uppfört en blänk-
fyr för sjöfarande—särdeles de ifrån nordliga och
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ostliga farvattnen ankommande. Dess sydöstra än-
da sträcker sig flera mil ut i hafvet, och kan öfver-
seglas till en viss punkt, der den tvärt höjer sig till
några fot under vattenytan, utan att den sjöfaran-
des vid pejling erhållna lodskott antyda den min-
sta förändring förrän det är för sent att vända, och
farkosten ofelbart stannar på grund. Bankens yta
är hård, bestående af grus och snäckskal; och det
fartyg, som vid sjögång der stannar på , går innom
få timmar ovillkorligen förloradt. Det gifves icke
ett enda år som icke ett eller flere skeppsbrott, här
inträffa, hvarvid förlusten gemenligen blifver total
på både gods och folk. Det har ofta varit fråga
om ett fyrskepps förläggande vid denna farliga Bank;
men dels kunna hvarken Buenos Ayres' Provins, el-
ler Oriental del Uruguay republikens financer ännu
bära den dertill erforderliga kostnad, dels hafva
de ännu icke kunnat öfverenskomma om proportio-
nen utaf hvardera statens andel uti ett sådant före-
tag, och dels försäkra sakkunniga, att bottens egen-
skap gör det omöjligt att der finna en så säker an-
karsättning, att ett sådant fartyg, vid inträffande storm
och svår sjögång, icke skulle drifva ifrån sin posi-
tion, hvilken händelse då skulle föranleda till mån-
ga andra fartygs förvillande och kanske totala för.
lust.

Vi passerade emellertid lyckligt denna bank,
och fingo emot aftonen, den 9;de December, landet
af Monte Video i sigte. Dagen var solklar och vin-
den lugnande, så att vi framskredo ganska makligt,
och roade oss med att karmstöpa ipolitiken, då ut-

kiket i förtoppen hastigt utropade »Fyra stora segel
rätt förut» och efter en stund »Det är en flotta ,

de skjuta på h varandra».
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Nu blef det slut med vår politik; Kaptenen
tog kikaren, lade till ögat och gaf den åt mig, un-
der uti*op af »Blasted be those dam . . . Brasilians.'
here they are again fighting our brave admiral /
(olycka öfver de der förb. Brasilianerne, här hålla
de på igen att fäckta med vår tappre Amiral); kika-
ren gick nu ifrån öga till öga, och alla bekräftade,
att der var en sjöbatalj å färde; snart upptäckte
man äxxnu flei-a fartyg, ofch somliga tycktes vara
redlösa. Styrman Penney sprang upp i förvan-
ten, och beki-äftade detsamma, samt att han såg
många fartyg redlösa, andra tagna, emedan elden
upphört, men deremot nya ankomna, som åter öp-
nat elden.

Nu böi*jade Kaptenen vrida sina händex-, och
ömsom stampa af föx*argelse, tx-aktera Brasilianerne
med några mindre vänliga epitheter , samt beklaga,
att hans sköna Bienvenida, efter en så snäll och
lycklig resa, skulle komma alt falla i gapet på de
ulfvarne. Vi togo alla for afgjordt, att freden,
som vid vår afresa ännu icke var I'atificerad, blifvit
bruten, och kx*igs-opex-ationex-na börjat ånyo.

Men vi hämtade oss snart ifrån våra bekymmer,
då vid en uppkommande vestan-bris, vi blefvo öf-
vertygade, att hela detta uppträde var en synvilla,
föranledd af en stark hägring, eller, som sjöfarande
kalla det: förtoning (fata morgana).

Vid ett sådant fenomen presentera sig de aflägs-
naste föremål —i luften högt öfver hoi-isonten, och
fox-mera stundom de bizarraste figurer. Gemen-
ligen inträffar detta endast på hafvet, eller i skärgård,
sällan längre upp i landet, och anses af sjöfarande
såsom ett tecken till förändxixig af vind eller väder-
lek. Jag har en gång uti Bottniska viken, och på
ett sådant afstånd ifx-ån land, att detta hvai-ken med.
blotta ögat, eller med biträde af kikare kunnat upp-
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täckas — vid. en sådan förtoning, tydligt kunnat se
RäfsÖ hamn, och vid ett annat tillfälle uti en skär-
gård i Finlaud, har jag på en knapp svensk fjern-
delsvägs afstånd observerat, hux*u alla uddar och skär
förtonat sig i dubbel form, nämligen så, att öfver

af deras träd och berg, andra dylika träd
och berg px-esenterat sig upp- och nedvända, unge-
fär, ehuru i omvändt föi-hållande, såsom stränder-
nas skugga presenterar sig i det lugna vattnet.

Hela kusten af Montevideos land hade nu föi*-
tonat sig, och en tjock rök, som på flera ställen
uppsteg ifrån vid rödjningar uppkastade och nu an-

tände x-ishögar, gjorde att de i horisonten nu och
då framskjutande höga punkter föreföllo oss såsom
krigsskepp i en sjöbatalj.

Styrmannen Penney, som ifrån babords förvant
med sin kikare först upptäckte sitt och vårt misstag,
skulle nu skynda sig ned för att meddela oss denna
upptäckt, då han olyckligtvis förgät att hålla sig
fast, och, vid en slintning med ena foten, förlora-
de jemnvigten, och föll i sjön: åror, tomma tunnor,
vedkubbar, och andra lösa trädstycken blefvo genast
kastade öfver bord, äfvensom åtskilliga lösa tågän-
dpr utstuckos och befallning gafs om jollens ned-
firande. Lyckligtvis gjorde skeppet vid tillfället nä-
stan ingen fart, så alt när styrmannen åter kom
upp i vattenbrynet, lyckades honom att med hän-
derna få tag uti en af de utstuckna ändorna, hvar-
medelst han blef uppdragen på däck. Härvid hän-
de ingen annan olägenhet, än förlusten af kikaren,
som styrmannen släppte vid fallet.

Hägringen hade nu helt och hållet upphört, och
\_, kunde med blotta ögonen upptäcka berget Mon-
tevideo. Detta berg, som har sitt namn af en mis-
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sionärs utrop om borcl på det första skepp, som upp-
täckte landet: «Jag ser ett berg»), ligger på en hög,
och åt alla sidor sluttande gräsväxt kulle, på norra
sidan om inloppet till hamnen. På dess högsta topp
är ett litet kastell uppfördt, hvarifrån ankommande
fartyg signaleras, och om natten underhålles der en
fyr. Utsigten är härifrån ganska vidsträckt och varie-
rande. På andra, eller sydliga sidan af inloppet ~,

ligger en liten smal halfö, hvarpå sjelfva stade»
Montevideo är anlagd; denna halfö är så smal, att
de sjöfarande, som om nattetid anlöpl hamnen, ibland
tagit miste om uddens läge, gått söder om densam-
ma, och lidit skeppsbrott. Det blef således nödigt
för oss att, sedan mörkret inträffat, noga se oss före.
Vinden skralnade tillika, som gjorde det nödvän*
digt att göra några slag, hvarigenom seglingen för«
dröjdes; men ändteligen kommo vi (den 10 Decem-
ber) lyckligen till ankar utanför det yttre kastellet.
Vi hade nu tillbringat 36 dagar om bord — en i
sanning ganska snäll resa; men vi hade kunnat gö-
ra den på 26, om vi i stället för den 4:de Novem^
ber, hade afseglat ifrån Valparaiso den 14-de, eller
efter de tio dagar, under hvilka vi hade motvind ock
deraf beständigt voro uppehållne på höjden af
nämnde stad.

Det var for sent för kaptenen att gå i land ef-
ter lots, förutan hvilken vi icke kunde fortsätta re-
san; vi måste derföre afbida morgondagen, då han
tog jollen och tvenne matroser, samt satte af. Jag
och de tvenne tyske passagerarne hade gerna följt
med, men Kaptenen, som befarade att uppehåll der-
igenorra. skulle åstadkommas, satte sig deremot, och
gaf äfven åt mig ett nekande svar, ehuru han an-
nars alltid villfarit mina önskningar.
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Vi hade nu tillräcklig tid att betrakta stadens,
hamnens och reddens läge; men då vi icke fingo
komma i land, förbigår jag nu stadens beskrifning,
till hvilken jag längre fram skall återkomma, utan

uppehåller mig endast med hamnen och redden.
Den förres inlopp är beläget 34° 54' S. bredd 56°
1' V. längd, samt kan för dess grunda vatten ej an-
göras af fartyg, som ligga djupare än 14 fot, och äf-
ven de, som hafva denna bärning, måste ankra uti
sjelfva muddret, hvaraf hamnens botten består. Ham-
nen utgöres för öfrigt af en grund baj, och äro de
deri liggande fartyg ofta exponerade när SW.
storm inträffar, hvarom de många på stranden upp-
kastade vraken lemna ett ögonskenligt vittnesbörd.
Här finnes en så kallad Muclle (anläggningsbrygga);
men ehuru lång och eljest beqvämt inrättad, ärMen
likväl otillgänglig för andra fartyg än båtar och last-
pråmar, i anseende till det grunda vatten som omger
den; och sker största delen af skeppningen medelst
Carretas (stora kärror på två hjul) dragne af tvenne
hästar, hvilka drifvas så långt ut i vattnet, att detta
stundom stiger dem öfver halfva kroppen, hvaref-
ter det gods, som skall aflastas, ifrån kärrorna infö-
res i lastpråmar, och medelst dessa vidare transpor-
teras till de fartyg som skola lastas. Fartygen må-
ste då vanligtvis flyttas ifrån deras ankarplats till
djupare vatten, i den mån de af den fortgående
lastningen komma att ligga djupare, hvarigenom
transportkostnaden för lasten ännu mera ökas.

Linije-skepp och fregatter samt större Köpmans-
skepp måste ligga på redden blottställde för öppen
sjö, ofta på ett så betydligt afstånd, att man med
möda ifrån Montevideo med kikare kan upptäcka
deras signaler ; och det gifves tillfällen då vid stor-
migt väder kommunikationen på mera än en veckas
tid blifver afbruten emellan sådana fartyg och lan-
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det. Utom den höga sjö, som då uppkommer, i
synnerhet när vinden blåser mot landet, utgör tilli-
ka strömmen ett oöfvervinnerligt hinder för all kom-
munikation; ty vinden och sjön tvinga då Plata-
floden mot Montevideos land, hvarigenom ström-
mens fart der betydligen förökes, hvilket i synner-
het gäller vid flodtiderna.

Detta påminner mig om ett tillfälle, när jag
med tvenne båtmän skulle begifva mig ifrån Mon-
tevideo, till ett på redden liggande Amerikanskt
skepp, hvax's signaler icke förr än på fjérde
dagen efter dess ankomst kunde upptäckas va-
ra: the union down (Nöd-signal). Det hade hela
tiden blåst starkt från VSV. , och strömmen gick
häftigt emot inloppet, men sedan vi arbetat oss nå-
got längre ut till sjös, och floden mot middagstiden
inföll, blef strömmen så svår, att det fordrades de
yttersta ansträngningar för att komma upp till farty-
get, ehux-u vinden och sjön då stillnat och vi voro
tre roddare uti en liten lättrodd båt. Skeppet låg
ungefär en fjerdedels väg utom Montevideos ytter-
sta udde, och, ehuru vi hade lagt ut ifrån staden
kl. 10 f. m., kommo vi likväl icke fram, förräxx kl. 4
e. m., till kaptenens, besältningens och passagex*ar-
nes innerliga glädje. Skeppets valtenförx-åd var,
nämligen, helt och hållet förtärdt, och alla dess bå-
tar hade igenom en störtsjö gått förlorade, så att
ingen annan utväg fanns ombord för att kommuni-
cei-a med landet, än medelst signaler.

Jag tror mig ej gå för långt om jag påstår, att

vi tillbringade en half timma på de sista Ivenne
kabbellängderna ifrån fartyget. Våra krafter voro
alldeles medtagna, och de tvenne båtmännen ville
redan uppgifva både resan och dess lön, oaktadt
alla mina löften om förplägning om bord, när vi
ändteligen, efter ytterligare ansträngning, lyckades att
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i skeppets kölvatten uppnå en slump utaf en plan»
ka, hvax-vid kaptenen låtit fästa en utstucken lina,
med hvilkens tillhjelp vi kunde hala oss fi-am till
fartyget; — dock blef den utlofvade föi-plägningen
borta, ty Kaptenen, som tillhörde nykterhets-säll-
skapet, föregaf att det hvarken fanns en droppa Gin
eller annat spix-ituöst om bord.

$edan Kapten Luce erhållit lots, begaf han sig
dei-med om box-d, men kom för den nyss beskrifna
strömmens och flodens skull icke förr 'till fartyget,
än det enligt lotsens försalu-an var for sent att lätta
ankar; utan lågo vi ännu qvar tills efter midnat-
ten, dg. ankaret lättades, och den besvärliga färden
nppförPlata-floden begynte. Vårt skepp låg 18 fot,
följaktligen, och då floden på flera ställen icke är
djupare, var den slörsta försigtighet nödvändig för
att icke stanna på grund.

Vi kunde redan på vattnets grumliga färg skön*
ja dess förändring ifrån salt till sött, och matroser-
ne begynte ifrån den första dagen att deraf företrä-
desvis regalera sig. Seglingen gick ganska långsamt,
och fortsattes endast om dagen, hvilket stundom
äfven da, for inträffande mist måste inställas; resan
blef härigenom ganska Iråkig, ty ju närmare vi kom-
mo föremålet för densamma, desto otåligare blefvo
vi vid hvarje nytt hinder för dess fortsättande,
Härtill kom också den snart inträffande julen, hvil-
ken högtid, ehuru mindre glädjande i Syd Ameri-
ka, än uti den europeiska norden, likväl vi längta-
de att icke behöfva passera om bord på den nu-
mera tråkigblifna Bienvenida. Men då vi funno,
att vårt knöt icke hade någon verkan på skeppets
fortkomst* fingo vi finna oss uti vårt öde, och pro*
paenaden, konversationen och schackspelet måste



25BANKARNE ORTIZ OCH CHICO.

å nyo anlitas; hvarutom en mängd upp- och utföre
Plata-floden seglande fartyg af flere nationers flaggor,
i sin mån äfven bidrogo något att förskingra vår
ledsnad.

Sedan vi lemnat Montevideo, hade vi — dels
genom det afstånd ifrån landet, som .var en följd
af vår kurs, dels genom ett ofta öfvex-kommande
töcken — för flex-e dagar blifvit beröfvade åsyn af
landet, så väl på den nori-a som den södra sidan af
floden, men den 13:de, då vi närmat oss åt den sö-
dx-a, hade vi fägnaden att häruti tillfredsställa vår ny-
fikenhet, och fingo beskåda det platta Buenos Ayres--
landet. Det var nästan alldeles omärkbart i anse-
ende till dess låga yta, och knappt kunde ögat
långs hela sträckan af den sydvestra hox-isonten ur-
skillja en enda forändi-ing deraf; endast tvenne små
grupper af träd, en kyrka, och kustens, i mån af
flodens slingi-ingar, utstående eller tillbakafallande
bugter, erbjödo någx-a få forän/di-ingar. Dessa, jem-
te en noggrann lödning, utgöra här en navigatöx-s
enda hjelpreda för att erfara på hvilken punkt han
befinner sig, enär, såsom med oss var fallet, luf-
ten här ofta är blottställd för tjocka, hvarigenom
han hindras alt medelst sol- eller lunarobservation
uträkna sitt läge. Under hela denna färd kastades
lodet stundeligen, hvarvid den dex-vid vanliga och
monotona sången, samt det lika enfox-miga upp-
nämnandet af det exhållna djupet, icke litet trötta-
de våra öron. Vinden blef derjemte vidrig, så att

vi först efter tre dagars segling uppkommo till Or-
tiz bank. Här blef nu farvattnet trängx-e, mera var-
samhet behöflig, och följaktligen färden långsam-
mare.

Denna hank begynner vid 35° 2' S. bx-edd, samt
56 q 48' V. längd, och Mräeker sig i en cirkelformig
böjning uti samma riktning som det Sydvestra —
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eller Buenos Ayreslandet, och på ett afstånd af
från 2 till 4 svenska mil ifrån samma land i di-
rection af NV. till V- ända upp till 34° 29' S. bredd
och 57° 42%, V. längd. Emellan Ortiz, och det
nyssnämnda landet, vidtager ännu en mindre bank
kallad Chico, hvilken ligger emellan 34° 50' och
34° 56' S. bredd, samt 57° 11' och 57° 21' V. längd.

Dessa bankar indela Platå flodens utlopp uti
trenne särskillda farvatten, nämligen: l:o emellan
Chico och del sydvestra landet: 2:o emellan denna
bank och Ortiz, och 3:o emellan sistnämnde bank
och det Nordöstra, eller la Banda Oriental. Af dessa,
är isynnerhet det emellan de båda Bankai*ne, före-
trädesvis befaret med stöx-re fartyg. Det förstnämn-
da är väl också stundom for större fax-tyg begagna dt,
men anses såsom mindre säkert, i anseende till bri-
stande px'ickar och kännemärken af det låga Buenos
Ayres-landet, då deremot farvattnet emellan bankar-
ne i allmänhet är väl utprickadt. Det sistnämnda,
eller emellan Ortiz och det Nordöstra landet, är
dex-emot grundt och mci'a osäkert än något af de
förenämnda, hvarföre det ock endast begagnas afmin-
dre djupt gående fartyg. Emellertid har stundom
händt, då vattnet stigit, att äfven fartyg af ända till
15 fots djupgående, kunnat passera öfver Ortiz banks
ofra ända, ehuru vid flodens medelhöjd der endast
är 12 fots vatten; härpå gaf Amix-al Bx-own ofta, un-
der det sista kriget mot Brasilien, exempel, då han
med hela sin flotilj nattetid utlopp ifx-ån Buenos
Ayres, samt osedd öfver denna bank passerade den
Brasilianska blokerande eskadern.

Vi valde också farleden emellan bankarne; men
hade likväl ganska svårt att vid inträffande vindkast
kunna klara den smala och i SO. långt utskjutan-
de tungan af Ortiz, och hände det vid tvenne till-
fällen, att fartygets akter och roder, vid vändningar-
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ne under lofvering, kändes släpa på densamma, lik-
väl utan att farten dei-igenom betydligt blef uppe-*
hållen, emedan bottnen på dessa ställen bestod,
af äfja.

Bankax-ne, och öfverhufvud flodens botten i de-
ras omgifning, bestå till det mesta af en fin, lätt
röi-lig sand, som isynnei-het under regntiderna, då
floden betydligt svällex*, med densamma nedföres till
dess mynning, hvarvid den motström, som af det
mötande hafvet, säi-deles vid inträffande sydliga vin-
dar, förorsakas, der åstadkommer en hvirfvelaktig
rörelse, hvilken troligen varit. upphofvet till dessa
bankar, och ännu föranleder deras tid efter annan
förändx-ade läge. Det är, nämligen, utan exempel,
att de det ena året bibehållit samma ställning och
form som det andi'a, utan befinnas de alltid hafva
undergått någon föi-ändx-ing, hvarföre det också
åligger los Pilotos (lotsarne), att årligen undersöka
samt utpricka dei-as läge.

Det är ganska farligt, att vid inträffande stoi*m
och svår sjögång, ankra i dessa bankars grannskap,
särdeles då man har dem i lä/ emedan den lösa
sandbottnen der icke lämnar något ankarfäste, och
de fartyg, som befinna sig i sådan ställning, då ovill-
korligen drifva för sina ankare, och sluteligen af
sjön blifva kastade på bankarne.

Vår lots, kaptenen Schannon, var en af de
tappre utlänningar, som tagit tjenst vid Buenos Ay-
res' flotta, och bevistat många af de ärorika bataljer,
hvilka denna flotta under befäl af Amiral Brown
levererat och ofta vunnit emot den vida öfverlägsna
Brasilianska. Han hade nu, sedan kriget definitift
upphört *), begärt och erhållit denna lots-post **)

*) Freden var nämligen nu ratificrad.
**) Dessa poster bestredos utaf ett visst antal för skicklighet och

erfarenhet kände sjömän, och var förenad med ganska be-
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och, då Kapten Luce varit hans stridskamrat under
ki*iget, blef deras möte om box-d på Bienvenida en
anledning till många rekapitulationer af deras ömse-
sidiga krigsäfventyr.

Detta nästan l-omantiska sjökrig företer en va-
rierad tafla af bi-agder och äfventyr, hvilka den ti-
den öfvex-allt, men särdeles på stället der de sig
tilldrogo, väckte intresse och deltagande. Det var
således ganska roligt för mig och de andra passa-
gex*arne , att under de långa timmarne af vår tråki-
ga fäx-d uppför floden, få afhöra dessa herrars be-
rättelser; men jag vill ej nu häi'med gå läsaren i
förväg, utan utbeder dess tålamod till längre fram
vid beskrifningen om detta märkvärdiga krig.

En dag, då det, som vanligt, var tjockt väder,
och Bienvenida låg för ankar, passex-ade oss en
mängd fartyg af olika storlek, ibland andra ett Bax-k-
-skepp, som jag igenkände vai*a Engelska skeppet
Eliza Dick från Sunnex-land, hvilket jag förut sett
uti Torne hamn i Chile (se beskrifningen öfver Chi-
le., pag. 251). Jag sprang då ut på bogsprötet,
och igenkände vid skeppets förbisegling Kaptenen
Hr Whylie, hellsade honom, och blef äfven af ho-
nom igenkänd.

Det är ganska angenämt på sjön att igenkänna
föremål, som intressera en, eller med hvilka man

tydliga inkomster, beräknade efter fartygens djupgående. I
början af kriget voro Buenos Ayres* lotsar uteslutande in-
nehafvare deraf, och var i allmänhet dä mycken brist på
goda lotsar; men efter freden har Montevideo påstått rättig-
heten att lotsa i det yttre farvattnet, och äfven den, att
ifrån sin hamn lotsa de derifrån utlöpande fartygen, hvar-
igenom Buenos Ayres' lotsar förlorat betydligt af sina in-
komster.
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står eller stått i något intressant förhållande. Ilafs-
ytan företer så sällan något annat än dess stundom
lugna och klara, stundom oroliga blå, alt ögat fin-
ner sig ovillkorligen fängsladt vid äfven det minsta
objekt, som visar sig. En fiskmås, som på afstånd
vaggas af böljan, eller djerft med sina lätta
klyfver luften: stormsvalan*), som rastlös följer vå-
gornas fåror, med blixtens fart ljungar öfver deras
hotande rygg, och oförfärad med lilla näbben dric-
ker af deras bittra kalk: flygfisken, som kanske ifrån
fjerran slutar sin ömsom flygande och simmande
bana på ett fartygs däck eller i munnen på den
hungriga tumlaren: den portugisiska örlogsmannen**),
som med sina i mångfaldiga färgor bländande segel,
föres af böljan hit och dit på hafsytan — allt vac-
ker här ett lifligt intresse; huru mycket mera då ett
skepp — kännetecknet af våra egna varelsers när-
het — ett af vår egen nation, en bekant?

Skulle man då tro, att sådana kallblodiga va-
relser finnas, som underlåta den vanliga höflighe-
ten, att på en aflägsen punkt af oceanen, besvara en
mötande seglares hellsning? Ty värr, är detta hän-
delsen, och särdeles inträffar det med ett visst {o\V.%
kaptener, hvilkas bondaktiga idéer om oberoende
försätter dem utom humanitetens gränsor. — Att
kaptenen på ett fartyg icke lägger bi, eller afviker
från sin kurs, för atl preja ett annat, eller deraf blif-
va prejadt i öpna sjön, kan vara ganskaricktigt, och
är åtminstone ursäktligt; men att en befälhafvare
vägrar hissa flagg, och att lemna de kommunika-
tioner, som utan skada eller försummelse kunna gif-

*) Jag känner ej \eterjBkapliga namnet; men fogeln är väl
känd af alla sjöfarande; den liknar den vanliga svalan, sy-
nes alldrig simmande på vattnet; och säges antyda storm.

*+) The Portughese Man-of-War —en slemmig vext, som drif-
ves af vinden såsom en bläddra.



30 BUENOS AVRES' REDD.

vas, särdeles i fredlig tid, det är brutalt; och hän-
der ofta, att ett sådant liknöjdt högmod och sjelf-
förtroende förfärligt bestraffas genom skeppsbrott
eller averi. Det är derföre vanligt, att skeppare,
som mötas på oceanen, preja hvarandra, och det
är hugneligt att finna dem, som vid sådana tillfällen
visa sig vara män af verld och uppfostran, då ofta
iakttagandet af en höflighet kan medföra de hellso-
sammaste resultater. Så t. ex. vill jag anföra ett

tillfälle, då Kapten Falk år 1&35, förande Svenska
briggen Atlas, på hemgående från Rio de Janeiro,
och nära höjden af Madeirasöarne, tillrättavisade
skepparen på en nordamerikansk Cutier (slup), hvil-
ken var 9 grader mera ostvart, än hans räkning ut-
visade.

Ändtligen, och efter 10 dagars segling, ankrade
skeppet i Valizas exteriores_, som den yttre redden
kallas, på ett afstånd af en och en fjerdedels, å en
och en half Svensk landmil ifrån Buenos Ayres,
och på 10 fots vatten. Denna yttre redd är skiljd
från den inre, medelst en i NNW och SSO ifrån
landet utskjutande sandbank; och äro båda redder-
na lika exponerade för de sydliga vindarne. Ett
fartyg, såsom vårt, nemligen 18 fot djupgående, kan
icke med säkerhet komma närmare landet; och är
det ändå högst nödigt att uppleta en mjuk och sä-
ker grund, för att ett fartyg vid uppkommande hårdt
väder och hög sjö, så väl säkert må kunna rida upp
och ej komma i drift, som ock kunna uthärda dess
då inträffande stötar emot flodens botten. Det var
natt, då vi ankrade; följaktligen kunde vi icke upp-
täcka vidare af staden, än på afstånd en inskränkt
amfiteater af ljusen i fenstren, och de många lyck-
torna på gatorna.
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Den följande dagen blåste en frisk sunnanvind,
hvarigenom luften hade något klarnat, och Buenos
Ayres presenterade sig pittoreskt, uti WNW med
sina torn och längs stranden utsträckta byggnader.
Det föreföll ögat, såsom om staden reste sig ur böl-
jan, ty läget är så lågt, att man på afstånd icke upp-
täcker något land.

Tidigt om morgonen ankom en lots-båt, och
kaptenen, trogen sina vid landgången i Montevideo
tillkännagifna principer, tillät icke heller nu passa-
gerarne att med honom gå i land, utan låfvade att
från staden skicka en större båt, som skulle afhem-
ta dem. Hvad mig angick, var det likgilltigt,
om jag dröjde några timmar längre ombord, e-
medan jag visste, att kaptenen, som låfvat föra mig
an i Buenos Ayres, den första dagen skulle blifva
for mycket upptagen för att kunna vårda sig om
mig; och, då de andra båda passagerarne ansågo det
äfventyrligt att med sina personer belasta den redan
nog nedtryckta lilla båten, blefvo vi alla tre qvar
ombord, i hopp att snart få se den utlåfvade bå-
ten; men ödet ville ännu en längre tid qvarhålla
oss ombord, då vinden, som hela dagen blåst mo-
derat från söder, mot aftonen kastade sig till SW.;
och blef deraf slutligen en Pampero.

Denna i Buenos Ayres så förfärliga vind har
sitt namn ifrån Pampas-sVållerna, hvaröfver den blå-
ser, och hvilka mot sjökusten ofta äro kala samt be-
täckta med en fin lätt sand. Den uppkommer van-
ligen vid W., och SW. vind, och rasar förfärligt,
stundomi flera dagar, och stundom blott för några
timmar; men i senare fallet är den nästan odräglig
— ej så mycket för dess qväfvande styrka, som fast-
mera för det damm, som medföljer den. Ofta ser
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man på en vacket. klar dag, ett moln hastigt upp-
komma i horisonten, hvilket snait förmörkar him-
meln, öch" innom få minuter befinner man sig om-
gifven af skyar utaf ett så genomträngande damm, att

postliner, glas och andx-a käril, om de än alldrig så
väl äro innom lås och nyckel förvarade, genast deraf
öfverdragas. Andedrägten lider äfven dervid betyd-
ligt, och man känner då i hals och mun en feber-
aktig torx-ka.

Sjön begynte nu att häfva sig med allt högre
vågor, hvilka om natten vexle till den höjd, att far-
tygets akterköl ovillkorligen efter hvarje passerad våg
så djupt nedtrycktes i äfjan, att rodret upplyftes på
sina hakar, och sönderslog taket på det deröfver
byggda huset. Det var nu lycka, att vi ankrat på
mjuk botten, ty slötame voro ganska våldsamma ,och
hade alldrig skeppet kunnat hålla ihop, om ankar-
platsens botten bestått af något hårdare ämne.

Den 23 och följande tre dagar hade väl vin-
dens häftighet något aftagit; men sjögången fortfor,
och ingen kommunikation med landet var möjlig
förr än den 26 eller andra dag Jul, då ändtligen
den efterlängtade båten ankom. Jag, jemte de an-
dra passagerarne, öfvergåfvo nu med nöje ett skepp,
der vi i åsyn af Buenos Ayres nödgats passera den
alldra tråkigaste Jul, och genom ansträngd rodd be*
funno vi oss snart vid Buenos Ayres strand.

Här möttes ögat af ett besynnerligt skådespel:
En mängd åkare hade kört ut i floden med sina
Carretas, för att afhemta de ifrån alla håll ankom-
mande passagerare och deras bagage, emedan stran-
den här är så långgrund, att ingen större båt kan
flyta i land; och då hästarne vid sådana tillfällen
drifvas så långt ut i vattnet som möjligt, kan maö
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på afstånd icke upptäcka annat än deras halsar och
hufvud, hvilka nu föreföllo oss såsom om en mängd
sjödjur der varit församlade. Så snart vi uppnått
en sådan Carreta, stego vi deri, och sedan bar det
af i fullt galopp till cl resguardo (tull-uppsyningen),
der våra koffertar och ofriga saker blefvo visiterade,
hvarefter vi begåfvo oss till våra respektiva qvarter.

Men innan jag går att med läsaren genomvan-
dra denna i många hänseenden märkvärdiga stad,
skall jag först utbedja mig dess uppmärksamhet på
den Argentinska Republiken (la Republica de las
Provincias Unidas del Rio de la Platå) i allmänhet,
dess upptäckt, historia och krig.

2. ARTIKELN.

Den Argonlisla Republikens gränsor. — Falklands-Öarne. - De
Förenta provinsernas namn och Folkmängd. — El Gaucho.
— Upplysningen i allmänhet. — Rodneys berättelse.

Den Argentiska republiken, eller Plataflodens
förenade provinser (Las Provincias Unidas del Rio
de la Plala), sträcker sig öfver en ofantlig rymd,
hvilkens gvänsor ännu äro otillräckligt bestämda.
Likasom republiken Chile gör anspråk på hela ve-
stra sidan af Syd-Amerikas land, allt ifrån öknen
Atacama ända ned till Cap Horn; — likaså anser sig
den Argentiska kunna räkna till sitt territorium den
betydliga landsträckan ifrån Bolivias gräns, vid 20°
6' S. bredd, i sydlig sträckning, ända till samma
Cap: samt ifrån Andiska bergsryggen, i östlig sträck-
ning, till gränsorna af republiken Paraguay, Kejsa-
redömet Brasilien, *) floden Urugnay, samt Oceanen.

*) NB. Om dttfa rikes anspråk på Misiones kunde realiceras.;
ty sträckan emellan floden Parana och Ufugnay, der den
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Den vestra gränsen utgöres egenteligen af ofvan-
nämnde bergsrygg ifrån tropiken till omkring 37°
syd. Lat., hvarifrån den vidare åt söder utgöres af
Indianemes gebit. Den södra är lika om icke ännu
mera obestämd, och förändras vid hvarje krig, som
republiken forer emot Indianerne; så att man ej
med säkerhet kan antaga den såsom ständig gräns,
längre än till Negro-flodens utlopp i oceanen; ty
ehuru Buenos Ayres äger några spridda nybyggen
med sina redutter och försvarsverk längre söder, så
äro dessa utan sammanhang med provinsen och falla
ofta nog i Indianemes våld.

Utom dessa gränsor hade Buenos Ayres för nå-
gra år sedan, i republikens namn, tagit Malvinera
eller Falklandsöarna i besittning, Gch såsom guver-
nör utnämnt en tysk Hr Wernet, hvilken ditflyttat
med familj och betjening, emot rättigheten att för
egen räkning få begagna öns boskap, skogar och
förträffliga fiske. Dessa öar, som i fordna tider öm-
som tillhört Spanien och England, hade nu på län-
ge varit öfvsrlemnade åt sitt öde, och tjenat såsom
förfrisknings- och tillflyktsort åt de i dessa höjder
seglande fartyg. De flera säkra hamnar, som der fin-
nas, gåfvo dertill en lockande anledning åt den nöd-
ställde eller behöfvande seglaren, men fisket i all-
mänhet, och i synnerhet det af finhåriga skjälar, som
här med lätthet kunde fångas och i myckenhet fur-
mos, inböd äfven flera nationers sydsjö-fiskare, att

enkom for idkandet af denna näring, besöka dessa
öar. I synnerhet hade Nordamerikanska valfiskfån-
gare egnat sig åt denna speculation, och plägade

är smalast, utgör under denna benämning det land, om hvil-
kets öfyerhcrrskap denna republik, Paragnay, Brasilien, och
Oriental del Urugnay disputera.
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åi-ligen till ett antal af fyra å fem fartyg, i flera
månaders tid der uppehålla sig. Men den tillsatte,
nye guvernöx-en ville for ingen del tillåta denna
industris fortfarande, utan förskaffade sig ett beman-
nadt och bestyckadt mindre fartyg, anföll dermed,
uppbringade och förklarade för god pris hvarje fartyg,
som till Malvinerna ankom, samt der fångade skjä-
lar. Den Amerikanske Chai-gé d'affaires, öfverste
Forbes, besvärade sig häi'öfver hos republikens sty-
relse i Buenos Ayres, men utan påföljd; hvarpå en
Amerikansk korvett ifx-ån Förenta Staterna blef skic-
kad till Malvinerna, hvilken lxedskjot guvernöx-ens
byggnad, rasex*ade hans fästningsvei-k, befriade de
gjorda priserne och dex-as besättningar, samt tog gu-
vernörens bror *) och en stor del af koloniens in-
vånare till fånga, för att åter i sin tur såsom sjö-
röfvare dömas och bestraffas.

Detta tilldrog sig år 1831. Herr Forbes hade
numera aflidit, och Amerikanska konsuln, HerrSla-
cum, som tillika efter Forbes' frånfälle fungerade i
egenskap af agent, fick utaf Buenos Ayres' styrelse
uppbära häftiga förebråelser och hotelser för denna
åtgärd, hvilken styrelsen ansåg för ett kränkande af
den folkrätt, som civiliserade nationer erkänt; och
man kan ej veta till hvilka steg oenigheten kunnat
föranleda, om icke en tertius intervtniens infunnit
sig, och extrajudicialiter slitit tvistigheterna dessa
stater emellan.

Styrelsen i Buenos Ayres hade redan hunnit
återställa på Malvinerna hvad Nordamerikanska kor-
vetten förstört, ånyo insatt guvernören i sin befatt-
ning, samt lemnat honom till beskydd en krigs-brigg,
Sarandi, — då helt oförmodadt en Engelsk korvett
infinner sig i hamnen, der republikens flagg vajade

*) Guvernören ijelf yar fr_invarni.de
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ifrån en liten redutt eller skans, kastar ankar,
landsätter några beväpnade män, som nedtaga re-
publikens- och i stället hissa Stoi--Bi-itaniens flagg;
acto continito låter befälhafvaren tillställa guver-
nören och kommendanten på Sarandi den föx-kla-
ring, alt öarne ifrån den dagen skulle förblifva Sto-
ra Bx-itaniens evärdeliga besittning.

Guvernören, som hvarken var af krigiskt yrke
eller lynne, blef vid denna oväntade åtgärd så beta-
gen, att han ingenting företog till försvar af sin
nations flagg; ej heller hade han dertill tillräcklig
styrka. Men af chefen på krigsbriggen hade man
med skäl kunnat vänta något motstånd; ty, ehuru
korvetten var briggen vida öfverlägsen, synes dock
som hans nations heder hade fordrat någon upp-
offring å hans och hans folks sida, vid en så fiendt-
lig och opåkallad behandling ifrån en i vänskapligt
förhållande med Argentiska republiken stående stat,
i stället for alt, såsom han gjorde, icke lossa ett
enda skolt, ulan dcrvid förblifva ett fegt åsynavitlne.
Det enda han dcrvid tillgjorde, bestod uti en skrift-
lig protest emot Engelsmännens tilltag, hvarefterhan
lät lyfla ankar, och afgick till Buenos Ayres för att
inberätta förloppet.

Man kan lätt föreställa sig den indignation, som
detta Englands styrelses i sanning mindre grannlaga
steg, åstadkorn hos Buenos Ayres' invånare; men
hvad stod härvid för deras republik att göra? Huru
skulle en så liten stat som denna, med kraftfulla och
respektabla argumenter kunna reklamera rättvisa af
Stora Britanien. Ännu icke erkänd af de flesta
Europeiska stater, och efter en nyligen iråkad miss-
hälligliet med Frankrike, den enda af de makter,
som eikännt dess oafhängighet, hvilken möjligen
såsom medlare i frågan kunnat begagnas, sedan re-
publiken råkat uli ttt späudt fölhållande med de
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Förenta Staterna, — återstod för republiken ingen
annan utväg till upprättelse än diplomatiken. Och
äfven i detta afseende befann sig republiken vid
tillfället mindre väl lottad, då den ännu bibehöll
samma styrelse, igenom hvilkens auktoriserande af
guvernörens på Malvinerna \åldsamma förfarande
emot de Nordamerikanska sydsjö-fiskarne, först
oenigheten med de Förenta Staterna hade upp-
kommit, och sedermera derigenom Englands intres-
se och dess uppmärksamhet på vigten af den om-
tvistade punkten blifvit väckt — ett förhållande som
man tydligt kan finna vara grundadt på det kloka
förutseendet hos Engelska Ministcren, att de ifråga-
varande öarne, i annat fall, och om tvisten med
Förenta Staterna, utan Englands mellankomst, fått
fortgå, blifvit af nämnde stater tagne i besinning,
och det med mera skäl än England kunde åberopa,
nämligen, på grund af represalier.

Den Argentiska republiken har sedan i flere år
forgäfves i ministeriel väg reclamex-at sin rätt till
Malvinerna, åberopande att de varit en fordom under
Buenos Ayres vicekonungskap hörande Spansk be-
sittning. Engelsmännen deremot använda det äfven
vigtiga argumentet, att de fordom koloniserat dessa
öar, hvilkas ägande af Spanien, oaktadt kolonien
upphört, de alldrig definitift erkänt. De hafva ock-
så nu begynt att ånyo der elablex*a nybyggen, hvil-
ka bevakas af en permanent och tillräcklig garnison,
samt deras i Söderhafvet kryssande krigsskepp; så
att den Argentiska republiken har troligen för alltid
gått miste om dessa öax-s besinning.

Den Argentiska republikens provinser äro till
antalet tretton, nämligen Buenos Ayres, Cordova,
Mendoza, San Juan, San Luis, Rioja, Cutamaica,

DE I'ÖRENTA PROVINSERNAS NAAIN OCH IiWOLKNING.
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Santiago del Estero, Tucuman, Salta, Santa Fé,
Entré Rios och Corrientes.

Innevånarnes antal är troligen ännu i denna
dag obestämdt. Det Brasilianska kriget, och i syn-
nerhet provinsernas många inbördes tvister och
deraf följde härjningar och blodsutgjutelser, hafva
till en betydlig del förminskat och förskingrat po-
pulationen, och noggranna matriklar hafva alldrig
der blifvit förde, om man undantager i en och an-
nan af provinsernas betydligare städer. De förfat-
tare, som hittills beskrifvit dessa länder, hafva i an-
ledning af nu anförda orsaker sväfvat i fullkomlig
ovisshet om dessa provinsers befolkning: några hafva
uppgifvit den alltför stor, andra för ringa. Jag skul-
le emellertid förmoda, att den uppgift, hvarpå lan-
dets egen auktoritet, Kongressen, år 1825 kalkulera-
de hvarje provins' respektiva kontigent af folk, till
republikens emot Brasilien utrustade krigshär, böra
utgöra den norm, hvarefter man med någorlunda
sannolikhet kan bestämma innevånarnes antal. Man
antog dcrvid följande beräkning:

folkmängd konfigent
Buenos Ajres . . 120,000 .... . . 1,600.
Cordova . .

. 90,000 ....
Mendoza . .

. 26,667 ....
. . 1,200.
. . 356.

San Juan .
.

. 26,666 .... .
. 355.

San Luis . . . 26,666 .... .
. 355.

Rioja .... 25,000 .... .
. 333.

Catamarca .
. . 30,000 .... .

. 400.
Santiago del Eslro 60,000 .... . . 800.
Tucuman . . . 40,000 .... . . 533.
Salta .... 40,000 .... . . 533.
Santa Fé . . . 15,000 .... . . 200.
Entré Rios . . 30,000 .... . . 400.
Corrientes . . . 40,000 .... .

. .534.
Summa 569,999 k 1 % per 100. Summa 7,599.
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Men denna beräkning ansågs i Buenos Ayres

med flit vara för lågt tilllageij; emedan man ville göra
kontingenten så billig som möjligt, af fruktan föl?
de inre provinsei-nas gensti'äfvighet, i händelse de
ansågo den vara för sträng; man antog derföre en
befolkning uti hvardera px-ovinsen af omkx-ing I-/3
proc. mindre än den man med skäl kunnat kom-
putera. I anledning dex-af skulle republikens totala
folkmängd för den tiden kunna antagas till ett be-
lopp af 577,598 personer, hvilket antal jag tror skall
— några tusende mera eller mindre — ungefär ut-
göra den nuvarande populationen; ty, ehui*u så
väl de yltre, som de inre krigen och härjningarne
hafva medtagit en betydlig del af befolkningen, bör
denna dock — under de senare årens lugna, ostörda
tillstånd, och i betraktande af den i dessa länder,
proportionaliter emot andx-a, åi-ligen mera tilltagan-
de mängd af födda i jemförelse med de genom na-
turlig död af gångna — fullt ut åter hafva uppnått
detta antal.

Denna befolkning, ifrån perioden af den Span-
ska eröfringen bestående endast af Spanjorer, har
nu blifvit betydligen uppblandad igenom dessas med
Indianskor ingångna äktenskap; så att största delen
af allmogen består af pardos *): dernäst komma
Spanjorer och deras afföda: sedan halfciviliserade
Indianer, negrer och mulatter, och sist, blandningen
af negrer och Indianer — en race, som har det
alldra vederstyggligaste utseende, och är af alla tre
hufvudstammarne föraktad.

*) Efter ortlen gråa, men betyder afkomlingar efter Hvita och.
Indianer.
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El Gaucho *), har i allmänhet samma karakter
och lynne som den Chilenske Guazo. Han är full.
komlig ryttax*e, modig och härdig i faran, men för
öfrigt trög och bekymmerslös. — Han förer ett kring-
vandrande lif, och föga eller intet fästad vid den
koja, der hans qvinnor och barn vegetera, är han
vanligtvis mycket begifven på starka drycker, och
blir farlig och villd när han dermed råkat alt be-
rusa sig.

De förderfliga inbördes krigen hafva här lika-
som i Chile förstört moralitet och laglydnad samt
ordning och arbetslust bland innevånarne. Los Gau-
chos flankera dagarne och nätterna igenom på sina
hästar ifrån den ena kojan till den andra, och försam-
la sig isynnerhet i den, hvarest finnas Chiganas (dans-
och sångsällskaper), kappränningar och andra gästa-
bud. De äro mycket begifna på spel, och råka nä-
stan alltid dervid i slagsmål, hvarvid vanligen knif-
styng komma i fråga. Deras dx-ägt är lika med Chi-
lenens — särdeles i de emot Chile gränsande pro-
vinser — om jag Undantager los ponchos *), som los
Cuyos (Mendozaboar) bruka mycket större och bro-
kigare än Chilenerne; men närmare Buenos A^res
röjer el Gaucho en betydlig skillnad från el Guazo
förmedelst el calzado (skobragderna), som den förre
nyttjar af beredda hästbillingar, hvilka såsom en
strumpa dragas på foten genast sedan de blifvit af-
flådda, och derefter på densamma få fasttorrka; då
deremot Chilenerne bruka rigtiga skor eller stöflor

*) Så kallas bonden antingen lian är hvit eller pardo; ty ne-

gern kan alldrig införlifva sig med karaktern af en gaucho.
**• El Poncho är ett fyrkantigt stycke tyg med ett hål på

midten, hvarigenom ryttaren träder halsen, när han vill
skydda sig för regn eller köld, då alla fyra hörnen hänga
ned och skyla hans lår och hen (se Beskrifningen öfver Chi-
le, pag. 17).
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med deruppå dx-agua botas de, pano, damaskor af
groft ylletyg (se Republiken Chile pag. 17).

El Gaucho anses Lill och med vara skickligare
hästkarl än el guazo,- ehuru jag upprigtigt måste till-
stå, att jag alldrig kunnat märka detta hans företrä-
de, om icke uti bruket af las bolas*), som här är
allmännare än i Chile, och med hvilkas kastande
han på ett ansenligt afstånd kan ikullslå både men-
niskor och djur.

Los Gauchos ifrån Mendoza och de nordligare
provinserna äro af ett saktmodigare lynne, än man
träffar i de södi*a, hvilka i allmänhet anses för öf-
verdådiga och mindx*e pålitliga. Också ha de föx-x-a
gjort betydligare framsteg i industi-i än de senare-
Losponchos från Mendoza, San Juan och Cordova,
äro utmärkt berömda, ej mindre för tygets finhet, än
de många konstigt deri inväfda faconerna; invånai*-
ne der tillverka sjelfve nästan alla sina klädespei-sed-
lar, och föra icke ett så oroligt ambulatoriskt lifsom
deras grannar i sodex-n. — Afven äro de mera än
dessa, fastade vid åkerbruk och vinplantering; och
utgör det vin, som af dem prässas, en betydlig ex-
portvara ifrån de inre provinserna till Buenos Ay-
res.

Genom ut- och invärtes krig, har i allmänhet
detta fordom ganska fredliga landtfolk blifvit för-
vandladt till orolige, kringströfvande, vinningslystne
marodörer, mera tjenliga att utgöra ströfcorpser i
krig, än att bearbeta den fruktbara jorden. Också
har provinsernas kamp emot Spanionerne, lemnat
många bevis på los gauchos' duglighet i detta afse-
ende — ja, stundom har man sett dem till och med
förskingra disciplineradt infanteri. Det berättas,

*) Dessa bestå af 2 eller 3 jcrnkulor, hvardera fästad med ett
~ blarkt lädertåg vnl en lanp; lina af samma slag.
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nämligen, alt under det patriotemes troppar oroat
Spaniorerne i teten, hade los gauchosj som forme-
rat en kedja af trettio å fyrtio alnars afstånd emel-
lan hvarje, men hvilka varit förenade medelst star-

ka linor, under full carriere angripit dem i flanker-
na, och sålunda inom några ögonblick kullkastat fle-
ra bataljoner. Vid andra tillfällen hade dessa snab-
ba ryttare närmat sig de Spanska förposterna, och
ifrån otroliga afstånd fångat dessa medelst el lazo*),
som de kastat omkring deras halsar, och sedan bort-
fört dem med blixtens snabbhet, utan att de när-
mast stående fiendtliga troppar sådant kunnat för-
hindra.

T afseende på folkets upplysning och bildning,
ha många Européer, som besökt dessa länder, be-
mödat sig att framställa invånarne såsom deruti vi-
da mera for sig komne, än de varit under den Span-
ska tiden; men jag är häruti af motsatt tanka. Jag
medgifver väl, att städernas innevånare under de
sednare åren vunnit en förökad yttre bildning, äf-
vensom ett afgjordt frisinne der blifvit allmänt; men
sådant är icke fallet på landet, der invånarne efter
revolutionen mera än någonsin blifvit lemnade utan
lärarevård och i det största sjelfsvåld. Det låter
visserligen grannt, hvad Herr Rodney, Förenta Sta-
ternas Chargé d'Affaires, i detta afseende yttrar uti
den rapport, han till sin styrelse från Buenos Ay-
res afgifvit; men nekas kan det likväl icke, att der-
uti stundom förekommer ett något för långt drifvet
beröm. Såsom för öfrigt innehållande forskning
och sakkännedom, införes den här i öfversättning,
jemte några anmärkningar.

*) Ett snöre ellei en fin lina af lorrkad bud, i ena ändan föi
sedd med en lannsn.ua (se Bcskr. om Chile, p.ig 18 o. f
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«Revolutionens verkningar» säger Herr Rodney,
«uppenbara sig förmedelst en synbar förändrizig i
samfundsskicket. Friheten i handel har gifvit luft
åt innevånarnes naturliga fintlighet, och krigen samt

politikens lifliga uppträden ha åter uppväckt landets
geniusj som så länge legat i dvala. Man skulle kun-
na säga, att den generation, som nu är på scenen,
har blifvit uppfostrad under en alldeles ny sakernas
ordning. Mängden af idéer i allmänhet har befyd-
ligen ökat sig hos folken — en naturlig följd af de
dagliga politiska tilldragelserna, uti hvilka hvarje in-
divid, lik den Atheniensiska medborgaren, tager det
lifligaste intresse. Ofverallt utspridas Journalerne,
äfvensom Juntans proclamalioner, hvilken är nöd-
sakad alt smickra allmänna opinionen, och att söka
vinna dcnsammas bifall åt hvarje af dess messyrer.
Det är ej ovanligt*) att se en bonde, hvilken för
några år sedan endast sysselsatte sig med sin landt-
hushållning, nu, vid sin ankomst till släden, köpa
sig en journal såsom någonting oundgängligt, och,
ifall han ej kan läsa, bedja den första han möter,
att derutur gifva honom en föreläsning. Utom dess,
äro kyrkoherdarne på landet förbundne, att försine
sockneboer läsa journalerne och styrelsens prokla-
mationer. Man märker ofverallt **) ett sträfvande
till förbättring. Äfven de, som icke kunna afhålla
sig ifrån en och annan fördom emot revolutionen,
kunna icke förneka de gagneliga förändringar den
verkat. Deras vanor, seder och bruk, ja, deras
sätt att vara — allt har blifvit förändradt medelst
deras gemenskap med utlänningar, och medelst det

*) Med den kännedom jag äger om el Gaucbos lynne, tror jag
tvärtom, att dessa fall varit högst få, helst man sällan fin-
ner någon, som kan läsa, eller är nyfiken om hvad som är
skrifvit eller tryckt.

++) Med detta mSsle uteslutande blott städerna v.ira åsyftade
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fria införandet af dessas bruk, i synnerhet Engels-
mäns, Amerikanares och Fransmäns. De till och
med finna sig förolämpade, om man råkar kalla dem
Spanjorer, och villja häldre i sådant hänseende blif-
va förblandade med landets förslå inbyggare. Den
benämning de antagit, och hvaröfver de mycket
hogmodas, är den af Syd Amerikaner.

Tvänne vigtiga omständigheter hafva ofelbart
betydligt bidragit till utvecklandet af deras industri;
den första är förminskningen i prisen på utländska
varor, och stegringen af landets produkter: den an-

dra, förmögenhetens förökande, som deraf blifvit en
följd *).

Ehuru de ifrån staden minst aflägsna godsen
äro väl odlade, är likväl åkerbruket, jemförelsevis,
ännu långt ifrån det florerande tillstånd, hvarlill
det kan komma. Marken är i allmänhet illa skött;
man begagnar plogen föga, och de redskap, som i
stället nyttjas, äro ingenting mindre än tjenliga för
ändamålet. Oaktadt deras närvarande oskickliga sätt
att bruka jorden, hafva trovärdiga personer försäk-
rat mig, att då årstiden är gynnande, säden öfver-
hufvud icke ger mindre äring än 50 engelska bu-
shels per arpent.

Det är i synnerhet i afseende på religionen,
som allmänna sinnesstämningen lidit betydliga för-
ändringar. Det är sannt, att den katolska är erkänd
såsom statens, men allmänna toleransen har likväl
många anhängare, hvilka icke draga i betänkande,
att både i tal och skrift fritt yttra sina tänkesätt:
Många af kongressens ledamöter anses ifrigt längta

*) Jag tror, att om författaren yttrat det förmögenheten blif-
vit spridd på flere händer, sa hade han närmare träffat det
egenteliga förhällandet; ty förmögenheten, tagen i total be
räkning öfver hela landet, har \i_.ei ligen snarate lidit löv
minskning än tillökning.
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efter densamma (toleransen) *), men den okunniga
och vidskepliga delen af folket, och munkarne skul-
le med smärta se dess införande. Emellertid råda
så fria länkesalt hos det mera upplysta folket, att

man kan säga, att den i sjelfva verket redan
existerar. Dessutom, och just derföre att i landet
icke finnas några sekter, kan utan svårighet en me-
ra gynnande tid for det ändamålet afvaktas. I det
hela har det allmänna tänkesättet vunnit en full
frihet i alla abstrakta ämnen — om än prässen till
någon del ännu är inskränkt, i afseende på de hin-
der den kunde åstadkomma for allmänna åtgärder
och for utöfningen af den rådande religionen. För
öfrigt finnes här hvarken inkvisition eller skrå.
Man erkänner uti Påfven endast en andelig chef,
men man har frånkänt honomall auktoritet i verlds-
liga mål. lians bulla emotf. d. kolonierna, och till
förmån för konungen af Spanien, den man på visst
salt kan betrakta såsom en bannlysning, förorsaka-
de föga eller ingen sinnesrörelse.

Antalet af munkar och andlige var förut i Bu-
enos Ayres betydligt, i jemförelse med de öfriga
spanska besittningarna; det är efter revolutionen
förminskadt **). Genom en for någon tid tillbaka
utkommen bestämd lag, blef hvarje individ förbu-
den att anlägga munkkåpan; men man har nödgats
återtaga den ***), och den har sedan icke kunnat

+) År 1826 debatterades denna fråga vid kongressen i Buenos
Ayres och remitterades till de särskillda provins-kongres-
sernas utlåtande. Desse ingiugo, efter mer och mindre Jif-
liga diskussioner, på en allmän religions och samvetsfrihet.
Härom mera längre fram.

*+) Sedan detta skrefs, bar deras antal ytterligare aftagit jemte
deras anseende —äf\en bos allmänheten.

*+*) Denna lag har sedan återkommit, i full kraft; så att der
nu ci dast finnes Klosliet St Au uslin, som falt bibehålla
sina inkomster
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göras gällande förutan modifikationer; och de in-
skränkningar man deruti gjoi't, hafva, slödda som
de ax-o på den allmänna opinionen, snart sagdt
uppfyllt samma ändamål.

Ganska få af landets ungdom egna sig till teo-
logiens studium, sedan de numera fått valet af yr-
ken mera smickx-ande för dex-as ambition. Fordom
utgjorde Prest-embetet det förnämsta målet för de
yuglingar af familj, som sökte att utmärka sig; och
det var det enda yrke, hvartill de, hvilka erhållit
god uppfostx-an, kunde egna sig, hvarföre ännu så
många, af det sekulära andeliga ståndet, vända sin
uppmärksamhet åt politiken. Medlemmarne af det
reguliera, hvilkas ställning icke tillåter dem att sys-
selsätta sig med verdsliga angelägenheter, eller att

utöfva medborgerliga yrken — äro till stor del Europé-
er; men de som äi'o födda i landet taga ej mindre
del i dagens händelser, än personer af alla öfriga
samhällsklasser.»

Då man kan antaga, att all bildning och upplys-
ning, som republiken äger, egenteligen emanerat i-
från Buenos Ayres, så skall jag vid beskrifningen
om denna stad, återkomma till detta ämne.

3. ARTIKELN.
Spanjorerncs upptäckt af Plata-floden —Plata-flodens ursprung

och »egelbarhet. — Buenos Ayres under ostördt spanskt
välde. — Engelska expeditioner. — Rio de la Plata-pro-
vinsernas emancipation. — Artigas. — Kongressen i Tucuman.
—Konstitution 1519.— Anarki i Buenos Ayres.—Rivada-
via. — INational-Kongress 1824 & 1825. — Religions- och
samvetsfrihet. - Fonder. — Provinsen Orientals uppresning.
— De trettiotre. — Orientalemes Segrar.

Syd-Amerikas häfdatecknare tillegna Spanjoren
Juan Dias Salis den första upptäckten af Platå»flo-
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dens utlopp, hvilket skall ägt rum år 1515, men
han blef jemte sina följeslagare af Indianerne ihjäl-
slagen. Ar 1526 besöktes detta farvatten ånyo af Se-
bastian Cabot, son till en Venetiansk lots, och född
i Bristol år 1477, hvilken missnöjd med sin födel-
seort, England, hade till Konungen af Spanien er-
bjudit sin tjenst, deri han ock för sin kända skick-
lighet och erfarenhet såsom sjöman, beredvilligt
blef antagen; hvarefter han utnämndes till Spaniens
Piloto Mayor (Ofverstyrman). Det var under en
expedition till Molucca-öarne, den han för några
spanska Köpmäns räkning företagit, och sedan han
åtföljt den Brasilianska kusten söder ut ifrån Bahia
de lodos los Santos, som han det förenämnde året
ankom till mynningen af Plata-floden, der först
på en obebodd ö landsatte tre af sina förnämsta of-
ficerare, som hade gjort myteri om bord, — och
sedan, ungefär 15 svenska mil högre upp i floden,
upptäckte en ö , hvilken han kallade San Gabriel.
Ungefär en och en half mil högre, upptäckte han en
strid flod, den han kallade San Salvador; här land-
satte han sitt folk, och byggde en skans. Härifrån
begaf han sig i båtar och upptäckte på 15 mils af-
stånd en annan flod, som af invånarne benämndes
Zaracacana, vid hvilkens stränder han äfven uppför-
de ett Kasteli, åt hvilket han gaf namnet el Eperilo
Santo *).

Efteråt upptäckte han floden Paranå, och, fa-
rande uppför densamma, kom han till floden Para-
guay, der han såg invånarne plöja jorden. De
ville hindra hans landstigning, och vid en skär-
mytsling, som i anledning deraf uppkom, blefvo tju-
gufem af hans män dödade, och trenne tillfånga-
tagne. Cabot öfvervintrade likväl i landet, och, se-
dan han träffat och förenat sig med en annan äfven-

*) Alla dessa upptäckter skedde uti floden Uraguay.
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tyrare, "Jayme Garcia, som blifvit utskickad ifrån
Europa for att upptäcka Plata-floden, återvände
bägge till Espirito Santo, och skickade derifrån ett

fartyg till Spanien med berättelse om deras upp-
täckter.

Efter fem års frånvaro , och ledsen vid span-
ska ministerens långsamhet alt skaffa honom under-
stöd, återvände han 1531 till Spanien; men min-
dre val emottagen vid hofvet, for han efter några
års förlopp till England, der han sedermera blef
utnämnd till Engelsk Ofverstyrman med ett hetyd-
ligt årligt underhåll.

Under Edvards, Philips och Marias regeringar,
erhöll Cabot flere förmåner och utmärkelser: Han
blef utnämnd till guvernör öfver det Ryska kompa-
niet, och hade hufvudbestyret vid den expedition,
som under Sir ll ugli Willougby's befäl seglade till
de nordliga farvattnen.

Kompassens variation blef först observerad af
denne namnkunnige man. Han har utgifvit en stor

karta öfver sina upptäckter, äfvensom en berättelse
om sin resa i de Nord-amerikanska hafven.

Efter Cabot blcfvo de af honom i Paraguay
gjorda upptäckter fortsatia af Juan de Ayolas, sedan
denne år 1536 af Don Pedro de Mendoza , (den
första guvernören i Buenos Ayres) derlill blifvit ut-
rustad med troppar och förråder. (Se vidare härom
vid beskrifningen öfver Paraguay.)

Namnet Platå (Silfver) härleder sig ifrån den
myckenhet af denna metall, som Cabot och hans
folk funnit hos de indianska stammarne i dessa län-
der — särdeles hos Guaranayerne , hvilka hämtade
den ifrån östra delen af Peru; men han trodde den
vara hämtad utur landels egna grufvor, och benämn-
de derföre flod >n, på hvilken han ditseglat, efter den-
na metall, nemligen Silfverfloden, eller Rio de la
Platå.
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Då läsaren redan gjort mig sällskap på färden
uppfor denna flod, ifrån dess mynning till dess egent-
liga och i-igtigaste hamn, Buenos Ayres, torde här
vara på sitt ställe att gifva en korx*t beskrifning om
dess ursprung.

Oi-igligt gifva geograferne slundom Parana «,

stundom Paraguay, namnet Plata-floden. Denna
flod, i sin enhet och breda sträckning, räcker ej
längre än till 34° och ungefär 45' S. bredd, der
den i sitt sköte emotlager de båda floderna Pai-anå,
och Uruguay, hvilka lika litet, som den uti Pai-anå
längre upp inflytande Pax-aguay, af innevånarne nå-
gonsin få namnet af la Platå. Nämnda floder hem-
ta sina ux*sprung så väl ifrån den Andiska bergsi-yg-
gen, som ifrån den bergskedja i Bi'asilien, hvilken
föranledt benämningen af: provinsen Minas (grufvor).
De särskillda större och mindre floder, som ifrån
dessa ursgrung leda vattnet till Plata-floden, äro nä»
stan oräkneliga; men de förnämsta äro de trenne
nyssnämnda.

Paranå begynner i Brasilien allt ifrån den 150

S. bx-edd, medelst en mängd smärre vattendrag,
hvilka genomskära provinserna Minas, Matogx-osso

,

Goyås och St. Paul. Dessa valtendi'ag förena sig
småningom till en flod, som redan emellan 20 och
21 00, medelst föreningen med Rio Grande-floden ,

ansenligt tilltar. Häx*ifrån går den i sydvestlig l-ickt-
ning, och åtskilljer px*ovinserna Goyas och Matogros-
so ifrån St Paul, samt vidare republiken Paraguay
ifrån den sistnämnda provinsen och Misiones — än-
da till den 27°, der den kröker sig åt vester, och
i denna ricktning utgör gx'änsen emellan Pax-aguay
och Plata-provinsen Corrientes, till omkring 27° 15a
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der floden Paraguay i sydvestlig ricktning infaller i
dess bädd. Här upphör floden Paraguays namn ,

och clen förenade vattenmassan fortgår under be-
nämning af Paranå, hvilken flod följaktligen bör
anses för hufvudstammen till Plata-floden.

Paraguay-floden begynner också egentligen uti
Brasilien, men vid noi-dligare bi-edd än Pai-anå, nem-
ligen, emellan 12 och 1300, eller vid det så kallade
Diamant-distriktet i pi*o\xnsen Motogrosso. Dess
ricktning, sedan den ifx-ån sina många ui'sprung for-
merat sig till en flod, är i allmänhet sydlig. Vid
16° 24' S. bi'edd, föi-enar sig med denna flod en
mindre vid namn Jaiiru, märkvärdig för att vid den-
na punkt begynte fordom gränslinien emellan de
spanska och portugisiska besittningarne; och skall der
ännu finnas lemningar af en stor marmox-pyramid,
hvilken till sådant ändamål såsom ett råmärke blif-
vit uppförd.

Paraguay skall allt ifrån dess ursprung ända till
denna punkt, med undantag af ett enda vattenfall,
vara segelbar; men, då de höga bergskedjor, emel-
lan hvilka floden ifrån början slingrar sig, här upp-
höra , samt slättmark och kärr vidtaga, blir den —

så stor den än synes på kartan — så grund, att man
öfver hufvud ej kan antaga dess djup till me-
ra än en fot, ehuru den vid regntiderna sväller öf-
ver sina bräddar, och då formerar en ofantligt stor
sjö.

Vid 18° infaller den vattenrika floden San Lou-
renco i Paraguays bädd, och, då dess ursprung
utgöres af mångfalldiga smärre floder och åar, som här
genomskära landsträckan emellan Paraguay—ochPa-
ranå floderne, kan nästan hela landet medelst kanäer
(ekstockar) genomfaras. Ännu längre åt söder för-
ena sig många floder med Paraguay, och ibland des-
sa äro Taquari och Mondego de förnämsta.



51PLATA-FLODENS URSPRUNG OCH SEGELBARHET.

Paraguay, som hittills allt ifrån Jaiirufloden, ut-
gjort gränsen emellan de, f. d. portugisiska besitt-
ningax-ne å den östra, och de f. d. spanska å den
vestra sidan, omgifves 15 leguas *) ifrån denna
punkt äfven på den östx-a sidan af f. d. spanskt ter-
ritoxium. Detta teii-itox-ium utgöres nu af repub-
liken Paraguay, hvaremot sti-äckan vester om floden
upptages af el gran Chaco — ett af flex-a indianska
stammar bebodt land. Allt ifrån Jaiiru till Tarpx-
ai-i_. är landet på den östra sidan lågt, slätt och sum-
pigt,— ja, stundom utgöres hela sträckan emellan
dessa floder af en enda sjö, och kallas derföre den-
na trackt: Pantanos de Xarayes, ellerXarayes käi*r.
Den vestra sidan är dei-emot högland och bergaktig.

Ifrån Mondego ända ned till staden Asuncion,
slingrar sig Paraguay ömsom i sydvestlig och syd-
ostlig ricktning, samt upjfhemtar deruuder i sitt skö-
te en mängd af mindre floder; men söder om nämn-
de stad, infaller uti densamma den stora Pilcomayo-
floden. Denna flod är den största af alla de bi-flo-
der, som tillföra alla de tre stora hufvudfloderna sitt
vatten; den har sitt ursprung vid Andiska bergs-
kedjan, der öknen Atacama slutar, och Ariqyipa-di-
striktet vidtager, eller vid omkring 22° S. bredd.—
Förstärkt med denna vattenrika flod, fortsätter Pa-
raguay härifrån sitt lopp i sydvestlig ricktning, och
upptager vid 26° 50' den äfven ganska stora floden
Vermejo, eller Calorado, som ifrån gränsen af Bo-
livia tar sitt ursprung; hvarefter Paraguay, såsom
redan blifvit nämnt, förlorar sig i Paranå, hvilken
åter, — sedan floderne Salado och Salladillo, söder
om staden Santa Fé —förenat sig med desamma
i sydostlig ricktning emellan 34 och 3500, och förde-
lad i många och vidt åtskillda grenar, majestätiskt

*) Ungefär 7% Svenska mil.
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och långsamt utgjuter sig i Plata-floden, der den
blandar sitt vatten med den tredje hufvudfloden,
eller Uruguay.

Uruguay-floden tar sitt mest aflägsna ursprung
onkring 27° S. bredd, eller nära gränsen emellan
de brasilianska provinserna St. Paul och Rio Gran-
de; den utgrenar sig öfver nästan hela den sist-
nämnda provinsen, samt öfyer den norra och vest-
liga delen af republiken Oriental, hvilken den i half-
cirkelform omsluter, samt afskilljer ifrån Misiones
och Plata-provinsen Entré Rios. De ansenligaste
bi-floder, som förena sig med Uruguay, äro Übicuy
och Negro på den östra sidan: den förra vid 29°
30\ den senare vid 33° 30I—samt Gualeguaychu
på vestra, vid 33° 40- bredd.

Rio Negro är märkvärdig för en deruli infly-
tande å, eller liten flod, hvilkens vatten är gult utaf
en mängd på flodens botten växande Sassaparil, och
så helsosamt, att det skall kurera flera slags kx-oniska,
och ofta för obotliga ansedda sjukdomar; det bru-
kas både in och ulvertes; — och besökes stället un-
der sommar-månaderne af en mängd personer utaf
alla åldrar och stånd. Då man dricker af delta
vatten, känner man sig i början matt, och plägar
vei-kan dei-af blifva ett ulslag öfver hela kroppen;
men snart upphöra dessa olägenheter, kroppen ätei'-
vinner styrka, och en stark matlust infinner sig.

Dessa nu beskrifna floder äro alla mer eller
mindre segelbara, men, beklagligt nog, har deras
sammanti-äffande i Plata-floden medfört, och der af*
satt så mycket grus och jord, att de alla äro gi-un-
da vid mynningarne, och der icke kunna befaras
mcd mera djupgående fartyg an af åtta fots drägt;
ehuru de ofvanför utloppen hafva tillräckligt djup,
såsom t. ex. Paranå och Paraguay, genom hvilka
till och mcd fregatter skola kunna uppgå ända till
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Asuncion, om de blott kunde Öfvex-komma barren*
eller den låga banken, vid Paranå-flodens utlopp.
Det har också lyckats under den spanska tiden, att
i Paraguay bygga, och på floden nedföra en fregatt,
men hvilken man medelst flolt-bi-yggor och bålar nöd-
gats lyfta öfver barren.

Seglationen går här ganska långsamt i anseendo
till den mängd holmar, bankar och skär, hvaraf
floderna äro fulla, äfvensom för det ofta trånga far-
vattnet, der omgifvande höga skogar hindra yin»
dame att framtränga; utan nödgas man på de flesta
ställeu, långs efter de öfverallt djupa stränderna, me-
delst linor framsläpa fartygen; och det föx-efaller
besynnerligt, att ingen ångbåtsfart i dessa farvatten
ännu, mig veterligt, blifvit företagen. Men, om
likväl resor uppför dessa floder gå långsamt, så äro
de likväl, i anseende till den omgifvande hen-liga na-
tui-en, af utmäx-kt intresse för känslan och hjerlat. Man
föreställer sig en färd emellan de täckaste holmaj.
och skär, uddar och bx-anter, beprydda mcd pome-
rans-, pex-sike-, apple-, fikon-, päron- och valnötsträd,
der skog och mark dofta af växlande aromatiska
ångor. I frodigt gräs beta boskap; på gi*<ma kullar
hoppa x-ådjur: flockar af papegojor mcd de granna-
ste färgor svärma öfver de branter, hvarunder man
långsamt framsväfvar, under det stränder och skär
vimla af vackx-a flamengos, skogs- och sjöfogel, lika
förnöjande att oegennyttigt betrakta, som igenom dei*as
oskygghet x-elande för jägax-en. Här och der möter
man en liten kana mcd några Indianer eller kreo-r
ler, hvilka emot den obetydligaste grannlåt ifrån den
hyfsade verlden, emot en bit bröd — men framför
allt emot brännvin , äro färdige att bortbyta allt hvad
de äga eller tro sig äga — ja, till och mcd deras
cjvinnor.

Om nätterna kastas källan ankar, utan fastbia-



BUENOS AVRES UNDER OSTÖRDT SPANSKT VÄLDE.54
das fartygen vid stranden, och, om man då anträf-
far någon indiansk koja, så blir man alltid gästfritt
emottagen; ehuru man måste vara på sin vakt emot
försåt och öfverraskning, i fall något ströfparti vore
för handen; men man möter också ett och annat
af Kreoler anlagdt nybygge, der man med större
säkerhet och mera behag kan åtnjuta gästfriheten,
hvilken i dessa nejder ofverallt är hemmastadd; och
på sädane ställen finnes vanligtvis ett förråd af bo-
skap och fjäderfä, samt något beqvämare husgeråd,
än hvad Indianerne kunna erbjuda.

Spaniorcrne föllo snart på idéen att kolonisera
dessa vigtiga besittningar, och anlade år 1535 sta-

den Buenos Ayres, hvilkens styrelse, jemtedet om-
kring liggande landets, sedermera allt intill år 1778,
då en vice konung der blef tillsatt,* lydde under
vice konungen öfver Peru; ehuru befälhafvaren i
Buenos Ayres bar namn af General-Kapten. Den-
na koloni var för en längre tid nästan alldeles okänd,
dels emedan de bebodda delarna deraf lågo på af-
stånd ifrån oceanen , och dels emedan dess inskränk-
ta handelsrelationer ej tilläto någon annan kommu-
nikation, än endast medelst den en gång hvart år
ankommande spanska flottan; hvarföre den också län-
ge dvaldes i behof och elände. Men, då med tiden
folkmängden begynte tilltaga, och i samma mån
landets produkter, började spanska regeringen att
inse vigten af denna koloni, och lyssna till dess in-
vånares klagomål. Ifrån denna period blef en ef-
tergift bevilljad uti monopolii-systemet, och flere en-
skilldes fartyg, försedda med det Indianska Rådets
tillståndsbref, fingo under alla tider på året segla
emellan kolonien och moderlandet, hvarigenom
den Kungliga flottans skeppning förminskades ifrån
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15,000 till 2000 tons, och år 1748 gjorde densam-
ma sin sista resa till Cadiz, sedan den i tvenne sek-
ler innehaft Spanska Amerikas handel.

Px-ivata köpmansfax-tyg hemtade nu till Buenos
Ayres' marknad europeiska varor till vida lindrigare
pris, och det utan uppehåll; hvarigenom denna stad
snart blef afhögsta vigt i merkantilt hänseende. Detta
resultat föx-anledde Regeringen till ännu mera efter-
gift till förmån för dess handel. Ar 1774 blef en
fri handel emellan flera Syd-amerikanska hamnar
bevilljad, och 1778 blefvo sju spanska sjö-städer för-
klarade för fri-hamnar, hvilkas antal 1788 ytterliga-
re blef förökadt med fem andra; och åt dessa fri-
hamnar förunnades en obehindx-ad handel med
Buenos Ayres och hamnax-ne vid Stilla Hafvet.

Stadens och General-Kaptenskapets nu tilltagan-
de politiska anseende, blef ytterligare bekräftadt och
förökadt medelst det senares upphöjande till vice-
konungarike; och ifrån denna tid var dess handel
i ständigt stigande- — Före denna tidpunkt utgjor-
des antalet af de fartyg, som handlade på Syd-Ame-
rika, af endast femton stycken, hvilkas resor stun-

dom skedde hvart annat, och stundom hvart tredje
år; men år 1778 steg dessas antal på en gång till
170; och de fortforo allt jemnt i tilltagande, till år
1797, när det namnkunniga kriget utbröt emellan
Spanien och Stora Britanien, och ett dråpslag till-
fogades den spansk-amerikanska handeln. Man an-
tager, nemligen, att år 1798 tre miljoner ox- och ko-
hudar förruttnade i Buenos Ayres' och Montevideos
magasiner, utaf brist på afsätlning, under den me-
delst engelska krigsskepp då påstående blokaden.

Om man undantar de dx-abbningar och förö-
delser, som krigen med landets ur-invånare åstad-
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kommo, förefaller i politiskt afseende Jitet eller in-
tet märkvärdigt uti detta lands historia, intill år
1806, när en Engelsk eskader infann sig i Rio de
la Platå, och landsatte en tropp af krigsfolk för
att bemäktiga sig staden Buenos Ayres, hvilket före-
mål också blef vunnet under General Beresfords
befäl; men Engelsmännen hade knappt i sex veckor
haft staden i besittning, när de blefvo anfallne af
en så öfverlägsen styrka, under Santiago Liniers
befäl, att den förstnämnde med hela sin corps den
12 Augusti måste gifva sig fången.

Emellertid hade hjelptroppar under Sir Ilome
Popham anländt ifrån Goda Hopps Udden, och med
dessa hade hamnen Maldonado *) blifvit intagen,
och staden Montevideo blokerad. Denna blockad
hade i början föga framgång, men sedan Engels-
männen fått ytterligare förstärkning genom troppar
kommenderade af Sir Samuel Auchmuty, blefvo sta-
den och dess förskansningar af dem med storm in-
tagna, hvarefter den förenade fiendtliga styrkan der
inväntade ytterligare förstärkning, för att ånyo an-
falla Buenos Ayres, Denna förstärkning anlände i
Maj 1807 under General Whitelocke, som tog öfver-
befälet; och med honom förenade sig sedan, den
15 Juni, General Crawford. Armén, som nu be-
stod af omkring 8000 man, afseglade ifrån Monte-
video, samt landsteg söder om Buenos Ayres \id år
Riachuelo.

Det hade nu varit lätt för den Engelska Gene-
ralen, att tvinga staden till kapitulation, enär han
med en stor armé noga kunnat tillspärra den ifrån

*) Maldonado tillhör nu Republiken Oriental del Uruguay,
men tillhörde vid den nu be.krifna epoken Buenos Ayres'
Vice Konunga-Rike. äfvensom Montevideo och hela nu va-
rande republiken • Ci^phlina, eller la Republica Oriental
del Vivguay.
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land-sidan, och den brittiska flottan äfven ifrån sjö-
sidan betog invånarne alla utvägai* alt erhålla lifs-
medel; och, när man tillika betänker, alt stadens
imånare äro så vana vid kötlmat, att de ingen dag
ulan högsta saknad kunna umbära den, hade sta-
dens öfvergång genom blokaden så mycket mera
blifvit påskyndad; men, i stället att välja denna
lindriga ulväg, samt spara menniskoblod, beslöt
Generalen, i förlilande på sin i det landet ovanligt
talrika och disciplinerade armé, alt genast intaga
staden me*d storm.

Invånarne voro emellertid lifvade af fosterlands-
känsla och hat till utlänningar. Dessa känslor upp-
eldades af deras värde Chef, den förenämnde San-
tiago Liniers, och af stadens till hjeltebragder upp-
rymda ungdom; — ja, till och med qvinnor och
barn beredde sig till striden.

Buenos Ayres har, som längre fram kommer att
beskrifvas, i fyrkant byggda gårdar, och taken äro
platta, samt rundt omkring försedda med ett bröst-
värn, bestående antingen af en murad 2 alnar hög
tegelstens vägg, eller af jerngaller. Hvarje hus ut-
gör således en liten fästning, när man tillika ihåg»
kommer, att fenslren äro försedda med ett slutit
gallerverk, samt att portarna äro utomordendigt
massiva, väl jernbeslagna — och nu voro väl till-
bommade. På dessa tak församlade sig nu stadens
invånare med alla de vapen som furmos; hvarutom
en mängd af bjelkar och stenar dit upphemtades,
och medelst uppgjord eld på den stenläggning,
hvarmed taken äro täckta, och hvarpå stora kittlar
voro anbragte, underhöllo qvinnorna ett ständigt
sjudande vatten. Så beredde, afvaktade de beslut-
samt det ögonblick, dä fienden skulle intränga uti
staden ; och knappt hann den första kolonnen — ty do
engelska tropparna inmarchcrade kolonnvis — fram»
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tränga på någon gata, förr än densamma totalt för-
stördes, dels genom borgames och de spanska trop-
parnas skjutgevär, som säkert riktades emot dem
ifrån de nämnda bröstvärnen: dels genom de ned*
störtade bjelkarna, och ett fortfarande haglande af
grofva stenar, samt det brännande vattnet, som efter
hvart annat nedkastades på de arma offren. Den
engelska soldaten gick i början under allt detta med
långsamma säkra steg sin bana fram, utan att vika
till höger eller venster; men sluteligen tog naturen
ut sin rätt, förvirringen blef allmän och flykten blef
den enda utvägen. Då sprungo borgare och span-
ska soldater om hvarandra, för att nedgöra hvad som
ännu ibland fienden återstod med lif och anda: in»
gen pardon gafs, strömmar af blod runno i ränn-
stenarna, och slagtandet ville alldrig upphöra, fast-
än den Engelska Generalen redan intimerat, att han
ville gifva sig och sin corps i fiendens våld. Några
spridda corpser af fienden hade räddat sig i kyrkor
och kloster, der de obarmhertigt mördades; men
när de sågo att ingen pardon stod att erhålla, för-
svarade de sig som lejon, och sålde dyrt sina lif.
Isynnerhet var en hop, som samlat sig i tornet af
kyrkan San Francisco, ihärdig i sitt försvar, och till-
skyndade mången af invånarne döden medelst de
säkra skott, de derifrån kunde rikta på folkmassan.

Ändtligen lyckades det för de spanska befäl-
hafvarne att stilla folket och soldaterne, blodbadet
upphörde, och Generalen, som med livad som åter-
stod af hans armé var fången, fingo, genom chefemes
ädelmod, kapitulera och återgå till England; men
en betydlig del af hans soldater qvarstannade i lan-
det, och jag har äfven deribland träffat åtskillige i
Chile, hvilka slagit sig på handvetkareyrken.

Under det Engelsmännen intogo Monlevideo,
blef folket i Buenos Ayres upproriskt, en utomordent-
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lig junta sammantx-ädde, \ice-konungeu Sabrcmon-
te afsattes och den ofvannämnde Liniers intog
hans ställe. Denne man var en fransysk emigrant,
och hade i böi-jan intet anseende; men när Engels-
männen landstego, blef han, för sin militäriska skick-
lighet, ställd i spetsen för de spanska tropparna,
och sedan det lyckats honom att slå Engelsmännen,
betraktade folket honom såsom den ende, åt hvil-
ken det kunde anföx-tro sin styrelse. Han, som dit-
tills varit en nästan obekant person, steg nu hastigt
till det högsta embetet i landet*); men hans välde
varade icke länge, emedan hans fiender lyckades att
inbilla folket, att han ville lacka det under Napoleons
ok; hvarföre det begynte visa sig oroligt, och gjorde
gemensam sak med en Xavier Elio, som af Juntan
i Cadiz blifvit skickad att taga vice-konungstitteln,
och intagit Montevideo.

Liniers skickade nu en expedition emot sist-
nämnda stad; men under tiden ankom en José de
Goyeneche ifrån Spanien, med uppdrag att försöka
åstadkomma förlikning emellan båda dessa parlier.
Denne öfvertalade Buenos Ayres' invånare, att hylla
Ferdinand VII, samt att formera en junta, hvilket
ock skedde den 1 Januarii 1809; ehuru Liniers,
hvilkens troppar ännu voro honom tillgifna, lycka-
des att återbringa sakerna i sin förra ställning. Men
denna hans framgång var icke långvarig; ty i Au-
gusti samma år ankom ifrån Spanien åter en ny vi-
ce-konung till Buenos Ayres, vid namn Cisneros,
som afsalte Liniers och exilerade honom till Cordova.

) Han blef af Konung Carl IV år 1806 utnämnd till interims
vice-konung, och af Napoleon dervid bibehållen. (19årh:
Krönika af Carl Victorini.)
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Emellertid hade upprorsandan redan spritt sig
för vidt omkring, för alt tillåta denna nya viceko-
nung att längre qvarblifva vid styret: uppror följde
på uppi*or, och den 26 Maj 1810 upprättade folket
i Buenos Ayres elt provisionelt l-åd (Cabildo), be-
slående af 500 pex-soner ibland de mest ansedde ut-
af invånarne, hvilken afsatte vicekonungen, afskic-
kade honom till Spanien, och utvalde en Junta af
17 personer, samt till dess president Cornelio Saa-
vedra.

Denna styx-else sammanträdde dageligen, dess
medlemmar kallades excellencer, och styrelsen sjelf
antog vicekonungs rang; hvarje medborgai'e hade
l-ättighet att till Juntan, eller någon af dess ledamö-
ter, säx-skildt öfvex-lemna de anmärkningar, han trod-
de vara vigtiga för staten. Man ti'odde i Buenos
Ayres, att denna slags styx-else skulle vinna de öfriga
provinsernas bifall, men deruti bedrog man sig;
ty många Spanjorer furmos ännu qvar der, och i
synnex*het i Montevideo, hvilka längtade efter den
gamla regimen, och pi-otestex-ade emot den nya
styrelsen.

Liniers hade i trakten af Cordova, och general
Nieto i Potosi, sammandragit troppar för att emot
Juntan företaga en kontrarevolution i och staden
Cordova förklarade sig offentligt emot de så kallade
rebellerna i Buenos Ayres. I Montevideo hade der-
varande Spanske guvernören Gaspar Vigadete sökt
förmå den på redden ankomna engelska eskaders
chef, amiralen Coursy, att med honom emot Bue-
nos Ayres göra gemensam sak; men till lycka för
patrioterne, ingick Amiralen icke på förslaget, så
att dessa kunde obebindradt afskicka troppar till de
inre provinserna. Liniers gick nu dessa till möte;
men hans egna soldater vägrade att strida mot sine
landsmän, hans armé upplöste sig, och han måste



61RIO DE LA PLATÅ. PROVINSERNAS EMANCIPATION.

sjelf, jemte några få af sina anhängare, rädda sig ge-
nom flykten ännu längre upp i det inre af landet;
men sedan Cordova öppnat sina portar för Juntans
troppar, blefvo flyktingarnc eftersalta och upphun-
ne, hvarefter de togos till fånga och fördes till Bue-
nos Ayres, der efter en korrt process Liniers, hans
son, General Nieto, samt sex af deras parti blefvo
skjutne *).

Detta våldsamma steg kunde likväl icke qväfva
Spanjoremes och deras afkomlingars ännu ganska
lojala känslor för moderlandet. I Paraguay reste
6i*g troppar emot Juntan, och i Montevideo afslogs
hvarje försök till öfveräudakastande af det spanska
väldet. Engelske Amiralen Coursy började nu äf-
ven medverka for spanska intresset; men revolutio-
nen spridde sig i alla fall med jättesteg omkring i
landet, och Juntan i Buenos Ayres afskickade flera
spridda corpser till det inre af landet, dels för att

derifrån fördrifva Spanjorerne, och dels for att med
våld tvinga de motspänstiga provinserna, att med
den ingå i förening. Öfverste, (sedermera Genera-
len) Bellgrano blef med 2000 man skickad att in-
surgera Paraguay, under det patrioterne den 27
November anföllo och slogo Spanjorerne vid släden
Potosi, hvarifrån den spanska guvernören måste
flykta, och derifrån revolutionen spridde sig öfver
hela landet — ja, ända till Lima, hvarest sjelfva gu-
vernören af folket blef tvingad att erkänna Juntan i
Buenos Ayres.

*) R. H. Bonnycastle påstår i sin beskrifning härom', att de
blifvit halshuggne, men, utom, att detta dödsstraff ej var
brukligt i Syd-Amerika, har jag af ännu lefvande perso-
ner, som varit vittnen till katastrofen, hört, att de blifvit
skjutne, och Liniers skall fr-crvid sjelf hafva kommenderat.
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Denna stad, så mäktigt den än ax-betade på
Sydamerikanska emancipationen, blef dock sjelf un-
der tiden ett rof för anarki, och tvedrägt emellan en
mängd af olika partier; man hotade offentligen att
taga lifvet af de aktningsvärdaste personer i samhäl-
let — ja, till och med el Cabildo (Rådet) var på vä-
gen att utrotas utaf den rasande pöbeln, som blifvit
uppretad af ärelystna menniskor och liågra oroliga
hufvud ibland sjelfva Juntans ledamöter. Men det
lyckades dock presidenten, att medelst el Cabildos
införlifvande med Juntan, för en tid kunna åter-
ställa lugnet; och vid början af år 1811 blef styrel-
sen i Buenos Ayx-es erkänd i Potosi, Chuquisaca,
La Paz och Cochavamba.

Under dessa tvistigheter i de Spanska koloni-
erne, voro Portugiserne icke overksamme åskådare.
De lato ej otydligt förstå sin afsigt, att åtkomma Pa-
raguay, samt intrigerade på samma gång sinnena i
Montevideo. På det förra stället lyckades det dem,
att få den Spanska Guvernören på deras sida, samt
alt igenom en djerf tillställning få honom utnämnd
till protektor öfver Paraguay, hvarefter han ämnade
erkänna Infantinnan Carlota, såsom regentinna öf-
ver landet. Men detta steg vållade en gäsning ibland
folket, som reste sig i massa, förjagade Guvernören
och hans troppar, samt tillsatte en Junta under
Juan Manuel Cavannes presidentskap. Följden här-
af blef ett fredsfördrag emellan Paraguay och Bue-
nos Ayres, hvarigenom den förra provinsens obero-
ende af den sednare erkändes, och i Paraguays huf-
vudstad blef omedelbart derefter en Junta tillsatt,
uti likhet med, samt oberoende af den, som exi-
sterade i Buenos Ayres. Igenom biläggandet af
dessa tvistigheter, blefvo Plataflodens fria provinser
mera i stånd att förekomma Portugisemes planer,
och invånarne började nu med mera enhällighet
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förklara sig för, samt biträda landets nya styrelse;
så att denna mot slutet af 1811 kunde disponera
öfver en armé af öfver 20,000 man.

Spanska vicekonungen Elio innehade emeller-
tid Montevideo, derifrån han med hotelser och
stämplingar sökte att motverka Juntans i Buenos
Ayres erkännande; men då han deruti icke lycka-
des, afskickade han en flotta för att bombardera
nämnda stad; och härvid inträffade den besynner-
liga ställningen, att Buenos Ayres blef på samma
gång bombarderadt till sjös, af Elio's utsända eska-
der, som Montevideo blockerades till landsj af pa-
triotemes troppar under befäl af general Rondeau,
hvilken flere gånger af Elio lät uppfordra staden.
Men, sedan en Portugisisk armé af 15,000 man in-
ryckt på Banda Orientals gebit, och begynt att när-
ma sig Montevideo, funno så väl Elio som Juntan
nödvändigheten af en förening, till förekommande
af denna gemensamma fiendes inkräktningsplaner;
och ett fördrag emellan båda styrelserna blef den
21 October samma år afslutadl.

Sedan patx-ioterne i Buenos Ayres upptäckt fox-
i'ädiska stämplingar innom sin egen styrelse, upplö-
ste de Juntan, och uppdrogo den verkställande
makten åt tre pei-soner, nämligen Manuel Sax-ratea,
Filiciano Chiclana och Juan José Passo — och ifrån
denna period gjordes de största ansträngningar till
Spanjoi-ernes fördx-ifvande ifrån Plataflodens nord-
liga provinser. Men den nyssnämnde regeringen
varade icke länge, och oordningar af alla slag till-
drogo sig ostraffadt i Buenos Ayres: Partiex-na kom-
mo ända till öppen strid på gator och torg, och
den 14 December 1811 levei*ex*ades i staden en form-
lig batalj, hvarvid invånax-ne sköto på hvai-andra med
kanoner.

RIO DE LA rLATA-PROVINSERJSTAS EMANCIPATION.



64 ARTIGAS.

År 1812 hölls i Buenos Ayres en sammankomst
eller kongress af provinsernas deputerade; men öf-
verläggningarne blefvo bullersamma, och denna sa-
kallade kongress upplöste sig sjelf, utan att hafva ut-

rättat något af vigt, sedan den åt Puyredon anför-
trolt statens tyglar. Till krigets utförande emot

Spanjorerne, som nu \id Desaguadero-floden öfver
patrioterne vunnit betydliga fördelar, afgick nu denne
statens högsle chef dit i spetsen for en talrik armé,
under det belägringen af Montevideo ifrigt fortsat-
tes, under befäl af General Rondeau och en äfven-
tyrare,vid namn Artigas, som satt sig i spetsen for
los gauchos.

Om denne i Rio de la Platås provinsers histo-
ria högst märkväx-dige man, finnes följande sanna
beskrifning uti Essai historique sur la revolution du
Paraguay par M, M. Rengger et Longchamp.

((Denne man, hvars hela lefnad endast varit en
vafnad af rysligheter, var förnämsta orsaken till de
olyckor, som i tio års tid öfvergått Rio de la Platå
konfederationens provinser. Född af god familj,
tillbragte han sin ungdom ibland smyghandlare och
stråtröfvare. For att förstöra dessa band, tog Span-
ska regeringen det parti, att utnämna honom till löjt-
nant vid Jägarne; och i denna egenskap förföljde
han sina gamla kamrater. \id revolutionens utbrott
blef han patriot, och utmärkte sig i kriget mot Span-
jorerne, samt vid Montevideos belägring. Vald till
chef för Banda Oriental, upptände han der det bor-
gerliga krigets förtärande eld. Han anföll Buenos
Ayres, bemäktigade sig Entré Rios, revolutionera-
de Santa Fé, beväpnade Stora Chacos villda In-
dianer, och ödelade Paraguay genom oerhördt
grymma ogerningar. Hans fanor vore en tillflykt för



65ARTIGAS.

mensklighetens afskum: Stråtröfvare, mandråpare,sjö»
röfvare, tjufvar och öfverlöpare—voro alla lika väl-
komna hos honom; och hans troppars framfart var ut-
märkt af blodbad och förödelse. Han retade Brasilia-
nerne, hvilka ingen högre önskan hade än en anled-
ning till krig; — med ett ord, resultatet af hans 9-åri-
ga styrelse blef det hittills så florerande Banda Ori-
entals fullkomliga förstöring, de andra provinsernas
ödeläggande, och hela folkets demoralisering, obe-
räknadt de mera aflägsna följderna af denna förstö»
rmgp-regimej ibland hvilka man kan räkna det nu
(1827) påstående kriget emellan de södra Republi-
kerna och Brasilien. Jag måste likväl för sannin-
gens skull tillägga, att om Artigas varit åt sig sjelf
lemnad, skulle han alldrig till sådan grad drifvit sin
djuriska grymhet; men han var omgifven af skäl-
mar, af hvilka han till en del berodde. Den ned-
rigaste af dem var en munk af Orden la Merced,
vid namn Monterosa, som hos honom innehade
Sekreterare- och hemlig rådgifvare funktion, och
hvilken i hans själ förqväfde hvarje mensklig kän-
sla. Och hvad bor man väl säga om de menniskor,
hvilka, såsom bekymmerslösa åskådare, på afstånd be-
fordrat dessa olyckor, endast för att tillfredsställa sin
vinningslystnad! Sålunda ha köpmän ifrån Buenos
Ayres, England, Frankrike och Nord-Amerika verk-
samt bidragit till alla dessa förödelser, medelst Arti-
gas förseende med vapen och ammunition, samt
grundlagt sin förmögenhet på öfver tjugu tusen-
de familjers förstöring.

Ungefär då detta tilldrog sig i Paraguay (1820),
marcherade en af Artigas löjtnanter, vid namn Ra-
mierez, emot sin chef i spetsen för åttahundrade
man oförskräckte kavalerister. Han slog honom i
flera träffningar, tvang honom att retirera med of-
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verlefvorna af sin armé till det förstörda Misiones,
och öfvertog sjelf dess styrelse. Förföljd af ett tusen-
de man, visade sig Artigas i September 1820 på
floden Paranås venstra strand midt emot Misionen
Itapua, som var besatt af en post Paraguayer, och
anhöll hos diktatorn Francia om en tillflygtsort för
sig och hela sin tropp. Denne skickade genast en
sqvadron kavaleri, med befallning att låta flyktingar-
ne passera floden, likväl under iakttagande af den
försigtigheten, att endast ett visst antal i gången fick
passera. Artigas gick sjelf först öfver, och en del
af hans följe kom efter; resten som bestod af Indi*
aner, hvilka förut bebott det förstörda Misiones,
föredrogo alt begifva sig till dess ruiner, for att
der ånyo nedsätta sig. Generalen fördes under es-
kort till hufvudstaden, under det man fördelade hans
vapenbröder på landet. Då många ibland dessa
förlorat vanan att arbeta, och ville fortfara med de-
ras förra lefnadssätt, nemligen röfveri, dröjde det
icke länge förrän de blefvo gripne och skjutne. Se-
dan Artigas tillbringat några dagar uti en cell af
klostret la Merced9 der diktatorn låtit gifva honom
rum i blef han, utan att på sin trägna anhållan kun-
nat erhålla fett enda företräde (hos diktatorn), skic-
kad till byn Curuguaty, 85 mil norr om Asuncion,
hvarifrån han icke annorledes kunnat undkomma,
än. genom en ödemark åt Portugisiska sidan; — en
flykt som man for ingen del behöfde befara, efter
alla de grymheter han begått emot den nationen.
Diktatorn anslog för honom ett hus, med jord och
32 piaster i månaden, hvilket utgjorde hans förra
lön såsom löjtnant vid jägarne, och gaf befallning
till ortens befälhafvare, att för öfrigt förse honom
med allt hvad han behöfde, eller som han kunde
finna angenämt, och att behandla honom med den
största uppmärksamhet.— Det tyckes, som Artigas
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ifrån den tiden har velat åtminstone till en del
godtgöra de ogärningar, med hvilka han sölat sig.
Vid sextio års ålder odlade han sjelf sina fält, och
blef de fattiges fader i Curuguaty; han utdelade i-^
bland dem största delen af sina skördar, använde
sin lön för att mildra deras öde, och meddelade åt
de sjuke all den hjelp, som stod i hans förmåga.
Diktatorn å sin sida ville — såsom han sjelfyttrat —

genom sin värrsta fiendes emottagande i Paraguay,
och derigenom att han beredt honom ett anstän-
digt underhåll, iakttaga de ibland Paraguays in-
byggare så väl, kända gästfyihetslagarna. Så sluta-
de Artigas politiska bana.»

Sålunda fortforo inbördes krigen och orolig-
heterna i Buenos Ayres och vid dess gränsor under
de följande åren , ntan att oberoendets sak betyd-
ligt gick framåt, tills den 9 Juli år 1816, dij. vid
en kongress uti Tucuman, Rio de la Platås förela-
de provinser föx-klarade sig för en oberoende nation»
Ifrån denna period vidtogs den stora planen, att jc*
ke allenast befria provinsernas gebit ifrån det span-
ska oket, utan också att till samma ändamål utsän-
da troppar åt Chile och Peru. En stor expedition
blef derföre genast besluten pcty afskickad emot
Spanjorerne på det förra stället; den afgick änder
José San Martins befäl, och ankom i början af 1817
till Chile, sedan den passerat de vidsträckta Pam-
pas (slätterna) och den hög? Andiska bergsryggen.

De bragder, som denna armé ådagalagt, höra e*

genteligen till republiken Chile, och har jag i min
beskrifning om detta land, utförjigen mig derom
utlåtit, samt utbeder i anledning häraf att dertill
få hänvisa läsaren. (Se Pag 72 o. f.)

jNu var den Argentiskaßjepubliken, till den vidd
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som utgör dess närvarande område, fullkomligt fri
från spanska troppar; men den hade ännu tillräck-
ligt att syssla for att befria det öfraPeru, som ford-
na vice Konungariket del Rio de la Platåräknat till
sitt gebit; hvarföre republikens der stående styrka
beständigt måste rekryteras, för att kunna tillbaka-
hålla de påträngande fienderne; likväl lyckades det
dem alldrig att intaga och med republiken införlif-
va detta land.

Staden Montevideo hade emellertid ömsom in-
tagits af Engelska, Portugisiska, Buenos Ayres' och
Artigas' troppar, och befann sig allt sedan 1815 —

då den af Buenos Ayres' Generalen, Carlos Alvear,
blef intagen, men sedan öfverlemnad åt landets e-
gen styrelse— fri för både spanskt och portugisiskt
öfvervälde; men var likväl ännu beroende af yttre
inflytande. I synnerhet sökte Portugiserne, att der
underhålla ett mäktigt parti, hvilket ock, genom de-
ras närmare läge förmedelst Brasiliens grannskap ,

blef för dem lättare att åstadkomma, än det var för
det aflägsna och af invärtes strider oroade Spanien.
Andteligen, och sedan alla möjliga intriger ifrån
Portugisemes sida blifvit begagnade, inryckte år
1817 deras general Laguna med en betydlig styrka
uti staden, under förebärande att skydda den för
in- och utvärtes oroligheter; men i sjelfva verket
för att bibehålla den under portugisiskt öfverherr-
skap.

Det besynnerligaste under dessa tilldragelser
var, att alla de stridiga partierna uti och utom
Montevideo, kunde afhålla landets egna och patri-
otiskt sinnade invånare ifrån att deltaga i den nyss-
nämnda kongressen i Tucuman — och ännu mera ,

att ingen deputerad, hvarken ifrån staden eller pro-
vinsen, sedermera, eller år 1819, infann sig i Bue-
nos Ayres, för att gemensamt med de öfriga pro-
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vinsernas sändebud, underteckna konstitutionen!
Men troligen var antalet af patriotiska och obero-
ende män vid denna period ganska ringa i Banda
Oriental.

Den nyssnämnda konstitutionen är indelad i
6 afdelningar, eller så kallade sektioner:

Den första förklarar den katolska, apostoliska ,

romerska religionen för den enda rådande i staten;
deruti medgifves ingen tolerans för andra religio-
ner *).

Den andra sektionen bestämmer lagskiftningen.
Den lagstiftande makten skall utöfvas af en kongress,
bestående af tvenne kamrar, nämligen Representan-
temes och Senatoremes.

Representantemes kamm,are skall utgöras af en
deputerad ifrån hvarje 25,000 af landets invånare.

Qvalifikationen till detta val är, att den valde bör
i 7 års tid hafva åtnjutit medborgarerätt i staten,
hafva fyllt 25 år, vara ägare till 4,000 piaster (om-
kring 16,000 R:dr Rgs), eller i brist deraf, besit-
ta något yrke, eller annan nyttig sysselsättning. Han
bör tillhöra den jurisdiktion, från hvilken han blir
vald, och icke vara beroende af styrelsen genom af
denna salarierade tjenster. Representanterne fun-
gera i 4 års tid, men utbytas till hälften emot ny-
valda, hvart annat år,

Representantemes kammare har uteslutande in*
itiativet i frågor om taxor och skatter, och Se-
naten äger att antaga eller vägra propositioner der-
om, eller att deri föreslå förändringar.

Det tillhör Representantemes kammare rättig-
Jieten att åklaga — vare sig ex qfficio, eller på grund

*) Detta bar sedermera blifvit förändradi, hvarom vidare
bär längre fram.
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af någon medborgares begäran — medlcmmarne af
de tre statsmakterna, stats-ministrame, sändebuden
vid främmande hof, erkebiskoparne eller biskopar-
ne, arméns generaler, provinsernas guvernörer,
högste domare och andra funktionärer, hvilka icke haf-
va lägre rang än de nyssnämnde, förföljande brott,
nämligen: Förräderi, arbiträr beskattning, försking-
ring af allmänna medel, brott emot konstitutionen,
och andra sådana brott, som medföra lifsstraff eller
vanära.

Senaten formeras af följande: En Senator för
hvarje provins, Tre militär-Senatorer, hvilka ej få
innehafva lägre grad än Coronel Mayor *): En bi-
skop och tre andra andeliga: En Senator för hvar-
je universitet, och Statens direktor, sedan hans
direktorskap upphört.

Ingen kan väljas till senator, som ick« fyllt tret-
tio år, varit medborgare åtminstone nio år, äger
ett kapital af 8,000 piaster, en deremot svarande
ranta, eller ock ett yrke, hvarvid han med^heder
kan tjena samhället.

Senatorerne fungera i 12 års tid, hvarunder en
■tredjedel hvart fjérde år, enligt löttning, utbytes e-
möt nyvalda. Ifrån provinserna väljas senatorerne
sålunda, att hvarje municipalitet (dofrisaga) utnäm-
ner elektorer: en andelig och en godsägare, hvars
egendom bör uppgå till minst 10,000 piaster. Des-
sa elektorer sammanträda i provinsens medelpunkt,
"och utvälja tre kandidater ibland lekmän, deraf åt-
minstone en bör vara ifrån en annan provins. En
bestyrkt lista på kahdidaterne sändes till senaten
(första gången till kongressen), hvilken, sedan alla
listor inkommit Och igenom prässén blifvit offent-
liggjorda

, skrider till scrutinium , då de kandidater,

*) Förmodeligcn svarande emot General-Major.
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som ei-hålla de flesta rösterna, blifva utnämnde till
senatorer; skulle dervid ingen pluralitet äga rum,
utväljer senaten, eller kongressen, i fall ingen senat
ännu blifvit organisei-ad, senatorerne ibland kandi-
daterne.

Militär-senatorerne utväljas af statens direktor.
Erkebiskopen i det stift, der lagstiftande corpsen sam-
manträder, blir första gången senator; men seder-
mera skall senator i hans ställe utväljas af ortens
biskopar, hvilkas vota inskickas till senaten, hvar-
-efter vidare förfares som med provinse-senatorerne;
på samma sätt förfares med de andlige och univer-
sitets-senatorerne, med den skillnad, att dertill väl-
jas elektorer af domkapitlen, af kyrkoherdarne ,

rektorerne vid Katedral-kyrkans kapell, samt rek-
torerne för universiteten (om de tillhöra prestestån-
det).

De uti Representantemes kammare åklagade mål
afdomas utaf senaten i offentlig session, hvarvid två
tredjedelar af rösterna fordras till den anklagades
fällande — likväl ej till större ansvar än tjenstens
förlust, emedan han sedermera måste anklagas in-
för domstol, och bestraffas enligt lag,

Båda Kamrarne samlas första gången i hufvud-
staden, och sedermera allt framgent hvarest de
sjelfva besluta. De skola hålla sina sessioner i må-
nadex-na Mars, April och Maj, September, Octo-
ber och November.

Hvarje kammare äger uteslutande afgöra om
validiteten af deras respektiva medlemmai's val —

äfven blott med en rösts pluralitet; de utnämna si-
na respektiva presidenter, vice presidenter och em-
betsmän, bestämma deras funktioner, samt föreskrif-
va ordningen för debatterna och öfverjäggqingar-
na m. m.
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Ingendera af de båda kamrarne kan diskutex-a
öfver ett ämne, om icke hvardex-a sammanträdt på
dess respektiva sessionsrum till ett antal af åtmin-
stone två tredjedelar af dess medlemmar; ehuru ett
sådant mindre antal må kunna förelägga de frånva-
rande, att infinna sig innan den tid, och på det sätt,
hvarje kammare må hafva reglerat.

Hvarje kammare skall hålla en dagbok öfver si-
na förhandlingar, som tid efter annan skall genom
tryck offentliggöras, med undantag af den del der-
af, hvilken enligt kammarens opinion bör hållas
hemlig. Den ena eller andx*a karamax-ens vota, till
bifall eller afslag, skola antecknas i dagboken, om
äfven blott en femtedel af medlemmarne sådant på-
står.

Senatorerne och representantei-ne kunna icke
arrestei'as eller lagföx-as under påstående kongress,
samt under vägen till eller från densamma, så vida
de icke ertappas på bar gerning i sådant brott, dei-
vid dödsstraff, vanära eller kroppssti-aff kommer i
fråga, i hvilken händelse sådant bör meddelas kam-
maren tillika med ett i anledning deraf uppsatt un-
dersökningsprotokoll.

Senatorerne och representanterne skola för in-
gen del kunna tillfogas något ondt för deras opini-
oner, tal eller debatter uti den ena eller den an-
dra kammaren. Men hvarje kammare skall kunna
fälla sådana ledamöter till straff, hvilkas uppförande
är oordentligt, och skall, med två tredjedelars plu-
ralitet af röster, till och med kunna vräka en så-
dan utur sitt sköte.

Ingen senator eller representant skall af verk-
ställande makten användas till något värf utom hans
eget och kammarens samtycke.

Till Kongressens attributer hör uteslutande, rät-
tigheten: att stifta de lagar, som skola gälla i Unio-
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nens område: att förklara krig och sluta fred: att
bestämma utgifter, och en öfver hela nationens om-
råde lika proportionerad skatt, till fyllande af sta-
tens nödvändiga behof; men det för en tid af blolt
två år: att på verkställande maktens föx-slag bestäm-
ma den militära styrkan i fredstid och antalet af
troppai'na på stället, der kongressen har sina sessio-
ner: att låta bygga och utrusta en nationalflotla: att
upptaga lån på statens egendom: att reglera forum
för alla domstolar: att inrätta de under högsta dom-
stolen lydande tribunaler: att tillsätta och upphäfva
alla slags embeten: att reglera statens inrikes och
utrikes handel: att uppx-ätta en demarkationslinic
omkring statens territorium, och bestämma provin-
sex-nas gränsor: att öppna nya hamnar vid kusterna,
och att upphöja populationerna till rang af städer,
köpingar eller provinser: att uppgöra ändamålsenli-
ga planer för offentliga undervisningen, och anslå
medel till underhållande af inrättningar för sådant
ändamål: att årligen af verkställande maklen emot-
taga en förteckning på statens inkomster, samt att
undersöka och jemka dessa: alt tilldela uppfinnare
af nyttiga inrättningar temporärt uteslutande privile-
gier: alt reglera om myntet och dess vigt och hällt.

Alla lagar — mcd undantag af dem, hvartill re-
presentanternes kammare hafva initiativet — kunna
proponeras i hvilkendera som helst af debådakam-
rarne; men hvarje lagförslag bör läsas tre särskillda
gånger mcd, till det minsta, tre dagars uppehåll e-
mellan hvarje läsning, mcd undantag af sådana, öf-
ver hvilka någon längre öfverläggning är onödig. Så
väl lagförslagen, som andraden lagstiftande corpsens
beslut böra, for att kunna antagas, vinna åtminsto-
ne en rösts pluralitet i hvardera af de båda kamrar-
ne, då ledamöterne äro fulltaliga; och sedan de så-
lunda i den ena kammaren blifvit upptagna, skola
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de öfverlemnas åt den andx-a, för alt der på samma
sätt diskuteras. Intet lagförslag, som i någondera af
kamrarne blifvit förkasladt, får under loppet af
samma legislativa år ytterligare göras. De lagförslag,
<som af kamrarne blifvit konstitutionelt antagna, öf-
verlemnas till statens direktor: om han då sanktio-
nei-ar dem, eller om han innom 15 dagars tid emot
dem icke framställer någon invändning, så vinna de
laga kraft;] men om han finner dem otjenliga, och
-till den kammare, som proponerat dem, inkommer
med skälen till sina inkast, skall diskussionen å nyo
i bägge kamrarne begynna, då de, igenom två tre-
djedelars sammanstämmande af x-östex-na i båda, skola
erhålla definitiv sanktion.

Den trelje Sektionen handlar om verkställande
makten, hvilken utöfvas af direktox-n.

Ingen kan blifva direktor, om han ej är med-
borgare, om han ej är född inom unionens områ-
de, om han ej vistats der i sex års tid omedelbar-
ligl före den period, då han blir vald, och om han
ej är åtminstone trettiofem år gammal — eller om
han är tjenstförrättande i senaten eller representan-
temes kammare. Förrän han ingår i utöfningen af
sitt embete, skall den valde direktorn i närvaro af
båda kamrarne aflägga, och i presidentens för Se-
naten händer nedlägga följande ed: »Jag (N)' svär
vid Gud och Vår Herre och Hans Heliga Evange-
lium, att jag troget skall uppfylla det direktors-em-
bete, som blifvit mig anförtrodt; att jag skall verk-
ställa och låta verkställa statens konstitution; att jag
skall beskydda katolska religionen, och att jag skall
bibehålla unionens länders odelbarhet och obero-
ende.»

Han skall i fem års tid utöfva sitt embete, och
i fall af sjukdom, anklagelse eller död, skall senatens
px-esident provisoi-iskt utöfva den exekutiva makten,
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under hvilken tid han skall ifrån senatox-sskapet blif-
va suspenderad. Direktor väljes af båda kamrarne
förenade; vid valet px*esiderar senatens president,
hvarvid rösterna skola afgifvas skriftligen, och den,
som dex-vid ex-håller äfven blott en rösts majox-itet,
skall utnämnas till direktor; eller om ingen absolut
pluralitet dervid äger rum, så röstas om de tre, som
erhållit de flesta rösterna; om då vid skeende scru-
tinium äfven ingen ibland dessa erhållit absolut plu-
ralitet, uteslutes den, som fått de minsta rösterna,
— och, i fall af likhet i röster för alla tre, uteslu-
tes én af dem genom lottning; hvarefter åter rö-
stas om de återstående tvenne; och, om äfven då
röstex-na skulle falla lika på båda, skall lottning e-
mellan dem afgöx-ä direktoi-svalet.

Statens direktor kan endast en gång blifva der-
till å nyo vald, om han erhåller en röst utöfvertvå
tredjedelar af hvar och en af de båda kamrarnes
röster.

Direktors attributer.' Han är högste chef för styr-
käft till lands och Välten. Han promulgerar och
låter vet-kslälla de lagar, hvilka vunnit sanktion:
Han öppnar i Senatoremes kammare den lagstiftande
corpsens sessioner, Vid hvarje tidpunkt då repre-
sentantemes kammare skall förnyas. Han afger vid
detta tillfälle en berättelse om styrelsens ställning.
Han antyder de förbättringar, som redan blifvit till—-
vägabragta, de reformer han anser nödvändiga, och
öfver hufvud allt hvad han anser förtjena att blifva
bekant. Dessa meddelanden skola genom prässen
göras offentliga.

Han sammankallar den lagstiftande corpsen till
utomordentliga sammanträden, då under de ordinä-
ra sessionei-nas afbrott, landets intresse det fordrar.

Han inger ski-iftligen till lagstiftande coi'psen si-
na föl-slag i de ämnen, han anser kunna befordra



76 KONSTITUTION 1819.

statens bästa — offentliggör krig och fred, uppställer
krigsmakten till lands och vatten, samt brukar den
till slatens försvar emot fiendtliga anfall- Honom
åligger, att motstå och omintetgöra så väl yttre fi-
endtliga anfall, som inre konspirationer, samt att
<jväfva folkresningar.

Han allena utnämner befälhafvare vid krigstjen-
sten till lands och vatten: ambassadörer, envojéer
och konsuler hos främmande nationer, samt emot-
tager dem, som af dessa kunna sändas. Han till—-
och afsätter sina ministrar; och deras ansvarighet
beror af lagen. Han kan, med råd och samtycke af
två tredjedelar utaf de närvarande och i konstitu-
tionen föreskrifna antalet af senatorer, upprätta och
afsluta traktater med främmande makter; hvarifrån
dock undantages afträdandet och frånskilljandet af
någon del utaf statens område, i hvilket fall två tre-
djedelar af representantemes kammares samtycke er-
fordras.

Han uthändigarifullmakter till naturalisation —

med iakttagelse af de former och villkor* lagen före-
skrifver, samt tillsätter alla de embeten, hvilka ge-
nom konstitution och lagarne ej derifrån uttryckli-
gen äro undantagne; men ärkebiskoparne och bisko-
parne åligger det honom att utnämna ibland trenne,
som af senaten föreslås. Utnämningar till alla vär-
digheter, kanonikater, prebenden, samt prest- och
klockare-lägenheter, åligga honom i enlighet med
gällande lagar att verkställa.

Alla föremål för polisen och allmänna säkerhe-
ten, alla allmänna vetenskapliga, och på statens be»
kostnad underhållna inrättningar, Myntet, natio-
nalbankerne, postkontoren, vägar och poststationer,
höra till direktorns öfverinseende — likväl under
iakttagande af derföre upprättade lagar och författ-
ningar. På grund af domslolarnes undersökningar
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och domar, kan han frigifva från dödsstraff, eller
mildra dem, antingen på uppenbara anledningar till
billighet, eller i följd af någon stor och lycklig till-
dragelse, som kunde billiga en sådan nåd; med un-
dantag likväl af brott, hvilkas bestraffning lagarne
positivt foreskrifva. Vederbörande tribunalers ut-
slag och domar uti mål angående militära förbry-
telser, stadfästas eller upphäfvas af direktorn.

Han skall på bestämda epoker uppbära till lön
för sin tjenst det belopp, lagstiftande corpsen be-
stämmer, men hvilket, så länge hans tjenstetid va-
rar, hvarken skall kunna ökas eller minskas.

Den fjérde Sektionen angår Domare-makten.
Högsta domstolen utgöres af sju domare och

tvenne fiskaler. Ingen kan blifva medlem af denna
domstol, som icke är examinerad jurist, räknar åtta
års tjenst, och är fyrtio år gammal. Dessa med-
lemmar utnämnas af direktorn med senatens råd och
samtycke. Presidenten väljes hvart femte år af dom-
stolens ledamöter och fiskaler, och domstolen ut-
nämner sin respektiva betjening i den ordning la-
gen bestämmer.

Till dess handläggning höra uteslutande alla
frågor rörande främmande nationers sändebud och
konsuler: alla, hvari en eller flera af provinserna
eller städerna äro parter, angående ömsesides grän-
sor eller andra tvistiga ämnen: de hvilka härröra af
emellan den högsta styrelsen och enskillda ingång-
na kontrakter, och de hvilka angå tillämpning af
straff för anklagade senatorer eller representanter.

Den afgör i sista instancen alla de mål, som
uppstå på grund af kontrakter och afhandlingar, till-
komna genom styrelsens auktorisation: brott emot
allmän folkrätt, samt resningsansökningar för be-
gången domvilla eller uppenbar vald.

Så väl högsta domstolens, som de lagres domar



och utslag, skola offentligen afgifvasj likaså hvarje
domares votum vid alla resolutioner eller utslag af
hvad natur de vara må. Högsta Domstolen skall
tid efter annan meddela lagstiftande corpsen allt
hvad domstolen anser tjenligt till förbättring vid
rättvisans skipande, hvilket ärende fortfarande skall
regleras, i enlighet med de nu gällande lagar, i allt
hvad som icke är stridande mot denna konstitution.

Hvarje sjette månad åligger de närmast under-
lydande domstolar, att till högsta domstolen ingifva
en noggrann tablå öfver alla utaf dem afgjorda och
hos dem anhängiga mål, huru långt dessa avancerat,
huru länge de varit anhängiga, samt om anledningar-
ne till deras fördröjande. Till denna tablå skall bi-
laggas hvarje domstols Notaries dagbok, hvarigenom
högsta domstolen må komma i tillfälle att vaka -öf-
ver rättvisans skipande, och vidtaga de mått och
steg, hvartill den må anse sig befogad, till förekom-
mande af otillbörliga dröjsmål.

Medlemmarne af denna domstol förblifva vid
utöfningen af sitt embete så länge deras förhållande
icke ger anledning till förebråelse; de skola icke af
verkställande makten kunna användas uti något an-
nat värf, utan deras eget och domstolens samtycke;
och deras lön, som af lagstiftande makten kommer
att bestämmas, skall under deras embetstid icke
kunna förminskas.

Den femte Sektionen innehåller en förklaring öf-
ver rättigheter, hvarvid

\;o förekommer Nationens. Den har rättighet
att reformera sin konstitution när allmänt intresse så
fordrar, hvarvid den likväl alltid bör ställa sig de
konstitutionella formerna till efterrättelse; och då
suveräniteten ursprungligen är nationens, öfverlåter
denna utöfningen af sin höga makt åt representatio-
nen under villkor, att den skall utöfvas i den form

7a KONSTITUTION 1819.
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konstitutionen afsett; foljakteligen kan hvarken lag-
stiftande makten öfvertaga den verkställande och
domaremakterna, den verkställande blanda sig i
den lagstiftande eller deraf hindra utöfningen, eller
domaremakten befatta sig med 4e andra.

De corpser och embetsmän, hvilka äro upp-
dragne antingen den legislativa, executiva eller ju-
diciära makten, äro beroende af nationen, och in-
för henne ansvarige på sätt konstitutionen föreskrifver.
Ingen myndighet i landet är öfver lagen; det är i
ktaft af den som myndigheterna foreskrifva, döma
och styra, — och det är för lagens skull, man är
skylldig dem aktning och lydnad.

Igenom nationens konstitutionella öfverlåtande
af sin suveränitet, förbehåller den för sig makten,
att utnämna sinarepresentanter, och den fria utöfnin-
gen af censur medelst prässen.

2:o Enskilldas. Statens medlemmar skola be-
skyddas vid sina rättigheter: till lif, anseende, sä-
kerhet och egendom. Ingen kan, utom i de fall
lagen bestämmer, beröfvas någon af dessa' rättig-
heter.

Hvarje menniska är lika inför lagen, så att då
denna straffar, befaller eller heskyddar, bör den va-
ra densamma för alla, och lika gynna den rike som
den fattige vid skyddandet af deras rättigheter.

Friheten att yttra sina tankar medelst prässen,
är en rättighet lika dyrbar för menniskan, som nöd-
vändig for bibehållandet af statens borgerliga lif.
De reglementer, kongressen i detta afseende provi-
soriskt antagit, skola iakttagas, till dess lagstiftnin-
gen ändrar eller modifierar dem.

Enskillda handlingar, hvilka på intet sätt störa
allmänna ordningen, eller oförrätta tredje man, äro
Gud ensamt förbehållna, och utom myndigheternas
jursdiktion.
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Ingen statens invånare skall kunna tillhållas att
göra det som lagen icke bjuder, eller förhindras
ifrån att göra det den icke förbjuder.

Då det är alla statens medlemmars intresse och
rättighet, att blifva dömde af så fullkomligt fria,
oväldige och oberoende domare, som det innom
mensklighetens gränsor kan vara möjligt, bör den
lagstiftande corpsen, der sådant af omständigheter-
na medgifves, på allt möjligt sätt vinnlägga sig om
att bereda och tillvägabringa Jury domstolar.

Hvarje medborgare bör beskyddas för godtyck-
liga rekvisitioner, och för orättvisa beslag på dess
papper, bref eller brefkoncepter; och lagen skall
bestämma de fall, då beslag af denna art kunna äga
rum, samt de formaliteter som dervid böra iakttagas.

Ingen individ må kunna fängslas utan bevis,
eller halfva bevis, eller säkra anledningar (indicia)
till e?t sådant brott, som medför lifsstraff; och dessa
bevis eller anledningar skola omförmälas uti ett un-
dersöknings-protokoll, hvilket bor upprättas irmom
tre dagar efter fängslandet, med mindre något hin-
der inträffar, hvarom då bör nämnas i protokollet.

Fängelserna böra tjena till de brottsliges förvar,
och icke till deras bestraffning. Hvarje steg, som
under förevändning af försigtighet, hänsyftar till för-
närmande af deras ställning, utöfver hvad säkerhe-
ten fordrar, skall af lagarne beifras.

Ingen invånare i Staten må straffas, eller kastas
i häkte, utan föregående laga undersökning och
dom; och hvarje medborgares bostad är en helig till-
flyktsort, som icke obrottsligt kan våldföras. Den
skall icke kunna forceras, utan i fall af motstånd
emot laglig myndighet; och i sådant fall, skall verk-
ställigheten ske af domaren personligen, eller, ifall
af hinder, af hans närmaste tjensteman, — och det
med all möjlig moderation; men om, genom en
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oförutsedd och utomordentlig händelse, som blott-
ställer allmänna lugnet och säkerheten, man icke
kan iakttaga de föreskrifna formerna, böra de aukto-
rileter, som befinna sig i en så beklaglig nödvän-
dighet, genast om förhållandet göra anmälan hos
lagstiftande corpsen, hvilken då bör undersöka skä-
len till mesyren, samt bestämma den tid den bör
räcka.

Då ägande rätten är helig och okränkbar, kun-
na icke statens medlemmar beröfvas sin egendom,
eller underkastas någon börda, under livad namn
det vara må, utan legislativa corpsens medgifvande,
eller genom lag, enligt utslag; men skulle statens in-
tresse fordra, att någon menighets eller enskillds
egendom blefve till allmänt bruk använd, bör äga-
ren derföre erhålla en rättvis ersättning.

Ingen skall kunna åläggas, att fullgöra reqvisitio-
ner för arméns tjenst, af livad namn de vara må, eller
att upplåta sitt hus till ingvartering af corpser, eller
enskillda militärer, med mindre en befallning af re-
spektiv civil embetsman derom gifves, på sätt lagen
foreskrifver; och den skada , ägaren derigenom kom-
mer att vidkännas, skall af staten godtgöras.

Alla medlemmar i staten hafva rättighet, att hos
landets högsta auktoriteter framföra sina klagomål,
och af dem äska rättvisa. Företräden, utmärkelser
och uteslutande privilegier skola icke tilldelas nå-
gon medborgare eller korporation, med mindre de
äro gärder åt dygder och talanger; men äfven i det
fallet skola de, som erhållit sådana, icke kunna öf-
verföra dem på sina afkomlingar; varandes allt ut-

delande af adliga titlar förbudet.
Indianerne äro lika i värde och rättigheter med

andra medborgare; de skola åtnjuta samma förde-
lar, och lyda under samma lagar som dessa. Alla
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personliga taxor och arbetsskylldigheter äro afskaffa-
de, under hvilken förevändning och titel som helst
de än blifvit pålagda. Det åligger den lagstiftande
corpsen, att på ett verksamj sätt draga försorg om
infödingames bästa, medelst lagar, som förbättrade-
ras ställning till likhet med de öfriga klassernas i
staten. Handeln med slafvar är också afskaffad,
och dessas införande i staten för alltid förbuden.

Den sjette Sektionen om reform af Konstitutionen.
Ingen motion, i afseende på reformerande af

en eller flere artiklar i denna närvarande konstitu-
tion, skall tillåtas af den ena eller andra lagstiftan-
de maktens kamrar, så framt den ej är understödd
af en fjerdedel af de tillstädesvarande ledamöterne.
Så snart motionen på sagda sätt blifvit upptagen,
och i vanlig form diskuterad, vinner den sankion
medelst två tredjedelar af rösterna uti hvardera
kammaren , hvilka då afgöra: att deu ifrågaställde
artikeln eller artiklarne kunna reformeras.

Detta beslut skall derpå meddelas verkställande
makten, hvilken åter innom trettio dagar derefter
åligger, att till den Kammaren der motionen blif-
vit gjord, deröfver afgifva sin opinion. Skulle då
den exekutiva makten vara af stridig tanka, skall äm-
net åter af båda Kamrarne tagas i öfvervägande;
men i sådant fall fordras, till sanktionerandet af re-
formens nödvändighet, ovillkorligt tre fjerdedelar af
hvarje kammares vota,- och i detta fall, äfvensom
om den verkställande makten ännu icke dertill skul-
le lemna sitt samtycke, fattas genast beslut i hufvud-
saken, hvilket, för att vinna kraft, bor vara under-
stödt af det förstnämnda antalet, nämligen, två
tredjedelar af hvardera Kammarens röster.

De lagar, stadganden och reglementen, hvilka
nu äro gällande, skola fortfarande lända till efter-
rättelse i allt hvad som icke blifvit ändradt genom,
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eller är stridande mot denna konstitution, intilldess
de genom lagskipningen kunna ernå de förändrin-
gar, som må anses tjenliga.

Denna närvarande konstitution skall blifva hög-
tidligen besvuren innom hela Republikens område;
och ingen diplomatisk, civil, militär eller andelig
embetsman skall kunna fortfara i sin syssla, utan
att aflägga ed, att iakttaga och vidmakthålla Konsti-
tutionen; och de, som hädanefter blifva utnämnde
eller befordrade till några embeten, eller till några
militära eller litterära grader, eller antagne till nå-
got publikt värf, skola aflägga samma ed.

Eho det vara må, som stämplar eller hjelper till
alt stämpla emot denna konstitution, skall anses
såsom statens fiende; och skola på honom tilläm-
pas lifsstraffs- och landförvisnings-lagarne i all deras
stränghet, efter graden af hans brott».

Slutet af denna akt lyder som följer:
«Gifvit i sessionssalen, tecknadt med vår hand,

forsegladt med vårt sigill och kontrasigneradt af vår
Secreterare, i Buenos Ayres den 20 Aprill 1819,
oberoendets 4:de år D:r Gregorio Funes, depute-
rad ifrån Tucuman, president; D:r José Mariano
Serrano, deputerad ifrån Charmas, vice president;
Pedro Leon Gallo, deputerad ifrån Santiago del
Estero; Tomas Godoy Cruz, deputerad ifrån Men-
doza; D:r Antonio Saenz, deputerad ifrån Buenos
Ayres; Vicente Lopegz, deputerad ifrån Buenos
Ayres; Alexo Villegas, deputerad från Cordova;
D:r Teodoro Sanchez de Bustamante, deputerad
ifrån staden Jujuy och dess territorium; D:r José
Severo Malabia, deputerad från Charcas».

Men beklagligt nog kom denna konstitution att
(ndast existera på papperet — alldrig i ulöfning;
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och de gode män, som undertecknat den, sågo snart
tvedrägtens Nemesis förstöra de välsignade följder, de
deraf väntat. Buenos Ayres var egenteligen partier-
nas focusj derifrån oenigheten, genom partigängar-
nes relationer med de öfriga provinserna, snart sprid-
de sig till dessa. A ena sidan utgjorde denna stad
frihetens och oafhängighetens utgångspunkt, och —

att jag så må uttrycka mig — kronan i hela federa-
tionen; dess invånare trodde sig, på grund af de-
ras uppoffringar för frihetens sak, deras folkmängd,
läge och tillgångar, böra tillkomma det första rum-
met i föreningen, och att staden följakteligen skul-
le blifva sätet för nationalstyrelsen. A andra si-
dan afundade de öfriga Provinserna dennas tillta-
gande makt, anseende och välmåga; de befarade,
icke utan skäl, ett framtida beroende af Buenos
Ayres, om kongressen der permanet skulle förbiifva;
utan önskade deremot, att den antingen blefve am-
bulatorisk emellan alla provinserna efter tur, eller
också för allo bestämd, att hålla sina sessioner i nå-
gon af de uti Republikens medelpunkt belägna pro-
vinser. Dessutom drefvo de sina anspråk derhän,
att Buenos Ayres' tull-intrader skulle betraktas såsom
Republikens gemensamma, på den grund, att denna
stads hamn vore den enda tillgängliga *) för utrikes
handel en gros, som fanns innom Republikens ter-
ritorium, och der egenteligen alla provinsernas pro-
dukter vinna afsättning. Denna schism uti opinio-
nerna grundade tvenne starka partier, hvilkas strider
utgjort, och ännu i denna dag utgöra ett mäktigt
hinder for Republikens konsolidering, lugn och
välstånd. — Iläraf den märkvärdiga delning af re-
publikens invånare uti Unitarios och Federales **),

*) Provinsen Santa Fé har väl en hamn vid staden af samma
namn, men dit ankomma icke de utländska fartygen, i an-
seende till la Plata-flodens grundhet på det stället.

*l<) Se Beskrifningen om Chile Pag. 96.
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hvilken ännu i senare tider föranledt de rysligaste
scener af krig och härjningar emellan unionens pro-
vinser; och det synes onekligt, att om Buenos Ay-
res, under dessa fegder, hade vunnit de unitdras
mål, nämligen, upphäfvandet af provinsernas sär-
skillda styrelser, och deras underkastande en enda,
i Buenos Ayres residerande regering, hade alla
tvister om den ena eller andra provinsens större
eller mindre inkomster upphört, då naturligtvis he-
la republikens intrader influtit i en gemensam stats-
kassa.

Ibland de märkvärdigaste anhängare af det uni-
tära systemet var guvernören Puyredon. Han hade
ifrån oberoendets första tider figurerat i spetsen för
Buenos Ayres' angelägenheter, och derigenom vun-
nit ett anseende, som i början ingen annan af re-
volutionens hufvudmän kunde disputera honom; han
var dessutom en man af kunskaper och takt för det
värf han beklädde, samt understöddes af en ansedd
slägt, hvilken icke försummade att underhålla hans
inflytande på statens angelägenheter.

Men ett federalt parti hade bildat sig i Banda
Oriental och Entré Rios, hvilket, understödt af Arti-
gas, ofta hotade Puyredons parti, och sluteligen
bragte opinionen så emot honom, att han måste re-
signera sin post. Likväl öfvergaf han ännu icke pla-
nen, att indirekt leda Buenos Ayres'angelägenheter,
och begagnade dertill en af sine anhängare, den för-
utnämnde General Rondeau, med hvilken han öm-
som delade makten, tills han ändteligen — efter en
af Rondeau emot de federala, under Ramizez, den
1 Februari 1820 förlorad batalj, och för att rädda
sig undan folkets förföljelser —» måste fly till Mon-
tevideo; hvarefter kongressen, hvilkcns medlemmar
voro Puyredons vänner och anhängare, blef upp-
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löst, samt Juan Pedro Aguirre utvald till provinsens
guvernör, och åt General Solér uppdrogs chefsska-
pet öfver landets försvar.

Emellertid nalkades den federala arméen, under
Artigas och Ramirez, Buenos Ayres, h\ars invåna-
re, häldre än att våga ett äfventyrligt försvar, an-
togo de federales förslag om en förändrad styrelse-
form ; och en asamblea general sammanträdde der
den 16 Februari, hvilken utnämnde en Junta be-
stående af 12 ledamöter, och denna åter öfverlem-
nade styrelsen åt Manuel Sarratea, som var känd
för federala grundsatser. En följd häraf blef ett

fördrag, som afslutades d. 23 Februari samma år
emellan Buenos Ayres och de nästgränsande pro-
vinserna, enligt hvilket alla föreningens provinser
skulle utgöra en konfederation under en central-
styrelse: alla provinser skulle bidraga till att frälsa
Banda Oriental ifrån faran, att falla i Portugisemes
händer, hvilken fara var så mycket mera hotande,
som dessanumera voro herrar öfver Montevideo: och
slutligen,att medlcmmarne af den förra styrelsen skulle
ställas till rätta för begångna fel och förbrytelser.
Denna sista klausul föranledde till mycken sinnes-
gäsning ibland invånarne; förföljelser och oordnin-
gar blefvo deraf följden. Carlos Alvear, systerson till
Puyredon, begagnade denna sinnenas allmänna för-
virring, for att åstadkomma en folkresning, hvilket
också lyckades, hvarvid Sarratea blef afsatt och
General Balcarce utnämnd tili provinsens guvernör,
under titel af Generalkapten.

Sarratea, som sökt biträde af den federala ar-
mén, liggande vid Ja Capilla del Pilar, blef den 14
Mars af densamma åter insatt såsom Buenos Ayres'
guvernör, men måste resignera styrelsen åt en af
el Cabildos medlemmar, lldefonso Rarnos Mexia,
hvilken åter afirädde den till General Solér.
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Alvcar hade emellertid samlat troppar, och slog
dermed Solérs armé; men då han skulle intränga i
Buenos Ayres, fann han de yttre gatorna förvandla-
de till djupa grafvar, och staden så väl försvarad,
att han nödgades uppgifva sitt förslag att anfalla den,
drog sig tillbaka, och blef den 2 Augusti sjelf sla-
gen vid San Nicolas, samt måste rädda sig genom
flykten, hvarefter General Martin Rodrigues blef
vald till guvernör. Men folket ansåg honom vara
af Puyredons anhängare, och att villja återinföra det
antifederala systemet, hvarföre det gjorde uppror;
och kommo partierna slutligen i uppenbar strid, så
att de om natten emellan den 28 och 29 Sept. till
och med skjöto på hvarandra med kanoner. Bor-
gare-milisen (la guardia civica) öfvervann dervid
de reguljera tropparna, Rodrigues blef utaf el Ca-
bildo afsatt, och Ofversten Hilarion de Quintero vald
i hans ställe; men Rodrigues begaf sig med åtskil-
liga af sitt parti utanför staden, fick der en för-
stärkning af omkring 500 man a.f los Colorados,
(landtmilis till häst, som så kallades), återkom der-
med till staden, och intog densamma med storm
den 25 October, sedan han steg för steg nödgats
kämpa på hvarje gata. Han lät derpå utnämna sig
till diktator, lät skjuta flere af motpartiets chefer,
och antog de öfriges försäkran om undergifvenhet.
Han höll sträng ordning, och det lyckades honom,
att under ett helt års tid, som han innehade styrel-
sen, kunna förekomma inbördes krig och orolig-
heter.

Montevideo, som Portugiserne ockuperat, hade
alltsedan 1817 forblifvit under deras ok; men för
att kunna gifva någon färg åt detta egenmäktiga be-
sittningstagande, öfvertalade General Lecor (seder-
mera Baron de Laguna) år 1821, både med löften
och hotelser, en mängd af stadens och landets in-
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vanare, att teckna sina namn under en för ändamå-
let uppsatt skrift, deruti de förklarade sig villiga
att blifva inkorporerade med Brasilien. Skandalen
gick härvid så långt, att ibland dessa underskrifter
furmos namn af många individer, hvilka dels icke sjelf-
ve skrifvit dem, och dels voro fingerade. Emeller-
tid antog Brasilianska hofvet dessa dokumenter så-
som en fullt gällande inkorporalionsakt för Banda
Orientals införlifvande med Brasilien; hvaremot
Buenos Ayres' styrelse till samma hof inlemnade en
kraftig protest.

Buenos Ayres befann sig år 1821 ändtligen nå-
got lungnare, sedan den förut omnämnde partigän-
garen, Artigas, af sin förre underchef Ramires, som
nämndt är, blifvit fördrifven till Paraguay, och
denne senare stupat uti ett slag emot Buenos Ay-
res' troppar. Dessa båda äfventyrares förfärliga ströf-
corpser blefvo nu upplösta och förskingrade, hvar-
efter provinsen Entré Rios — som egenteligen ut-

gjort deras förnämsta tillhåll, och hvilkens alle in-
vånare äfven voro af dem uppviglade emot Buenos
Ayres — begärde ingå i Buenos Ayres' och de öf-
riga provinsernas konfederation, och en kongress
blef beramad att hållas i Cordova, till bearbetande
af en ny konstitution.

Emellertid hade en särskilld kongress den 1 Maj
1822 blifvit öpnad i Buenos Ayres, hvarvid flere
utländske sändebud voro tillstädes. Bernardino Ri-
vadavia var nu Statsminister, och afgaf en skrift-
lig berättelse, hvaruti förhållandet emellan Bue-
nos Ayres, provinserna och öfriga grannstater, tyd-
ligt och tillfredställande ådagalades. Han utredde
dervid, hvilka indragningar i statens utgifter han
kunnat åstadkomma, samt uppgaf ett förslag öfver
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statens presumtiva samt bestämda inkomster och ut-
gifter, hvarefter den dervid antagna summan af
1,064,880 piaster för det årets budget blef nästan
helt, och utan motsägelse, antagen.

Vid denna kongress förekom äfven frågan om en
amnesti för politiska förbrytelser, hvilken, till trots af
partiernas hat, och efter häftiga debatter, det slut-
ligen lyckades Ministern och några af de mest san-
sade ibland kongressens ledamöter, att genomdrif-
va; och till följe deraf tillätos Alvear, Solér, Dor-
rego *), Sarratea, med flera att återkomma. Detta
hade likväl snart nog kunnat blifva vådligt för sta-
ten, ty igenom de förföljdes återkomst, öpnades
för de illasinnade nya tillfällen till stämplingar, och
en ny revolution höll i anledning deraf på att ut-

brista under en Gregorio Tagles anstiftande; men
den redan församlade hopen af hans parti blef
lyckligtvis, igenom några kraftiga åtgärder, för-
skingrad.

Handel, Konster och Vetenskaper — allt fick
ett nytt lif under Rivadavias vårdande hand; hans
verksamhet sträckte sig med omtanka åt alla grenar
af statshushållning, politik och allmän undervisning;
och provinsen gjorde, under hans ledning af de all-
männa ärenderne, de mest förvånande framsteg till
välmåga och anseende. Han vågade under staten
indraga munkames prebenden **), och då detta
väckte deras hat, samt de höllo på att uppägga fol-
ket till resning — hvilket icke hade varit svårt uti
ett land, der en betydlig del af fanatism ännu före-
farms — gick han sjelf uti deras församling, som då
hölls uti Augustinerkyrkan, och höll till dem ett

*) Dorrego, densamme, som sedan blef skjuten på Lavalles or-
dres, hvarom längre fram.

**) Augustinermunkarne voro de enda, hvilkas prebenden och
gods icke blefvo indragne.
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skarpt tal, dcri han förebrådde dem for att de eg-
nadc sin tjenst åt det onda väsendet, i stället att
arbeta i Guds vingård: hotade dem med arrest,
landsflykt och andra borgerliga straff, samt alla ord-
nars upplösning, om de icke förbättrade sig. Att
blodet härvid gaste hos de helige fäderne, kan man
lätteligen begripa; ty det var ej litet vågadt, att
i sjelfva kyrkan, och i närvaro af en talrik menig-
het, göra dem en så förödmjukande anklagelse;
men det lyckades honom likväl att nedtysta mun-
karne och skingra församlingen.

Detta Buenos Ayres' välstånd fortfor äfven år
1823 under Rivadias kraftfulla och vaksamma admi-
nistration. Han var direktor och minister, samt ha-
de, igenom sina kloka åtgärder, gifvit åt landet ett
helt och hållit förbätlradt utseende. Det budskap,
styrelsen vid national-kongressens öpnande den 5
Maj detta år afgaf, lemnar det förmonligaste be-
grepp om provinsens inre och yttre tillstånd. Rä-
kenskaperna for det förflutna året gåfvo ett betyd-
ligt öfverskott, eller 1,454,214 piaster mera än be-
loppet för samma års utgifter; och tullinkomsterna
ensamt hade uppgått till 1j987,199 piaster.

Bolivar hade proponerat en Syd-Amerikansk
kongress i Panama, under den föregifna planen, att
tillvägabringa en allmän konfederation emellan alla
Syd-Amerikanska f. d. Spanska kolonier, eller nu-
mera oberoende stater, till beredande af ett gemen-
samt, mera sammanhängande och verksamt försvar
for yttre anfall, och hämmande af oförrätter ifrån
de trans-atlantiska makterna; men hvilket förebäran-
de en del af provinsernas — och isynnerhet Buenos
Ayres' jnvånare befarade endast vara en plan, för
att göra den Argentiska Republiken beroende af
denne djerfve och herrsklystne frihetshjelte. Rio
de la Plata-provinserna hade också blifvit inbjudne
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till denna kongress; men dervid gjorde den provin-
siella kongressen i Buenos Ayres många betänklig-
heter. Likväl blef slutligen den 3 Mars afgjordt,
att Buenos Ayres skulle till den allmänna kongres-
sen sända en deputerad, men åt denne skulle gif-
vas en begränsad fullmakt, hvari isynnerhet fordra-
des, att ingen stat skulle få inblanda sig i någon
annans tvister m. m.; men utaf hela denna stora
Amerikanska kongress blef slutligen ingenting af
vigt beslutit eller tillgjordt.

Den 4:de Juli afslöts i Buenos Ayres., med i-
från Spanska Cortes afskickade kommissarier, en
vapenhvila på 18 månader, hvartill Buenos Ayres'
styrelse åtog sig att förskaffa de andra Syda-
merikanska fristaternas, och de öfriga Rio de la
Plata-provinsernas adhesion. Deruti förekom det
särskillda arrangemang, att Spanien skulle hos de
Syd-amerikanska Republikerna, eller mot deras
garanti, få uppnegotiera 20 milioner piaster, emot

erkännandet af dessa staters oberoende; men hela
detta förslag gick om intet, efter de dåvarande
spanska Cortes' upplösning.

Buenos Ayres befann sig år 1824 helt och hål-
lit oberoende. Dess styrelse hade följt den kloka
politik, att icke vidare pådrifva utvecklingen af pro-
vinsens förhållande till de öfriga delarna af unio-
nen , utan inskränkte sig hufvudsakligen endast till
beredande af provinsens egen lycka och säkerhet.
Den enda alliangs, provinsen kunde anse såsom
verklig, var den med Santa Fé, Entré Rios och
Corientes. Ifrån de Förenta Staterna hade Buenos
Ayres emoltagit en Chargé d'affaires, och ifrån Eng-
land en kommissarie och en general-konsul. Ri-
vadavias budskap detta år till national-kongressen
var i högsta grad tillfredsställande, och ingaf för
framtiden de mest smickrande förhoppningar om
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Provinsens fortblomstrande tillstånd. Äfven landt-
bruket hade icke undsluppit den store statsmannens
forskande blick. Han hade ifrån Tyskland och
Schweitz låtit införskrifva kolonister, hvilka vid el
Monte Grande *) erhöllo ett stycke land och tio kor
på hvar familj, emot en framdeles erläggande
ringa afgift till staten. Ändamålet med dessa kolo-
nister var, att i orten införa ost- och smörtillverk-
ning på det europeiska sättet —en plan, som en
dag skall gå i verkställighet, till ej ringa afbräckpå
Irlands och Hollands nästan uteslutande export af
dessa varor.

Men denne för Buenos Ayres så oskattbare
man, denna oegennyttans och patriotismens före-
syn i Syd-Amerika, skulle också tröttna under bör-
dan af otack, samt fienders hat och afund.

Helt oförmodadt gaf han tillkänna — när tiden
för hans funktioner såsom direktor gått till ända —

sin afsigt att draga sig ifrån affairerna; och förgäfves
sökte alle rättsinnige frihetens vänner att qvarhålla ho-
nom. Äfven de utländske sändebunden gjorde allt
för alt öfvertala den värderade mannen, att icke un-
dandraga sig nationens förtroende; ty det vargifvit,
att han åter hade blifvit invald till direktor; men
han förblef orubblig vid silt beslut, under förebä-
rande, att han ej kunde så mycket gagna sitt fä-
dernesland numera, såsom varande i spetsen för dess
allmänna ärender, som han trodde sig kunna göra
det, om han blefve derifrån skilld: att hans fiender
voro honom hinderlige m. m. hvarpå han nedlade
styrelsen i general Juan Gregorio de las Héras *)
händer, som nu blef vald till direktor; och Manuel

*) En by på några mils afstånd ifrån Buenos Ayres.
*'*') Densamme som utmärkt sig vid Chiles' emancipation

Se Beskrifningcn om Chile pag. 78.)



NAfIONAL-KONGRESS 1824, 1825. 93
Garcia, Rivadavias motståndare, blef i hans ställe
utnämnd till minister för Utrikes Ärenderne. Få
dagar efter denna tilldragelse afseglade han till Lon-
don, såsom chef för en legation ifrån Buenos Ay-
res till hofvet i St. James, i hvilken egenskap han
också gjort sitt fädernesland ganska vigtiga tjenster.

Las Héras var en man med både hufvud och
hjerta, och hade ett så utmärkt behagligt sätt att va-
ra samt en så intagande figur, att han kunnat bril-
jera i hvilken sällskapskrets som helst; men hans
bana hade hittills endast varit såsom krigare, och
hans geni var visserligen icke af den vidsträckta
omfattning, man tror sig böra vänta hos en statsman.
Hans ställning såsom Chef for provinsen Buenos
Ayres hade varit kinkig nog under de elementer
af anarki, om hvilka jag i det föregående framställt
en korrt beskrifning, och blef det ännu mera nu,
när en mängd stridiga intressen på en gång kom-
mo i beröring med hvarandra.

Den stora federationen emellan alla Plata-flo-
dens provinser hade ännu icke ägt rum, och Re-
publikens säkerhet fordrade nu så mycket mera,
att igenom ett kraftigt samband emellan alla dess de-
lar blifva tryggad, som en konflikt med det Brasi-
lianska hofvet tycktes vara nära för handen.

Sedan Baron de Laguna, på sätt somärnämndt
i det föregående, sökt att inkorporera la Banda O-
riental med Brasilien, afgaf el Cabildo i Montevi-
deo en protest, hvaruti inkorporations-akten förkla-
rades för olaglig; men Baronen afsatte el Cabildo,
och dermed ansåg han sig hafva fullkomligt legali-
serat inkorporationen.

Emellertid kunde Rio de la Plata-provinserna,
och i synnerhet Buenos Ayres, icke med liknöjd-
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het åskåda denna arbilrära handling, utan afsände
General Thomas Guido till Rio de Janeiro, för alt

protestera emot densamma; och då det Brasilianska
hofvet icke gjorde något afseende på de reklama-
tioner, han framställt, kunde nämnda provinser re-
dan inse, att det fordrades alvarsammare medel än
diplomatik, för att omintetgöra Brasiliens öster om
Plata-floden gjorda inkräktningar. Provinsernas de-
puterade skulle innom October månads utgång vara
församlade till kongress iBuenos Ayres; men deraf
infunno sig icke alla, utan blott en del, och det så sent
att sessionerna icke kunde begynna förr än den 12
December, hvarvid den nya direktorn uti sitt budskap,
ibland annat, framställde olagligheten af Montevideos
införlifvande med Brasilien; men äfven vid denna
kongress begynte missämja emellan provinserna och
afund emot Bueuos Ayres att visa sig; och de de-
puterades öfverläggningar och tillgöranden voro bå-
de oordentliga och långsamma. En åtgärd af vigt,
men som bevisar de andra provinsernas stämning
emot Buenos Ayres, var omintetgörandet af allt
hvad som vid kongressen 1820 blifvit beslutit.

Vid en sammankomst den 23 Januari 1825, för-
klarade sig denna kongress för lagstiftande och kon-
stituerande; och begynte lill följe deraf att utarbe-
ta en ny och allmän konstitution; men då den ännu
icke kommit öfverens om bestämmandet af en för
republiken gällande verkställande makt, öfverläts
denna provisoriskt åt Buenos Ayres provinsens sty-
relse.

Ibland de vigtiga frågor, som af denna kongress
blefvo afgjorda, var Religions och samvetsfriheten ,

hvilken, sedan deröfver vidlyftigt och ofta häftigt
debatterats i hvarje provins' särskillda kongress, slut-
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ligen blef af allmänna kongressen erkänd och be-
kräftad. Denna upplysningens triumf uti ett katolskt
land förtjenar den största uppmärksamhet; och jag
torde icke misstaga mig, om jag hoppas, att ett åter-
gifvande af några förhandlingar vid provincial kon-
gressen i Buenos Ayres, skola intressera läsaren.

Den provinsiella Styrelsen i Buenos Ayres af-
gaf den 1 Juli till dess Representanter följande no-
te Och lagförslag :

»Sedan den makt, som tillkommit genom våld
och villfarelse, först fängslat personer och egen-
dom, utvidgade den sina eröfringar ända till län-
kan, föreskref inbillningen oföränderliga lagar, och
sökte befalla öfver hjertat, äfven i afseende på ut-

vägar till dess hugsvalelse. Ljuset förskingrade skug-
gorna , förstörde gyckelspelet: friheten triumferade
allestädes: Okränkbarheten afpersoner och egendom
blef erkänd såsom samfundets lifprincip. — Det o-
aktadt, tyckes det orimligaste — det fasansfullaste
af alla envälden, ännu icke blifvit tillräckligt kändt,
så länge man godkänner lagar af en osäker tole-
rans i rättigheten att tänka och handla efter samve-
te. Det skulle synas som om provinsen nedsteg
ifrån den grad af civilisation , hvartill den hunnit,
om den stiftade en tolerans-lag, eller sökte med-
gifva en frihet, som myndigheten vid alla tillfällen
skulle nödgas skydda; men, under antagande att
de lagar, som förr tjenat till efterrättelse, påkalla
en åtgärd som upphäfver dem, och såsom en hög-
tidlig garanti åt de menniskor, hvilka villja lefva i
vårt samfund, — har styrelsen icke kunnat utfinna
något annat medel för att värdigt göra det, än det
lagförslsg som den har äran hemställa lill de hono-
rable reprensentanternes pröfning. Denna åtgärd,
som fullbordar måttet af medborgares frihet, skall
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icke blifva mindre ärorik , än den, hvilken i denna
samma månad *) förklarade republikens oberoende.»

lieras,
Manuel, J. Garcias.

LAGFÖRSLAG.

Särskilld Artikel: »Den rättighet, hvarje menniska
äger, att enligt sitt samvete dyrka Gudomligheten,
är oförkränklig innom provinsens territorium.»

Detta förslag remitterades till en kommission ,

hvilken det samma gillade med detta tillägg. »De
tempel, kapeller och begrafningsplatser, hvilka
hvarje särskilld religions-bekännare, till följe af den-
na rättighet, vill uppföra och inrätta i denna stat,
skola få uppföras och inrättas; dock bör styrelsen
derom förut underrättas.

Senor Ignacio Grela, en prest af liberala grund-
satser, och deputerad ifrån Ensenada, yttrade si£
emot några deputerade —som bestredo den fria re-
ligionsöfningen, på grund af invår arnes nitälskan
för den katolska — uti ett väl affattadt tal, hvaraf föl-
jande är ett utdrag :

»Ehuru jag icke misskänner folkets vidhållan-
de af läran, är likväl visst, alt besöken i kyrkorna
icke hos alla har den Gudsfruktan till föremål, som
religionen och sjelfva förnuftet fordra. Den drägt,
hvari en stor del af det andra könet der infinner
sig, tyckes snarare antyda den dyrkan, som det for-
drar för sig, än den, som det ämnade helga åt den
sanne Guden. Detsamma blir man varse på den
mängd af ynglingar, som uppehålla sig i kyrkor-
nas förhus, der de slå krok-ben , och drifva gäck
med de heligaste ceremonier. För öfrigt har pro-

*) Emancipations-akten daterar ifrån den 9 Julii 1816.
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vinsen ingenting att frukta for sin tro; ty de, som
utöfva dessa (protestantiska) läror, långt ifrån att
skada den, skola med sina exempel lära oss den
gudaktighet och sinnesstämning, hvarmed deras hö-
ga ceremonier hållas i helgd. Folket har redan sett
det, och sett det till sin uppbyggelse, ja, kanske
— skam, vid alla deras publika förrättningar i det-
ta afseende. Jag har sagt: till sin skam; ty det är
icke protestanterne, som skada och göra narr af vår
tro; det är dessa rutinerade Ateister, hvilka, utan
att äga minsta begrepp om var heliga religion, sö-
ka införa lasten, för att dymedelst öfverskyla de brott,
som utmärka deras handlingar. Det är fanatiske,
h\ilka, under det de göra en handel af det alldra
heligaste, kringsprida brgrepp, som åsyfta störtandet
af den allmänna ordningen. Det är dessa anarki-
ska genier, som då de icke lefva annorstädes, än uti
skötet af en allt förstorande anarki, bemöda sig att
förleda de lattrogne, afmålande dem risken och fa-
ran för den religion, de sjelfva hvarken känna eller
respektera. Det skandalösa utropet den 19 Mars
1823, bevisar till fullo denna sanning. Om natten
af denna dag, hvars minne för alltid borde utplå-
nas ur provinsens historia, hördes våra gator och
Victoria-torget genljuda af dessa éko: Lefve religi-
onen, och omkomme gudlösheten och tyraniet —

éko, föranledda af någre män, hvilkas förderfvade
seder knappt med ord kunna uttryckas.»

National-kongressen öfverlade länge och frukt-
löst om de medel, som borde vidtagas i anledning
af oroligheterna i Banda Oriental. Till en början
hade den beslutit befästandet af republikens grän-
sor vid Uruguay med troppar, hvartill en corps af
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4 bataljoner infanteri, en dito artilleri och 6 regi-
menten kavalleri ansågos böra uppsättas; men då
kongressen icke kunde disponera några medel, blef
denna corps' uppställning hvilande intills hvarje
provins hunnit sammanbringa sin kontingent (om
dennes respektiva belopp se Pag. 38). Af samma
orsak var kongressen länge i saknad af flera pro-
vinsers deputerade; emedan provinserna sjelfva sak-
nade fonder för att kunna lemna dessa något un-
derhåll, hvilkets belopp ej heller ännu hunnit be-
stämmas. Till undanrödjande af dessa hinder be-
slöt provinsial-kongressen i Buenos Ayres, att tills
vidare utaf provinsens fonder gå i utläggning för
National-Styrelsens behof, ända till beloppet af
500,000 piaster; men som detta endast var tillräck-
ligt för de första behofven, beslöt National-kongres-
sen, att styrelsen skulle auktoriseras för statens räk-
ning upptaga ett lån af tio millioner hårda piaster.
Sedan således styrelsen fått medel i sina händer till
Republikens omkostningar, anslogs af National-kon-
gressen en årlig summa af 1500 piaster lill löner åt
de provinsers deputerade, hvilka icke ifrån sina
kommittenter erhöllo understöd.

Emellertid hade oroligheter börjat i Montevi-
deo, och snart stod hela la Banda Oriental uti gäs-
ning; och det kan icke nekas, att upprorslågan an-
tändes ifrån Buenos Ayres, hvilkens styrelse väl ic-
ke kan sägas uppenbart hafva beskyddat de expedi-
tioner, som till sådant ändamål der utrustades, men
hvilken likväl på intet sätt sökt att hindra dem.

Det vägrande svar, kejsaren af Brasilien gifvit
på den af Buenos Ayres' styrelse hos honom gjorda
reklamation, öfvertygade honom tillräckligt, att de
förenta provinserna skulle göra allt hvad som stode i
deras makt, för att befria provinsen Oriental; och
han försummade icke heller å sin sida något medel,
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att deremot trygga den. Oförmärkt, och med full
kännedom af hvad som föregick så väl innom dessa
provinser, som i la Banda Oriental, hade han all-
tid, när hans rikes inre omsorger det tilläto, skickat
förstärkning till garnisonen i Montevideo. De Bra-
silianer, som vistades i la Banda Oriental, underläto
icke heller, att i grannprovinserna underblåsa mis-
sämjan, under det de försökte, att dervid visa sig
såsom fredsstiftare. Så åstadkommo de en resning
i provinsen Entré Rios, hvarvid de ömsom under-
stödde, och Ömsom hindrade de revolutionerades
planer. Baron de Laguna insåg också ganska väl,
att sedan Buenos Ayres och dess konfederade pro-
vinser hunnit repa sig efter frihetskrigen och deras
inre stridigheter, de icke med liknöjdhet skulle be-
trakta usurpationen af ett territorium, som de räk-
nade såsom hörande till det Argentiska förbundet,
utan skulle försöka att med våld befria det. Han
anhöll derfore hos Kejsaren om hjelptroppar, i sam-
ma ögonblick som upprorsfacklan uppblossade i la
Banda Oriental; och blef en förstärkning honom
tillsänd ifrån Rio de Janeiro, hvarigenom han kun-
de disponera en styrka af tillsammans 3,500 man.

Det var i början af Maj 1825, som detta upp-
ror begynte, och redan den 21 Juni hade provin-
sen förklarat sig oberoende af Brasilien, installerat sin
regering samt förklarat sig för integrerande del utaf
de Förenta Rio de la Platås provinser. Här följer
denna vigtiga akt:

«Nota ifrån provinsen Orientals provisoriska sty-
relse till konstituerande allmänna kongressen i Bue-
nos Ayres.»
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Suveräna styrande Kongress.
«Då provinsen Orientals provisoriska styrelse,

under de svåra omständigheter, hvari den befin-
ner sig, anser Nationalrepresentationen förenad i
den suveräna kongressen, tror den sig redan hafva
funnit hvad som kan uppfylla Orientalemes önskan,
och att ändteligen denna provins kommer att inta-
ga den plats, hvartill den gjort sig förtjent genom
sina lidanden och uppoffringar för friheten. Den
provisoriska styrelsen begynner med att inför den
suveräna kongressen uttrycka sin högaktning, fram-
läggande till dess höga betraktande akten af den
dag, då den blef installerad. Detta document, som
innehåller ett memorial, ingifvit till styrelsen af en

chef kommenderande anföraren for arméen, lemnar
den suveräna kongressen full kännedom om provin-
sens tillstånd intill den epoken. Den provisoriska
styrelsen har, i samma ögonblick som den installe-
rades, företrädesvis bemödat sig att gifva provinsen
samma former, som råda i de öfriga af unionen,
och till sådant ändamål har den skyndat att sam-
mankalla provincial-representationen, för att pro-
vinsen utaf denna legitima corps måtte erhålla sin
styrelse och sina institutioner. — Den anser sig haf-
va vunnit föremålet för sina önskningar, emedan
den, utom sina egna tillgångar, räknar på national-
representationens mäktiga och respektabla inflytan-
de, med hvilken dess deputerade innan korrt skola
förena sig. Orientalerne vänta allt af den suveräna
kongressen, och göra det — enligt styrelsens tanka
— med rättvisa, då den betraktar denna corps' all-
männa förbindelser. Den provisoriska styrelsen tror
sig på detta sätt hafva uppfyllt sin första förbindel-
se. Florida d. 21 Juni 1825. Manuel Calleros —

Manuel Durån —Loreto de Gomensoro — Fransisco
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Joaquin Munos — Juan José Vascjuez — Francisco
Araucho: Sekreterare.»

«Uti Villan Florida och distriktet San José af
Provinsen Oriental den 14 Juni 1825, och på grund
af interims-chefen Don Antonio Lavallejas kallelse,
uti den dertill bestämda salen församlade ledamöter
af provinsens provisoriska styrelse, nämligen» (här
äro de förestående namnen intagne) «ha öfverens-
kommit som följer.»

«Att stunden vore för handen, då den persons
rättvisa önskningar, hvilken hade sammankallat dem,
och hans kommittenters (önskningar) borde uppfyl-
las, i anledning hvaraf man skred till val af Presi-
dent, hvilket genom pluralitet tillföll den äldste,
nämligen Don Manuel Calleros, och i sammanhang
dermed utnämndes till en komission, som skulle
undersöka fullmakternas gilltighet, Ilerrarne: Don
Francisco Jua«|uin Munoz och Don Juan Joze Vas-
quez, hvilkas fullmakter åter undersöktes af de öf-
rige, — och, sedan de befunnits äkta och lagliga
samt till samma ändamål upprättade, steg presiden-
ten upp och sade: Mine Herrar, Provinsen Orien-
tal del Rio de la Platås provisoriska styrelse är lag-
ligt installerad. — I detsamma företrädde adinterims-
chefen Don Juan Antonio Lavalleja och uttryckte, i
lifliga och energiska ordalag, den innerliga tillfred-
ställelse, han kände öfver att nu få hellsa provinsens
provisoriska styrelse, och erbjuda den hyllningen af
sitt erkännande, sin aktning och lydnad: Att det
lyckliga ögonblicket af dess installering utgjorde i
hans ögon den högsta belöning för hans oförtrutna
bemödanden; hvarfore han lofvade och svor inför
Fäderneslandets fäder, samt inför Himmeln, som
kände hans innersta känslor, att i förening med de
tappre, som trampade ärans och farans stråt, till
dess (fäderneslandets) frälsning, uppoffra sin sista
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andedrägt. — Sedan han uttalat detta, log han af-
träde, och öfverlemnade dervid i presidentens hän-
der ett memorial, hvilket han lillkännagaf innehöll
en trogen historia om hans åtgärder, allt ifrån den
stund lian haft lyckan att få kyssa sin födelsejords
leende stränder. Innehållet deraf är som följer:

«Mine Herrar. Jag och någre värde patrioter
fattade den lyckliga tankan, att ifrån Buenos Ayres
begifva oss till denna provins, — dertill föranled-
de af de i densamma senast inträffade händelser —

i afsigt att uppbåda våra landsmän till uppresning,
väcka deras patriotism, och anfalla de främlingar,
som trott sig vara herrar öfver vårt fädernesland.
Till ett antal af trettiotre bestego vi dessa välsignade
kuster; och kan man säga, att hela vår marche ut-
gjort ett triumf-tåg. Den heroiska ifver, som for-
dom utmärkt Orientalerne, upplifvades på en gång
i alla provinsens bebodda trackter, och frihetsropet
genljudade ofverallt. Lyckan har gynnat vår afsigt,
och har innom få dagar lemnat oss lysande resulta-
ter: Dessa äro, alt fienden i alla direktioner blif-
vit förskingrad, hvarvid öfver tvåhundrade soldater
och tjugu officerare fallit i våra händer, hvilka nu
förvaras i lägret vid Durazno — och att en respek-
tabel armé blifvit formerad. Denna har blifvit för-
delad i flera divisioner, enligt hvad jag funnit nöd-
vändigt, och hvarom följande detalj lemnar E. E.
närmare underrättelse. En corps af tusende man
vid la Barra de Sanla Lucia chicaj omedelbart un-
der mina ordres: En annan af samma styrka un-
der brigadier Rivera's, i Durazno, för att med små
spridda afdelningar observera den fiendtliga kolon-
nen, som är stationerad emellan Negro och Uru-
guay-floderne: En division af trehundrade man vid
Montevideo, under major Oribes befäl: En annan
af lika styrka under kommendanten Queiroz' vid
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Colonia och den närmast belägna kusten, samt nå-
gra spridda afdelningar, hvilka långs stränderna af
Uruguay- och Negro-floderne framtränga ända till
Mercedes, för att observera den fiendtliga flottan,
och betrygga så mycket som möjligt våra rela-
tioner med Buenos Ayres. Utom dessa troppar be-
finner sig vid Cerro Largo en observations-corps
under Don Ignacio Oribes befäl, och en annan vid
Cebollati under befäl af Don Pablo Peres.

Alla dessa corpser föröka sig dagligen, samt hål-
las under jemn disciplin och organisering. Tvungen
af trängande omständigheter, har jag tills vidare
tillsatt en finans-kommission, hvilken äger alt besty-
ra i alla derlill hörande grenar. Jag har också ut-

färdat cirkulärer, att all egendom i löst och fast,
samt intressen, tillförande de emigrerade i Monte-
video och på andra punkter, der fienden befinner
sig, skall vårdas af deras kommissionärer, tilldess de
rätta ägarnc infinna sig, för att öfvertaga dem, eller
tilldess provinsens styrelse blifver installerad och
derom afgör hvad den för godt finner. En tull-
kammare har blifvit inrättad i Canelones, till upp-
bärande af tull för de artiklar, hvilka införas till
försäljning, samt för dem, som derifrån till det inre
af landet afskickas, äfvensom for att genom detta
medel kunna bereda en betydligare tillgång på va-
pen, amunition och andra krigsförnödenheter, hvil-
ka hittills blifvit förvärfvade genom min kredit och
mina enskillda relationer i Buenos Ayres. En kom-
mission har der blifvit utnämnd, för att hopsamla,
tillhandahålla och öfversända allt hvad som kanne-
gocieras och anses vara nyttigt för våra behof; och
jag kan ej mindre än till styrelsens uppmärksamhet
rekommendera de utmärkta tjenster, densamma ut-

rättat. Jag har i förening med Hr Brigadieren Ri-
vera vändt mig till den nationella exekutiva styrel-



104 DE TRETTIOTRE.

sen med underrättelser om våra omständigheter och
behof; och, ehuru vi icke erhållit något direkt
svar, hafva vi genom nyssnämnda kommission blifvit
underrättade om styrelsens gynnande tänkesätt, hvil-
ka, enligt hvad till kommissionen blifvit försäkradt,
skola antaga en afgörande karakter, så snart provinsens
befullmäktigade infinna ig. Denna, mine herrar,
är den närvarande ställningen af våra angelägenhe-
ter, och hvilken jag i dag har äran förelägga den
provisoriska styrelsen, som jag med så mycken till-
fredställelse ser vara installerad, och hvilken jag
lyckönskar, egnande densamma ifrån detta ögon-
blick min största uppmärksamhet, aktning och lyd-
nad. Villa de Florida den 14 Juni 1825.

Juan Antonio Lavalleja.yt

«Det intressanta innehållet af detta dokument
uppväckte de renaste utgjutelser af beundran och
beröm öfver det stora och kraftiga snille, som fat-
tade och verkställde den hjeltemodiga tankan att be-
fria sitt fädernesland, i trots af usurpatörens stolta
makt; och slöts sessionen med utnämnandet af se-
kreterare, hvilken befattning tillföll Don Francisco
Araucho. Sedan han aflagt den respektiva eden,
befallde den provisoriska styrelsen, att denna akt
skulle skrifteligen uppsättas, hvarvid densamma un-
dertecknades af de Herrar, som utgöra styrelsen jem-
te mig undertecknad Sekreteraren.» (Här följer
styrelsens ledamöters namn såsom ofvan.)

Jag har med flit infört denna akt, oafkorrtad,
dels för att gifva läsaren ett begrepp om huru ve-
derbörande på den ifrågavarande orten uttrycka sig
i sina expeditioner, och dels emedan den innehål-
ler en detaljerad beskrifning på den märkvärdiga
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början af Orientalemes frihetskrig. Ett täckelse
hvilar öfver denna af Lavalleja i dess rapport om-
nämnda chevalereska landstigning med de trettiotvå
tappre; och berättelserna om detta hans första an-
fall och dess lyckliga resultat, äro högst olika och
vanställda. Orientalerne, t. ex., berätta, att dessa
trettiotre *) vid första mötet med öfverste Fructuo-
so Rivera, som då kommenderat ett Brasilianskt re-
gemente af omkring 700 man, med sabeln i handen
förskingrat hela regimenlet och tagit Rivera tillfånga.
1 den ofvaninförda rapporten af Lavalleja, går han
med stillatigande i förbi denna bragd — en omstän-
dighet, hvilken förefaller ganska besynnerlig, och ej
kan förklaras annorlunda, än att dermed icke torde
hafva gått så alldeles rätt till väga. Uti Annuaire
Historique Universel pour 1825 par C. L. LesiWj fram-
ställes Rivera vid detta tillfälle såsom öfvergången
ifrån Brasilianerne till de nationella, och aftågande

*) Det märkvärdiga och nästan oerhörda i delta företag, har
stundom gifvit anledning till munterhet hos sällskapskret-
sarne i Montevideo. Jag lände der en viss Herr * *, som
varit en af desse utmärkte, men sedermera råkat få orediga
affairer, och jag vet icke huru, kommit i mindre anse-
ende hos Montevideanerne. Det hände honom ibland annat
den otur, att hans förhållande vid något särskilldt tillfälle
blef tadladt uti tidningarne, och framställdt på en både löj-
lig och smädlig sida; men likväl utan att hans namn der-
vid upptäcktes. Nu ville Hr * * skaffa sig upprättelse i
publikens omdöme, och gifva dementi åt det anförda, men
det var äfven här fatalt, att mannens författareförmåga var
ganska inskränkt, och dess hufvud mindre klart; så att hela
hans försvar blef en komedi, hvaribland föreföll en inter-
mezo af: considere Sr Edilor, uno de los treinta y tres!
(Betänk Hr Redaktör, en af de trettiotre!) Hvarefter det
upplystes i tidningarne, att han vid det afgörande tillfället
kastat sig i en ström och simmat ifrån hela affären. Sedan
den tiden blef det en vanlig sägen vid betänkligare till-
fällen: «Betunk Hr Redaktör, en af de trettiotre!»
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med en corps af 700 man till Entré Rios, for att
uppvigla denna provins' invånare emot Brasilianer-
ne, hvarvid en officer vid namn Lavalleja, jemte 40
andra ansedda personer, som flyktat från Monte-
video, skola förenat sig med honom; men hela den-
na framställning är oriktig, och troligen tagen ifrån
Brasilianska rapporter, hvilka sökt att öfverskyla
dekonfituren af öfverrumplingen; utan var den verk-
liga tillgången såsom följer:

I första dagarne af Maj landsteg patrioten *)
(som han af andra blifvit kallad, icke då ännu offi-
ceraren) Lavalleja i provinsen Oriental med trettio-
två af sina vänner, hvaribland flere officerare. Den-
na lilla hop stötte genast på en af Puvera kommen-
derad corps af omkring 700 man, hvilka lika litet
som deras anförare då tänkte på desertion ifrån det
Brasilianska partiet; utan beredde de sig genast att
kringränna och tillfångataga Lavalleja och hans föl-
jeslagare, hvilket syntes dem så mycket lättare, som
denne red fram till Riveras corps, såsom för att
parlamentera. Men detta var ett stratagcme af La-
valleja, hvilken nog insåg att han, utan att bruka
list, ingenting kunde uträtta emot en så öfverlägsen
styrka. Han red derföre, omgifven af sina pålitliga-
ste och mest beslutsamme följeslagare, rakt emot fi-
endens linie, och, när han var kommen nog nära
för att kunna höras af Rivera, föreslog han denne
ett samtal. De båda Herrarne voro compadres **),

*) Lavallcjas första bana är obekant. Man påstår tilljoch med,
att han varit slagtardräng; men jag tror likväl, att han var
en slags handelsbetjent, när han först beslöt att insurgera
provinsen Oriental.

**) Denna benämning betyder egentligen medfaddcr (compére),
och nyttjas äfven ibland slägtingar och närmare bekanta, då
man säger compadre åt en man och comadre åt en qrinna;
men ibland allmogen nyttjas denna titel utan urskillning,
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och Rivera, som förtröstade på sin corps' öfverläg-
senhet, och icke häruti kunde ana något försåt, red
ut ifrån fronten af sin linie ända fram till Lavalleja,
då denne, och havs närmaste kamrater på gifven
signal, omringade Rivera, och med pistoler för brö-
stet förklarade honom för fången, samt hotade ho-
nom med döden, om han gjorde det minsta mot-

stånd. Den Brasilianska styrkan märkte nu oråd,
och lagade sig till att angripa Lavallejas folk. De
lade redan an med gevären, då Rivera, som nu be-
fann sig emellan tvenne eldar, nämligen hans egen
corps' skott och hans compadrts* spända pistoler,
samt tillika uppmanad af denne att befalla sin corps
nedlägga gevär, — för att draga sig ur sin kinkiga
ställning, begynte ropa af alla krafter åt de sina:
((skjuticke! skjut icke! utan nedläggen vapen!» Den-
na befallning blef genast åtlydd, och då ibland
corpsens officerare och soldater många voro Orien-
taler, öfvergick största delen af styrkan till Lavalle-
ja. Sålunda slutades denna affaire, i följe hvaraf
Lavalleja avancerade ifrån äfventyrare till General;
men han lemnade ännu icke sin compadre i ro;
utan måste denne ytterligare tjena såsom ett blindt
redskap till framgången i Orientalemes sak; ty ej
långt ifrån skådeplatsen för det nu beskrifna upp-
trädet, befann sig en ifrån Riveras corps detacherad
styrka af trehundra man; detta visste Lavalleja, och
han tvang nu Rivera att gifva befälhafvaren öfver
denna tropp ordres, att dermed oförtöfvadt rycka
fram till stället, der han sjelf befann sig, hvilket ock
efterkoms af denne, hvaraf följden blef, att äfven
denna corps måste ge sig fången, och blef till stör-
sta delen förenad med Lavallejas folk.

ibland nästan alla, som äro bekanta; och stundom tituleras
dermed alldeles obekanta. För att göra benämningen behag-
lig, brukas ofta diminutivet compadrilo och comadrita.
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Detta steg, om än stricte juris mindre riktigt,
förtager likväl icke den förtjenst af mod och be-
slutsamhet, som Lavalleja dervid ådagalagt; ty man
kan ej neka, att företaget var ovanligt djerft, och
utgången skulle, under dylika omständigheter, före-
fallit den mest bepröfvade krigare problematisk. Kan-
ske hafva Orientalerne att lacka detta lyckliga första
anfalt, för deras närvarande oberoende, i fall den-
na förändring i sjelfva verket är någon ting, somför-
tjenar deras erkänsla.

Ifrån denna period inskränkte sig Orientalemes
anfall på den Brasilianska styrkan till små partiella
ströfpartier och några smärre skärmytslingar, tills
den 24 September, då en styrka af 250 Orientaler,
under Riveras befäl, intog ett ställe, som kallas:
Rincon de las Gallinas ., och derefter slog enfiendt-
lig corps af 700 man, under öfverste Jardins befäl,
hvarvid dessa förlorade 100 man och 300 fångne,
samt deras hela cavalcada *).

General Lavalleja vann sedan vid Sarandi, den
12 October, en fullständig seger öfver en division af
2,000 man, under befäl af öfverste Ventos Manuel;
hvarvid Orientalerne voro till antalet lika med sina
fiender, men vida mindre excercerade. Resultatet
af detta slag var en förlust å Brasilianernes sida af
689 döda, 133 sårade, 529 soldater och 52 officera-
re fångne, 2290 karabiner, 924 brukbara och 200
obrukbara sablar, 694 pistoler, 10,000 patroner samt
äfvenledes hela deras cavalcada. Orientalemes för-
lust härvid uppgåfvo de sjelfva till endast 14 döda,
och 66 sårade, men den var otvifvelaktigt vida större.

*) Cavalcada kallas vanligen en större eller mindre tropp med
lösa hästar, men under krig utgör den en utaf krigets för-
nämsta resurser, och är då talrik samt väl bevakad på
samma sätt som la Vacada, boskapshjorden, hyilken utgör
nästan ensam arméns mun-förråd.
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Äfven vid el Perdido vunno Orientalerne, den 13
October, en fördel öfver sina fiender, medelst dessas
kapitulation, under befäl af Santos Aguilar; och snart

nödgades de Brasilianska tropparna öfvergifva hela
provinsens område, med undantag af) Motevideo
och trakten deromkring, dit de sammandragit sina
troppar.

4. ARTIKELN.

Brasiliansk flotta i Plata-floden. — Indianer. —■ Brindis. — Tal. —

Bolivias sjelfständighet. — Medaljer. — Diplomater. — Pro-
vinsen Orientals emancipation. — De Förenta provinser-
nas styrelseform. — Brasiliens och den Argentinska republi-
kens krigsförklaringar. — De första krigsoperationer. —

Rivadavia och konstitutionen. — Bataljer. — Garcias trak-
tat. — Rivadavias afsked. — Dorrego och freden med Bra-
silien. — Lavalies revolution. — Dorregas död. — Arméns
återkomst från la Banda Oriental.

När hofvet i Rio de Janeiro erhöll underrättel-
se om missnöjet och folkresningarna i Provinsen
Oriental, blef vice-amiralen, Rodrigo José Fereira
de Lobo, med en flotta från Rio de Janeiro afskickad
till Plata-floden; och i början af Juli infann han sig
med åtta krigsskepp på Buenos Ayres' redd, hvar-
ifrån han begynte en skriftvexling med Republikens
styrelse. Uti en note af d. 5 Juli 1825 till mini-
stern för utrikes ärenderne, Garcia, uppräknade han
alla de anledningar till Brasilianska hofvets missnö-
je, som han påstod republiken gifvit, förmedelst
det biträde, den indirekt, genom dess invånare, lem-
nat åt de upproriske i provinsen Oriental, samt for-
drade deröfver såsom en tillfredsställande förkla-
ring: att styrelsen skulle återkalla alla republikens
invånare, som deltagit uti nämnda provins' revo-
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lution, och tillika nyttja sitt inflytande i provin»
serna Entré Rios och Santa Fé, för att hindra dem
ifrån att bispringa de upproriske, — hvilka postu-
later hah fordrade, att styrelsen genast och beredvil-
ligt skulle fullgöra, för att betaga Kejsaren all an-
ledning till misstänka om republikens delaktighet i
revolutionen.

Härtill svarade ministern helt enkelt, att han
icke skulle undandraga sig att ingå i svaromål på
Amiralens skrifvelse, så snart denne framviste, att

han vore vederbörligt af sin styrelse auktoriserad,
att med den Argentiska, afhandla öfver de i noten

framställda ämnen.
Sedan amiralen i en ytterligare note förklarat,

att han i den förra framställt hvad hans regerings
instruktioner honom föreskref, utan att likväl af-
lemna någon fullmagt, svarade Ministern medelst
en evasiv förklaring och ett löfte, att en minister
ofördröjeligen skulle afgå ifrån Republiken till Rio
de Janeiro. Det låg, nemligen, i styrelsens plan, att
icke bryta med Brasilien, innan republikens krafter
hunnit utveckla sig och koncentreras; men man
kunde redan af alla omständigheter tydligen sluta
till en snart förestående brytning emellan de båda
staterna.

När amiialen emottagit denna kommunikation,
lyfte hans flotta ankar, förenade sig med den, som
låg på redden af Monlevideo, och begynte blokera
Plata-floden, för att ifrån Orientalerne afskära till-
förseln af vapen och lifsmedel, hvarvid flere exces-
ser begingos emot neutrala nationers flaggor, men
i synnerhet den Argentiska.

Ibland andra betänkligheter, som oroade Buenos
Ayres' styrelse, tillkom nu också Indianerne. Hor-
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der af dessa plägade tid efter annan ströfva på Re-
publikens gränsor; och då dessa på sina ställen äro
glest bebodda, och på andra och de flesta alldeles
icke, var det lätt för Indianerne, att på några da-
gar göra infall i provinserna, och sedan komma un-
dan med sitt byte, innan de troppar, man skickade
emot dem, hunno till stället, der de maroderade.

Styrelsen hade länge varit betänkt på dessa
gränsors betryggande, förmedelst anläggande af mili-
tär-kolonier; och de kolonister, som der ville ned-
sätta sig, skulle, utom fri jord, åtnjuta ett visst år-
ligt underhåll af staten; men denna välmenta och
nyttiga plan kom aldrig att verkställas, och styrel-
sens uppmärksamhet var nu dessutom för mycket
upptagen af närmare föremål för dess verksamhet,
för att med allvar kunna egna sig åt detta håll.

Den 12 Juli hade omkring 400 Indianer ifrån
södra slätterna inträngt på Buenos Ayres'gebit. Ifrån
en skans vid namn Caquel, belägen i samma trackt,
och ifrån en by, Chascomus, hade kavalleri utryckt
emot dem, hvilket så disponerades, att en division
under kommendanten Morel, afskar deras reträtt, un-
der det en annan ifrån trackten af Chascomus, anföll
dem i téten och dref dem på flykten, hvarvid de
träffade Morels corps, som anföll dem med sabeln
i hand. De emotstodo den första chocken, men vid
den andra blefvo de slagne på flykten, sedan de
förlorat 50 döda, en hjord af 20,000 oxar och kor,
som de röfvat i provinsen, 100 lansar, och några af
dem gjorda christna fångar blifvit återtagne.

Nästan alla försök, som blifvit gjorda ifrån sty-
relsens sida, att igenom fördrag med dessa barba-
rer, kunna trygga republikens gränsor, ha miss-
lyckats; väl ha de ingått på de proponerade vill-
koren, men snart ha de åter brulit freden. — Ja,
de ha i sanning till den grad blifvit trolösa, att de,
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midt under sjelfva uppgörandet af sådana fördrag,
lömskt anfallit och mördat de christna, med hvilka
de dagtingat.

Emellertid försökte Buenos Ayres' styrelse äfven
nu, att med dem uppgöra ett fördrag, som, under
närvarande kritiska epok, skulle göra provinsen sä-
ker för deras förödelser. Tvenne deputerade afgin-
go sjövägen till Bahia Blanca, för att derifrån begif-
va sig till en inåt landet belägen bergskedja, kallad
la sierra de la Ventana. Men de blefvo väderdrif-
ne till det ännu längre söder belägna Patagones,
der de träffade kasiken Negro, med hvilken de be-
gåfvo sig till den nämnda föreningspunkten, dit äf-
ven Guvernören i Cordova hade skickat ett ombud;
och man väntade af denna underhandling de lyck-
ligaste resultater, då man korrt efter denna under-
rättelse erfor, att 800 Indianer återinryckt på pro-
vinsens territorium vid ån el Arroyo Dulce. De
blefvo här anfallne afkommendanten Isquierdo med
en tropp af 450 ka^ allerister, bestående af både hu-
sarer och milis. Indianerne blefvo äfven denna gång
drifnapå flykten,-efter en förlust af 100 döde, hvarefter
de förföljdes utöfver gränsen. Den ryktbare Kasi-
ken Pincheira hade nu också ifrån Chile öfvergått
Cordilleran, samlade anhängare ibland andra kasi-
ker, och hotade med sina anfall provinserna Men-
doza, Cordova och Buenos Ayres.

El Alto (det högländta) Peru*) var nu (1825)
befriadt från spanskt öfvervälde, sedan den 19 De-

*) El Allo Peru, som gränsar till, och genomskärs af Andi-
ska Bergsryggen, och El Bajo Peru, som gränsar till Stilla
Hafvet, utgjorde tillsamman ett viee-konungarike, under den
tid, som Rio de la Platås provinser styrdes af en General-
kapten.
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cember 1824 den förenta Columbianska, Peruanska
och Argentiska Armén slagit och förstört den Span-
ska vid Ayacucho, och dess invånare hade valt sina de-
puterade, för att enligt Bolivårs löfte, sjelfve afgöra
om landets blifvande politiska ställning. Det Jiade,
som nämndt är, förut utgjort en integrerande del af
vice-Konungariket Rio de la Platå, och de förenta
provinserna af detta namn önskade och väntade nu
att äfven se det ingå i deras federation; men El
Bajo (det lågländta) Peru, eller dåvarande republi-
ken Peru, som också hade prentensioner på detta
land, och Bolivar, hvilken dermed ville belöna sin
general, Segervinnaren vid Ayacucho, — motarbe-
tade dessa intressen. Landet stod under Fältmar-
skalken Sucres omedelbara protection; ty, ehuru
Buenos Ayres generalen Arenales *) äfven bidragit
till dess befriande, hade likväl Bolivar med afsigt an-
förtrott dess styrelse åt den förre, som stod under
hans immediata ordres.

Den 17 Juni gjorde Arenales ett besök hos Suc-
re uti staden eller rättare villan Potosi, för att med
honom öfverlägga om el Alto Penis angelägenheter,
hvarvid han på det praktfullaste och gästfriaste sätt
blef emottagen. Man anställde för honom en fest,
der allt, hvad Peru och Europa tillsammans produ-
cerat af läckert och dyrbart serverades, och ömse-
sides skålar druckos till begge generalemes heder.

Då Brindis (Skålar) vid de gästabud, som gifvas
i dessa länder, utgöra någonting högst väsendtligt,
och de dessutom — oftast inproviserade i ett ögon-
blick — äro prof på syd-amerikanemes vältalighet,
går jag här att i öfversättning återgifva några af
dem som vid detta tillfälle proponerades.

*) Se Republiken Chile Pag. 86.
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Hans Excellenee, el Libertador. «Mine Herrar:
Vi ha hedern och nöjet, alt uti General Arenales
se ibland oss en af oberoendets upplyste och stånd-
aktige krigare. Han har med sitt blod fuktat el Al-
to Perus jord; åt den Argentiska Republiken har
han gjort utmärkta tjenster; bans hjeltesvärd har
glänst i Chile; El Bajo Peru är utmärkt af hans
segrar; Columbia är till en stor del skylldigt honom
for Qvitos frihet, och slutligen — efter att hafva
ryckt ut ifrån Salta i spetsen för tappra legioner, för
att gemensamt med oss medverka till dessa provin-
sers frihet — äga vi i dag uti honom den mest vär-
derade af våra vänner och kamrater: en namnkun-
nig medborgare af hela Amerika».

General Arenales. — ((Den stora segern vid Aya-
cucho har afgjort helaAmerikas öder Jag känner nu
den högsta heder och tillfredsställelse, då jag befin-
ner mig vid sidan af Ayacuchos segrare — Perus be-
friare; mig saknas ord alt uttrycka min skylldiga er-
känsla för hans obegränsade uppmärksamheter, äfven-
som för denna ädla och förtjenta stads; Jag tror
mig alltid hafva förvärfvat titeln af nitisk och ihär-
dig vän af Amerika, och såsom sådan nedlägger
jag, infor den dygdige och tappre General Sucre, ut-
trycken ai min uppriktigaste högaktning och erkän-
sla för hvad Amerika är honom skylldig.

Presidenten Olaneta. —»General Arenales' dyg-
der äro uppenbara öfver hela kontinenten: Hans
tjenster för Peru, ifrån första åren af vår ärorika
kamp, äro lika utmärkta, som hans segrar för obe-
roendets sak. Efter hans många mödor och be-
svärligheter, är han hitkommen ifrån Salta, för att,
i förening med befriar-armén, bispringa oss, och
skydda våra rättigheter; och vi hålle honom för
vår utmärktaste vän, — hans välgångsskål!»

Hr Serrano. — »De tributer af tacksamhet och
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hÖgaktuing, som de Förenta Staterne lemna Gene-
ral Lafayette, utgöra ett skådespel af ljuf beundran
för hela jorden. Måtte det Ofra och Nedra Peru,
med större skäl, afgifva större och varaktigare bevis
på deras erkänsla ål den ärorike segraren vid Aya-
cucho, och måtte 11. E. en dag åtnjuta det subli-
ma nöjet, alt se det land han befriat, lyckligt med
Washingstons fosterlands institutioner!»

Den 19:de öfverlemnade Arenales de Förenta
Provinsernas credencialer, och öfverlade med Su-
cre om de mått och steg, som borde vidtagas lill
fredens bibehållande emellan la Platå, Peru och
Bolivia; derefter gafs en briljant bal, der lyxen,
damernas skönhet, de närvarandes uppmärksamhet
och de förträffliga förfriskningarna åstadkommo det
mest intagande tidsfördrif.

Öfra Perus deputerade infunno sig den 10 Ju-
li till allmän kongress i staden la Platå, hvarvid
Doctor Don Jozé Mariano Serrano blef vald till Pre-
sident. — Ett utdrag af hans tal, torde för detsam-
mas höga flygt kunna roa läsaren.

»Mine Herrar! — Då, efter 16-årig slrid och
blodig kamp för friheten, jag får den hedern alt
installera den höga representationen af Ofra Peru,
frågar jag, i fullheten af mitt hjerta, med stolthet:
Hvar är nu det fatala odjuret, som omgifvit af orätt-
rådighet, äregirighet och fanatism, förvandlade dessa
provinser till tyraniets bålverk, en blodig skådeplats,
och slafveriets symbol? Hvar, denna kränkande
makt, som ödelade våra fält, brände våra byar, för-
sänkte våra familjer i sorg, och vågade anse sitt för-
blindade välde för evigt? Jag frågar det, för att glad
få höra huruledes — allt ifrån Dariens Golf till Ama-
zonen, ifrån Amazonen till Rimac, ifrån Rimac till Da-
saguedero, ifrån Dasaguedero till Maule, ifrån Mau-
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le till la Platå—alla söderns frie, med ett enda
genomträngaade och vördnadsbjudande éko, svara :

Bolivar och Sucre ha för alltid sönderslitit Iberiens
lejon, ryckt Peru ur dess rysliga ramar, och ned-
lagt en orubblig frihetsgrund för Colons hela kon-
tinent. Det var Bolivar och Sucre, mine herrar,
— dessa två genier: den första begåfvad med Alex-
anders hjerta, Cesars talanger och Washingtons dyg-
der: den andra human och rättvis såsom Antonier-
ne, och tapper som hjelten, hvilken hvilar ibland Santa
Helenas klippor.-—Det var dessa, som vid Ayacu-
cho och Junin upprättade de råmärken, hvilka för
alltid skola skillja tiden af vår vanära från vår äras
lyckliga dagar, — som, sedan de lösrifvit Peru
från oket af despotemes blodsvagn, ha lagt i våra
egna händer att afgöra om vårt öde. — Representan-
ter! det säkra medlet, att uppfylla ett så heligt än-
damål, och att värdigt bevisa vår tacksamhet mot
Perus befriare och grundläggarne till söderns obe-
roende, är, att ställa oss på oväldens och rättvi-
sans klippa, och dä skola vi, enligt våra samvetens
föreskrifter, yttra oss till våra kommittenters och he-
la kontinentens väl. En million menniskor har an-
förtrott sitt öde åt vår redlighet och våra svaga in-
sigter— flera tusende offer, som för frihetens och fä-
derneslandets bästa nedstigit i grafven, ropa ifrån
dödens sköte, att vi icke skola förråda de heliga fö-
remål, hvarföre de dogo».

Sedan denna kongress en tid delibererat, förkla-
rade den slutligen igenom en publik akt, den 6 Au-
gusti 1825, att det Öfra Peru var oberoende, så väl
af Spanien, som af hvilken annan stat som helst.
Det skulle blifva vidlyftigt att här in extenso |införa
hela emancipationsakten; likväl torde följande ut-
drag deraf icke sakna intresse:
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»Sedan Iberiens lejon, allt ifrån Herkules stö-

der, rasande kastat sig öfver Montezumas och Ata-
hualpas kejsardömen, har det i många århundra-
den sönderslitit Amerikas vanlottade kropp, och
närt sig af dess märg: alla kontinentens stater kun-
na för verlden framvisa sina djupa sår, för att be-
visa det sargande de lidit; men el Alto Peru. har
dem vida större, och blodet, som ännu i dag rin-
ner ur dem, är det tillförlitligaste monument öfver
det vilddjurels rasande grymhet. — Verlden känner
att Öfra Peru var på Amerikanska kontinenten det
altare, der de fries första blod blef offradt, och är den
jord som betäcker grafven af den sista bland tyran-
ner; att Charcas, Potosi, Cochavamba, la Paz och
Santa Cruz ha gjort de yttersta ansträgningar, för
att afskudda sig halföns ok, och att oföränderlighe-
ten af deras beslut emot det spanska väldet, deras
heroiska motslånd , ha tusende gånger återhållit fi-
endens djerfva tåg ifrån regioner, hvilka annars
blifvit belagda med kedjor, eller nödgats söka sin
räddning i den yttersta och mest förtviflade ansträng-
ning.

Verlden känner också, att Alto-Peruanerne —

boende i hjertat af kontinenten, beröfvade vapen
och alla slags krigs-materialer, utan att, såsom de
*andra staterna, kunna förskaffa dem ifrån de ultra-
marinska nationera,—hafva nedslagit despotemes
standar i Arona och Florida , Chiquitos , Tarabu-
co, Sinti, i Sicasicas och Ayopayas dalar, Tumus-
la, och på många andra ställen; att den barbariska
mordbranden af mer än hundrade socknar och stä-
der: medborgarnes plundring: galgar i hundra-
detal uppförda åt de frie: blodet af flera tusen-
de fäderneslandets martyrer, afdagatagne genom o-
hyggliga straff, som skulle komma karaiber att rysa:
kontributioner, bördor, arbiträra och omenskliga
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brandskattningar: den absoluta osäkerheten till he-
der, lif, person och egendom; och sluteligen ett
inqvisitoriskt, rysligt och vildt system — hafva icke i
Öfre Peru kunnat släcka frihetens helgade eld, och
det heliga hatet mot Iberien. —»

Efter en ytterligare beskrifning öfver Spanjo-
remes förfarande, öfvergår talaren till landets natur-

liga förmoner och rikedom, samt gör sedan en fram-
ställning af hvad det kunnat blifva, uti följande ut-

tryck: — »Se, hvarest kunnat vara ett florerande
kejsardöme, framstår under Iberiens tröga och för-
torrkande hand, en symbol af okunnighet, fanatism,
slafveri och vanära! Kom och betrakta en barbarisk
uppfostran, kalkulerad att utrota alla själens förmö-
genheter: ett döende åkerbruk, handhafdt endast af
rutinen: handelns skandalösa monopolium: vanvår-
den och förstörelsen af våra rikaste grufvor, genom
Spanska maktens barbari: omsorgen, hvarmed man i
19: de seklet sökt, att hos oss endast inplanta det åt-
tondes kunskaper, konster och vetenskaper ! — Kom
ändteligen, och månne icke—då J betrakten våra
bröder, infödingarne, den store Manco-Capac's sö-
ner, — edra Ögon skola sköljas med strömmar aftårar,
när ni uti dem finnen de olyckligaste afmenniskor—

djupt förödmjukade slafvar, — varelser, offrade åt
så många slags plågor, skymfer och armod?»

Härefter följer förklarandet af oberoendet, och
underskrifterna.

Den 11 i samma månad antog denna nya stat nam-
net afRepubliken Bolivar, hvilket sedan blef ändradt
till Bolivia: den uppdrog åt General Bolivar högsta
lagskipande makten, och beslöt, att hans porträtt skulle
uppställas i alla republikens offentliga verk, univer-
siteter och skolor; alt hans staty till häst skulle upp-
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foras på en kolonn i hvardera af republikens pro-
vinsers hufvudsläder; samt» att en medalj skulle präg-
las i gull, omgifvas med diamanter och skänkas
Bolivar. —På framsidan af denna medalj, skulle
föreställas bergskedjan Potosi, och el Libertador på
öfra ändan af en trapp-gång (escala), — bestående af
muskötter, värjor, kanoner och fanor, —fästande fri-
hetsmössan på bergskedjan; och på frånsidan —

emellan en oliv- och en lagerkrans — denna inskrip-
tion: Den tacksamma Republiken Bolivar åt hjelien,
hvars namn den bar. — Den beslöt, vidare, atthufvud-
staden skulle kallas Sucre: Att presidenten skulle äf-
ven låta prägla i gull och omgifva med diamanter en
medalj, som skulle gifvas åt Marskalken Sucre, hvaraf
Marskalken skulle på framsidan föreställas lösryckan-
de Peru— under sinnebild af en. Vicuna (ett slags
rådjur) — utur ramarna af ett Lejon; och på frånsi-
dan: Republiken Bolivar åt sin försvarare y hjellenvid
Ayacucho. — At honom skulle en staty till fot upp-
föras på en kolonn i hvarje provins' hufvudstad.

Vidare dekreterade kongressen, att en stor gulltafla
skulle formeras, i hvilkens medelpunkt skulle graveras
en ung och vacker indiansk flicka, Amerikas symbol,
sittande på ett dödadt Lejon, och — under ett dräp-
peri af kontinentens särskillda staters standarer —

med högra armen omfamnande el Libertador, och
med den venstra , stor-marskalken vid Ayachucho ~

under det dessa båda hjeltar hålla på att dekorera
henne med frihetsmössan, trampande dervid på sön-
derslitna kedjor. I kanterna skulle de öfriga gene-
ralers och Chefers namn graveras, hvilka deltagit i
bataljerna vid Junin och Ayacucho; och vid foten,
de kommendanters och officerares, som vid båda
tillfällena utmärkt sig. Denna tafla skulle uppstäl-
las i Republiken Bolivårs styrelses sessionsrum.

Hvar och en individ, som stridit för friheten
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på nämnde ställen, skulle anses för naturaliserad och
såsom medborgare i Republiken. En million piaster
skulle lemnas åt el Libertador, for att utdelas till den
förenade armén, som segrat på nämnde ställen, så-
som en liten belöning för dess tapperhet och de
tjenster, den gjort Amerika i allmänhet och Repub-
liken i synnerhet m. m.

Sedan i Februari månad 1825 en vänskaps-,
handels- och seglations-traktat emellan Stora Bri-
tanien och Rio de la Platås förenade provinser blif-
vit afsluten, och ratificerad af Hans Britanniska Maj:t,
följde korrt derefter, den 24 Mars, Brittiska Ge-
neral-konsulen i Buenos Ayres, Woodbine Parich's
utnämnande till dess Chargé d'Affaires i samma pro-
vinser. Denna utnämning blef den 31 Juli bekant i
Buenos Ayres, då Hr Parish presenterades för sty-
relsen; och den väckte der en sådan glädje såsom
om man firat en af landets borgerliga fesler: De
Engelska krigsfartygen hissade Republikens flagga,
och saluterade stadens fästning, hvilken på samma
sätt återgaf saluten. Den nationella flaggan vajade
hela dagen ifrån det hus, der Hr Parish bodde, och
om natten voro alla publika byggnader illuminerade.

Denna traktat var baserad på liberala och för
båda kontrahenterne jemlika principer; och vann
fullkomligt godkännande hos Buenos Ayres' invåna-
re. En omständighet har dock derigenom förskaf-
fat Engelsmännen företräde framför andra nationer;
men om detta företräde, som dock är obetydligt,
skall nämnas här längre fram uuder Artikeln: Lian-
del.

De Förenta Staterna, som voro de första att er-
känna den Argentiska Republikens oberoende, ha-
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de efter deras Ministers, den förtjenle Hr Rod-
ney, död, till hans efterträdare utnämnt öfversten
Hr John M. Forbes *), hvilken ock den 28 Augu-
gusti i sådan egenskap blef af styrelsen iBuenos Ay-
res erkänd.

Men Frankrike dröjde ännu att erkänna Re-
publikens oberoende; ehuruväl Bernardino Rivada-
via, som i egenskap af Plenipotentiär-Minister för
Republiken, afgått till England, äfven innehade
fullmakt att i samma karakter funktionera i Frank-
rike— en omständighet som vållade att denna di-
plomat ej heller blef erkänd vid hofvet i St. James.
Detta förhållande var som följer:

När Rivadavia presenterade sina credentialer till
Canning, och denne efterfrågat bref för Konungen,
svarade den förre, att han intet sådant medförde.
Man har trott att detta vållat hans icke erkännan-
de; men det var likväl icke händelsen. Ef-
ter några dagar återlemnade Canning de nämnda
dokumenterna, utan att något anmärka dervid;
och, vid flera så väl publika som privata tillfällen,
sökte Canning att för Rivadavia betyga sin högakt-
ning, utan att någonsin till honom yttra, att han
funnit någon brist uti de ifrågavararde documenterna.

En dag hade Hr Bäring, ledamot af Underhu-
set, yttrat sin förundran deröfver, att sändebudet i-
från Buenos Ayres ej blifvit presentera dt hos Ko-
nungen ; och då denne herre åberopade ett ryck-

*) Denne hedersman var allmänt omtyckt i Buenos Ayres, och
hade den ovanliga förmågan, att kunna göra sig älskad,
utan att behöfva en hårsmon vika ifrån det rätta. Äfven
författaren af denna skrift hade ofta det nöjet att vara i
sällskap med den hängångne hedersmannen, som lärer varit
Jford-Amerikansk konsul i Hamburg, när General Berna-
dotte innehade denna stad. Han kunde alldrig utan rörel-
se omtala den utmärka artighet, hvarmed Generalen, nu-
mera Hans Maj:t Konungen af Sverige, då bemötte honom.
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te, att sändebudet af condescendancc for de höga
magterna icke kunde blifva presenterad, samt Sir
Robert Willson yttrat, att han ämnade inlemna en
petition med påstående, att de nya slaternas Minist-
rar skulle på samma sätt bemötas, som de gamlas,—
nödsakades Canning i den följande sessionen under-
rätta huset, att hindret, hvarföre Rivadavia icke blif-
vit presenterad, bestod deruti, att hans credentia-
ler på samma gång innehöllo hans utnämnande
såsom minister vid det Franska hofvet, och att Eng-
land påstod rättigheten att den minister, som der
blefve utnämnd, icke tillika vore utnämnd för ett
annat land.

Rivadavia fann sig således nödsakad att åter-
vända, sedan han i Europa formerat vidsträckta re-
lationer, och grundlagt flera för sitt land nyttiga före-
tag. Han föranledde, till exempel, ingåendet af ett

bolag som skulle bearbeta de ädla metallerna i Pia*
ta-Provinsernas grufvor, samt formerandet af ett an-
nat, hvars föremål var anskaffandet af kolonister,
som skulle i republiken införa europeisk industri —

särdeles i afseende på åkerbruk och boskapsskötsel.
Hans återkomst till Buenos Ayres firades af hans
medborgare med lyckönskningar och vackra opini-
onsyttringar. Uti el Argo's del Buenos Ayres finnes,
i afseende på denne märkvärdige man, följande ut-
tryck :

»Herr Rivadavias ankomst kan icke annat än
vara angenäm för landets verkliga vänner, som all-
tid betraktat honom såsom en utmärkt medborgare,
hvilken i hög grad bidragit till dess organisation och
anseende. Han kommer i en momang, då hans ta-
langer, hans opinion och dygder äro högst behöfli-
ga för hans fädernesland; och denna rättvisa, som
den allmänna opinionen gör honom, är en ny till-
fredställelse, som han bör erfara när han återvänder
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till ett folk, hvarifrån han for 16 månader tillba-
ka, för att tjena detsamma, aflägsnat sig.»

Efter Provinsen Orientals provisoriska styrelses
förklaring (Pag. 101), sammanträdde Orientalemes de-
puterade till en kongress uti la Villa San Fernando
de la Florida, och afgaf följande manifest:

»Provinsen Oriental delRio de la Plata's honora-
bla Representantförsamling (Honorable Sala de Repre-
sentantes) — begagnade den ordinära och extraordinä-
ra suveränitet, hvarmed den lagligen är beklädd, för
att konstituera den politiska existencen af de folk,
hvaraf den består, samt upprätta deras oberoende och
lycka, fullgörande sine representerades beständiga,
enhälliga och bestämda beslut, och, sedan den till ett
så högt ändamål egnatsin djupaste öfverläggning, åt-
lydande sitt intima samvetes föreskrift — sanktionerar
i deras namn, och å deras vägnar, med kraft och
styrka af grundlag följande:

Den förklarar, för icke gällande, annullerade,
upplösta och för alltid utan någon kraft, alla de in-
korporations-erkännandes- bifalls- och edgångs-ak-
ter, som blifvit fråntvungna folken i Provinsen O-
riental, förmedelst Portugals och Brasiliens påtru-
gande (intrusos) magters trolösa våld och styrka,
hvilka ha tyraniserat dem, trampat under fötterna
och usurperat deras inalienabla rättigheter, och
bringat dem under oket af en absolut depotism i-
från år 1810 till det närvarande 1825. Och, eme-
dan det Orientala folket hatar och afskyr till och
med minnet af de handlingar, hvilka innefatta så
betänkliga akter, skola folkets civila embetsmän , i
hvilkas arkiver sådana befinnas förvarade, så snart

de erhålla detta förordnande, infinna sig vid dom-
stolarne , jemte närmaste församlings invånare,
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och, med biträde af Notarien, skrifvaren, eller den
i hans ställe är, efter föregången läsning af delta
dekret, utplåna och utstryka sagda document, allt
ifrån den första raden ända till underskriften; hvar-
efter ett certifikat skall upprättas, innehållande att

så skett, hvilket, jemte berättelse om förloppet, oför-
töfvadt bör inlemnes till provinsens styrelse.

I följd af föregående förklaring, ikläder sig Pro-
vinsen Oriental till fullo de rättigheter, friheter och
prerogativer, som ägas af alla öfriga folk på jorden;
och förklarar sig de facto och de jure för fri och
oberoende utaf Konungen af Portugal och Kejsaren
af Brasilien, och af hvilken annan makt som helst i
verlden: samt med full och tillräcklig makt, för att

gifva sig de former, hvilka den, vid bruket och utöf-
ningen af sin Suveränitet, må finna för godt.

Gifvit i provinsial-representationens sessionssal
i Villa de Sa Fernando de la Florida den 25 Augu-
sti 1825.»

Här följa underskrifterna.
Samma dag dekreterade Kongressen la Banda

Orientals förening med de öfriga Rio de la Platås
provinser, uti följande ordalag :

»Provinsen Oriental del Rio da la Platås hono-
rabla Representantförsamling, i kraft af den ordinära
och extraordinära Suveränitet den lagligen beklä-
der, för att besluta och sanktionera allt hvad som kan
lända till dess lycka, förklarar — att dess allmänna
beständiga, högtidliga och bestämda votum är och
bör vara för förening, genom de heligaste band i
verlden med de öfriga Argentiska Provinserna, till
hvilka den alltid hört. Fördenskull har den sank-
tionerat, och dekreterar såsom grundlag, följande:

Provinsen Oriental del Rio de la Platå förenas
med de öfriga i Syd-Amerika af samma namn, der-
före att sådan är den fria och frivilliga villjan af de
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folk, som utgöra den, ådagalagd medelst emolstånd-
liga vittnen och heroiska bemödanden, allt ifrån den
första perioden af sagde provinsers politiska regene-
ration.

Gifvit &c—Härefter följa underskrifterna.
Detta steg till provinsen Orientals oberoende,

tycktes, i anseende till tiden, ännu icke vara passan-
de för kongressens i Buenos Ayres planer; ty, först
i session den påföljande 21 October, bekantgjorde
denna kongress provinsen Orientals införlifvande
med de öfriga Rio de la Plata-provinserna, samt
att dess deputerad vid samma kongress, Tomas
Javier Gomenzoros fullmakt blifvit godkänd. Men
ifrån denna period, ansåg den sig icke längre böra
för Brasilianska hofvet dölja sina tänkesätt; utan
skref ministern Garcia, till utrikes ministern i Rio
de Janeiro, en skarp note, hvaraf här följer ett
utdrag:

»U&dertecknad Republiken de la Platås mini-
ster fijr utrikes ärenderne, särskildt auktoriserad af
dess styrelse, har äran skrifva till Kejsardömet Bra-
siliens Minister for utrikes ärenderne, för att un-
derrätta honom, att sedan invånarne i Provinsen
Oriental, genom egna anstängningar, åter upprät-
tat friheten i sitt territorium, hvilket varit occupe-
radt af Hans Kejserliga Majestäts troppar, och in-
stallerat en reglerad regering för denna provins' sty-
relse, ha de förklarat för omintetgjorda och icke
gällande alla de akter, Ii varigenom man förmenat
sig införlifva provinsen med det Brasilianska Kej-
sardömet, och i följe deraf betygat deras bestämda
önskan vara, att förena sig med Rio de la Platås
provinser, till hvilka deras provins alltid hört.

De förenade provinsernas allmänna kongress ,

till hvilken denna förklaring blifvit hemställd, kan
icke utan orättvisa neka att begagna sig af en rät-
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tighet, som alldrig varit tvetydig, och den kan icke,
utan vanheder och oklokhet, öfverlemna åt sitt öde
ett beväpnadt folk, som är tappert, uppretadt och
i stånd till allt för att försvara sin frihet. Af såda-
na orsaker har kongressen i session den 25 Octo-
ber dekreterat, att den, — i enlighet med Republi-
ken Rio de la Platås provinsers enstämmiga önskan,
och Provinsen Orientals, uttryckt genom organen af
dess representanter, när lagen af den 25 Augusti in-
nevarande år blef antagen, — erkänner den nämnda
Provinsen Oriental, såsom de facto inkorporerad
med Rio de la Plala-provinsernas Republik, hvil-
ken den med rätta tillhör, och med hvilken den å-
stundar att blifva förenad.

Genom denna högtidliga förklaring, har den
nationella styrelsen kommit under nödvändigheten,
att draga försorg om] provinsen Orientals försvar
och säkerhet; och den skall uppfylla denna förbin-
delse med alla de medel den äger, och den skall
derigenom påskynda utrymmandet af de två punk-
ter, som Hans Majestäts troppar ännu innehafva.»

Man kan föreställa sig hvad verkan denna kom-
munikation skulle hafva på det Brasilianska hofvet.
Också bedrefvos rustningarne å ömse sidor med
största kraft. — I Rio de Janeiro var man isynner-
het omtänkt på en betydlig flotta*) för att, ige-
nomPlata-flodens blockerande, hindra all tillförsel af
krigsförråder och lifsmedel till provinsen Oriental,
och, i händelse af krig—till Buenos Ayres; hvar-
jemte i Brasilianska provinsen Rio Grande, som
gränsar till la Banda Oriental, en mängd troppar

*) Denna förökades beständigt, och utgjorde under det korrt
efter utbrutna kriget, ett antal af omkring 80 stycken större
och mindre krigsfartyg, som blockerade inloppet till Plata-
floden.
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blefvo forlagde , färdiga att på första vink inrycka
på de förenta provinsernas gebit.

I Buenos Ayres uppsattes deremot flera corpser
af frivilliga. Några af de öfriga provinsernas kon-
tigenler hade redan nedkommit till provinsen En-
tre Rios , och ifrån Buenos Ayres skickades en af-
delning troppar till stranden af floden Uruguay,
färdiga att förena sig med Orientalerne.

Den verkställande nationella makten, som hit-
tills varit uppdragen åt Buenos Ayres' provinsialsty-
relse, hade flere gånger varit vacklande och villrå-
dig, i anseende till de komplikerade intressen, den
hade att bevaka; den hade också detta år tvenne
särskillda gångor blifvit uppsagd och återtagen af
Direktorn Las Héras. Kongressen måste således va-
ra betänkt på valet af en särskilld styrelse för Re-
publiken, och bestämde till en början dess form
medelst följande dekret:

»De Förenade Rio de la Plata-Provinsernas All-
männa Konstituerande Kongress har öfverenskom-
mit och dekreterar följande lag:

Art. I. Utöfvandet af den verkställande makten,
skall tills vidare fortfara att vara uppdragen åt Pro-
vinsen Buenos Ayres' Guvernements-sekreterare
(Statssekreterare).

Art. 11. Utom dessas underskrift, skall ingen akt
af den verkställande makten äga laga kraft.

Art. 111. De äro amovibla, och ansvariga för ut-
öfningen af sina funktioner.

Art. IV. De skola för det närvarande åtnjuta ett
anslag af I^oo piaster utöfver de 3000, som provin-
sen gifver dem-

Art. V. En byrå för ut- och inrikes nationella
ärender, skall inrättas med följande embeten och
löner:
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En Oficial Mayor (förste embetsman) med en
lön af 1,800 piaster.

Tvenne oficiales de Ministerio (Minister-em-
betsmän) med 1300 hvardera.

Tvenne Auxiliares (biträdande), med 700 hvardcra.
En registrator och Arkivarie, med 800.
Art. VI. Med afseende på det ökade arbete,

som åkommit krigs- och financebyråarne genom de
nu dem uppdragne nationella ärenderne, skall den
nationella verkställande styrelsen tillsätta en Ofcial
de ministerio, med 1200 piaster, och en auxiliar med
600 för den förra byråen, och en Ofcial de ministerio
samt tvenne auxiliares för den senare, med samma
anslag.

Art. VII. Den summa , som till fullgörande af
denna lag erfordras, skall inbegripas i det allmänna
utgifts-förslaget.

Kongress-salen i Buenos Ayres d. 27 Oct. 1825.
Manuel de Arroyo y Pinedo , president,

José C. Lagos, interims-Secreterare.
Men till val af en särskilld chef för staten, an-

sågs tiden ännu icke lämplig; utan uppsköts der-
med , tills man hunnit tillräckligt diskutera , angå-
ende sättet för hans väljande, och val-lagen. Den-
na senare blef efter många öfverläggningar så-
lunda bestämd, att national-representationen i kon-
gressen, for framtiden skulle utgöras af en depute-
rad för hvarje 7,500 invånare innom Republikens
område, i enlighet med den förteckning i hvarje
provins funnes öfver folkmängden, eller enligt den
kalkyl, som uti några af dem blifvit gjord, vid ut-

nämnandet af de förut valda deputerade; — och, om
uti någon provins en fraktion efter denna beräk-
ning återstode, som till antal öfverstege — eller upp-
ginge till hälften af — den bestämda normen, så skul-
le den provinsen kunna ytterligare välja en depute-
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rad; men icke så, om en fraktion vore under
denna hälft. Valen skulle for öfrigt göras enligt
hvarje provins' gällande lagar och bruk.

Ändteligen utkom i Rio Janeiro, den 10 Decem-
ber 1825, ett manifest, hvaruti den Argentiska Re-
publiken anklagades för, att hafva uppviglat la Ban-
da Oriental till uppror ejnot Brasilien; och derefter
följde en offentlig krigsförklaring emot samma Re-
publik. Det pompösa uti uttrycket, som förefinnes
i berörde manifest, torde kunna intressera läsaren;
jag skall derfore här endast införa ingressen:

«Sedan Brasiliens Kejsare gjort så många upp-
offringar för fredens bibehållande, ser han sig bragt
till den penibla nödvändigheten, att gripa till vapen,
för att lörsvara sina rättigheter, orättvist anfallna af
Buenos Ayres' styrelse; och, dä hans tystnad, och
en ännu längre fördragsamhet, kunde kasta miss-
tankar på hans politik, som för öfrigt är reglerad
efter rättvisans grundsatser, har han trott, att hans
värdighet och den rang, han innehar ibland Makter-
na, ålade honom pligten, att till dem adressera en
frank och uppriktig framställning öfver sitt uppfö-
rande emot nämnda stat, så under det framfarna,
som det närvarande, på det hans undersåter, båda
hemisferernas nationer — och efterverlden måtte .er-
känna rättvisan af den sak, han försvarar, till bibehål-
lande af sitt Kejsardömes integritet».

Efter denna Brasilianska Hofvets krigsförklaring,
följde den Argentiska republikens, den 2 derpå föl-
jande Januari 1826, hvarvid styrelsen äfven gaf till-
stånd till utrustande af kapare; och snart såg man
en mängd af dessa, icke allenast i sjelfva Plata-flo-
den, utan äfven vid Brasiliens kuster — ja, till och
med vid inloppet till Rio de Janeiro, och tätt un-
der fästningen Santa Cruz' kanoner. Men utom
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dessas kaperier, öch några skärmytslingar emellan
båda makternas mindre krigsfartyg, gjordes under
de första sex månaderna, å ingendera sidan, hvar-
ken till lands eller sjös, något allvar utaf kriget;
landt-arméerna marcherade derunder fram och till-
baka innom hvardera maktens gebit, och flottor-
na tycktes å ömse sidor söka undvika att komma i
beröring; men vid de smärre drabbningar, som fö-
reföllo emellan dessa, utmärkte sig republikanerne
i tapperhet framför sina fiender, ehuru dessa alltid
hade betydlig öfverlägsenhet öfver de förra, så väl i
anseende till fartygens mängd, som deras storlek och
bestyckning.

Republikens flotta anfördes af Kommodoren
Brown*), en Engelsman af utmärkt tapperhet, som
äfven förut gjort republiken vigtiga tjenster, då han
förstörde den i Plata-floden stationerade Spanska flot-
tan. Den Brasilianska åter, stod under befäl af Kap-
ten Norton, en annau tapper Engelsman; likväl ha-
de , såsom nämndt är, Amiralen Lobo öfverbefälet.

*) Han är liten till vexten, låghalt och något vindögd; un-
der bataljerna plägade han alltid vandra haltande fram och
åter på halfdäcket, med kikare i handen, och inlät sig der-
vid ofla i konversation med sina fiender, då de kommo ho-
nom nära. Vid ett tillfälle var hans skepp häftigt ansatt
af en Brasiliansk fregatt, hvars chef (Granfield) hellsade
honom och yttrade: "Vi ha en het dag, kommodor!'*
Brown svarade "hetare skall den bli", då en kula i samma
ögonblick borttog den förres arm, och konversationen ändade.
Fru Norton skall vid ett tillfälle hafva yttrat om Brown,

att han knappt kunde duga till att putsa hennes skor,
mycket mindre till Amiral. Efter freden gjorde Brown ett
besök i Montevideo, och blef der af sine förre fiender ut-
märkt väl emottagen. Vid ett besök hos Herr Norton,
gjorde han också hos dennes fru sin uppvaktning, hvarvid
han var skalkaktig nog att förebara, att han kommit dit
för att få den äran att putsa hennes skor.
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Den 29 och 30 Juli hade båda flottorna allvar-
samma träffningar så nära Ruenos Ayres, att man
kunde ifrån staden se fartygens manövrer. Den Bra-
silianska eskader, som deltog i denna affär, utgjordes
af fyra stora fregatter, fyra briggar, och en mängd
skonare och mindre fartyg. Den Argentiska der-
emot, af 10 å 12 större och mindre köpmansfartyg,
dåligt armerade. Vid dessa båda dagars strid, för-
lorades mycket folk å ömse sidor; men den repu-
blikanska flottan hade äran af striden, ehuru båda
flottorna drogo sig tillbaka: den Republikanska till
den inre redden, och den Brasilianska till dess för-
ut innehafda blokad-linje.

Den republikanska armén hade emellertid
dragit sig öfver Brasilianska gränsen in uti provin-
sen Rio Grande, sedan den Orientala styrkan, under
General Lavallejas befäl, förenat sig med densamma;
den förra kunde tillsammans med denna corps ut-
göra en styrka af omkring 10,000 man, och stod un-
der General Carlos Älvears öfverbefäl. Den Brasi-
lianska hufvudstyrkan hade formerat sig vid Santa
Anna, och betydliga förstärkningar samlades i Rio
Grande; men den styrka, Brasilianarne hade uti Mon-
tevideo , hölls der innestängd af åtta hundra man
Orientaler, under General Riveras befäl, utan att,
under hela kriget, våga sig utom sina förskansnin-
gar, ehuru den var Riveras vida öfverlägsen.

Sedan kriget nu var förklaradt, fann kongres-
sen i Buenos Ayres nödvändigheten, till konsolide-
rande af styrka och kraft hos republikens styrelse,
att skrida till val af en chef för densamma, och —

sedan kongressen bestämt formen för valet af en
sådan chef, hans attributer, titel och lön *), samtfor-

*) Titeln skulle blifva President och Excellcnce, samt lönen:
20,000 piaster om året.
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muläret för den ed, han skulle aflägga — blef Ber-
nardino Rivadavia, den 7:de Februari 1826, med stor
pluralitet vald till republikens president. Denne
skicklige, verksamme man, begynte genast pådrifva
öfverläggningarna om fullbordandet af den, lika så
angelägna som kinkiga frågan om republikens kon-
stitution; men möttes dervid af mångfalldiga svårig-
heter. Några ibland provinserna önskade få den
baserad på det federala, andra åter på det unitära
systemets principer; Juntorna i Cordova, Mendoza,
San Juan och Santiago del Estéro, voro för det fe-
derala systemet; men Salta, Tucuman och Rio ja för
det unitära —: Catamarca, San Luis och Corrien-
tes ville häruti bero på hvad kongressen komme att
besluta, och Buenos Ayres, Santa Fé, Entré Rios,
Misiones och provinsen Oriental hade ännu icke i
detta afseende fattat något beslut. Ändteligen blef
af kongressen en komité utnämnd, som skulle taga
ärendet i öfvervägande, och, sedan denna tillstyrkt
unitets-prmcl^en, blef den också utaf kongressen an-
tagen. Men missnöjet härmed begynte allt mer
uppenbara sig i de förstnämnda provinserna, och
det var i synnerhet Cordova, som häruti föregick de
öfriga med ett elakt efterdöme.

Emellertid förskaffade Rivadavia de flesta pro-
vins-juntornas approbation af den utaf kongressen
antagna konstitutionen, hvilken ock — till trots af
nyssnämnda provinsers missnöje — den 24 Decem-
ber blef promulgerad. Denna konstitution etablera-
de det republikanska representativa systemet, grun-
dadt på enhets-principen, samt bestämde följande
tre statsmakter:

l:o En representants-och senators-kammare: Den
förra skulle bestå af 49 deputerade, en för hvarje
15,000 ibland invånarne, samt, om det uppstode nå-
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gon fraktion af 8000 eller deröfver, skulle för en
sådan, också en deputerad utväljas. För att blifva
valbar fordrades: att i 7 år hafva varit Republikens
medborgare, att hafva fyllt 25 år, att äga 4000 pia-
ster, eller innehafva något deremot svarande nyttigt
handverk. De deputerade skulle funktionera i fyra
år, och Senatorerne ombytas hvart annat*).

2:o En temporär President, utnämnd af provin-
sernas juntor, och hvilken, med Senatens goda min-
ne och samtycke, skulle tillsätta provinsernas, gu-
vernörer.

3:o En Högsta domstol, hvilken skulle tillsätta
och vaka öfver Underrätterna.

Emellertid var Republikens styrelse år 1827 uti
en högst kinkig ställning. Ett bruljeri hade upp-
stått med Bolivar, angående Republiken Bolivias
erkännande; och missnöjet med republiken Rio de
la Platås styrelseform, hade stigit till sin höjd uti
provinserna Cordova och Rioja, hvilka äfven un-
dandrogo sig att skicka deputerade till kongressen i
Buenos Ayres. Delta missnöje gz-undade sig på nå-
gra enskillda personers ambition, ibland hvilka i
synnerhet Bustos, guvernör i den förra af de nämn-
da provinserna, gjorde allt för att få konstitutionen
upphäfven. Han gick dervid så långt, att han, å
provinsens vägnar, till de i Buenos Ayres resideran-
de utrikes Ministrar, lät aflemna en officiel note_, deri
han förklarade, att provinsen skiljt sig ifrån unionen,
och hvarken erkände dess konstitution, lagar, eller
exekutiva makt.

Denna söndring var så mycket förderfligare,
som de missnöjde provinserna deraf togo sig anled-
ning, althvarken lemna sina kontingenter, eller nå-

*) Dessas val blef oförändradt; d. V. _*~ det förblef, såsom
här förut under Pag. 70, o. f. är on.niin.ndt.
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got annat biträde till krigets utförande; — och, obe-
gripligt nog, bibehöll den republikanska armén
alltför länge sin passiva ställning, utan att företaga
någonting emot de Kejserlige, hvilka åter å sin si-
da tycktes vara ännu mera overksamme.

I November 1826 hade Kejsaren begifvit sig till
sin armé, som stod i Rio Grande provinsen; men
igenomKejsarinnans inträffade död, och kanske ge-
nom ställningarne i Europa, tvungen, att återgå till
Rio de Janeiro, öfverlät han befälet öfver armén
till Markisen Barbasena och general Brown (tysk),
hvilken stod under den förres ordres *).

Eter många marcher och kontramarcher, hade
ändtligen den republikanska armén i slutet af Ja-
nuari 1827 framträngt till San Gabriel, der båda ar-
méerna stötte på hvarandra, då det lyckades Alveår
medelst en låtsad reträtt, att lacka sina fiender uti
en sådan ställning, der han med fördel kunde an-
gripa dem, hvilket han också verkställde. Det var
den 20 Februari, vid solens uppgång, på Ituizangos
slätt, som det republikanska kavalleriet begynte af-
fären, medelst ett häftigt anfall på det kejserli-
ga, hvilket genast kom i oordning och under en ha-
stig reträtt kastade sig på det kejserliga infanteriet,
som åter, för att icke komma ur sin ställning, nöd-
gades medelst musköteri-eld hålla det förra på afstånd,
hvilket då flydde åt alla håll, och sedan icke
deltog i dagens strid. Men det Brasilianska infan-
teriet, som var det republikanska öfverlägset uti
hållning och disciplin, motstod länge republikanem-

*) Oriktigt hafva åtskilliga beskrifningar framställt Carlos
Alvear, republikemes general, såsom Chef för den Brasi-
lianska styrkan.
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es kontinuerliga kavalleri-chocker. Sedan deras
linje flera gånger blifvit genombruten, formerade de
fyrkanter, och försvarade sig hårdnackadt i 6 tim-
mar, då de sluteligen måste retirera. Vid denna re-
trätt, äfvensom under sjelfva affairen, hade några
bataljoner Tyskar, som utgjorde kärnan af den Bra-
silianska armén, uppfört sig med både köld och
tapperhet; det var omöjligt för republikanerne, att
bringa dem i oordning, hvilket dock icke var fallet
med de öfriga Brasilianska infanteri-corpserne, som
snart blefvo drifna på flykten och skingrade. Det
republikanska infanteriet hade i början obetydligt
deltagit i affairen; men gjorde, sedan Brasilianerne
kommit i oordning, gemensam sak med kavalleriet,
som visserligen skördar största äran af bataljen.

Resultatet af denna affaire uppgifves till 1,200
Brasilianer döda, och 700 fångne: byte af 10 kano-
ner, en mängd vapen och hela fältkassan, samt ett
betydligt förråd af af så väl matvaror och kläder,
som vapen af alla slag. Efter denna batalj retirera-
de Brasilianska armén åt Rio Grande, och repu-
blikanerne framträngde ända till San Gabriel, utan
att vidare företaga något emot de kejserlige.

Till sjös hade republikens vapen äfven varit
lyckliga. Det hade, nämligen, lyckats den tappre
Amiral Brown, att slå en Brasiliansk, af smärre fartyg
bestående flotta, som gått högre upp i Plata-floden,
för att afskära kommunikationen emellan Buenos
Ayres och provinsen Oriental. Denna flotta blef
dervid totalt förstörd, och Brown eröfrade omkring
18 smärre fartyg, med hvilka han korrt efter, eller
den 24 Februari, slog en division af den Brasilian-
ska flottan, hvarigenom blokaden af Paranå och
Urugnay åter blef upphäfven. Äfven vid Patgones
segradeRepublikanemes flotta, som dervid tog ifrån
Brasilianerne en korvett och tvenne mindre fartyg.
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Amiral Brown, och hans lilla eskader, utmärkte
sig vid alla tillfällen, då de kommo i beröring med
den Brasilianska flottan. — Ja, han var djerf nog, att
med två å tre af republikanska flottans små skepp, segla
in midt ibland den fiendtliga flottans stora fregatter,
der de lågo for ankar på Montevideos redd, och
anfalla dem, utan att de kunde taga något enda af
hans fartyg. Men detta kunde likväl snarare få
namn af kittslighet och öfverdåd, än af tapperhet;
och man beskyller honom också för, att vid flera
tillfällen hafva blottställt sin flotta, sig sjelf och sitt
folk, vida mer än omständigheterna fordrat.

Ställningen blef emellertid dag från dag allt
sämre i Buenos Ayres, hvilken stad nästan ensam
fipk vidkänna krigets bördor. Då härtill kom, att
General Rivera, som åter tycktes hafva ledsnat vid
det republikanska partiet, hotade att i tcten för nå-
gra tusende Indianer, inlaga och plundra staden, —

fann regeringen sig föranlåten att återkalla största
delen af de troppar, som inträngt i provinsen Rio
Grande, hvarigenom dessa måste öfvergifva hela den
sträcka land, som de eröfrat på Brasilianska gebitet,
allt ifrån Santa Maria, ända till Tucarembo. Pen-
ningar begynte äfven att saknas, och styrelsen nöd-
gades att suspendera betalningen af räntorna å sta-

tens utländska skuld t samt att utgifva pappersmynt
till högre belopp än bankens valuta. Styrelsen och
kongressen blefvo under sådana omständigheter om-
tänkte på fred, och skickade till den ändan, denförre
ministern för utrikes ärenderne, Manuel Garcia, till
Rio de Janeiro; men han påstås hafva öfverskridit
sina instruktioner, och på eget bevåg hafva ingått
på ett preliminärt fördrag med Brasilianska hofvet; —

och det på så humilianta villkor, att det väckte



137RIVADAVIAS AFSKED.

hvarje republikans förtrytelse; det blef ock, till alla
sina delar, af styrelsen och kongressen förkastadt;
och Garcia, som under tiden återkommit till Bue-
nos Ayres, måste rymma utur landet. Styrelsens be-
slut härom är affattadt i dessa termer:

((Den preliminära fredstraktat, som republikens
sändebud uppgjort vid det Brasilianska hofvet, har
blifvit en minister-konselj förelagd, och, i betraktan-
de deraf, att sagde sändebud icke allenast kränkt
sina instruktioner, utan äfven dess ordalydelse och
anda, såsom ock i anledning deraf, att de stipulatio-
ner sagde traktat innehåller, angripa national-he-
dern och oberoendet, samt republikens alla väsendt-
liga intressen: har styrelsen fattat det beslut, att för-
kasta densamma; och är den i följe deraf de facto
förkastad.»

Rivadavia — indignerad öfver detta brott emot
allmänt förtroende, och redan förut missbelåten
med Nationens deputerade, hvilka i hemlighet lågo
inne med cheferne för de missnöjda provinserna —

inlemnade på samma gång skrifteligen lill kongres-
sen sin afsägelse från högsta makten. Det federala sy-
stemet hade, nämligen, fått öfverhanden uli de flesta
provinserna, hvilkas chefer sågo med förtrytelse de-
ras — om än alldrig så obetydliga suveränitet —; öfver-
flyttad på ett gemensamt öfverhufvud *).

Sedan Kongressen gillat Rivadavias beslut om
nämnde traktats förkastande, skred man d.en 5 Juli
till val af hans efterträdare, hvilket föll på Doktorn
Don Vicente Lopez, som, sedan flera afsagt sig mi-
nister-portföljerna, sluteligen utnämnde Anchoreng
för finance-, och Balcarce för krigs-portföljen.

*) Se härom förf. bc.krifning om Chile Pag. 97.
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Indignation hos de redligt tänkande republika-
nerne öfver det skamliga fördraget, och i synner-
het en punkt deri, som stipulerade provinsen Orien-
tals afträdande till Brasilien, blef nu allmän i Bue-
nos Ayres, och uppväckte på samma gång den in-
slumrade patriotismen. Medborgare af alla partier
förenade sig, liksom genom ett trollslag, för det ge-
mensammamålet: fäderneslandets räddning; — och de
största ansträngningar gjordes till fortsättande afkri-
get. Embetsmännen afstodo, till det ändamålet, en
del af sina löner, och den nya presidenten gaf der-
till ett vackert efterdÖme, medelst ett afdrag af 8000
piaster utaf sitt salarium. Rivadavia åtog sig, att, så
länge kriget varade, årligen betala tredubbla belop-
pet af sina skatter till staten *), och subskriptioner
öpnades öfver allt, för att bispringa statens utblotta-
de cerarium; — och det lyckades styrelsen, att för
republikens räkning och på billiga vilkor, negociera
ett utländskt lån på tre millioner hårda piaster.

Den federala principen, som nu rådde ibland
Buenos Ayres' och de öfriga provinsernas styrelser,
var endast frukten af en aristokratisk liga emellan
de rike, mäktige och ärelystne; och det är i san-
ning ett bedröfligt fenomen, att desse nitiske patrio-
ter, desse kraftfulle män, hvilka år 1826 i sittande
kongress ingingo på en konstitution, baserad på uni-
tets-principen, — helt hastigt år 1828 frångått densam*
ma, och etablerat det federala systemet. Denna of-
vergående anda tyckes ock till betydlig del hafva
smittat den tidens historieskrifvare. Man finner till
exempel i Annuaire historique Universel pour 1826
par C. L. Lesur, det vackraste beröm öfver kongres-

*) Han hade likväl en obetydlig förmögenhet.
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sens beslut, när den anlog den unitära principen
såsom grund för landets regeringsform; der finnes
äfven intagit ett utdrag af konstitutions-utskottets
betänkande, deruti med de solidaste skäl bevisas
nödvändigheten af denna unitets-princip uti ett land,
ibland hvilkets provinser många furmos af så ringa
betydenhet, både i anseende till intellektuella och
fysiska mojenger, att der hvarken fanns nog klokt
folk för att kunna omfatta alla en särskilld admini-
strations mångfalldiga grenar, eller tillräckliga in-
komster for att löna den vid en sådan administra-
tion nödvändiga personal; — och i samma författa-
res Annuaire for 1828, finner man såsom sage fer-
meté afmåladt, dåvarande presidenten Dorrego's åt-
gärder, oaktadt hvar och en, som varit på stället,
känner, att det just var denne samme Dorrego, som
åstadkorn den unitära styrelseformens öfverändaka-
stande, en federal Kongress' sammanträde i Santa
Fé, och antagandet af en federal konstitution.

Det kunde naturligtvis icke annat än väcka alla
sundt tänkande republikaners förvåning och arméns
förtrytelse, att se Buenos Ayres' styrelse ingå på det
federala systemet, så korrt efter det unitäras antagan-
de, enär de flesta af provinsernas deputerade vid
Allmänna Kongressen, af Buenos Ayres'medel erhål-
lit sitt underhåll: då under det ännu påstående
kriget ganska få af dessa provinser lemnat sina kon-
tigenter åt den republikanska armén, hvilken nästan
helt och hållit var utrustad och beskostad utaf staden
Buenos Ayres' invånare. Också var, redan innan
denna armés återkomst, emellan dess anförare ut-

kastet uppgjordt till den förfärliga revolution, som
sedermera inträffade.

Det kan ej nekas, att Dorrego var hvad man kal-
lar populär. Såsom privat man, hjelpte han den
fattige, och mättade den hungrige; och, såsom pre-



sident, vidtog han många åtgärder till förmon för de
mindre bemedlade; men hans eftergift för provin-
sernas fordringar — hvilkas styrelser han smickrade,
och till en del underhöll med bidrag afBuenos Ay-
res-provinsens medel, på samma gång som denna
provins' armé var utan sold— gjorde ett obehagligt
intryck, som han bordt kunna undvika, då i alla fall
Buenos Ayres ingen fördel af dessa provinser kun-
de vänta eller påräkna.

Emellertid voro de båda stridande makterna,
äfvensom deras arméer, trötta vid kriget, och änd-
teligen blef fred med Brasilien afslutad i Rio de Ja-
neiro, den 27 Augusti 1828, och sedermera, d. 26
September samma år, af den federala kongressen i
Santa Fé ratificerad. Vilkoren för denna fred inne-
fatta förnämligast: Provinsen Orientals frihet att fritt
välja den styrelse, dess invånare kunde finna för
godt, samt Brasiliens och Rio de la Plata-provin-
sernas gemensamma förmynderskap öfver denna pro-
vins , under fem års tid, för att trygga densamma
för in- och utvärtes oroligheter. Provinsens depu-
terade kallades i anledning häraf tillsamman, hvar-
efter de förklarade densamma för oberoende af nå-
gon annan stat, gåfvo den namnet: Republiken Cis-
platina, och valde General Rondeau till dess guver-
nör, samt började att utarbeta dess konstitution. —

Så slutades detta märkvärdiga krig, som kostat bå-
da de krigförande makterna så mycket folk., och
ruinerat deras financer, utan att någondera der-
af dragit den minsta fördel, om man icke vill be-
trakta såsom sådan for Buenos Ayres, det mindre
vådliga grannskapet af en så obetydlig stat, som den
nya republiken, i jemförelse med det vådliga af Bra-
silien, i fall den fått behålla la Banda Oriental.

Spekulationerna på den märkliga tiden, då se-
gelfarten i Plata-floden åter skulle blifva fri, hade
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nu samlat en mängd fartyg ifrån flere nationer uti
Montevideos hamn — och andra ankommo snart vid
första ryckte om freden; men huru mången speku-
lant råkade icke härvid att missräkna sig? — Prisen,
som under blokaden varit högt uppdrifna, föllo
i en hast så lågt, att de flesta varor gåfvo förlust;
hvartill kom det mer och mer i värde fallande pap-
persmyntet, som helt och hållit åstadkorn en viller-
valla uti handel och rörelse. Häraf blef följden en
mängd bankrutter, processer och bedrägerier.

Men det var icke nog med hvad Rio de la
Platås provinser lidit genom kriget; dertill skulle
nu också komma anarki och invärtes stridigheter. —

General Lavalie var nu återkommen ifrån la Banda
Oriental med en bataljon af de der stationerade
troppar, som stodo under hans befäl. Jag har re-
dan uti det föregående omnämnt det missnöje,
som rådde ibland den republikanska arméns che-
fer; och den förnämste utaf dessa, eller hufvudman-
nen för de missnöjde, var general Lavalle. Man
hade redan länge ifrån militärens sida väntal någon
röreke mot den bestående ordningen, och presiden-
ten Dorrego berättas, medelsten listigt anlagdplan,
hafva velat förekomma de missnöjde. Han hade
till den ändan föranstaltat en kolation på el Forte*
dit han till den 1 December låtit inbjuda General
Lavalle och flere andre ibland dennes parti, för att,
såsom det föregifves, der låta arrestera dem; men
denna plan hade blifvit upptäckt, och Lavalle, for
att icke blifva förekommen, bröt i stället upp med
hela sin corps från kasernen vid la Recoleta, och
marcherade med denrakt fram till el Forte^ som han lät
omringa—ochförklarade derpå for folket, med hög
röst, att han skulle förändra statens styrelse. Till
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honom församlade sig sedan de öfriga tropparna,
som befunno sig i staden, med undantag af dem,
som voro i fästningen; och då Dorrego ansåg sig
vara för svag, att kunna försvara sig innom dennes
vallar, begagnade han sig om natten af mörkret, for
att långs stranden smyga sig ur staden, hvilket ock-
så lyckades.

Ministrame, som vid upploppet genast begifvit
sig till fästningen, begynte nu att dagtinga med La-
valle, under det han lät sammankalla folket och el
Cabildoy hvarefter han med en gemensam röst blef
vald till provisorisk direktor för staten. Sedan ut-
nämnde han Amiral Brown *), såsom sin substitut,
och tillika såsom särskilld guvernör för staden Bue-
nos Ayres.

Det var härvid en olycka, att Lavalle icke upp-
drog ledningen af revolutionen åt Rivadavia, hvil-
kens talanger och mogna förstånd troligen kunnat
afböja de olyckor, som den sedermera ådrog repub-
liken; men häftig och äregirig, ansåg han sig sjelf
vara tillräcklig för ledningen af statens alla angelä-
genheter, och föraktade de erfarnaste mäns råd.

Emellertid hade Dorrego samlat en tropp af
Gauchos_, och begaf sig dermed åt Santa Fé, för att
der for sig utverka den allmänna federala kongres-
sens beskydd och biträde. Så snart Lavalle härom

*) Det påstods, att Brown icke varit okunnig om revolutions-
komplotten; men dertill gifves ingen anledning, emedan det
alldrig varit något intimt förhållande emellan honom och
Lavalle; utan tror jag, att Lavalle gjort detta val, emedan
Brown var äLkad af folket, och oberoende af alla partier.
Han hade emellertid icke bordt åtaga sig ett sådant värf,
då han, såsom utlänning, nödvändigt derigenoaa skulle ådra-
ga sig folkets hat.
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blef underrättad, samlade han några lätta troppar,
för att förfölja Dorrego, åt hvilken han erböd ga-
ranti förj sin person, om han ville afstå ifrån att
uppvigla los Gauchos, samt fredligt återvända till Bue-
nos Ayres; men Dorrego afslog dessa vilkor, som
det påstås, under hotelser, att, om Lavalle fölle i
hans händer, skulle han låta arkibusera honom.
Korrt derefter föreföll en blodig affär vid Navarro,
vid hvilken Dorregos och Rosas förenade corpser
blefvo förskingrade, och dessa herrar sjelfve måste
fly, hvar och en åt sitt håll. Dorrego tog då det
parti, att kasta sig i armarne på en corps, som icke
deltagit uti revolutionen, och på hvilken han trodde
sig kunna lita; men då han träffade corpsens befal-
hafvare, förklarade denne honom för fången, och
skickade honom lill Lavalle.

Lavalle, som i början icke sjelf ville döma öf-
ver sin fiende, skickade en dépeche till styrelsen i
Buenos Ayres, hvari han underrättade dem om Dor-
regos fångenskap, samt om sitt beslut att insända ho-
nom till staden; men hans der qvarlemnade parti-
darier fruktade, att, i fall Dorrego återkomme, skul-
le stadens invånare resa sig i massa, och göra en
kontra-revolution; de skickade derföre, såsom det
påstås, återbud till Lavalle, med anhållan, att han
icke skulle låtaDorrego inkomma i staden, samt till-
styrkte dennes död. Andra åter påstå väl, att då
ännu icke varit fråga om hans aflifvande; men det
är bekant, att man ofverallt i Buenos Ayres der-
om hade en aning, hvårföre ock Dorregos vän-
ner, och ibland dem utrikes ministrar och konsu-
ler, ingåfvo till slyrelsen suppliker, att hans lif och
frihet måtte skyddas, samt låfvade att medelst en an-

senlig summa ställa garanti för hans person; men
brottet var redan beslutit, och måste gå i fullbordan.

När styrelsens bud hann till Lavalle, som då be-
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fann sig i Areco *), lat denne förekalla Dorrego och
förständiga honom, att han om en timma skulle
skjutas. Ehuru förfärande denna dom var för den
olycklige mannen, afhörde han den likväl med själs-
styrka, lät af en tillkallad prest gifva sig sakramen-
tet, och skref derefter det alldraömmaste afsked till
sin maka — ett skönt fruntimmer, som han inner-
ligt älskade, — deruti han kallar henne adorada
(tillbedda), förkunnar henne sitt hårda öde att nöd-
gas dö innom en timma, tackar henne för det sälla
lif hon skänkt, beder henne hellsa deras små plan-
tor, och på dem öfverflytta deras gemensamma kär-
lek, samt anhåller slutligen, att hon och alla deras
anhöriga och vänner icke skulle hämnas hans död,
emedan han förlåtit sina fiender. Derpå blef han
utförd på en öppen plats, och der genast (den 9:de
December 1828) arkibuserad, hvarefter hans kropp,
utan någon ceremoni, blef nedgräfven vid ett nära
till stället belägit träd. Lavalies rapport till styrel-
sen i Buenos Ayres, var ungefär såsom följer: ((Ma-
nuel Dorrego har i dag blifvit arkibuserad på min
befallning.

Lavalle.))

Då denna rapport blef bekant i Buenos Ayres,
väckte den bland invånarne fasa och medlidande;
och mången svor i sitt inre, att utkräfva den hämnd,
som den olycklige sökt afböja — och den dröjde
ej länge, denna hämnd; den blef förfärlig.

Alla de öfriga provinserna reste sig nu i massa
emot Buenos Ayres, der dessutom det federala par-
tiet, igenom katastrofen, vunnit många anhängare.

*) En by och skans, belägna några leguas öster om Buenos
Ayres.
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Kongressen i Santa Fé beslöt att, kosta hvad det
ville, den legitima styrelsen åter skulle upprättas i
Buenos Ayres, och vidtog till sådant ändamål an-
stalter om en federal armés sammandragande på
gränsen emellan Buenos Ayres och Santa Fé, under
Generalerne Rosas och Lopez' befäl, samt förklara-
rade Lavalle för fridlyst. Uti Cordova, Rioja och
Mendoza sammandrogos tillika betydliga corpser, som
skulle stöta till den federala armén; och ibland de-
ras chefer, var den förutnämnde Bustos en af de
förnämste.

Lavalle hade emellertid låtit återkalla resten af
de troppar, som qvarstannat i Republiken Cisplati-
na, och sparade ingen möda att förskaffa sig en re-
spektabel armé. Jag såg dessa troppar, när de åter-
kommo ifrån fälttåget emot Brasilien, och man kan
knappt göra sig någon föreställning om deras bizarra
utseende. De hade uti nära tre år gjort kampanjer
uti aflägsna orter, der de ofta varit beröfvade alla
medel till underhåll, under en nästan kontinuerlig
bivuak i en ofta oblid väderlek, och utan några an-
dra förråder än de boskaps drifter som åtföljde ar-
mén, men hvilka drifter stundom af fienderna blef-
vo innebrände, eller borttagne. Bristen på det all-
dra nödvändigaste kan man föreställa sig, då till och
med saltet felades till deras enda spis: carne con
cuero *).

Jag träffade ibland dessa troppar Majoren, se-
dermera Öfversten, Ahrengren **), som gaf mig en

*) Kött stekt på glöd. uti kreaturets hud — en förträfflig och
mustig föda; men hvartill bruket har gjort salt till en
oumbärlig ingrediens.

**) Om denne hederlige vän och värderade landsman, har jag
redan nämnt åtskilligt uti min bok om Republiken Chile.
Pag. 36 & 213.



146 ARMÉNS ÅTERKOMST.

noga beskrifning om tillståndet vid armén. Han ha-
de igenom det kontinuerliga köttätandet, dertill fått
en sådan afsky, att han efter återkomsten lill Bue-
nos Ayres, på lång tid icke ville smaka deraf, un-
der hvilken form och af hvad djur som helst det
var tillagadt — ej en gång höns och kycklingar un-
dantagne. — Det är bekant huru allmänt bruket af
tobak är hos Sydamerikanerne. — Nå väl! äfven
denna vara, för mången lika behöflig som maten,
saknades stundom helt och hållit; — och soldater-
ne sprungo då rasande omkring efter de lemningar^
de kunde uppleta af redan rökta cigarrer, eller tugg-
tobak. Stundom saknades papper för att dermed
göra pappers-cigarrer; och vid sådana tillfällen, var
ej sällsynt, att soldater och officerare dertill använ-
de pappersmynt, hvaraf armén hade tillräckligt för-
råd, utan att kunna använda det; emedan det, utom
gränsen af Buenos Ayres' gebit, icke var gångbart.
Ombyte af kläder och skor var en helt och hållet
förgäten lyx; ty utom hvad soldaten under sina strof-
tåg kunde förskaffa sig, och hvad ibland såsom krigs-
byte efter bataljerna kunde tillfalla honom, fanns
deraf ingen tillgång.

Man föreställe sig nu denna armé debarkerad
vid la Alameda *), och uppställd i tvenne linier:
Somlige soldater voro utan underkläder, andre med
fragmenter af dessa, men utan jackor, eller frackar.
En och annan med sin gamla utslitna miltärhuf-
vudbonad; men de fleste med slokiga och trasiga
halmhattar och mössor, eller ock barhufvade. Gan-
ska få hade skor, de fleste voro barfotade. — Alla
hade ett vildt utseende, ännu mera bistert genom
deras starkt solbrända hy, samt ofantliga hår och
skägg. Bakom linjerna såg man grupper af qvinnor

*) En promenad långs utmed stranden af Buenos Ayres.
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och barn, som åtföljt armén — och deras utseende
var ännu eländigare än soldatemes; i synnerhet voro
barnen ömkansvärda, då man betänkte deras lidan-
de allt ifrån deras spädaste ålder, hvaraf också
deras hopkrumpna kroppar och insjunkna ögon vo-
ro talande vedermälen.

Det var likväl hugneligt att se huru erkänsam-
me stadens invånare visade sig emot segrarne vid
Ituizango. Nästan hvar och en af de förbigående
hastade, att åtsoldaterne, deras hustrur och barn, ut-
dela en skärf af välvilljan; och äfven de vackra For-
tenas undandrogo sig icke, att deltaga i denna gärd
åt medborgerlig förtjenst.

Alla dessa troppar voro det unitära partiet lill—-
gifna , och blefvo i Lavalles armé inforlifvade, samt
snart åter fullt rustade till en ny kamp. Emel-
lertid hade Lavalle, på underrättelsen, att kongressen
i Santa Fé icke erkänt honom såsom statens styres-
man , förklarat krig mot denna provins och alla dem
som lydde sagde kongress' dekreter.

5. ARTIKELN.

Dispositioner af Lavalle. — Fransmännens krigslystnad.—För-
fattaren tvingas att bära vapen. — Rauchs nederlag och död.
LOS Montoneros — Kött- och foderbrist. — Författaren pro-
testerar mot krigstjenst. — Fransmännens anfall. — Lavalies
porträtt. — Fred.— Det federala systemets öfvervigt. — Paz*
armé och segrar. — Quirogas porträtt. — Paz tillfångatages.
— Unitära armén upplöses. — Ahrengrens och Quirogas
död. —General Rosas och Indianerne.

De unitäras position var vid början af 1829 ic-
ke den lyckligaste. De hade tre särskillde fiender
att bekämpa, nämligen: l:o alla de öfriga provin-
serna, som nu öppet förklarat sig for det federala
systemet, och hvilkas troppar nalkades Buenos Ay-
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yres ifrån alla håll: 2:0 nästan alla Gauchos innom
Buenos Ayres' egen provins, anförde af en utaf dess
största possesionater, numera generalen och Dikta-
torn Rosas; samt 3:o, Indianerne, som af det fede-
rala partiet uppäggades emot Lavalle och staden Bu-
enos Ayres.

Hade chefen for det unitära partiet förenat
mera lugn besinning med sitt vid flera tillfällen
ådagalagda mod, så är troligt, att åtminstone he-
la provinsen Buenos Ayres kunnat bibehållas un-
der den unitäx*a regimen; ty hans troppar voro
vida bättre hållna och öfvade, än de öfriga provin-
sernas, och kunde i pekuniert afseende räkna på
större resurser än dessas. Men han beslöt, hänförd
af sin ifver, att på en gång anfalla alla provinserna,
och lät till den ändan sina troppar fördela sig åt
flera håll, hvarigenom provinsen och staden Bue-
nos Ayres' försvar blef lemnadt ur sigte. Den grym-
het han begått emot Dorrego, tycktes ock till den
grad hafva förhärdat honom, att han äfven vid
den första batalj han levererade de federale, icke
kunde afhålla sig, att igenom en grym handling för-
anleda till den omensklighet, hvarmed sedan å öm-
se sidor det borgerliga kriget blef utfördt. Detta till-
drog sig den 7 Februari vid ett ställe, kalladt las
Paulistas, der en mindre drabbning föreföll emel-
lan en corps af den federala ermén, under Rosas
och Lopez' befäl, och en af den unitära, underLa-
valles, — hvarvid Major Maza, Rosas Adjutant och
Sekreterare, blef fången, då Lavalle lät en krigs-
rätt döma honom att såsom förrädare arkibuseras.
Denna dom gick också genast i verkställighet på
torget Constitucion, straxt invid el Forte, i närvaro
af en mängd nyfikna personer, hvilka med häp-
nad åskådade våldet, utan att våga uttrycka sitt ogil-
lande. Det rådde, nämligen, vid denna partistrid —
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likasom det vanligen händer vid dylika fall — en split-
tring i tänkesätten, äfven innotn en och samma fa-
milj, som vid alla folksamlingar gjorde stillatigandet
till en regel; och om någon vågade fälla ett ord för
eller emot det eller andra partiet, hvilket ofta plä-
gade hända utlänningar, blef han alltid af någon
utaf invånarne höfligt anmodad, att icke tala uti ett
så kinkigt ämne.

Emellertid hade Indianerne på flere ställen in-
fallit på republikens område, i synnerhet vid Bahia
Blanca och Chascomus. Vid det förra stället var en
tapper Öfverste, vid namn Estomba, stationerad med
en corps husarer och milis; och vid det senare, stod
Öfverste Rauch, af los Gauchos kallad: el leon del
desierto (öknens lejon), samt öfverste Medina- La-
valle hade med hufvudstyrkan framträngt emot San-
ta Fé vid San Nicolås de los Arroyas, och derifrån
detacherat en division af omkring tretusen man un-
der General Paz , som borde framtränga emot Cor-
dova och de öfrige provinserna. Med denna sena-
re corps afgick äfven Major Ahrengren, såsom chef
för några Batterier artilleri.

Till betäckande af Staden Buenos Ayres, inde-
lades alle vapenföre invånare uti tvenne särskillda
corpser milis: den ena , under namn af milicia ac-
tivaj skulle försvara alla stadens avenyer, och äfven
vid behof göra ulfall: den andra, under namn af
patricios, skulle blott användas, att bevaka fästnin-
gen, fängelserna, banken och andra publika bygg-
nader, samt att vidmakthålla ordning i staden, pa-
trullera m. m.

Men icke nog härmed, utlänningarne borde
också dellaga i stadens försvar; och till den ändan
utkom ett styrelsens dekret, att alla dessa skulle låta
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inskrifva sig till tjenstgöring, antingen vid en sär-
skilld corps, under namn af Los Amigos del Orden
(ordningens vänner), eller, om de så åstunda-
de, ibland los patricios. Detta dekret väckte all-
mänt mitsnöje hos alla nationers i Buenos Ayres
vistande individer, med undantag af Fransmännen,
hvaribland furmos några oroliga hufvud, hvilka upp-
eldade sina kamraters stridbara lynne; och — be-
synnerligt nog! i stället att Storbritaniens och För-
enta Staternas Ministrar och Konsuler formligen
protesterade emot en sådan tjenstgöring, blef åtgär-
den af den franska konsulen, Hr. de Mendeville,
bifallen , och äfven tillstyrkt.

Följden häraf blef, att nästan alla Fransmän gre-
po till vapen, och de individer, som icke tillhör-
de nationer, hvilkas Ministrar eller Konsuler pro-
testerat, — blefvo med våld dertill tvingade; ty det
ofvannämnda dekretet innehöll, att den som treskade,
skulle för hvarje gång antingen plikta med femtio
piaster, eller, i brist deraf, inmanas i häkte.

Till Chef för den utländska bataljonen utnämn-
des en Hr Larrea, principal uti ett af stadens förnäm-
sta franska handelshus, men tillförene i fransk tjenst;
och till officerare antogos de individer ibland Frans-
män och Italienare , hvilka förut haft dylika tjen-
ster i Europa.—Fransmännen, som nästan alla för-
ut lärt exercera, omfattade med ifver detta tillfälle
att utmärka sig, och hunno innom några dagar till
sådan färdighet i både handgrep och manövrer., att

de deruti kunde mäta sig med hvilken som helst af
Lavalies reguliera troppar. De voro tillika sjelfvil-
lige rekrytörer, och prässade oforsynt så väl egna
landsmän som andra utlänningar; och snart fingo
de räkna ibland sina leder ett kompani Spanjorer
och ett antal af blandade nationer, så att bataljo-
nen innan korrt steg till en styrka af omkring 1300
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man, hvaraf öfver ,1000 voro Fransmän. Hela ba-
taljonen var lika klädd; nemligen, med blåa tröjor
och hvita underkläder, hvilket, i förening med dess
för öfrigt jemna hållning, fullkomligt bidrog attgif-
va den anseende af en regulier tropp.

Jag kunde för en tid undandraga mig denna
besvärliga krigstjenst på det sätt, att, min vär-
dinna , vid de anställda husvisitationerna, icke upp-
gaf, att jag var hennes hyresgäst. Detta var ock så
mycket mera verkställbart, som hennes hus var be-
läget i en aflägsen trackt af staden, der sådana visi-
tationer, följaktligen, sällan inträffade. Men en dag
hade polisen fått reda på mitt logis, och der lem-
nat en stämning, att jag om aftonen, vid det före-
lagda vitet, skulle infinna mig i el forte (stadens
fästning. (Se 6:te Artikeln).

Jag infann mig äfven, och blef af Öfverste Lar-
rea strängt förebrådd, för det jag så länge undan-
dragit mig tjenstgöringen, samt tillsagd tjugufyra
timmars arrest. Jag protesterade, och vågade till
och med helt filosofiskt framställa min åsigt, att om
jag nödvändigt skulle tvingas alt bära vapen för en
så likgilltig sak, som ett fremmande lands inre tvi-
ster, så ville jag för ingen del tillhöra en corps af
utlänningar, hvilken naturligtvis vid hvarje möjlig
öfverrumpling, skulle blifva mera utsatt för det fi-
endtliga partits hat, än stadens egne invånare —

utan hellre tjenstgöra ibland dessa senare. Detta
väckte så mycket mera Öfverstens och corpsens miss-
nöje, som samtalet skedde på fransyska, och ansågs
kunna bidraga att nedsätta mångens militäriska if-
ver; och man skyndade, att försäkra sig om min
person för att föra mig uti kurran, när lyckligtvis
förste Majoren af corpsen — en fransk officer, som



under kampanjen emot Brasilien blifvit intim vän
med Major Ahrengren, och igenom honom gjort
min bekantskap, — kom tillstädes, och utverkade min
befrielse, men med vilkor, att jag den följande da-
gen skulle låta inskrifva mig i någondera af borger-
skåpets corpser. Franmännens sinnesstämning ha-
de likväl äfven så intagit min befriare, att, när
jag ville tacka honom, och efter vanligt bruk taga
honom i hand, han drog den tillbaka under uttryck.
»Ni kan gå er väg.»

Det var nu ej annat parti att taga, än att foga
sig efter omständigheterna. Jag begaf mig derföre
den följande dagen till köpmannen Garmendia,
löjtnant vid första kompaniet och första bataljonen
af Los Patricios, der jag lät inskrifva mig såsom sol-
dat, och fick genast begynna tjenstgörjng och va-
penöfningar. Dessa gåfvo mycken anledning till
munterhet, men också stundom till disputer och
förtrytelse; ty det var ej lätt för mig och mången
annan, att i hast göra media vueltad la derecha, och
d la izquierda (höger om , och venster om) med flera
andra betänkliga manövrer — och det i närvaro af en
mängd åskådare, hvaribland man äfven uppläckte
en och annan portenas genomträngande svarta öga
och skalkaktiga min vid de misstag som gjordes —

Den som ej varit med vid de första öfningarna af
en så beskaffad corps, kan ej föreställa sig alla de
löjliga uppträden, som dervid förekommo. Somli-
ge individer voro försedde med stela armar, eller
ben, andre med stora magar: någre voro motspen-
stige, och brummade under manövrerne emot dår-
skapen, som de sade, att tvinga gammalt folk till så-
dant lekverk: andre åter voro för villige, trampa-
de under marchen på de föregåendes hälar, eller
gjorde under laddningen med laddstaken en piruett
omkring grannens näsa: ofta hände att de unge kam-
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ratemes ben narrade någon väldig broder i backen;
och knuffar och kappränningar voro ej heller säll-
synta.

Så tillbringade vi fjorton dagar, då rapport an-
kom, att öfverste Rauch blifvit slagen af ett öfver-
lägset antal Indianer, — hans corps helt och hållit
förskingrad, och att han sjelf blifvit dödad i affä-
ren. Olyckligt var de federales påfund, att upphet-
sa Indianerne att dellaga i kampen mot de unitära,
alt förse dem med vapen och förena dem med de-
ras egne soldater, — ett påfund som sedermera gjort
dessa barbarer mera fruktansvärda än någonsin för
de christne inbyggarne af alla partier. Äfven vid
detta tillfälle befunnos christne i Indianemes leder;
desse anordnade affären och vållade dess for Rauch
olyckliga utgång. Då republiken uti honom förlo-
rat en af sine mest förtjente officerare, —en man ,

hvars tapperhet, outtröttliga verksamhet och mång-
åriga lokal-kännedom af Pampas' vidsträckta slätter,
voro allmänt erkända; en man, lika högaktad och
älskad af medborgaren och soldaten, som fruktad och
hatad af Indianen — torde en korrt berättelse, om
den olyckliga katastrofen vid hans död, här vara på
sitt ställe.

Indianerne hade, som sagdt är, fått förstärkning
af husarer och soldater ifrån det federala partiet,
och, igenom dessas bättre urskilljning och vana vid
manövern, placerat sig uti flera särskillda afdelnin-
gar, som upptogo en vidsträckt terräng och forme-
rade en halfcirkel, på hvilkens yttre sidor här och
der starka reserv-corpser voro placerade. — Terrän-
gen var dessutom beväxt med frodigt gräs, buskar
och vass, som gjorde det omöjligt för Rauchs och
Medinas tvenne små afdelningar, att kunna fullkoml-
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igt göra sig underrättade om fiendens läge; utan till-
drog sig härvid, att den förres corps, den 10 Mars
ensam råkade stöta på Indianerne rnidt uti deras
starkaste position, eller i centern af den nyss be-
skrifna halfcirkeln. Han anföll dervid genast, och
förskingrade den första hop han mötte; lika så en
annan, som anföll honom i flanken; men nu föllo
de corpser, som voro placerade på båda flyglarna
och hvilka afskurit hans reträtt uti fullt carriére i
ryggen på Rauchs fördelning, på samma gång, som
den ena reservhopen af Indianer efter den andra
uppträdde i dess front. Fördelningen blef på alla
sidor omringad och slutligen förskingrad, då Rauch,
som befann sig ensam ibland en tropp Indianer och
federale soldater, ändteligen måste gifva sin häst spor-
rarna, och fly. Hans häst var ett urval af den bä-
sta race, som fanns i Buenos Ayres; och lyckades
det honom, att dels rida omkull, dels nedsabla de
fiender, som ville disputera honom vägen; så att
han redan hade undkommit sine förföljare, då en
soldat, som fordom stått under hans eget befäl,
slungade las bolas *) efter honom, hvilka omsnärde
benen på hans häst, och vållade, att denne stupade
öfver ända. Innan Rauch, som härvid fått en kon-
tusion, hunnit befria sin häst och stiga upp, hade
redan soldaten, åtföljd af en mängd Indianer, hun-
nit upp honom, och nu börjades en kamp på lif
och död emellan denne och hans fordne chef. In-
dianerne togo ingen del i denna envigeskamp , utan

slöto en ring omkring de både kämparne, och af-
vaktade, med spänd uppmärksamhet, utgången; den-
na blef också icke länge tvifvelaktig; ty Rauch var

*) Detta förfärliga vapen består här vanligen af tre jern- el-
ler blykulor på ett visst afstånd sammanbundna medelst star-
ka lädertåg (se förf. afhandling om Chile. Pag. 289).
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försvagad af kontusionen, och, vid ett ögonblicks
oaktsamhet, fick soldaten , hvilken kanske var lika
god sabel som han sjelf, tillfälle att gifva honom
ett svårt hugg öfver pannan, hvarvid han föll bak-
länges. Nu rusade Indianerne öfver det fallna off-
ret, och ibland de förste var en af deras Kasiker
(anförare), hvilken likväl snart fick ångra sin dri-
stighet; ty den slagne hjelten reste sig ännu en gång
till hälften, och ljungade dervid ett hugg åt hufvu-
det på kasiken, hvaraf denne for alltid fick ett min-
nesmärke i pannan; men nu blefvo också allés pi-
kar och sablar ricktade mot Rauch, som genast dog
af oräkneliga sabelhugg och pikstyng *).

Några påstå väl, att Medina kunnat rädda ho-
nom, men skall uraktlåtit det af afund; jag har lik-
väl hört att de alltid varit vänner, och Medina ic-
ke varit på stället, så framt man ej dermed menat
en annan officer af samma namn, som tillhörde Rauchs
corps, och hvilken alltid fäktat tappert vid hans
sida; men huru skulle man äfven kunna tro , att

tappre kamrater, under gemensam fara, kunnat hysa
så låga tankar emot hvarandra?

Vi befunno oss (omkring några tusende patricier)
under full vapenöfning, när denna nedslående nyhet
blef oss meddelad; och den underlät icke att be-
tydligt nedstämma sinnena. Man såg ofverallt in-
vånarne församla sig i grupper omkring de ankom-
mande kurirerne, och underrättelserna blefvo allt
mera oroande, i den mon den slagna corpsen när-
made sig staden, förföljd af los Montoneros **) och

*) Denna berättelse är gifven af samme kasik, när han se-
dermera med de federalc visade sig i Buenos Ayres.

**) Los Monloncros betyder bergsboer, men så kallas också här
det mera aflägsna och mindre byfsade landlfolkct
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Indianerne. Våra vapenöfningar hade redan upp-
hört, när polismästaren kom häftigt ridande, och,
svängande med dragen sabel, ropade: (dos Montone-
ros/ los Montoneros!)i, samt anmodade befälet att ge-
nast låta formera sina respektiva corpser, emedan
fienden hade inträngt i staden. Förfärlig var den
villervalla, som härvid uppstod ibland det ännu fö-
ga öfvade borgare-gardet, der alle ville kommende-
ra, och ingen lyda; man sprang omkull hvarandra
i alla direktioner, och ropen ((till vapen! till el
Fuerte! los montoneroJ» > genljudade ifrån alla håll,
och öfverrÖstade befälet, hvars ordies således af ho-
pen icke kunde höras. Slutligen stormade alla in-
vånarne till fästningen, för att erhålla vapen; och
trängseln blef der så stor, att man icke kunde röra
sig åt något håll. Hade då los montoneros verkli-
gen varit i staden, och vid detta tillfälle anfallit oss,
skulle vi säkert icke kunnat försvara fästningen; ty,
utom olägenheten af att vara sammanpackade, tillkom
ännu omöjligheten att erhålla vapen. Nycklame till
förråderna voro, nämligen, förlagda, och man hade
icke beslutsamhet nog att spränga dörrarne; utan var
hela menigheten nödsakad att en hel timmas tid
obeväpnad afvakta sitt öde, tills ändteligen förråds-
förvaltaren infann sig med nycklame. Men nu blef
vår ställning ännu värre, då, i stället att låta oss i
ordning marchera förbi förråden, för att emofctaga
gevären, man utdelade dem ibland den närmaste
hopen af de kringstående; och, så snart någon er-
hållit sin mundering, sökte han tränga sig ut ge-
nom massan, hvilken derigenom blef ännu mera
sammanpackad. Man knuffades nu i alla direktio-
ner, och hade troligen olyckliga uppträden inträffat,
om icke polismästaren lugnat sinnena med rapporten ,

att fienden icke vore i staden, utan endast visat sig
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vid Barracas *). Vår beväpning gick nu för sig med
mera lugn, hvarefter corpserna utmarcherade péle
me le till stadens stora torg, der de så ordentligt,
som för dem var möjligt, blefvo uppställda, och der-
efter på flera håll i staden fördelade. Jagfick der-
vid min plats på ett tak af ett hus vid gatan laße-
conqvista, jemte tjugufyra borgare under befäl af en
löjtnant; och så blefvo i alla qvarter uti stadens
medelpunkt, ett eller flera hustak försedda med be-
väpnadt folk. Alla portar voro stängda, och kom-
munikationen emellan husen var afbruten. Den ak-
tiva milisen och den utländska bataljonen fördela-
des i förstäderna, och bestridde patrulleringen på
stadens gator, hvarvid de biträddes af några sqva-
droner husarer; och i clenna ställning afvaktade man
den påträngande fienden.

Det hus, der jag var stationerad, var hyrdtaf en
Engelsk köpman, hvilken jemte sine bokhållare och
betjening, nu måste underkasta sig ett spärrnings-
tillstånd; men detta var för oss en lycka, emedan
han höll ett godt bord, hvaraf han frikostigt dela-
de med sig både mat, vin och porter, hvilket var
så mycket mera behöfligt, som vi ingen matsäck med-
tagit, och, utan hans frikostighet, blifvit nödsakade
att en längre tid få både hungra och törsta. Vår
vistelse på taket var emellertid ganska tråkig, hvar-
till icke litet bidrog invånarnes misstänksamma för-
behållsamhet och deraf följande hemska tystnad,
hvilken om natten endast afbröts utaf de täta fält-
ropen: ((sentinela alerta/)) och af några skott, som
här och der lossades antingen på odygd, eller af
våda.

Emellertid hade Lavalle norr om Santa Fé le-

*) Ett ställe som ligger en fjärdingsväg utom staden, och hvar-
est en å framlöper.
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vererat Lopez en batalj, hvarvid bådas arméer till-
egnade sig segren, ehuru hvar och en drog sig ifrån
slagfältet: den federala, åt nämnda stad, och den
unitära, åt Buenos Ayres, — då rapporten på en gång
ankom till Lavalle, om Rauchs nederlag och los mon-
toneros hotande ställning utanför Buenos Ayres, samt
ytterligare, om en förlust, som Öfverste Estomba li-
dit vid Bahia Blanca, och hans derpå inträffade ga-
lenskap *). Lavalle måste derfore hufvudstupa begifva
sig till Buenos Ayres, der hans närvaro var högst be-
höflig, i anseende dertill att ingen pålitlig chef fanns
på stället, åt hvilken han kunde anförtro garniso-
nens befäl. Hans lilla armé kom snart efter till
Buenos Ayres, och derpå blef denna stad från
landssidan innesluten af Montoneros j under Genera-
lerne Rosas och Lopez' befäl.

Det dröjde icke länge innan det färska köttet
— denna för Syd-Amerikaner så oumbärliga föda —

begynte att saknas i staden; och, som det tycktes,
hade jemte köttet, den unitära energien äfven be-
gynt att upphöra. Man knotade allmänt öfver den-
na olägenhet, ehuru fisk och andra lifsmedel fur-
mos i öfverflöd; och man kunde af denna omstän-
dighet snart inse, att Lavalle icke länge skulle kun-
na behålla staden under den unitära regimen. Han
gjorde flera lyckliga ströftåg i landet omkring sta-
den, och vid de derunder förefallna träffningar, vo-
ro alltid hans troppar segrande; men hela landet
var i resning, och den federala armén inlät sig all-

*) En hel bataljon hade rest sig emot denne förtjente chef,
och gått öfver till Indianerne, hvilket så mycket smärtade
honom, att han förlorade förståndet, och dog korrt derefter.
Han var länge fången å Callaos fästning jemte Petré. (Se
Repuh. Chile pag. 13.)
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drig uti något afgörande slag, utan åtnöjde sig med
att förhindra tillförsel af lifsmedel åt staden ifrån
landsidan, samt att hålla dess invånare i oro, me-
delst deras många ströfpartier, som beständigt, men
isynnerhet då Lavalle gjort ett utfall, nalkades sta-
den, och stundom på flinka hästarredo igenom den-
samma. Lavalle måste vid sådana tillfällen alltid
skynda till dennas undsättning; och det enda resul-
tatet af hans manövrer inskränkte sig gemenligen
endast till fångandet af någon boskap ifrån närma-
ste estancias (landtegendomar).

Man gjorde sig härvid icke särdeles samvete af
hvilkens äganderätten öfver kreaturen egenteligen
var, utan man tog samvetslöst både ung och gam-
mal boskap, ehvar den anträffades, och förklara-
de den genast för god pris. Så förlorade en re-
spektabel tysk köpman, vid namn Zimmermann, all den
boskap, som befann sig på en honom tillhörig egen-
dom, till antalet omkring 12,000, utan att derföre
erhålla den ringaste ersättning — och nästan alla
possessionater i orten, blefvo på samma sätt mera
eller mindre lidande, antingen genom de unitäres,
de federales, eller Indianemes plundringar. Det
värrsta af allt detta var, att ej en gång kalfvar och
Novillos (halfväxt boskap) dervid blefvo skonade;
hvarigenom åtminstone afvelns tillväxt för framtiden
kunnat betryggas.

Det var stundom farligt att möta dessa stora

och villda boskapsdrifter. Jag befann mig en gång
på gatan, der en sådan passerade, då tvenne tjurar
ifrån särskillda håll anföllo mig; alla portar voro
stängda, och för mig hade ingen räddning funnits,
om icke en beskedlig portena hastigt öppnat en li-
ten dörr på porten till det hus, der hon bodde,
och således frälsat mig ur faran.

Men snart voro de inbragta boskapshjordarnaför-
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tärda: de fattigare ibland invånarne begagnade sig
då af det kött de lösskuro ifrån de ofverallt om-
kring staden liggande döda hästar; men de förmög-
nare begynte allt mer att klaga öfver hunger och
dyr tid, hvartill också kom foderbristen, som vålla-
de alla de i staden varande hästars död; så att La-
valle snart såg sig utan kavalleri, hvilket dock i
dessa länders krig är oumbärligt. Han måste då in-
skränka sig innom stadens gebit och trackten der-
omkring, samt vågade sedan sällan försöka några
vidsträcktare utfärder. Los Monloneros blefvo der-
emot allt djerfvare, och inläto sig ofta i skärmyt-
slingar med de unitäres förposter, äfven uti Buenos
Ayres' invånares åsyn. För att förekomma en öf-
verrumpling ifrån dessa fiender, lät Lavalle uti för-
städerna, der gatorna korsade sig, gräfva djupa och
tre famnars breda grafvar, samt på taken af de när-
maste dervid belägna husen, postera ett antal skarp-
skyttar; men detta hindrade icke de tilltagsnaste
ibland los montoneros, att rida öfver grafvarna och in-
tränga i staden, der de utbredde allmän förskräc-
kelse — dock utan att göra skada; och , sedan de vid
någon bodegon *), emot carne con cueroj fått till-
byta sig litet tobak och bränvin — hvarpå det var
stor brist i det federala lägret — hastade de på
samma sätt öfver någon annan graf tillbaka, och
kommo gemenligen lyckligt undan för skarpskyttam-
es skott.

Jag hade nu i 14 dagar burit muskötten, hvar-
under jag ömsom gjort vakt på los baluarles (fäst-
nings-bastioner), och stundom patrullerat på stadens
gator; men då jag märkte, att hvarken Engelsmän

*) Krog.
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eller Nordamerikaner gjorde krigstjenst, ehuru re-
geringens dekret häruti var allmänt för alla — och
ännu mer, i betraktande af infödingames obillighet
emot de utlänningar, som befunnos i deras leder,
då desse alldrig fingo tillstånd att aflägsna sig ifrån
den corps, der de tjenstgjorde, hvilket de sjelfve
opåtaladt kunde göra flera gångor om dagen *), — tog
jag det beslut, att häldre blottställa mig för hvad
som helst, än att längre fortfara med en sådan
tjenstgöring; och skref till den ändan en formlig
protest, hvilken jag, jemte mitt gevär, öfverlemnade
åt min löjtnant, Garmendia. Jag väntade nu alt
blifva insatt i fängelse, enligt hvad som var stipule-
radt i dekretet; men, till min förvåning, fick jag en-
dast en vänlig föreställning om den risk, för hvil-
ken jag skulle blottställa mig, sedan jag en gång
blifvit komprometterad med de unitära, om jag
träffades af los montoneros, — helst jag bodde uti ett
aflägset qvarter af staden; men jag lemnade ändå
krigstjensten, och behöfde alldrig sedan återtaga den.

Den risk, hvarom löjtnanten talade, kunde vis-
serligen äga sin grund; men jagkunde ej löpa större
risk, än under det jagstod qvar i tjensten; emedan om

*) Detta var isynnerhet ett oangenämt tvång i anseende till
måltiderna, då en utlänning ofta nödgades i tjugufyra
timmar vara fastande; och jag kan ej tillfyllest förundra
mig öfver invånarnes snikenhet, att icke häruti kunna gå
utlänningarne tillhanda, då månge ibland de förre voro för-

mögne, och deras hus voro i grannskapet af de punkter, der
vi voro stationerade. Utom mig furmos tvenne andre ut-
länningar vid samma corps: de voro Schweitzare, och
erforo samma obilliga förfarande. Vi delade med hvar
andra det matförråd, hvar och en kunde öfverkomma ; och
på sådant sätt kunde vi till en del förekomma följderna af
en så hård behandling.
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jag då hade mött några montonerosj de troligen ha-
de försökt att taga mitt lif, då de af mina vapen
funnit, att jag var i tjenst hos de unitära —och ännu
dertill—utlänning. Också kan jag ej neka, att det var
hemskt, att ibland klockan 11 å 12 om nätterna en-
sam vandra till mitt logis, på en trackt, der montone-

ros stundom plägade visa sig, och der de ibland
stadsboerne hade mycket medhåll.

Det dröjde ej heller många dagar förr än de
visade sig, och togo qvarter i samma hus, der jag
bodde; de hade fort med sig carne con cuero, och
trakterade dermed min värdinna, som i glädjen in-
viterade mig på denna läckerhet. Hon presentera-
de mig derpå såsom Engelsman, hvilken tittel till-
vann mig deras förtroende, och snart sutto vi alla
omkring ett bord, och spisade af den medhafda an-
rättningen , hvarunder likväl en gaucho höll -\akt
på gatan, för att gifva allarm, i fall någon patrull
af de unitära hade råkat komma. Efter måltiden
undfägnades de med tobak och brännvin, hvarefter
de fredligt redo sina färde; och på sådant sätt sak-
nade min värdinna alldrig färskt kött, ej heller hen-
nes hyresgäst.

Den utländska bataljonen hade nu, i stället för
att gå försvarsvis till väga, begynt att göra små ut-

fall , och utmärkte sig vid flera tillfällen. Då nu
Hr de Mendeville såg, att saken gick för långt,
gjorde han deremot föreställningar hos styrelsen;
men denna åberopade hans förut gifna tillstyrkan-
de, och äfven de fleste af de i bataljonen tjenande
Fransmännen påstodo, att, sedan de en gång genom
samma hans tillstyrkande blifvit komprometterade ,

—

de ansägo för bättre, att möta los montoneros med
vapen i handen , än obeväpnade, och önskade der*
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forc atlfå qvarstå. Men detta vägrade Hr. de Mende-
ville, och anhöll hos styrelsen om Fransmännens
entledigande utur krigstjensten; och, då styrel-
sen icke gjorde afseende på hans reklamation, begär-
de han sina pass och afreste till Montevideo , hvar-
est vid det tillfället en fransk eskader var statione-
rad, samt anhöll af dess chef, alt han ville under-
stöda hans reklamation. Detta skedde också på ett
sätt, som om det än kan kallas fermt, likväl icke
var kalkuleradt att befästa något förtroende emellan
båda dessa folk; ty om natten emellan den 21 och
22 Maj lade, i största hemlighet, 6 beväpnade båtar
ifrån eskadern, om bord på de i Buenos Ayres' in-
re hamn liggande republikanska fartygen, öfverföl-
lo dessas oberedda ringa bevakning med gevärs-eld,
och borltogo fem små skonare, samt brände den 6:te,
då de icke kunde föra den med sig. Vid denna, un-
der den djupaste fred, tvetydiga bedrift, omkommo
for republikanerne en löjtnant och någre matroser;
och åtgärden väckte så mycket mera ovillja ibland
Buenos Ayres' invånare, och till och med hos Frans-
männen sjelfve, som desse visste, att icke Buenos Ay-
res' styrelse, utan de sjelfve och deras konsul der-
till gifvit anledning.

Den påföljande dagen hlef en 24-pundig ka-
non nedsläpad till stranden nedanför hamnkaptens
hus, och lossades dermed några skott på de tagna
fartygen, hvilka Fransmännen ännu icke hunnit box-
era utur hamnen; men antingen var afståndet för
stort, eller krutet for svagt; ty ingen kula hann fram
till något af fartygen. Det återstod således intet an-
nat parti för Buenos Ayres' styrelse, än alt dagtinga
med Fransmännen , och sedan densamma låfvat
upplösa bataljonen, återställdes de tagna fartygen;
men likväl sedan Fransmännen förut befriat de om
bord varande federale fångar, och utan att någon
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ersättning blef gifven for förlusten af den uppbrän-
da skonaren—Ja, nitet gick härvid så långt, alt
desse fångar blefvo landsatte på det federala gebi-
tet!

Man läser väl Uti Annuaire Historique Univer*
sel pour 1829, att någre Fransmän, missnöjde med
krigstjensten , begifvit sig ut ur staden, — och delta
är äfven sanning; men desse någre voro kunskapa-
re åt General Rosas, hvilka för sitt egit intresse
sökte hans högqvarter, och hvaraf således icke må
hämtas argument, för att bevisa Fransmännens miss-
nöje med tjenstgöringen, lika litet som den om-
ständigheten, att någre franske fångar befunnits om
bord pade tagna skeppen, bevisar annat, än att des-
se voro sådane, som varit i hemligt förstånd med de
federale. Jag bestrider likväl icke, att ju en och
annan ibland Fransmännen funnits, som varit tvungne
att ingå i bataljonen , och derföre klagat hos sin
konsul; men lika känd, som Fransmännens enthusi-
asm för dennabataljon, — var deras ifver, att med våld
till tjenstgöring uti densamma tvinga sine lands-
män och andre utlänningar; och det enda tvångs-
medel, styrelsen i detta afseende användt, torde haf-
va bestått i goda löner åt de fleste officerare och
en mängd soldater af denna bataljon *).

Lavalle började nu att förtvifla om framgången
af den sak, för hvilken han ställt sig i spetsen,

*) Det är miirk\ärdigt all, Fransmännen äfven detta år (1839) be-
finna sig i delo med Buenos Ayres, och som det synes, ut-
af samma anledning, ehuru .al i allerner_dt förhållande•
ty då styrelsen nu är federal, skulle man ej förmoda, att
de så hastigt ändrat opinion, utan torde nu ett verkligt
tvång å styrelsens sida hafva föran ledt de franska represali-
erna, ehuru jjg lemnar deihän, om icke penningen äfven
här kunnat förleda en hop menniskor, som icke alla befin-
na sig i de bästa omständigheter.
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och flere af hans parti öfvergåfvo honom, dels di-
rekt, genom öfvergång till det federala partiet, dels
indirekt, dymedelst att de hemligen motarbetade hans
planar. Hemsk och förbehållsam tycktes samvetets
dom stå präglad i mörka drag på hansrynkade pan-
na, och ögonblickligt påkommande rörelser af vre-
de och otålighet antydde en svårt skakad själs stor-
mar, — på samma gång återfallandet ien stel, affek-
terad lugn blick, en despotisk min, en tvungen af-
mätt imitation af majestät i gången, tydligen tyck-
tes utvisa narren. Jag hade tre gånger tillfälle att
tala vid den lille tyrannen, och har dessutom sett
honom ofta, så att hans drag äro noga hos mig in-
präglade. Den första gängen besökte jag honom, i
anledning af Major Damströms *) arresterande. Dam-
tröm var federal; han hade varit Dorrego mycket lill-
gifven, och var nu på Lavalies befallning arreste-
rad: föremålet for mitt besök var, att framföra en
hellsning ifrån denne landsman, med anhållan, att

han antingen skulle slippa på fri fot, eller ock få
krigsrätt. Lavalles nalkande vid mitt inträde var slä-
pigt och obeslutsamt, och hans röst låg. Besöket
skedde i de rum, han bebodde hos sin far, Tull-
förvaltaren Lavalle; och , som det var något ti-
digt på morgonen, gick han i morgondrägt,
kanske ännu matt efter förra dagens mödor; ty
han hade sent den förlidna natten återkommit
ifrån en rekognosering. Hans tal var denna gången

*) Svensk, född i Stockholm. Han hade under sista fin.ka
kriget tjruat vid landtvärnet, fått Löjtnants afsked samt se-
dan begifvit sig till Buenos Ayres och derifiån till Chile,
hvarifrån han åtföljde expeditioi en till Lima under San
Martins befäl, deltog der i första kampanjen emot Span-
jorerne, blef shitligen fången samt dömd att arkibuscras ; men
undslnpp lyckligen ur sin fångenskap, och har sedermera
varit kommendant i Ensenada, en hamn och fkans nära Bu-
enos Ayres.
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icke obehagligt, och i hans väsende fanns ingen-
ting tillgjordt. Han bad mig återkomma om tven-
ne dagar, för att under liden, om målet inhämta
närmare underrättelse.

Efter tvenne dagars förlopp återkommen, och,
till yttermera säkerhet, försedd med ett bref ifrån
D., fick jag först länge vänla; och när jag ändtcli-
gen erhöll företräde, tog han hastigt emot brefvet
och bad mig återkomma den följande dagen. Vid
detta besök, som äfven skedde i hans egna rum,
var han klädd i husar-uniform, och mycket korrt i
sitt uttryck, likasom om han varit upptagen af vig-
tiga saker. Hållningen var osäker och rösten äfven
nu låg. Men under de följande dagarne, då jag åter
besökte honom i samma ärende, kunde jag icke er-
hålla audiens, emedan han då föregafs vara mycket
sysselsatt. De allmänna ärenderna begynte nu allt
mera nalkas sin utveckling, och D. ansåg detderfö-
re vara klokare, att icke vidare drifva på affären;
hvarföre jag också ioke mera derom sökte Lavalle.
Den tredje gången besökte jag honom, for Löjtnant
Halls*) räkning, i egenskap af tolk: Hall, som var
andre löjtnanten på ett Buenos Ayres krigsfartyg,
hade, som han trodde, orättvist af förste Löjt-
nanten blifvit arresterad, hvaröfver han till krigs-mi-
nistern inskickat en klagoskrift, som blifvit Lavalle
hemställd; och frågan var nu att få veta dennes ut-

slag. Detta besök skedde på fästningen i slottssalen;
men här behöfdes allt Jobs tålamod, för att kunna
vänta på företrädet. Lavalle befann sig i ett rum

*) En ung Svensk, som kommit till Buenos Ayres såsom
skeppgåsse, blef der först kypare, och sedan militär. För
den ofvannämnde tvisten inmanad i häckte, lyckades det
honom en dag att rymma ur arresten , hvarefter han gick
om bord på ett amerikanskt fartyg , och är troligen nu i
INord-Ameiika.
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innanför salen, och var i en uppbragt sinnesstäm-
ning; han gick ömsom med snabba steg fram och till-
baka — ömsom tvärstannade, och framstötte då med
häftighet en lång rad sammanpackade ord — ömsom
åter, stampade han häftigt med foten, och lät und-
falla sig en ed. — Det var med General Escalada,
som denna konversation underhölls: General Alza-
ga och flere andre personer af anseende, blefvo af-
\isade när de sökte företräde; ej eller vårdade han
se upp på den, med hvilken han talade; utan dål-
des hans ögon under en lågt öfver pannan nedtryckt
tschakå, som vid audiensen betäckte hans hufvud.
JNär han ändteligen kom ut ifrån det inre rummet,
fortsatte han, med afmätta, tunga och teatraliska steg,
sin gång åt nedra ändan af salen, der en dörr led-
de till tamburen, hvari från jag inkommit. Han var
klädd i generals-uniform, med tschakåen alltid lika
nedtryckt öfver pannan, och bar omkring lifvel ett
virkadtgullskärp, vid hvilkets knut hängde en tjock,
men korrt gulltofs *). Vid förbigåendet bevärdiga-
de han ingen af de närvarande med en min, ehuru
alle dervid gjorde en liten bugning; och när han
kom ned till mig, var det medelst ett löjligt tittan-
de under tschakå-skärmen, som det lyckades adju-
tanten, att fästa hans uppmärksamhet på mig. Han
lyfte då upp hufvudet; och gaf mig en bister blick,
hvarefter den skyddande tschakåen åter ofverskylde
hans drag, under den stund jag behöfde för att
framställa mitt åliggande. Jag gjorde detta ganska
korrt, för att icke ådraga mig hans otålighet; hvar-
efter han vände sig till adjutanten och ytlrade —

utan alt förändra hufvudets nedböjda ställning —

med sträfröst, ungefär följande korrta mening: ((Säg

*) Man påstår att denna tofs skall utmärka General-Kaptens
väldigheten.
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den herrn, att han skall finna hvad han söker uti
krigsexpeditionen». Derpå återtog han, utan att
göra den minsta hellsning, mekaniskt den ofvanbe-
skrifna gången, hvilken han bibehöll öfver borggår-
den, förbi Slottsvakten och öfver vindbryggan, hvar-
efter han ändrade kurs, och begynte gå fram och
tillbaka tvärs öfver vägen, som ledde till fästningen,
utan att yttra ett ord till någon af hans svit, hvil-
ken, under nära en qvart timma, stillatigande och
med förvåning tycktes betrakta delta märkvärdiga
uppträde. Ändteligen, likasom uppvaknad ifrån en
dröm, upplyfte han hufvudet, hvarvid hans ögon
råkade falla på hans tätt invid stående ridhäst —

och i elt språng var han i sadeln och i fullt galopp på
vägen till sitt logis. De herrar, som utgjorde sniten,
drogo först på munnen, stego derefter makligt till
häst, och redo sedan sakta efter.

Hans utseende är för öfrigt fördelaktigt. Ansig-
tet är icke behagligt, ehuru det ej heller kan sägas
vara fult; men deruti ligger någon ting kallt och
frånstötande. Näsan är rak, tunn och spetsig: kind-
benen något utstående, eller rättare, kinderna äro
något infallna: pannan är hög, och hyn något stö-
tande i olivfärg. Växten är medelmåttig och pro-
portionerad; hållningen i sällskapskretsen ogenerad,
och till häst — förträfflig; ehuru detta senare är en,
för de flesta ryttare å denna ort, gemensam talang.

Korrt efter det nyssbeskrifna uppträdet, begyn-
te bägge de stridande generalerne, att vänskapligt
närma sig till hvarändra; på en vacker dag aflägsnar
sig Lavalle ifrån sin armé, och begifver sig, åtföljd
endast af en adjutant., såsom parlamentär till Ro-
sas' högqvarter, der han med öpna armar blef
emoltagen; och ifrån delta ögonblick upphörde alla
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fiendlligheter. Lavalle förklarade derefter, i ett de-
kret till Buenos Ayres' invånare, att han, för att gö-
ra slut på inbördes kriget, och för att tillmötesgå
alla partiers önskningar, den 24 Juni träffat en kon-
vention med Rosas, i följe hvaraf freden var afslu-
tad emellan de båda arméernas chefer, med villkor,
att provinsens deputerade skulle sammankallas, för
att obehindradt bestämma den styrelse, som vore mest
förenlig med landets väl. Emellertid skulle Rosas
bibehålla öfverslyrelsen på landet, och Lavalle uti
staden; och ingen förföljelse för det framfarna, eller
för stridiga opinioner, skulle mera få äga rum.

Till öpnande af kommunikationen med los
Montoneros _, blefvo kommissarier af båda partierna
tillsatte, hvilka bevakade stadens alla avenyer, och
åtvarnade de inkommande gauchos _, att uppföra sig
stilla, samt fråntogo dem deras vapen och insig-
nier*), innan de tillätos att inkomma i staden. Det-

*) Dessa bestodo egentligen i ett band af röd färg, för de fe-
derale, och af ljusblå för de unitära, hvilket bars uti knapp-
hålet, eller omkring hatten; men los Montoneros hade dess-
utom en mängd andra attributer, hvarmed de ville uttryc-
ka sin loyauté, såsom bjelror omkring hästens hals, en röd
fjäderbuske på dess hufviid, samt röda band, som ined glit-
trande skrammel-messing och blanka silfver-bitar, ncdföllo
öfver dess panna m. m. Dessutom var ryttaren sjelf be-
prydd med mera och mindre röda fjädrar och band, samt
devisen: eller döden», sydd eller broderad om-
kring hans hatt eller mössa.

Den röda färgen alludcrade till Rosas' namn, emedan han
ansågs för federalismens förste kämpe. De federale voro
i synnerhet angelägne, att alldrig visa s;g utan sina insig-
nier, och det gick dervid så långt, att någre af deras parti i
Buenos Ayres, äfven under den mest kritiska tiden, bestän-
digt buro dem. Jag påminner mig, ibland andre, en vatten-
körare, som utom att sjelf vara dermed beprydd, hade an-
bragt en röd flagg öfver sprundet på sin tunna, samt hängt
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ta blef ock till en del af los gauchos efterkommit;
men hvad insignierna vidkom, så gömde de dem
hos sig, tills de hunno ur sigte af Kommissarierne,
hvarefter de åter togo fram dem, och roade sig, att

dermed beprydda, göra små kabrioler på gatorna,
under utrop af «Lefve federationen, död åt de uni-
tära!» hvilket alll likväl aflopp utan olyckliga följ-
der.

De deputerade sammanträdde nu åter i Buenos
Ayres; och — såsom det säges —> hade, under La-
valles inflytande, blott män tillhörande det unilära
partiet, dertill blifvit invalde ; hvarföre Rosas, miss-
nöjd lät förklara Lavalle, att han icke erkände de
gjorda valen, samt intog derefter med los gaurhos
en hotande ställning på något afstånd ifrån staden.
Man skred i anledning häraf, den 24 Augusti, till en
ny öfverenskommelse, hvarvid de förutgjorda elek-
tionerna blefvo annullerade, och Generalen Viamont
ställd i spetsen for provinsens styrelse, jemte ett tju-
gufyramanna råd, hvars ledamöter till största delen
voro federale. Portföljen för utrikes ärenderne an-
förtroddes åt General Thomas Guido, den för krigs-
ärender åt General Escalada, och den för finanser-
ne åt Manuel Garcia *) -— alla af federala partiet.

öfvrr oket emellan oxarne, som drogo vatt-kärran, ettbredt
rödt band med ordet: "federation», uti stora silfver bokstäf-
ver, han brukade i stället för Vattumannens vanliga utrop
"Vattumannen", ropa: "federalt vatten" — och han sak-
nade alldrig afnämare.

Det unitära partiet, som tillät detta passera, har dermed
visserligen ådagalagt en liberal anda, som man förgäfvcs
skulle hafva sökt hos dess antagonister.

*) Den samme som i Rio de Janeiro hade afslutit det famösa
och preliminära fredsfördraget (se Pag. 136). SIC lempora
mulantur!
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Nu var hemsökelsens dag kommen; och, sedan
det federala partiets öfverlägsenhet var bekräftad,
försummade dess chefer intet medel, för att förtryc-
ka det uniläras anhängare. Ofverallt afsattes de
embetsmän , som haft unitära åsigter, och substitue-
rades af federale sujetter, tvärt emot det fördrag, som
Rosas ingått med Lavalle; och sluteligen måste äf-
ven denne fly utur landet, för att undvika att blifva
skymfad och misshandlad. Ej nog härmed, allo
hans anhängare blefvo mer och mindre förföljde
och misshandlade; och de af federala partiet, hvilka
fingo i landet qvarblifva, måste afgifva de mest för-
ödmjukande erkännanden af ånger öfver deras för-
ra opinion och åtgärder, samt försäkringar om sim
adhésion till det federala systemet. Månge blefvo
utan dom och ransakning insatte i arrest, och der
för längre eller korrtare tid qvarhållne, samt fingo
ej komma på fri fot, utan alt förut afgifva den för-
ödmjukande nyssnämnda trosbekännelsen: flere miss-
handlades med hugg och slag på öppen gata, och
andre blefvo utan skäl och undersökning drifne i
landsflykt.

Don egos slägtingar och anhängare fingo nu en
offentelig upprättelse, medelst hans pompösa begraf-
ning, som bestriddes på statens bekostnad. Man lät,
nämligen, hemta hans qvarlefvor ifrån Arreco, dci
han blifvit skjuten, till Buenos Ayres; och, i en stoi
och för tillfället beställd präktig urna, blefvo de vi-
dare förda till slottet, hvarest urnan uppställdes på
en katafalk, under en himmel af sorgflor, uti ett prakt-
fullt inrättadt sorgrum. Vakthållningen bestriddes
härvid af kaptener; och under de flere dagar ex-
positionen varade, var rummet beständigt fullt af
nyfikne, dels lockade af prakten och de ofantligt
många vaxljusen, och dels ditkomna utaf saknad efter
den hängångne. Urnan fördes sedan i procession
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igenom en haie af soldater— och afven af Indianer, an-
förde utaf deras kasiker — till katedralkyrkan, hvar-
est hölls en högtidlig begrafning; och, efter cere-
moniens slut, affördes urnan till ett grafhvalf på la
Recoletas begrafningsplats, der högtidligheten sluta-
de med ett tal af General Rosas, hvilket varit gan-
ska vackert och rörande.

Men hämnden, den förfärliga hämnden, som
den aflidne i sitt afskedsbref till sin maka sökt hin-
dra, kräfde ännu många offer, innan hans slägtingars
hat kunde dämpas; och många förföljelser, som drab-
bade de unitära, räknade sitt ursprung, och hård-
heten af deras verkställighet— ifrån detta oförsonliga
hat. Följden häraf blef en allmän utflyttning af de
bästa familjer ifrån Buenos Ayres till Montevideo,
samt andra städer och byar i den nya Republiken
Oriental. De federale sökte deremot på allt sätt
förskansa sig vid väldet, med de medel, som furmos
i deras makt, om än icke alla af deras åtgärder vo-
ro i folkets sinne. De gynnade, till exempel, pre-
ster och munkar, samt läto förbjuda allt arbete och
all försäljning på söndagar, och vid högtider, hvar-
vid likväl folket en längre tid varit vandt, — och läto
fördrifva alla de lärare, som icke voro katoliker m, m.

I October afslöt Buenos Ayres en vänskaps- och
förenings-traktat med provinsen Santa Fé, hvaruti
blef öfverenskommit, att alla Unionens provinser
skulle åter inbjudas till en allmän kongress, och att
Buenos Ayres' styrelse emellertid skulle bestrida re-
publikens alla politiska angelägenheter.

En högst märkvärdig omständighet, vid det emel-
lan Rosas och Lavalle afslutade fördrag, var den to-
tala förgätenheten af General Paz, och afdelningen
under hans befäl. Denna lilla armé hade ifrån San
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Nicolas de los Arroyos framträngt lill Cordova-pro-
vinsen, hvilkens guvernör, Bustos, afsagt sig styrelsen,
sedan han blifvit slagen af Paz. Den sistnämnde
var sjelf Cordovez (hemma i Cordova), och blef der-
efter utnämnd till provinsens guvernör; men en äf-
ventyrare, vid namn Quiroga, hade emot honom
uppviglat de södra och vestra provinserna, och der
samlat en armé af omkring 4,200 man, hvartill ock-
så den afsatte Bustos förenade sig med en corps
af omkring 800 —■»; och med denna armé marche-
rade Quiroga emot Cordova. Paz, som då befann
sig med sin corps i staden och dess grannskap, gick
honom till mötes, och levererade batalj ett stycke
utanför staden, den 22 och 23 Juni, uti hvilken den
federala armén, efter ett hårdnackadt motstånd, slut-
ligen blef totalt slagen *), och förlorade dervid 1,500
man i döde och fångne. Efter denna seger, lycka-
des det General Paz, att i Cordova och nästgränsan-
de vestra provinser, införa det unitära systemet; men
det lyckades, å andra sidan, Quiroga, att åstadkom-
ma en revolution uti samma provinser, hvilkas in-
vånare han åter uppretade till krig emot Paz.

Denne General, som igenom Mendozas revolu-
tion, var beröfvad de resurser, han förut ifrån
Chile kunnat påräkna, och, afstängd ifrån all kom-
munikation med Buenos Ayres, — befann sig
nu uti en ganska brydsam ställning. I synnerhet
led hans armé, af brist på kläder och tobak, vida
mera här, än under kriget mot Brasilien; och lan-
dets invånare begynte att knota öfver bördan af

*) Ahrengren skrifver om denna affär, att Cordoveserne den
avdra bataljedagen blifvit drifne på flykten, men af de
veterana troppar, Paz medfört ifrån Buenos Ayres, med fälld
bajonett åter blifvit tvingade att hålla stånd.



PAZ' ARMÉ OCH SEGRAR.174
dess underhåll *). Men dessa vidrigheter motväg-
des af fördelen, som denna armé hade, att anföras
utaf skickligare officerare; och den hade, dessutom
vida större erfarenhet än den federala armén.

Sedan Quiroga hunnit samla tillräcklig styrka,
drog han sig åt gränsen emellan Cordova och Santa
Fé, för att der operera i sammanhang med de hjelp-
troppar, han väntade ifrån denna provins och Bue-
nos Ayres; men General Paz, som insett hans plan,
lät lika hastigt sin armé framrycka åt samma håll,
for alt hindra fiendens förening.

Så snart denna Quirogas kritiska ställning
blef bekant i Buenos Ayres, skyndade dess styrelse,
att såsom medlare träda emellan de båda partierna,
och proponerade, på sådan grund, ett stillestånd, ge-
nom 2:ne till de krigförande arméerna skickade
kommissarier; men Paz, som insåg, att dessa förslag
blott hade till föremål hans egen armés uppehål-
lande, och den fiendtligas förening med dess aliera-
de, — förstod att undvika snaran, och anföll, den 25
Februari 1830, den federala armén vid Frayle Muer-
to, (belägit nära gränsen af de båda sistnämnda pro-
vinserna), h\arvid hela Quirogas armé blef upplöst,
sedan den i döde och fångne förlorat omkring
2,000 man, samt åtta kanoner; och skulle Quiroga
sjelf säkert dervid blifvit fången, om han ej fått till-
fälle att undkomma i de ifrån Buenos Ayres utskic-
kade kommissariemes vagn.

Detta slag ansågs för afgörande; och hoppades
alla unitära, att Paz genast skulle med sin armé mar-
chera åt staden Buenos Ayres, den han, under de

*) Samma korrespondent skrifver i bref, dateradt Caroya (en
by norr om Cordova) d. 7 Oct. _S2_>. «Cordoveseri.e afsky
oss, jag till och med går så långt, att den befallande Cor-
dovescn (Paz) önskar, att vi vore för f . i våld.»
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federales forsla förskräckelse, lätteligen kunnat inta-
ga; men antingen han dertill ansåg sigför svag, el-
ler ock, att han befarade inbördes oroligheter i Cor-
dova — nog af, han drog sig tillbaka till denna
provins, utan att vidare företaga under hela det
nämnda året.

Quiroga begaf sig nu till Buenos Ayres, der han
af de federale med jubel emottogs. Man reste flera
mil, för att beneventera honom, och i sjelfva staden
emottogo honom statens högste embetsmän, anförde
af Guvernören, General Rosas; stadsboerne hurra-
de, och staden var om aftonen illuminerad. — En ut-

ländsk köpman, som icke tagit af sig hatten, då Qui-
roga visade sig, blef af pöbeln misshandlad; och
de fenster, som icke voro tillräckligt illuminerade,
eller ock der husen tillhörde för unitära ansedda
personer, —blefvo om natten, under regementsmu-
sik , sönderslagna — O'/ tempora o mores! — allt
detta för en rå, ursinnig barbar, uppstigen ur sjelf-
va draggen af hvad man kallar menniskor — — —

Se här hans biografi, sådan jag hört den berättas
af flere trovärdige!

Han hade i Chile tjenat såsom simpel soldat
under San Martin, derefter deserterat, och sedan
blifvit gripen för grofva brott, samt kastad i fän-
gelse, hvarifrån han åter fått tillfälle att rymma till
Mendoza och San Luis, der han, för sitt djerfva mod,
blef chef för ett röfvarband. Sådan var hans för-
sta politiska och moraliska bana; men snart ville
ödet, alt han skulle stiga högre; — provinsernas inre
skakningar föranledde de lycksökare, som på pö-
beln ägde inflytande, att deraf begagna sig till sam-
ma pöbels förtryck;—så hafva månge af de federa-
le herrskarne uppkommit, och så skulle också Qui-
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roga resa sig ur gruset af sin förnedring. Han pas«
sade på ett tillfälle, då en revolution utbröt i, om
jag rätt minnes, provinsen Rioja, kastade sig med
ett band af sina säteliter på det ena partiets sida,
samt bibehåll sedan porvinsen såsom sin egen lag-
gillda egendom; och hvarken samvetskänsla, el-
ler lag, kunde afhålla honom ifrån, att öfver allt
hvar han framfor, söla sig i de nedrigaste brott. Då
han vid revolutionen i Mendoza ställde sig i spet-
sen för denna provins' styrelse, fanns der ingen
gräns för hans grymheter: hela familjer störtades i
elände, sorg och vanära.

Nu kommen till Buenos Ayres, och der öfver-
hopad med ärebevisningar, borde man kunnat vänta,
att civilisationens omgifning skulle något inverka på
hans brutala natur; men långt derifrån. Det är,
nämligen, bekant, att när^Krigsministern, General
Guido, infann sig i hans logis, för att komplimen-
tera honom, blef han af Quiroga öfverfallen med
det gröfsta ovett, samt utkörd, — och äfven Gene-
ral Rosas, statens chef, kunde icke undvika hans
brutala ovett. Han blef emellertid af de förnäm-
sta familjer firad, såsom om han varit deras skydds-
Gud, och — hvem skulle tro det? — han gynnades
äfven af det vackra könet, och ibland andra af en
i Buenos Ayres utmärkt skönhet. Ifrån dessa fina
och bildade sällkaper, såg man honom ofta vandra
till någon esquina *), der associera sig med några
spelande eller supande landstrykare, och sedan med
dem fördrifva aftonen och en del af natten under
spel och utsväfningar. — Han var till växten slarkt

*) Esquina är hörnet af ett hus, och är vanligen förseddt med
en dörr åt tvenne gator; der försäljes brännvin, matvaror
och cigarrer; och der pläga los gauchos församla sig för
att spela kort, supa och disputera.
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byggd, något öfver medelmåttan lång, men med grof-
va lineamenter, — och såg fullkomligt ut, såsomhvar
och en annan förhärdad, rå och ohyfsad menniska.

Sedan han något öfver fyra månader uppehål-
lit sig i Buenos Ayres, tänkande, som det tycktes,
på ingenting annat än sina nöjen, — försvann han
helt oförmodadt, utan att man i allmänhet visste
hvart han tagit vägen. Men, efter några veckors för-
lopp, blef det bekant, att han åter stod i spetsen för
en talrik armé uti provinsen Santiago del Estero.
Han hade, nemligen, i hemlighet och inkognito be-
gifvit sig ifrån Buenos Ayres till Santa Fé, och der-
ifrån på smygvägar, genom el Chaco *), kommit till
den förstnämnda provinsen, hvilkens invånare det
lyckades honom, i förening med den förre guver-
nören Ibarra, att reta till uppror, och förmå att
gripa till vapen.

General Paz hade emellertid med sin armé när-
mat sig till gränsen af Santa Fé, och var redan färdig,
att anfalla Guvernören Lopez' armé, då en besynner-

*) Chaco, eller el gran Chaco, är namnet på det vidsträck-
ta land, som utbreder sig ifrån högra stranden af Para-
guay och Parana, till gränsen af provinserna Santa Fé, Tucu-
man, öfre Peru och Chiquitos. Det är bebodt af många
stammar villda Indianer. De, som uppehålla sig vid Para-
guay och Parana ifrån den 23°, 30', till den 31° S. bredd —•
ehuru utgörande både till språk och seder helt åtskillda folk,
såsom Lenguas, Tabas, Macobis, Abiponis — äro gemenligen
kända under den allmänna benämningen af Guaycurrus, en
stam, som längesedan försvunnit förmedelst de krig den ut-
stått; de som befinna sig norr om den 23°, vid floden Para-
guay, och utsträcka sig ända till Portugisiska besittningarna,
äro Mbayas och Gu anas.
Essay Hislorique sur la revolution du Paraguay par

M. M. Jlcnger cl Longchamp, pag. 71.
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lig händelse gjorde, att han blef tillfångatagen. Han
hade, nämligen, åtföljd af några få personer, skiljt
sig på ett litet afstånd från sin armé, for att under-
söka fiendens position, —då han oförtänkt föll uti ett
bakhåll af fiendtlige ryttare, hvilka, när han försök-
te att undkomma på sin qvicka häst, snärjde honom
med de förut beskrifne bo las, och derefter tvungo
honom, med pistolen för bröstet att följa dem; —

utan att han vågade afgifva det minsta rop. På
stället var ett snar, som hindrade hans egna förpo-
ster att observera hvad som tilldrog sig ; och hans
ledsagare gingo så varsamt, och togo sådana om-
vägar, att det blef omöjligt för de kavalleri-sqvadro-
ner, de unitära sedermera utskickade, för att uppsö-
ka honom, att kunna få rätt på den väg han tagit;
och efter tre dagars färd blef denne, de federales
störste fiende, såsom krigsfånge införd till staden
Santa Fé, der han, likväl, af Guvernören Lopez blef
utmärkt väl emottagen.

Det finnes månge, så väl af federale som uni-
tära, hvilka tvifla om tillgången härvid varit sådan,
som den nu blifvit beskrifven; utan äro de af den tan-
kan, alt någon hemlig öfverenskommelse emellan
Lopez och Paz foranledt detta så kallade tillfånga-
tagande. Missnöjet uti den unitära armén hade
redan nått sin höjd, och Generalen var, under så-
dana omständigheter, kanske tvifvelaktig om hvad
slut striden skulle få, i händelse han ännu en gång
finge en affär med barbaren Quiroga, hvilken, i fall
Paz hade fallit i hans händer, säkert icke hade sko-
nat hans lif.

Man kan lätt föreställa sig den öfverraskning,
denna tilldragelse skulle förorsaka uti en armé, som
så oförmodadt blifvit beröfvad sin anförare — och
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dertill ännu en man, som var älskad af soldaten,
och hade officerames fulla förtroende. Under allt
det missnöje som rådde ibland arméns chefer,
kunde någon täflan emellan dem om det högsta be-
fälet alldrig uppstå, så länge en sådan man var in-
nehafvare deraf, hvilkens öfverlägsenhet af alla er-
kändes. De lyckliga bataljer armén vunnit under
hans anförande , hade ock till sådan grad tillvun-
nit honom dess förtroende, atl den alldrigmisstrod*
de utgången af något slag, så länge han var arméns
chef. Nu deremot, sedan han var borta, var det
också förbi med soldatens mod och lydnad, office-
rames förtroende, och chefemes enighet. Man be-
gynte tvista om förmonsrätt till Öfverbefälet, och
under tiden hunno fienderne samla sina stridskraf-
ter. Ändteligen stannade pluralitetens val på öfver-
sten Gregorio Aråoz de la Madrid — en tapper man,
som allt ifrån emancipationens början, offrat sitt
blod på frihetens altare, —en man af lika exempel-
löst hjeltemod, som oegennyttig och ädelsinnad;
men han var derföre icke general.

Ifrån denna period begynte den unitära ar-
mén att vackla i sina rörelser; den hade ingen ge-
nius, som kunde hålla den tillsamman,— ingen öfver-
lägsen kraft, som ingaf den förtroende. Månge miss-
nöjde ibland cheferne drogo sig ifrån krigsteatern;
och desertation ibland soldaterne ökade sig, i pro-
portion med den dageligen tilltagande bristen på
det nödvändigaste *). Ändteligen träffade båda fi-

*) Armén befann sig i den mest beklagansvärda belägenhet.
Jag fick denna tid bref ifrån Ahrengren, deri han berättar
mig, att både officerarne och soldatetne voro klädde i trasor.
Han sjelf hade af uniformen endast qvar en tschakö, föröfi»
rigt hestodo hans kläder i: en söndrig blå tröja, underklä-
der af röd boj, och stöflor af billingar. På mat var stun-
dom sådan brist, att hela armén i flera dagar var utan,
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endtliga arméerna tillsamman, mot slutet af år 1831
nära Salta, och en het drabbning uppstod, hvar-
vid den federala, under Quirogas befäl, som var den
unitära vida öfverlägsen, segrade, — och den unitära,
under la Madrid, blef fullkomligt slagen och helt
och hållit upplöst

Jag har träffat en ibland de få officerare, som
vid detta tillfälle kunde undkomma. Han berättade
mig att striden varit förfärlig, och i början hade
de unitära—medelst deras goda artilleri, som då
hade till Chef den förutnämnde Majoren, men då
mera Öfversten, Ahrengren — ibland fienderna gjort
ett gruflligt nederlag; men de blefvo snart öfver-
flyglade och drifne på flykten. Artilleriet hade hål-
lit sig till det yttersta, men blef öfvergifvil af sin
betäckning; och Ahrengren, som nu var nästan en-
sam sysselsatt med ricktandet af en kanon, steg ock-
så till häst för att följa de flyende, men hann icke
hastigt nog bringa hästen i carriére, utan omringa-
des af fiendens ryttare, och blef i ögonblicket med
en lans genomstungen i ryggen straxt nedanför ax-
larna, samt föll död till marken. Barbaren Quiroga
hade, nämligen, gifvit befallning, att alla unitära of-
ficerare skulle utan pardon nedgöras, hvilken grym-
het till punkt och pricka efterkoms af både office-
rare och soldater. Slagfältet var betäckt med lik,
och endast General en chef, med en liten hop ryt-
tare och någre få officerare, kunde undkomma. Den
officerare, af hvilken jag erhållit denna berättelse,

när dess marcbe gick igenom trakter, hvarifrån fienden bort-
drifvit boskapen.

Jag bad honom förgäfves, att öfvergifva en bana, der han
såsom utlänning icke hade något intresse att förfäkta; men
han gaf mig då till svar, att han ville ej likna de fege,
som i nödens stund öfvergåfyo sina kamrater.
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hade vid tillfället blifvit svårt blesserad, och, af fi-
enderna ansedd som död, qvarlemnad på slag-
fältet; hvarefter han sedan under nattens mör-
ker hade släpat sig till en enstaka koja, hvars in-
vånare hade undandöljt honom för Quirogas folk.

Så slutade den unitära armén och dess tappre
hjeltar sin bana, efter en mängd af lidanden och
uppoffringar, segrar och ära. Men den grymme
Quiroga hade ock, med denna sista barbariska bragd,
uppfyllt målet af sina ohyggligheter, och äfven han
skulle ännu i tiden falla ett försoningsoffer för den
kränkta oskulden, enkors och faderlösa barns tårar,
hela provinsers förstöring genom exempellösa härj-
ningar, och ändteligen för detta sista allmänna,
förfärliga mord.

Någre öfverblefne ifrån den sålunda omintet-
gjorda armén, någre nämnare af dessa och andra
förfärliga oförrätter, eller kanske någre missnöjde
ibland hans egit folk, hade lagt sig i bakhåll på den
väg, der Quiroga med ett litet följe skulle åka fram,
— omringade hans vagn, tvungo honom att stiga utur,
sköto honom för pannan., och försvunno i ödemar-
ken, utan att man ännu kunnat upptäcka hvilka de
varit, oaktadt den federala styrelsen utlofvat betyd-
liga summor åt den, som kunde uppgifva banemän-
nen *).

Det federala systemet var nu en tid fullkomligt
tryggadt. Dess kraftigaste motståndare hade, ige-
nom Paz' fångenskap och den unitära arméns för-
störing, försvunnit, — och styrelsen i Buenos Ayres

*) Författaren har sedermera blifvit underrättad, att hufvud-
männen , tvenne bröder Rcinafé, och alle de öfrige af de
sammansvurnc blifvit upptäckte, och. på General Rosas' be-
fallning, summario processu, i Buenos Ayres afrättade.
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vidtog alla möjliga åtgärder, för att utrota de åter-
stående af det unitära partiet. Väl hade Lavalle, jem-
te några af hans parti, landstigit i Entré Rios, for
att der förena sig med en öfverste Jordan, som re-
volutionerat en del af denna provins'invånare; men
både han och Jordan blefvo slagne, innan de hun-
nit förena sig, och måste fly till republiken Cis-
platina, eller Oriental.

I téten för styrelsen stod nu (1831) General Ro-
sas, som upphäft sig till Diktator, och styrde landet
med jernspira. Alle hans vänner och anhängare
blefvo insatte i statens vigtigaste värf, då deremot
en stor del af den bättre populationen, som miss-
tänktes för att vara gynnare af det unitära partiet,
tvingades att öfvergifva landet. Desse begåfvo sig till
den nyssnämnda republiken , der de troligen ännu
i denna dag förvänta en forlossare, som åter skall
infora dem i sitt förlorade land.

Ibland andra märkvärdiga åtgärder, förtjenar det
uppmärksamhet, alt den förutnämnde förtjente man-
nen Rivadavia, som återkom ifrån Europa för att
rädda sitt fädernesland, nekades att der få vistas,
— och nödgades också taga sin tillflygt till repub-
liken Oriental, der han nedsatt sig på en landt-
egendom. — Ett dylikt öde träffade äfven, och
kanske med skäl, under Lavalles regering Gene-
ral San Martin, hvilken icke en gång fick landsti-
ga i Buenos Ayres, utan måste återvända till Eu-
ropa.

Tryckfriheten blef under denna period betyd-
ligt inskränkt, och penningeväsendet råkade i stör-
sta villervalla. Nästan all återstående boskap, med
undantag af General Rosas', som under inbördes
kriget af både federale och unitära blifvit skonad,
var af Lopez' troppar drifven ifrån Buenos Ayres'
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slätter till Provinsen Santa Fé, och i föje deraf var
handeln betydligen aftynad.

Detta inbördes krig har medtagit republikens
hornboskap och hästar till belopp af flere hundra
tusende af hvardera slaget; och det fordras, i anled-
ning deraf, en lång tid innan landets förra välslånd
kan uppblomstra.

Emellertid är General Rosas, såsom politisk
man betraktad, i närvarande period kanske nöd-
vändig för republikens lugn. Han åtnjöt alla pro-
vinsers styrelsers förtroende, och alla gauchos'' kärlek.
Uppfostrad ibland desse, kan han väl icke lysa med
bildning och kunskaper; men han är känd alt
äga ett godt hjerta, och, ehuru han styrer med sträng-
het, är hans rättvisa, vid lagarnas tillämpning, lik-
väl exemplarisk. Äfven under de kritiska ögonblic-
ken, då beständiga strider föreföllo emellan de fede-
rala och de unitära tropparna, lät han utan dom
och ransakning nedskjuta hvar och en af hans eget
folk, som beträddes med plundring. Såsom någon-
ting karakteristiskt, men som äfven utmärker hans
böjelse för rättrådighet, må nämnas en omständig-
het, som i Buenos Ayres väckte munterhet:

Rosas plägade ofta på sina egna gods, som äro
många och vidsträckta, roa sine underhafvande med
kroppsöfningar — och äfven kappridning; och, för att

göra dessa öfningar mera intressanta, hade han der-
vid ulfäst vissa belöningar och straff. Han brukade
ofta sjelf taga del i dessa lekar, i synnerhet i kapp-
ridningen, deri han sällan kunde öfverträffas; men
slundom fann också han sin mästare ibland los gau-
chos, då han genast underkastade sig det utsatta
straffet; — och detta skall stundom bestått uti slån*-
gar!

Han är lång, reslig, väl växt, — och har ett vackert
utseende; han har ett ogcneradt sätt alt vara, samt
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är artig och förekommande emot alla, som med ho-
nom komma i beröring. Det enda hvarföre man
egenteligen kan klandra honom — utom hans poli-
tiska tänkesätt, hvilka äfven kunna betraktas ifrån
tvenne sidor —är hans okloka indragande af Indi-
anerne i den inbördes fegden; ty desse trolöse, de
christnes hatare, skola hädanefter alltid med mera
framgång göra sina härjningar på Republikens om-
råde, sedan de af honom fått vapen, så framt det
icke lyckas honom, att uppodla deras fallna mensk-
lighet, hvarlill han använder de yttersta bemödan-
den.

Så låter han t. ex. deras Kasiker, när de kom-
ma till staden, spisa vid sin taffel, och deltaga i hans
promenader: deras underhafvande begåfvas med
skänker, och undei"hållas fritt innom provinsens
territorium; och det hade varit roligt, att se desse
villde höfdingar, då de en gång fingo åtfölja Rosas
om bord på en å yttre redden liggande fransk kor-
vett, den de betraktade såsom ett vidunder. Kom-
mendanten hade dervid haft nöjet att höra deras
besynnerliga skålar och yttranden, tolkade af Ge-
neralen sjelf, som skall hafva lärt sig flera dialek-
ter af deras språk *).

*) Så väl desse Indianers språk, som seder m. m. ha en så-
dan likhet med de af förf. förut beskrifna uti dess afhand-
ling om Republiken Chile (Pag. 279), att det skulle blifva en
repitition, att här beskrifva dem. Jag bör dock nämna att jag
funnit de så kallade Patagonerncs omtalade växt helt och
hållit öfverdrifven, och icke kunnat skillja dem ifrån de
öfrige Indianemes.
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6. ARTIKELN.

Staden Buenos Ayres. —El Forte—Gator, torg och byggnads-
sätt. —Publika byggnader. — Promenader. —Seder. —Språk.
La Portena. — Kavaljeren. — Den högra sidan.
Buenos Ayres är Hufvudstaden for provinsen af

samma namn, och tillika sätet för alla den Argen-
tiska Republikens förenta provinsers gemensamma
styrelse. Den är reguliert anlagd på en ifrån Pla-
tå-flodens sydvestra strand utskjutande halfcirkel-
formig landtunga, vid 34° 36' Sydlig bredd, samt

58° 11 Va' Vestlig längd.
Enligt historien var Don Pedro de Mendoza,

år 1835, dess förste anläggare; och, i anledning af
den der jemnt rådande friska luften *), gaf han åt
staden dess nuvarande namn, hvilket egentligen på
svenska betyder: goda väder, eller god luft.

I sydost ifrån Buenos Ayres nedflyter i Plata-
floden en liten å , el Piiachuelo , ifrån hvars bräd-
dar landet höjer sig i långsam sluttning, hvil-
ket gör, att stadens läge är litet högre, än den om-
gifvande traktens. Utsigten ifrån staden åt Plata-flo-
den , föreföll mig alltid något dyster, i anseende
till de på redden liggande fartygens afstånd.

Nära invid landgångstället är fästningen el For-
le , hvilken dominerar en del af hamnen, och
har från sjösidan ett imposant utseende: Den är
omgifven af grafvar och vallar, samt är försedd med
bastioner och en vindbrygga; i fredstider har den
en lilen garnison af omkring trettio man, men un-
der krig, består dess besättning af flere hundrade.
I midten af en mängd utanverk och flyglar, befin-

*) Förmodligen hade upptäckten skett om vintern, ty om
sommaren inträffar ofta qvalmig väderlek.
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ner sig Palatset, — en stor byggnad, som innesluter
en fyrkantig borggård, och utgör Presidentens, eller
General-Guvernörens residence.

Buenos Ayres' gator äro raka, breda och, på
båda sidor, försedda med trottoirer; de förnämsta ä-
ro Florida och Reconquista, hvilka genomlöpa stör-
sta delen af staden : Den förra är bebyggd af deri-
kaste bland invånarne, och har följaktligen de vac-
kraste och rymligaste hus, hvilka, der terrainen så-
dant tillåter, omvexla med smakfulla trädgårdar:
Den sednare är förmodligen äldre, emedan husen
der äro mera sammanpackade, och tomterna min-
dre; den är märkvärdig för den här förut beskrif-
na armé af 8000 Engelsmän, hvilka år 1807, under
General Whitelokcs befäl, i synnerhet på denna
gata anföllo Spanjorerne och stadens med dem för-
enadebeväpnade invånare, och som äfven der ledo det
betydligaste nederlaget; hvarföre ock gatan ifrån
den tiden erhållit namnet Reconquista, som betyder:
återeröfring. Trottoirerna äro mindre beqväma, i
anseende till de ifrån husen långt utestående jern-
galren och den mängd stolpar, hvilka garnera deras
yttre sidor såsom värn mot de åkande; och de- gå-
ende äro på flera ställen blottställde , att stöta sig
mot dessa impedimenter — särdeles om man går två
i bredd.

Stadens förnämsta torg var förut ovanligt stort och
vackert, omgifvit i söder af den nyss beskrifna fäst-
ningen, i öster af katedral-kyrkan och en under
byggnad varande teater, el coliseo kallad : i norr af
slottet, och i vester af privata byggnader; men blef
efter revolutionen, medelst en deröfver byggd por-
tik, indelad uti tvenne mindre, nämligen, la plaza
de la Victoria (segertorget), och la plaza de la Con-
stitucion (konstitutions torget). Denna porlik är
för öfrigt ganska vacker, och utgör en af eleganta
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bodar bestående lång bazar, hvilken å bägge sidor
omgifves af en rymlig, täckt och med huggen grå-
sten belagd gång, hvars yttre sida är öppen, och
består af starka hvalfbågar. Taket, som är platt och
omgifvit af en vacker balustrad, upplåtes vid exer-
cisser, processioner och andra högtidliga tillfällen,
åt publiken; och pläga då balustraderna beprydas
af smakfullt klädda bättre fruntimmer, hvilka der,
både äro i skygd för den påträngande pöbeln, och
tillika ha en fri utsigt öfver de båda nyssnämnda
torgen.

Byggnadssättet är här, som i Chile, smakfullt, och
beräknadt på beqvämlighet och utrymme. De flesta
husen äro utan våning, men man finner äfven nå-
gra som hafva en å två, och hvilkas fönster äro
försedda med smakfulla balkonger, som ofta prun-
ka med granna växter och blommor. Taken äro
platta och begagnas till promenad, särdeles om qväl-
larna, då man der inandas en friare luft. Dessa
Azotéas _, eller terrasser, äro antingen försedda med
vackra balustrader af jern, eller murade kolonnader,
hvilka åt staden gifva ett nätt — och att jag så må
säga — orientaliskt utseende; och utgöra de alla aft-
nar familjernas mötesplatser och stället, der visiter
emottagas. De dominera dessutom en gfuiska vid-
sträckt utsigt öfver hamnen och en del af staden;
och ej sällan frapperas de förbigående af der för-
samlade harmoniska sällskapers ljufva toner.

Innom husen finner man mycken prakt uti möb-
ler, hvilka, enligt den nyaste europeiska smaken,
ofla ombytas utaf de rika ibland las porlenas (Bue-
nos Ayres' damerna). Golfven, som här till största
delen bestå af brändt tegel, äro om sommaren be-
täckta af fina Indiska mattor af gräs eller rötter, och
om vintern, med dyrbara engelska eller franska, af
ylle eller schagg.
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Nästan på hvarje större gårdstomt finnes en el-
ler flera små trädgårdar med blomster-parterrer,
hvilka vattnas genom kanaler, som ledas ifrån en i
midten af trädgården anlagd cistern eller brunn;
men detta vatten begagnas hvarken till kok- eller
dricksvatten, ehuru det i allmänhet är ganska klart
och rent smakande, — och det, emedan man här an-
ser brunnsvattnet for ohellsosamt — en fördom som
äfven råder i Chile —; utan nyttjar man i stället flod-
vattet, hvilkets orena partiklar man afsätter medelst
en ringa tillsatts af alun.

Ibland offentliga byggnader utmärka sig i syn-
nerhet Katedral-kyrkan; men den var ännu (1831)
icke fullbordad. Den upptager största delenaf Vic-
toria-torgets östra sida, är omgifven af en med hug-
gen sten belagd upphöjd rez de chaussée, samt försedd
med en vacker dome. och kupol. Slottet, som är sä-
tet för högsta Domstolen samt flera andra embets-
mannavcrk, såsom polisen, notarivs publicus m. m.
är en stor, men ful byggnad. — Banken deremot,
är ett vackert stenhus med flera våningar. — Tul-
len är en ansenlig byggnad, som upptager ett helt
qvarter, men utan något arkitektoniskt utseende.
För öfrigt finnes här en mängd med kyrkor, hvil*
kas vackra kupoler och höga spetsiga torn utgöra en be-
haglig kontrast emot de omgifvande platta hustaken.

San Augustin, det enda kloster, som ännu fått
bibehålla sina tillgångar, är ganska rikt; alla de öf-
rigas förläningar hafva blifvit tillgripna utaf staten,
hvarföre dessa kloster också äro betydligt vanvår-
dade. Dessa, så väl som hospitalen för män och
qvinnor, samt för hittebarn och huerfanos (fader-
och moderlöse), äro alla uppförda af huggen sten,
och göra ett särdeles afbrott emot bonings-husen,
hvilka äro uppmurade af brändt tegel och hvitlim-
made. — Ett Engelskt kapell har i senare tider
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blifvit uppfördt, och utgör här, med dess vackra
dome och resliga kolonad, en af de vackraste pryd-
nader af detta slag.

I Östra ändan af Staden på en upphöjd stor plan,
der fordom varit ett kloster, de las Recoletas (de in-
dragnas)*) äro tvenne vackra och rymliga kasserner
uppförda, hvilka till en del omgifvas af en vidsträckt
trädgård. Emellan kassernerna och staden är ett

stort torg, der tropparna uppställas och exerceras.
Spektakelhuset är en enkel, nätt och prydlig

byggnad i stadens medelpunkt, med en ganska vid-
sträckt lokal, som lemnar så tillräckligtrum, att icke
mindre sjelfva teatern än äfven flera salar för förfrisk-
ning, mathållning, billard m. m. samt rum för resande,
finnas på sjelfva bottnen, och man således besparas
besväret af trappor. Teaterns Salong är rymlig och
smakfullt dekorerad.

Pragliga Hoteller och Källare finnas häri mängd,
och äro beqvämt anlagda och rikt möblerade ; bor-
den aro vanligen försedda med marmorskifvor,
och väggarna klädda med granna franska tapeter,
föreställande bataljer och vyer i Syd-Amerika,
Sandvichs-öarnes invånare, Amerikas Ur-invånares
bragder och lidanden vid Spanjorernas ankomst m.
m. Serveringen går ganska qvickt, och är tämligen
snygg; åtminstone skulle det der anses för det hög-
sta bevis på missaktning och vårdslöshet, om vin-
eller dricksglas serverades med blotta handen; utan

finnes för hvarje bord ett tillräckligt förråd med
brickor, hvarpå gästerna undfägnas, utan att be-
höfva riskera att nedsmutsa sina händer och kläder
på våta och klibbiga bord. Ekläreringen är i all-
mänhet på dessa ställen väl vårdad, och på många,
praktfull, — såsom händelsen var på Victoria och
flera andra hoteller, der en mängd afreflectionsspeg-

*) Recoletas betyder äfven: Barfota-Nunnor.
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lar åstadkommo både ett ökadt sken, och den mest
förvånande illusion.

Sluteligen må icke glömmas att ibland de publi-
ka byggnaderna omnämna la Capitania del Puerto }

eller Hamn-Kaptens-embetet. Denna byggnad, som
ligger vid landgångsstället, har, såsom de flesta an-
dra, ett platt tak; men derpå är uppfördt ett slags
observatorium, försedt med goda tuber, för att på
afstånd kunna upptäcka kommande och gående far-
tyg, — samt en hög mast, hvarifrån hamn-kaptenen,
medelst signaler, kan kommunicera med denij samt
med hela den yttre och inre redden.

La Sala Argentina*) är en inrättning för både
nytta och lidsfördrif, och består af en stor byggnad
med flera våningar, hvaruli finnas prägtigt möble-
rade salar för baler och konserer, stora rum för
billard och konversation, samt ett läserum med
böcker, in- och utrikes tidningar, L'loyd's lista m.
m. Härmed är tillika förenadt ett kontor med un-
derrättelser om kommande och gående fartyg. He-
la denna inrättning underhålles i synnerhet af sta-
dens förmöguare köpmän och borgare.

Ifrån fästningen går i östlig rigtning långs efter
stranden en med träd planterad bred väg, som kal-
las la Alameda (poppel-promenaden), emedan alen
består af detta slags träd. Här och der, emellan
träden, äro stensoffor uppförda, der de promene-
rande kunna hvila i skydd för solstrålame; men des-
sa äro få, och det hela är utan lif, samt vittnar om
förstörelse; ty en stor del af träden äro nedruttna-
de, och sofforna mosslupna. Det är endast baden

*) Argenlino (af Silfvcr); delta ord begagna invånarne för
korrthetens skull, i stället för: del Rio de la Platå.
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som ditlocka folket; och då dessa begagnas, ser man
hela stranden vimla af brokiga grupper utaf damer
och herrar, hvaraf de flesta likväl icke äro der, för
annat ändamål, än att betrakta de simmande, samtträf-
bekanta. Fruntimren äro här i allmänhet snälla
simmerskor, och begagna baden oförtrutet under den
varma årstiden. De bära dervid för tillfället gjor-
da simm-kläder, och kunna ofta i flera timmar, utan
att låta sig generas af de förbigåendes blickar, sväf-
va fram och åter på flodens yta; och karlar, som
begagna simmkläder, kunna simma fruntimren gan-
ska nära, ja stundom midt ibland dem. Den lång-
slutta, med fin sand betäckta bottnen, gör detta nöje
både säkert och angenämt; och man har sällan der-
vid hört af någon olycka.

Den andra, och i allmänhet den mest freqven-
terade promenaden, är vid la Recoleta^ eller den Öp-
na platsen framför de nyssnämnda kasernerna, der
stadens invånare församla sig, antingen för att afhöra
regementsmusiken, som hvarje afton der gifves, el-
ler ock, for att intaga förfriskning i en vacker der-
invid belägen park; och den förut omnämnda la
Florida-gatan, som leder till denna promenad, plä-
gar om söndagarne vara full med vandrande perso-
ner. En tredje promenad är el Parque Argentino
(Argentiska parken), så kallad emedan den är an-
lagd på en stor öppen plan vid arsenalen, hvilken
senare här kallas El Parque. Denna anläggning
räknar sin tillvaro ifrån Presidenten Rivadavia,
som jemte flere af stadens förmögnare invånare der-
till uppgjort planen, och tecknat de första actier.
Den är tilltagen uti stor skala, och borde med ti-
den blifva mycket freqventerad, emedan der finnas
flera förenade tillfällen till nöjen, såsom: teater och
orchester under bar himmel midt uti planterade skogs-
lundar: häckar, formerande irrgångar: vattenkon-



ster, blomster-parterrer, mat- och danssalar, bil-
lard, konversations-salonger, förfriskningar af alla
slag m. m. Emot en entrée af 12 realer i papper,
eller ungefär 40 sk. RGS, hade man fritt tillträde i
promenaderna och alla rum; men vid spektakel,
dans eller dylika nöjen, förökades priset i mon af
omkostnaderna. Då jag besökte denna inrättning
(1829 —1831) var sinnesstämningen i Buenos Ayres
sorglig och orolig, hvarför också detta ställe då föga
besöktes.

Den fjerde promenaden, var till las Barracas,
eller till den förut beskrifna floden Riachuelo , hvars
stränder voro med mindre hus bebyggda, och hade
ett landtligt utseende. Man gick vanligtvis dit lill
fots och en famille* för att, som det hette, tornar

el ayre campcstre (hämta landtluften); och vårvägen
dit behagligt varierande af nätta landtgårdar (hvar-
ibland en ganska treflig, tillhörig Amiral Brown),
trädgårdar, och nätta vyer vid stranden afPlata-floden.

Men utom dessa promenader till fots, besöktes
ofta de närbelägna landtgårdarna af den eleganta
verlden, antingen i vagn, eller, som oftast var fallet
(äfven med fruntimren), till häst; och tre oansenli-
ga byar eller Villas: den ena vid namn Quilmesj
belägen omkring 11/*l 1/* svensk mil söder om staden,
och de andra båda S.n Isidro och las Conchasj om-
kring 1% å 2 mil norr om densamma, voro gemen-
ligen målet för dessa kavalkader.

Sederna i Buenos Ayres hafva väl, likasom i de
öfriga f. d. Spanska kolonierna, mer och mindre bi-
behållit moderlandets prägel, dock torde de här
hafva undergått en i proportion märkligare förän-
dring. Det nära läget till Europa hade redan un-
der Spanska tiden föranledt tätare besök emellan
Spanjen och denna stad; och dess invånare besök-
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tes äfven då oftare af utlänningar, — särdeles af of-
ficerare om bord på främmande krigsskepp. Af[
detta blandade umgänge, följde småningom en fif-
figare utveckling af de inföddes fordom föga öfva-
de fattning; retelsen till lyx ökades medelst modets
hastigt öfverförda förändringar» och denna lyx in-
skränkte sig ej blott till' kläder och boningar — nej,
den öfvergick med snabba steg till ett förändradt
umgängessätt; och, med Europas företräden uti bild-
ning, inplanlades äfven hos dem de Europeiska
sederna.

Ännu starkare fart fick denna öfvergång efter
emancipationen. Den försagdhet, eller det misstro-
ende till egna krafter,'—hvaruti kolonisten hittills
hållits af sin stränge och allvarsamme förmyndare,
Spanjoren, och hvilket igenom tidens makt blifvit
en vana, hvars djupa drag ännu märkligt återfin-
nas uti Chilenernes, och öfver hufvud alla de vestra
Syd-amerikanemes, älskvärda moderation i begrep-
pet om andra nationers företräden, —upphörde i
samma mon, som begreppet om frihet och oberoen-
de ledde honom till uppskattande af egna krafter:
Hans framgång vid beroendets afskuddande ökade
hans sjelfförtroende; och snart såg han med seger-
blick, sin förtryckare öfver axeln. Epokerna af hans
oberoende inträffade under revolutions-krigen med
allt korrtare mellantider , och hatet till Spanjoren
växte med hvarje dag; snart förblandades, utan åt-
skillnad, i förkasteisens kalk det onda med det goda
hos den föraktade fienden; och utländskt kram med
utländska seder fingo den plats, Spanjoren utrymt.

En mängd utlänningar af alla nationer ström-
made nu till Buenos Ayres: en del, att strida under
dess fanor: andre att dela dess rikedomar. Snillet
och behagen , om än obetydligt» höjda öfver medel-
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måttan, fingo tillträde ofverallt hos den ärelystna., nya
nationen, och — äfven sjelfva medelmåttan vann, un-
der dessas cgid, och med utländska inträdeskort,
gästfrihet och bifall i de flesta kretsar.

Allt blef omskapadt — lyckan stod den djerfve bi,
och friheten var vunnen ;

— men med dyr uppoff-
ring afhvad nationen hade ädlast, nemligen, detkapi-
tal af hyfsning, ordning och dygd, som fanns hos
de gamla privilegierade familjer, hvilka nu antingen
blifvit utrotade, förskingrade eller utarmade, och i
sista fallet nödgats nedsjunka under medelklassen.
Förbistringen, som må hända här varit större än
på någon annan punkt af den Syd-amerikanska kon-
tinenten , hade föranledt slitandet af de ömmaste
blodsband: De ädlaste ynglingar, som i början af
revolutionen ställt sig i téten för frihetens försvara-
re *), voro nu offrade på denna Gudinnas altare,
och deras platser fyllda af mången rå och ohyfsad
medborgare. Intressen af alla slag kunde snart gö-
ra sig gällande; och lycksökaren — antingen på fäl-
tet, eller bakom krämarens disk — hade företrädes-
vis tillgång till statens embeten och medborgerligt
anseende. — Följden häraf blef en amalgamering af
bildning och seder, hvarpå i sjelfva verket invå-
narne endast till ytan kunde göra anspråk.

Men kloke män furmos än qvar. Massan af fol-
ket var ännu ofördärfvad , händelsen ställde någre
driftige och kloke män vid statsrodret, och lugnet
gynnade industriens uppkomst. Man begynte arbe-
ta, och, med välmågans tilltagande, upphörde parti-

*) Jag lär knappt behöfva erinra, att de, som ställa sig först
i téten för frihetens sak — särdeles ibland ett folk, som der-
om ej äger begrepp — nödvändigt böra äga både själsstyrka
till utförandet, och bildning till fattandet af planen för ett
så vidt utseende företag.



195SEDER.

emås jäsning. Lagar stiftades och skipades med
rättvisa, i synnerhet, som jag förut nämnt, under
den förtjente Presidenten Don Bernardino Rivada-
via, hvilken äfven nitälskade för ungdomens upplys-
uing; och sederna begynde redan deraf känna en
väsendtlig förbättring, — då först kriget emotBrasilien,
och sedan den hårdnackade striden medborgare e-
mellan, som jag i det föregående beskrifvit, satte
en gräns för dessa framsteg : Det förra medtog sta-
tens tillgångar; nationalbanken blef insolvent —

och bedrägeri i handel och vandel emellan priva-
te, blef deraf en allmän och förskräcklig följd: In-
bördes kriget åter, utrotade all menskligkänsla med-
borgare emellan; ty hat och tvedrägt åtskiljde fa-
miljerna, och der fanns ingen gräns for partiernas
grymhet, ja— låghet emot hvarandra.

Så var ställningen i Buenos Ayres åren 1829—

1830—1831; Och, då läsaren af det föregående kän-
ner, huru omkring hälften af de anseddaste invånarne
blefvo drifne i landsflygt af det segrande partiet,
eller ock måste expatriera sig sjelfve, för att undgå för-
följelser — kan han lätteligen döma hurudana se-
derna då voro i denna olyckliga stat.

Denna mörka målning, kan likväl icke utesluta
en ljusare teckning af sederna hos flera privata fa-
miljer och personer, som jag under mitt vistande i
Buenos Ayres lärtkänna och respektera. Tidens be-
dröfliga skiften gjorde det till en absolut omöjlighet
för dem, att visa utlänningen all den älskvärdhet,
som var dem egen; men det gafs stundom lugnare
dagar, då de med mindre förbehåll kunde öfver-
lemna sig deråt, och då voro de verkligen intagan-
de. Likväl måste jag tillstå, att jaghär fann mindre
öppenhjertighet i umgänget, än hvad jag funnit i
Chile. Deremot var artigheten i Buenos Ayres me-
ra studerad, umgänget i följe deraf mera stelt, och



vänner freqvenderade hvarandra här mera sällan.
Jag tyckte mig äfven hos en del af Buenos Ayres'
invånare förmärka ett illa dåldt begrepp om deras
egen öfverlägsenhet; men om jag påstod, att jag der
trott mig hafva funnit många för medmenniskans
väl mindre ömmande hjertan, så skulle jag kanske
begå en orättvisa, icke ihågkommande att motgån-
gen härdar äfven den känslofullaste.

Språket är här synnerligen väl taladt, och me-
ra likt Castiljanskan, än det man talar i Chile. Det
är, nämligen, en viss klang uti Castiljanens språk
som frapperar, och gör, att man nästan alltid kan
skillja hans organ ifrån Syd-Amerikanens — med min-
dre denne icke för längre tid umgåtts med Castil-
janer. Också vilja gemenligen alla Spanjorer heta
Castillanos, och säga alldrig: la lengua Espanola
(Spanska språket) ; utan substituera i stället: la lengua
Castillana. Det skulle blifva omöjligt, att här bestäm-
ma, hvaruti denna organs-olikhet egentligen består;
Spanjoren kallar den metal de voz (röst-klang),
och, när den rigtigt gifves, ligger deruti, utom väl-
ljudet, någonting kraftfullt och bestämdt. Ett frun-
timmer, som vill behaga — och hvemvill icke det? —

försummar alldrig att begagna denna klingande me-
tal-, och man tycker sig dervid erfara uttrycket af
någonting imposant, eller öfverlägset stolt, som ic-
ke illa passar med Spanskans vackra drägt, sublima
växt och hållning.

Såsom ett prof både på språkets välljud, och
Buenos Ayres\Damernas fallenhet för poesi, samt
den känsla, hVartill de äro i stånd att höja sig,—
täckes niine läsare tillåta mig här införa några ver-
ser, författade af en ung Portena (Buenos Ayres-
Dam) år 1825, när kriget utbröt emellan Buenos
Ayres och Brasilien.
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No démos, amigas,
No démos amor,
Si no å los que tengan
Virtud y valör!

Sosten de la Patria,
Yalicntes guerreros,
Los fuertes aceros
Volved å empunar!
Huid de los brazos
De vuestras amantes;
V que ellas triunfantes
Os miren tornar I

La Patria oprimida
Por vosotros clama;
La amorösa Ilarna,
Que ceda å sv honor!
V nunca se diga
De un americano,
Que sv fuerte mano
La enerva el amor!

Si es debil el sexo
Alla en los regiones,
Dö el hombre en prisiones,
Al nacer se \é;
Es fuerte en los elimas,
Donde hay hombres bravos,
Dö å odiar los esclavos
Se aprende al nacer.

Si å la lid tremenda
Corrcr no podémos,
Los pechos sabremos
De honor inflamar;
Yerémos contentas
A' la cruel matanza

Fri Öfversållning,
Gifvom ej, vänner,
Gifvom ej kärlek,
Åt dem, som ej äga
Dygder och mod!

O, värn för Fosterlandet,
Tappre krigare,
Fatten de skarpa klingor,
Fattcn dem än I
Flyn de tjufva famntag
Af edra älskarinnor;
Må de uti triumf
Få se er återkommaI

Det tryckta Fosterlandet
Anropar eder;
Må kärlekens låga
Vika för dess ära !

Och må alldrig sägas
Om en amerikan,
Att hans starka hand
Förslappas af kärlek!

Om än könet är svagt
I de der regionerna,
Hvarest menn'skan vid föd-

seln
Ser sig i kedjor;
Så är det starkt i de klimat,
Der tappre männcr finnas,
Der man från födseln lär,
Att hata slafvcri.

Om till den rysliga striden
Vi icke kunna hasta,
Kunne vi dock i brösten
Ärans laga tända;
Vi skola med oförfåradt mod
Se störta sig i det grymma

slaktandet *)

*) Matanza] betyder, hvad Fransman förstår med Boucherie.
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lr nuestra esperan_.a,
Nucstro amor volar.

Al valör heroico
De nuestros amados,
Premios regalados
Sabrémos guardar,
Que, al llcgar el dia
De muerte ö Victoria,
Los haga con gloria
Morir ö triunfar.

Morir! - - - si al sepulcro
Descicnden triunfantcs,
Sabrån sus amantes
Vencer el dolor;
Sin que el llanto amarge,
Que el amor derrama,
Apague la llama,
Que encendiö el honor.

La madre å sus hijos
La espada cinendo,
Les dice, vertiendo
De llanto un caudal:
«A Dios--dc la Patria
«Vcngad los agravios!«
— V muere en sus lahios
El beso filial.

La esposa å sv csposo
En llanto banando,
Lo arroja temblando
Al campo fatal;
V al fin se desprende
Del bien que adoraba,
Cuando apénas entraba
Al leeho nupcial.

Libertad, Argentinos,
A' vuestros hermanos!
Los viles tiranos
Domad! V despues
Al suelo nativo,
V å vuestras amantes,
Tan ticrnos como antes,
Guerreros, volved!

Allt vårt hopp,
Vår kärlek —

Åt det heroiska modet
Af vare älskade,
Dyrbara belöningar
Skole vi förvara,
Hvilka — när dagen
Af död eller seger randas —

Må göra, att med ära
De dö eller segra.

Att dö! --- om i grafven
De nedstiga segrare,
Ska deras älskarinnor
Öfvervinna smärtan;
Utan att den bittra gråt,
Kärleken gjuter,
Skall utsläcka den låga,
Som hedern tände.

En mor, som på sina söner
Svärdet fäster,
Dem säger, gjutande
En ström af tårar:
«Far väl--gå'n att hämnas
Fosterlandets skymf!«
— Och den sonliga tåren
Dör på hennes läppar.

En maka sin make
Med tårar badande,
Störtar honom bäfvande
Till fatala stridsfältet;
Och bcröfvar sig sjelf
Det goda hon tillbad,
När hon knappthunnitsmaka
Ilymcns behag.

Bcfrien, Argcntiner,
Befrien edra bröder!
Tyglen de låge tyranner!
Och sedan, till den jord,
Som såg er födas,
Till edra älskarinnor,
Åtcrvänden, krigare,
Så ömme som förr!
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Que de vuestros pechos
La venganza eterna
V la Ilarna tierna
No salga jamas!
Asi son los hijos
De ésta dulce ticrra:
Bravos en la guerra,
Tiernos en la paz.

O, att från edra bröst
Den efviga hämnden
Och den ömma lågan
Alldrig må utplånas!
Sädano äro sönerne
Af detta ljufva land :

Tappre i kriget,
Ömme i freden. —-

Chorus.
No démos, amigas,
No démos amor,
Si nö å los que tengan
Yirtud y valör!

Gifvom ej, vänner
Gifvom ci kärlek,
Åt dem, som ej äga
Dygder och mod!

Jag hade Önskat, att med Camoens öfversätta-
res lena penna, kunnat återgifva dessa Spanska ver-
ser på modersmålet; men då denna icke varit att
tillgå, har jag, med min egen stela och prosaiska
öfversättning, åtminstone trott mig kunna lemna de
läsare, hvilka icke känna Spanska språket, ett be-
grepp om författarinnans mening,

Las Portenas (Buenos Ayres' damer) imitera ic-
ke illa denna röst, drägt och hållning. — Växten
hafva de skön af naturen, ehuru jag tror, att Chi-
lenskans fot i allmänhet är mindre. Drägten ärfor-
öfrigt densamma som i Chile, med undantag af chaus-
suren, som de här hafva mera enkel. De nyttja,
nämligen, här likasom i Chile, den Spanska svarta
drägten, när de gå i mässan; men bruka för öfrigt
vanligtvis hvitt. — Hufvudet är bart, och håret, fä-
stadt i form af en krans omkring detsamma, hän-
ger vid pannan i smakfulla lockar, utan an-
nan prydnad än en naturlig frisk blomma och ett
lätt deröfver hängande hvitt flor; men i stället
för Chilenskomas silfverhvita patent-silkesstrumpor
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och sidensars- eller killingskins-skor, bruka dessa hvi-
ta bomullsstrumpor och svarta läder-skor i samma
form, som vanliga karlskor, hvilket förmodli-
gen gjorde att foten syntes större, än den verkligen
var.

Detta mod leder troligen sin härkomst ifrån
Engelskorna, hvilka, så väl här som i Chile, voro
så skodda; men der kunde de likväl icke förmå
Chilenskorna att bortlägga sin ganska vackra, ehuru
kostsamma, chaussure.

Damerna här, så väl som i Chile, hafva de mest
talande svarta och svartbruna ögon, samt långa ögon-
hår; men hyn, ehuru ganska hvit, saknade i mitt
tycke Chilenskomas friska färg. De voro föröfri gt
af ett gladt och lifligt lynne, och ganska begifna
på nöjen, hvaraf dans utgjorde ett af de förnämsta,
och exequerades med utmärkt behag; men äfven här-
uti hade det Europeiska modet fått mera inträde
än i Chile: Man såg, nämligen, här Franraiser ofta
och väl dansas, hvilka i Chile voro nästan okända.

Ilerrarnc äro, likasom i Chile, i allmänhet
utmärkt, väl växta, och hafva ganska reguliera, e-
huru skarpt markerade, ansigtsdrag: Deras hållning
är ledig och, lika som deras klädsel, smakfull. De
besitta lika talförmåga, som Chilenerne, och konver-
sera utmärkt ledigt med både damer och herrar ,

hvarvid frasernas välljud och otvungna sammansätt-
ning bemäkliga sig helt den tilltalades öra — äfven
om ämnet ibland råkar vara af mindre vigt. De-
ras artighet, likasom Chilenernes, går till oändlig-
het, särdeles emot damerna; men den inskränker
sig likväl innom den tillbörliga manlighet och håll-
ning, som fordras för att vinna könets aktning. De
äro icke jemt och ständigt aux petits soins hos den
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sköna: de springa ej omkull stolar och bord för
att hämta ål henne en efterlemnad näsduk eller pi-
rat, uppfylla ej den atmosfer, som omger henne,
med qväfda suckar, och uttrycka ej sitt hopp och
sin längtan med en affekterad mimik — nej; men
de förstå att öfvertyga henne om en allvarlig till-
gifvenhet, på hvilken hon kan räkna, likasom på
deras arm i behofvets stund. Så t. ex. skulle man
alldrig se dem uraktlåta, att bjuda sin arm åt en dam
— om än äfven obekant — för att hjelpa henne att
stiga uti- eller ur- ett åkdon, en båt, eller att
passera en rännsten, den hon icke utan svårighet kun-
de öfverkomma.

Detta ger mig anledning att betrakta det på åt-
skilliga ställen gängse bruket, att ära den högra sidan.
Fördom och vana hafva der för evärdeliga tider upp-
satt den högra sidan, och alla dess tillhörigheter, på
den vänstras bekostnad. Vid alla förrättningar, der
den ena eller den andra sidans lemmar kunna an-

vändas , skall alltid högra ögat, örat, handen eller
foten företrädesvis begagnas, eller åtminstone begyn-
na förrättningen. Huru stark, härdig och sund vo-
re likväl icke menniskan, om hon Juinde fika använ-
da bägge sidornas lemmar? Emellertid är och för-
blifver den högra sidan primus, och derfore går ju
också damen under promenaden till höger om ka-
valjern? Nå väl! De kavaljerer, jag nubeskrifvit, gå
ömsom till höger och ömsom till vänster om den
dam de ledsaga, endast iakttagande, att damen går
på den inre sidan af trottoiren, eller närmast väg-
gen, — och det, för att kavaljeren må bättre kunna
skyddahenne för, så väl de gående, som de åkande;
och när en herre möter ett fruntimmer, går han, af
samma skäl, på hennes yttre sida.



Äfven karlar emellan iakttages denna höflighet;
så att åt en dignitär, en gammal man, en ansedd
person, alltid lemnas den inre sidan af trottoiren,
utan afseende på höger eller vänster. Detta bruk
(emellan karlar) är ofta besvärligt, då båda parterna
täfla om att visa hvarandra samma artighet. Jag har
dervid ofta sett personer, som, långt innan de ännu
råkats på trottoiren, öfvergifvit den, och, under
ömsesides gester med händerna, anmanande hvar-
andra att hålla den inre sidan, slutligen träffats midt
på gatan, der de fattat i hvarandra, och, under ite-
rerade höflighetsbetygelser, hälft brottats för att kom-
ma förbi hvarandra på den yttre sidan. I fordna
tider var det all betjening förbjudit, att gå på trot-
toirerna, med mindre den icke åtföljde sitt herr-
skap; hvaraf kommer att man ännu ser kittsliga sprät-
tar med våld skuffa ut på gatan de mindre välklädda
personer, som möta dem på trottoirerna.

Sådan är Buenos Ayres- och Chilenska kaval-
jeren till fot; och han ådagalägger icke mindre upp-
märksamhet till häst. När han då möter fruntim-
mer på en landsväg, rider han på ett sådant afstånd
dem förbi, och så sakta, att de hvarken behöfva
befara att neddammas, eller nedstänkas med smuts
— och allraminst, att nedtrampas.

7 ARTIKELN.
Nöjen. — Kamavalen. — Torget. — Slakterier och Slaktarhus.

— Bagerier. — El Muelle. — Carreteros. — Lanchas. —

Barracas.
Den tid jag vistades i Buenos Ayres, var som

nämndt är, orolig och full af bekymmer. Invånarne
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kunde således sällan njuta några allmänna nöjen,
såsom baler, kappränningar, kalaser m. m. Också gafs
der, mig vetterligen, under den tiden icke en enda
stor bal; men jag är ifrån tillförlitlig hand under-
rättad, att sådana förut och i fredliga tider gifvits
både många, och lysande; hvarvid kostnaden upp-
gått till ansenliga summor *).

*) Straxt efter bataljen vid Ayacucho, gåfvos i Bueaos Ayres
många lysande baler, och dervid utmärkte sig äfven Engels-
männen. De hade på en gård vid cl Colegio de Misiones,
af bräder formerat en sal af 81 fots längd och 56 fots bredd,
klädd med rödt, hvitt och ljusblått tyg, draperadt i form
af paviljonger, med friser, festoner och mångfalldiga pryd-
nader. Taket formerade en döme med blåa och hvita strå-
lar, garnerad med en arabesk af cirklar utaf samma färg.
Ifrån taket hängde 17ljuskronor, hvaraf den mellersta, — som
var af ansenlig storlek, och klädd med vackra artificiella
blommor — hade hundra lampor, och de öfriga 16 tillsamman
gåfvo ett sken af tvåhundra ljus. Midt emot hvarandra,
och vid salens båda ändar, voro tvenne tribuner hvardera
för 20 musikanter. I fonden voro anbragte Buenos Ayres"
och Englands vapen, i form af två ovaler, broderade med
silke en relief, med de två respektiva nationernas flaggor
hängande i kors: dessa voro af sidensars, med broderade
vapensköldar, och deras ilaggspetsar voro af silfver. Uti en
ram, kantad med lager, lästes i gullbokstäfver «Union»;
till höger om densamma, och uti en annan ram, omgifven
af Columbias och Perus flaggor, såg man nAyacucho,»
och till vänster, uti en tredje, omgifven af Mexicos och
Chiles flaggor: «Frihet.»

De öfriga rummen voro äfven stora och elegant drapera-
de; och der qvällsvarden serverades, var den ena salen 130
och den andra 70 fot lång. Öfver 300 damer, rikt och smak-
fullt klädda, upphöjde glansen af denna präktiga fest, och
af båda könen, utgjorde församlingen omkring 700 personer.
Klockan half tie på aftonen, begyntes balen med minvetter, —

bvarefter den fortsattes, under kontradansar, valser och ka-
driller, till klockan 2 på morgonen, då en lysande ambigu
blef serverad, hvarvid den, för tillfället valde presidenten,
proponerade följande brindis (skålar).



Men allmogen, som tog mindre del i statens
öden, öfverlemnade sig deremot, utan förbehåll, åt
sina nöjen: spel, dryckenskap och dans. Denna
senare var vida olika med hvad jag sett uti Chile.
Den bestod väl uti national dansar, men dessa voro
af annan art, än den man brukade på nyssnämnde
ort, och föreföllo mig mera utbildade. De hade
olika namn, såsom: la Cana * la Montonera, elCielo
m. fl. *), hvilka väl hade sina tvetydiga ställningar
och rörelser, men likväl icke saknade smak. Äfven
voro dessa dansar ibland de bättre familjerna adop-
terade, ehuru efter en föregången förfining; i syn-

l:o «Då vare värde gäster denna afton sammanträffat, för
det rättvisa och angenäma ändamålet, att fira de grandiosa
händelser, som ställt de Förenta Provinserna ibland de så-
som fria och oberoende erkända nationerna; anhåller jag,
att de täcktes göra mig sällskap och dricka en skål, för att
det alltid må vara fred och fast vänskap mellan Stora Bri-
tannien, och den Argentiska nationen.»

2:o -cHembjudom gärden af vår tacksamhet och vördnad åt
de vackra damer, som ha täckts göra denna församling så
lysande, drickande en skål för Buenos Ayres' vackra kön:
Måtte dess behag blifva lika eviga, som dess attraktiver äro
förtrollande!»

3:o «Drickom, mine Herrar, för Herr Guvernören öfver
Buenos Ayres, och lyckan af den provins han så värdigt
företräder, och af hvilkens invånare vi emottagit så många
förnyade bevis af vänskap och gästfrihet.»

Herr Doktor Felix Ignacio Frias proponerade sedan en
skål lör den största nation i Europa (England): <-fred och
evig vänskap emellan henne och Rio de la Platås förenade
provinser.»

Balen slöts klockan 8 om morgonen med den patriotiska
marchen inmortalcs, hvarom författaren nämnt i beskrif-
ningen om Republiken Chile. (Se noten under pag. 80.)

y) La Cana, (sockerröret), åsyftar det deraf distillerade
brännvinet.

La Monlonera, Bergs- och Landtmannens sång och dans.
El Cielo, himmclcn.
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nerhet såg jag ofta la Montonera och el Cielo uti pri-
vata hus exeqveras. De bestå uti tvenne turer, näm-
ligen, en sorts promenad eller menuet, och vals;
men de föreföllo mig enformiga och tröttande. Val-
ser, Francaiser och Spanska kontradanser, hvilka
senare likna våra angläser, utfördes deremot, uti de
bättre kretsarna, med smak och liflighet.

Spanska smaken för musik hade äfven här fort-
plantat sig ibland alla klasser; men guitarren be-
gynte i de bättre, att utträngas af elpianoj som fanns,
nästan i alla bättre hus, och trakterades af las por-
tenas med både smak och färdighet. Likväl var
guitarren icke så bortlagd utur bruket, att icke en
och annan serenad på detta instrument, jemte ac-
kompanjemang af valda karlröster, nu och då lät
höra sig utanför de skönas fenster: De Coplas (ku-
pletter), som dervid afsjöngos, bestodo af trängtan-
de toner och ord, hvilkas poetiska komposition min-
dre afsett rimmet, än valet af djup tanka och väl-
ljudande ord. Det vackra Spanska språket lånar sig
dertill förträffligt; och man kan säga att det redan i
och for sig sjelf är poetiskt. Om man någon gång
får vara vittne till en lifvad konversation t. ex.
emellan tvenne älskande, skall man förundra sig öf-
ver den rikedom i tankar och skönhet i ord, som
då sammansmältande utveckla sig.

Här föreföll mig likväl folket, i allmänhet min-
dre stämdt for musikaliska, och äfven andra nöjen,
än Chilenerne; men som det då var en krigisk och
orolig tid, torde detta omdöme icke vara till alla
delar riktigt. I synnerhet saknades här de ofta be-
sökta och angenäma Chiles promenader; till och
med på eftermiddagarne, fastän det var vackert vä-
der, såg man här, jemförelsevis, vida mindre folk
begagna detta nöje, än i Chile — och den vackra
månskensnatten blef här alldrig dertill använd.
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Äfven de allmännare enkla nöjen, åt hvilka jag
uti Chile sett invånarne ofta och i mängd öfverläm-
na sig, såsom ChinganaSj kappränning, snurra, boll-
kastning, pappers-drakar m. m. — såg jag här gan-
ska sällan. Deremot voro biljarderna och cigarren
så mycket mera anlitade af både gamla och unga —

ja till och med af 6 å 7 års gassar.
Spektaklen ha fordom varit mycket freqvente-

rade; men man såg dem nu sällan besökas af mera
än hälft hus. Också hade de bästa sujetler ibland
aktörerne och aktriserna lemnat scenen, och re-
presentationerna voro i allmänhet dåliga. Musiken
var också icke särdeles berömvärd, ehuru publi-
kens oförsynta stampningar emellan akterna, då den-
na icke hördes, tycktes bevisa att den har var om-
tyckt. Angenäm var deremot anblicken ifrån loger-
na, när de voro prydda med de sköna Argentin-
skorna, hvilkas stålta figyrer och talande ögon ännu
mera fängslade uppmärksamheten, genom de varie-
rande och lysande drägter, som de i synnerhet dä
plägade bära.

Publiken var, vid dessa tillfällen, mera stämd för
det löjliga, an det allvarsamma och tragiska. El Say-
nete (farce, hvarmed spektaklen slutade, och hvilken
ofta var plump, alltid tvetydig), vann gemenligen här,
odeladt, hos bättre folk samma bifall, hvarmed pö-
beln på andra ställen plär hedra dylikt kram, — om
blott piecen hade tillräckligt förråd af så kallade lu-
stiga upptåg; då deremot piecer, som, — för deras
moraliska syftning, väl valda intrig och lyckligt utför-
da detaljer, bordt väcka publikens intresse, — i stället
nästan alltid fick uppbära dess liknöjdhet, och, ofta
ogillande, blott för att de varit sorgliga, eller icke
nog komiska; t. ex. Brodertvisten, Uabbé de l'Epee
m. fl. Jag harmed hemlig förtrytelse varseblifvit,
Buenos Ayres-publikens känsla vid det upptrade i
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den förra af dessa piecer, närKaptenen gör sin brors-
dotters bekantskap: ifrån hårdhet öfvergår till ett
häftigt utbrott af ädel ömhet, samt omfamnar och
kysser henne — ett tillfälle hvarvid jag sett våra
nordiska tärnor smälta i tårar, och mången karl
känna sina fibrer skaka; men hvarvid de sköna i
Buenos Ayres smålett af löje, och karlame storman-
de låtit höra sin munterhet.

Baletten var mycket besökt, och icke illa utförd;
hvarvid exeqverades Spanska och stundom Indianska
dansar t. ex. la cachucha — här en ekivok dans ,

som mest består i retande kroppsvridningar, hvar-
under den dansande sjunger.

Maskerader utgöra här ett allmänt nöje alla ti-
der på året, med undantag af fastlagstiden; men
korrt föran den infaller, eller under kamavalen, gif-
vas de alla aftnar hos privata familjer. Unga da-
mer och herrar ströfva då i stora grupper omkring
på gatorna, maskerade i bizarra kostymer; de äro då
ofta beledsagade af musik, och, då de komma till
ett bekant hus, rusa de genast in och begynna der,
utan vidare ceremoni, att dansa, hvarefter de fort-
sätta sitt ströftåg till någon annan bekant; och så
fortgår det alla dagar så länge kamavalen räcker.

Leken med vattens kastande är lika litet aflagd
här som uti Chile, ehuru den är vid vite förbuden;
men styrelsen dröjer i detta afseende med straffens
tillämpning, under hopp, att ökad hyfsning och för-
finade begrepp, förr eller senare skola komma detta
häfdvunna bruk, att af sig sjelf försvinna; och jag
har af äldre personer hört berättas, att det numera
betydligt aftagit, i jemnförelse med hvad det fordom
varit.
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Under Rivadavias Presidentskap, hade han låtit
utgå en allvarsam varning emot detta bruk, hvilken
naturligtvis nedstämnde stadens ungdom, som på
förhand beredt sig att få roligt, och till den än-
dan förskaffat sig förråder af förgyllda, försilfrade
och målade ägg, eau de Co lo grae-flaskor m. m. På
en af de sista karnavalsdagarne åkte Presidenten helt
makligt öfver Konstitutions-torget, utan att kunna
drömma om någon emot sin person anlagd plan, dd
på en gång hans vagn blef hindrad i sin fart, och
han sjelf, kusken, hästarne och sjelfva vagnen öf-
verhöljdes med skurar utaf uppblandadt eau de.
colognCj lavende; rose m. m. — Och hvem var
det, som vågade ett sådant atentat emot statens
högsta styresman? Jo, Buenos Ayres' förnämsta och
skönaste flickor, som skälmskt logo emot den i bör-
jan något förvånade Presidenten, men hvilken ge-
nast, såsom en kavaljer egnar, artigt hellsade damer-
na, och af dem blef återhellsad med blommor, som
de inkastade i vagnen.

En infödd man skandaliserar sig alldrig öfver
att blifva genomblött af ett, eller flera fruntimmer;
och, ehuru det är emot bruket för en herre, att vid
andra tider ens röra vid en flickas hand, har han,
under kamavalen frihet, att förfölja och taga fast
henne, samt begjuta henne med så mycket vatten
han behagar. En klok utlänning gör bäst, att här-
uti lämpa sig efter landets sed; ty fruntimren finna
vid dessa tillfällen ett särdeles nöje uti, att företrädes-
vis försöka främlingames fördragsamhet; och, olyck-
lig den, som vid ett sådant tillfälle visar humör; de
församla sig då i mängd omkring honom, eller, —

om han är på gatan — gifva de signal ifrån granne till
granne; och han trakteras dä — ej med eau de co-
/ograe-blandadt vatten — utan med ofiltreradt flod-
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vatten, som nedstörtar ifrån terasserna så- och äm-
bartals öfver hans hufvud.

Jag kom vid ett af dessa tillfällen oskylldigt uti
ett obehagligt äfventyr, genom en Hr V:s brutala
illska, då vi på gatan, en passant, af några fruntim-
mer blefvo hedrade med en och annan välluktande
dusch ifrån Hamn-kapten Escaladas fenster.—V. upp-
tog då ifrån gatan en sten, den han — innan
jag fick tid att rycka den ifrån hans händer — med
våldsamhet inkastade igenom fenstret uti rummet,
der fruntimren voro, utan att likväl träffa någon af
de der varande personerna. Men det dröjde ej län-
ge, innan vi blefvo omringade af fem å sex unga her-
rar, samt en mängd af svarta och hvita domestiker,
försedda med påkar — alla anförda af Hamn-kap-
tenen sjelf, som i hårda ordalag förebrådde V. dess
dåliga handling; och, då denne icke förstod Spanska
språket, adresserade han sig till mig, som han för-
ut kände, gjorde mig en komplimang för milt för-
hållande, men kallade V. unbruto feroz (ett villdsint
fä), och frågade hvem han var.

Det var ingen tid ett förlora, om mannen skulle
kunna räddas; jag beklagade följaktligen tilldragel-
sen, och tillade, att han våren Tysk, som nyligen an-
kommit till orten*): att han legat sjuk hos mig i fe-
ber, samt nu gått ut för att hämta friskluft, då han,
öfversköljd med kallt vatten, befarat ett recidivej och
i ögonblickets hetta tillgripit och kastat den olyck-
liga stenen, okunnig om att det var ett national-nöje,
att kasta vatten på folk. — «Säg honom», fortfor
Hamn-kaptenen, «att han är un bruto insensato (ett

*) Detta var, hvad Engelsmännen kalla: en hvit osanning; ty
mannen hade redan flera år vistats i landet, och kände
ganslva väl detta bruk; men han var obildad.
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ursinnigt fä), och att, om det icke vore for er, skul-
le han blifva strängt straffad.»

Jag tackade och bad ytterligare om förlåtelse, —

och vi voro redan komne ett godt stycke ifrån stället,
när jag hörde flera röster bakom mig; och, då jag
vände mig om, såg jag tie eller tolf personer kom-
ma springande ifrån Hamnkaptenens hus, under ut-
rop af: mgarra el picaro» (tag fast den skurken).
Jag rådde då V., att begagna mörkret och för-
språnget för att komma undan, vika af vid första
gränd, och sedan smyga sig in på någon mörk
gård. Han tog också mitt första råd till goda, och
sprang af alla krafter; men glömde i häpenheten, att
vika af, — utan höll en rak kurs, hvarigenom han
snart blef upphunnen, först af negrerne — som i
allmänhet äro snabbe springare — och sedan af de
hvite, hvaribland voro någre unge och kittslige her-
rar. Jag vandrade sakta efter V., när den för-
följande skaran sprang förbi mig; men då jag för-
nam, att han var fången, skyndade jag till hans hjelp,
och fann honom då ledd af tvenne starka negrer,
och bakifrån knuffad af de hvite, samt slagen med
påkar af de svarte- Det lyckades mig att stöta till-
baka de svarte, — de hvite hade nog af ord och en
hotande knytnäfve; och, sedan allt var lugnt, fick
jag den förklaring, att V. skulle föras till stads-arre-
sten, dit jag följde honom, och fick der genast före-
träde hos Polis-ministern, som just höll på, att i sin
egen familje-krets, repetera dagens kamavals-nöjen.

Det blef åter min tur, att förnya min nyssnämn-
da förklaring; men Ministern var obeveklig, och det
blef mig nödvändigt, att använda en skarpare advo-
katyr. Jag föreställde honom, nämligen, att då bå-
da parterna hade förbrutit sig — den ena medve-
tandes, och for nöje skull: den andra i hastigom
mode, och för att värja sig for en förment oförrätt —
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så borde målet förfalla, och ansvarsskylldighcten dem
emellan qvittas; och, sedan jag igenom några artiga
uttryck vunnit Ministerns fruntimmer på min sida,
lät han också målet dervid bero; likväl med en ut-

trycklig varning, att jag skulle tillhålla V. , att in-
ställa sina promenader intills kamavalen vore förbi; —

och detta behöfde jag icke säga honom två gångor.
Den sista kamavals-dagen , voro både unge och

gamle sysselsatte, att blota hvarandra; nästan alla
terasser voro garnerade med damer och herrar, samt
äfven med tjenslefolk, hvilka senare voro oupphörligt
sysselsatta med upphämtning af vatten, och lemna-
de dessutom ett kraftigt biträde, när fråga var, att

med förökad styrka anfalla någon groteskt utklädd
figur, eller försvara positionen för de stormningar,
hvarmed den ibland hotades af kringströfvande
grupper.

Min värd var en gammal allvarsam Spanjor, hvil-
ken, af erfarenhet rädd för följderna af folksamlin-
gar, hade gifvit befallning om de portars och fen-
sterluckors stängande, som vätte emot gatan, så län-
ge de sista karnavalsdagarna varade; men husels,
fruntimmer godkände icke detta gubbens kloka för-
ordnande, utan begagnade hvarje tillfälle, då de kun-
de undgå hans vaksamhet, för att, ifrån en halföp-
nad fensterlucka, begjuta de förbigående, och sedan,
medelst luckans tillslutande, gäcka desses bemödan-
den, att medelst flaskor, sprutor eller fyllda ägg, åter-
gällda ärligheten. Detta varade länge, utan någon
obehaglig påföljd, tills ödet ville, att en ung sjöman
passerade fenstret, hvilken blef synbart uppretad,
när han vid förbigåendet blef undfägnad med en
ansenlig mängd vatten. Jag hörde hans «God damim,
och såg hämden blixtra från hans rynkade panna;
och det dröjde icke länge innan han återkom, sakta
smygande långs väggen, och , afpassande ögonblicket
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då fruntimren Öpnade fenslret, med hela sin styrka
kastade ett uppfyldt struts-ägg emot ansigtct på den
dam, som stod honom närmast. Hon gjorde dervid ett
utrop, och föll ned afdånad, hvarifrån hon dock snart
återkom. Vid närmare undersökning, befanns ägget
hafva träffat hennes högra öga, hvilket, ehuru icke
vidare skadadt, än blott starkt inflammeradt, likväl
måste förbindas, — och kunde under flera påföljande
månader icke af dess ägarinna begagnas.

Tillförseln af matvaror är i Buenos Ayres högst
betydlig, och flera torg äro deraf uppfyllda. Här
är fisk, grönsaker, frukt, kött, fläsk, ägg, gäss,
hons, ankor, kalkoner, dufvor och hvarjehanda
vildt, om hvartannat utbjudit till salu; och det ut-
gör för en främling en intressant och rolig prome-
nad, att besöka dessa torg, hvarest man finner en
blandad och talrik samling af stadens invånare, — i
synnerhet af det täcka könet, som vanligen då till-
bringar flera timmar, att vandra fram och tillba-
ka emellan raderna af de många och olika lifs-förnö-
denheterna.

Ibland de fiskslag som här utbjudas, utgör el
Lenguado det märkvärdigaste, så i anseende till dess
storlek — ty den finnes ibland dubbelt så stor som
den största lax —, som till dess läckra smak; köttet är
hvitt, men i mitt tycke något groft, ehuru det af
invånarne föredrages framför all annan fisk. Der-
näst kommer el Dorado* hvilken har sitt namn af
dess vackra gula färg, som i vattnet skiner såsom
gull: Denna fisk har mycken likhet med den vanliga
laxen, ehuru köttet är hvitt och vida lösare- El
congrio, som har utseende af simpan, men är myc-
ket större och mindre benig, — smakar förträffligt,
och utgör, jemte de båda nyssnämnda slagen,
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den fisk, som företrädesvis begagnas på den rikes
bord. Men det finnes for öfrigt flera slags fiskar,
såsom la Anguilla (ålen), hvilken är liten och min-
dre fet än den Svenska; el Sabalo (Clupea Alosa),
som är utmärkt fet, och fångas i myckenhet: La
Liza (en art stensimpa) m. fl.

Torgprisen voro i allmänhet billiga. Man be-
talte for en Arroba (25 skålp:d) kött, en pappers-
piaster, eller, efter dåvarande kurs, ungefär 28 skil-
lingar Riksgälds, och för en afde nyssnämnda Sabalos-
fiskarna, af ungefärfem markers vigt, 2 realer, eller,
efter samma beräkning, sju skillingar Riksgälds
o. s. v.

Frukt fanns här i öfverflöd, och af många sär-
skillda sorter, såsom persikor, aprikoser, meloner,
sandillas (vattenmeloner) äpplen, päron, drufvor,
plommon, frutilla (smultron), m. m.; — lika så öf-
verflödade alla möjliga slags grönsaker, hvaribland
el Sapallo (en slags pumpa) var förträfflig; men den
potatoes, som här odlades, var ganska småväxt;
hvarföre man måste köpa den af utlänningen, som
derföre lät sig dyrt betala.

De stora slakterierna voro belägna utanför sta-
den, och vid dem dödades en ofantlig mängd af bo-
skap. Deraf furmos åtskilliga, hvarest uti flera må-
naders tid 3 å 4 hundra kreatur dagligen slaktades;
men, då sättet med kreaturens fångande och dödande,
köttets skilljande från benen, saltning, torrkning och
inpackning m. m. här är precist det samma, som jag
förut sett i Chile, — tager jagmig friheten, till und-
vikande af repitition, att hänvisa läsaren till min be-
skrifning om detta land (Pag. 154 och följande).

Det kött, som förtärdes i staden, blef deremol
slakladt å någon aflägsen platts i någon afförstäder-
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na, —men alldrig i del hus derköttet försåldes; utan

voro särskillda hus och bodar dertill uppförda vid
vissa torg, dit kottet fördes och der det upphängdes.
Härvid iakttogs mycken snygghet, särdeles af de ut-
ländske slaktarne, hvilka beklädde väggarna och disken
hvarje morgon med rent, hvitt bomullstyg, på det
köttet icke skulle vidröra något orent; men ibland
de inf ödde hände stundom, att härvid mindre nog-
grannhet blef iakttagen. Köttet var i allmänhet godt,
så väl af nöt, som får och svin; men kalfvarne vo-
ro deremot eländiga och nästan vämjeliga. Man ha-
de, nämligen, det bruket, att, straxt efter de blifvit
födda, föra dem till torget, der de köptes för att
användas till frikassé eller blanc mänger. — Såsom
stek såg jag dem alldrig anrättade, — och om en gödd
kalfstek, har Sydamerikanen ej begrepp.

Konsumtionen af färskt kött är i Buenos Ay-
res betydlig. Det begagnas af alle invånare, utan
åtskillnad, vid alla mål; och folket är så vandt vid
bruket deraf, att jag är öfvertygad, det staden icke
länge skulle kunna uthärda en belägring, om också
andra lifsmedel der funnes i öfverflöd ,

— i fall kött-
tillförseln blefve afskuren. Man förvånas äfven när
man möter de stora Boskapsdrifter, som stundeligen
ankomma till staden; och troligen fortares, i propor-
tion till folkmängden, ingenstädes mera kött än här.

Bageri är ibland de yrken, som här äro utmärkt
lönande, så väl för fyllnaden af stadens egna behof
och skeppens proviantering, som för det omkring-
liggande landets konsumtion; också äro bagarne
liar i allmänhet välmående. Brödet omkringföres
af en hop säljare, som derpå förtjena sina vissa pro-
cent. De sitta på en mulåsnas rygg, från kvilkens
hvardera sida hänger en stor läderkorg, hvaruti
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brödet förvaras, — och färdas så, under utrop af: ti
panadero (bagaren), ifrån den ena gården till den an-
dra, samt blifva innom korrt tid förmögne. Bagar-
ne utgöra här de egentliga afnäroarne utaf det Nord-
amerikanska hvetmjölet, som hit alla år reguliert
ankommer; emedan landet icke producerar hvete
tillräckligt för eget behof, ehuru det här växer för-
träffligt, och jordmånen är både bördig och lätt od-
lad; men folket är för mycket upptagit af boskaps-
skötsel och slaktning, för alt med allvar kunna eg-
na sig åt åkerbruket.

Ibland de största förhinder för en sjöstads han-
del och industri, är onekligen bristen på kommu-
nikation , så väl med landet, som med hafvet. Bu-
enos Ayres har vid flera perioder fått erfara den-
na olägenhet, i båda dessa afseenden, vid de
flera biokader staden fått uthärda: till lands, af
los Monleneros, och till sjös, af Engelska , Portugi-
siska och, lill en del, Spanska flottor; men li-
dandet har då haft tillfälliga orsaker, och slutligen
en öfvergång. — Så är likväl icke förhållandet med
Plata-flodens ofta inträffande ombyten af stigande
och fallande, dess långgrunda och med fin sand be-
täckta stränder, och dess vid infallande sjövindar
oroliga yta.

Såsom läsaren behagar påminna sig vid berät-
telsen om min ankomst lill stadens yttre redd, var
det flera dagar, i anseende till svår sjögång, omöj-
ligt för någon, att med öppen båt begifva sig på
sjön, hvarken ifrån land eller fartyg. Detta miss-
öde inträffar här ofta, och kan stundom en sådan
ol"genhet vara åtta — ja, fjorton dagar, hvarunder
följaktligen ingen lastning eller lossning äger rum ;

men dermed är ännu icke nog, — Äfven vidcttmin-
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dre oroligt väder, om också Öpna båtar utan fara
kunna färdas emellan staden och hamnarna, måste
likväl ofta med både lastning och lossning inställas.
All afsändning eller lastning af gods måste, nämli-
gen, ske på de förut beskrifua carretas , hvilka, i
anseende till den långgrunda stranden, köras så långt
ut i vattnet, att det uppgår till deras axlar, för att
dermed kunna uppnå de på ett visst afstånd ifrån
land förtöjda Lanchas (lastbåtar), med hvilka åter
godset transporteras till— och ifrån —de i hamnen lig-
gande fartygen. Om då den minsta sjögång exi-
sterar, kan godset för väta icke bevaras, i anseen-
de till vågornas sköljande öfver kärrflakarne; hvar-
före all transport af gods måste upphöra till dess vatt-
net antager en lugnare yta.

Denna omständighet, tillika med svårigheten
vid båtars land- och afgång, har redan längre tid
tillbaka föranledt inrättandet af en så kallad Mucl-
le, eller anläggnings-brygga; men, uppförd af oskick-
lige arkitekter, blef den af föga varaktighet; och den
först inträffande pampero (Se Pag. 31), skall helt och
hållit hafva förstört den. Dess uppförande hade blif-
vit begyndt, medelst utkörande och oregelbundet
uppstaplande af gråsten, hvarpå man sedan upp-
byggt några lager af bjelkar och bräder; men, den
af lös sand bestående grunden, undergräfdes snart af
flodens brusande sjöar; hvarvid stenarna åtskiljdes
och nedramlade, samt timret dref iland. —Af hela
inrättningen, återstår nu endast ett långt utskjutande
stenref.

Sedermera hafva några entreprenanta Engelska
handelshus uppgjort planen till en ny a muelle utaf gjut-
jern, hvars särskillda piecer skulle transporteras i-
från England, och sedan i Buenos Ayres samman-
sättas. Planen blef, jemte ett öfver kostnaden för-
fatladt förslag, styrelsen hemställd; och voro båda
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så skickligt framställda, att företaget säkert kommit
till verkställighet, om icke nepotisnien mellankom-
mit. För detta företag hade, nämligen , ett bolag
föenat sig, hvilket erböd styrelsen, att innom vissa
år, för egen risk, i Buenos Ayres uppföra en varak-
tig jernbrygga, som skulle sträcka sig så långt ut i-
från landet, alt äfven mindre fartyg dervid kunde
lägga till, emot villkor, att hvar och en, som deraf
ville begagna sig, skulle under vissa år till bolaget
erlägga en bestämd, och i proportion emot gagnet,
uträknad afgift. Bolaget förbandt sig dessutom, att

för den tid, dess sålunda sökta privilegium varade,
årligen till styrelsen utbetala en gifven betydlig sum-
ma penningar, samt att, efter, den oktrojerade ti-
dens förlopp, utan någon vidare ersättning öfver-
lemna bryggan till staden.

Detta förslag kunde således icke mindre än
intressera hvar och en opartisk porteno, och borde så
mycket mera af styrelsen blifvit antagit, som--utom
den källa till inkomst för staten härigenom blefve
öpnad — det icke innebar ett sådant monopolium,
som ålade individerne, att, med uteslutande af de
dittills begagnade kommunikations-medel för sina
transporter, endast betjena sig af den föreslagna
bryggan; utan blefve det en hvar obetagit, att fort-
farande dertill begagna las carretas och las lanchas.
Men dessa carretas J och lanchas' ägare insågo allt
för väl nyltan af den föreslagna bryggan , för
att icke tillika förutse minskningen och slutliga upp-
hörandet af den förtjenst, de hittills, medelst sina
nämnda kärror och bördingar, uteslutande erhållit;
hvarföre de också af alla krafter motarbetade för-
slaget.

Alla strängar blefvo nu anslagne:Den fattige skul-
le ju gå miste om sitt dagliga underhåll? Utlännin-
gen skulle ju försäkras rättigheten, att af invånarne



218 V.U RIUELLE.

och handeln uppbära en skatt, som dittills återgått
till de inhemske sjelfve? — och flera dylika svepskäl
framkastades; men de mest verkande voro empenos
(användande af relationers och mäktiga personers
inflytande)—och följden blef förslagets förkastande.

En annan fråga är, huruvida entreprenörerne
förmått utföra det jättelika företaget under så egna
naluromständigheter, som de olvifvelaktigt haft att

bekämpa; ty, utom flodens förrädiska sandbotten,
komma ännu härtill: de ofantliga och nästan oemot-
ståndliga böljor, som tid efter annan af stormar-
na vräkas emot stranden: vattnets kontinuerliga
flux och reflux: dess stundom högst ovanliga sti-
gande och plötsliga fallande, samt slutligen de hvirf-
lar, hvilka vid sådana naturfenomener, å de ställen
der något motstånd möter, bilida sig på flodens bot-
ten. Dessa omständigheter, tillsammanstagna, borde
följaktligen i längden hafva bidragit, att försvaga och
undergräfva en sådan byggnads grundvalar.

Detta flodens stigande och fallande föranleder
stundom till rätt intressanta uppträden. Det inträf-
far ibland, att vattnet till den grad faller, att man
på flodens botten kan torrskodd promenera till de
smärre fartyg, som nyss förut svajat fritt för sina
ankare. Sedan vattnet på sådant sätt afrunnit, an-
tager sanden en så kompakt hårdhet, att man
med beqvämlighetkan gå derpå, utan att blifva våt, —

ja, till och med rida, utan att hästens hofvar efterlem-
na några djupa spår. Det är vid sådana tillfällen
ett besynnerligt skådespel, som erbjuder sig åt den
promenerande, medelst de många fartyg, hvilka
förefalla honom såsom om de af en storm blifvit upp-
kastade på landet. Under det hopar af barn sprin-
ga här och der, alt nyfiket uppleta de snäc-
kor, fiskar och fragmenter, floden efterlemnat, —fö-
retagas flera kappränningar långs efter den aflägsna
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vatlenlinien, och en och annan carrdere (den som
kör la carreta) synes här och der sysselsatt, att ut-
ur sanden uppgräfva ett hjul, eller någon annan ar-
tikel, som under föregående dagars flod förlorats.

Dessa carreteros utgöra en särskilld klass uti
samhället; de äro (i likhet med många andra åka-
re) oskilljaktiga från sina hästar — ii(\en i moraliskt
hänseende — uppstudsige och illparige; så att det
fordras den största uppmärksamhet, for att undvika,
att af dem blifva lurad. De sortera under särskill-
da ägare, som aflöna och föda dem, hålla lascarre-
tas och hästarne, samt draga profiten af inrättnin-
gen. En sådan åkare-chef är vanligen en förmögen
man, har flera gårdar och stall, samt är ägare till fle-
ra hundrade hästar, hvilka ofta ombytas. Antalet
af de hästar tillsamman, som af dem dagligen be-
gagnas, stiger till flera tusende; och, med hvarje
tropp af carretas, som användes, medföljer sär-
skildt alltid en föreståndare (capataz), som uppbär
betalningen för arbetet efter allmänt antagit bruk ,

beräknadt i förhållande till vägens längd och fororJ
nas myckenhet. Capatazen är tillika ansvarig för
riktiga aflevereringen af lasten; han är derföre närva-
rande vid godsets emoltagande (hvarpå han utaf
aflastaren undfår ett bevis), — likaså vid dess öf-
vcrlemnande till el patron de la lancha (lastbåtens
skeppare), och tvärtom då fartygen lossas. Härvid
uppstå ofta disputer emellan dessa båda personager
sins emellan, och emellan hvar och en af dem å
ena — samt godsets aflastare och emottagare — å an-
dra sidan, angående beloppet; hvarvid gemenligen
aflastaren blir den lidande. Tjufveri begås vid
dessa tillfällen nästan uppenbart, och, då en vara
måste passera genom så många händer, är det nä-
stan omöjligt att upptäcka den brottslige.
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L.as carretas bestå af tvenne slag, nämligen, de
som nyttjas innom staden, och de som begagnas för
längre resor. De sednare äro oformligt stora, och
hafva höga hjul — en omständighet, som är nödvän-
dig i anseende till de många floder, som dessa car-
retas hafva alt passera under deras långa färder öfver
las pampas (stora slätter), hvilka turer ibland va-
ra i flera veckors tid, då ofta en sträcka af flera hun-
dra leguas *) tillryggalägges, såsom t. ex. vägen
till Potosi 551 - och till Chile 390 leguas.

Lika indragtiga, som de nyssbeskrifna Carrelas,
eller Carretcros, äro för åkare-chefcrne — lika för-
monliga äro las lanchas för deras ägare. Dessa ä-
ro större och mindre , men vanligen icke öfver 20
ton; besättningen består af en patron och tvenne
matroser. De hafva jakt-taklage; men kunna också
ros, och äro i allmänhet tunga och obeqväma.
Mången köpare eller kapitalist spekulerar uteslutan-
de på denna industri, och kan då äga ett antal af
tie eller tjugu stycken sådana lanchas, hvilka årligen
hvardera kunna inbringa flera tusen piaster uti
hans kassa, då deras primitiva kostnad kanske
icke uppgått till ett tusen. Men dervid är ännu
en person, som förtjenar, — och denne är el patron,
som vanligen innom få år blir en behållen man. '

Försnillningen af det åt dessa personer anför-
trodda gods, är lika skandalös, som den tillika är
omöjlig att förekomma. Man föreställe sig blott
den långa tid, som lasten måste ligga om bord på
ett sådant fartyg, ofta utan all bevakning—och det
så nära land, alt man med mindre båtar nattetid
obemärkt kan göra många resor emellanfartyget och
landet; huru lätt har icke då en sådan person, att
aftappa viner och andra fluida, samt att öpna säckar m.

+) En legua ut^ör nära en half svensk mil.
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m.? — Lurendrägeriet var första upphofvet till den-
na osed, och folket, en gång demoraliseradt, fann
snart öfvergången lätt ifrån det mindre brottet: att
smugla, till det större: alt snatta.

En annan högst vigtig industri är den med las
Barracas (Magaziner för gröfre varor), hvilken här
utöfvas med drift, och [fordrar i hög grad både kun-
nighet och omtanka hos den, som deråt egnar sig.
Jag menar härmed egentligen handhafvandet af så-
dana Baracker, som äro inrättade till förvarande af
skinn, hudar, kött, hår och tagel. Dessa äro i
stor skala inrättade, och på vidsträckt grund anlag-
da, så väl innom — som utom staden , och sysselsätta
en betydlig personal.

Ägaren till en sådan Barraca, är egentligen en
despositarius af artiklar, som honom anförtros ifrån
slakterierna, och las Estancias (de stora landtegendo-
marna), — eller ifrån de många upphandlare af dyli-
ka varor, som deraf beständigt ifrån landsorterna till
staden nedhämta betydliga qvantiteter; och erhålla,
i sådan händelse, Barraca-ägarne viss betalning per
månad för de varor, de skött och förvarat; men de
äro tillika kommissionärer, så väl för Säljare som
köpare, och kunna således på ett år omsätta millioner.

Det är ett nöje, att betrakta en sådan inrätt-
ning, samt den verksamhet, ordning och skick, hvar-
med den handhafves. Den stora gården är, vid vac-
kert väder, betäckt med höga fyrkantiga staplar af
ifrån Barracan utburna torra hudar, som af/os gau-
chos flitigt piskas med kappar — efter takt, på det
sätt, att hvarje hud (den är alltid viken och sam-
manprässad) ställes mot marken med ryggen uppåt,
då en gaucho vid halsen, och en annan vid länden,
upplyfta huden, och med käppar hvardera hastigt
gifver den å ömse sidor tre slag. I fall då, en el-
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ler annan hud varit mindre väl preparerad, så ned-
faller för käppslagen en mängd af mal och maskar,
som genast, af for till fallet närvarande höns och
kycklingar, uppätas. Sedan huden sålunda är piskad
och vädrad, inbäres den af andra gauchos, och lag-
ges i desssärskillda hög — jemnt, och på torr under-
bädd; och så fortfares, under uppehållsväder, irran
den ena dagen lill den andra. — Skulle, under
ett sådant arbete, ett hastigt regn påkomma, blifva
de ännu uteliggande staplarne ofvantill formerade
i sluttning, samt med gamla , och för ändamålet i
förråd hållna hudar, beläckla så väl ofvanpå som
på sidorna.

När åter hudar skola lastas på carrclasj erfor-
dras för hvarje carreta tvenne så kallade voleado-
res *), hvilka af los cargadores (bärarne) emottaga hu-
darna, en i gången, och svänga om dem i luften
i en så afpassad svigt, att de falla på längden midt
på kärr-flakan; — denna manöver är nödvändig, för
att fort kunna lassa på las carretas, och slår säl-
lan fel, emedan vanan gifvit desse voleadores både
styrka och smidighet; men om den någon gång
mankerar, åstadkommes derigenom mycken oreda
och tidsspillan. — Både el carrctero, och aflastarens
ombud, räkna hvarje hud, som kastas på kärran, och
den förre sjunger dervid fram orden, y>Va unojt)

vvan dos» (går en, gå två) &c, med en gällstämma,
under skratt och puttslustiga åtbörder, hvarvid han
ofta utropar ett mindre antal än det verkliga , hvil-
ket misstag, om det observeras, måste rättas medelst
omräkning, — men som, i fall det uraktlåtes, af
honom ofta begagnas då han passerar något be-
kant ställe, der han osedd kan göra sig af med
den hud han fått för mycket. Det fordras derföre

*) Af verbet volear, alt ftirmä till flygt.
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den största uppmärksamhet vid dessa aflastningar;
och jag har vid ett sådant tillfälle varit närvarande,
då en åkare blef ertappad, efter att hafva bort-
bytt ett kärr-lass med stora horn, emot ett an-
nat, med små, — och det så väl förberedt, att
det lyckades honom göra utbytet utan minsta dröjs-
mål; och skälmstycket hade säkert lyckats, om ej
de förre hornens ägare råkat carretan, och upp-
täckt hornens olika beskaffenhet med hans egna.

Vid en väl beställd Barraca, existerar också en
så kallad prensa (präss), hvarest saltade hudar, tagel
och hår inprässas i balar, hvilka sedan medråa hu-
dar omsys. Detta arbete verkställdes isynnerhet med
utmärkt noggranhet och drift hos en gammal frynt-
lig Spanjor, vid namn Pedrueza, hvilken ägde en af
de förnämsta Barracas i Buenos Ayres, och var an-
sedd för en förmögen man. — Jag såg honom dag-
ligen vid sin Barraca använda ifrån femtio till sex-
tio personer, och stundom ännu flera.

8. ARTIKELN.

Klimat. — Läkare. — Invånare. — Slafvar. — Religion. — Upplys-
nings-anstalter. — Polisen. — Lagar. — Domstolar och Ad-
vokater.

Klimatet är i allmänhet sundt och tempereradt;
men jag lemnar derhän, huruvida staten Buenos Ay-
res företrädesvis förtjenar namnet af Goda vindar ,

då atmotsferen i allmänhet är ganska fuktig, och en
tjock dimma ofta for flera dagar betäcker staden och
den omkringliggande Iraklen. De rum, som vätta
mot söder, äro alltid mer eller mindre fuktiga,
och väggarna, åt detta väderstreck, äro utanpå ge-
menligen beläckta med massa; hvadan ock gikt-
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plågor, snufvor och frossor här äro mindre säll-
synta än i Chile.

Temperaturen är kallast i Juni och Juli måna-
der, samt varierar då ifrån 48° till 54° Farenh; äf-
vensom den är varmast i December och Januari,
samt varierar då ifrån 70° till 85°, och deröfver. Vin-
termånaderna äro stormiga, och så kalla, att vattnet
i diken och polar stundom öfverdrages med en tunn
isskorpa; somrarna äro dermemot varma och reg-
niga; men öfverhufvud är klimatet då angenämt,
i anseende till lätta sjöbriser och en häftig åska,
som den tiden ofta inträffa och rena luften : Den
senare går dervid ovanligt starkt, och slår ofta ned.

En het sommardag år 1830, var jag viltne till
ett af de förfärligaste uppträden af denna natur, då
åskan nedslog på sex särskillda slällen i staden, hvar-
vid likväl ingen större olycka inträffade, än att nå-
gra tak och torn blefvo skadade. Blixten syntes vid
detta tillfälle nästan beständigt, och efterföljdes ome-
delbart af starka knallar. Ibland andra ställen, som
träffades deraf, var Sto. Domigos kloster, nära till
hvilket mina rum voro belägna; skenet och knallen
voro dervid så starka, och luften blef så qväfvande,
att jag, i första ögonblicket, icke annat trodde, än att

åskan slagit ned i huset der jag bodde; men jag såg
snart mitt misstag, då en mängd af skallige Domi-
nikaner rusade ur deras tätt invid varande kloster,
och sökte sin räddning på det närmaste torget. Ask-
viggen hade, nämligen, fattat i ett af klostrets höga
torn, och, allt ifrån kupolen ända till marken, jemnt
afskurit ett af tornets horn, såsom om det blifvit
afhuggit med yxa, utan att likväl ingå i sjelfva bygg-
naden.—lblandförfärliga tillfällen af denna art, om-
talas, att åskan på en dag 1793 i Buenos Ayres sla-
git ned på trettiosju särskillda ställen, och att nitton
personer dervid blifvit dödade.
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Jag har förut, under rubriken papipero t beskrif-

vit de förfärliga vindar, som här stundomrasa, hvar-
vid atmosferen uppfylles med ett fint damm, som be-
svärar andedrägten. Dessa häftiga vindar bidraga
visserligen till luftens rening och förfriskning, men
åstadkomma, under det de rasa, förkylning och in-
flammation i lungorna. När de ostliga och sydostliga
vindarna blåsa, äro de nästan alltid fuktiga och
kalla, samt ofta beledsagade af dimma. Hela Ala-
medan presenterar då en ryslig tafla af höga brott-
sjöar, samt större och mindre farkoster — dels i
drift, och dels krossade mot stranden; och, då flo-
dens vatten härvid ganska mycket stiger, begagnas
sådana dagar, för att låta gamla och till slopning
ämnade fartyg, med fulla segel köra så högt på
grund, att de, sedan vattnet fallit, nästan liggapå det
torra.

Los Mosquitos (myggen) besvära här menni-
skan lika mycket som i Brasilien, — särdeles främlin-
gen, innan han ännu hunnit göra deras bekantskap;
ty efteråt blir han mindre känslig for deras styng.
Många påstå, att de äro större och sticka värre, än
de man träffar i Norden; men detta anser jag va-
ra oriktigt, utan har jag funnit dem fullkomligt lika
med dessa, så väl till utseende och storlek, som till
musik och skadeförmåga; och kan man en gång öf-
verkomma begäret, att slå ihjäl dem der man känner
dem sticka, samt afhålla sig ifrån att rifva det kli-
ande såret, så skall man efter deras styng ej känna
några bulnader.

Hellsotillståndet är här emellertid i allmänhet
sundt, och inga smittosamma sjukdomar pläga infin-
na sig. Halsfluss, snufva, en och annan lindrig
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frossbrytning, samt gicktplågor äro de tillfälliga sjuk-
domar, som stundom här visa sig;— de sjelfforvärf-
vade äro deremot mindre sällsynta, och af en svåra-
re natur än på många andra ställen i Syd-Amerika.
Följaktligen finner en hop mer och mindre skick-
lige läkare här sin rikliga utkomst. Det är i syn-
nerhet de Engelska, som kommit mest i ropet, och
göra de betydligaste skördarna; hvarfore de hafva
att uthärda beständiga trakasserier och chicaner från
landets infödde Eskulaper, hvilka påstå, att Engels-
männen förgifva sina patienter, i anledning af den
myckna calomel de vanligtvis pläga ordinera. —•
Jag blef, under mitt vistande der, bekant med en
skicklig läkare och upplyst man af Engelska natio-
nen, som hade en vidsträckt praktik, och åtnjöt all-
män högaktning. Han var svåger till den i det fö-
regående omtalade GuvernörenRosas, — hade derige-
nomvidsträckta relationer, och kände en mängd anek-
doter om de Spanska läkarnes afund emot de ut-
ländska, samt illparighet emot sina kunder. Af det
senare slaget vill jag här endast anföra den följande:

Der hade fordom lefvat en rik köpman, som
länge varit plågad af en uthållande Örvärk, och der-
vid blifvit skött af en gammal ochreputabel Spansk
läkare, som reguliert besökt honom vissa gångor om
dagen, och då alltid, medelst användande af något
palliativ lyckats, att för flera timmar döfva patien-
tens plågor. En gång råkade doktorn sjelf insjuk-
na, och nödgades då anförtro sina kunders vård åt en
af sina söner, som också var läkare; men han glöm-
de uti sina instruktioner om de sjukas behandling,
att föreskrifva något för den rike köpmannen, hvil-
kens åkomma han ej ansåg vara af farlig beskaffen-
het. Den unge läkaren, som ännu icke hunnit lära
fadrens politik: v-Det är bättre att mjölka kon, än
att slå henne för hufvudet;» gjorde under sina be-
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sök, hvad han kunde till patientemes förbättring,
och, — då han kom till den förutnämnde köpmannen,
hvilken, för längre tid i saknad af den äldre dok-
torns skölsel, var utom sig af smärta, — åtnöjdehan
sig icke med att blott trösta honom, utan tog fram
sitt mikroskop, och upptäckte dermed snart, till sin
stora förundran, orsaken till den lidandes plågor,
hvilken helt enkelt bestod uti en garrapata *), som
inkommit i det ena örat, och der ätit sig fast
j köttet, hvarigenom bulnad och inflammation upp-
kommit. Glad öfver detta fynd, meddelar han sin
upptäckt åt patienten, och framdrar ur sitt etui en
lancett, hvarmed han genast vill skrida till opera-
tion, då köpmannen återhåller hans arm, och
begynner öfverhopa honom med förebråelser för
djerfheten, att tro sig bättre förstå hans åkomma än
den gamle läkaren, hans far; men ändtligen lyckas
det honom att öfvertala patienten, operationen går
för sig, garrapatan dragés ut, och innom några
ögonblick är köpmannen befriad från sina plågor,

Hvem kunde nu vara gladare än den unge läka^
ren, då han efter slutade besök om aftonen inträ-
der i fadrens kabinett, för att redogöra för dagens
sjukbesök? Men knappt hinner han vid underrät-
telsen om den rike köpmannens åkomma nämna or-
det: garrapata, — dåfadren, med vreden och bekym-
ret målade i sitt ansigte, rusar upp från sin stol och
frågar: «Ursinnige, har du skurit ut la garrapata?))-
och, då sonen med förvåning bejakade frågan, föll
gubben i raseri, fattade sin käpp och körde honomp 4
dörren, under följande utrop: «Din dåraktige tölp —

gåJ Menar du att jag icke sjelf kunnat skära ut en
garrapata, om jag velat? tvärtom hade jag på detta

*) Ett litet djur, som kryper in i örenen, i synnerhet pä
hundar.
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djur byggt mig ett prebende för mina återstående
dagar; mannen var juför öfrigt frisk, betalade rik-
ligt, och hade ju kunnat lefva länge med sin gar-
rapata i örat; — gå — du har genom din förb
påflugenhet förstört min, din egen — ja, hela vår
familjs framtida lycka I»

Tankarne äro delade i afseende på invånarnes
antal i Buenos Ayres, emedan kriget emot Brasilien,
och ännu mera inre oroligheter, betydligt bidragit
till dess folkmängds förminskande; men, före nyss-
nämndakrig, uppgick den till 80,000 personer. Den
är till sitt ursprung af Spansk härkomst, men har
sedermera blifvit till betydlig del blandad med indi-
gena, och till en del äfven med svarta. Största de-
len af den arbetande klassen består af dessa bland-
ningar; men äfven ibland så kalladt bättre folk,
igenkänner man de indigenas ur-drag i de små Kine-
siska ögonen, den kopparaktiga färgen , och i syn
nerhet i den låga pannan och det sträfva, raka och
svarta håret. Likväl är en mulatt sällsynt i denna klass,
af hvars individer en och hvar skulle anse för en
skymf, att nödgas räkna en sådan ibland sina slägtin-
gar; dock ställa lagarna icke här, såsom i de Fören-
ta Staterna, något förhinder emot äktenskap emel-
lan hvita och svarta.

Buenos Ayres räknar också ibland sin popula-
tion, en mängd af Indianer och Indiska familjer.
Dessa bestå till största delen af fångar, som blifvit
tagne och bortförde ifrån sina stammar, under de
emellan dessa och Buenos Ayres ofta förefallna krig
och skärmytslingar; men der finnes också Indianska
familjer, hvilka frivilligt nedsatt sig, ehuru de äro
få, och för Indianerne finnes der en särskilld kyrka
ett kloster och kapell.
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Ännu existerar här en femte klass menniskor,
som till struktur, karakter och utseende, vida skill-
jer sig från de öfriga, nämligen: Paraguayerne, — ett
högväxt, härdigt och vackert folk. Desse hafva antin-
gen nedsatt sig i Buenos Ayres, innan deras egen stat
blef emanciperad, eller också rymt från sin hemort
sedan Doctor Francia der fått enväldet, — hvilket se-
nare numera tyckes vara fallet, emedan man sällan
här anträffar någon af deras qvinnor. Denna race
utmärker sig för ihärdighet och pålitlighet i sysslor
och anförtrodda värf, samt för fintlighet och sitt mod.
Under sista Brasilianska kriget, täflade den Argen-
tiska flottans befälhafvare om fördelen, att få para-
guayer till så väl matroser, som sjösoldater; och des-
se svarade fullt ut mot de förhoppningar, man fästat
vid dem.

Denna race är hvitare än Syd-Amerikas vanliga
mestiser, i anseende till de flere hvite, som i Para-
guay ingått gifte med de der varande ursprunglige
infödingarne; de hafva äfven en liten grad af mera
hyfsning, än man vanligen träffar ibland deras likar —

los gauchos.
Man kunde äfven under en särskilld klass hän-

föra los rescatados (de ifrån Indiansk fångenskap
befriade kristne); emedan dessa menniskor i allmän-
het förfallit till ett förfäiande råhetstillstånd, och
följaktligen ogerna vistas ibland deras civiliserade
slägtingar — ja, det finnes många som längta att
återgå till deras förra villda tillstånd, och andre,
som för sådant ändamål öfvergifvit sina fordna an-
höriga. Det tyckes som Indianerne skulle föredra-
ga de hvita qvinnorna för sina egna, när man alltid
finner de förra gifta, straxt efter det de blifvit tag-
na till fånga. De hvite karlar, som råka falla i In-
dianemes händer, blifva deremot misshandlade och,
nästan alltid, mördade. Häraf kommer att sällannå-
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gon fullväxt karl finnes ibland de befriades antal,
Utan består detta af qvinnor och barn, ibland hvil-
ka senare stundomfinnes en och annan späd gåsse. —

Man kan föreställa sig huru många dessa fångar af
qvinnokönet ännu måste vara, då man besinnar, att
Indianerne nästan årligen förstöra de kristnes aflägs-
liä nybyggen, ihjälslå männerne och borföra qvin-
hörna!

Utom de nu beskrifnä klasser och raccr, som
utgöra stadens egentlige invånare, hafva utlänningar
nästan ifrån alla Europeiska stater der nedsatt 6_g,
och tror jag mig icke tilltaga for mycket, om jag
antager deras antal uppgå till emellan tre och fyra
tusen, utan att deribland räkna Spanjorer, som
utgöra en betydlig del af populalionen, och följakt-
ligen äro inräknade uti det här förut uppgifna an»
talet af 80,000. Ibland denna mängd af utlännin-
gar torde fransmännen utgöra det största antalet*);
dernast kommer italienare, portugiser, engelsmäi_4
hordamerikaner och tyskar; -— af svenskar, hollän-
dare, ryssar och danskar, finnes der blott ett obe-
tydligt antal. Ibland medelklassen, egna sig i syn-
nerhet fransmännen hufvudsakligen åt handtverk och
slöjder: engelsmännen åt landtbruk, slakterier och
sjöfart; nördamerikanerne åt sjöfart och finare snic-
kare-arbeten: italienare, spanjorer och portugiser,
åt hökare- och krogare-yrket, samt tyskarne åt ho*
skaps-skötsel och handel.

Af desse senare hade* som förut nämdt är, (Se
Pag. 92) en liten koloni blifvit formerad några mil
ifrån staden i en hy,kallad. Monte gfahdé. Denna
koloni var 1828 på 'god väg till välstånd, och till'-

*) _De formerade såsom förut nämndt är, en corps af bfver
1000 män, då la MonloneYä hotade staden med ttt anfall
(Se pag. .51).
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verkade smör och ost, som i godhet icke eftergaf
hvad deraf ifrån Europa importerades, samt följakt-
ligen hade god afsättning; och det var ett nöje att
se de små tyska barnen, om morgnarne komma inri-
dande till stadens torg, och der afyttra nämnds»
landtmanna produkter: men det inbördes kriget för-
störde 1829 denna lofvande inrättning, kolonien upp-
löstes, och dess inbyggare inflyttade till staden*).

Ståndspersonalen ibland utlänningarne utgjor-
des i synnerhet afhandlande och militärer; och En-
gelsmännen egnade sig företrädesvis åt det förstnämn-
da yrket, ehuru der äfven furmos flera ansedda hand-
lande ibland fransmän, tyskar, nordamerikaner och
portugiser. Jag kände äfven der en Herr Sundblad,
från Stockholm, som förut drifvit handel, samt en
förtjenstfull Finne, kofferdi-kaptenen Örn, ifrån Hel-
singfors (numera död).

När man betänker, att Buenos Ayres var den
ort, der frihetens röst först i hela den Syd-Ameri-
kanska kontinenten lät höra sig, och att Plata-pro-
vinsernas republik var den första, som emanciperat
sig ifrån det Spanska väldet; så synes det omöjligt
att icke slafvarne der också skulle hafva kommit i
åtnjutande af oberoende; men en sådan anomali
har här likväl ägt rum, och så väl i Buenos Ayres,
som i alla öfriga Plata-provinserna, säljas och köpas
ännu slafvar. De äro svarte, kopparfärga de och hvi-
te, samt hastarder af dessa tre racer. De svarte äro
dels af Spanjorerne införde — dels efter revolutio-
nen insmugglade— Afrikaner, samt dessas afföda. De
kopparfäi^gade äro afkomlingar efter de,vid Spanjorem-

+) Jag har sedermera blifvit underrättad, att kolonien äter
kommit i godt stånd.
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es eröfring af landet, till slafveri tvingade infö-
dingarne, samt Indianer, som under senare krig
blifvit tillfångatagne; och de hvita bestå af mestiser,
hvilka under flera generationer blifvit beblandade
medEuropéer.

Jag vet icke något ställe, der slafvarne blifva bät-
tre behandlade; de nästan icke veta att de äro slaf-
var, och de hvite — serdeles på landet — åtnjuta
af sine herrar samma vänliga och hulda vård, som
bättre folk i allmänhet plägar iakttaga emot frie tjena-
re. De motsvarade också fordom denna behand-
ling med oskrymtad trohet och tillgifvenhet, — och
det var då sällan en egendomsherre af sine slafvar
blef bedragen* men slafvarne, lika som hela den ar-
betande klassen i Syd-Amerika, hafva igenom de in-
bördes krigen numera blifvit betydligt demorali-
serade.

De svarte slafvarne, såsom utgörande en egen,
och genom fördom vanlottad race, hafva visserligen
mindre anseende än deras ljusare kamrater — ett miss-
öde — som också drabbar deras frie svarte bröder,
så väl här som i allla andra länder, der den hvita
populationen ai rådande—; men de äro, i jemförel-
se med slafvarne i andra länder, lycklige, och deras
muntra lynne och många tidsfördrif vittna påtagligt
derom. Man ser dem, nämligen, alla söndager för-
samla sig — antingen under bar himmel, på torgen
och andra öpna platser, der grupper af hvar nation
särskildt dansa sina national-dansar, hvaruti de frie
af deras race ogeneradt deltaga — eller också in-
nom hus, der de gemensamt pläga hyra sig ett dans-
rum. De hafva for hvarje årstid bestämda fester,
dem de mangrannt fira — och vid en af dem blir
en neger utkorad till Kung, och en negrinna till
Drottning.

Flere svarte finnas här, hvilka till en del blif-
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vit frigifna af deras herrar, men till största delen
emanciperade under det Brasilianska kriget; ty
det fanns betydliga corpser af negrer ibland de
Brasilianska tropparna, hvilka, jemte en stor del af
de Brasilianske egendomsherrarnes slafvar, öfvergin-
go till Plata-Provinserna, och der genast blefvo frie
medborgare; men desse äro nästan mindre lyc-
klige än slafvarne, emedan, som bekant är, ne-
gern är indolent, och han följakleligen icke egnar
sig åt något permanent arbete, utan lefver för da-
gen, hvaraf händer, att han, ehuru fri, ofta lider
brist. Detta gäller likväl blott i allmänhet, ty der
finnas månge frie negrer, som både äro behållne
och idka samfundets så kallade bättre yrken ; men
största delen, af de ifrån Brasilien öfverlupne svarte
soldater, har i Buenos Ayres egnat sig åt mili-
tären.

Den Romersk-Katolska Religionen är här den
rådande, ehuru konstitutionen erkänner en fullkom-
lig samvets- och religions frihet; men katolikerne
äro här mera tolerante, än kanske i någon annan
ort af Syd-Amerika. Kyrkorna besökas nästan en-
samt af det andra könet, och äfven dettas andakt
häri allmänhet förefallit mig mindre, än den jag an-
märkt hos Chilenskorna. (Se vidare härom Pag.
96).

Processioner äro här mera sällsynta, och Sakra-
mentet passerar med mindre buller och embarras,
än i Chile. Det är också här numera ingen nödvän-
dighet, att dervid falla på knä, ehuru katolikerne
allmänhet ännu underkasta sig denna ceremoni; men,
för icke många år tillbaka, gick härmed ganska strängt
tillväga, och äfven utlänningar blefvo då med våld
tvungne till knäfall,—• ända tills en deraf härrörande
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olyckshändelse befriade dem ifrån detta besvärliga
onus. Denna händelse var såsom följer.

En Engelsk SjÖ-kapten vid namn A. Ste»
phensen, hvilken råkade ridande möta Sakramen»
let, utan att veta af skylldigheten att falla på knä,
hejdade dervid sin häst och aftog sin hatt, menför-
blef sittande i sadeln. Sakramentet stannade då,
och de, som medföljde det, anföllo honom, kastade
honom utur sadeln, och lemnade honom sanslös
utsträckt på marken. Sedan tåget passeradt, blef
han upplyftad utaf de kringstående, samt införd
uti närmaste hus, der han åter kom sig före, men
hans ena tumme hade vid fallet blifvit krossad,
hvaraf uppkom kallbrand, som hastigt slutade hans
dagar. Alla utlänningar — och äfven katolikerne sjelf-
ve — indignerade sig öfver denna grofva misshandling,
och de i släden varande engelske och nordameri-
kanske konsuler gjorde i anledning deraf föreställ-
ningar hos landets styrelse, hvilken genast till pre-
sterskapet utfärdade ett strängt förbud för framtiden
emot föröfvande af detta våld, och frikallade der-
vid isynnerhet utlänningen ifrån skylldigheten, att
då Sakramentet passerade, iakttaga andra ceremo-
nier, än blott den, att aftaga hatten.

Likväl såg man ännu i senare tider ett och
annat drag af fanatismen. Jag påminner mig ett hög-
tidligt tillfälle, då en vidsträckt procession vandrade
omkring Victoria-torget, hvarvid Sakramentet om-
kringfördes under en ofantlig och grann tronhim-
mel, åtföljd, som vanligt, afprester och munkar, samt

af alla civila och militära embetsmän och den diplo-
matiska oorpsen. Det rymliga torget var i midten
upptagit utaf-en mängd af stadens och landtbyggdens
invånare, hvilka åskådade processionen^ men bak-
om denna folksamling, och på sidan af torget, som
motsvarade den, der processionen framtågade, hade
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någre utlänningar församlat sig, och gingo, i anseen-
de till afståndet, med betäckta hufvud. På en gång
såg man folkmassan skingra sig, och midt igenom
densamma en prest i hela sin skrud framrusa till
utlänningarne, under utrop:*) För, Guds skull, mi-
tte herrar, tag af hattame, scen j icke att vår Her-
re går obetäckt?» Det var då någon, som svarade:
.>Förlåt fader, vi sågo verkligen icke vår Herre»"—
men alla togo genast af sig hattame, och presten
återvände lugnad till sin plats.

Vid min ankomst till Buenos Ayres, kunde man
knappt bli varse någon skillnad emellan söndagar
Och hvardagar, om icke på lägre klassens förän-
drade kläder; ty uti alla verkstäder arbetades med
samma liflighet på söndagen som hvardagarna, och
alla esquinas, bodegones och pulperias *) voro öpna
både på söndags för- och eftermiddagar; men, se-
dan det federala partiet der tagit öfverhand, har
styrelsen inskränkt denna frihet.

Jag har i min beskrifning om Chile (Pag. 53)
berättat om en Nuntius vid namn Mussi, som der
■en tid var i hög ärv hållen, och publikt sålde de döm-
das ben, —men måste för sina politiska åtgärder
hufvudstupa lemna landet: samt [huruledes han,
vid sin ankomst till Buenos Ayres, likaledes måste
begifva sig derifrån till Europa; men då var de
styrandes tänkesätt der helt annat, än det sederme-
ra blifvit; inga reliker fingo då säljas, och Herr
Nuntius blef derifrån bortvisad; men det torde va-

*) Esquinas (se Pag 176). Bodegones hafva samma ändamål
som Esquinas, men utan att behöfva vara telägne vid gat-
hörnen. PulpeYias äro i mindre skala än de föregående,
och innefatta egentligen endast krögarc-yrkeft. — Alla hafva
likväl den största osnygghet gemensamt, och utgöra pöbclns
forlifstclse-platser.
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ra fråga underkastadt, huruvida icke ett sådant påf-
veligt sändebud nu skulle blifva mera välkommet,
och dess multnade varor vinna afsättning.

På stora högtidsdagar, såsom då kongressen
sammanträder, eller den 25 Maj — årsdagen af e-
mancipationen —

, hålles predikan i katedralkyrkan,
som då plägar talrikt bevistas. Dessa predikningar
äro af mycket intresse, men särdeles vid de båda
nyssnämnda tillfällena, dervid ofta många vigtiga
sanningar ljuda ifrån predikstolen, i förhållande till
det parti, hvartill talaren bekänner sig. — Så har jag
vid ett tillfälle hört revolutionen , och landets lyc-
ka såsom en följd deraf, beprisas såsom Guds väl-
signelse,— och vid ett annat, afmålas såsom ett verk
af hm onde.

Devotionen ibland karlame är här till största
delen blott skenbar, och klostrens indragande un-
derstaten — ehuru vidrigt intryck det i början gjor-
de på mängden, — har dock sedermera i allmän-
het blifvit gilladt. Det är icke prisvärdt, att det
vördade ståndets anseende, efter revolutionen till be-
tydlig del gått förloradt, —må hända vittnar denna
omständighet om en tilltagande lättsinnighet hos
nationen —; men sådant är emellertid förhållandet.
Sällan går en prest, och ännu mindre en munk,
förbi en eller flere ynglingar, utan att desse, under
föraktliga åtbörder, om demframmumla några plum-
pa och bitande fraser; — ja, de drifva vid sådana till-
fällen uppenbart gäck med munkarne.

Till detta oskickliga uppförande har en del af
ståndet — der finnas både aktningsvärda och upp-
lyste män ibland så väl de reguliära som sekulära
— gifvit anledning, medelst fanatism, okunnighet
och ett oregelbundit lefnadssätt; och sjelfva S:n Fran-
cisco-munkarne — de enda, som oafkortadt fått bibe-
hålla sina inkomster—gåfvo icke alltid de uppbyggliga-
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ste exempel på sedlighet och dygd. Man fann, näm-
ligen ibland dem, en och annan lika tillgänglig för
drufvans, —som for andra verldsliga frestelser; och
sådana efterdömen skulle nödvändigt inverka på o-
pinionen, både ibland högre och lägre.

Härtill kommer den stora benägenhet för re-
former i allt, som hos de upplyste blifvit en följd
af emancipationen. Då de en gång fattat beslutet,
att utrota till och med sjelfva spåren af det Spanska
väldet, huru länge kunde väl den religion, Spanjo-
rerne infört, undgå deras reformlystnad? särdeles när
de ihågkommo, att det var under manteln af den-
na religion, öch på grund af dess verldsliga öfver-
hufvuds dekreter, som Spanjorerne intagit landet,
och förtryckt dess ur-invånare.

Den påfliga stolens obenägenhet, att erkänna hvad
de nya Staternas representanter och styrelser beslu-
tit, angående kyrkans yttre, eller administrativa och
ekonomiska förhållanden, — i förening med de
temligen vågade löften och försäkringar i abstrakta
ämnen, hvarmed religionens tolkare frikostigt och
utan förbehåll öfverhopade folket—ha äfven icke
litet bidragit att afkyla de mera billdades värma, ej
blott för lärarne, utan ock för sjelfva läran. Och, i
sanning, förefalla de allmänna och offentliga före-
skrifterna om vissa dagars helgd, och verkan af de
derunder igenom siffertal bestämda andakts-öfnin-
gar, åtminstone för ett profant sinne, — lindrigast
sagdt, högst oförsigtiga. Jag vill, i afseende på det-
ta förhållande, tall den upplyste läsarens egit om-
döme, hemställa en artikel, intagen i Buenos Ayres
almanackor, hvilken i öfversättning lyder så här:

»Dagar på hvilka Indulgencia plenaria (fullstan-
»dig syndernas förlåtelse) kan erhållas, medelst be-
»sökande af fem kyrkor, eller fem altaren — eller i
»brist deraf: af en kyrka fem gångor: Christi om-
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»skärelse och trettondagen: Septuagesima, Sexagesi-
»ma och Quinquagesima r Alla dagar under fastia-
»gen: De första åtta dagar efter påsk: S:t Marcus'
»och Christihimmelfärdsdagen: Pingst-afton — och
»dagen, samt de sex påföljande dagarna: De tre
»fastedagarna i September: Hvarje söndag iAdvent:
»De tre fastedagarna i December: Jul-dagen och de
»tre följande dagarna, och alla öfriga Romerska af-
»lats-dagar.»

Upplysning och lärdom hafva visserligen sedau
emancipationen här blifvit allmännare spridda, än
de voro under den Spanska tiden; men dervid har
öfverhufvud mindre grundligheten, än denyttre po-
lityren blifvit afsedd — och det är svårt, att ibland
den nu lefvande generationen, upptäcka den solida
vettenskapsmannen.

Jag har i det föregående omnämnt presternes
okunnighet; — och, då desse egentligen utgöra det
lärda ståndet, till hvars vård ungdomen i synner-
het anförtros, kan man lätt föreställa sig hvad in-
sigter lekmännen kunna äga.

Ett Universitet har i senare tider här blifvit
inrättadt. Dess grundläggare var en Juris Doctor,
vid namn: Antonio Saenz, åt hvilken, sedan han
i kongressen genomdrifvit beslutet om inrättningen,
rektors- och kanslärs-skapen korrt efter, eller år 1821,
blefvo uppdragne. Han bestridde tillika med heder
en profession i natur- och folkrätten; men, igenom
hans år 1825 inträffade död, blef denna nya inrätt-
ning nästan öfverlemnad åt sitt öde. El Argos —

-ett periodiskt blad, som samma år utgafs i Buenos
Ayres — afmålar detta tillstånd på ett träffande sätt,
i följande räsonnemang:

*Vi gå nu att tala om ett ärende, hvilket ome-
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delbarligen intresserar samfundets alla klasser, och
hvaraf alla böra hämta de rikaste frukter, om det
betraktas utur den vigtiga åsigt, som detsamma för-
tjetiar. Detta ärende är den allmänna undervisnin-
gen ,

— ett föremål af högsta vigt ibland alla tän-
kande menniskor, och på hvars goda ledning, lan-
dets lycka till en stor del beror. Den (undervis-
ningen) har icke blifvit lemnad ur sigte vid den
förträffliga allmänna reformen, hvilken uträttat så myc-
ket och så utmärkt godt; men den har likväl ännu
icke uppnått den fullkomlighets-grad, man skullekun-
na önska. Sannt är, att, för dess uppbringande till
en sådan grad, det fordras att besegra nästan oöf-
vervinnerliga hinder, inrotade vanor af alla slag,
villor och fördomar, dem kolonialundervisningens
blinda tider och våra förfäders vanor lemnat oss i
arf. Alla dessa vidriga omständigheter hafva fängs-
lat det nit, som oafbrutit uppenbarat sig, för attlem-
na vår provins en undervisning, motsvarande den
ståndpunkt i den upplysta verlden, hvilken den-
samma är kallad att intaga; men just denna omstän-
dighet, och hvilken är af den högsta vigt, fordrar
hvarje ögonblick ett eftertryckligt bemödande, att
öfvervinna de nyssnämnda hindren, samt att fästa
en mogen omtanka vid sättet att förbättra den all-
männa undervisningen, och bygga den på grunder
och reglor, enstämmiga med landets behof och sek-
lets fordringar.

Man inser lätt att vi tala om nödvändigheten,
att inrätta uppfostran efter en systematisk plan, hvilken
på ett bestämdt sätt reglerar undervisningen, och på
en gång förekommer godtyckligheten och sjelfsvåldets
fÖrderfliga missbruk. Intill närvarande ögonblick har
—om vi icke bedrage oss — Universitetet, som ar
medelpunkten för hela den offentliga undervisnin-
gen, icke erhållit några andra baser eller regle-
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menten, än ett påbud om dess inrättande, som en-
dast osäkert och obestämdt kan tillämpas: samt ett
eller annat den verkställande maktens dekret, erna-
neradt i anledning af något enskildt fall, som gjort
detsamma nödvändigt, och åt hvilket (dekret) man,
på sådant motiv, gifvit en allmän tillämpning för
alla händelser af samma i atur.

Vi äro vida ifrån att ladla detta system (om ett
sådant funnes), att nämligen, organisera Universite-
tet medelst provisoriska dekreter, som erfarenheten
antydt, och hvilkas reformerande, under händel-
sernas lopp, af samma erfarenhet kunde komma
att tillstyrkas. Hade en så beskaffad plan uppnått
sitt mål, så skulle säkert Universitetet nu befinnas
konstitueradt på ett tillfredsställande sätt; men då
detta icke inträffat, är det nödvändigt, att gifva det-
samma en konstitution, som fyller de behof och
luckor, hvilka, i brist deraf, nu äro märkbara uti den
offentliga undervisningen, samt att söka uppbringa
denna till den grad af upplysning, som omständig-
heterna fordra.

Universitetet är fordeladt uti sex afdelningar,
nämligen: De första studierna (primerasletras): För-
beredande studier: De exakta vetenskaperna: Lä-
kare-vetenskapen: De heliga vetenskaperna, samt

Theoretiska och Praktiska Lagkunskapen. Hvar och
en af dessa har en särskilld chef, under namn af
prefekt; men Universitetets rektor utöfvar, öfver alla
afdelningarnas chefer, en högre myndighet och en
omedelbar styrelse. De göromål, som hittills afprak-
tik och plägsed varit prefekterne uppdragne, äro
högst obetydliga och inskränkta: De hafva endast
bestått uti, att föreställa rektors person, när han va-
rit hindrad att sjelf vara närvarande vid litterära
sammankomster, samt att inhämta hans tankar ri äm-
nen rörande deras respektiva afdelningar. Men
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reglementet borde tilldela dem attributioner, pas-
sande i sammanhang med deras sysslor, — icke un-
der elt absolut oberoende af den individ, som in-
nehar direktionen öfver alla af delningarna, —utan un-
der ett ömsesidigt sammanhang: Det borde fortfa-
rande föröka relationerna emellan rektor och pre-
fekten, ofta ställande den enes skylldigheter och för-
bindelser i beröring med den andres. Detta steg
skulle medföra den vigtiga fördelen, att på en natu-

ligare och tjenligare väg , nämligen genom prefek-
ten , erhålla en fullständigare kännedom om alla de
behof och förbättringar dennes afdelning kan for-
dra, — och del af den märkliga omständigheten, att
han , såsom medlem af den afdelning , hvars före-
ståndare han är, kan lättare förnimma dem, änrek-
torn, som på sin höjd endast kan derom erhålla
en allmän kunskap, oberäknad den, han genom sitt
eget nit må kunna förskaffa sig.

Om derföre en jemn kommunikations-kanal e-
mellan funktionärerne af båda slagen, kunde åstad-
kommas, och åt rektor gifvas en högre myndighet
öfver alla de öfriga , men med villkor af prefektem-
es intervention uti alla de ärender, hvilka uteslu-
tande tillhöra hvarjes respcktiva afdelning ,

— skul-
le ett enkelt och säkert medel ernås till bibehål-
lande af ordning, sträng disciplin, en verksam vak-
samhet öfver undervisningen, samt dennas stigande
och fullkomnande i alla universitetets grenar. Vi ä-
ro förvissade, att en god organisation af prefektem-
es göromål, skulle åstadkomma en bättre reglering
af den allmänna undervisningen , och en möjlighet
för dem, att tillhandagå vid alla inträffande fall, hvar-
till icke alltid ett reglemente kan vara tillräckligt.

En af afdelningarna, som i synnerhet påkallar
vår uppmärksamhet, är: de första studierna. Vi kun-
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ne försäkra, att de, som dermed hafva att syssla,
lemna deråt en berömvärd och synnerlig uppmärk-
samhet; likväl, och af särskillda orsaker, — här-
rörande omedelbarligen ifrån dessa inrättningars
mängd, och de svårigheter, som just ur detta mo-
tiv uppstå vid anförtroendet af deras styrelse åt en
enda person, som tillika har sig uppdragen upp-
sigten öfver hela undervisningen (som dock vore
att önska), samt det ofantliga afstånd ifrån hvaran-
dra, hvarpå de befinna sig fördelade, —ha de af
staten doterade skolor, icke åstadkommit den go-
da verkan, man väntat, oaktadt de betydligt ha ut-
vidgat den första upplysningen, och derigenom en

ny sedernas reform.»
Lagfarenheten utgör här likasom i Chile ung-

domens hufvudsakliga studium , och ibland de lag-
farne träffar man här statens mest bildade och in-
struerade män. Desse hafva också spelat betydliga
roler vid här tid efter annan inträffade statsvälfnin-
gar; och landet har i allmänhet åtnjutit en lugnare
och lyckligare styrelse, då någon af denna klass fått
statens tyglar, såsom t. ex. under Rivadavias pre-
sidenlskap, —än då de fallit i krigarens händer.

En mängd skolor hafva sedan revolutionen blif-
vit inrättade; och, under den frisinnade styrelse, som
existerade före det emot Brasilien utförda sista kri-
get , gjordes mycket till uppmuntrande af lärdom
och vetenskaper. Man antog europeiska och skick-
liga lärare för skolorna, och desse åtnjöto i bör-
jan ganska goda villkor; men under och efter kri-
get, sedan statens tillgångar blifvit medtagna, samt
det liberala partiet dukat under, — upphörde un-
dervisningen till stor del, och hvad som deraf å-
lerstod blef till sådan grad med dogmer och prest*
dispyter uppfyldt, att många af de skickligaste lära-
re måste lemna landet.
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Ingen original afhandling har, mig veterli-
gen, på lång tid utkommit ifrån något af statens
många tryckerier; utan bestod litteraturens alster
endast uti en mängd tidningar, ströskrifter och li-
thografiska arbeten, —hvilka senai-e likväl uppnatten
ganska fullkomlig utveckling, genom någre skickli-
ge franske lithografer, som till landet inflyttat.

Der fanns också en astronom, eller kanske rät-
tare astrolog, som stundom plägade uppskräma in-
vånarne med sina hotande förutsägelser. Han hade
en gång uträknat, att Plata-floden vid ett visst mån-
skifte skulle flöda öfver sina bräddar och öfver-
svämma staden, hvarom, ungefär en månad före den
antydda liden, underrättelse genom tidningarna blef
folket meddelad. Ju närmare man nalkades den
olyckliga dagen, ju mera tilltog folkets bekymmer,
och under de sista dagarna verkställdes — ibland både
bättre och sämre folk, en allmän utflyttning: De,
som ägde landtgårdar, begåfvo sig dit, samt herber-
gerade der sina bekanta och anförvanter; men de,
hvilka icke ägde några sådana egendomar, eller re-
lationer, togo sin tillflygt till närmaste byar och
ranchos *), — eller ock slogo de upp tält på fälten.
Häraf uppkom en allmän villervalla, och flera per-
soner insjuknade, dels af förskräckelse — dels af
förkylning. Ändteligen kom den fruktade dagen;
men ingen öfversvämning ägde rum, — ej en gång
kunde ett ovanligt flodens stigande förmärkas. Ett
så dumdristigt strek hade säkert i ett annat land å-
dragit upphofsmannen ledsamheter, men de goda
Buenos Ayres-boarne gladde sig att olyckan icke in-
träffat, och åtnöjde sig med att utskratta spåman-
nen, ehuru många genom detta hans upptåg förlo-
rat antingen hellsa eller egendom-

*) Kojor, uppförda af ler och ris, samt täckta med halm och
vass.
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De familjefäder, hvilka hafva råd, samlåstunda
gifva sina söner en mera vårdad uppfostran, skicka
dem i sådant ändamål till något af Europas — sär-
delesEnglands ellerFrankrikes — lärosäten, eller stäl-
la dem, under deras spädare ålder, i pension hos nå-
gon i Europa etablerad och bosatt familj af deras be-
kanta , hvilken då tillika Vakar öfver pensionärer-
nas seder; och ifrån dessa har mången både billdad
och upplyst man till fäderneslandet återkommit.

För flickor äro uppfoslrings-anstalterna, om möj-
ligt, ännu sämre och inskränka sig egenleligen blott
till några yttre grannlåter, såsom dansa, briljera på
el piano, prata litet fransyska m. m. Dock hafva
stadens förnämsta damer inrättat ett välgörenhets-
sällskap, som belönar unga flickor för husliga dygder.

Den i senare tider nästan oafbrutna kommu-
nikationen med Europa, har i betydlig mon bidra-
git till införande i Buenos Ayres af en mera allmän
yttre bildning, — dels igenom det ständiga umgänget
emellan invånarne och ankommande billdade utlän-
ningar— dels ock igenomresor i Europa, som några
af de förmögnare ibland de förra — särdeles köp-
männen — tid efter annan företagit.

Beträffande allmänna säkerheten, kan jag ej helt
och hållit lemna anstalterna i Buenos Ayres samma
låford, som jag lemnat åt den ordning, jag lärde kän-
na i Chile. Här furmos inga Serenos (brandvakter),
utan bestreds vakten af patruller till bäst och fot,
hvarigenom ofta hände alt röfveri, inbrott och an-
dra missgärningar begingos på den ena gatan, me-
dan patrullen vandrade på den andra o. s. v.

Uti krigstid utgöras dessa patruller af national-
gardet, men annars af militären. Vid la policia (po-
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liskammaren), som har sitt säte i en af slottets flyg-
lar, stå beständigt ett visst antal Aguaciles (stadstje-
nare) med sina sadlade hästar, färdige att vid för-
sta vink rida åt det håll, der deras biträde är af
nöden, eller dit polisministern skickar dem. Deras
egenteliga sysla består uti hämtande af personer till
rätta: att arrestera, biträda vid husvisitationer, till-
ställa stämningar åt parter, göra beslag, spione-
ra m. m.; — och de äro synnerligt färdiga att på
gatorna gripa, samt till polisen inbringa de personer,
hvilka antingen rida eller köra för fort, då dessas
hästar, sadlar eller åkdon — här likasom i Chile —

utan vidare omsvep genast på offentlig auktion för-
säljas; härvid är det dock ägaren obetagit, att, om
han så önskar, emot erläggande af inropssumman
återmlösa sin egendom; och jag måste till invånar-
nes heder berätta, att ägaren sällan forceras igenom
stegrade inrop, utan råder i allmänhet, äfven hos
menige man, den försynthet, att icke till ägarens
förfång uppdyrka den egendom, som sålunda försäl-
jes. — Jag säger detta af erfarenhet, emedan jag
sjelf, vid ett tillfälle, för tjugu piaster fick inlösa en
sådan mig fråntagen sadlad häst, hvarfore jag var
beredd att betala sextio.

Stundom äga dock undantag härvid rum. Jag
påminner mig ett tillfälle, då Presidenten Fxivadavia,
som sjelf anbefallt denna polis-åtgärd, vid en så-
dan auction förlorade både häst och sadel: En dag
efter slutad ridt, hade han anbefallt sin ridknekt, att
sakta promenera hästen; men denne fann sig road
att också försöka en rid-tur, och lät kampen sträcka
i fullt galopp, men blef genast af en aguacil tagen,
och jemte häst och sadel förd till polisen, der han
forgäfves åberopade sin Herres upphöjda plats i
samhället. Timman blef genast utsatt, då både häst
och — sadel skulle gå under klubban; och antingen
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for hästens förträffliga egenskaper, eller ock par
depit till presidenten, —begynte de närvarande denna
gången hvar om annan att göra allt högre och hö-
gre anbud, så att häst och sadel slutligen stego till
ett så högt belopp, att presidenten icke ansåg mö-
dan värdt att inlösa dem. — Lyckligt det land, hvars
alla invånare äro lika inför lagen, och der äfven
statens upphöjde män hvarken villja undandraga sig
för- ellerkunna skonas vid — densammas tillämpning!

De många rån, mord och stölder, som här
nästan hvarje natt, och stundom äfven om dagen
föröfvades, vittnade i sanning högst ofördelaktigt
om polisens verksamhet; men det var anledning
att förmoda, det den sedermera blifvit organiserad
på en ändamålsenligare fot. Här, såväl som i Chi-
le, blefvo de mördades kroppar förda till polisen,
och derutanför på trottoiren utställda, för att af an-
höriga kunna igenkännas och begrafvas. De afda-
gatagne voro nästan alltid af den lägre klassen, och
jag förmodar, att denna omständighet var egentliga
orsaken, hvarföre sällan någon kraftig åtgärd vidtogs
till banemännens upptäckande, eller någon medico-
legal undersökning anställdes med de döda krop-
parna.

Ibland röfverier af särdeles beskaffenhet, må
anföras ett, som 1830 föröfvades midt på dagen hos
en köpman i Buenos Ayres. Denne befann sig, jem-
te en dess bokhållare, på sitt kontor, och höll på
att räkna penningar, när på en gång fyra maskerade,
beväpnade och bättre klädde karlar inrusade i rum-
met, och — under hotelse att skjuta dem för pannan,
om de icke förblef vo tysta — bundo dem till händer
och fötter, aftogo dem halsdukarne och fullstoppade
dermed deras munnar, för att hindra dem ifrån att
ropa; hvarefter de nedlade dem på golfvet, och
begåfvo sig sedan till det inre af huset, der de,
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först uti köket, och sedan på en bakgård, på sam-
ma sätt bundo husets betjening, som tillsammans
utgjorde sex personer. Sedan detta var uträttadt,
inträdde de i matsalen, — der de, ifrån ett nyss upp-
dukadtbord, samt en närstående öppen skänk, —bort-
togo allt der befintligt bordsilfver; hvarefter de åter-
kommo till kontoret, och borttogo utur köpmannens
— af honom sjelf vid dess penningeräkning öpna-
de kassakista, allt redbart mynt, hvilket uppgick
till en högst betydlig summa — och gingo derpå tran-
kilt sina färde.

Det var siesta-tiåen *), då nästan ingen menni-
ska plägade synas på gatan, och den bundne köp-
mannen med sin bokhållare, äfvensom domestikerne
måste i tre timmars tid i liggande ställning tåligt af-
bida hvad som hända kunde, då slutligen en förbi-
gående herre, — som tillfälligt råkat kasta ögonen
genom den öpna porten, och med förundran
såg den honom bekante köpmannens kontors-
dörr öppen vid en så ovanlig tid på dagen, —

steg in for att öfvertyga sig om orsaken, och,
förvånad vid åsynen af de på golfvet liggande orör-
liga kropparna, i början ansåg dem för döde; men
sedan han kommit underfund med sitt misstag, för-
satte han dem ofortöfvadt uti frihet, hvarefter de
gemensamt löste banden på betjeningen. Köpman-
nen, som nu berättade förloppet, gjorde sig i bör-
jan forgäfves all möda för att upptäcka brottslin-
garne ; men det lyckades honom slutligen genom
det slösande lif, som några individer, förrut kän-
da för medellösa, korrt tid efter denna händelse

*) Siesta betyder middagssömn; denna tid räcker vanligtvis
ifrån klockan 2 till 5 efter midd.; men köpmän äta gemen-
ligen icke middag före klockan 4 eft. midd., och taga der-
efter sin siesta.
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begynt att föra. De voro ståndspersoner, och der-
bland tvenne officerare.

Det var ej ovanligt, att ibland den så kallade
bättre klassen finna indusli-riddare, hvilkas närings-
fång voro högst tvetydiga. Man såg t, ex. en mängd
unga karlar, som hvarken ägde förmögenhet el-
ler kändt yrke, men hvilka likväl alltid gingo fint
klädda och lefde såsom Crcesus; och man påstod,
att der fanns ett i hemlighet organiseradt tjufband,
som endast bestod af ynglingar utaf så kallad t bättre
folk, hvilka om nätterna ställde sig i försåt, der de
väntade sina offer, som de anföllo och afklädde till
bara kroppen — ja, stundom mördade, i fall dessa
gjorde motstånd, eller ropade om hjelp.

Ett rysligt mord tilldrog sig korrt före min an-
komst till Buenos Ayres. Tre herrar af god familj,
Tivaraf tvenne voro handlande, plägade hvar afton
besöka en af deras bekanta, en gammal Spanjor, som
hade en krambod i portiken vid Victoria-torget.
En afton öfvertalte de gubben att följa dem till ett
hus, der de låfvat honom att föranstalta om en
rolig qväll för hela sällskapet. Gubben stängde sin
bod, stoppade nyckeln i sin ficka, och åtföljde sina
föregifne vänner, som efter många omvägar slutli-
gen förde honom till ett mörkt enstaka hus, der de
öfvertalade honom att stiga upp i första våningen,
under förevändning, att der väntade dem en kola-
tion och flera andra nöjen. När gubben kommit
uppför trappan, märkte han att allt der var mörkt,
och tvekade om han skulle gå in med dem uti det
rum, hvars dörr de öpnat; men då blef han af dem
inskuffad, med våld nedlagd på en bänk, samt der
genast med knif afdagatagen. En af mördarne, vid
namn Alzaga, gick då och hämtade sin egen häst
ochskäs, körde dermed till stället, der den dödes
kropp befann sig, nedförde den med de andras bi-
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trade uti skäsen, samt körde sjelf liket, — som han
omfattade med den ena armen, — utur staden till ett
landtgods, tillhörigt hans broder Öfverste Alzaga,
der han försänkte det uti en brunn. De andra
brottslingarne, som uttagit nyckeln ur den aflidnes
ficka, begåfvo sig på samma gång till hans bod, den
de öpnade och togo alla de penningar, som gub-
ben der hade förvarat — och hvilkas ägande varit
hela anledningen till mordet.

Denna förskräckliga missgerning blef derigenom
upptäckt, att den aflidnes döda kropp,— som för-
modeligen under brådskan, vid nedsänkningen uti
brunnen, blifvit vårdslöst bunden, —några dagar ef-
ter händelsen der befanns flytande, och igenkändes.
Alzaga , underrättad härom, fick tillfälle att rymma,
och har sedermera icke kunnat ertappas; men hans
båda medbrotlslingar blefvo gripna och afrättade,
sedan de erkänt brottet med alla sina här ofvanföre
beskrifna omständigheter.

Då man betänker beslutsamheten hos desse mör-
dare, och i synnerhet hos Alzaga, som kunde haf-
va styrka nog, att uti ett åkdon med armen omfatta —

och för en längre stund hålla omsluten — en af ho-
nom sjelf mördad vän; — uppfylles man af rysning
och fasa öfver sitt eget slagtes sataniska förmåga.

Emellertid, och med undantag af dessa och nå-
gra andra särskillda fall, voro de flesta mord, som
här begingos, dels följder af brådomsskillnad, och
dels af fylleri; ty högst sällan blef någon ordentlig
och bättre person anfallen; utan kunde man i all-
mänhet med säkerhet gå och färdas på stadens ga-
tor, äfven om nätterna, blott man undvek de ställen,
der sämre folk plägade vara församlade , såsom bode-
gones, chinganas m. m. —För öfrigt äro gatorna un-
der de mörka månskiftena ganska väl upplysta.

Men en tadelvärd osnygghet rådde på de flesta
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öpna platser, särdeles omkring kyrkor och kloster,
samt uti förstäderna, hvilken osnygghet genom en ni-
tisk polis bordt till stor delkunna förekommas. Det
var, nämligen, icke ovanligt, att på stränderna om-
kring hamnen — äfven invid sjelfva el Forte, samt
på aflägsnare trakter i staden, finna förrutnade
kroppar efter döda hästar, åsnor, hundar och
andra djur, hvilka förpestade luften i hela den om-
kringliggande trakten; och det är lika förunderligt,
huruledes invånarnes lukt-organer kunna uthärda den
af denna förrutnelse uppkommande stank, — samt att
smittsamma sjukdomar ej deraf blefvo följden; men
detta senare fallet måste förklaras igenom den ofta
inträffande uppfriskande Pampero-vinden, som ena
två gånger i veckan bortdrifver de osunda dun-
stema.

Jag gick en varm sommardag förbi en gård, der
några vackra popplar formerade en skuggrik lund;
och, då gården saknade något plank emot gatan,
som kunde hindra ett besök, gick jag in för att
hvila under de lummiga träden, och blef snart var-
se ett sällskap al bättre fruntimmer och herrar, hvil-
ka förut tagit sin tillflygt till samma lund; men., när
jag kom dem något närmare, blef atmosferen mig
så odräglig, att jag genast hufvudstupa måste skynda
mig tillbaka. Och hvad skulle jag dervid upptäcka,
om icke qvarlefvorna af en halfförtärd häst, liggan-
de tätt fram för sällskapet?

Likasom uti Republiken Chile, hafva lagar och
domstolar här bibehållit sig nästan sådana, som de
voro under den Spanska tiden, med undantag af några
få förändringar, som föranlåtits af lokala och politiska
förhållanden — utom hvad brottmåls-lagarna beträf-
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far, hvilka till en del blifvit mildrade; ty lifsstraffäro
i allmänhet sällsynta, och —-när de inträffa — tilläm-
pas de utan grymhet. Gemenligen skjutas, sällan
hängas dilinquenterne, och spöstraff existerar här
icke; utan utgör fängelse, på längre eller korrtare
tid, det allmännaste straffet; men, ty värr! hafva
stadens fängelser äfven här blifvit till den grad van-
vårdade , att lagstiftarens ändamål: en genom straffet
åsyftad förbättring— derigenom helt och hållit förfe-
lats. De arme fångarne äro här — såsom Gudi kla-
gadt! på många ställen i verlden, med mera utro-
pad civilisation — sammanpackade om hvarandra i
de ohyggligaste kyffen, och täras på en gång af hun
ger, sjukdom och ohyra.

Likväl har man haft i förslag inrättandet af ett
ändamälsenligare fängelse, men yttre och inre oro-
ligheter ha hittills hindrat dess verkställande. I afse-
ende å denna inrättning yttrar sig en Buenos Ay-
res skriftställare på följande frimodiga sätt:

«01yckligtvis vidlåder ännu våra brottmåls-lagar
och vår praxis det gamla förnedrings-tillstånd, hvar-
uti vi lefvat. Behofvet af deras omarbetande, så
många gånger omordadt af författarne och äfven
af auktoriteterna, blir med hvarje dag allt mera
trängande, — och deraf har uppkommit en anoma-
li uti administrationen, hvilken mäktigt motverkar
de förbättringar, denna i alla grenar bordt kunna
åstadkomma. — Och hvad yåra fängelser beträffar,
så står med dem ännu värre till, än med allt annat.
I stället att vara förbättrings-anstalter, äro de de
vämjeligaste samlingsplatser för förföljelse och lättja,
der till och med den dygdigaste menniska skulle
kunna vänja sig vid brottet. Der finnas uslingar för
en längre tid lefvande begrafna, beröfvade alla me-
del till nyttig verksamhet, och öfverlemnade åt fång-
vaktare , hvilka, för ett föregifvit ändamål af säker-
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hets vinnande, tro sig berättigade, att öfver dem ul-

öfva den hårdaste behandling, — och statuera på så-
dant sätt sjelfva fördärfvets exempel. Hvarje an-
ständigt bemötande, hvarje nyttig sysselsättning —

med ett ord, allt hvad som kunde tjena till brott-
slingens förbättring, är uteslutit just ifrån dessa stäl-
len , som likväl hufvudsakligt för det ändamålet äro
ämnade. Härtill kommer att denna method skärper
straffen till en grad, som öfverstiger all beräkning,
och stundom kan vålla döden åt den individ, hvil-
ken lagen endast ådomt penningeböter».

Allt detta nu beskrifna onda, jemte fångames
osäkra förvaringssätt, föranledde någre Engländare,
att göra styrelsen ett förslag om en Panopiico (kor-
rektions-inrättning) , hvilken, om den blefve anta-
gen och ändamålsenligt inrättad, borde medföra bå-
de vigtiga och snara förbättringar i landets brottmåls-
lagskipning. Denna anläggning skulle blifva af föl-
jande beskaffenhet:

Byggnaden borde blifva cirkelformig, med för
fångarne rundt omkring inrättade celler, hvilkas
dörrar skulle bestå af jern-galler, och alla vara pla-
cerade emot gårdens medelpunkt, hvarest ett torn
eller en paviljong borde uppföras för uppsyningsman-
nen, och hvilkenbyggnad borde vara försedd med bal-
konger och jalousier, hvarigenom han med ett ögon-
kast kunde öfverse den omkringliggande byggnadens
alla invånare — eller åtminstone desse hållas i stän-
dig osäkerhet om hans närvaro och uppmärksamhet.
Härigenom skulle den fördel vinnas, att de fångar,
som i sina rum voro sysselsatte med dem förelagda
nyttiga arbeten, alltid skulle kunna kontrolleras af
öfversearen, som lätt kunde observera deras för-
summelser , och i ögonblicket rätta deras förseel-
ser. De utvägar, som i förslaget för öfrigt uppgifvas,
till befordrande af boningames snygghet och sund-
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het, äfvensom för alt hindra rymningsförsök, upp-
ror, eller sådana oordningar som äro oskilljaktiga
ifrån dessa slags inrättningar—äro i sanning så enk-
la och användbara, att auktorn, genom deras uppfin-
ning, lyckats att göra en enda man till allena her-
re öfver en mängd individers handlingar och åtgär-
der, så att han ögonblickligen bör kunna framkalla
deras flit, och förbättra deras moral.

Om stadens tribunaler vill jag i korrthet näm-
na följande: ,

Här var sätet for en högsta domstol: en appela-
tions-domstol; åtskilliga Juezes de letras (domare i
första instancen); el consulado (Rådstu-rätten): Här
furmos escribanos publicos (Notarii Publici), en de-
fensor de ausentes y menores (förmyndare-kammare);
en domstol för tullmål m. fl. — alla, med några få
förändringar till namn och form, fika med tribuna-
len i Chile; men advokaterne voro, om möjligt, här
ännu mera ansedde, och spelade en större rol, så
väl i och för deras egenteliga yrke, som äfven i
statens allmänna ärender. De blefvo ofta valde till
deputerade i kongressen, och utmärkte sig vanligt-
vis vid sådana tillfällen framför månge andre. Men
då jag i min beskrifning om republiken Chile, me-
ra fullständigt afhandlat dessa ämnen; och en 110-

-gare beskrifning på domstolarna, rättegångs-sättet,
skrifvarne, advokaterne och sysslomännen, här till
det mesta blefve ett upprepande af hvad der uti
samma ämnen förekommer — utbeder jag mig att
få hänvisa läsaren till samma beskrifning (Pag.
220 o. f.)
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9. ARTIKELN.

Handeln under spanska tiden och efter revolutionen. —• Central-
punkten för handeln på Plata-floden. — AnLirloo's bref till

författaren. — Författarens memoire till Ankarloo jemte
dess förslag for handeln på Montevideo och Buenos Ay-
res. — Allmänna upplysningar om handeln med nämnde or-
ter. — Laudthandel. — La tropa. — Resa öfver Pampasoch
Cordilleran.

Under senare tiden af Spanjoremes herravälde
öfver Vice Konungariket Buenos Ayres, var denna
stads handel i ett kontinuerligt stigande, i anseende
till de omätliga resurser, den då hämtade ifrån stör-
sta delen af alla de Spanska Syd-Amerikanska kolo-
nierna. I synnerhet gjorde den ofantliga tillförseln
af silfver, att stadens exporter den tiden voro af
omätligt värde; ty utom de dyrbara metaller, som
Statens egna grufvor årligen producerade, och hvilka
ansågos uppgå till ett värde af öfver 880,000 Pund
Sterling, hvaraf en stor del årligen afsändes till
Europa — inbringade transito-handeln ett ansen-
ligt kapital medelst de till Bnenos Ayres i första
handen ifrån Europa ankommande öfverflöds-varor,
hvilka fördes lill Chile och Peru, samt der sedan
dyrt förbyttes mot gull och silfver; så att man öf-
ver hufvud antagit Buenos Ajrcs' årliga export, den
nyssnämnda tiden till, öfver 1,183,000 pund Sterling.

Exportvarorne bestodo då, likasom nu, —

utom metaller, hvaraf likväl numera afskeppnin-
gen är vida inskränktare — uti saltadt torrt kött,
talg, fina pelterier, hvaribland må anmärkas JVutria-
Chinchilla-, svin-, får- och fina skäl-skin; ull, ol-
ja, vin, hudar, hästar, åsnor, oberedda fjädrar,
det purpurröda skinnet af den mindre flamcngo

(tranan) m. m.
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Importvarorna den tiden voro silkes-, lerfts- och
bomullstyger, kläden, hattar, jern, stål, möbler,
trävaror och — hvad som numera är förbudit —Afri-
kanske slafvar, med hvilket allt Buenos Ayres ute-

slutande försedde Peru och Chile.
Ärligheten i alla transactioner, och invånarnes

mera stadgade lefnadssätt, erbödo då en säkerhet,
som lättade de aflägsnaste spekulationer; och, då
vanligen alla affärer uppgjordes emot kontant be-
talning, eller medelst varv-byte, uppstodo sällan nå-
gra dispyter emellan de trafikerande. Emellertid
var rörelsen behäftad med mycken besvärlighet och
tröghet, medelst nödvändigheten för köpmännen,
att medföra flera mulåsne-bördor med silfver och
gull, då ännu inga vexlar voro i bruk emellan de
särskillda kolonierna; så att ofta inträffade, alt stora
poster med dyrbara metaller korsade hvarandra — till
ej liten kostnad for de ömsesides spekulerande.

Straxt efter revolutionen och i dess första år,
medtogo krigsföretag och inbördes oordningar sta-
dens kapitaler — både i varor och penningar; hvil-
ket senare i synnerhet ägde rum sedan Spanjorem-
es arméer, nedkomna ifrån ofra Peru, hunnit be-
mäkliga sigBuenos Ayres' dittillsbegagnade gull- och
silfvergrufvor. Demoralisationen, så väl ibland lands-
som stadsboer, steg innom några år till den höjd ,

att nästan alla samfundets band tycktes lossade för
alltid: knep och bedrägerier begingos uppenbart,
skulder och förbindelser honorerades icke, utan e-
luderades, antingen medelst oförsynt vägran i trötts af
lagen, som var utan kraft, eller medelst de skändli-
gaste undanflygter; och i synnerhet förmärktes den-
na sedeslöshet, denna oförskämda tilltagsenhet, att

lillegna sig främmande egendom, ibland statens upp-
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bördsmän, hvilka, sedan de oförsynt riktat sig på
dennas bekostnad, afträdde sina embeten och förvalt-
ningar, utan redovisning.

Ändteligen fick staten något lugn ifrån inre
och yttre oroligheler; och det lyckades då några
redligt tänkande män, som fingo ledningen af sta-
dens och statens affärer, att åter införa ordning
och skick, — och man måste, för att kunna gifva ett

sådant förhållande stadga , gå in uppå en kapitula-
tion med invånarnes samveten!

Lagbrotten och bedrägerierna voro, nämligen,
så allmänt föröfvade , att man måste uppgifva hop-
pet om deras beifrande, och besluta en lag af evig
glömska for det framfarna —en lag som i Buenos
Ayres bär namn af Ley de olvido —; men för fram-
tiden dekreterades den obrottsligaste efterlefnad af
lagar och förordningar, ansvarighet for skulder och
förbindelser, samt vanära öfver den, som i något
fall uti publikt eller enskildt värf, beträddes med be-
drägeri eller försnillning.

. Ifrån denna tid begynte både handel och in-
dustri att blomstra i Buenos Ayres —och denna
stad k^nde under de sista åren före det Brasilian-
ska kriget, eller åren 1823 —1825, med skäl kal-
las Syd-Amerikas Tyrus. Det var i synnerhet det
allmänna förtroendet så emellan enskillda, som e-
mellan dessa och förvaltningen af statens och sta-
dens verk —betryggadt i synnerhet igenom presi-
denten Bernandino Pxivadavias upplysta och kraft-
fulla bemödanden—som i Buenos Ayres föranledde
en dittills oerhörd kapitalemas sammanträffning och
omsätlning. Igenom nämnde Presidents kloka åt-
gärder, och till underlättande af penningetransaktio-
nerna, blef en Bank i Buenos Ayres inrättad, hvil-
ken igenom lån ifrån London erhöll sin fond uti
silfver, och sedan utvexlade sedlar till bestämda
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värden, hvilka snart kommo i omlopp och vunno
ett sådant förtroende, att de till och med uti klin-
gande mynt betaltes med ett agio af omkring 6%
I synnerhet var detta förhållandet med dubloner,
som vanligen äro värda 17 j å 17'A piaster; men
hvilka man under nämnda period bortvexlade i ban-
ken emot 16 piaster i sedlar.

Men snart inträffade en kris, som på en gång
nedsatte stadens handel: det Brasilianska kriget, och
de derpå följande inbördes oroligheterna. Igenom
kriget blefvo stadens hamnar blockerade, all rörel-
se afstannade, och allmänna välmågan aftynade. Man
hade, till betäckande af de stora kostnaderna vid
upprättandet af försvaret till sjös och lands, nödsa-
kats tillgripa Bankens förlag, nämligen, medelst stän-
diga och oerhörda sedel-emissioner, hvarvigenom
bankens förtroende till den grad förminskades, att
for klingande mynt sluteligen betaltes agio af 700%,
och derutöfver. Sedeförderf, bedrägeri och knep
återkommo nu med stora steg, och tilltogo i ännu
högre grad igenom 1828—1830 årens inbördes krig
— hvarigenom stadens handel och tillika hela lan-
dets välstånd helt och hållit hotades med under-
gång; och jag tviflar, om icke ännu fordras flera år,
innan Buenos Ayres kan uppnå sin förra vidsträck-
ta och indragtiga rörelse — ehuru det å andra sidan
icke kan nekas, att landets ofantliga tillgångar, för-
nuftigt begagnade , kunde bidraga till ett snarare in-
träffande af en så lycklig förbättring, än hvad sa-
kernas ställning nu tyckes antyda.

Då Plala-flodcns mynning utgör den kanal, hvar-
igenom de produkter in- och utlöras, som utgöra
bchofven eller förråden för de omkring samma flod

CENTRALPUNKTEN FÖR HANDELN FA rLATA-FLODEN.
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liggande staters hela utrikes — och till en del inrikes
handel; och då staden Buenos Ayres — igenom sitt
läge i fonden af denna stora mynning : i teten för
alla Plata-flodens förenade provinser och Republi-
ken Paraguay, samt i bredd med Republiken Ori-
ental del Uruguay — utgör en centralpunkt för alla
de nämnda provinsers och staters handel; har jag,
vid afhandlingen om de vid Plata-floden belägna
länders handel i allmänhet, och i synnerhet den
utrikes, ansett Buenos Ayres böra vara den punkt,
hvarifrån en sådan allmän beskrifning med största
skäl borde utgå.

Till denna central-punkt utbeder jag mig der-
före, att i synnerhet få föra mine läsares uppmärk-
samhet, ehuru jag vid denna beskrifning på samma
gång äfven går, att utförligen yttra mig om Montevi-
deos handel.

Fastän mina upplysningar i dessa afseenden
kunde anses komma för sent, då redan öfver tre

år förflutit, sedan mitt vistande i Syd-Amerika, och
då åtskilliga underrättelser uti ifrågavarande ämnen
förut kommit till allmänhetens kunskap, dels genom
Tidningarna, dels ock blifvit Kongl. Commerse-Col-
legium sedermera meddelade af Herr Johan Tarras,
hvilken en tid uppehållit sig i Buenos Ayres, och
senast i Montevideo; — har jag ändå ansett mig bö-
ra meddela hvad jag uti ämnet inhemtat, så väl
derföre, att ju flera åsigter öfver samma sak med-
delas publiken, desto bättre kommer den i tillfälle,
att deröfver fälla ett riktigt omdöme; som ock der-
före, alt de flesta upplysningar, hvilka i de nu
antydda ämnen blifvit gifna, antingen hittills blifvit
mindre utvecklade, eller också kommit endast en

obetydlig del af publiken till hända — till hvilket
senare förhållande äfven mina egna förut afgifna
memorialer och skrifter kunna räknas.
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Vid de uppgifter, jag i detta afseende här fram-
ställer, har jag följt de anteckningar jag gjort, un-
der mitt vistande uti ifrågavarande orter, i anled-
ning af ett uppdrag, jag då erhöll ifrån Svenske och
Norske Chargé d'affaires i Rio de Janeiro, framled-
ne Canzli-Rådct och Riddaren D. G. Ankarloo, så
lydande :

Rio de Janeiro d. 26 Aprill 1831.
»Min hogtärade Herre. — Tillåt att jag tager mig

den friheten adressera mig till M. H. H. för att

begära några upplysningar, som jag ej kan erhålla
af en säkrare hand. Jag har anledning . . .

. *; men
vi önske, att känna hvilka fördelar vi dcrutaf egen-
teligen kunna vänta oss för vår handel. M. 11. 11.
har en längre tid vistats i Montevideo och Bue-
nos Ayres, och dessutom genom en Memoire , förl.
år, insänd till General Consul Vestin, ådagalagt bå-
de sin patriolisme och fullkomliga erfarenhet samt
kännedom af dessa orter. Jag hoppas således, att ej
bedraga mig i mmförhoppning, af M. H. H. erhål-
la ett benäget svar på vissa frågor.

Finnes i Buenos Ayres, Montevideo och andra
platser omkring Rio da Prata tillfälle, att föryttra vå-
ra svenska produeter, isynnerhet vårt jern och vå-
ra trä-varor, och äro priserna dera sådane, alt de
kunna erbjuda någon vinst?

Vore det förmonligare, att sända ut manufactu-
reradt smide, än Stångjern, och hvilka slags trä-varor
finna bästa afsättningen? Gifves våra handelsfartyg
tillfälle, att erhålla fragter? Kan exporten ifrån Bue-
nos Ayres af Hudar till Sverige eller andra orter,
erbjuda någon synnerlig a vantage? — Och slutligen
finnas der å orten sådana författningar, som gene-
ra vår handel, och hvaremot ett correctif kunde sö-
kas i eu tractats afslutande?

*) Denna Ii of liar ■*<*• if pol *ti la kil hir uteslutit.
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Dessa äro de egenteliga punkter, öfver hvilka
jag önskar upplysning, men skall med fullkomligaste
erkänsla emottaga hvad renseignementer och anmärk-
ningar M. H. H. för öfrigt har den godheten med-
dela mig, beträffande de handelsförbindelser, vi kun-
ne formera på den ort, der M. H. H. vistas och de
fördelar, vi deraf kunne vänta oss. Jag *).
I afvagtan på ett benägit och gynnande svar, har jag
äran vara med utmärkt högaktning

M. H. 11. etc
(Tecknad.)
Ankarloo

Sv. och IM. Chargé d'Aflaires
yi l Brasilianska Hufvcl.»

I anledning af detta bref, aflemnade jag samma
år i bemalde Herres händer, en detaljerad berättel-
se om de ifrågavarande ländernas handel, jemteför-
slager öfver handelsföretag från Sverige till samma
orter, åtföljde af numererade ritningar och en låda
med modeller, som jag för samma ändamål köpt i
Montevideo, och hvilka senare jag, enligt hans or-
dres, med Svenska fregatten Chapman afsände till
Stockholm under dåvarande H. E. Utrikes Stats-
Ministerns adress. Till svar på det bref, jag vid
samma tillfälle skref till Herr Ankarloo, erhöll jag
ifrån honom följande:

Rio de Janeiro den 16 Sept. 1831.
Min Högtärade Herre. — Jag fick i går afton

den äran emottaga M. H. H:s bref af den 15, jem-
te dermed följande memoire och ritningar. Tillåt
mig uttrycka min särdeles stora erkänsla för dessa
interessanta och vigtiga upplysningar om de han-
delsrelationer, vi kunne skaffa oss i Buenos Ayres

*) Af samma skäl, _om omnämnts i den föregående noten, har
äfven denna mening hlifvit utesluten.



FÖRFATTARENS MEMOIRE TILL ANKARLOO. 261
och Montevideo. Jag skall ej underlåta, att genast
öfversända dem till H. E. Stats-Ministern för Utri-
kes Arenderna, jemte förklarande till H. E. om
min förbindelse till M. H. H. för dess benägna bi-
träde och dess ganska berömvärda nit, att dermed
söka gagna sitt fädernesland.

Emottag försäkran om den utmärkta högaktning,
hvarmed jag har äran framhärda

M. H. Herres etc.
(Tecknadt)

D. G. Ankarloo.
Det hade väl varit af mera intresse, alt nu, jem-

te de~i det föregående omförmälda memoire och
förslager, tillika kunna förete de dem åtföljda rit
ningar och modeller; helst dessa allt hitintills all
drig erhållit offentlighet; men då jag icke kunna
erhålla upplysning om stället, der de senare befinna
sig, och jag likväl förmodar, att innehållet af de
förra skall med nöje läsas, går jag nu att meddela
ett utdrag af konceptet till desamma, som lyckligt-
vis icke gick förloradt vid det skeppsbrott, der mina
Chilenska anteckningar förstördes.

Författarens Memoire till Anharloo.
Rio de Janeiro 1 Sept. 1631.

Min Herre!
I anledning af H. H. ärade skrifvelse af den 26

Aprill detta år, och mitt ifrån Montevideo derpå
gifna svar, tager jag mig nu friheten, att så vidt uti
min förmåga står meddela de upplysningar H. H«
begärt, i afseende på möjligheten af en förmonlig
afsättning for Svenska produkter uti Buenos Ayres,
Montevideo, jemte öfriga af H. H, framställda, och
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med en mera utvidgad handel ifrån Sverige på
nämnda orter, gemenskap ägande frågor. Jag har,
till betryggande af de uppgifter, jag i dessa afseen-
den kommer att framställt, begagnat de säkraste käl-
lor, för mig varit tillgängliga; men det oaktadt, be-
der jag, så väl i afseende på deras ofelbarhet, som
å träffningen af mina egna åsigter, att få tillgodo-
njuta det öfverseende, som naturen af föremålen,
den föga erfarenhet, Svenska handels-företag å dessa
orter ännu lemnat, och mina egna ringa insigter
torde förtjena.

Till en början går jag genast, att punktvis upp-
taga och besvara H. H:s frågor, hvarefter, och i
anledning af H. H:s egen benägna uppmuntran, jag
vill framställa hvad jag för öfrigt anser vigtigt och
upplysande i ämnet.

1:0 Finnes i Buenos Ayres, Montevideo och an-
dra platser omkring Plata-floden tillfälle, att föryttra
Svenska produkter, isynnerhet vårt Jern och våra Trä-
varor , och äro priserna dera sådana, alt de kunna
erbjuda någon vinst?

Då Englandaren och andra nationer finna sin
räkning vid, att till dessa trakter införa deras jern,
samt Nordamerikanen sina trä-varor, synes redan frå-
gan indirekt vara affirmativt besvarad. Jag saknar
kunskap om de framsteg, den Svenska industrien
gjort, for att bedöma den kostnad, dessa Sveriges
hufvud-exportvaror draga uti svensk hamn, och utan

tvifvel är Sveriges dryga landttransport ett onus,
som betydligt måste öka den kostnad, deredan med-
tagit å tillverkningsorten; men det förekommer mig
härvid klart, att arbetsfolkets billighet uti Sverige,
i jemförelse med dess dyrhet å andra orter, bör
fullkomligt motsvara den förmon, dessa äga uti en
lindrigare transport; och hvad tillverkningskostna-
den beträffar, bör i afseende på de gröfre produk-
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tionerna, den fördel, andra orter, genom användan-
det af machiner, kunna påräkna, \ara af mindre be-
tydenhet. Jag förblifver således vid den tankan,
att rå-alster af jern- och trä-varor med lika förmon
böra ifrån Sverige till hamnarne vid Plata-floden *)

kunna införas, som ifrån nämnda stater, så framt de
Svenska fartygens vanligtvis — åtminstone hittills— i
dessa farvatten inträffade högst långsamma resor
icke öfverväga de fördelar, Sverige uteslutande äger
i dess fartygs billiga pris, och sjöfolks billiga hyror;
men då detta, genom fartygens mera noggranna kon-
struktion, kan förekommas, och deras segling me-
delst kopparförhydning till jeningodhet med de ut-
ländska kan uppbringas; bör en afgjord vinst, i
synnerhet för den svenska grofva jern-exporten, kun-
na åstadkommas, allenast skeppningarna planmässigt
företagas och utföras- Jag förstår här med plan-
mässigt, att en moralisk, kraftfull och förenad makt,
såväl leder tillverkningen och förädlingen af det
Svenska jernet, att det i alla tider kan försvara sitt
namn och sin stämpel, som ock klokt förbereder
och ombesörjer dess afyttring; så att det hvarken
brådskas med förlagets återfående, eller maa trött-
nar, om vid de första försöken, hoppet på en stör-
re vinst skulle slå felt; utan tåligt afser framtiden,
med den patriotiska förtröstan, att, så snart de Syd-

*) Staden Santa Fé, säte för styrelsen af provinsen utaf sam-
ma namn, kommer hädanefter att åtnjuta direkt handel
med utlänningen, och förtjenar uppmärksamhet, såsom ut-
görande en närmare kommunikations-ort med de inre pro-
vinserna; men Plata-flodens grundhet vid denna punkt, hin-
drar stora fartygs anlöpande, hvilken svårighet dock genom
lasthåtar, till en del kunde afhjelpas. Och jag tror, att det
första steget äfven der, till öppnande af handels-relationer,
<j hoi de åsidosättas, i falt någon åtgärd vidloges i det afse-
endet med de öfriga och mera kända orterna.
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Amerikanska staterna en gång inse det Svenska jer-
nets företräde, och erfara den pålitlighet och oför-
falskning, den Svenska handeln i allmänhet borde
framte — man då får njuta den dubbla lönen af
egen vinst och en säker utväg för fäderneslandets
framtida exporter. Det är ur denna synpunkt jag
yttrat mig uti mitt förslag ifrån Buenos Ayres; och
jag är nu mera än någonsin öfvertygad, att om Sve-
riges jernförsäljare i första handen, och exportörer
i allmänhet, formerade ett bolag, eller en förening,
hvars föremål vore, att genom konseqvens vid till-
verkning och försäljning, fortfarande rekommende-
ra sina alster — skola dessa gradvis blifva begärliga,
samt deras jemna debit deraf blifva resultatet.

Hvad åter Svenska trä-varor vidkommer, äga brä-
derna intet företräde framför de Amerikanska, emc
dan de Svenskas mera fasthet, motsvaras fullkomligt
af de Amerikanskas bredd, helhet, fullkant och qvist-
frihet; men i afseende på beck och tjära, äger den
Svenska produktionen ett betydligt, ehuru ännu icke
allmänt erkändt företräde. — Härvid såväl som vid
frågan om andra Svenska export-artiklar, gäller före-
stående anmärkning om nödvändigheten af en ända-
målsenlig tillverkning och försäljning.

2: o Före det förmonligare, att sända ut manufak-
tureradt smide, än stångjern, och hvilka slags trä-va-
ror fnna bästa afsättning ?

Jag tror visserligen, att manufaktur-smiden och
gjutgods äro förmonliga att utsända, men så vida
dessa till största delen af Englandaren troligen gö-
ras vackrare och till billigare pris, än hvad Sven-
sken kan åstadkomma, *) skulle jag för min del ön-

*) De manufaktur-arbeten , som göras i Eskilstuna, äro visserligen
ganska vackra; och finnas deribland mänga piecer, hvilka i
politur och vackert utseende fullkomligt tafla med Engelska
tillverkningar, ehuru de hvad äpg-jern beträffar, i allmän-
het äro dem underlägsna; men det partiella eller ofabriks-
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ska, att ett obetydligt parti till en början blefve öf-
verskickadt; och tager jag mig friheten, såväl med
afseende på Svenska grofva jern- och trä-varor,
som ock andra artiklar och manufaktur-arbeten,
rekommendera mitt hosgående förslag — hvarvid
jag tillika uppgifvit deras gångbara priser såväl i
i Montevideo som Buenos Ayres, jemte desamma
åtföljande modeller och ritningar på de allmännast
afsättliga och lättast förfärdigade piecer.

Af trä-varor finna plankor och i synnerhet brä-
der den förnämsta afsättning. Dernäst följa spiror
af utmärkt rakhet och qvistfrihet; lekler, åror,spak-
ämnen, hjul-lötar &c böra endast utsändas, i fall
annan stufning brister. Möbler och finare trä-arbe-
ten betala sig numera icke en gång för Nordameri-
kanerne, om jag derifrån undantager stolar, hvilka
alltid ännu finna afsättning, och lemna god vinst.
Hvad bräderna angår, gäller såsom regel, att såväl
priset som tullen beräknas efter Engelsk square foot,
h. e. att t. ex. en fot, med 3 tums tjocklek och 10
tums bredd, betalar lika tull och kostar lika myc-
ket, som tre fot, med endast 1 tums tjocklek och
lika bredd. Härvid kommer således icke längden
uti någon fördelaktigare beräkning af tull, såsom
fallet är i England. Man är ej heller å dessa orter
så angelägen, alt bräderna äro fullkantiga och. affu-
ru, såsom uti Europa, utan kunna äfven små van-
kanter passera; och till och med granbräder före-
dragas ofta framför dem af furu.

mässiga vid tillverkningen, då ofta en enda individ nödgas
egna sig åt en piece's mangfalldigt spridda detaljer — kan-
ske ock en mindre liberal princip med arbetarnes forskot-
ter torde vara orsaken, att få af de finare fabrikatema
kunna inom landet försäljas till lika pris med de Engelska,
som här finnas, sedan dessa likväl betalt både frakt och tull,

Förf. efteråt gjorda anmärkning.
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3:o. Gifves för vara handelsfartyg tillfälle alt
erhålla frakter?

Om Svenska fartyg äro lika goda, som andra natio-
ners, och framfor allt om de hafva kopparförhydning ,

så äga de naturligtvis samma tillfälle till frakter, som
deras. Frakter bero gemenligen af konjunkturen;
men jag känner likväl hittills få exempel, då erkändt
goda fartyg nödsakats gå i barlast ifrån Buenos Ay-
res' och Montevideos hamnar. Der finnas gemenli-
gen fraktlägenheter på Gibraltar, Cadiz, Frankrike,
Hamburg, Havana, Brasilien, eller också på Stilla
Hafvets hamnar vid Syd-Amerikas vestra kuster;
men må mig dervid tillåtas anföra den bedröfliga
sanning, att alldenstund den Svenska handeln, å
de nu ifrågavarande orter, ännu icke antagit någon
stabel karakter, eller hunnit rota sig, är det klart,
att andra nationers förtal, så väl i afseende på de
svenska varorna som fartygen, i början alltid skall
framkasta betydliga hinder emot hvarje Svenskt före-
tag.

4: o Kan exporten ifrån Buenos Ayres af hudar
till Sverige eller andra orter erbjuda någon synnerlig
avaniage?

Med den ringa kännedom, jagäger om värdet af
hudar i Sverige, kan jagpå denna fråga icke lemna nå-
got bestämdt svar, utan åtnöjer mig med att anföra: att
ifrån Buenos Ayres och Montevideo till de flesta
länder i Europa, hvart år högst betydligt utskep-
pas af så väl häst- som ox- och kohudar — och i
synnerhet af de båda senare slagen till de Förenta
Staterna, der de, enligt närvarande underrättelser, gif-
va en retur af 40 procents vinst; och åberopar jagför
öfrigt, äfven i detta afseende, mitt detta åtföljande
förslag, der också priserna samt tullen å de förnäm-
sta, dessa orters export-artiklar, finnas upptagna.

5:0. Finnas der a orten sådane författningar.
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som getura ver handel, och hvaremot ett correctifkun-
de sökas i tu traktals afslutande?

I eö entlig mci ing finnes hvarken i Montevideo
eller i Buenos Ayres någon traktat med främman-
de stater upprättad, som gifvcr uteslutande förmo-
ner åt någon viss, om j.ig undantager den å sena-
re stället, med England ingångna, i h\ad som rö-
jer hamn-umgälder, hvilka der af Engelska fartyg
erläggas till samma belopp , som af de inhemska ,

nämligen lon-afgiften å % piaster pr ton, i stället
all andra utländska fartyg erlägga en piaster, samt
6undhetsvisiten å 6 piaster, hvilken andra betala
dubbelt; men, uti indirekt mening, äger visserligen
en i diplomatiskt förhållande med dessa stater stå-
ende, och sålunda känd nation, företräde framför
en okänd, så väl i afseende på skydd, som snar

och rättvis handläggning vid alla förefallande frå-
gor, der en qvickare rörelse af stats-machinens
många hjul är af högsta vigt för den enskillde —

och jag tror äfven, att författningar kunde genom en
skicklig diplomat åvägabringas, som skulle för hans
Nations handel medföra de önskligaste resultater.

Må mig i detta hänseende tillåtas, att fästa ve-
derbörandes uppmärksamhet på hvad mig förekom-
mer såsom en oproportionerad fördelning af tullen
i dessa länder, hvilken borde, och kanske kunde
blifva nedsatt på de Svenska produkterna. —Att stång-
jern, som är en i alla länder så högst oumbärlig
artikel, och till sådan mängd i dessa länder konsu-
meras och bearbetas, i Buenos Ayres — enligt hvad
jag längre fram i det åberopade förslaget kommer
att ådagalägga—belastas med 17 procent af varans
värde och 2 procents förhöjning, samt i Montevi-
deo erlägger 15 procent med 3 procents förhöj-
ning, tyckes mig vara en så påtaglig disproportion,
att den nödvändigt igenom en traktat borde kunna
häfvas: — likasom, tullen på beck och tjära, hvilken
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å båda dessa ställen betalas med 10 procent, jemle
en förhöjning af 3 procent i Montevideo, borde
kunna jemkas- En rättelse härud borde så mycket
mera vara att förvänta, som gull-och silfverarbeten,
broderier samt silkestyger, med flera andra öfver-
flöds-artiklar, i Buenos Ayres endast i tull belastas
med fem, och i Montevideo med sex procent.

Det tillhör icke mig, att uppgifva de medel,
hvilka för detta ändamål kunde begagnas; dock må
mig tillåtas framställa min öfvertygelse, att till och
med en ömsesidig helfrihet i tull emellan Sverige
och dessa Stater borde å Svenska sidan eftersträfvas;
och hvilket så vida synes mig möjligt att genom-
drifva , som Sveriges alster och fabrikater icke ut-
göra några anledningar till lyx, utan tvärtom äro
nödvändighets-varor, hvilka dessa länder sjelfva ic-
ke kunna producera, men som på det hela tagne,
i anseende till deras låga värde, icke allenast
i sjelfva verket kommc att hafva ett oskadligt in-
flytande på de ifrågavarande staternas handels-
balance, utan äfven kunde framställas såsom län-
dande till deras reella behållning, om fartygens re-
tur-laddningar till värde representerades vida öfver-
stiga de varor, som af Svenska fartyg till dessa län-
der komme att införas. Att en sådan helfrihet vo-
re af högsta värde för Sverige, behöfver icke bevi-
sas; emedan den af de Svenska fartygen uteslutande
skulle komma att begagnas, då troligen icke ett en-
da af nämnda orters fartyg komme att till Sverige
afsändas. Det faller härvid af sig sjelf, att så väl
befälen, som besättningarna på staternas ömsesides
fartyg, skulle bestå af hvardera statens infödingar,
och tala sitt fäderneslands språk, äfvensom, att sjelf-
va fartygen borde vara hvardera statens egna , och
deras respektiva laddningar utgöras af hvardera lan-
dets egna produkter.
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Förslag af Import-varor till — och Export-varor från Montevideo, jemte priser, tull, hamnumgälder och andra omkostningar.

*) En Quintal håller circa ICBV3 Svenska Skålpund viktualie-vigt.
**) 1 Vara håller omkring 3477 Svenska verktum

) I saknad af denna beskrifning, följa likväl här dimensionerna på en sådan Carrela, tagna i Montevideo. Hjulen äro tvenne: de bestå af 5 lotar och 10 eckjar. Afståndet ifrån hjulens yttre periferi till nafvet är 3 fot 2V2 tum. Lötarnes bredd 7%, de-ras tjocklek 6 tum. Nafvets omkrets 4 fot, 7 tum; dess längd 2 fot, 1 tum. Axelns tjocklek uti nafvet är 5 tnm på yttre, och 6 tum på inre kant, hvilket bestämmer naf-hålets vidd. Eckrarne ingå i halfva nafvet uti dess medel-cirkel, samt genom-skara lötarne, och hafva 5 tums bredd och 2'/2 tums tjocklek; deras längd emellan nafvet och lötarne är 1 fot och 8V2 tum; korrta kilar af samma br_.dd med eckrarne, men endast 2 tum tjocka, äro inslagne vid eckrarne i lötarne på hvardera sidanaf dessas skarfvar, men finnas icke vid de eckrar, der löten är hel. Nafvet har tvenne jernband af 2 tums bredd och nära V 2 tums tjocklek: det yttre 2V2 tum från nafvets yttre kant: det inre 2 tum från inre kanten. Axeln är af trä: dess totalalängd 9 fot och 9 tum. Afståndet mellan hjulen är 4 fot och 7 tum. Axelns tjocklek i fyrkant, med sneddade kanter, har 2 fot och 4 tum i omkrets. Bålen, eller middel-trädet, som med sin efter-ända vinkelrätt hvilar midt på axeln — pch mod för-än-dan pa oxarnes ok, är 19 fot, 7 tum lång, dess bredd är 7 fot vid ändarna, men fem fot ifrån den eftersta; eller —der den hvilar på axeln, håller den 8 tums bredd: tjockleken öfver hela längden är 5V2 tum; Sida-träden, hvaruti korg-spolarne nträdas,äro tvenne och hafva hvardera 10 fots längd, 6 tums bredd"och 4V2 tums tjocklek. Nafven, lötar, eckrar och axel böra vara af segt trä.

N. B. De Carretas, hvilka nyttjas, till färderna emellan Buenos Ayres och Mendoza, m. fl. af de öfra provinserna, äro vida större än dessa.
Författarens senare anmärkning.

Import.

VAROR PRISER.Stycken. Tull. QVANTITET OCH BESKAFFENHET.
Piast. Real. Piast. Real.

Slångjern Quint. *)M k 6 5 2 ■15%'/0 \ 400 Quintaler, af VA å 4 tums bredd, %å 1 tums tjocklek; 2å VA tums bredd, % tums tjocklek; VA tums bredd, % å y2 tums tjocklek; 1% tums
I bredd, % tums tjocklek; 7/8 tums bredd, T/8 tums tjocklek. N.B. Ett större parti af mellan-sorterna.

50 Quintaler, om 2, VA, 5, 6, 7, 10 och 11 liniers diameter. N-B. Ett större parti af ifrån 5 till 10 linier.
150 Quintaler, af 3, VA, VA a 1 tums bredd, samt omkring 1 linies tjocklek.

I 7 Quintaler, af 3 alnars längd, 25 tums bredd och 2 liniers tjocklek.
\ 14 Quintaler, af VA alnars längd och % liniers tjocklek, samt bredden i proportion. — Dessa båda artiklar ha långsam afsättning.
IlO å 12 st., af diverse storlek; de betala sig stundom väl.
\ 40 å 50 st., af diverse storlek, för last-båtar och smärre kust-farare; de äro nu i sådant behof, att ortens smeder måste tillverka dem; en del af partiet bör

bestå af draggar, som äro ganska afsättliga, om de hafva den i orten brukliga formen.
4 k 5 st., för större fartyg.
20 å 30 st., för smärre fartyg: om afsättning, gäller förestående anmärkningar om ankare.
200 st. sorterade, nämligen: 150 ifrån 1 till 4 gäll., och 50 ifrån 4 till" 12 gäll., med ifr. 7 till 8 tum höga fötter, och några med lock, samt en och

annan om 20 gäll.
500 st., precist enligt medföljande Ritning N:o 1; hörandes spetsen (A) vara stålsatt, och bör halfva partiet endast hafva ett stort hål (B), och andra

halfva partiet hafva tvenne smärre (cc); de äro afsättliga.
1500 st-, precist enligt Ritningen N:o 2, med undantag af hålet eller ögat, som bör vara vidare.
200 st., af det vanliga slag, som brukas i Sverige; och kunna skaften medfölja.

s 300 Dussin, gjutna, ifrån N:o 1 till N:o 7, till lika antal af hvarje Nummer, och precist enligt Ritningen N:o 3; oaktadtRitningen endast företer två num-
ror, äro likväl proportionerna af de öfriga deraf lätta att finna. —

— De äro mycket säljbara.
30 Dussin, enligt Modellen N:o 1; men böra spadarne göras två tum längre. — De äro afsättliga.
75 Dussin, enligt Modellen N:o 2. — Om skaft åtfölja, bör priset blifva högre i proportion; men dessa skaft kunna lätteligen göras innom landet;

denna artikel är äfven begärlig,
j 200 Dussin, med noga iakttagande af Modellen N:o 3, och de anmärkningar, som åtfölja Ritningen N:o 4, emedan hvarken de Engelska eller Ty-

ska fabrikaten ännu kunnat dermed uppkomma i likhet; men om en sådan likhet kan uppnäs, är artikeln högst begärlig.
200 Dussin, enligt Modellen N:o 4, ehuru en del kunde vara af mindre storlek. — Mycket afsättliga.
200 Dussin, polerade, eller rättare, försilfrade, men för öfrigt iakttages förestående anmärkningar. o

20 Dussin, hälften af messing och hälften af jern, enligt Ritningen N:o 5; men de af jern böra vara försilfrade. —Åtgången mindre betydlig, emedan
silfver-steg-böglar brukas mera allmänt af den förmögna klassen.

55 Quintaler, näml. af 2 t:s, 10 q:r; af 2% t:s, 10 q:r; af 3 t:s, 20 q:r; af VA t:s, 10 q:r och 4 t:s, 5 q:r.— En tredjedel af partiet bör vara Cut nailsi
21 Kistor, näml. 14 med tjocka, och 7 med tunna plåtar. Hvarje kista bör hålla 225 plåtar. Förtenningen jemngod med den Engelska.
10 Quintaler; % deraf med tunna, och % med tjocka plåtar- Långsam afsättning.

8 a 9 st. Skrufstäd och 2 å 3 st- Smedjestad. — Trög afsättning.
50 Dussin, enligt Modellen N:o 5. Härvid gäller den anmärkning, att ägget bör i hvardera hörnet hafva en liten inböjning, såsom på spadan (se Mo-

dellen N:o 2), men denna inböjning bör småningom förlora sig till platthet. — Se Ritningen N:o 6.
i 300 Dussin — par af simpel, men stark konstruktion, och med stora sporr-hjul, enligt Ritningen N:o 6. Mycket afsättliga.

1000 Omgångar, precist lika Modellen N:o 6; men af olika storlek — dock obetydligt större och mindre än Modellen — Mycket säljbara.
500 Omgångar, precist lika med Modellen N:o 7. — Om dem gäller samma anmärkningar som om föregående.

Ett stort parti, efter sistnämnda tvenne Modeller vidhäftade Engelska prof — bör vara Cut nails.
{20 å30 st stora med hjulverk förKaffe-hus - kunna under långsam försäljning inbringa 10 å12 piaster.) Bgra vara jemngoda med de Engelska.
(50 st., mindre, gjutna, medforgylda sirater, for Hushall — betalas med 1 a 2piaster pr. stycke: de saljas långsamt.) °

50 st., med sina bussar och bössor — allt af jern — kunna afsättas.
5 Quintaler, sorterad -— afsättningen trög.

Ett obetydligt parti., emedan förbrukningen är ringa.
Af Messing, af N:o 4 tjugu: N:o 5 tjugu: N:o 6förtio: N:o 7 förtio och N:o 8 förtio dussin; samt utaf Jern: N:ris 6, 7 och 8, sextio dussin af hvardera:

N:o 9, hundrade, samt af N:o 10, ett hundrade tjugu dussin, enligt medsändt prof af N:o B:—böra vara frie från rost och ärg — ha trög afsättning.
10 å20 Quintaler, af IT/2l T/2 tums bredd och T/2 tums tjocklek. — Obetydlig åtgång.

28 Ärrobas, af lika slag som medsände profven N:o 9, begynnande med finare, i följande proportion: af N:ris 1, 2, 3 och 4, fyra Ärrobas af hvar-
dera: Utaf N:ris 5 och 6, tre Ärr., N:ris 7, 8 och 9, två Ärrobas af hvardera. — Är säljbart.

Är begärligt, men tillstyrkes icke införsel deraf, dels för vådans skull, och dels emedan utlänningen deraf importerar utmärkt god vara.
10 Quintaler, bör vara gul, ren och hård, samt inlagd i lådor.
10 å 20 Quintaler, god och pålitlig vara, af ifrån 1 till 3 tum. De gröfre dimensionerna äro obetydligt efterfrågade, och föreslås denna insändning

såsom ett försök. Varan saknar ej förbrukning.
Detta namnes för den händelse, att Svenska fabrikater med lika fördel skulle kunna exporteras, då såväl jemngod qualitet, som styckenas lika aln-tal till

.
längd och bredd med de Ryska — noga böra iakttagas. Varan har god afgång.

Stycket håller omkring 115 Hamb. Eli.; af såväl varp som inslag gå förtio trådar på 1 tum.
Lerftet bör vara så fint, att 100 trådar varp och 100 d:o inslag kunna räknas på en tum.
3000 st., böra vara fasta och starkt sydda, samt väl kunna rymma en half fanega.
Ett ringa parti af Norrlands l:a sort — samt något mera af vanligt, kunde försökas; men aln-talet bör vara utsatt på hvarje stycke.

30 stycken, fyrskaftadt, af 35 Yards längd och % Svensk alns bredd — samt 30 stycken d:o, med dubbel bredd (hvilka betalas med dubbelt det utsat-
ta priset). Färgen bör vara i synnerhet med blå ränder på hvit botten, men äfven kunna röda, gula och gröna ränder passera.

30 å 40 st., (af medelmåttigt mönster) slit-dräll, stycket, om 38 Yards längd samt VA Varas bredd.
100 Ris kunde försökas. Härvid bör det Spanska Florete tagas till mönster. Papperet bör vara hvitt, tunnt och starkt.
Böra vara 7 alnar långa, 10 tum breda, och 1, 1% å 2 tum tjocka; men blott % af de senare slagen. Små vankanter kunna tålas, men ej sprickor.
Från 6 till 7 qvarter långa, 12 till 20 tum breda, samt 1 tum tjocka, hvaraf 15 å 20 st. äro sammanhäftade med trä-band uti buntar — äro afsättlige.

De kunna hafva små sprickor och qvistar — äfven en och annan röta; men böra vara full-kantiga.
De grofva piecer, hvaraf i synnerhet hjulen till dessa arbets-kärror bestå, böra vara af Ek eller annat hårdt trä. Se härom vidare i beskrifningen som

åtföljer ritningarna ***).
50 fot. långa, raka, qvistfria. samt hållande 10 å12 tum i lillandan. För 25 å30 fots erhållas 3å 4 piaster. Om de långsamt försäljas, erhållas derfö-

re högre betalning.
Kistan bör innehålla 30 å 40 dussin diverse dricks- och ölglas, om nära ett qvarters drägt t 30 å 40 dussin tumlare (små vinglas utan fot) hälften af.

en — hälfteu af en half jungfrus drägt: 20 Dussin vanliga vinglas af större och mindre rymd. Allt bör bestå af hvitt glas, med solida fötter eller
bottnar. I stället för kistor .brukas också korgar; men såväl på dessa, som på kistornas lock, bör alllid ett glas vara ritad t, till förekommande af
oförsigtighet vid transporten.

10 half-kistor kunde försökas af rent och hvitt glas — åtgången är långsam.
50 å 100 Gallons, varan bör sändas i bläck-kanistrar.
50 tunnor i en laddning. Den Svenska tjocka är prefererad, men föga känd.
50, d:o d:o. Det Svenska är mera säljbart, men afvensom tjäran föga kändt.
10 tunnor kunde försökas, men åtgången är obetydlig.
50 Dussin i en laddning — proponeras Svensk porter i stället. .-— Det konsumeras ifrån October till Aprill.
40 å 50 Dussin. —

o De äro begärliga, om de hafva blank läders beredning.
2 a 3 tunnor. — Åtgången är ringa.
2 å 3 lådor kunde försökas, men försäljningen är trög i ett land, der Cigarrer allmänt brukas.
2 å 3 tunnor, användes nästan endast till sten-fölters öfverstrykning.
2 å 3 pipor godt Svenskt brännvin kunde försökas och kanske väl betalas.
Böra väl betala sig, om de äro fina och lätta. De äro på modet — och för svarta kattskin betalas 2 å 3 piaster.
Så väl de blott målade trä-stolame, som de lackerade, och i synnerhet de med råttings-sits (cane seats) äro säljbara och hafva betydlig åtgång; men deskola ovillkorligen hafva.den smakfulla form och målning, som Amerikanarne infört.
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269föuslag röa handeln vi montevideo.

Vid fråga om ingående af traktater, kan jag icke
underlåta, att ännu en gång vidröra idéen om kom-
munikationers öppnande med staten Paraguay. —

Ehuru betänkligt man än afmålar hvarje försök, att
personligen afhandla med detta lands beherrskare,
anser jag likväl frågan af mera vigt, än att den på
grunder, dikterade af kall försigtighet, eller person-
lig räddhåga, skulle öfverlemnas åt slumpen och
framtiden. Den ofantliga vinning, som nödvändigt
måste blifva en följd af företaget, i fall det lyckas,
kan icke länge undfalla de mäktiga Nationernas
uppmärksamhet; — och, när äran och intresset kal-
la menniskan, finnas alltid individer, både färdi-
ge att trotsa faror, och skicklige att igenomdrifva
de svåraste företag. En dag förr eller senare blir
isen bruten, — kanske af den kraftfulle Englandaren ;
— hvarföre skulle icke då äfven Sverige kunna räkna
sig till goda uppfinningens ära och företagets nytta?

Om härtill funnes, som jag icke betviflar, en
patriotisk, skicklig och kraftfull man, så borde hvar-
ken en klok styrelse, eller handels-societeter, dra-
ga i betänkande att förse honom mcd liberala och
verksamma medel till företagets utförande, och det
så mycket mera, som det är tydligt, att en sådan
man ikläder sig ensam den största risken, då han på
företaget vågar sin så väl fysiska som moraliska exi-
stence *).

*) I originalet följde den motstående Tabellen här omedelbart
och en suite; men då utrymmet ej medgifvit det i
denna brochure, täcktes Läsaren tillåta mig att hänvisa ho-
nom till bcmäldta Tabell, der förslaget för handeln på
Montevideo begynner. Det fortsätter sedan Pag. 270.
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Af finare jern- och stålmanufaktur-arbeten kunde
väl ett sorteradt parti försökas; men om de i god-
het och priser ej kun la täfla med de Engelska, bl'r
företaget utan ändamål. Bordsknifvar och fyrgreni-
ga gafflar, med skaft af hvitt ben eller svart kompo-
sition, och de flesta af medelmåttig finhet: Messings-
och koppar-ljusstakar af enkel konstruktion : polera-
de och opolerade enkla ljussaxar: Knifvar med blad
af 12 tums längd, spetsig udd och sådana skaft, som
ofvan är nämndt om bordsknifvarna: Saxar af di-
verse slag: Penn och rakknifvar: Diverse sågar,
hammare, skrufvar, ntanlås, gångjern m. m.: Sko-
makare-, Smed- och Snickare-verktyg. Skeppstimmer-
mans kompletterade verkkistor: Skrapor och dref*
jern m. m.; samt ibland andra fabrikater: Simpla
lod-vägg-ur, karafin-ställningar, skrifdon m. m.: Mes-
sings-söljor, spikar och ringar, enligt åtföljande mo-
deller N:o 10: Kruthorn och andra jägare redskap
— äro säljbara artiklar, men fordra tid, för att
formonligt kunna afyttras.

Utlänningen begagnar, utom sin grossförsäljning,
tillika minutering af sådana varor, som icke en gro
med fördel kunna afyttras; — och af en sådan ut-

väg bör äfven den Svenskarexportören betjena sig,
i afseende å de flesta i detta förslag upptagne artik-
lar, så framt han vill draga fullkomlig nytta utaf
sina spekulationer.
j. Frakter: Pfi Cadiz, Gibraltar och England

4 £ St., och på Valparaiso 25 piaster per ton.

Export.
Denna består hufvudsakligen af följande:

Tunga torra ox- och kohudar om 28 a 30 skål-
punds vigt betalas med 6 piaster pr. pesada (40 skål-
pund), och hvarje sådan hud betalar T/8 piaster i
tull; Utterskinn säljas till IT/4l T/4 piaster per dussin, oel
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betala 4 pct. i tull; Tagel betalas medj 2 T/2 piaster
pr- Arroba, och tullen derpå är 4 pct; Torrt kött
(charrpe) kostar 3 piaster pr. cjuiiital, och är tull-
fritt; Talg 1% piaster pr. Arroba, och tullen är 4

pct; Horn af första slaget kosta 100 å 110 piaster
pr. 1000, och tullenär 4 pct.

Anmärkningar vid Tullen **)

l:o Tullen är räknad med afdrag af 10 pct. utaf
hvarje artikels gångbara, eller evalutations-pris; t. ex.
om 1000 superficiella fot bräder anses i värde upp-
gå till 50 piaster, afdrages derifrån först lOpct., h. e.
5 piaster, och uppå återstoden, eller 45 piaster, ut-

räknas sedan tullen i 5 pct. —facit 2 piaster 2 realer.
2:0 Det är här som å alla andra ställen i verlden,

af högsta vigt, att på stället hafva en god man, som
förstår att i tullen utverka ett billigt värde å både
import- och export-artiklar.

3:o Allt _*ods och alla varor, utan undantag, be-
tala såväl vid inkommande som utgående 1 pct. Con-
sulado-afgift samt T/2 pct. till Hospitalet, hvars skyll-
dighet är deremot, att sköta och underhålla de på
de ankomne fartygen sjuklige befunne sjömän.
Dessutom betalas bärare- och bandtlangnings-pennin-
gar med 3 realer för hvarje pipa, samt 1 real för
hvarje stycke.

Nederlag. Alla varor kunna på obestämd tid de-
poneras uti tullens magasiner; och betalar då hvar-

*) En a dring uti tullen skulle ifrån den 5 Augusti 1831
äga rum, på sådant sätt, att alla artiklar, som förut i tull
betalt 5 pCt, skulle ifrån den 5 Augusti 1831 betala 6 pCt.

10 d:o „ „ „ „ „ „ 13 d:o
15 d:o „ „ „ „ „ „ 18 d:o
20 d:o „ „ „ „ „ „ 23 d:o

Hvetemjöl „ „ „ „ „ „ 30 d:o
och alla artiklar, som betalt 25 pCt, skulle då betala 30 d:o
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je stycke, tunna, säck, kista m. m. för första må-
naden en real, och 3 realer för hvarje af de påföl-
jande månaderna. — NB. alla fremmande fartyg
kunna dröja sex dagar uti hamn, och derunder för-
söka att medelst prof afyttra sina varor, utan att
för den tiden behöfva betala hamnpenningar, i fall
lossning icke ägt rum.

Omkostnader. När kommissionär tages, beräknas
Magasinage 1 pct., Garanti (del credere) 2 pct., In-
tresse 2 pct. pr. månad, och provision 5 pct. på in-
porterad laddning, samt 2T/2 pct. på retur-uppköp
och för inkasserad eller förskaffad frakt. Forlön,
handtlangare- och pråm-penningar uppgå vanligtvis
till lr/ 2 piaster pr. pipa, eller stor bal; lätta och
mindre skrymliga varor betala mindre i proportion.

Observationer :
1:0 Myntet i handel och vandel är en piaster, som är

delad i åtta realer, och har lika värde med %af en hård
Spansk piaster, eller en Portugisisk silfver Patacon,-
och efter en sådan piasters värde är detta föslag beräk-
nadt, ehuru den är endast numerär, och allenast
hårda piaster och pataconer, eller deremot svarande
obligationer, utgöra det egentliga rörelse-kapitalet.

2:o Der uttrycket tum uti detta förslag före-
kommer, vid frågor om jern- och trä-varor, bör den
Engelska tummen dermed förstås.

3:0 De uti förslaget upptagna priser torde kom-
ma att falla; emedan dessa äro uppdrifna, genom
realisationen och kopparmyntets indragning.

4:o Ett ångfartyg, hvilket lastadt, icke ginge öfverB
fot djupt, kunde betala sig i Plata-floden; i synnerhet
då kommunikationen med de inre provinserna blir
öppnad.
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Export.

ARTIKLAR. Stycken. PRISER. ANMÄRKNINGAR.

Pii ster.

Hoin, l:a sort 1000 650 ABOO
Charque (torrkadt kött) .. . Quintal 9 > 10
Långt Tagel Arroba 28 » 29
Ox- och ko-hudar, saltade. . 60 tfe 20» 21 )N. B. Hudar, som hälla 30 tfe; men för de sma, som

D:o d:o torra .
.". 35 tfe 30 — ) endast hålla 22 £25 tfe, betalas pesadan, eller 30

Häst-hudar d:o » 8 — tfe, med 22 å25 piaster.
Får-skinn, med ull Dussin 10 12
Utter-skinn » 18 21
Chinchilla d:o » 40 —

Tvättad får-ull Arroba 6 6T/2
Mais Fanega 30 34
Mul-åsnor Stycke 20 25 Silfver-mynt.
Talg Arroba 7V2

—

Sal-läder ifrån Corrientes .
. T/2 Hud 38 40 N. B. Af stora hudart

D:o ifrån Tucuman ... » 22 24 » » sma d:o.
Tobak ifrån Paraguay .... Arroba 48 50 » » mycket god qvalitet.

D:o ifrån Corrientes ...
» 34 44

Talg-ljus » 13 14 ,
~..,..

Yerba Mate (en sort thé ifrån » —
- -Mlen denna ört är uppblandad, emedan den akta.ar

Paraguay). » 40 45 \ numera högst sällsynt, för bristande kommunika-
tion med Paraguay

Metaller och Kurs:

Dessa förbigås nu, såsom underkastade en beständig
förändring y likväl vill jag nämna, att intresset pä
lånta penningar är 2 a 2 T/2 % i månaden.

Förf. senare anmärkning.
frakter på Frankrike pr. ton 90 å 100 Francs, 10% Caplake.

» Medelhafvet ......... » 20 å 23 Hårda Spanska Piaster.
> England ...» » 4T/2 t 5% Caplake.
) Förenta Staterna .

"

» » 20 — — Hårda Dollars.
> Ilävina » » 20 — — Silfver-piaster å 8 realer.
> Rio de Janeiro . ...» »12 —

— d.o d.o.

Im ort.

ARTIKLAR Stycken. PRISER. ANMÄRKNINGAR.

Pi/ister.

Stål
Nord-Amerikansk Geneyre
Svenskt Beck

D:o Tjära
Nord-Arnerik. d.o
Beredda Kalf-skinn
Engelskt Öl och Porter . .

.

Stång-jern
Band d:o
Koppar-plåtar
Nord-Amerikanskt Mjöl .

.
.

Bläck-plåtar
Jern d:o
Amerikansk Tvål
Tågverke, l:a sort

D:o 2:a d.o
Hastsko-söm
Spik
Knifvar
Spadar med skaft
Fin Messings-tråd
Jern-tråd
Messings-plåtar
Hagel
Rysk Segel-duk
Bräder
Papper, Spansk Florete . .

.

Salt, Cap Verds
Amerikanska Stolar, fina . . .

D:o d:o ordinära .

Quint.
Pipa

Tunna
»

»

Dussin
Duss.but-
Quint.

»

»

Barrel
Kista
Quint-

»

»

»

40
500
40
60
20

100
15
20
70

350
52
80
50
40
60
45

150
45
12

. 70
V/2

TA

å
65

250
18
9

350
150
21

å 50

» 45
> 65
» 24
»125
» 24
» 22

»400
» 55
» 90

» 70
» 50,

)Den Nord-Amerikanska hållei omkiing 30 Gallonspr.
j barrel.Deraf konsumeras årligen omkring 1000 barrcls.
Konsumeras betydligt.

Rart.

Brukas i sjnneihet till Atfwj/j-pipor.

jßetalar sig ofta väl — Konsumeras betydligt
Ifrån 3 till 7 Skålpunds vigt pr. 1000 st.
Ifrån 1 till 6 tums.
Ifrån 6 till 12 tums långa blad.
Ofverflöda i marknaden.
Afsättligt ifrån N:o 13 till 18 {Vi, c gua^c) *).

D:o » » lill 20.
Bästa dimension är N:o 20 (Vire guage).
Alltid afsättligt, BB å N:o 4 (Vire guage.) j
Betalar sig stundom väl.
(Här menas superficiella fot, eller Squaie feet. Se

Pag. 265.^

»

»

Dussin
» 50
» 20

»

tfe
»

»

Quint.
Stycke

1000 fot
Ris

Fanega
Dussin

-I
-I

» 70
» 20
» 10
»400
>170

> 22
>

*) Engel ka bcnumnu oiiHvete Fanega
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Förslag af Import-varor till — och Export-varor från

Buenos Ayres, jemte priser, tull, hamn-
umgälder och andra omkostningar.

Alla de uti föregående förslag för Montevideo
upptagna artiklar, äro lika passande för Buenos Ay-
res; och gälla, i afseende på denna plats, öfver
hufvud samma observationer, som vid berörda för-
slag blifvit gjorda. Men, såvida staden och provin-
sen Buenos Ayres konsumera mångdubbelt i jemfö-
relse med Montevideo och hela Republiken Orien-
tal del Uruguay, och denna konsumtion betydligt må-
ste tilltaga igenom en ökad handel med de öfriga
Plata-provinserna; så böra de varor, jag nu för Mon-
tevideo proponerat, åtminstone kalkyleras uti en tio-
falldigt större proportion för Buenos Ayres. Jag åt-
nöjer mig fördenskull med utsättandet af prisen å
de vanligaste och brukbbaraste artiklar, och anmär-
ker dervid, att då priserna i Buenos Ayres gemenli-
gen utfalla mindre fördelaktigt fÖr den Svenske expor-
tören, än de, hvilka i förslaget för Montevideo blifvit
noterade, så härrör sådant af bemalda provinsers in-
bördes krig och (ännu 1831) högst dåliga penninge-
väsende; — omständigheter, hvilka igenom en all-
män och stadgad fred, samt medelst en likaklok rea-
lisation af bankens i Buenos Ayres obligationer, så-
som den, hvilken nyligen försiggått uti Montevideo,
snart böra blifva afhulpne, hvaraf prisernas stegring
bör blifva en nödvändig följd *).

*) Af samma anledning, som är anmärkt uti Noten, Pag 269,
finner jag mig föranlåten, att äfven här låta vidfoga en Ta-
bell, till hvilken Läsaren hanvises, innan han öfvergår till
Pag. 274, der han finner detta Förslag ytterligare fortsatt.
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TULL. Denna belastas enligt å varorna åsätt vär-
de , såsom följer:

Import.
Alla varor, som icke härunder nämnas, betala

17%. —Qvicksilfver, machiner, åkerbruks* konst-
och vetenskaps-redskap eller- verktyg, böcker, tryck"
stilar, statyer, målningar, ull, pelterier, råtting, kalk,
krita, bräder, huggen sten, tegel, kol, uhr, juve-
lerare- gull- och silfver-arbeten, betala ST/25 T/2 %. Krut,
vapen, flintor, sjö-förråder, tåg-verke, ris-gryn, sil*
ke och silkes-varor betala 10%.

Socker, thé, kaffe, kakao och lifsmedel i all-
mänhet—-24%; möbler, speglar, pendyler, åkdon,
sel-tygj sadlar, färdiggjorda kläder, skor, stöflar,
viner, spirituösa, ättika, allt hvad af malt brygges,
cider och tobak —40%.

Hvete, när värdet icke öfverstiger 6 piaster pr.
fanega, betalar 4 piaster pr. d:o; då värdet icke öf-
verstiger 7 piaster pr. fanega, betalar det 3 piaster
pr. d.o; men om värdet öfverstiger 7 piaster pr.
fanegan, betalar det 4 piasterpr. d:o. Hvet-mjöl betalar
ST/4 piaster per barrel. Ull- hår* och silkes-hattar betala
9 piaster per stycke, och salt betalar 2 piaster fanegan.

Export.
Alla produkter, som härunder icke nämnas,

betala 4 %af värdet. Ox- ko- tjur- qvig- kalf- häst-
och åsne-hudar, betala 1piaster pr. stycke. Får-skinn
och ull äro fria. — Gull och Silfver äro till utför-
sel förbudna»

Kalkyl.
För att kalkylera N.-to Provenuet t. ex. af nå-

gon i/?-/?or--artikel, afdrages den respektiva tullen
ifrån varans pris: för Magazins-hyra och Kontribu-
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tioner afdragas 82/ 5 %, samt ungefär fyra piaster i
silfver pr. ton för pråm-hyra, landt-transport och
handt-langare.

Vill man åter uträkna kostnaden för någon export*
artikel, så lägger man till varans pris en procent för
Mäklare-coi.r._.ge och uppsigt: tullen, såsom nyss
nämndes ; omkostningar tills om bord: T/ 16 Silfver-
piaster för hvarje ox- och ko-hud samt f/32 piaster
för hvarje häst-hud, T/ 24 piaster pr. arroba for tagel,
3/s piaster pr. d:o ull, T/2 4 piaster pr. dussin afutter-
skinn , 4 piaster pr. 1000 horn, T/ J2 piaster pr. quin-
tal torrt kött — samt2 T/2 procent provision, och dess*
utom 2T/2 procent, om för beloppet trasseras.

N. B. Skeppnings- och lossnings-omkostnader
variera ofta; men de nu uppgifha kunna dock tje-
na for en approximativ kalkyl.

Transito,

Varor i allmänhet kunna, innom 15 dagar ifrån
ankomsten till stadens hamn, blifva öfverskeppade
(trans-shipped) ifrån det fartyg, hvarmed de anländt,
till ett annat; men viner och Spirituösa, samt in-
hemska produkter och rå-alster kunna öfverskep-
pas innom 25 dagar efter ankomsten.

Ingen laddning kan undgå lossning, sedan nå-
got deraf är uttagit, undantagande i nyssnämnda
händelse; och äfven dä bör lasten, innom 25 da-
gar efter ankomsten, vara utklarerad. Tullen är i
dessa fall T/5 af import-tullen.

Alla varor kunna ifrån nederlag (deposito) åter
inskeppas; men då betalas transito-tullen med 2%
af värdet. — Tiden för denna rättighet ar 6 måna-
der.

Hamn-umgälder.
Dessa, lots-penningar inräknade, utgöra två piaster
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pr. ton , då fartyget har last om bord, — i barlast:
en half piaster- Den vanliga kostnaden för ett far-
tygs in- eller ut-klarering uppgår dessutom till omkring
100 pappers-piaster.

Allmänna observationer.
l:o Det gångbara myntet består i Bank-Noter,

lydande å pappers-piaster a åtta realer; och utgöra
dessa senare piaster den norm, efter hvilken de i
detta förslag utförda priser äro beräknade; deras
värde bestämmes af kursen *).

2:o En Arroba innehåller 25 Spanska tfc, och
fyra Ärrabas utgöra en Quintal = 104 Engelska t&.

3:o Den Spanska Varan är i förhållande till
den Svenska Alnen, ungefär såsom 7 till 10.

Sådant var i det närmaste det förslag, jag år
1831 öfverlemnade till Kanzli-Rådet Ankarloo. Det
hade visserligen vid den tiden varit af vida större
intresse för den Svenska Handels-corpsen, än nu;
men deri torde likväl äfven nu finnas mycket af allmänt
intresse; och, för att i möjligaste måtto komplette-
ra de deruti förekommande uppgifter, skall jag i
korrthet bifoga några ytterligare upplysningar.

I händelse ett Svenskt fartyg kunde ifrån någon
af Buenos Ayres' eller Montevideos hamnar desti-
neras till Ostindien, så finnes på båda dessa aflast-
ningsställen, men i synnerhet på det försnämnda ,

en mängd af artiklar, tjenliga för så väl Ostindiska
kontinenten, som för öarne i dess grannskap. På New
South Wales och Isle de France (Mauritius), afgå
årliga expeditioner; men då dessa senare företag

*) Denna var, då detta forslag uppgjordes, på London 7V» pence.
Förf. senare anmärkning.
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ännu nästan uteslutande utgöraEngelsmännens speku-
lationer, så hafva andra nationer med fördel företa-
git sådana lill kontinenten, och äfven till öarne Bour-
bon och Java. Ar 1830 den 3 Augusti afgick i-
från Montevideo till sistnämnda ort ett Nord-Ameri-
kanskt skepp , vid namn Sky Lark, hvilket inneha-
de följande last:

450 barrels hvete-mjöl: 100 d:o saltadt kött:
30 d:o svin-fett i skifvor (Tocino): 225 fjerdingar
spik: 13 balar bomullstyg: 53 d:o Brin (Engelsk
fyrskäftad bomulls- och linne-väfnad): 121 stycken
diverse tåg-virke: 1079 lådor tvål: 89 bly-tackor: 1
kista färdiggjorda gång-kläder: 24 lådor Cigarrer:
246 stycken dubloner-. 100 kistor Cognac: 100 d:o
Muskat-vin: 780 korgar Anis-likör: 50 kistor diver-
se andra likörer: 487 rökta skinkor: 500 fjerdingar
Galleta (skepps-bröd).

I synnerhet uppköpas i Buenos Ayres årligen en
mängd afmul-åsnor, som skickas till Goda Hopps-Ud-
den, Isle de Bourbon, Mauritius och New South-
Wales; men sådana expeditioner böra alltid i god
tid vara förberedda, och fordra erfarenhet för att
lyckas.

Importen ifrån utrikes orter till dessa länder är,
i anseende till deras ringa befolkning, oerhörd. Ar
1830 importerades, blott ifrån England till Monte-
video , diverse artiklar till ett belopp af 486,414 %

Montevideo-piastrar (se föreg. pag. 72.) nämligen:
Piaster. IRea?.

124,690 Yards Shirting 17,322.
5,021 Dussin Bomulls-Hallsdukar 3,688.

5,'
2.

282 D.o Patent Silkes-strumpor . . . 5,244.
8,346 Stycken Kattun 40,658. 2.
2,820 Dussin knifvar och gafflar 5,503. 2.

24,555 Yards kläden . 60,695. _L
Transport 133,111. 4,
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Den totala importen till Montevideo för samma
år ifrån Brasilien, Genua, Frankrike, Förenta Sta-
terna , Spanien & Gibraltar, England, la Platå och
Kap Verds-öarna var följande:

6T/2 Pipor och 113 tunnor Molasses, eller brun
Sirop: 831 Dussin, 24 Buntar stolar: 1,367Lådor, 23
tunnor, 10,879 flaskor, 133 pipor och 210 arrobas
Mat-olja: 20,558 Alqueires och 2,477 säckar Mandioca-
mjöl {Farinha): 1,0(51 Balar Shirting: 661 Kistor,
2,128 tunnor och 8,714 Säckar Socker: 286 Säckar,
135 arrobas och 52 tunnorKaffe: 5,687 Stora rullar,
172 mattor, 48 arrobas och 27 tunnor Tobak: 258,600

Transport 133,111. 4.
10,721 Yards Bayeton (tjock felp) ....8,418.
95,369 d:o Bayeta (tunn d:o) 74,780.

1,783 Dussiu but. ol och porter ....6,450.
5.

447 d:o Silkes-dukar 5,645. 4.
1,503 d:o Hattar 33,110. 5.

73,452 Yards Madras 9,984.
—

— Jern-varor för 25,311.
8,178 Stycken Bramantes (fin Shirting) . 12,122.
2,426 d:o LanWas (halfylle) ....18,874.

23,564 Yards Bolstervars-vaf 4,200. 4.
24,636 d:o Nankin 4,067. 6.
87,740 d:o Listados (randigt bomulls-tyg) 15,668. 3.

61 Stycken Alepin (kamlott) ....5,258.
28 Dussin kappråckar 3,944.

839 Stycken Pontevi (slit-lerft) ....5,210. 4.
213 Dussin skor 4 3,517.
486 Korgar porslin 21,658.

1,609 Dussin LomuUs-strunipor 5,623.
803 d:o Ull-skjortor 7,650.

9,760 Yards Silkes-varor 7,650.
Möbler för 5,020.
Diverse 71,430. 3.

Summa Piaster 486,414. 6.
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Fot och 486 tolfter Bräder: 30,005 Fanegas, 1,106
alqueires och 160 tunnor Salt: 2062 Pipor och 22
tunnor Cana (socker-finkel): 303 Pipor, 707 tunnor
och 321 lådor Geneyre: 1394% Pipor, 1063 tunnor,
1200 Dame-Jeaner och 100 lådor Cognac och Franskt
bränvin: 218 T/2 Pipor och 13 tunnor Romm: 16,769
Costales (skinn-balar) Yerba Mate: 5553 Pipor,
1583 tunnor, 1,106 lådor och 200 Dame-jeaner
Rödt Vin: 265 Pipor, 459 tunnor ordinärt hviU-
samt 750 lådor Muskat- och 396 lådor Champagne-vin:
860 Tunnor och 348 lådor likörer: 1,027 Tunnor och
143 dussin buteljer öl och porter: 900 Tunnor,
10 lådor och 3258 SäckarRis-gryn: 330 Tunnor och
66 lådor stärkelse : 10 Säckar och 278 Tunnor Galleta
(skepps-bröd): 1000 Baljor Sten-käril: 135 Coils
(ringar), och 502 stycken tåg-verke: 704 Crales (skrind-
korgar), och 90 fastager Porslin: 26 Pipor och 182
tunnor ättika: 37,577 Tunnor hvete-mjöl: 416 Kistor
Hattar: 399 Kistor diverse sko-arbeten': 3,163 Lådor
Makaroner: 3 tunnor och 1368 stycken rökta skin-
kor: 476 Balar, 6ris och 261 lådor papper: 25 Quintaler
jern-saker, och 4554 stänger diverse jern: 536 lådor
Tvål: 1102 halfva sål-lädershudar: 119 Tunnor Beck,
och 177 Tunnor Tjära: 265 Tunnor Lin-olja: 330
Fjerdingar smör: 170 Mattor och 361 Säckar hvete:
44 Tunnor kabeljo: 349 Lådor Spermacetty-ljus: 325
Kistor thé: 39 Stycken diverse fartygs-ankare, och
15 d:o kettingar: 46 Tunnor Terpentin: 383 Tusen-
de Cigarrer, samt i penningar 10,000 francs.

Totala exporten ifrån Montevideo, äfven for
samma år, till ofvan-nämnda orter samt Holland,
Ilavana, och öarna Granada, Mauritius, Bourbon
och Java, var såsom följer:

111,822% Quintaler Charque (torrkadt kött):
196 tunnor Salt kött 278,079 Torra ox- och ko-hudar:
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5195 Saltade d:o: 203,810 Häst-hudar: 488,802 Horn,
oränsade; och 4,430 d:o, preparerade: 713 Lådor
talgljus: 6,742 Ärrobas, 107% Pipor, 267 tunnor
och 346 balar Talg: 1,524 Dussin och 16 tunnor
ox- och ko-tungor: 292 Balar och 2,295% quintaler
tagel: 28 Balar, 2 Pipor, 116 Ärrobas och 6 kistor
Ull: 7,576 Stycken, 246 quintaler, och 33 Balar Bil-
lingar: 10,615 Stycken skjäl-skinn, 61 d:o tiger: d:o
2 Balar och 149 dussin Utter-skin: 395 Bläsor och
8 tunnor svin-fett, 32 St. hästar, 270 mul-åsnor och i
penningar: 300 pataconer och 93 dubloner.

Under loppet af berörde år, hade 199 fartyg
anlupit Montevideo, nämligen:

40 från de Förenta Staterna
52 » Brasilien
27 » Sardinien
30 » England
20 » Frankrike
13 » la Platå
2 » Toscana
2 » Hamburg
1 » Portugal och

12 » Nationella — eller tillhopa 199 stycken,
hvaraf 150 derstädes lossat, och de öfriga fortgått
till andra hamnar.

Man kan af dessa anteckningar lätteligen sluta
till rörelsen uti Buenos Ayres *); enär allena den

*) Under loppet af de första 6 månaderna af 1837, ankommo
till Buenos Ayres 118 fartyg, hvilkas drägt uppgick till
20,729 tons.

Piaster. Real.
Värdet af deras import utgjorde, i papper, 22,413,347. 3.

D:o additionelt, uti hårdt mynt, . ,
56,832. 2.

Import-tull, i papper 4,118,529. —

Hamn-penningar i d:o 20,229. 2.
D:o i hårdt mynt 63. 3.
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Ulla Staten Oriental del Uruguay, med en popula-
tion af endast 180,000 menniskor, kan åstadkomma
så förvånande resultater.

Innan jag slutar denna artikel, vill jag, med
särskildt afseende på Buenos Ayres' marknad, fram-
ställa följande allmänna Observationer:

Ordinära hvita bomulls-tyger, utan styfning och
glans, eller hvad Nord-Amerikanerne kalla: dome-
stics, hafva en ofantlig afsättning; men särdeles de,
som äro 30 å 32 Engelska tum breda.

Af hvitt spanskt brännvin, åtgår en betydlig del
under vintermånaderna, nämligen, ifrån Maj till
September. Konsumtionen af Cognac är i propor-
tion obetydlig; likväl kunna några pipor, uti en
sorterad last, med fördel afyttras.

Under samma tid afseglade 126 fartyg med tillsamman
22,113 tons drägt.

Af kust-farare (barcos de cdbotagc) anlände, under samma
tid, 619 stycken med tillhopa 12,107 tons drägt, hvilkas
import-värde uppgick till omkring 7,610,528 piaster, samt
tull till 49,639 d:o, i papper.

Antalet af de afseglade kust-fararne uppgick äfven då till
1,268 stycken, med tillhopa 19,679 tons drägt; och värdet
af deras export och re-export utgjorde 5,568,675 piaster;
tull och omkostningar uppgingo till 94,490 d:o.

Gazeta Mercantil de Buenos Ayres af den 15 Dcc. 1837.

Piaster. Real.
Värdet af deras export utgjorde, i papper, 12,733,386. 7.

D:o additionelt, uti hårdt mynt, . .
. 315,430. 2.

Export-tull, i papper, 349,261. 2.
D:o i hårdt mynt, 3,514. 2.

Värdet af re-export, i papper 1,970,259. 7.
Re-export-tull 39,405. 2.
Magasinering, mätning och vägning . . . 9,522.
Additioneli tull 236. 1.
Värde af varor i utbyte 50,942.
Tull derpå 805. 7.
Hamn-penningar 22,355. 6.

D:o i hårdt mynt, 180. 6 V 2.
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Romm, konsumeras mera än Cognac, men må-
ste vara mera färg-fri; emedan stor skillnad göres i
priset på den hvita, och den färgade. När den
aflastas, bör det ske i sådana käril, som icke färga
ifrån sig; och om den skeppas på fat, böra dessa
icke innehålla öfver 3 Galloner; afskickas den å-
ter på pipor, böra de icke innehålla öfver 120 d:o;
emedan alla slags likörer säljas styckevis, utan

afseende på kärilets mera eller mindre drägt; så att

man ej får högre pi-is för en pipa, som håller 122
Galloner, än för den, som håller 120.

Geneyre, konsumeras ej till sådan mängd, som
Romm; den är likväl stundom eftersökt; och vid
denna vara gäller äfven, att den bör vara fullkom-
ligt hvit, d. v. s. utan någon färg. Om denna arti-
kel skulle sändas, så bör framför allt iakttagas, att
den öfverskickas i käril af samma beskaffenhet, som
de nyssnämnda; eller också i sådana flaskor, som de,
i hvilka Holländaren afsänder sin Geneyre.

Detta påmiuner mig om ett litet parti Svensk
dubbel Geneyre, konsigneradt till Hrr. Bjurberg<&.
C. i Rio de Janeiro; men hvilket var tappadt på
så stora flaskor, som de, hvaruti Batavia-Arack
stundom plägar komma; — och jag tror, att denna
omständighet, jemte kännedomen att varan var af
Svensk tillverkning, vållade dess osäljbarhet. Till
varans låf, måste jag dock nämna, att alla de — så
väl Engländare som Amerikaner, hvilka voro o-
kunnige om dess ursprung , och dermed blefvo und-
fägnade , förklarade, att det var den bästa skeedam,
de någonsin smakat.

Ibland Viner, konsumeras i synnerhet Catalo-
nia, till ett högst betydligt Qvantum. Söt Malaga
och d:o scca, säljas äfven ofta med fordel. Port, Ma-
deira och Tenerifa, äro icke så mycket i bruk.

livet-mjöl, bör nödvändigt vara ifrån Nord-A-
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--merika, för att vinna afsättning: och lång tid torde
fordras, innan .någon annan producent, i debou-
chén deraf, kan komma att täfla med Nord-Ameri-
kanen; — deraf konsumeras månadtligen omkring
3,500 barrels.

Ris-gryn, ha en betydlig åtgång. Carolina-gryn
föredragas framför de Brasilianska.

Thé, åtgången deraf är i tilltagande; Imperial
och Gunpowder äro de säljbaraste; ganska litet Sou-
chong nyttjas, — och det endast af utlänningar.

Kabeljo, köpes isynnerhet under fastlagen; samt
i månaderne December, Januari och Februari; den
af medelmåttiga, eller snarare af den mindre stor-
leken, är prefererad.

Af trävaror, konsumeras hvita gran-bräder årli-
gen till ett belopp af omkring tre miljoner su-
perficiella fot (se Pag. 271).

Salt, åtgår hvart år till en högst betydlig myc-
kenhet. Den bästa tiden för dess inporterande är
ifrån början af October till början af Mars- Groft
och hvitl salt har företrädet.

Kaffe, ålgår till ringa del, och importeras i
synnerhet från Brasilien.

Socker, deremot, konsumeras i myckenhet; men
hemtas också mest ifrån Brasilien.

Spcrmacetty-ljus betalas ofta väl; 4 å 6 på mar-
ken, är den begärligaste storleken; 50 lådor äro nog
uti en laddning.

Bolstervars-tyg, bör vararandigt ellerrutigt; men
ger sällan förtjenst.

Blått Nankin, är säljbart ifrån October till Mars.
Svart-peppar, har hittills obetydligt konsumerats;

men den begynner att blifva mera efterfrågad; tju-
gu säckar vore nog uti en laddning.

01 je-farg och Lin-olja, nyttjas obetydligt, och ge
sällan vinst.
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Tvål, af ordinärt slag, uti lådor om 15 stänger
— kunde försökas.

Sallt kött och Fläsk, ha liten åtgång, och beta-
la sig dåligt.

Mackerel, några fjerdingar uti en laddningjkun-
na stundom väl försäljas.

Smör, är afsättligt ifrån September till Maj, och
gifver då ibland god vinst, men under den öfriga
tiden af året blifver dera förlust.

Bröd, betalas väl stundom högt; men, öfver huf-
vud, vore en spekulation med den varan riske-
rad.

Skinkor, betalas val under vintermånaderne; de
höra vara små och torra, samt inlagda i kalkad
säck-väf.

Cigarrer, af första klass Havana, betalas stundom
val; likaså.

Tobaksblad, om de äro svaga och gula; men 20
fastager vore deraf för mycket uti en laddning. —

På Tugg-tobak är nästan ingen efterfrågan.
Tyskt Lerft, betalar sig stundom väl, likasom

också sorteradt Canton-krusflor, m. fl. tyger.
Jag slutar detta ämne med tillkännagifvande af

min beredvillighet, att gå den eller de, som intres-
sera sig för handeln på dessa orter, tillhanda med
de upplysningar, som kunna anses bchöfliga, så väl
i afseende på de af mig här gjorda uppgifter, som
ock vid frågor, hvartill enskillda spekulationer och
allmän patriotism kunde föranleda.

Landt-handeln, detta i Sverige och Finland så
mycket tadlade yrke, bedrifves här fritt, och utan
att derfor erlägges någon skatt åt staten. Folk af
alla yrken egna sig deråt, och jag har äfven känt
utlänningar, hvilka, — sedan de en gång naturali-
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serat sig med los Gauchos* seder, och lärt språket
— gjort vidsträckta resor genom landet, der dels
uppköpt, dels tillbytt sig landlmanna-varor, med
hvilka de sedan lastat flere Inropas de carretas #),

och derefter begifvit tig till Buenos Ayres, för att

der deponera dem i las Barracas, — eller ock genast
afyttra dem. Denna sorts handels-rörelse är lika
indragtig för idkaren, som nyttig för landt-mannen;
och äfven Indianerne profitera deraf. Det skulle,
nämligen, vara besvärligt för landets aflägsnare in-
byggare, att med t. ex. några få hudar och några
lispund talg, begifva sig på en lång resa, för att i
staden kunna derföre tillbyta sig sina behof, i stäl-
let de nu, förmedelst omkringfarande landt-hand-
lare, kunna utföra en sådan affär närmast sina
egna bostäder, och på de tider, då det konvenerar
dem.

Dessa handels-män kringströfva de aflägsnaste track-
ter, och göra der upplag af de varor, de uppköpa,
under det deras Carretas regelmässigt gå ifrån den
ena upplags-plattsen till den andra, för att upphäm-
ta och afföra dem. Då det isynnerhet är hudar,
som utgör förnämsta målet för deras spekulationer,
—ty köttets och hornens skrymlighet tåla icke en
längre transport, — draga de på samma gång för-
sorg om deras torrkning, och nödgas derföre
vid upplags-ställena hålla tillräckligt arbelsfolk; ehu-
ru det äfven är vanligt, att både los Gauchos, och
de Indianer, som försälja hudar, till största delen
leverera dem torra. Ju längre köparen begifver sig
in i landet, dess bättre vara och billigare pris kan
han påräkna; och det är ej ovanligt, att han för
en pappers-piaster kan tillhandla sig en 22 skål-
punds ox-hud.

*) Rad, eller hop med stora kärror.
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Till kontrollerande af dessa landt-handlares och
äfven invånarnes svek, samt till förekommande af o-
låflig handel, plägar hvar och en Estanciero (egen-
doms-innehafvare) årligen, och på samma sätt som i
Chile, låta märka sina kreatur; i händelse denne
då tror sig hafva anledning alt misstänka någon landt-
handlare, för att hafva tillhandlat sig några ifrån ho-
nom stulna hudar, —har han rätt att undersöka
landt-handlarens lager, och derifrån återtaga hvad
han finner stämpladt med sitt märke. Mångfalldi-
ga stölder begås likväl; ty sällan försummar tjufven,
att föra sitt tjufgods nog långt ifrån ägarens bostad,
för att af denne icke kunna upptäckas, eller ertap-
pas.

En landt-handlare af anseende begagnar van-
ligtvis, till upphämtande af sina sålunda beskrifna
upplag, ifrån trettio till förtio stora Carretas. Dessa
hafva öfver 4 alnars höga hjul, för att kunna pas-
sera de många åar och floder, som genomskära las
pampas. För hvarje sådan Carreta gå 3 par oxar;
och en drift af ett nära lika antal lös-oxar till om-
byte, åtföljer la Tropa. Vehikeln är ganska rymlig,
och öfver densamma, äfvensom på sidorna, äro
hudar spända, i form af ett kupigt tak. Innantill
plär Carretan stundom vara afdelad i våningar, der
resande placera sig med sina koffertar och kapp-
säckar på ena sidan, samt säng-kläder å den andra.
Framtill sitter cl Carretero med sina altributer: la
Fara och el Picador. La Vara består af ett långt
rör*) af omkring fem famnars längd, som hvilar och

*) Dessa kallas här Coligues, äro en sort bambu, och växa,
såsom vår nordiska vass — fastän ofantligt högre, tätt till-
hopa på sumpiga ställen; och är en sådan rör-skog alldeles
ogenomtränglig för både inenniskor och boskap.
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löper på en trissa, uti en i fram-ändan af vehikeln
anbragt klyka; och ifrån midten afröret utgår i ver-
tikalt nedhängande ställning en 6 qvarteis lång,
vässad käpp. Med denna Vara sticker el Carrctero
de först gående tvenne oxar vid högra eller venslra
länden, allt efter som han vill hafva dem att vika
åt någondera sidan, under det han, medelst rörets
lyftning och sänkning, låter den dervid vertikalt fa-
stade vassa käppen lindrigt nedfalla på de två i
midten gående: — och med el Picador, som består
af en i ändan spetsig käpp, hvilken vanligtvis hvi-
lar i hans vänstra hand, pådrifver han, medelst stö-
tar mot länden och bak-benen, det sista paret. Han
ropar tillika hvar och en oxe vid namn; och ofta
är ett sådant rop tillräckligt, för att bringa djuret i
riktig kosa, eller att öka farten, utan att de nu be*
ekrifna instrumenterna behöfva användas; men i
allmänhet iakttages föga mensklighet vid oxarnes be-
handling, och ser man dem ofta illa sargade och
blod-bestänkte. Då passagerarne med Carretas afgå i-
från Buenos Ayres, förse de sig vanligtvis med kaf-
fe och thé, samt någon mat-säck, hvarvid isynnerhet
bröd icke bör förglömmas; emedan man deraf
ingenting kan erhålla förr än man framkommer till
grannskapet af någon stad; äfvenså bör en resande
medhafva några kok-käril, i fall han åstundar äta
någon kokt anrättning, emedan los Carreteros, och
de medföljande Gauchos, som vanligen icke äta an-

nat än carne con cuero, icke medföra kok-redskap.
I brist af ved, som ofta inträffar på slätterna,

begagnar man en art stor tistel, som der växer i
mängd; och till erhållande af vatten, hvilket ofta
plägar tryta, måste man stundom gräfva små brun-
nar eller cisterner, eller fyller man ur de floder
och källor, som under vägen passeras, en i Carretan
anbragt stor kruka. El Gaucho är för stolt och be-



288 RESA ÖFVER PAMPAS OCH CORDILLERAN.

qvämlig, for att uppassa den resande, och begag-
nar gerna hvarje tillfälle för att visa sitt oberoende",
samt preja denne, när han behöfver någon tjenst.

Hvarje Tropa har en anförare, som kallas Capa-
taz, hvarutom en Maestro de carretas (kärrmästare)
åtföljer, för att bota de under resan med åkdonen
förefallande skador. Uppsigten öfver karavanens
lös-oxar och mul-åsnor, bestrides af en särskild Ca-
pataz, med biträde af ridande Gauchos. Befälet,
som också är åtföljdt af ryttare, rider stundomföre,
stundom efter karavanen; och har denna eskort be-
ständigt ett vaksamt öga, så väl på horizonten,
som på la Tropa. Det händer, nämligen stundoöl,
att en sådan karavan blir anfallen af Indianer, och
då måste hela karavanens befolkning gripa till va-
pen. Äro då Indianerne vida öfverlägsne, blir ka-
ravanens öde, att folket mördas, och det medför-
da godset plundras; men vanligtvis blifva Indianem-
es anfall afslagna. Vid sådana attacker plägar ka-
ravan-chefen med las Carretas låta formera en vagn-
borg, innom hvilken de medföljande qvinnor och
barn, samt oxar och mul-åsnor förvaras; Karlame
deremot taga sin platts emellan kärrorna, hvarifrån
de med dessa karavaner åtföljande muskötter,
med lätthet kunna nedskuta de Indianer1, som våga
sig nära.

Dessa detaljer äro af trovärdiga resande mig
meddelade, och ibland andra af den oftanämnde
Ahrengren, samt Herr J. G. Dahlström: Den för-
re hade till häst gjort en resa ifrån Santiago de
Chile till Buenos Ayres, och den senare hade uti
en Carreta gjort färden ifrån sistnämnda stad till
Mendoza, och derifrån med mul-åsna till Chile,
och har deröfver lemnat mig följande beskrifning:
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»Jag *) hyrde mig i horjan af 1826, för 25silfver-
piaster, plats jemte några Tyskar uti en Carreta y till-
hörande en Tropa, hvars ägare var possessionat i
Provinsen Mendoza. Tropan bestod af trettio carre-
tas a hvaraf de flesta voro lastade raied köpmansva-
ror, destinerade till Mendoza; men några förde
äfven passagerare. Utom den vanliga ©x-driffcea
—- hvarifrån togos friska dragare, när någon oxe
tröttnade eller sjuknade, samt slakt till föda •—* åt--
jföljdes karavanen äfven af ett antal lös-hästar; oc!k
kunde passagerarne, emot erläggande af en piaster
i silfver, för ombytes skull dermed göra exkursioner
men blott i den trackt, der karavanen framfor; ty
att aflägsna sig ifrån densamma, är i allmänhet våd-
ligt, i anseende till de kringströfvande Indianerne.

Vi passerade öfver slätterna * utan att hafva nå-
gon planerad väg att följa, och, ehuru vår Capatas,
icke hade någon kompass, hvarefter han kunnat
rätta sig, gick likväl vår kosa i ganska rak ricktning.
De «nda märken, hvarefter han styrde kursen, voro
■ett och annat kärrspår efter förra färder, samt
vissa kännetecken vid de floder* vi hade att passera.

Nästan hela vägen emellan Buenos Ayres och
.Mendoza — en väg, som på kartan står utmärkt under
■namn af Camino de Carretas, och upptar en Bträcka
äaf omkring 300 leguas —- består af slättmarkk betäckt
med det frodigaste gräs, som ofta växer till mans-
höjd, men hvilket, när vi passerade (i Februari och
Mars), redan börjat förtorrka. Närmare Mendoza
begynner landet att förändra *ig ifrån slätt- till hög-
land; och redan på 60 leguas afstånd ifrån nämnda
-stad, kunde man högt ©iver horisonten upptäcka

*) Hr D. tar väl muntligen meddelat mig sin berättelse, och
framställningssättet är således icke hans, utan mitt; men jag
har tikval föredragit att föreställa fcbnom här "sSsom talanåe
person.
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den majestätiska och snö-betäckta Cordillera de los
Andes.

Vår färd gick ganska långsamt, och vi tillrygga-
lade, endast 7 å 8 leguas om dagen, ehuru väl va-
re dragare sällan gingo, utan nästan beständigt hälft
sprungo. Våra hviloställen voro långt ifrån beqvä-
ma: de bestodo ibland af en usel koja, och ibland
af den moderliga jorden under Guds blåa, herrligt

himmel. Karavanens ledare sökte
dock alltid, om möjligt, att till hvilo-läger utfinna
något ställe, der tillgång fanns på vatten.

Öfver all föreställning tråkig blir denna färd,
om man icke äger godt res-sällskap. Vi hade under
sex veckors tid ingen annan utsigt än himmel och
grönt land, med få afbrott af floder, några byar,
samt en och annan mötande Tropa, kurir eller re-
sande; — och en gång färdades vi tre dagar, utan att
se någon koja. Vi blefvo ej en gång varse någre
Indianer, eller några villda boskaps- och häsl-drifter,
som annars pläga visa sig i dessa trackter, och af-
bryta enformigheten. Det enda afbrott de resan-
de , under en sådan färd, äga i deras enformiga lif,
är det myckna vildbråd man här anträffar, — och för
en jägare borde färden således vinna mycket behag;
ty Bapphöns finnas i mängd ibland det tjocka grä-
set, och ej sällan träffar man hopar af Venados (ett
slags rå-djur) och strutsar, hvaraf vi en gång sågo
en skock af trettio stycken; i floderna finnes ymnigt
af flera slags sjö-fogel, och, när man kommer till
högländerna, vimla* skogarna af papegojor med de
vackraste färgor.

Mycket besvärlig är färden öfver de många flo-
der man passerar, och ibland måste karavanerna
vänta i flera dagar, tills vattnet hunnit minskas, för
att med säkerhet kunna öfvergå en sådan flod; och
det händer ändå stundom, att vattnet går öfver
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kärrbottnen, samt blöter den resande och hans sa-
ker. El Desaguadero är isynnerhet svår att öfver-
komma, emedan den är för djup for att kunna öf-
verkoras; utan spännas der oxarne ifrån kärrorna,
och drifvas att simma öfver floden, hvarefter for-
karlarne sjelfve, som äro starke simmare, kasta sig
i vattnet, och simmande till andra stranden öfver-
föra i kärrorna fastgjorda tåg, med hvilka de sedan
draga dessa öfver floden.

Vid floder längre åt norden, men hvilka vi
icke passerade, skola passagerare, jemte det bagage
de medföra, göra öfverfarten på hudar, dragna af
simmande Gauchos, men hvilken färd, när floderna
äro strida, stundom blir äfventyrlig, emedan den.
lilla farkosten då lätteligen kantrar. Dess inrätt-
ning är ganska enkel: man väljer dertill en hel,
stor och vatten-tät hud, som så utspännes, att kan-
terna stå uppåt, och det nog högt for att, då ve-
hikeln är lastad, vattnet ej deröfver kan inkomma;
derefter dragés den antingen med tåg öfver strömmen,
eller öfverföres den af en vid sidan simmande Gaucho.

Närmare Mendoza kunde vi vid hvilo-ställena
erhålla bröd, som jemte frukt och andra förnöden-
heter ditfördes ifrån kringliggande villor och landt-
egendomar; detta var för passagerarne så mycket
mera välkommit, som de flestes ifrån Buenos Ayres
medtagna förråder redan voro dels förtärda, dels
skämda.

Mendoza, hufvudstaden i provinsen af samma
namn, är treflig och vacker, och räknar omkring
6000 invånare. Vi ankommo dit under påsk-hÖgti-
den, som der firades med mycket allvar och ståt.
Kyrkorna, som äro rikt begåfvade, voro — utom de
dyrbara bilderna, den vanliga mängden af vaxljus,
blomster-kransar och festoner — klädda med svart
sammet. Vi blefvo här skamlöst skinnade af sta-
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dens auktoriteter* som belastade oss med nie pia-
ster hvardera för påteckningen af våra pass, —en ut-
gift, som vi för sent funno hade kunnat till betydlig
del nedsättas, om vi låtit dem skrifva oss under tit-
tel af Peoner (arbetskarlar).

Sedan vi iiågra dagar här uppehållit oss, be-
traktat Alamedan (Poppel-allén t som är utmärkt
Väfckér* •*—• njutit af stadens allmänt berömda goda vat-
ten, dess stora herrliga drufvor, det deraf prässade
grumliga vinet *), den ofantliga mängden frukter utaf
ällå slag -^ hvaribland må nämnas valnötterna, hvil-
käs träd Uppresa sig till lika höjd med de största
liordiskä ékär *** éatnt smakat landets förträffliga po-
tätér, begåfvö vi obs* ridande |på mul-åsnor,, på vägen
till Chile, Afståndet mellan denna Republiks huf-
vfcdstäd — Santiago •*■*-, och Méndöfca* räknas till 100
leguasi och légati för tvenne mnl-åsnöf —*' den ena
föl4 den resandes person* och den andra för dess
saker — Uppgick till 12 silfver-piaster, som vi måste
erlägga på'förhand. Déö vägen vi togo * Sträckte
sig upp åt Cördillerani oöh* i dén moti vi nalkaj

des dennas rygg, begynte klimatet kännas kallare;
nlett, éhurtl det var den 2 Aprill då vi passe-
rade dejS högsta kullar, syntes likvéil nästan in-
gett $tiö*> VI rönte likväl dervid tvenne andra
ölägenheter, nämligen» fen brännande törst, och
svårighet ätt tala* men denna senare kunde förö*
kommas, om man — besynnerligt nog! — •dt 'röd*
lök. Vi hade om dagarné de hérrligastö *"■ ja, till
öfch ftifed rysligt sköna utsigter, under den med
bråddjup» lundar, berg* dalar och floder omvéi-
lahde färden; oéh stundom var vägen här så smal,
öch pretipisema så hotande, att man måste titta

*) £)e- vin, som exporteras frart Mendoza, är dock klart ocli
välnna\-i»..



293RIO DE LA PLATA-rUQY-FSERNAS BEJKRIJFN-NG.

flf och vandra till fQtsj ehuru mul-åsnans steg äro
ganska säkra, och gäfian någon olycka händer den
ridande -*- med mindre h^n» på en sådan trång
väg, skulle möta en annan Tropa, då afitid förbi-
farten blir äfventyrlig, i anseende till d§t tjkrymligp
bagaget j som ifrån båda sidorna af de lastade mul-
asnorna utstår till 5 & 6 (juarter, och ofta vållar,
att den, som då råkar vara på den sidan af vägen,
der precipiser finnas, \ dem blir nedkastad.

J3ruket af spirituösa är ans?dt för högst skadligt
då man passerar Cprdillcran^ och hs. jm^nga persQ-
ner, som icke kunnat derifrån afljållasig, der insom-
nat för eyigt^ Los Gauchps begagna, deremot sitt
Ycrhamate, (landets thé) flera gångpr o*n 4?gen, #ch
de passagerare, som ej sjelfve mqdbafva kaffe eller
vanligt thé, fjnna drycken b^de JiefisQssm och väl-
smakande-»

JO. ARTIKELN.
Korrt Beskrifning af Rio de la Platå-provinserna, nyligen) Buer

no? Ayres. — Santa fé, —r $an Lvi». — Cordoya. -*r Men-
doza. — Salta. — San Juan t»- Rioja. — Catamarca. r~r Santia-
go del Estero. — Tucuman. — Corrientes och Entré Rios.
Då Läsaren, under den i föregående Artikel be-

skrifna färden, pförmärkt gjort mi^ sällskap genom
största delen af dessa provinser, torde en kojrj. be-
skrifning öfver hvar och en af dem särskildt, kun-
na intressera honom.

Buenos Ayres-provinsen är, såsom läsaren be-
hagar påminna sig af det föregående (pag. 38), den
folkrikaste, och, i anseende till dess läge vid Pluta-
flodens mynning, den förmögnaste. Den består till
största delen af slätt-mark, utom vid den vestra grän-
sen, der Cordilleran vidtager, och jfrån hvilkennågra
utgreningar sträcka sig öfver en del af Provinsens
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territorium. Dess gränsor äro, i norr: Provinserna
Mendoza, San Luis, och Santa Fé — i vester: Plata-
floden och Oceanen — i söder: Negro-floden och Pa-
tagonien, samt i vester: Cordillcran. Provinsens för-
nämsta rikedom består i boskap, som på dess ofant-
liga slätter finner ett tillräckligt bete — äfven om
den ännu mångfalldiga gångor blefve förökad. Po-
pulationen sträcker sig föga åt vester, der fria In-
dianer ströfva emellan 35 och 40° S. bredd; och
följaktligen har det hittills varit omöjligt for invå-
narne, att bearbeta några grufvor, ehuru dessa i
myckenhet skola finnas i Cordillerans grannskap *).

Utom horn-boskap och hästar, framfödes årli-
gen i Provinsen en mängd mul-åsnor och får; men
dessa senare få till största delen hela året om bä-
ra sin ull, emedan dennas rening anses borttaga mera
tid, än dess försäljning eller export kan ersätta; och
ännu under mitt vistande derstädes, var, oaktadt
flera med kostnad anställda försök, ingen machin
uppfunnen, som i detta afseende kunde bespara
arbetsstyrkan **).

Åkerbruket drifves i högst obetydlig skala, och
med dålig redskap, hvilket är så mycket mera att
ursäkta, som brödet, ibland invånarne här, icke ut-
gör någon nödvändighets-vara. Gräset afslås nume-
ra med lia, sedan inyånarne af inflyttade Engels-
män och andre utlänningar fått lära^ huru dervid

*) Detta gäller äfven om de tillgångar på Salt och Saltpeter,
som finnnas på liera af Provinsens slätter och vid stränder-
na af åtskilliga utaf dess många floder.

**--) Enligt senare underrättelser, skola nu i839 så väl af fårens
ull, som af smör och ost, betydliga exporter årligen göras.
Landthushållningen skall i synnerhet tagit sin ricktning till
fördel för får-skötseln och ullens konserverande, hvilken
industri innan korrt torde komma att betydligt inverka på
de Europeiska ull-marknaderna.
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går till; — fordom afskars det med skära. Det använ-
des endast såsom foder åt de mul-åsnor, som ifrån
Provinsen exporteras. Ibland dess frukter må isyn-
nerhet nämnas: citroner, persikor, äppel, päron
och smultron. Appelsiner finnas i myckenhet, men
de äro mindre goda.

I stället för häckar, vallar och gärdesgårdar, —

hägnar man här sina ägor medelst djupa grafvar;
men på de stora egendomarna, skulle ett sådant
arbete blifva, om ej omöjligt, åtminstone öfvermåt-
tan kostsamt; utan sammanhållas boskapshjordarna
der innom gränsorna af de vidsträckta ägorna, me-
delst beständigt ridande Gauchos.

Utom staden Buenos Ayres, som i det föregående
blifvit beskrifven, finnes egentligen ingen annan stad
innom Provinsens område, om man ej dertill vill
räkna Villas (byar), köpingar och skansar. Ibland
köpingar äro de följande de förnämsta:

Bahia Blanca vid den 39° S. L., med en skans,
och omgifven af vallar; der finnes en garnison, och
befolkningen skall utgöras af omkring åttatio hus-
håll. Såsom liggande i ändan af en hafs-vik, utgör
den en af Provinsens hamnar. Men så länge det
omkringliggande landet ej är säkert för slröfvande
villda horder, kan denna anläggning icke vinna nå-
gon förkofran. Det händer stundom, att Indianer-
ne, för fem till sex månader hålla staden spärrad,
så att ingen af invånarne vågar sig utom dess val-
lar; och vid sådana tillfällen har ofta hungersnöd
ibland garnisonen och de öfriga invånarne inträffat.

Patagones, en dylik anläggning på gränsen af
Patagonien och vid floden Negro.

Ensenada, vid 34° 50' S. L. Denna lilla fläck,
har äfven en skans och garnison, och som den lig-
ger vid bugten af en vik nära Buenos Ayres' redd,
samt är i skygd för de sydliga vindarna, begagnas
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dess hamn företrädesvis till reparationer af de far-
tyg, som besöka nyssnämnda stad.

De förnämsta floder, som genomskära denna
Provins, äro Negro, Colorado, Salado och den sö-
dra. Saladillo, hvarutom Provinsens område åtföljer
la Platå- och Parand-Q.o derna ända till en liten
Villa, vid (namn Rosario, der den norra Saladillo-
floden utgör gränsen emellan Provinserna Buenos
Ayres och Santa Fé.

Ibland öar, som tillhöra Provinsen, förtjenar
Martin Garcia att anmärkas, emedan den ligger utan-

för inloppen till Uruguay- och Paranå-floderna, och
är således en i krigs-tider ganska viglig besittning; den
är befäst, och har en liten garnison ifrån Buenos
Ayres *).

Provinsen Santa Fé är den minsta af alla de
förenade provinserna, och styres tämligen enväldigt
af dess Guvernör, General Lopez, som kan sägas
i egen hög person förena alla stats-makterna. Han
har, under de förut beskrifna striderna emellan de
unitära och federala, förvärfvat någon ryktbarhet,
förmedelst den liga, han ingick med General Rosas
och de öfrige Cheferne för ået federala partiet, —

men den förnämsta , genom den lyckligt utförda pla-
nen, att ifrån Provinsen Buenos Ayres rikta sin
egen och sig sjelf, medelst den mängd af boskaps-
hjordar, han ifrån den förra Provinsen, lät drifva
Öfver på Santa Fes territorium.

Denna Provins* — så väl som de öfrigas — gränsor
äro ännu högst obestämda, med undantag af sträc-
kan utmed Paranå-floden ända upp till den 30°,

*> Då jag i det föregående (Pag 38) ordat ora Provinsernas
folkmängd,, förbigås den så väl här, s©m vid de följande
berättelserna om de öfriga Plata-flodeni Provinser.
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der ti Gran Chaco (se Pag. 177) vidtager; för öfrigt
gränsar den i vester till San Luis, Cordova och
Buenos Avres.

Utom de produkter, som finnas i den sist-
nämnda Provinsen, produceras här förträffliga druf-
vor, äfvensom naturlig saltpeter och salt, hvaraf slätter-
na vid Cordova gräns efter regn-tiderna äro betäckta,
likasom fälten i Norden, då de betäckas af rim-frost.

Den enda staden, Provinsen äger, är Santa Fé,
belägen emellan el Salado- och Parana-floderna; den
är byggd uti fyrkant, med en omgifvande mur, till fö-
rekommande af Indianemes öfverrumplingar. Dess
enda handel består i kust-fart; emedan, som förut-
nämndt, farvattnets grundhet hindrar de utländska
och större fartygen, att nalkas dess inlopp. Emel-
lertid, och då denna stad är nyckeln till Paranå-flo-
den, kommer den säkert att blifva af vigt i merkan-
tilt hänseende, så snart relationerna emellan Staten
Paraguay och den civiliserade verlden en gång kom-
ma att begynna. Der finnes en kyrka och ett
kloster.

Provinsen San Luis. Denna är en af de minst
favoriserade i hela federationen, och lider som of-
tast brist på det nödvändigaste. Dess invånare kun-
de icke betala sina ombud vid Kongresserna i
Buenos Ayres; utan måste Staten anslå medel till
deras underhåll. Belägen emellan Republiken
Chile, och Provinserna Mendoza, Cordova, Santa
Fé samt Buenos Ayres, har denna fordom utgjort en
slags nederlags-plats för de varor, som då transpor-
terades emellan dessa orter; men, sedan nästan all
kommunikation, igenom inbördes oroligheter, på
senare sider upphört, har Provinsen sjunkit i obe-
stånd.
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Ibland Provinsens köpingar är San Luis de
Loyola den förnämsta; den är belägen omkring
60 leguas öster om Mendoza. Der finnes en kyrka,
ett kloster och ett Colegio (undervisnings-anstalt)
inrättadt af Jesuiterne. Invånarnes antal säges
endast uppgå till några hundrade personer.

Provinsen Cordova, är näst Buenos Ayres' den
folkrikaste, och begåfvad med de flesta resurser.
Belägen i medelpunkten af de förenade Provinser-
na, skulle en blifvande starkare kommunikation
emellan dessa, snart återgifva åt denna Provins dess
fordna välmåga och anseende. Den gränsar i söder,
till San Luis: i öster, till Santa Fé, Entré Rios och
Corientes: i vester, till Mendoza och San Juan,
samt i norr till Rioja, Tucuman, och Santiago del
Estero. Utom flera smärre städer och byar, anmär-
kes här i synnerhet staden Cordova de la neuva An-
dalucia, belägen vid 31° 30' S. bredd, och 63° 15' V.
Längd, samt omkring 156 leguas N. V. från Buenos
Ayres. Denna stad har många betydliga byggnader,
hvaribland katedral-kyrkan, tre kloster och två
Colegios äro de märkvärdigaste.

Ortens förnämsta industri består i väfnader, så
väl till eget behof, som till afsalu. Likväl förtjena
invånarne mest på försäljningen af deras mul-åsnor
och hästar.

Staden är säte for Guvernören, Biskopen och
Domkapitlet, och har fordom varit en af de rikaste
i Unionen.

Emellan de grenar af höga snö-berg, som ifrån
Cordilleran genomskära denna Provins, befinner sig
en ofantlig slätt, hvarest en mängd af naturlig salt-
peter kristalliserar sig.
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Boskap och frukt af alla slag öfverflöda i denna
provins, och klimatet är synnerligen hellsosamt.

Provinsen Mendoza, eller Cuyo, är i vester be-
gränsad af la Cordillera de los Andes och Chile: i
söder, af Pampas-slätterna: i öster, af San Luis och
Cordova, samt i norr, af San Juan. Denna Provins
har ett högt och friskt läge. Europeiska frukter och
vexter trifvas der, och dess drufvor samt viner,
valnötter och andra frukter, äro mycket berömda;
den skulle äfven äga ett sundt klimat, om icke
el coto*J grasserade värre här, än någon annan-
slädes i Syd-America, men läkarne tillräkna mindre
klimatet orsaken till detta onda, än det mycket be-
römda — men dock mineral-blandade vatten, man
här dricker.

Utom flera andra märkvärdigheter, finnas här på
något afstånd från stråk-vägen till Chile, Tumbos
(grafvårdar och befastade poster efter de fordne
Inkas), samt äfven åtskilliga monumenter från ett äl-
dre tidehvarf, hvaribland isynnerhet en obelisk utaf
sten är märkvärdig. Den befinner sig emellan sta-
den Mendoza och stationen La Punta, på en låg
rad af kullar, och håller omkring 150 fots höjd,
samt 12 fots diameter; och finner man derpå ett
slags hieroglyfiska figurer. Nära invid en flod, träf-
far man en annan sten med samma karakterer, fi-
gurer af flera slags djur, samt spåret af en menni-
sko-fot.

I afseende på staden Mendoza, som är provin-
sens hufvudstad, utbeder jag mig att få hänvisa lä-
saren till den föregående 9 Artikeln Pag. 29J.

*) En slags svullnad, som fäster sig i halsen. (Se vidare här-
om, Republiken Chile, Pag. 206).
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Provinsen San Juan, är norr om Men-
doza, och söder om Rioja; den är i vester begrän-
sad af Cordilleran, och i öster, af Cordova och Ca-
tamarca. Hufvudstaden, San Jouan de la Frontera,
ligger omkring 45 leguas norr om Mendoza.

Landets förnämsta produkter bestå i vin, brän-
vin och Vicuna-u\\; men der finnas också förträffli-
ga mineralier. Ibland andra lägenheter, existerar
på 20 leguas afstånd ifrån nyssnämnda stad, en
Cerro (klippsträcka), kallad: La Carolina, hvilken
på midten är afskuren utaf floden Tapia. Denne
Cerro innehåller ett rikt Gull-malm-sträck; och äf-
ven vid dess fot, samt på dess sidor, finnes ymnigt
af gull-sand; men i senare tider har detta malm-
sträck obetydligt bearbetats. Fordom arbetades der
med kraft, och resultatet var utmärkt lönande.
Stundom erhölls utaf 18 quintaler malm, 24 tfe gull
-~ och man har derpå träffat stycken af ända till 3/4 tk
gediget gull. Ar 1790 öfverlemnades derifrån till det
Kongl. myntet 150 tk Gull; men för det närvaran-
de äro endast 100 arbetare för enskild räkning der
sysselsatte med vaskning*) af Gull-sand-

Provinsen Rioja är en af de fattigaste och obe-
tydligaste i federationen; den gränsar i vester, lill
Cordilleran och Chile: i öster, till Catamarca: i sö-
der, till San Juan, och i norr, till Tucuman samt
öknen Atacama. Landets produkter beslå hufvud-
sakligen i bomull, spannmål och vin; men jord-
mån är i allmänhet mindre fruktbar, ehuru de för-
träffliga silfver-minor, som här finnas, skulle — om
invånarne hade lägenhet att bearbeta dem—-rikligen
ersätta dennas njugghet. Jag har sett prof af silf-

*) Om denna operation, se Republiken Chile (Pag 121).



PROV. CATAMARCA OCH SANTIAGO »EL ESTEHO. 301
vermalm, hämtade ifrån denna provins' malm-streck,
hvilka af kännare ansågos i rikhaltighet täfla med
de förnämsta i Syd-Amerika.

Hufvudstaden, som har samma namn, men också
kallas: Todos los Santos de Rioja, — är obetydlig,
och ligger på en slätt invid Cordilleran,• ibland
byggnader finnas der en kyrka, tre kloster och ett
gammalt Colegio, inrättadt af Jesuiterna.

Provinsen Catamarca gränsar i vester, till Rioja:
i öster, till Santiago del Estero : i söder, till Cordo-
va, och i norr, till Tucuman. Dess naturförhållan-
den äro i alla afseenden lika med Riojas; och väl-
mågan är här, om möjligt, ännu mera sällsynt. Den
enda stad här finnes, är San Fernando de Catamar-
ca, hvilken är sätet för provinsens Guvernör, men
för öfrigt utan betydenhet.

Provinsen Santiago del Esterö, har sitt namn
ifrån en stad af samma namn, belägen vid Dulce*
floden; den har fordom varit i välstånd, men ar
numera nästan totalt förfallen. Den ligger i
öster och Vester emellan Provinsen Catamarca och
Paranå-floden, och gränsar i söder till Cordova, Samt
i norr till Tucuman. Den nyssnämnda floden är
här segelbar och fisk-rik, och landet — särdelesi hög"
länderna "** fruktbart. Hvete, risgryn, korn öch al-
la sorter frukt, isynnerhet fikon och drufvor, utgö-
ra egentligen landets produkter, — och skogarna in-
nehålla flera slags vildbråd; men de äro Uppfyllda
af rof-djur, hvaribland må nämnas Jaguaren, eller
den Syd-Amerikanska tigern. — Äfven här är den
förutnämnda svälhsjukan fCotoJ gångbar, och van-
ställer en mängd af de eljest härvarande vackra in-
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vanare. I afseende på välmåga, står denna Provins
i lika förhållande med de båda föregående, ehu-
ru folkmängden är här vida betydligare.

Provinsen Tucuman gränsar, i söder till den fö-
renämnda provinsen, i norr till Salta, i öster till el
Gran Chaco , samt i vester tillRioja. Den utgjorde for-
dom det tredje guvernementskapet af Vice-konungari-
ket Buenos Ayres' länder, likasom Cuyo, eller Mendo-
za, utgjorde det andra, — och upptog då en stor
del af de nuvarande särskillda provinsernas territo-
rium. Men äfven nu är denna provins en af de
mest industriösa, välmående, och, i anseende till
klimatet, den hellsosammaste uti unionen. Här pro-
duceras spanmål och flera sorters frukt i öfverflöd;
och äfven finnas förträffliga minor, hvilka dock li-
tet eller intet bearbetas. Skogar och andra öde-plat-
ser hafva öfverflöd på vildbråd, och äfven rofdjur,
såsom: tigrar, åtskilliga arter björnar och vild-svin,
några species af elgar och rå-djur, ett slags harar,
kaniner, bältor, Guanacos, Vicunas m. m. —Ame-
rikanska strutsen finnes på slätterna, och otaliga
foglar i skogarna. Krokodilen, den ofantliga Boas-
ormen och flera andra slags ormar, såsom skaller-
ormen, huggormen m. fl., finnas här; — och sjöar
och floder öfverflöda på fisk, mar-svin och flere
amfibier.

På slätterna beta otaliga hjordar af boskap, hä-
star och åsnor, — och i de höglända trackterna an-
träffas skogar med högvexta träd af alla slag, hvar-
med drifves en indragtig handel, så väl innom, som
utom Provinsen; ibland dessa trä-slag må nämnas:
buxbom, lager, den Sydamerikanske tallen, drak-
trädet, valnöt, palm, ceder m. fl.

Äfven produceras här: bomull, drufvor, tobak,
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cacao, cochenille, indigo, lin, håning, vax och salt.
Denna sistnämnda artikel, äfvensom saltpeter, sam-
las i öfverflöd på slätterna och vid stränderna af
floder och sjöar i granskapet af el gran Chaco.

Provinsens hufvudstad är San Miguel del Tu-
cuman, belägen på en angenäm slätt vid 26° 49' S.
Lat. och 64° 36' V. Long. Der finnas åtskilliga pu-
blika byggnader, hvaribland må nämnas: en kate-
dral-kyrka, ett Fransiskaner- och ett Barmhertighets-
kloster, samt ett af Jesuiterne fordom anlagdt Cole-
gio. I denna stads grannskap finnes ett slags träd,
kalladt Quebracho, hvilket är så hårdt, att yxan med
möda biter derpå, utan ofta går i stycken, — och,
doppadt i vatten, blir det hårdt såsom sten.

Provinsen Salta gränsar i norr till Bolivia, i sö-
der till Tucuman, i vester till öknen Atacama och
Chile, samt i öster till el Gran Chaco. Denna Pro-
vins är den nordligaste af alla uti unionen; dess
produkter, handel och natur-förmoner äro nästan
de samma, som dem jag nyss beskrifvit i Provinsen
Tucuman. Hällso-tillståndet utgör likväl häruti ett
undantag; ty en art spetelska är här mycket gäng-
se, och de flesta qvinnor få vid tjugu års ålder den
förut omnämnda halls-svullnaden fel CotoJ, som
mycket vanställer dem; men besynnerligt nog! —

de kunna likväl periodiskt öfvervinna denna sjuk-
dom, om de för en tid uppehålla sig i Tucumans
sunda klimat. Provinsens egna och förnämsta han-
del består i säd, mjöl, vin, boskap, torrkadt kött,
hudar m. m.; men genom transito af den mängd
köpmans-varor, som ifrån de omkringliggande Pro-
vinserna nödvändigt skola passera Salta, vinner den-
na provins betydliga fördelar.

På rika mineralier har provinsen betydlig till-
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gång. Omkring 40 leguas ifrån hufvudstaden, San
Miguel de Salta, ligger grufvan, San Antonio de los
Cobres, och nära 35 leguas ifrån samma stad —- en
annan, El cerro de Acay, hvilka båda innehålla den
rikaste 6ilfver-malm, och fordom med fördel bearbe-
tats, men nu länge blifvit öfverlemnade åt glöm-
skan, sedan landets inbördes oroligheter förskingrat
hade kapitaler och armar till deras begagnande,
och de blifvit uppfyllda af vatten.

I Distriktet Puna, som innefattar fyra Socknar,
anträffas en mängd mera och mindre rikhaltiga
grufvor. Infödingames sysselsättning har också
alltid bestått i dessas bearbetande, och uti får-sköt-
sel. Icke dessmindre befinna de sig uti elände, i följd
af det gamla kolonial-systemet, samt ut- och invär-
tes krigen. Två af dessa socknar, i synnerhet Rin-
conada och Santa Catalina, äro i detta afseende af
taaturen de mest gynnade. Det synes likasom om
regnet der på fälten skulle frambringa gullet, på
"samma sätt, som det frambringar gräs och blommor.
Jord-massan är der sammansatt af mylla, grus ooh
Vatten, samt mer och mindre stora gull-korn> hvil-
ka till och med nästan beständigt anträffas ibland
soporna i husen, om man tar sig mödan att under-
Söka dem. Man blir varse gull-kornen straxt efter
ett föregående regn, hvilket bortsköljt det damm,
som betäcker dem. En tjvinna, som hemtade ved,
påträffade en gång under roten af «n buske, den
hon uppryckte, ett gull-korn om tre k fyra OnZaS
vigt *), — och en annan , som efter ett hall-regn Ut-
gick ur sin koja, hittade, på några stegs afstånd
från dörren, ett gull-stycke, som vägde 20 Onzas.

Det lättaste och mest har nyttjade sätt, för alt

*) En Onza är lika med !\ lod.
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för alt beneficera denna dyrbara metall, består der-
uti, att man först uppsöker en venero (Gullsand-
ådra), på hvilken man i sluttande form uppgräfver
ett 3 alnars bredt hål, och fortfar dermed tills
man anträffar en stenbotten, hvilken här kallas plan,-
härefter begynner man att vaska den omkring va-
rande myllan; — och på sådant sätt frånskilljas
gull-kornen. Vid ett tillfälle har ett korn af 51 On-
zas (6 tfe 8 lod) sålunda blifvit upphämtadt; men
detta arbete är mycket blottställdt för — och ofta
afbrutit af — vatten; ty ibland hinna de gräfvande
knappt väl till planen, förr än vattnet begynner så
häftigt filtrera ur jorden, att arbetet måste öfvergif-
vas; emedan man icke äger eller känner till några
pump-machiner.

Silfver-grufvorna äro mindre talrika. Man kän-
ner likväl en på fem leguasJ afstånd i Öster ifrån
ett ställe, vid namn la Rinconada, beläget på ett
vackert fält, der ved, bete och vatten finnas till öf-
verflöd. Denna grufva har alltid ansetts vara af de
rikhaltigaste, och har vid bearbetning lemnat det
lyckligaste resultat; men den har blifvit öfvergif-
Ven, sedan vattnet inträngt i densamma.

Rosarios Malm-streck äro belägna i ett berg-pass,
och dess planer under jordytan äro fulla af gull,
hvaraf fem ådror ifrån spetsen af ett högt berg slut-
ta mot Atacamas ödemark. Men, utom dessa gull-
ådror, finnas äfven här många af silfver; — och,
ehuru klimatet i dessa nejder är ganska kallt, kan
man likväl der erhålla allt hvad som fordras för lifvets
uppehälle och arbetets drifvande.

Malm-strecken vid la Rinconada bestå helt och
hållet af gull-sand och stycken, utspridda på planer,
hvilka ligga två å tre mans-längder under jord-ytan.
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Ådrorna äro mångfalldiga, och den förnämsta går
tvärs öfver nämnda köpings torg. På ungefär fem å
sex mils afstånd derifrån, och på en berg-ås, kallad
Pan de Azucar, befinner sig en rik silfver-grufva,
för det närvarande fylld med vatten; men hvilken
har tvenne Schackter, som lätteligen kunna länsas:

Dess metall är rosicler (hög-rosenröd): ådran
har ansenlig djuplek, och en alns bredd; det vid
gräfningen uppkastade gruset har lemnat stora styc-
ken malm, hvilken genom smältning blifvit bene-
fcerad.

Hufvudstadens namn är Salta, eller rättare, San
Miguel de Salta: dess läge är vid 24° 17' S. Bredd,
samt 34° 1' 30" V. Längd, — uti en vacker dal,
kallad Lerma, och vid en liten flod, som, jemteflera
andra, infaller i den stora Vermejo-, eller Colorado-
floden. Ibland byggnader anmärkas här: en kyrka,
tvenne kapeller, fyra kloster och ett Colegio, inrät-
tadt af Jesuiterne. Tjugu leguas norrom Salta, och
nära Bolivias gräns, ligger en annan stad, vid namn
Jujuy, och nästan på sjelfva gränsen ligger Villan
(köpingen) Tarija-, hvilken den 16 Juli 1825, me-
delst en publik akt, förklarade sig oberoende af
Provinsen Salta, och ville inkorporera sig med Re-
publiken Bolivia; men, då General-kaptenen i Sal-
ta, Arenales, ditkom med troppar, för att, med
våld, om så påfordrades, bibehålla Provinsens in-
tegritet, — nödgades el Cabildo (Magistraten) i
Tarija annullera denna emancipations-akt, och sta-
den, jemte det kringliggande gebitet, måste åter
ingå uti la Plata-federationen. Det är dock möj-
ligt, att diktatorn Santa Cruz sedermera inforiif-
vat staden och gebitet med Bolivia.
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Provinserna Corrientes och Entré Rios ligga
båda innom floderna Paranå och Uruguay, och haf-
va lidit ansenligt af Artigas härjningar, samt genom
invärtes oroligheter. Deras handel har likväl i se-
nare tider betydligt tilltagit, sedan kommunikatio-
nen emellan Republiken Paraguay och Rio de Ja
Platås Provinser nästan helt och hållet upphört,
hvarigenom de natur-alster, som fordom endast
ifrån nämnda Republik nedfördes till Plata-floden,
nu begynt odlas i större skala uti dessa två Provin-
ser, och detta med sådan framgång, att de redan
kunna anses fylla de behof, som uppkommit sedan
handeln med Paraguay upphört. Ibland dessa al-
ster må i synnerhet nämnas socker-röret, hvilket i
myckenhet odlas uti Corrientes, samt tobaks-plan-
tan, som nu finnes till öfverflöd i båda dessa Pro-
vinser; — hvarutom exporten af byggnads-timmer
och Skepps-virke der betydligt tilltagit.

Corrientes är hufvudstaden i Provinsen af sam-
ma namn; den ligger vid floden Paranå och 27°
32" S. Bredd, samt 57° 50' V. Längd. Der finnes
en kyrka och tre kloster; men staden är för öfrigt
liten och utan betydenhet.

Uti Entré Rios märkas, hufvudstaden Bajada,
belägen vid floden Paranå och 32° S. Bredd, samt
köpingarna Concepcion del Aroyo de la China och
Gualeguachii, belägna vid floden Uruguay; men så-
väl staden, som köpingarna äro utan betydenhet.

11. ARTIKELN.
Republiken Paraguay ooh Doktor Franoia.

Republiken Paraguay är en half-ö, omsluten af
floderna Paranå och Paraguay; dess område sträcker
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sig ifrån den 27° 15' S. Bredd, der dessa floder
sammanflyta till omkring den 20°, hvarest den be-
gränsas af Republikerna Bolivia och Argentina, samt
Kejsaredömet Brasilien, hvilkas gränsor här likasom
uti en punkt sammanstöta. I vester omgifves detta
land af Provinserna Salta och Tucuman, men isyn-
nerhet af den innom dessa Provinsers gebit be-
lägna stora landsträckan: el gran Chaco/ — och i
öster, samt i söder begränsas det af Brasilien, Cor-
rientes -och Misiones. Dess omkrets anses utgöra
omkring tiotusen quadrat-mil *). Folkmängden är
icke så noga bekant, att den en gång på höft kan
uppgifvas; men jag har svårt alt med Herr Rengger
antaga den till endast omkring tvåhundra tusen sjä-
lar. Emellertid, och då denne Resande sjelf va-
rit på stället, torde hans yttranden i detta afseende
vara af intresse; hvarföre jag går att i fri öfversätt-
ning meddela dem.

»Paraguays folkmängd,» säger Hr Rengger, »är
högst obetydlig i jemförelse med dess vidd. Jag
har för öfrigt ingen positiv underrättelse i detta af-
seende, enär det tillstånd, hvaruti jag funnit landet,
och diktatorns misstänksamma karakler icke tillåtit
mig, att förvärfva någon sådan. Icke dess mindre
tror jag mig kunna försäkra, att folkmängden icke
uppgår till tvåhundratusen själar, emedan den
vid 1786 års uppskattning frecensementj icke uppgick
till halfva detta belopp, och ifrån den tiden — i
synnerhet efter revolutionen — Paraguay alldrig
befunnit s'g i omständigheter, tjenliga, att till nå-
gon betydligare grad föröka den**). Styrelsen sjelf

*) Lieues carrées — Essai Historitjue sur la revolution du
Paraguay par M. M. Rengger et Longchamp.

*+) Jag tror mig likväl känna, att efter de första härjningar-
na, som äro en så vanlig följd af revolutioner, Paraguays
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känner den icke, men söker att derom gifva ett of-
verdrifvet begrepp; men — att kalkylera efter det
antal af män, styrelsen föreger sig kunna uppställa
i fält — finner man, att folkmängden icke öfver-
stiger den af oss uppgifna. Denna population be-
slår af hvite, svarte och blandningar fsangs mélcsj.-
de första, hvaribland äro åttahundra Spaniorer, —

resten Kreoler — utgöra sju tiondedelar deraf; In-
dianerne, en tiondedel; blandningarne och de svar-
te, de andra två tionde-delarna. Kreolerne, som
i allmänhet äro afkomlingar ifrån äktenskap, ingång-
na emellan de förste eröfrarne och Indianska qvin-
nor, borde, som man förmodar, länge hafva bibe-
hållit några af de Indianska dragen; men, i följd af
deras fortfarande blandning med Spanjorerne*), ha
de nu förlorat ända till hvarje spår af sin härkomst:
de hafva till och med deraf förlorat sjelfva minnet,
— och det till den grad, att oaktadt de sjelfve ifrån
början varit i åtnjutande af alla medborgerliga rät-
tigheter, de likväl sedermera sökt afhända mestiser-
ne af den första blandningen {au premier degréj
samma rättigheter**). Indianerne, ehuru frie, kun-

invånare i allmänhet åtnjutit mera lugn, bättre utkomst,
husligare trefnad — och att i följd deraf, liera tidiga och
välsignade äktenskap der i proportion ingåtts och längre
tid varat — än i hvilket annat land som häldst af den nya
— ja, äfven den civiliserade gamla verlden. Detta är kon-
statcradt af flere Paraguayer, och äfven af billdade personer
i Buenos Ayres, hvilka delat lika öde med Hr Rengger,
nämligen fångenskapen; och Hr Renggers egen afhandling,
kan ej jäfva detta vittnesbörd.

*) Detta måste dock förstås alternativt, d. v. s., att en Span-
jor äktat en Indianska, och en Indian äktat en Spanska.
hvilket senare ofta iuträffat, men ännu oftare ha Kreoler
giftat sig med Spanskor.

*-"•*) De äro likväl icke så obarmhertige, som Nord-Amerika-
narne, hos hvilka giftermål emellan hvite och Mulatter, an-
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na icke erhålla något embete, om icke i deras eg-
na byar, der likväl en sådan befattning icke frita-
ger dem från de käppslängar, som deras chefer of-
ta nog låta tilldela dem. De blandade racerna be-
stå af de mestiser, som ännu för sådane anses, af
mulatter i egentlig mening, och af individer, här-
komne af blandning utaf Indianer och svarte. I de
två senare klasserna följer barnet modrens villkor;
det är fritt eller slaf, i förhållande till hennes tillstånd
i detta afseende.

Ehuru fria de kolörla (de svarta) menniskorna
åtminstone öfver hufvud än må vara, hafva de lik-
väl i alla tider blifvit betraktade såsom oskickliga
till embeten; och om efter revolutionen en och
annan fått bekläda ett sådant, fortfar likväl, i afse-
ende på dem, den gamla Spanska fördomen. Vare
härmed hur det vill: de svarte — antingen frie,
eller slafvar — finnas till ett högst ringa antal i Pa-
raguay.»

Beträffande detta lands upptäckt, får jag taga mig
friheten, hänvisa läsaren till 3 Art. pag. 46 o. f. —

Staden Asuncion, eller Nuestra Senora de la Asuncion,
republikens hufvudstad, blef anlagd — på befallning
af den i det citerade stället omnämnde Juan de
Ayolas — år 1538, vid 59° 35' V. Längd och 24°
47' S. Bredd, på östra stranden af floden Paraguay,
och midt emot Pilcomayo-flodens utlopp i densam-
ma; men sedan Ayola blifvit mördad af infödingar-
ne, som i början försvarade sig tappert emot Span-
jorerne, skickade desse till Paraguay en större ex-
pedition under Lalas anförande, hvilken det lycka-
des att lägga hela landet under Spanskt välde, hvar-
efter infödingarne blefvo såsom byte utdelade ibland

ses såsom en vanära, och böra enligt lag återgå, om också
mestisen vore hvitare än den så kallade hvite.
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eröfrarne. Desse senares grymhet emot de förre
hade i början ingen gräns; man tvang dem under
svåra misshandlingar till de tyngsta arbeten, och då
deras antal icke förslog till skötandet af plantager-
na, gjordes nya eröfringar från det Indianska gebi-
tet, hvarvid invånarne alltid blefvo eröfrarnes slafvar.

Jesuitemes Orden inkom i detta land år 1556,
och ifrån den tiden blef de arme infödingames öde
förbältradt. Jesuiterne lyckades, att medelst lämp-
lig behandling, exempel och milida föreställningar,
öfvertyga dem om nyttan af arbete och ett socialt
lif; och snart såg man Indianerne öfvergifva sina
skogar, och nedsätta sig ibland de kristne, samt
formera socknar och byar. Välståndet ökades un-
der Jesuitemes ledning, till en förvånande grad,
och äfven utbredde desse en slags upplysning ibland
de infödde, hvilken —■ ehuru inskränkt, och kal-
kylerad på utsträckningen och bibehållandet af Or-
dens, så väl politiska välde uti landet, som religiö-
sa makt öfver infödingames samveten — likväl hos
desse befordrade ordnings-sinne, arbetslust och dygd.
Det är skada, att denna Orden, som i flera hänse-
enden uträttat så mycket godt i Syd-Amerika, äf-
vensom före sitt urartande — i Europa, skulle förme-
delst sin politiskt egoistiska syftning tvinga Spaniens
styrelse till Ordens skiljande ifrån ett folk, hvilket
genom den redan till en del blifvit civiliseradt. Je-
suiterne blefvo år 1767, lördrifne, och det land, som
de styrt, förlades under guvernörer, tillsatte af Sty-
relsen i Buenos Ayres; folkets religiösa uppfo-
stran anförtroddes åt prester och munkar af andra
katolska ordnar. Ifrån denna epok begynte åter
Indianemes förtryck, och, på samma gång, deras
grann-stammars härjningar på det Spanska gebitet.

Läsaren behagar påminna sig, vid berättelsen
här framföre (Pag. 62) om Rio de la Plata-Provin-



312 REPUBLIKEN PARAGUAY OCH DOKTOR FRANCIA.

sernas emancipation, huruledes Paraguays oberoen-
de af nämnda Provinser blifvit erkändt. En Junta
hade vid samma tid blifvit formerad i Asuncion,
hvilken till en början skulle styra landet i Ferdi-
nand VII namn, men som snart, år 1811, förkla-
rade Paraguays oberoende af Spanien. Denna Junta
var sammansatt af en President, tvenne Assessorer
och en Sekreterare, hvilken fick deltaga i Juntans
öfverläggningar — och till denna senare befattning
utnämndes Doktorn José Gaspar Rodriguez de
Francia.

Om denne märkvärdige man äro tankarna de-
lade, och beskrifningarna om honom, hans karak-
ter och styrelsesätt variera af beröm och tadel;
emellertid, och då det förut citerade arbete af Hr
Rengger, innehåller de senaste, och i allmänhet de
sannolikaste uppgifter, som i dessa ämnen kommit
till min kunskap, har jag ansett mig här, \ fri öf»
vcrsättning böra lemna några utdrag deraf; och torde
dessa, jemte det redan af mig derutur anförda, be-
näget emottagas af de ibland mine Läsare, som ic-
ke känna det ifrågavarande arbetet, hvilket mig ve-
terligen ännu icke inkommit i den Svenska bokhan-
deln. Dessa utdrag tjena dessutom till en led-tråd
vid undersökningen af Paraguays senare historia*
Jag förbehåller mig blott, att dervid få foga en och
annan anmärkning, hvartill egna åsigter, och de
upplysningar jag ifrån särskillda håll erhållit, kun-
na gifva anledning. — Här följa utdragen:

»Då Paraguays historia snart sagdt icke är nå-
gon annan än Doktor Francias, så vill jag i korrt-
het beskrifva denna personlighets karakter och ford-
na lefnad. Hans far, född Fransman, begaf sig i
sin ungdom till Portugal och derifrån till Paraguay,
der han äktade en Kreolska. Ehuru man i detta
land i allmänhet tror honom vara afPortugisisk här-
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komst, medger han det likväl icke, utan är smickrad
af att påstå, att Franskt blod rinner i hans ådror.

I början destinerad för Preste-ståndet, eller,
enligt hans egna ord, dömd att studera théologien
— den enda väg till anseende, som då stod öppen
för infödingarne — fick han sin första uppfostran
i de dåliga skolor, som munkarne höllo i Asun-
cion *); derifrån begaf han sig till universitetet i
Cordova, hvilket sedan 1767, då Jesuiterne blefvo
fördrifne, stått under Franciskanernes uppsigt. Han
gjorde framsteg der, och tog théologie doktors gra-
den; men sedan han genom canoniska lagens studi-
um fattat smak för lagkunskapen i allmänhet, beslöt
han att icke ingå i andeliga ståndet, utan blef ad-
vokat.

Kanske (man bor åtminstone kunna förmoda
det af de tänkesätt, han sedermera ådagalagt) bidrog
den ringa tro, han satte till kyrkans dogmer, icke
mindre till detta hans beslut, än den smak, han falt
för lagames studium. Det var dessutom icke säll-
synt i Amerika, att ynglingar, som ämnade sig till
advokat-yrket, först genomgingo en kurs i théologi-
en, lika litet som att individer furmos ibland pre-
sterskapet, hvilka egnade sig åt lagfarenheten. Vid
sin återkomst till fäderneslandet, utmärkte sig dok-
tor Francia genom orubbeligt mod och redlighet.
Ingen orättvis sak befläckade hans företag; han drog
alldrig i betänkande, att försvara den svage emot den
starke, den fattige mot den rike. Han lät sig dyrt
betala af dem, som hade förmåga dertill, och fram-
för allt af dem, han visste älska processer; men han
behandlade med en sällsynt oegennytta de mindre
formögne af hans klienter, och dem, som genom o-

*) Det var först år 1773, som skolan för Ihéologiska studier
blef inrättad i Asuncion.
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rättvisa anspråk blifvit dragne för rätta. Arfvinge
till en måttlig förmögenhet efter sine föräldrar, sökte
han alldrig att föröka den; hälften af ett hus i sta-

den och elt litet landtställe fchacraj utgjorde hela
hans egendom, och uppfyllde hans önskningar —

ja, till den grad, att då han vid ett tillfälle fann sig
vara ägare af 800 piaster, ansåg han denna summa
alltför stor för en enskilld man, och spelade bort
den.

Föga sällskapslik, älskare af kabinettets ensliga
arbeten, och tillika lättsinnig för könet — förblef
han ogift. Han har derföre alldrig varit familje-
far, undertryckte för öfrigt alla ömmare böjelser,
samt kände alldrig vänskapen. Den ringa upplys-
ning, han kunde hemta af umgänget med sine Lands-
män, och den absoluta bristen på litterära resurser,
tilläto honom icke förvärfva någon verldskännedom.
Häraf danades den oböjliga karakter, som sedan
förde honom ifrån den ena ytterligheten till den
andra. Han hade ännu dertill den olyckan, att va-
ra sujet för hypokondriska anfall, hvilka stundom
urartade till sinnessvaghet, — en omständighet, så
mycket lättare att förklara, som hans far hade varit
ansedd såsom en ganska besynnerlig man, och hans
bror är ifrån sina sinnen, hvilket äfven för någon
tid varit fallet med en af hans systrar.

Sedan doktor Francia blifvit myndig, blef han
invald såsom ledamot af el Cabildo, eller rådet i A-
suncion, och en tid derefter utöfvade han ett Al-
cade-cmbete. En man af hans karakter skulle nöd-
vändigt vara oberoende, äfven såsom embetsman;
också förblef han det under hela sin publika lefnad,
likasom han varit det i sitt privata lif. Han sökte
livarken att behaga Guvernören, eller Spaniorerne;
utan på samma gång, som han försvarade sitt land
emot moderlandets anspråk, förblef han en lika o-
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välldig domare, som han förut varit obesticklig ad-
vokat; och detta uppförande tillvann honom hans
landsmäns aktning och tillgifvenhet.

Jag återkommer till revolutionen i Paraguay.
Kongressen åtskiljde sig, sedan den utvalt en Junta.
Denna senare bibehöll administrationen i samma
skick, som den blifvit införd af Spanjorerne, och
ändrade dervid endast de agerande personerna.
Doktor Francia, som igenom sina talangers öfver-
lägsenhetj och vidden af sina kunskaper, fått ett
märkbart inflytande öfver sine landsmän, — blef
genast själen i denna nya Styrelse. Sålunda, och
sedan man med Buenos Ayres öfverenskommit om
båda staternas kommerciella intressen, och deras
gränsor, använde han allt sitt bemödande, för att
hindra några närmare relationer med nämnda repu-
blik, hvilkens ambition han fruktade; och det var
han, som ståndaktigt satte sig emot, att Paraguay
skulle lemna en enda man åt de arméer, som emot
Spanjorerne förfäktade Amerikanemes sak, och alt
detta land ens skulle skicka någon deputerad till de
särskillda kongresser, som under kriget blefvo sam-
mankallade. Ifrån denna tid lät han tydligt föro tå
sin afsigt, att isolera sitt fädernesland, och, beklag-
ligt nog, under det man icke lystnade till hans röst,
då han på det högsta bemödade sig att återhålla re-
volutionens excesser, följde man likväl hans råd,
då dessa voro skadliga.

Styrelsens tvenne ledamöter och presidenten,
don Fulgencio Yegros — en rik landljunkare, som
icke förstod annat än rida och bruka el lazo — till-
brakte sin tid med lekar och parader, samt att be-
vista och tillställa feter, i stället att sysselsätta sig
med affärerna, och gifva styrelsen en stadgad rickt-
ning. De tillade sig sjelfve militär-grader, och anto-

go dessas titlar; på sådant sätt såg man dem kläda
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ut sig, i likhet med den fordne Guvernören, stun-
dom till Brigadierer, och stundom till Spanske Dra-
gon-öfverstar. De drefvo handel med allt, för att

skaffa medel till betäckande af den kostnad, som
deras kärlek till anseende föranledde. Så hände
flera gångor, att de, för att kunna tillfredsställa den-
na löjliga böjelse, läto stats-fångar betala för att
komma på fri fot; och, som de sjelfve knappt
visste hvad nationelt oberoende, civil och politisk
frihet egenteligen voro, tilläto de sina underhafvan-
de embetsmän att ofverallt begå lusentals godtyckli-
ga handlingar. Landsbyggden var i synnerhet skå-
deplatsen för dessa våldsamheter.

Att kasta i fängelse, var att styra: att fälla eller
fria, eftersom hatet eller intresset tillstyrkte, var att
döma. Man hvarken respekterade de fordna lagar-
ne, eller stiftade nya. Till råga på oordningen,
hade qvinnorna det största inflytande på affärerna,
— man kunde erhålla allt genom deras bemedling.
Man behöfde blott tala om patriotism, och allting
var tillåtit, — och under denna égid kunde man
ostraffadt tillfredsställa passionerna. Tropparna, som
snart sagdt bestodo af, det dåligaste, som fanns i lan-
det, trodde sig berättigade, att skymfa medborgarne,
och att slå desse, då, till exempel, de icke aftogo
hatten för soldaterne. Officerarne gingo ännu läng-
re; de inblandade sig i de tvister, som uppstodo e-
mellan civila personer, och drogo icke i betänkan-
de att deröfver konstituera sig till domare; och som
de nästan alla voro beslägtade med slatens chefer,
så öfversågo desse med de mest frånstötande oger*
ningar. Presterskapet å sin sida var härvid icke o-
verksamt. Delade, som de voro, uti royalisler och
independenter, begagnade presterne konfessionen,
för att skaffa framgång åt sina opinioner. De ci-
terade ställen utur Bibeln, och togo deraf anled-



317
ning, att medelst upproriska tal, bringa folket till
ytterligheter. Ibland andre yrkade en kyrkoherde,
Molas, ifrån predik-stolen den satsen, att det knappt
kunde räknas såsom en synd af ringare art, om man
dödade en Spanjor, — och få dagar derefter upp-
täckte han tvenne honom anförtrodda syndabekän-
nelser. Forgäfves sökte Doktor Francia, att åt re-
volutionen gifva en annan gång. Vanorna hade fått
inrota sig, och ingen ville afstå ifrån dem, han en
gång förvärfvat. Han drog sig flera gånger ifrån
affärerna, och flyttade på landet, ledsen öfver frukt-
lösheten af sina oupphörliga bemödanden, att å-
terkalla sine landsmän till moderation. Vid hvarje
sådant tillfälle afstannade affärerna helt och hållit,
och hans Kolleger, som oroades af hans aflägsnan-
de, gjorde hvarje gång alla möjliga eftergifter och
löften, för att förmå honom, att återvända till huf-
vudstaden. Det var vid denna tid han utmärkte sig
medelst ett, om än i och för sig sjelf blott politiskt,
likväl tillika humant drag, hvilket tillvann honom
allt hederligt folks bifall. En kontra-revolution var
uppgjord af Spaniorerne och deras anhängare ibland
Kreolerne; komplotten blef upptäckt, hvilket ej var
svårt, emedan den —på samma sätt som man sett uti
en annan hemisfer — var en tillställning af mot-
partiet. Man arresterade alla dem, som deri tagit
del, och, utan vidare laga formalitet, endast i kraft
af egen moralisk öfvertygelse, dömde domrarne dem
till döden. Tvenne blefvo genast skjutne, och de-
ras kroppar upphängda i en galge; de voro kanske de
minst brottslige; men man kan taga för gifvit, att

de voro de fattigaste. När doktor Francia, som
befann sig på sitt landt-ställe, förnam dessa exseku-
tioner, begaf han sig till stället, och hindrade vidare
blods-utgjutelse; han kände alltför väl det Spanska
partiets svaghet, för att behöfva hysa någon farhåga
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for dess möjliga företag, och trodde, att detta exem*

pel af stränghet var nog för att tygla det. Man in-
skränkte sig derföre till att låta en del af de sam-

mansvurne gå under den galge, der de båda offrens
kroppar hängd?, och att döma de andra alt på o-
bestämd tid bära kedjor, hvilken tid desse likväl af-
korrtade medelst de betydliga summor, som de be-
talte antingen till staten, eller till de högste embets-
männens familjer. Man församlade de mest kom-
prometterade ibland fångarne, och satte dem under
uppsigt af en post, som ständigt hade dem för ögo-
nen, hvarjemte det var dem vid döds-straff förbudet
att samtala öfver något slags ämne; och i detta till-
stånd förblefvo de flera månader.

En Styrelse, i hvilken misshälligheter ifrån bör-
jan fått inträde, kunde icke länge vara. Juntan in-
såg sjelf nödvändigheten af en förändring; men den
skyllde administrationens felaktiga form för de be*
gångna felen, och förklarade, att den icke kunde
annat än berömma de functionärer den hade an-
vändt, beramade en ny kongress, och föranstaltade
att genast nya val dertill gjordes öfver hela landet.
Vid detta tillfälle hölls ett tal, som är ganska tjen*
ligt att gifva ett begrepp om invånarnes intellektu-
ella tillstånd. Uti Yquamandiu ville en Kapten vid
Milisen, som var utmärkt för sitt revolutionära nit,
förklara for sine landsmän hvad som förstods med
frihet; men, sedan han troligen för sig sjelf öfvervägt
alla de definitioner, han derom hört, fann han in-
genting tjenligare att säga dem, än att den (friheten)
var tron, hoppet och kärleken. Revolutionens che-
fer, som voro föga upplystare än denne kapten, å-
stundade emellertid att konstituera en republikansk
styrelseform; men hvad var en republik? huru styr-
des den? •— de viste det icke. Lyckligt nog för
dem, ägde de ett exemplar af Rollins Romerska Hi-
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storia — den första bättre bok, som framträngt till
Paraguay —, och de beslöto genast, att rådfråga
densamma. Institutionen af en temporär öfverhet,
den af Konsuler, erhöll deras bifall. Detta inträffa-
de icke med Senaten; denna konstituerade corps
misshagade dem. Kanske hade de icke förkastat
den, om de hade vetat hvar de kunnat finna sena-
torer.

Vare härmed huru som helst, den nya kongres-
sen sammanträdde 1813 i Asuncion. Alldrig var en
församling — kommiterad att grundlägga en styrel-
se, och att gifva chefer åt staten — sämre samman-
satt. Ehuruväl det fanns män i Paraguay, hvilka,
om än icke upplyste, åtminstone voro begåfvade
med sundt omdöme, hade de flesta valen fallit på
de alldra odugligaste individer. Dessa deputera-
de tillbragte sin tid på krogar; och, då de icke
hade någon egen opinion, angående de ärender,
som kommo under öfverläggning, togo de under-
visning af andra, om hvad de borde säga eller vote-
ra. Doktor Francia blef, i anseende till sina kun-
skaper, mera rådfrågad än någon annan, och för-
värfvade på sådant sätt en mängd af klienter. Ef-
ter några sessioner upplöste kongressen — en kari-
katyr, värdig en Hogarths pensel— den existerande
styrelsen, och tillsatte i dess ställe, men blott för
ett år, tvenne konsuler, doktor Francia och don
Fulgencio Yegros, hvilka tillhopa utöfvade alla stats-
makterna. Vande vid styrelsen af en guvernör, hvil-
kens villja var deras lag, brydde sig Paraguayerne
föga om att noga bestämma sine konsulers makt, el-
ler att inskränka deras myndighet; det var såsom
om en hord Indianer hade utvalt sine kasiker. Kon-
sulerne intogo sina platser; och redan vid denna
omständighet lät doktor Francia förstå, hvilket öde
han ämnat åt sin kollég. Man hade åt dem for-
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färdigat tvenne chaises curules, det vill säga tvenne
länstolar, öfverklädda med läder, som buro namnen,
den ena af Caesar, den andra af Pompejus. Francia
tog den första for sig, och lemnade den andra åt
Yegros, hvilken ej heller blef bättre behandlad vid
fördelningen af makten. Han fick väl, efter några
debatter, befälet öfver hälften af tropparna; men då
hvar och en af konsulerne alternativt i fyra måna-
der borde ulöfva den högsta myndigheten, ställde
Francia så väl till, att han sjelf fick begynna rota-

tionen, hvarigenom de fyra första och de fyra sista
månaderna af året blefvo honom hemfallne, efter
hvilken tid kongressen ånyo borde sammanträda.

Under denna styrelse togo de allmänna ärende-
na en mera regulier gång. Ett stats-sekretariat blef
inrättadt. El Cabildo återtog sin verksamhet såsom
tribunal i första instancen, och dess medlemmar fin-
go sig dessutom åtskilliga polis- och rättegångs-be-
fattningar ånyo uppdragre,'hvilka hvar och en re-
dan enskildt hade utöfvat. Man höll ett vaksamt
öga på befälhafvarne i las Villas och på landsbygg-
den. — Financerna, som under den'föregående ad-
ministrationen blifvit vanvårdade, blefvo nu regle.
rade. Linje-tropparna och milisen blefvo bättre
organiserade; i synnerhet egnade doktor Francia
sin tid och sina omsorger för att exercera de sol-
dater, som han kommenderade, och att göra dem
sig tillgifne. För att beröfva Spaniorerne allt poli-
tiskt inflytande, fördömde konsulerne dem till civil
död, medelst ett dekret, emaneradt i Mars 1814, hvar-
igenom de blefvo förbudne att gifta sig med hvita
qvinnor; — en akt, i hvilken svartsjukan icke torde
varit utan del.

Relationerna med de närgränsande länderna,
hvilka allt dittills varit vänskapliga, blefvo nu tve-
tydiga. Buenos Ayres' styrelse sökte att i Paraguay
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i Paraguay göra sig ett parti, och att bringa denna
nya stat under sitt beroende, och doktor Francia
förkastade med kraft de insinuationer, som gjordes
af denna republiks sändebud. Men detta var icke
fallet med hans kollég; ty Yegros var, till sin olyc-
ka, alltför benägen att höra dem. Den förre fruk-
tade lika mycket Buenos Ayres' — som Spanjorem-
es herravälde, och fann äfven utväg, att ifrån lan-
det aflägsna åtskilliga ansedda personer, hvilka voro
böjda för en förening (med Buenos Ayres). Aen
annan sida kunde oenigheten emellan Buenos Ayres
och Artigas*), och dennes krig emot Portugiserne
— hafva elaka följder för Paraguay.

Ehuru embetsmännerne, hvilkas makt var föga
bestämd, alltid begingo arbiträra handlingar, skedde
sådant likväl med något sken af former, så att för
ett land, sådant som Paraguay, kunde detta konsu-
lat passera for en tämligt regulier styrelse. Men dok-
tor Francia var icke den man, som kunde dela den
supréma myndigheten med någon, och aldraminst
med en man, hvilken han lika mycket föraktade,
som han fruktade för hans parti.

När kongressen 1814 trädde tillsamman, för att
förnya Styrelsen, dröjde hans äregirighet icke att

visa sig i sin fulla dag. I afsigt, att göra sig af med
Sin motståndare, sökte han öfvertala National-för-
samlingen, att anförtro republikens styrelse åt en
enda magistratsperson, i likhet med grann-provin-
serna, hvilka hade till chef antingen en guvernör
eller en direktor. Stödjande sig på Romrarnes ex-
empel, föreslog han diktaturen, såsom det enda
medlet, att frälsa den utifrån hotade republiken.
Då han på den första dagen märkte, att rösterna

*) Om denna man (se Paj. 64 o. f.)
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lutade till förmon for don Fulgencio Yegros, hade
han fintlighet nog, att undvika det man ginge till
omröstning; vid den följande sessionen, hotad med
samma resultat, begagnade han samma konstgrepp.
Slutligen, och på den tredje dagen, började de de-
puterade att inse motivet, hvarföre valet uppskjöts,
och trötte, som de voro, att på egen bekostnad lefva
i hufvudstaden, samt ännu mera trötte att öfvervarara
en kongress, der de icke annat gjorde än hade
långsamt, — voterade de med stor pluralitet på dok-
tor Francia. Denne hade härvid emellertid icke
tröttheten att tacka för allt; ty hans omsorg,
att i det mest kritiska ögonblicket låta en he-
dersvakt af några hundra man honom tillgifne
soldater ankomma, och omgifva kyrkan, hvarest
desse herrar höllo sina sessioner — förvärfvade ho-
nom utan tvifvel mera än en röst.

Alla dessa skäl bidrogo dertill, att doktor Fran-
cia för tre års tid blef utnämnd till diktator. Det
fanns då knappt, — jag vill icke säga i kongressen,
utan i hela Paraguay, — tjugu personer, som visste
hvad ordet dictator betydde; man fäste icke dervid
något annat begrepp, än det af guvernör; dessa
enfalldiga menniskor kunde icke ana, att de så grymt
skulle blifva tagna på orden. — Kongressen tillade
på samma gång åt Francia titeln af Excellence med
ett anslag af 9000 piaster, hvaraf han dock icke
ville emottaga mera än tredjedelen, under förebä-
rande, att staten hade mera behof af penningar,
än han; — ett drag af den oegennytta, hvarifrån
han aldrig afvikil.

Då den tropp, som befann sig under Konsu-
len Yegros befäl, erfor detta beslut, reste den sig,
och vägrade att antaga en annan chef. Jäsningen
blef så häftig, att man befarade ett uppror, då
lyckligtvis kommendanten, don Pedro Juan Cabal-
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lero, ehuru personlig fiende till den nye diktato-
ren ,

ädelmodigt uppoffrade sina egna känslor för
det allmänna lugnet: han begaf sig till kasernen,
stillade soldaterne, som älskade honom, och för-
mådde dem att återgå till deras pligt; — en ädel
handling, som efteråt blef ganska illa erkänd af
doktor Francia *).

Så snart denne såg sig ensam i téten för Repu-
bliken, inflyttade han i det hus, som fordom tjenade
Spanske guvernörerne till résidence. Hans första om-
sorg blef en reform af sin egen lefnad: spel och qvin-
nor blefvo för alltid öfvergifna, och han visade i öfrigt
den största stränghet i seder. Alltifrån morgonen sys-
selsatte han sig med allmänna ärender: han lät då
öfver-officerare, kommendanter på landet, och los
Alcades (underdomrarne) komma till sig, för att
taga ordres,- han emoltog enskillde, som önskade att
af honom utbedja någon ynnest, eller att hos ho-
nom anföra klago-mål; de handtverkare-mästare,
hvilka arbetade för statens räkning, kommo då att
af honom sjelf emottaga instruktioner för deras
arbeten. Hans dagliga promenad var till exercis-
platsen ; om aftnarne tillbringade han hvilo-timmar-
na med läsning — i synnerhet af de franska auk-
torer, som kunde anskaffas; emedan han lärt fran-
skan korrt före revolutionen. Belles lettres, histo-
rie, geografi och mathematik utgjorde tur-vis före-
målet för hans studier; och då läkare-biträde var
högst otillräckligt i Paraguay, läste han Tissot och
Buchan, och vårdade sig sjelf efter deras föreskrif-
ter. Ett gammalt arbete öfver konster och handt-
verk, intresserade honom i synnerhet, och det var

*) Läsaren behagar finna längre fram, att samma Caballero
blef invecklad i stämplingar emot Francia, och afhände sig
sjelf lifvet i sitt fängelse.
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derutur som han hemtade de kunskaper, hvaraf
han efteråt gjorde ett så utomordentligt bruk. Men
det, som han med synnerligaste omsorg sökte att

känna, var allt, som hade gemenskap med krigs-
vetenskapen; emedan han insåg, att landets politi-
ska existence, och framförallt — hans egen, berodde
af sättet, huru han organiserade den väpnade styr-
kan; och hanS omsorg ricktades derföre i Synnerhet
åt denna del af administrationen. Till beredande
af materiel, belade han tned monopolium de trä-
slag, soni -Voro begärliga i Buenos AyreS, och tillät
icke rättigheten att exportera dessa åt andre än
dem, som hemtade honom vapert och andra krigs-
förnödenheter: efteråt gjorde han detsamma med
alla öfriga haiidels-grertar, och föHärfvade medelst
deSsa licenser allt h\ad han behöfde, på samma
gång söm han genom sådana favörer tillvann sig de
embetsmäiis och handlandes tillgifvenhfet, hvilka
derpå kunde göra anspråk.

Under hvarjehahda förevändningar begynte han
att ifrån arméii afläg9ha alla de officer&ré, som
syntes hohom misstänkte, och hvilkas inflytande på
soldatferne föreföll honom alltför stort. Desse offi-
ceraie voro till större delfen utan kuöskåper, och
hade gifvit anledning till åtskilliga öbrdniflgar; men
egentliga orsaken till deraS förafskedaride var, att de
tillhörde goda familjer, och att diktatorn icke ville
låta sådane män vid tjehstfen t|varstå, hvilka hade
borgar-rätt. Han fyllde sedan dessa platser, — icke
med skickligare ämnen, utan med iiidirider, som
ingenting hade att förlora, och hvilka, bortom för«i
utan, icke kunde höja sig öfvfei* den låga stånds
punkt, hvarifrån han tagit dem. På samma sätt
förafskedade han alla de soldater, hvilkas opinioner
föreföllo honom tvetydiga, och fjlldd deras platser
med rekryter. Derefter organiserade häri särskillda
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corpser, exercerade dem dagligen, ocfy underkasta-
de dem en sträng disciplin, hvilken dock endast
inskränkte sig till tiden, då soldaten befann sig an-
tingen under vapen eller i kasernen; i annat fall
lefde han så otygladt, som han behagade. Dikta-
torn, som var ensam domare öfver militären, var
deraf förmycket i behof, för att icke nödgas skona
den. Hans vakt bestod af grenadierer, hvilka tilli-
ka gjorde gendarm-v\enst. lian nyttjade dem, för
att omkringfora hans ordres, tillkalla de personer,
med hvilka han ville tala, samt verkstäjla arreste-

ringarne. På sådant sätt, och i synnerhet när de,
för att behaga diktatorn, gjorde sig till spioficr —

blefvo de en fasa för staden. Sergeanten af vakten an-
mälde de personer, som önskade företräde, och det
var följaktligen nödigt, att stå väl hos denne un-
der-oflicer, för att kunna få företräde; och, — då
desse grenadierer icke väl förstodo Spanskan, samt
följaktligen lika litet voro i stånd, att noga framföra
de ordres, man gaf dem, som de svar de erhöllo,
— gåfvo de ofta anledning till missförstånd, hvil-
ket åter blef slraffidt såsom olydnad.

I början gjorde diktatorn ingen betydlig förän-
dring i den civila författningen; han inskränkte sig
endast till all aflägsna alla män af oberoende, och
att i deras ställe placera sina egna kreatur; han öf-
vertog utnämningen af los cabildos och alcades,
hvilka, ifrån att förut hafva varit försvarare af fol-
kets rättigheter, sålunda förvandlades till servila red-
skap för despotismen; han förökade antalet af kret-
sar eller c omandancias

, i hvilka Paraguays' territo-
rium är fördejadt, och anförtrodde deras föryalt-
ning åt män, som voro honom tillgifne; Jian om-
bytte till och med los Zeladores, — ett slags subal-
tern-agenter för polisen, hvilkas, befattning var
att yajs.a öfver allmänna ordningen. Äfven de reli-
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giosa institutionerna undgingo icke hans uppmärk-
samhet; men härvid började han åtminstone genom
en nyttig reform, medelst upphäfvandet af Incpi-
sitionen, hvilken här höll en kommissarie, som vi-
stades uti Ordens förnämsta kloster. Sedan bi-
skopen, af sorg öfver revolutionen, blifvit svagsint,
tvang diktatorn honom att öfverlåta sin myndighet
åt hans provisor eller general-vikarie, hvilken sedan
styrde stiftet under diktatorns öfverinseende. Pro-
cessionerna, äfvensom den nattliga Guds-tjensten i
kyrkorna blefvo inställda, af fruktan att de skulle
gifya anledning till farliga folksamlingar.

Men alla dessa förändringar skedde icke på en
gång; ty diktatorn verkställde dem i samma mon
som han såg sin makt tryggad. Han iakttog i bör-
jan till och med en viss moderation. Hans befall-
ningar voro mindre absoluta, och han bjöd till,
att rättfärdiga dem uti publikens ögon. I det en-
skillda visade han sig då mera nedlåtande, och
emottog artighets-besök ifrån de civila embetsmän-
nen, oflicerarne och andra notabla personer; och
han trodde sig da icke frånträda något af sin vär-
dighet, dymedelst att han erbjöd dem stolar, samt

befriade dem ifrån att stå under hela den tid, som
han talade med dem, hvilket längre fram blef hän-
delsen.

De tre åren af hans diktatorsskap gingo emel-
lertid snart till ända, och en kongress skulle sam-
manträda år 1817. Han drog försorg, att den blef
sammansatt af hans egna kreatur, och använde der-
till kretsames kommendanter — och så, blef han ut-
nämnd till Diktator för lifstiden. Då han nu en
gång i sådan egenskap blifvit etablerad, bortlade
han masken, och lät snart sine landsmän förstå
hvad slags makt de hade anförtrott honom. Några
karikatyrer, som åsyftade hans person, hade blif-
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vit uppslagna på gat-hörnen. De som gjort dem,
föreburo att Spanjorerne dertill varit författare;
men Francia lät icke missleda sig, utan lät gripa
dem, och, utan vidare process, slå dem i jern.

Då desse individer icke voro älskade, utan an-
sågos såsom orolighets-stiftare, verkade deras dom
föga på publiken, och man var för öfrigt van allt
ifrån Spanjoremes tid, att se styrelsen döma i sin
egen sak. Vid samma tid lät Francia äfven arreste-

ra en gammal öfverste ifrån Buenos Ayrts, Valla
Vargas, född i Paraguay, hvilken gjort sig miss-
tänkt för någon stämpling emot honom.'^ Denna
arrestering medförde flera andra, hvilka likväl icke
gåfvo någon upplysning åt diktatorn; men denna
tilldragelse ökade hans misstroende och stränghet.
Ifrån den tiden lät han husarer eskortera sig, när
han red ut: tvenne redo före, och en efter honom.
Desse höllo uppsigt öfver, att hvar ech en, der han
passerade, iakttog vördsam ställning; — och längre
fram fingo de befallning, att köra ur vägen hvar
och en som der visade sig; men de slag af flata
sabeln, som rid sådana tillfällen blefvo utdelade,
gåfvo snart de nyfikne afsmak, så att hvar och en
flydde vid eskortens ankomst — och ifrån den ti-
den genomfor diktatorn alltid staden såsom uti en
ödemark *)» — —

—
— — — — — —

»Emellertid blef diktatorns -\alde med hvarje
dag allt mera tryckande. Han gjorde sig af med
de personer, som han misstänkte för att vara uti
något hemligt förstånd med Artigas, och dref dem

*s Jag har hört af trovärdiga personer, som Junge vistats i
Asuncion, att det varit tider, när ingen af invånarne i sta-
den ens vågat se ut på gatan ifrån sina hus och gårdar
nkr diktatorn med sin eskort passerade; och »kall den, som
haft en sådan djerfhet, ofta derföre fatt plikta med lifvet.,
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i landsflykt, eller förviste dem till det inre af lan-
det. Ibland de förre befann sig en Engelsk köpman,
hvilken innom 24 timmar blef nödsakad att öfver-
gifva ett ganska vigtigt etablissement, utan att en
gång få rättfärdiga sig. Om någon var olycklig nog,
att med för mycken frihet yttra sig öfver styrelsens
mesyrer, eller om någon icke förstod, att enligt
doktor Francias fantasi, verkställa hans stundom
högst lakoniska ordres, blef han genast belagd med
kedjor; och ofta var ett oskylldigt, men illa uttydt
ord, tillräckligt, för att ådraga denna bestraffning;
— och sedan någon blifvit kastad i fängelse, lyc-
kades det honom sällan att dertill få veta orsaken.
Till denna stränghet kom ytterligare begabberiet:
tvenne Spanske Munkar, som trodde sig skyddade
genom sitt stånd, hade låtit undfalla sig några föro-
lämpande ord; diktatorn lät kasta dem i fängelse,
sedan han förut gifvit befallning, att man skulle
raka allt hår af deras hufvud, samt påkläda dem
gula tröjor, för att, som han föregaf, afkläda dun
deras auréolc *).

En annan Spanjor, Don José Carisimo, blef
ännu värre behandlad; de jern, hvarmed man fängs-
lade honom, voro så trånga att de ingingo i hans
kött, och, då diktatorn blef derom underrättad,
svarade han: »Vill han bära andra jern, så må
han låta smida dem.» — Den fångnes hustru fick

*) Auréole utmärka Spanjorerne med ordet: gloria, och
kalla så en rakad plätt på de katolske presternes och mun-
kames hufvud: De förre hafva den ganska liten — ja,
nästan omärklig: De senare hafva hela hufvudskålen bar,
och låta endast en liten Irans af hår växa deromkring.
Idén är tagen ifrån de gamla helgon-hillderna, hvilkas huf-
vud föreställas, omgifna af ett sken — Och det är natur-1
ligt, att munkarne, ufven häruti skulle mera fasthänga
vid det yttre, och följaktligen dymedelst söka gifva de
lätt-troeade ett begrepp om sin större helighet.
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således det smärtsamma uppdraget, att beställa de
kedjor, som skulle fängsla hennes man. *)

lian höll i synnerhet ett vaksamt öga öfver den
förmögna klassen, utan att derföre förlora de lägre
ur sigle. lians misstänksamma sinne gick ända der-
hän, att han äfven uppsökte sina offer ibland pö-
beln, och, — for att så mycket bättre kunna af-
lägsna de individer af denna klass, hvilka föreföllo
honom misstänkte, — anlade han en koloni vid Para-
guays venstra strand, omkring 20 mil (franska) ofvan
om Asuncion, lill hvilken de skulle föras. Denna
koloni befolkade han till stor del med mulatter och
osedliga qvinnor. När diktatorn anlade denna kolo-
loni, hvilken kan kallade Tevego, och som, med
undantag af fästet Borbon, är den nordligaste i
landet, — hade han dermed ännu förenat elt annat
ändamål, — det nämligen, att förekomma stammen
Mbaya's villde Indianers infall uti de odlade track-
lerna **).

Politiken föranledde icke alltid till de åtgärder,
som tryckte de ansedde ibland invånarne; gammalt
enskildt hat hade också deruti sin del***). I alla
fall gjorde Paraguayemes fruktan, att hos sig sjelfve
se förnyas Banda Orientals och Entré Rios rysliga
uppträden, att de funno detta ok drägligt. Åtmin-
stone hade intet blod, på diktatorns befallning

*) Så afskyväidt ett sådant inarterande af en fånge — om ock-
så uti ett mindre civjliseradt land än Europa — än må sy-
nas, sä litet tyckes det lik\ul jemförclscvis bevisa emot
trancias styrelses hårdhet, enär Hr Rengger hvarken yttrat
sig om corpus delicti, eller om fangens verkliga brottslighet.

*+) Man kan väl ej neka, att detta var ganska klokt af Dik-
tatorn ?

***) Detta är nog litet motiveradt, för att vinna fullt förtro-
ende, och står mycket illa tillsamman med det beröm, Hr

Rengger förut slösat på Doktor Francia, för hans rätt-
visa in. m.
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orättvist blifvit spildt. När hans gunstlingar (crea-
tures) rådde honom, att på sådant sätt göra sig af
med sine motståndare, svarade han: »Gud har gif-
vit dem lifvet, det tillkommer honom att beröfva
dem det; för min del, är det nog för mig att hin-
dra dem ifrån att skada.» Detta skedde otvifvelak-
tigt, emedan han då icke ansåg sig vara stark nog
för att våga mera; ty han öfverlemnade sig efteråt
till ytterligheter, som stå uti den grymmaste kon-
trast med dessa ord, och som tyckes gifva"styrka åt
hvad en person, som länge umgåtts med honom,
sagt mig, nämligen, att han uti hela franska revo-
lutionen ingenting så högt beundrat som la guillo-
tine ambulunte *).

I anledning af det lugn, som Paraguay i utlän-
ningames tycke, åtnjöt; — ty stölder och dråp
blefvo der strängt bestraffade — tog en mängd af
personer, som i de andra provinserna blifvit ruine-
rade eller förföljda, sin tillflykt till Paraguay, men
alla blefvo likväl icke admilterade af diktatorn. Så,
till exempel tvang han Erke-biskopen ifrån Ofre
Peru, i samma ögonblick, som fartyget, hvarmed
han ankommit, inseglat i Paraguay-floden, att ge-
nast vända tillbaka till den ort, hvarifrån han
kommit **).

Ett skenheligt fruntimmer, eller beata, som
man kallar dem i det landet, hvilket ville inrätta ett

bönehus, och en spansk kapucinermunk, blefvo
också återskickade få dagar efter deras ankomst;
till och med de utlänningar han sjelf admitterat,
blefvo till en del förviste till Villa Pieal eller Tevego.»

*) Månne icke gammalt hat äfven kunnat dominera denne
sage_-mans tunga?

*+) Detta synes mig hafva varit ett klokt och ganska vanligt
politi.kt steg.
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Sedan Hr Rengger vidrört de tvistigheter, som
uppstått emellan Artigas och Francia, och hvilka
äro af mindre intresse, återkommer han här till
den epoken, då han- och Hr Longchamp anlände
till Asuncion.

»Vi hade i September 1818 kommit till Cor-
rientes, der vi blefvo tvungne att uppehålla oss i
åtta månader. Det var först i Maj 1811), och sedan
kommunikationerna blifvit återställda, som vi fingo
tillstånd af auktoriteterna i nämnda stad, att gå om
bord och begifva oss till Paraguay. Det är också
ifrån denna epok som de händelser datera sig, till
hvilka vi sjelfve varit ögonvittnen; berättelsen om
de här förut omtalalade, är endast resultatet af de
underrättelser jag, under mitt vistande i orten, ifrån
trovärdiga personer kunnat förskaffa mig.

Sedan vi den 30 Juli stigit i land vid Asuncion,
blefvo vi några dagar derefter presenterade för dik-
tatorn. Han är en man af medelmåttig växt, med
en regulier uppsyn och dessa vackra svarta ögon,
som utmärka Syd-Amerikas kreoler; hans genom-
trängande blick antyder misstroende. Han bar den
dagen sin embetsdrägt, nämligen, en blå galonerad
frack, den Spanska Brigad-Generals uniformen,
hvit väst, hvita korrta under-kläder, hvita silkes-
strumpor och skor med gull-spännen; denna drägt
föreföll öfverraskande då man nyss kommit ifrån
Artigas och hans half-nakne löjtnanter. Diktatorn
Francia var då sexlie-två år, men tycktes icke vara
äldre än omkring femtie. Han gjorde mig, under
studerad högdragenhet, flera frågor, hvarigenom
ban sökte bringa mig i förlägenhet; men han än-
drade snart ton. Då jag öppnade portföljen, för
alt der eftersöka de papper, jag hade att öfverlem-
na till honom, blef han varse ett porträtt af Bona-
parte, hvilket jag med afsigt lagt der, emedan jag
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blifvit underrättad om hans beundran för origina-
let, lian tog det i handen, och betraktade det
mycket uppmärksamt, sedan han fått veta hvem det
föreställde. Då började han ett familjärt samtal om
Europas politiska angelägenheter, om hvilka jag
fann honom vara mycket mera underkunnig, än
jag hade trott. Han frågade mig om nytt från
Spanien, för hvilket land han uttryckte det största
förakt. Ludvig XVllfis karta var icke i hans smak;
han beundrade deremot Napoleons militära styrelse
och hans segrar, samt beklagade hans fall. Jag
märkte, att när han talade om dennes regering, (let
roade honom, att fästa sig vid sådana facta, son}
kunde hafva någon likhet med hans egen ställning.
Såsom Schweitzare fingo vi uppbära förebråelse af
honom for vårt olyckliga fälttag 1815, hvarvid han
påminte oss om en viss spark, som, enligt fabeln,
blef gifven åt det döende lejonet. — Men mun-
karne utgjorde hufvud-ämnet för hans samtal. Han
beskyllde dem för högmod, fördärfvade seder, in-
triger af alla slag, och klagade högt öfver tendencen
hos presterskapet i allmänhet att villja undandraga
sig ifrån styrelsens auktoritet; och, för att närmare
utveckla sina grundsatser i detta afseende, sade han:
»Om den helige fadren skulle komma till Paraguay,
skulle jag endast göra honom till min hus-prest»
Då han trodde sig kunna förutse fanatismens och
yidskepelsens återkomst till Europa, påstod han
nödvändigheten af, att uti Amerika förkrossa munk-
andan, innan denna nya smitta der hunne utbreda
sig. Han kunde emellertid icke sätta tro lill Jesui-
temes återställande, som vi Jåto honom veta till en
del redan yara gjordt, — så förderflig fann han
denna mesyr. När talet föll på Spanska Amerikas
emancipation, uttryckte han oförställdt sin hängif-
yenhet för saken, och sitt fasta beslut, att försvara
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den emot hvar och en, som ville förnärma den.
De idéer han angaf angående sättet att styra dessa
så litet civiliserade nya stater, foreföllo mig tämli-
gen riktiga; men olyckligtvis tillämpade han sjelf
deraf ingen. Han hade den nedlåtenheten, att vi-
sa oss sitt bibliothek; det var väl något inskränkt,
men det var också det enda, som fanns i Paraguay.
Vid sidan af de bästa Spanska auktorer, voro Vol-
taires, Rousseaus, Raynals, Rollins, Laplaces m. fl.
arbeten plicerade; och dessa alla hade han förskaf-
fat sig efter revolutionen. Han ägde dessutom några
mathematiska instrumenter, glober och geografiska
kartor, ibland andra den noggrannaste öfver Para-
guay, som finnes i orten. Den blef affattad utaf
Don Feliz de Azåra, under loppet af de sista tjugu
åren af det förflutna århundradet, och skänkt till
el cabildo i Asuncion, utan att någonsin hafva blif-
rit aftryckt. Då folket såg diktatorn begagna sin
himmels-glob för att lära känna konstellationerna,
och erfor huruledes han medelst sin karta var kän-
nare af hela landet, utan att någonsin hafva genom-
rest detsamma, — trodde det att han läste utur
stjernorna. Han har likväl alldrig betjenat sig af
dylika medel för att narra folket; jag känner huru
han tvärtom söker att utrota de otaliga fördomar,
som inrotat sig hos hans landsmän. — Han föraf-
skedade oss med dessa ord: »Gören här hvad J
villjen, utöfven hvilken religion J behagen — in-
gen skall störa er; men blanden er alldrig i min
styrelses angelägenheter.» — Vi följde detta råd he-
la den tid som vi voro i Paraguay, och diktatorn å
sin sida höll troget sitt löfte. Jag hade vid bort-
gåendet lehinat Bonapartes porträtt på bordet, i
tanka ätt han gerna ville hafva det; han återsände
det med en officer, som var befalld att derpå fråga
Jjriset; men da jag icke ville taga någon betalning
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för en sak af så ringa värde, och diktatorn å sin
sida hade gjort sig till en regel att alldrig emottaga
någon present, förblef miniatyr-målningen i mina
händer. Detta hans uppförande föreföll mig så
mycket mera besynnerligt, som han uti sitt kabinett
hade visat mig en karikatyr ifrån Nuremberg, hvil-
ken föreställde hans hjelte, och som han godtroget
tagit för dennes porträtt, ända tills jag förklarat
honom meningen af den Tyska inskription, som
befanns under denna eländiga gravyr, på hvilken
han tycktes sätta ett så högt värde. Det är otvif-
velaktigt från denna gravyr, som han tagit idén
att komplettera sin drägt med en ofantlig claque,
i likhet med den, hvarmed Bonaparte der föreställ-
des betäckt.

Några veckor efter vår ankomst, tillät diktatorn
flera fartyg att afsegla ifrån Paraguay. Men detta
nya försök misslyckades, de kommerciella relationerna
förblefvo afbrutna, och dessa fartyg blefvo till och
med tagna i qvarstad, samt starkt beskattade vid Ba-
jada uti Provinsen Entré Rios, innan de fingo afgå
till Buenos Ayres.

Vid denna tidpunkt förökade diktatorn linie-
tropparna, och förbättrade milisens organisation,
utan att jag likväl vet om hans ändamål dermed
var, att ställa densamma på en fot, som skulle in-
gifva respekt åt de andra Provinserna, eller om han
gjorde det af fruktan för invärtes oroligheter.

Till kasern åt en nyss uppsatt corps af sexhun-
dra man, tog han klostret San Francisco, och be-
fallte munkarne att begifva sig till los Recoletos.
Detta steg uppretade en Spanjor, som dessutom var
känd för sin fanatism, hvilken blef ännu mera exal-
terad af ett falskt ryckte om en Rysk expedition
emot Syd-Amerika, — och han var oklok nog att
yttra, det franciskanerne nu voro borta, men att
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Francia snart skulle få sin tur. Dessa ord blefvo
berättade för diktatorn, till hvilken Spanjoren
hemtades, då den förre yttrade: »Jag känner icke
när jag skall fara bort; men hvad jag vet är, att ni
skall fara förr än jag.» — Han lät också den följan-
de dagen arkibusera honom samt konfiskera hans
egendom, hvarigenom hans enka och barn, ehuru
de voro kreoler, blefvo bragta till tiggar-stafven. Så
begynte skräck-regeringen i Paraguay, och doktor
Francia, som identifierat sig med staten, förklarade
hvar och en som vågade sätta sig emot hans villja, eller
ens tadla hans handlingar, — för fäderneslandets
förrädare. Efter några dagar afrättades ytterligare en
Spanjor för samma yttrande, som hade kostat den
förre lifvet. Vid dessa exekutioner, äfvensom vid
alla dem som sedermera blefvo verkställda, öfver-
lemnade diktatorn sjelf de dertill behöfliga patro-
ner; och hans misstroende gick så långt, att han
icke deraf utgaf mera än hvad som jemnt for-
drades för bevakningen af de vigtigaste poster,
såsom fängelserna och krut-magasinet. Han var til-
lika så snål om krigs-förråden , att han endast kom-
menderade tre man till hvarje exekution, hvarige-
nom mera än en gång händt, att offren slutligen måsle
afdagatagas medelst bajonett-sting. Han var ändå
sjelf vittne till dessa fasans-scener, emedan exe-
kutionerna alltid skedde utanför hans fenster, och
ofta i hans närvaro.

De tvenne Spanjoremes döds-straff injagade be-
störtning hos alla dem, som hade någon grad af
förutseende. Det förhöll sig icke så med mängden,
som betraktade dem såsom en borgen för diktatorns
afsigter; emedan ända dittills den opinion varit all-
män, att han endast eftersträfvat den högsta makten
för att bli Paraguays Monk, och en dag återlemna
landet till konung Ferdinand- Men en sådan sträng-
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het, utöfvad emot Spanjorer, var ganska tjenlig för
att omintetgöra denna opinion. Den hade fått in-
steg derigenom, att diktatorn icke följt sina gran-
nars exempel medelst Spanjoremes förföljande,
hvilket ofta föranleddes af rof-lystnad; uti Paraguay
deremot, hade desse icke lidit mera än kreolerne
sjelfve —" och kanske mindre, emedan de lefde
mera för sig sjelfve; men de tvenne afrättade indi-
videmes oklokhet hade ifrån dem (Spanjorerne i
allmänhet) afvändt diktatorns hjerta, och gjort ho-
nom oförsonlig. De hade, nämligen, visat sig gyn-
samme för en religiös Orden, och det var i syn-
nerhet den allmänna sinnesstämningen, som han
ville motarbeta. Då han derjemte kände det infly-
tande, som munkarne, isynnerhet de Spanske, hade
på folket, och förutsåg, hvilket vådligt bruk de
vid detta tillfälle kunde göra deraf, — förvandlade
han de Spanske Franciskanernes och Recoleternes
kloster till desse munkars egit fängelse, förklarade
dem ovärdige att bikta, samt förbjöd deras lands-
män, att med dem hafva äfven den minsta ge-
menskap.

Det hände i början af October detta år (1819),
att svärmar af gräshoppor*) passerade floden Para-
guay ifrån den högra till den venstra stranden,
hvarifrån de utbredde sig öfver en land-sträcka af

*) Denna förstörande insekt hör till syrse-slägtet, eller till
Lamarcks acridium. Den visar sig i Paraguay omkring
hvart femte eller s etter, och kommer dä hoptals, likasom
skyar ifrån norden eller norl-vesten. Tideu för deras
ankomst varierar ifrån slutet af September till in i No-
vember, och nordvest-vinden, som stundom den årstiden
är rådande, tyckes gynna denna ankomst. Förödelserna
ske likväl icke omedelbart genom dessa insekter, såsom
syrsor; ty dessa försvinna korrt efter deras kläckning utur
skalen eller pupporna; utan är det deras ..flöda, larfverne,
»om verka denna förstöring. — Not af Hr Rengger.
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mera än åttatie lieues 1 omkrets, och hedlade de
sina ägg. Larfverne, som utkläckas vid slutet af
November och uti oändliga hopar begynna sin
marche under loppet af December, förödde den
mest odlade delen af landet och man befarade i
anledning deraf en allmän hungersnöd, hvilken ho-
tade atl blifva så mycket olyckligare, som den si-
sta skörden hade varit ganska dålig- För att före-
komma detta onda, påfann diktatorn den utvägen,
att tvinga jord-ägarne, att ånyo beså en del af den
ödelagda marken; och hans försök kröntes med
den fullkomligaste framgång. Säden uppskjöt ha-
stigt och frodades så, att 1820 blef ett af de ymni-
gaste år — till jordbrukames stora förvåning, hvil-
ka allt dittills icke vetat, att man kunde så tvenne

gånger om året.
Elt godt resultat hade åtminstone doktor Fran-

cias styrelse; nämligen, åkerbrukets tilltagande. Ty
då han insåg den nyttiga påföljden af de åtgärder,
han vid det ofvannämnda tillfället vidtagit, förnya-
de han dem sedan, och utsträckte dem Öfver hela
landet, så att hvarje landtbrukare blef tillhållen att
iakttaga de särskillda odlingar, som diktatorn fann
för godt att föreskrifva. Detta förordnande föl än-
drade helt och hållet ortens landthushålluing, hvil-
ken dittills till den grad varit vanvårdad, att en

mängd af födo-ämnen, hvilka jordmånen med lätt-
het kunde frambringa, hemtades ifrån Buenos Ayres
och andra grann-provinSer. Allt ifrån Spanjoremes
tid hade man inskränkt sig till en ringa vård af
tobaken, sockerröret och Mandioca-roten; dess-
utom hade samlandet och beredningen af Paraguay-
örten *) — hvilken växer vildt i de nordliga och

*) Yerba Mate. — (Se Tabellen till Pag. a 73).
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östliga skogarne — upptagit deras mesta arbetskraft.
Diktatorns befallningar rättade detta missbruk, och
den jord-rjmd, hai^ ålade hvar och en att odla,
förökade i betydlig mon landtmannens produkter.
De dittills alltjemnt bibehållna ytlre relationernas
upphörande bidrogo äfven till detta lyckliga resul-
tat i så Kiåtto, att de armar, som förut varit syssel-
satte med sjö-fart eller med skördar af yerba, nu
användas på åker-fälten; h värj emte Paraguayerne,
— som af gammal vana plägade göra temporära ut-
vandringar, for att tillbringa några år i främmande
länder, — genom sakernas förändrade ställning
blefvo tvungne att stanna hemma, och sålunda öka
jordbrukames antal. Ris, Mais och båda slagen af
Mandioca.volen m. m. o Ilades derföre i större ska-
la, och med mera omsorg; och köks-växter samt
skid-frukter, dittills nästan okända i Paraguay,
dröjde icke att betäcka torgen. Bomulls-odlingen,
som dittillsvarit så försummad, att denna vara hämta-
des ifrån Corrientes, blef snart så utvidgad, att man,
åtminstone för landtfolkets behof, med hemväfda
tyger kunde ersätta dem som numera icke kunde
erhållas utifrån- Ett dylikt förhållande uppstod
med horn-boskap och hästar. Man begynte att

deraf skaffa afvel, och lyckades dervid så väl, att i
stället att hemta dem ifrån Entré Rios, som man
länge brukat göra, såg man sig snart i stånd alt
deraf afyttra.

Ett annat lyckligt resultat af handelns afbrytan-
de, var manufactur-industriens stigande. Ditintills
hade man icke begagnat bomull till annat bruk, än
att deraf bereda ett enda slags tunnt tyg, hvaraf
man gjorde skjortor; men behofvet tvang nu invå-
narne, att tillverka tyger, tjenliga till kläder af alla
slag. Los ponchos — ett fyrkantigt stycke tyg, som
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begagnas i stället for kappråck *) —, häst-täcken, och
alla de ylle-tyger, för hvilka Paraguay årligen skic-
kat stora summor ur landet, blefvo nu tillverkade
innom detsamma. Till och med slöjder och handt-
verk gjorde märkliga steg till förbättring. Diktatorn
bidrog mycket till industriens utveckling genom de
arbeten, han lät verkställa for statens räkning; och,
då dessa arbeten öfverstego konstnäremes inskränk-
ta talanger, begagnade han förskräckelsen såsom
medel att uppväcka den naturliga fintlighet, hvarmed
hvarje Paraguay är begåfvad. Så hotade han en
gång, att upphänga en skomakare uti en galge,
hvilken han för nämnda afsigt låtit uppresa, för
det han icke kunde skära till några bälten i den
form, diktatorn önskat. På sådant sätt blefvo af
grof-smeder snart lås- och pistol-smeder, samt s\ärd-
fejare: af skomakare, sadelmakare: af gull-smeder,
gjutare, samt af murmästare, arkitekter; — och, för
att icke låta deras nit afsvalna, dömde han en smed
till tvångs-arbete, för det han förfuskat rickt-skruf-
ven till en kanon.

Likväl led industrien och isynnerhet åkerbru-
ket samt boskaps-afveln utaf de villde Indianerne,
som bebo el Gran Chaco, och hvilka, vadande öf-
ver Paraguay-floden när dess vatten var lågt, rick-
tade sina ströftåg åt den odlade delen af flodens
venstra strand, samt bortförde eller förstörde allt
hvad som låg i deras väg. Diktatorn hade ständigt
sökt bibehålla freden med dessa folkstammar, dels
medelst gåfvor till deras kasiker, dels genom de
handels-relationer, han med dem underhöll, men
ehuru detta politiska uppförande befriat Paraguay
från flera anfall, kunde det likväl icke förekomma
det krig, som åter utbröt mot desse Indianer i De-

*) Se noten, Pag. _jo-
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cember 1819.»

»Diktatorn anlade då på kommunernas bekost-
nad en linie af guardias, eller små skansar med
pallisader, på Paraguays båda stränder, allt ilrån
dess förening med Parana, ända lill Villa Real. En
annan linie blef uppförd vid Aquidabamgi — en
liten flod, som löp^r ifrån öster till vester, och
faller i Paraguay omkring aderlou lieues of vanför
den nämnda släden. Passagen öfver denna flod var
för Indianerne nödvändig, lör att kunna (ramkomma

till de bebodda fälten. Linie-tropparna utgjorde
garnisonen i de vigtigaste skansarna; de öfriga in-
nehades af milisen. En del af desse soldater fär-
dades uti piroger dag och natt fram och åter på
Paraguayfloden, i synnerhet då dess välten var lågt,
och bevakade passagen. Vid Aquidabanigi, der fien-
den var mera fruktansvärd genom de eld-vapen,
Portngiserne lemnat dem i utbyte mot röfvad bo*
skåp, blef dess annalkande, genom kanonskott till-
kännagifvit åt dalens inbyggare, vid hvilken signal
milisen församlade sig i skansarna, der den träffade
sine officerare, som förde den till striden. Dessa
kraftfulla messyrer bidrogo vida mera till bibehål-
lande a( lugnet vid Paraguays gränsor, än något en-
da af de försök man dittills gjort, för all medelst
underhandlingar bringa Indianerne till lydnad. Det
är ty värr ganska sannl, att man för det närvarande
behandlar dessa villdai* såsom glupande vild-djur;
man strider mot dem på lif och död, man dödar
dem utan försköning, antingen de visa sig såsom
vänner eller fiender. Diktatorn har till och med
haft den grymheten att låta skjuta åtta, som hade
blifvit tagne till fånga och förde till hufvudstaden.
För att ännu mera kunna kufva Mbayerne skickade
han 400 man sextie luuts nord-ost ifrån Villa Real,
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med befallning, att nedhugga och utrota en skog af
kokos-träd, som tjenade dem till skydd, och un-
der flera månader al året for.sedde dem med föda;
på samma gång lät han öfverflytta, dels lill hufvud-
staden, dels till M siunes, en del utaf en af deras
horder, hvilken sedan två eller Ire år tillbaka varit
etablerad i närheten af nämnde stad (Villa Real).
lian ville genom denna utväg qvarhålla Indianerne
uti landet, och genom racernas blandning åstad-
komma deras införlifvande med de hvite.» — —

Här ingår Hr Rengger uti en undersökning om
det bastå sättet att cixilicera Indianerne, — tadlar Je-
suiterne, och öfvergår sedan till en revolution, som
det aristokratiska partiet uti Paraguay skulle tillstäl-
la, för alt störta diktatorn och ställa sina egne släg-
tingar och vänner i spetsen för Statens angelägen-
heter, men framför allt för att hämnas förmenta
oförrätter. Författaren yttrar sig öfver denna revo-
lution på sätt, som följer:

»Åudleligen och sedan de, otroligt nog, lyckats
att i hela två år hålla sina planer hemliga , blef da-
gen, då revolutionen skulle utbryta, bestämd till
Långfredagen 1820; men, till deras olycka, hade
en at de sammansvurne , som under fastlagen biktat
inför föreståndaren vid Recolaternes Orden, förtrott
honom affären, hvarpå denne ålade penilenten att
genast Ixgilva sig till diktatorn och för honom upp-
täcka komplotten. lian blef åtlydd, och Francia
lät genast arrestera alla dem, som för honom blif-
vit angifne, ibland andra hans förre collég, don Ful-
gencio Yegros.» — — — — — — — —

Denne man har vunnit en slags märkvärdighet
igenom flera, dels verkliga, dels dirktade revolutio-
ner, för hvilka han påslås hafva slått i spetsen.
Läsaren kan redan döma om sannolikheten af ett

sådant påstående, utaf mannens oduglighet, som i det
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foregående (Pag. 315) blifvit beskrifven. Emeller-
tid har han helt nyligen uti allmänna Tidnings-
blad figurerat såsom den der nu skulle stå i teten
for Paraguays styrelse, i sammanhang med hvilken
uppgift äfven anföres den om Francias död.

Lik mången annan märkvärdig personlighet,
har äfven Doktor Francia vid flera tillfällen blifvit
uppgifven for död, ehuru han allt framgent varit
vid lif. Så läser man uti en äldre upplaga af Hr
Hartmans Geografi, att doktorn aflidit, och att Pa-
raguay vore öfverlemnadt åt anarki; och jag hade,
vid min ankomst till Stockholm (1836), svårt att öf-
vertyga de personer, som frågade mig angående
Paraguay, att diktatorn ännu lefde. Jag är också
nu af den öfvertygelse, att han ännu lefver; dels
emedan man aldrig erhållit någon tillförlitlig be-
kräftelse om hans död, och dels, emedan en af mi-
ne bekante, Hr Nielson Hartwig, — hvilken såsom
köpman är etablerad i Buenos Avres, och under
den nu (1839) framfarna sommar besökte Sverige
— försäkrat mig, att hans korrespondent i Buenos
Ayres ingenting relaterat, hvarken angående Fran-
cias död eller Yegros upphöjelse lill styrelse i Pa-
raguay, hvilka tilldragelser likväl hade varit af for
mycken vigt, för att af honom kunna förbigås, i
fall de verkligen ägt rum. För att ännu mera öf-
vertyga mig, hade Hr Hartwig den artigheten att

för mig uppvisa de åtskilliga bref, han erhållit ifrån
bemalde korrespondent, af hvilka bref det sista var
dateradt i Februari innevarande år; och jag fann
icke den minsta omständighet anförd i dessa bref,
som skulle antyda någon förändring i Paraguays
eller dess Beherrskares politiska ställning. Hr Hart-
wig berättade för öfrigt, att han, under sitt vistande
få månader förut uti London, funnit de omför-
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malda nyheterna vederlagda i flera Engelska tid-
ningar.

»Denna konspiration gjorde honom ännu mera
otillgänglig. Han såg ifrån den tiden uti alla dem,
som sökte att nalkas honom, endast förrädare och
upprorsstiftare. Olycklig den, som stod i hans väg;
fångenskap eller tvångsarbete blefvo genast dess lott.
Diktatorn straffade allt utan åtskillnad : den obetydli-
gaste händelse, så väl som det minst förutsedda fel.
Så lät han vid ett tillfälle, då hans-häst blef skrämd
vid åsyn af en gammal tunna, arrestera ägaren till
det hus, framför hvilket tunnan stod. Sedan han
genom den ofvannämnde angifvarens uppgift fått
veta, att de sammansvurne haft för afsigt att mörda
honom, när han skulle fara ut att promenera, — lät
han förstöra alla trånga och krokiga gator, samt

de appelsin träd som omgåfvo dem, emedan de fö-
reföllo honom tjenliga för utförandet af ett dylikt
försök. Största delen af dessa träd blefvo nedhuggna,
utan afseende på deras ibland hufvudstadens brän-
nande sandfält så nyttiga skuggrikhet. Hela hus och
facader af hus blefvo nedrifna, så väl för att öppna
nya gator, som för att göra de gamla bredare. Men
han märkte snart att han behöfde en plan, för att
tillika kunna göra staden fullkomligt regulier; och,
som han icke hade någon sådan uppgjord, kastade
han skullden för förstöringarna på den person, som
enligt hans befallning verkställt desamma, och
tvang husägarne att ånyo och på deras egen bekost-
nad uppföra de facader, som man förut nödgat dem
att nedrifva*). Han lät också inrätta åt sig ett lo-

*) Enligt en trovärdig mans berättelse, som uti 6 år vid den-
na tidpunkt vistats i Asuncion, skall diktatorn vid ofvan-
nämnda tillfälle begagnat en Italienare såsom arkitekt, och
dervid gifvit honom positiva ordres att icke skona någon
byggnad, som kunde stå framför de linier, der de nya gatorna
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gement i en kasern, belägen utanför staden, och vi-
stades der tidtals, på det man icke skulle veta
hvar han tillbragte nätterna. Emellertid, och för
att icke låta märka den fruktan, som plågade hoi
nom, gick han stundom ensam ut och besökte de
trackter af staden, der han annars icke plägade gå.
— Hvad de sammansvurne vidkoni, så inskränkte
han sig för tillfället att hålla dem i fängsligt förvar,
och att koufiskera deras egendom; men han lät ra-
sera det hus, der deras rådslag blifvit hållna.»

Korrt efter berättelsen om denna revolution
beskrifver åter Hr Rengger en annan, äfven ricktad
emot doktor Francia, och föranledd genom den
förut i detta arbete omtalade Ramirez' stämplingar,
hvilken ifrån Provinsen Corrientes hotade, att med
en armé infalla i Paraguay. Hr Rengger antyder,
att denna händelse tilldragit sig år 1825, men hvil-
ket måste vara ett tryckfel, då den omnämnde Ra-
mirez stupat år 1821 (se pag. 88). Dessa stämplin-
gar blefvo upptäckta för diktatorn medelst ett bref,
som Ramirez skrifvit till don Fulgencio Yegros, utan
att veta att denne var arresterad, och hrilket bref ge-
nom bärarens oförsiktighet fallit i diktatorns händer.

»Då diktatorn/) — fortfar Hr Rengger »nu såg
sig nära att utifrån blifva anfallen, beslöt han till
förekommande af inre oroligheter, att göra sig af
med de sammansvurne, som han ännu alltid höll

skulle eå fram. Arkitekten hade noga följt denna annu-
ning med undantag af faeaden till ett nyss bygdt stort och
vackert hus, hvilken endast gått ett qvarter ö*vei linien,
och derföre blef skonad utaf arkitekten. När gatan tedan
var färdig, undföll detta icke diktatorns blick. Intet af de
skäl, som arkitekten anförde till silt försvar, kunde rädda
hans lif. Diktatorns förklaring var enkel, men sträng:
«Ni har ej lydt mina ordres, Ni dör« — hvarefter han fick.
bikten och sa/kramcntet, samt skjöt<*.



345REPUBLIKEN PAKAOUAY OCH DOKTOR FRANCIA.

fängslade och uti bojor. — Han begynte med att
låta skjuta bref-bäraren, och att låta förhöra fån-
garne; hvarefter, och då han icke kunde förmå
dem att bekänna, de blefvo lagde på sträck-bänken.
Genom denna utväg blefvo nye medbrottslingar upp-
täckte, och desse åter angåfvo andre. Ehuru de
sammansvurne länge bordt kunna förutse sitt arre-
sterande och följaktligen haft tid att förekomma det,
antingen medelst ett hastigt utförande af den plane-
rade revolutionen, eller genom deras öfvergång till
de villde Indianerne i el Gran Chaco, af hvilka de
•visserligen haft mindre att befara, än af doktor
Francia, — förblefvo de likväl uti en fullkomlig
overksamhet, och låto taga sig utan minsta motstånd.
Denna brist på tilltagsenhet hos män, som i allmän-
het voro kände för lapperhet, härrörde ostridigt
deraf, att de stundeligen väntade att Ramirez skulle
göra ett anfall, hvilket otvifvelaktigt hade räddat dem.

Med den ransakning, som fångarne måste un-
dergå, tillgick på följande sätt: diktatorn afgaf hvar-
je dag till sin sekreterare, som bar namn af Fiel de
fchoj, en lång uppsatts med frågor; denne fram-
ställde dem till de anklagade i närvaro af en offi-
cer och en notarie, samt återbar svaren till dikta-
torn, hvilken, i fall han icke fann dem tillräckliga,
lät flytta fången till sannings-rummet, som han plä-

*) Ordet, fiel är på svenska trogen; men betyder äfven ca
embet.man, som äger fullt förtroende. Fecho åter betyder
något hvarmed man sluter eller stänger, t. ex. en dörr eller
en lucka. Efter orden skulle således fiel de fecho vara en
erobetsman, hvilken kan gå öfverallt, utav hinder af dör-
rar eller läs; men enligt min tanka är ordet fecho tagit ifrån
gamla Spanska verbet facer, att göra, och följaktligen be-
tyder de fecho det samma, som Spanjoren uttrycker med
ordet: de hecho, eller som vi i lag-styl benämne med: de
faelo, — och häraf skulle följa, att fiel de fecho lämpligen
kunde öfversättas med: verkligt Gebeime-Råd.
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gade kalla stället der fångarne lades på sträckbän-
ken. Der gaf man honom ett å två-hundra slag på
ryggen, med ett tåg gjordt af läder-remmar, hvar-
efter ransakningen åter vidtog; och blef stundom
denna operation hvar annan eller hvar tredje dag
repeterad på en och samma individ, intills svaren
tillfredsställde diktatorn; — dessa blefvo då under-
tecknade af fången. På sådant sätt fingo några af
desse olycklige i särskillda repriser ända till fem-
hundra slag; det fanns likväl några, af hvilka man
icke kunnat erhålla någon bekännelse, och en do-
mestik, den man ville förmå till en angifvelse emot

sitt husbond-folk, satte till lifvet under en sådan be-
handling, utan att dervid yttra ett enda ord.

Så snart ransakningen var slutad, skred man
till exekutionen; och blefvo då af de fångar, som
derföre utgjort föremålet, ifrån fyra till åtta styc-
ken skjutne i gången. Ehuru öfvervälldigade af de-
ras utståndna lidanden, dogo de alla med största
mod, och några under utrop af: lefve fäderneslan-
det. Man såg äfven en ung man, vid namn Mon-
tiel, som icke blifvit döds-skjuten, resa sig upp
igen, och anbefalla en ny salva. — En enda ibland
dem, don Juan Pedro Caballero*), tog det parti,
att genom sjelfmord undandraga sig ifrån tortyren
och döds-straffet. Man fann uppå en af väggarne
i hans fängelse, dessa ord, ristade med kol: »Jag
vet alt sjelfmord är stridande emot Guds och men-
niskors lagar, men af mitt blod skall icke mitt fä-
derneslands tyrann få mätta sig.» Sedan executionen
var förbi, lågo kropparne qvar, utsträckta framför

*) (Se noten Pag. 323). Så hård denna behandling än synes,
sä litet kan nian veta huruvida den anklagade icke förtjent
den. — Ett factum är, att han var en utaf de saminan-

svurne, och följaktligen delat samma öde som alltid veder-
fares dem, hvilkas revolutions-försök icke lyckas.
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diktatorns boning, i samma ställning som döden
lemnat dem. Det blef först mot aftonen de afled-
nes slägtingar tillåtit att låta bortföra alla dessa lik,
hvilka genom klimatets utomordentliga hetta redan
begynt att öfvergå till förruttnelse, — och sålunda
rycka dem undan de glupande gammar, som hela
dagen sväfvat fram och tillbaka öfver dem.

Dessa uppträden förnyades nästan hvar annan
månad ända till medlet af år 1822, då omkring 40
offer på detta sätt omkommit. Jag måste likväl
nämna, att diktatorn skänkte lifvet åt flere indivi-
der, som haft kännedom om sammansvärjningen,
men hvilka icke deruti tagit någon verksam del;
men han lät dessa forsmäkta uti statens fängelser,
hvilket var detsamma som att låta dem dö alla da-
gar. På samma sätt behandlade han hustrun till en
af de sammansvurne, hvilken hade beslutit att ånyo
sammanbinda konspirationens brustna trådar. Ehuru
upptäckt och belagd med kedjor, repeterade hon
likväl dagligen: »Om jag än hade tusen lif att för-
lora, skulle jag riskera dem alla för att omintetgöra
detta miss-foster.»

Då resultatet af den undersökning, som de
sammansvurne hade undergått, alldrig blef offent-
liggjordt, visste man icke vidare af deras planer,
än det som man hört diktatorn och de tre perso-
ner, till hvilka han anförtrott ransakningen, omtala;
och dessa, yttrade sig alldrig i ämnet, utan att
dervid iakttaga den största försigtighet. Det är lik-
väl troligt, och förefaller mig säkert, att de äm-
nat göra sig af med doktor Francia och hans
högste embetsmän, för att sjelfve öfvertaga styrelsens
tyglar.

Det är väl sannt, alt diktatorn allt ifrån de
första arresteringarna lät utsprida, att jemte honom
alle embetsmän och alla de, som vore honom till-
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gifne,B**varit bestämda att omkomma, och att de
sammansvurne, sedan de sins emellan delat sina
oflers egendom, skulle ölverlemna landet till Bui-nos
Ayres. Men man bar svårt alt tro alla dessa be-
skyllningar: först, emedan företagets chefer voro
allmänt kände för deras redlighet, och besuto en
betydlig egendom i landet; och hvad sedan de ofri-
ge af de sammansvurne vidkommer, hvilka kan-
ske varit i stånd att begå de största excesser,
så hade deras plan otvifvelaktigt företrädesvis mera

afsett begagnandet af den revolution de utfört, for
att få någon del i styrelsen, än tankan att gifva sig
en ny öfverherre. Emellertid hade det ryckte,
som diktatorn låtit sätta i omlopp, gjort sin ver-
kan: embelsmännen af alla stånd skattade sig lyck-
lige att hafva undsluppit så stora faror, och slöto
sig ännu närmare till den, som de ansågo för sin
räddare; folket åter, som var den plantskola, hvar-
ifrån dessa embetsmän togos, visste nog, att det
skulle hafva förlorat detta prerogativ, om en revo-
lution till förmon för de högre klasserna hade lyc-
kats; det ställde sig följaktligen också pä diktatorns
sida. Om man lägger härtill den skräck, som så
mångfalldiga afrältningar borde utbreda, så bor man
ej förvånas deröfver, att doktor Francia funnit så
många satelliter, hvilka troget utfört hans befallnin-
gar, — ej heller att allting gifvit vika för hans villja.
Det hände här, hvad som händer Öfver allt: att ett

forfeladt anfall, det må vara ricktadt emot en per-
son eller emot ett parti, tjenar endast till att öka
dess styrka.

Dessa exekutioner hade ännu en annan följd;
de angrepo och förändrade national-karakteren uti
ett af dess berömvärdaste drag. Paraguayerne hade
ända dittills, framför alla öfriga folk i Syd-Amerika,
utmärkt sig för en viss förenings-anda, fesprit d'u-
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nionj, som af dem billdade, så till sägande, en enda
familj; nu fick man deremot se bröder angifva en
bror, en far anklaga en son. Det var sannt nog,
att det skedde medelst tortyr; men i alla fall upp-
kom misstroende öfver allt — äfven i sjelfva famil-
jernas sköte. Ingen ville mera emottaga förtroen-
det af sin grannes tankar, af fruktan att blifva hans
medbrotlsling. Dessa menniskor, som redan af na-
turen voro löga kommunikaliva, isolerade sig nu

helt och hållet. Man hellsade på hvarandra, då
man träffades, men man sade hvarandra ingenting;
inga samqväm, — inga feter gåfvos mera; sjelfva
qvinnorna förlorade deras privilegium — att tala;
och guitarren — detta ifrån Paraguayerne så oskill-
jaktiga sällskap — blef stum. Af allt detta uppkom
ett tillstånd af nedslagenhet och domning, som slut-
ligen gjorde hvar och en känslolös for sin egen —

och för andras olycka.
Detta var likväl icke fallet med oss, då helt

plötsligt en af våra vänner, don Andrez Gomez,
med hvilken vi sedan två år tillbaka lefvat under
samma tak, — i vår närvaro blef arresterad. Vi
höllo på att frukostera tillsamman, när en grena-
dier af diktatorns garde inträdde i rummet och
bortförde honom. Ifrån den tiden, afskilld från
hela verlden, suckar han ännu i bojor, utan att

man kunnat gissa anledningen till denna stränghet.
Han var en välmående köpman, och hade att

tackade hcencer, diktatorn bevilljat honom, för sin
förmögenhet; hvårföre han, så väl af erkänsla,
som af försiglighet, var långt ifrån att konspirera
emot honom. Det är likväl möjligt, att under en
resa, som han gjort till Buenos Ayres, några ord
kunnat undfalla honom, hvilka blifvit rapporterade
till diktatorn; och misshagat honom.

När en man råkat uti en dylik disgrdce, blef
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hela hans familj likasom träffad af en bann-stråle,
ty ingen kunde besöka honom, utan att göra sig miss-
tänkt; och hvar och en, som blott sökte att samtala
med en stats-fånge, blef genast inmanad i häckte;
sådant hade händt flera hustrur, hvilka genom ett

galler endast hade talat några få ord med sine män.»
Efter en skildring af de grymheter diktatorn

tillät sig emot Spanjorerne, hvilka slutligen från
välmåga blefvo störtade i elände, öfvergår Hr Reng-
ger till utlänningames behandling i allmänhet, och
kommer slutligen till berättelsen om Hr Bonplands
fångenskap. Han yttrar sig om denna tilldragelse
på följande sätt:

Jag återkom den 28 December ifrån en resa
till Villa Real, och följande morgon gick jag till
styrelsens hus, för att, enligt bruket, låta öfverlem-
na mitt pass till diktatorn. Sedan man anmält mig,
syntes denne i det galleri, der han vanligen gaf fö-
reträde, och hvarest jag väntade; han gjorde mig
många frågor om min resa, och berättade slutligen,
att Hr Bonpland vore sedan några dagar hans fånge.
»Hr Bonpland» fortfor han »hade tillika med de
Indianer, hvilka allt ifrån Artigas' öfvergång qvar-
stannat uti Entré Rios — och det der förstörda
Misiones, billdat ett établissement för odlandet af
Paraguay-örten *) I afsigt att upprätta relationer
med mig, har han tvenne gånger kommit till Para-
nås venstra strand midt emot Ytapua, för att låta
tillställa mig några depécher ifrån desse Indianers
chef; men dessa depécher voro skrifna med hans
egen hand. Jag har icke kunnat tåla, att man od-
lade denna ört i dessa länder, som för öfrigt till-
höra oss; ett sådant steg skulle hafva gjort allt för

*) Yerba mate, som ofta förekommit i detta arbete.
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stor skada åt Paraguays handel. Jag har derföre
ditskickat fyra hundra man , hvilka förstört établis-
sementet och hilfört flere fångne Indianer, samt

jemte dem Hr Bonpland.» — Jag gjorde då ett

försök, att bevisa denne namnkunnige resandes
oskuld; men diktatorn bjöd mig helt tvärt att tiga,
och tillade med vred ton: »Det är icke hans för-
sök att odla örten innom mitt territorium, som
uppbragt mig emot honom, utan det är derföre
att han gjort gemensam sak med våra fiender, och
ingått förening med desse Indianer, hvilka ni sjelf
mera än tillräckligt lärt känna, under de nie må-
nader, som de qvarhållit eder i Corrientes; och
slutligen har jag ibland Hr Bonplands papper fun-
nit tvenne bref, det ena ifrån Ramirez, det andra
ifrån hans löjtnant, Garcia, som har befälet vid la
Bajada; båda två ha bekräftat de misstankar jag
redan haft, nämligen, att detta établissement endast
blifvit inrättadt, för att dymedelst befordra ett infall
i Paraguay» — Enligt hvad jag sedermera fått veta,
hade diktatorn endast sagt mig halfva sanningen.
Han hade ytterligare kunnat tillägga, att hans sol-
dater nedgjort en del af Indianerne; att, ehuru Hr
Bonpland icke gjorde något motstånd, han likväl
fick ett sabel-hugg i hufvudet; att hans effekter blif-
vit plundrade, och att man, utan afseende på hans
smärta, hade fört honom med jern-klåfvar om föt-
terna ända till Santa Maria, som är hufvudorten i
Misiones, och ligger vid Paranås venstra strand.
— Under denna färd, förglömmande att han hade
att göra med fiender, vårdade Hr Bonpland de af
diktatorns soldater, som i denna expedition blifvit
sårade..? Beträffande de politiska åsigter, hvarför
diktatorn beskyllde honom, hade det varit en orim-
lighet att tro honom hafva hyst några sådana. Om
Hr Bonpland haft några relationer med cheferne i
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Entré Rios, så var det endast emedan han for sitt
företag behöfde deras beskydd; och dessutom hade
Ramirez' hufvud långt före den tid, då man tillfångatog
Hr Bonpland, varit offentligt utstäldt uti en jernbur
i Santa Fé. Emellertid, och ifrån den stund dik-
tatorn blef underrättad om sättet huru man behand-
lat Hr Bonpland, lät han befria honom ifrån bo-
jorna, och på samma gång återställa lill honom de
utaf hans effekter, som undgått soldatemes plun-
dring, och hvilka ännu el subdihgado — general-
befälhafvaren öfver Misiones — hade i sitt våld;
hvarjemte diktatorn lät anvisa honom byn Santa
Maria till vislelse-ort, hvarifrån han icke längre
fick aflägsna sig än endast några Hems. Då efter
flera månaders förlopp, Hr Bonpland icke kunde
få tillstånd att begifva sig till Asuncion, satte han
sig ned i en trackt benämnd el ccrrilo, eller lilla
kullen, belägen emellan Santa Maria och Santa Rosa.
Han bodde der vid vår afresa ifrån Paraguay, eg-
nande sig åt åkerbruket, hvilket med möda förskaf-
fade honom nödigt uppehälle; men han var älskad
och högaktad af ortens invånare, för hvilka han
gjorde sig ganska nyttig såväl genom sina kunskaper
i allmänhet, som genom det biträde han gjorde
dem såsom läkare. Afskilld emellertid ifrån hvarje
föremål för sina käraste böjelser, ofta beröfvad det
nödvändigaste för lifvets bärgning, utur stånd att
sysselsätta sig med sina favorit-studier, och med få
undantag, i saknad af hvarje annat umgänge än
diktatorns embetsmän och Indianer — var hans
öde i sanning beklagansvärdt *). Förgäfves hafva

*) Jag har emellertid hört tro\ärdiga personer, som vid den-
na period vistals i Paraguay, försäkra, att Hr Bonpland
för ingen del lidit brist på det nödvändiga, utan tvärtom
erhållit tillräckliga skördar ifrån sitt landt-ställe, hvars
jordmou varit ganska fruktbar. Han skall också der egnat
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flere af hans landsmän i Montevideo bjudit till att

utverka hans frihet, — förgäfves har hofvet i Piio
de Janeiro intresoerat sig för honom; ju mera dik-
tatorn såg, att man lade sig ut för hans ringe, dess
mera tycktes han lyckönska sig, att äga honom i
sitt våld. Det chevalereska försöket af Hr Grand-
sire , hvilken mot slutet af år 1824 infann sig vid
Paranå i egenskap al" naturforskare, och skickad af
Franska Institutet, för att reklamera Hr Bonpland,
gjorde denne mera skada än gagn.»

Detta diktatorns förhållande emot Hr Bonpland,
tyckes visserligen, å ena sidan betraktadt, vara allt
för strängt; men å den andra, kan man icke nog
förundra sig, först öfver denne lärde Herres försök
att villja nedsätta sig såsom plantage-ägare, då det
synes såsom om hans vetenskapliga yrke bordt för
honom hafva utgjort ett gällande skäl att icke fästa
sig med sina förskansningar endast vid en så in-
skränkt punkt af Södra Amerika, som denna plan-
tage, — och sedan öfver hans obegripliga efterlå-
tenhet, att icke på förhand derom underrätta dik-
tatorn, hvilkens principer han bordt fullkomligt
hafva lärt känna; ty diktatorn må hafva sagt hvad
som häldst åt Hr Piengger, angående motiverna för
sitt missnöje med Hr Bonpland, så kan det icke
vara tvifvel underkastadt, att ju transplanteringen
af Paraguays Yerba varit hufvudorsaken till d^ines
gripande. Det finnes nämligen, ingenstädes på hela
jorden en så god Yerba, som den, hvilken växer i
Paraguay (se Pag. 273 och den dertill hörande ta-

bell); är det då tänkbart att diktatorn med lik-
nöjdhet kunnat fördraga, att en främling, som hos

sig åt studier, hvaribland i synnerhet af botaniken, som
varit hans favorit-vetenskap.
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honom åtnjutit gästfrihet, skulle ifrån Paraguay till
en grannstat (ty dessa Misiones, der plantagen var
anlagd, tillhöra numera ingen), öfverföra fröet för att

der odla en planta, hvilken utgjorde diktatorns och
Paraguays förnämsta monopolium? — Visserligen
icke; — och alla de personer i Buenos Ayres och
Montevideo, hvilka känna denna obehagliga tilldra-
gelse, kunna icke-N annat än förklara Hr Bonplands
handlingssätt i detta afseende för högst besynner-
ligt. Vare härmed hur det vill, Hr Bonpland er-
höll emellertid till slut sin frihet, och 1831, när
jag lemnade la Banda Oriental, var han redan an-
kommen till Buenos Ayres.

Det tyckes som denne så verldsbekante lärde,
med erfarenheten af sin långvariga vistelse i Paraguay,
och med sitt snille och talanger kunnat, om han
sjelf så velat, uppdaga mycket angående denna hem-
lighetsfulla fläck af jorden; likväl har Hr Bonpland,
så vida jag känner, under den nog långa tid, som
förflutit sedan han lemnade landet, ej en gång från
trycket utgifvit någon berättelse om sitt vistande der-
städes, hvilken, författad utan vald och med Hr
Bonplands vidsträckta sakkännedom, åtminstone
skulle hafva stadgat det hittills osäkra i omdömet
om diktatorn Francias karakter, och må hända äf-
ven, om icke rättfärdigat, dock närmare förklarat
hans styrelse-åtgärder. Att Hr Bonpland hittills så
grymt besvikit hela den civiliserade verldens spända
väntan, att se hans hand en gång uppdraga den
förlåt, innom hvilken vettgirigheten så länge för-
gäfves önskat att kasta sina spejande blickar, — är
någonting så högst besynnerligt, att, då det nöd-
vändigt måste hafva någon orsak, man ovillkorligen
finner sig befogad alt gissningsvis framställa denna
fråga: Skulle väl Hr Bonpland af diktatorn hafva
återvunnit friheten mot sitt heders-ord, att icke,
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så länge Francia lefver, offentliggöra något i dessa
ämnen?

Jag går nu att sluta dessa utdrag med några
detaljer om Doktor Francias husliga lif och några
drag af hans karakter.

»Jag har förut» yttrar sig Hr Piengger »omnämnt
huru doktor Francia, så snart han såg sig ensam i
spetsen för de offentliga ärenderna, flyttade in uti
de förre guvernörernes boning. Den är en af de
största byggnader i Asuncion, hade blifvit uppförd
af Jesuiterna, korrt tid före deras fördrifvande, och
var af dem ärnad såsom tillflykts-ort för lekmän, i
ändamål, att desse der skulle begå vissa andeliga
botöfningar, till den helige Ignatii åminnelse. Dik-
tatorn lät reparera den, gaf den ett yttre skick,
som var elegant nog för det landet, och isolerade
den på alla sidor medelst breda gator. Han bor
der med fyra slafvar, nämligen: en liten neger, en
mulatt och två mulattskor, hvilka han behandlar
med mycken mildhet. De två första tjena honom
på samma gång till kammar-tjenare och stall-drän-
gar; en af mulattskorna är hans kokerska, och den
andra har omsorg om hans kläder. Hans hvardags-
lif är mycket reguliert. Sällan öfverraskas han i
sin säng af solens första strålar. Så snart han är
uppstigen, bär en neger lill honom ett fyrfat, en
panna och en kruka, full med vatten, hvilket han
låter uppvärma i sin närvaro. Derpå tillagar dik-
tatorn sjelf med all möjlig omsorg sitt mate, eller
Paraguay-thé. Sedan han tagit detta mate, prome-
nerar han i den inre pelar-gången, som vetter åt
gården, rökande derunder en cigarr, hvilken han
först upprullar, för att se, om den icke innehåller
något skadligt, fastän det är hans egen syster, som
tillverkar hans cigarrer. Klockan sex infinner sig
barberaren, en smuttsig, illa klädd och supig mu-

latt, men den ende medlemmen af barberare fakul-



356 REPUHLIKEN PARAGUAY OCH DOKTOR FRANCIA.

teten, till hvilken han anförtror sig; om diktatorn
då är vid godt lynne, roar det honom att spraka
med barberaren; och han begagnar ofta denna ut-
yäg, för att bereda publiken på sina förslager; —

barberaren är hans officiella tidning. Han begifver
sig derefter, klädd uti en Indisk nattråck, till den
yttre pelar-gången, hvilken omgifver hela byggna-
den, och emottager der, under det han promene-
rar, de enskillda personer, hvilka få företräde.
Emot klockan sju återgår han till sitt kabinett, och
förblifver der lill klockan nie; då ankomma office-
rarne och öfrige embetsmän, för att till honom af-
gifva deras rapporter, samt emottaga hans befallnin-
gar. Klockan elfva hämtar el fel de fecho de pap-
per, som böra honom öfverlemnas, och skrifver,
under hans diktering, ända till klockan tolf, vid
hvilken timma alle embetsmän draga sig undan, och
doktor Francia sätter sig till bords. Hans middag
är ganska tarffig; han ordinerar den alltid sjelf.
När kokerskan återkommer ifrån torget med hvad
hon der köpt, så nedlägger hon det framför dör-
ren till sin herres kabinett, hvarpå denne går ut

och aflägger hvad han ämnar för sin egen person.
Efter middagen tager han siestan, hvarefter han in-
tager sitt mate och röker sin cigarr, med samma
ceremonier som om morgonen: han arbetar sedan
till omkring klockan fyra eller fem, då hans eskort
anländer för promenaden. Då inträder perukma-
karen och koifferar honom, under det hans häst
sadlas; derefter besöker diktatorn de publika arbe-
tena eller ock kasernerna, i synnerhet kavalleri-ka-
sernen, hvarest han för sig låtit inrätta en boning.
Under dessa promenader, ehuru midt ibland sin
eskort, är han beväpnad icke allenast med en sabel,
utan ytterligare med ett par fick-pistoler med dub-
bla pipor. Hemkommen i skymningen, sätter han
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sig att studera; och omkring klockan nie begifver
han sig till sin qvälls-vard, som består af en stekt
dufva och ett glas vin. Om vädret är vackert pro-
menerar han ännu uti den yttre pelar-gången, den
han ofta icke lemnar förr än ganska sent. Klockan
lie gifver han lösen, och stänger sjelf vid ingåendet
alla dörrar till sin boning.

Han vistas under flera månader af året uti ka-
valleri-kasernen, som är belägen utanför staden och
en fjerndels lieue ifrån hans vanliga vistelse-ort; men
äfven der är hans lefnadssätt detsamma, med den
förändring, att han tid efter annan går på jagt. I
de rum, han bebor, har han alltid vapen till hands;
pistoler äro upphängda på väggen eller laggda på
ett bord vid hans sida, och sablar, till största de-
len bara, befinna sig i alla vrår. Dessa försigtig-
hetsmått iakttagas till och med vid den för audien-
serna föreskrifna etikett. När man fått företräde,
bör man icke gå diktatorn närmare än på sin höjd
sex steg, så framt han icke ger tecken, att man
kan gå närmare; och äfven då måste man stanna
på tre stegs afstånd. Armarne böra vara utsträckte
längs ut med kroppen, och händerna hängande och
öppna, på det han må se, att man icke döljer nå-
got vapen. Sjelfve embetsmännen och officerarne
våga icke visa sig med sabel eller värja vid sidan.
Han tycker emellertid om, att man ser honom i
synen då man talar med honom, och att svaren äro
hastiga och bestämda. I afseende på denna omstän-
dighet uppdrog han mig en dag, att — när jag ämna-
de göra autopsien *J öfver en Paraguay — göra mig
förvissad, om icke hans landsmän hade ett ben för
mycket i halsen, som förhindrade dem att lyfta upp
hufvudet och tala med hög röst.

*) Undersökning — Läkare-term, som Hr Rengger bär be-
gagnat.
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I början af ett samtal söker han alltid att göra
den person försagd med hvilken han talar; men om
man med lugn uthärdar hans första försök, blir han
sedan milldare, och slutar stundom med att tala
behagligt, i fall han så är disponerad. Då, igenkän-
ner man mannen med talanger: han utsträcker sam-
talet till de mest omväxlande ämnen och visar der-
under ett snille, en skarpsinnighet, — ja kunska-
per, som måste förefalla ganska vidsträckta för hvar
och en som icke varit annorstädes än i Paraguay.
Fri från alla de fördomar, hvarmed hans landsmän
äro behäftade, tar han sig deraf ofta anledning till
skämt. Så gjorde han sig en gång munter under
ett samtal, som jag hade med honom, öfver en be-
fälhafvare och kyrkoherde i Curuguaty, hvilken ha-
de skickat till honom en stackars qvinna i kedjor
och öfverhöljd af ett ofantligt radband, jemte ett

undersöknings-protokoll, i hvilket var utredt att

hon vore en trollpacka. Derifrån öfvergick han till
alla de trollkonster, som brukades ibland folket
mot sjukdomar och vid deras botande, samt sluta-
de med att säga mig: »Ni kan inse att prester och
religion snarare tjena dessa menniskor, att lära dem
att tro på den onde, än på Gud.»

Om menniskans samvete är en helgedom, den
sjelfva historien bör respektera 3 så förhåller det sig
icke så med de offentliga handlingar, som ådaga-
lägga hvad tro en Stats-chef hyllar, i synnerhet då
denne utöfvar en så oinskränkt makt, som dok-
tor Francia. Jag tror mig således utan förgripelse
kunna berätta, att han i de första tiderna af sin
upphöjelse hvarje söndag lät för sig förrätta messan
uti en af kasernernas kapell, samt bevistade vid
stora högtidsdagar gudstjensten i katetral-kyrkan;
men snart syntes han icke mera i denna kyrka, och
1820 förafskedade han sin hus-prest. Allt ifrån den
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tiden har han förblifvit en främling för all guds-
tjenst, och upphör icke att yttra sig ofördelaktigt
om den antagna religionen. Sålunda svarade han
en befälhafvare, som begärde af honom billden af
ett helgon, för att uppställa den såsom patron i en
skans, som man hade låtit bygga! »O! Paraguayer,
huru länge skolen i förblifva fåvilske? Medan jag än-
nu var katolik, tänkte jag som du; men nu erkän-
ner jag kulorna såsom de bästa helgon, för att be-
skydda våra gränsor.» Vid det första företräde, han
gaf oss, och sedan han gjort sig underrättad om vår
religion, yttrade han till oss: »Bekännen eder till
hvilken i behagen; våren kristne, judar eller mu-
sulmän, men våren icke atheister.» *)

När diktatorn får anfall af mjält-sjuka, stänger
han sig antingen inne för flera dagar, utan att, snart
sagdt befatta sig med de allmänna ärenderna, eller
också utgjuter han sin vrede på hela sin omgifning:
civila embetsmän, officerare, soldater — alla blifva
då lika misshandlade. Han utfar då i skymf-ord och
hotelser emot sina fiender, både de verkliga, och
de blott förmodade. Det var i synnerhet vid så-
dana ögonblick, som han anbefallde arresteringar
och pålade de strängaste straff, — ja, han blef
stundom till den grad ursinnig, att han då ansåg för
en småsak, att afsäga en dödsdom.

*) Om diktatorn numera alldrig synes deltaga uti de offent-
liga andakts-öfningarna (öfver de enskillda hafva vi ingen
domsrätt), så kan han ju dertill hafva lika så goda och för
honom sjelf gilltiga skäl, som till det afsked han gifvit sin
husprest, ehuru Hr Rengger icke förmått utfinna dem; —-

han har dessutom i denna sak alltför många bröder och
systrar i hela den vida verlden, hvilka likväl icke derföre,
att de icke besöka den offentliga gudstjensten, anse» såsom
kättare, antikristne eller otrogne; ty hvar och en lefyer
ju af sin tro!'
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Temperaturen tyckes hafva stort inflytande på
hans lynne; man har åtminstone bemärkt, att, när
nordvest-vinden begynner att råda, inträffa dessa
anfall oftare. Denna vind, som är ganska fuktig
och af en förqväfvande värma, medför hastiga och
dagliga regnskurar, och gör ett elakt intryck på
personer med retliga nerfver, eller hvilka lida af
stockningar i lefvern eller i andra af underlifvets
inelfvor. Vid sydvest-vinden deremot, hvilken är
torr och frisk, är diktatorn vanligtvis väl dispone-
rad. Då sjunger han, skrattar för sig sjelf, och
sprakar beredvilligt med de personer, som nalkas
honom.

Så ostadigt hans lynne än må vara, är han lik-
väl oföränderlig uti en ganska berömvärd egenskap;
jag menar hans oegennytta. Lika frikostig i sina
personliga utgifter, som sparsam med publika me-
del, betalar han kontant allt hvad han behöfvér.
Hans enskillda förmögenhet har icke blifvit förökad,
genom hans upphöjelse i värdighet, han har alldrig
emoltagit någon skänk, och hans stat förslår icke
till hans utgifter, i hvilket afseende äfven hans
värrsta fiender göra honom rättvisa. Han har vid
flera tillfällen äfven ådagalagt, att erkänslan icke
heller är honom främmande. Sålunda, då han en
dag erfor, att sonen ifrån ett hus i Cordova, uti hvilket
diktatorn i sin ungdom blifvit upptagen, befann sig i

Asuncion och i största elände, lät han kalla honom till
sig, gaf ljonom, några hundra francs och utnämnde
honom till sin sekreterare. Stundom påminner han
sig äfven sina skol-kamrater, och underlåter icke
att bistå dem, när de äro i behof.

Men ifrån den stund, han tror, att man sökt
göra ingrepp i hans auktoritet, eller mankerat hans
person, kommer han icke mera ihåg någon väl-
gerning eller tjenst; han känner då hvarken slägt
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eller klienter. Det skulle vara en oförlåtlig synd,
all icke gifva honom tilteln af excellcntissimo Senor *) ,

ehuru han sjelf kallar alla för du, med undantag
af några utlänningar; — en vana, som han smånin-
gom antagit, i den mon han funnit sin makt tryg-
gad. »Ni bör respektera mig såsom eder konungs
vederlike, och ännu mera,» sade han en dag åt en
utlänning, som var monarkisk undersåte, »ty jag
kan göra eder mera godt och mera ondt, än han.»
Flere af hans klienter follo i disgrace, för det de
velat ställa sig på en alltför förtrolig fot med ho-
nom; andre blefvo belagde med bojor, emedan
de tillegnat sig en makt, som han icke gifvit dem.»
Två af hans bror- eller syster-söner, som allt från
revolutionens början varit officerare vid linie-trop-
parna, voro de förste, som han skilj de från tjen-
sten, sedan han låtit utnämna sig till diktator, —

och det endast af farhåga, att de till sin fördel
kunde begagna sin ställning. Han bestraffade också
deras minsta fel strängare än hvar och en annans;
den ene suckar sedan fyra år i bojor, för det han
han på en bal slagit en man, som skymfat honom,
— den andra trånar sedan ett år i statens fängelse,
för det han till en serenad begagnat en af troppens
musikanter, och slutligen har hans syster — den

*) Han emotto? intet bref, som icke hade denna adresse:
Al excellcntissimo Scnor, Don Caspar Itydrigucz de Franr
cia, supremo Diclalor Pcrpeluo de laRcpublica del Paraguay.

Hr Renggers anmärkning.
Uti en sådan stat som Paraguay, der det yttre anseendet,

mera än i de flesta andra, tjenar till stats-chefens tryggan-
de och bestånd, torde anspråket på denna formalitets iakt-
tagande med skäl kunna anses för en klok politik, beräk-
nad på fullkomlig mennisko-kännedom. — Det gifves län-
der af erkänd bildning, der sådana formaliteter sträckas
vida längre — ja, ända till den mest under-ordnade em-
betsmän.
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enda person, för hvilken han visat en varaktig till—-
gifvenhet, och som hade omsorg om hans lilla
landtställe — blifvit återskickad hem till sig, eme-
dan hon, för att låta bestraffa en slaf, dertill be-
gagnat en zelador.

Till denna ytterlighet nitälskande för sin makt
och myndighet, kunde diktatorn icke äga någon
förtrogen *). Han tog alldrig någons råd i hvad som
gjordes, och ingen kan skryta af, att öfver honom
hafva utöfvat äfven det alldraminsta inflytande. Om
han förr eller senare kommer att undergå det öde,
som är nästan alla fäderneslands-förtryckare förbe-
hållit, så får han derföre endast skylla sig sjelf.

Då jag försökte att uppgöra en tablå öfver dok-
tor Francias publika lefnad, så har jag afhållit mig
ifrån hvarje reflexion; men detta graduella stigande
till absolut makt, detta konsulat, och sedan denna
diktatur, erhållen genom styrkan och till en bör-
jan tillkommen för viss tid, men slutligen dekrete-
rad för lifstiden, denna militär-styrelse, denna spärr-
ning genom licenser (tillståndsbref), denna handelns
ruin, på samma gång åtföljd af framsteg i åkerbruk
och manufaktur-industri, och slutligen denna oböj-
liga villja å ena sidan, och denna fullkomliga träl-
akiighet å den andra, — torde mera än en gång hafva
påmint läsaren om en man och en regering, hvilka,
under former, mera afpassade för en framskriden
civilisation, och uti oändligt större skala, lika så

*) Innan jag lemnade Buenos Ayres (i83o) blef det mig be-
rättadt, att han såsom sådan upptagit en gammal soldat,
hvilken dessutom på samma gång skall hafva varit hans
kammartjenare och kock; man berättar väl, att han tillika
varit Francias stats-minister; men detta är så mycket min-
dre troligt, som diktatorn förr alldrig nyttjat någon sådan;
och detta är ju ett talande bevis (på diktatorns själsstyrka
och klokhet? — Han lät ingen missleda sig.
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väl som Paraguays senare historia bekräfta denna
gamla sanning: att af alla menskliga passioner, är
törsten att få befalla, den obändigaste.»

Utan att vara någon försvarare af Doktor Fran-
cias grymhet, \ill jag dock nämna, att hans motiver
icke äro kända. För ingen del bör man rimligen
kunna tro, att de inskränka sig endast till lystnaden
att få befalla: det pompösa, det präktiga, och ej
sällan egennyttan, pläga vara denna passions följe-
slagare; — deraf skönjes ej ett drag hos Francia.
Månne icke snarare en inneboende tanka, att han
vore det redskap, som skulle sammanhålla och lug-
na sitt folk under revolutionens och anarkiens stor-

mar, varit det egentliga motivet för Francias sträf-
vande? I beständig strid med landets så kallade
mäktiges vcklighet, klenmodighet, rofgirighet, miss-
tänksamhet och grofva okunnighet, förnam han
snart att hans landsmän, likt grann-staternas invå-
nare, skulle falla blödande offer för desse mäktiges
inbördes strider. Dan beslöt då att ställa sig i spet-
sen för landets styrelse. Nu började intrigernas
spel; det stämplades emot honom så innom, som
utom fäderneslandet; för hvarje revolution föllo
allt flera och flera offer, och jag medger att mån-
gen lidit oskylldigt; men det är ovedersägligt att
intet land finnes på hela den Syd-Amerikanska kon-
tinenten, der genom anarki och herrskarnes despo-
tism, allt ifrån emancipationen så litet blod flutit,
som just i detta Paraguay under Francias styrelse.
Han har bevarat sitt adopterade fädernesland ifrån
anarkiens gissel, som kostat den Argentiska, och de
öfriga Syd Amerikanska Republikerna — strömmar
af blod: han har äfven bevarat det ifrån krig med
grann-staterna — krig, som de fleste af dessas de-
magoger, diktatorer, presidenter och guvernörer,
antingen af falsk ärelystnad föranledt, eller af okun-
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nighet och vankelmod icke kunnat hindra, men i
hvilka menniskolif ändamåls-löst blifvit uppoffrade
och många länders industri, frukten af flera års
mödor, ofta för mans-åldrar blifvit förstörd. — Låt
vara, att Francia var grym i sina bestraffningar,
men bör man derföre med Hr Rengger hylla tan-
kan, att han förtryckt sitt fädernesland, att han
varit ledd af begäret att befalla? En sådan hänsyft-
ning står dessutom illa tillsamman med det beröm
samme författare slösat på Francia (Pag. 313 m. fl.)
för hans rättrådighet och oegennytta? Jag har ibland
de många personer, som på närmare håll betraktat
Francia och hans styrelse, alldrig hört någon till-
räkna honom ensidiga motiver, ehuru de medgifva
att misstankar stundom kunnat missleda honom till
steg, som de ogillat. — Om än 40 och några flera
offer fallit i Paraguay — kanske en nödvändighet
af la force des choses — hvad vigt kunna de hafva
på ett politiskt omdöme, vid jemförelsen af andre
maktägandes utöfvade grymheter, och barbariska
straff?

Låtom oss gå något öfver ett sekel tillbaka;
blef icke då en mäktig nation billdad genom den
oeftergifliga kraften af en enda man; och denne
man var likväl en af tidchvarfvets störste furstar.
Jag hemställer om han kunnat uträtta hvad han
gjort, om han ej varit i högsta grad sträng i domar
och straff, om han ej gjort sig fruktad? — och
många, många ledo äfven då oskylldigt! — Men
andra åtgärder hade den store mannen naturligtvis
vidtagit uti ett civiliceradt land, der dettas egne
söner af alla stånd hade frivilligt sträckt honom sina
kraftfulla händer, förenade under upplysningens
och fosterlandskärlekens egid.

Francia var nödsakad att undanrödja alla intri-
ganter; han hade visserligen varit skylldig, att icke
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döma till straff, utan att dertill äga gilltiga skäl; men
han var ju diktator? — han var, eller ansåg sig vara,
öfver lagen; och huru få menniskor hafva under
ett sådant förhållande alltid kunnat finna det rätta?
— Tortyren deremot, denna mennisko-slägtets van-
ära, kan alldrig ursäktas honom, fika litet som någon
annan fysisk eller moralisk person; — den är alltid
en hädelse af Guds rättvisa, om den än varit all-
drig så mycket begagnad i så kallade civiliserade
länder — både fordom och i senare tider

Emellertid har Paraguay, allt ifrån de skräck-
perioder, Hr Rengger omtalar, åtnjutit in- och ut-

värtes lugn: prejerierna ha upphört, fångames öde
har blifvit milldradt, rättvisan noggrannare skipad,
och folket i allmänhet välmående och lyckligt. Må
invånarne i detta land en gång lära sig ordning,
arbetsamhet och dygd! — och snart skola frihet
och upplysning blifva deras välkomnaste och nytti-
gaste gäster. — Kanske har Francia endast velat
förbereda denna förhoppningsfulla framtid! — Han
har åtminstone redan tagit ett vigtigt steg till dess
förberedande, derigenom att han underkastat pre-
sterskapet den civila makten: presten är, nämligen,
då han förbryter sig, lika litet skonad ifrån fängelse
och straff, som hvilken annan brottsling som helst.
Diktatorn har äfven frånryckt de andlige fanatis-
mens vapen, genom förbudet af deras nattliga cere-
monier och alla deras prunkande processioner, med
undantag af Corpus Christi-festen som ännu är bibe-
hållen. Han har förbudit firandet af andra helge-
dagar, än söndagen, och upphäft munk-ordnarne;
och alla dittills under fastan öfliga, löjliga och plum-
pa ceremonier, såsom festen med åsnan m. fl. ha
utaf sig sjelfva upphört, blott derföre att diktatorn
gjort spe deraf.

Upplysningen har allt ifrån, början af Spanska
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tiden blifvit vanvårdad; det var först under de sista
spanska guvernörerne, som distrikt-skolor blefvo
inrättade, der ungdomen af mankönet lärde att läsa,
skrifva och räkna, — flickorna åtnjuta ingen offent-
lig undervisning. Dessa skolor äro af diktatorn bi-
behållna, och det är sällsynt, att i Paraguay finna
någon enda fri man, som icke kan läsår och skrifva.
Dessutom har i senare tider flera enskillda pensions-
anstalter blifvit inrättade i hufvudstaden, i hvilka
ungdomen af båda könen ända till fjorton års ålder
erhåller undervisning. — När man nu tillägger, att

införseln af utländska böcker är tillåten, och att
ibland de bättre klasserna — till och med ibland
fruntimmerna — läsning af lärorika böcker blifvit
allmän, så har man ju de största anledningar att
snart kunna hoppas, det allmän upplysning och
lagbunden frihet varda utbredde och hyllade i Pa-
raguay. — Och må hända historien en dag kommer
att gifva Francia det vittnesbörd, att han fullkom-
ligt uppfattat sin egen ställning, och sitt lands både
närvarande och tillkommande behof.

Paraguays klimat *) är i allmänhet fuktigt och
tempereradt, ehuru det i vissa trackter stundom är
kallt: och på sådana ställen inträffar ofta rimfrost i
månaderna Juli och Augusti. De tempererade track-
terna öfverflöda af all slags säd, bönor, ärter, me-
loner, gurkor och Europeiska grönsaker; sparris
växer vildt, och der finnes en ovanligt rar drufva,
hvaraf prässas ett godt och sundt vin. Socker-röret,
maize (ett slags frukt, hvaraf prässas en förträfflig
olja), och Europeiska fruktträd trifvas här utmärkt
väl. Den tobak, som här odlas, är ansedd för den

*1 Jag har vid dessa uppgifter begagnat Spanish Amcrica, or a
Descripliv, Historical, and Gcographkal accounl of the
Dominions of Spain in the Western Uemisphcre — by B.
11. Bonnycastle.
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bästa i Syd-Amerika, och af krydder, färgstofter
och droger finnas här flera slag, såsom cinchona el"
ler Jesuit-china, sassaparill-rot, rabarber, jalap-
pa, sassafras, guiacum, drak-blod och timbabi,
som lemnar en vacker gul kåda, af hvilken göres
perlor, halsband och kors. Ibland trädslag och bu-
skar märkes här: cedern, curi (en sorts gran, af
hvilkens röda kåttar, som innehålla ett slags fernis-
sa, indianerne formera sina afguda-billder) —, alga-
robo fcerasonia siliquaj, hvaraf de göra bröd, samt

Paraguay-téet eller ytrba mate — en växt af om-
kring en och en half fots höjd, med späda grenar,
Och löf något liknande dem af senna.

Detta thé har blifvit en sådan nödvändighets-
vara i Syd-Amerika, att hvarje arbete skulle afstan-
na om arbetarena icke deraf fingo sin dagliga por-
tion, och hvarje Chilén, Peruan och Buenos-Ayres-
bo skulle anse sig för olycklig om han icke kunde
deraf förskaffa sig sitt behof. I fordna tider såldes
deraf årligen ifrån Paraguay för ett belopp af två
millioner piaster.

Granat-, persike-, fikon-,"citron- och appelsin-
träden, äfvensom kokos och andra palmer frodas i
Paraguay. Ibland inhemska frukterna märkes i syn-
nerhet jujuba, ehanar, yacani och quabira, hvaraf
kyrko-ljus beredas: quewbe — en angenäm kärn-
frukt: Mamon, som växer på stammen af ett träd,
och liknar melonen: tafä, hvars frukt liknar mull-
bär: alaba, en förträfflig frukt: anguä, hvilkens yt-
tersta ändar hafva en rik violett färg och triangel-
formig skapnad, samt nyttjas af Indianska qvinnor-
na såsom halsband: tarumä, som liknar oliver:
molle, hvilket lemnar en välluktande kåda: bakoba,
banånas, ananas, mandioka, och bomuls-trädet, som
här är allmänt, och växer till ovanlig längd: zevil,
hvars bark begagnas för garfning: ceibo, som har
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blommor med purpur-färg: izapa, ifrån hvars löf
filtrerar en mängd af godt vatten: myr-trädet, hvil-
ket utgör dessa insekters förnämsta tillhåll: umbu,
som har en ofantlig stor och lummig krona: pilen:
arnbä, hvilket trä-slag brukas när man slår upp eld:
arucuy, en buske, hvaraf hemtas en hög skarlakans-
röd färg: indigo, konsionell och nakalik, hvars
vackra gula stoft begagnas af färgare och målare.
Dessutom finnes här rör-växter af betydlig storlek,
en oändlig mängd af andra nyttiga träd och plan-
tor, — samt en ofantlig samling af de skönaste
blommor.

Ibjand villda djur, hvaraf de bergaktiga track-
terna i Paraguay — och särdeles de ogenomträngliga
skogarne, som stöta till den Brasilianska gränsen —

äro uppfyllda, märkas: el Jagvar (tiger-katten) el
puna, eller det Amerikanska lejonet, samt den svar-
ta björnen; de äro stora och tilltagsne, samt döda
boskapen hvarhelst den af dem anträffas. Myr-björ-
nen är ett mycket allmänt djur, som isynnerhet lef-
ver af myror, dem han fångar med sin långa tunga,
som han inträder i deras stackar. Uti floderna fin-
nes tapiren, sjö- och mar-svinet samt flere an-
dre amfibier. Mosquitos (mygg) och andra giftiga
insekter utgöra detta herrliga lands värrsta plåga;
skogar och. fält», äro hemsökta af omkring tjugo sär-
skillda slag af ormar, hvaribland skaller-ormen är
den allmännaste, och boa constrictor den största.

Af foglar finnes ett stort antal species i Para-
guay, och så väl i sångens behag som fjädrarnas
skönhet, stå dessa icke under, utan snarare öfver
foglame uti hvilken trackt som helst af Syd-Amerika.
Ibland andra fogel-slägter, ha tjugu särskillda arter

endast af kolibris der blifvit observerade. På Pa-
raguays slätter får man se den största bland alla
kända foglar, nämligen, kasuarcn, eller den Amer-
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ikanska strutsen, märkvärdig för sin ofantliga stor-
lek, sina vackra fjädrar och sitt snabba lopp; —

den kan, nämligen, icke flyga, utan endast springa,
och gör det fortare än en häst.

Den sydliga delen af detta land är den mest

kända och den mest befolkade; den norra deremot,
som gränsar till Brasilien, och der de sänka track-
ter vidtaga, hvilka pläga öfversvämmas af Paraguay-
floden, har litet eller intet blifvit undersökt, och
är endast bebodd af ur-invånarne cch de villda
djuren.

Ibland de städer, som fordom funnits i Para-
guay, nämligen: Asuncion, Villa Rica, Curugua-
ty, Concepcion och Neembuco, — har Concep-
cion sedermera blifvit förstörd. Asuncion, hvarom
förut blifvit nämndt, Pag. 310, torde äga en befolk-
ning af omkring 7000 själar utaf alla racer. Den
omkringliggande nejden är fruktbar, och klimatet
tempererådt; staden är omgifven af träd med be-
ständig grönska, blomning eller frukt; och de om-
kringliggande orters frodiga bete underhåller en
mängd af boskap. Dess exporter ha fordom bestått
utaf hudar, socker, tobak och Paraguay-thé; men
dessa exporter ha numera upphört. — Villa Rica
ligger vid 25° 48' S. Lat. och 51° 31' V. Long.; den
torde innehålla emellan 3 å 4000 invånare. —• Curu-
guaty är belägen vid 24° 28' S. Lat. och 56° 54' -V.
Long. Dess invånares antal torde uppgå till om-
kring 3000. — Neembuco ligger vid 26° 52' S. Lat.
samt 58° 11' V. Long, och torde kunna räkna en
folkmängd af omkring 2000 personer.
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12. ARTIKELIY.
Misiones.

Under detta namn förstås i allmänhet det land,
som emellan 25 och 2800 S. Lat. sträcker sig på ömse
sidor af floderna Uruguay och Paranå*); det bär
namnet Misiones i anledning af de missionärer, som
allt ifrån år 1541, då landet eröfrades af Spanjo-
rerne under Alvar Nunes de Vacas befäl, blifvit
ditskickade, och sedan allt framgent der bibehållit
sig intill 1767, då Jesuiter-Orden blef fördrifven
utur de Spanska besittningarna. — Straxt efter lan-
dets eröfring, voro några Franciskaner-munkar de
första, som sökte omvända infödingarne till kristen-
domen; de lyckades äfven till en del, och igenom
deras försorg blefvo åtskilliga kapeller der uppförda,
samt några byar bebyggda och befolkade af India-
nerne. Ibland desse munkar utmärkte sig i synner-
het el padre Luis de Bolanos för sitt nit och sin
humanitet. Han vistades femtie år ibland Guarani-
Indianerne, och lärde sig under tiden deras språk.
Slutligen försvagad af ålder och sjukdom, öfverlem-
nade han vården öfver de omvände Indianerne till
någre Jesuitiske bröder, som anländt för att biträda
honom. Ifrån denna tid antogo sig Jesuiterne med
sådan verksamhet Indianemes omvändelse, att de

*) Det land, som på venstra sidan af Uruguay fordom tillhör-
de de Spanska Misiones, består af sju särskillda nybyggen,
och tillhör nu Brasilien: den sträcka åter, som ligger emel-
lan Uruguay- och Paranå-floderna, innehöll fordom i5så-
dana nybyggen, hvilka sedermera blefvo förstörda, — och ut-
gör nu det egentliga Misiones; i det land åter, som ligger
på högra sidan af Parana, finnes åtta sådana nybyggen,
hvilka nu äro helt och hållit införlifvade med Republiken
Paraguay.
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förre innom ganska korrt tid blefvo herrar öfver
den största delen af landet. De utsträckte sitt välde
öfver nästan hela Paraguay, och billdade af India-
nerne en tämligen väl disciplinerad milis, genom
hvilken de blefvo i stånd att for en tid hindra så
väl Spanjorer som Portugiser att intränga på deras
territorium.

Spanjorerne hade med hugg och slag tvingat
infödingarne till arbete, och derigenom gjort desse
missnöjde med det Spanska oket. Jesuiterne åter
vidtogo en helt och hållit motsatt method; de nytt-
jade endast öfverlygelsens språk, för att få India-
nerne att lyda sina lagar; men sökte med omsorg
att hindra dem ifrån att lära Spanska språket. De
öfvertygade dem om den trefnad, som var följden
af flit och arbete; och sedan de, medelst oförän-
dradt och ihärdigt bemödande, samt i synnerhet
genom mildhet och försonlighet, vunnit infödingam-
es vänskap och förtroende, läto desse snart öfver-
tala sig att öfvergifva de skogar de ärft af sina för-
fäder och deras förra irrande lefnad, samt att ned-
sätta sig ibland Missionärerne, der de under desses
handledning uppbyggde en mängd af städer och byar.

Antalet af dessa nybyggen var förvånande, och
Jesuiterne hade så fullkomligt tillvunnit sig infödin-
games förtroende, att de förres regering och makt
blef helt och hållit absolut och oinskränkt. Sätet
för den förnämsta Jesuitiska styrelsen var emellertid
icke i Paraguay, utan i Entré Rios och la Banda
Oriental, De omvände infödingarne hade sjelfmant
underkastat sig, att på vissa perioder för Jesuitemes
räkning arbeta i deras plantager; och inkomsterna
af dessa arbeten stego snart till ett sådant belopp,
att bröderne. icke allenast dermed kunde förskaffa
ifrån Europa allt hvad de sjelfve och folket kunde
behöfva till deras gemensamma trefnad, utan också
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voro i tillfälle, att till foreslåndarne för deras Orden
i Europa, öfversända ofantliga summor.

Flere hundra tusen Amerikaner voro redan un-
der Missionäremes välde och likasom genom en
tjusnings-kraft böjde till undergifvenhet för desse fä-
der, när år 1750 hofven i Madrid och Lisabon in-
gingo en traktat, i ändamål att bestämma gränsorna
emellan deras respektiva besittningar i den vestra
verlden. Kommissionärervoro redan 1752 utnämnde,
för att bringa sagda traktat i verkställighet, då på
grund af Missionäremes framställning — de ville,
nämligen ogärna erkänna de nya gränsor, Portu-
giserne igenom traktaten skulle erhålla — ett krig
utbröt emellan dessa båda länder; och, som India-
nerne deri togo verksam del emot Portugiserne, bör-
jade hofvet i Lisabon misstänka det verkliga moti-
vet, hvarföre Jesuiterne billdade så vidsträckta verlds-
liga styrelser i Amerika.

Ifrån den tiden begynte Ordens inflytande att
aftaga i Europa. En af de köpmän, som voro in-
tresserade uti några spekulationer på Martinique,
hvilka försatt bolaget uti skuld, hade i Frankrike
börjat rättegång med en ledamot af Orden, vid
hvilken rättegång Jesuitemes stadgar och böcker
blefvo undersökta, och befunnos innehålla saker af
så farlig beskaffenhet for rikets intresse, att det an-
sågs nödvändigt att i Frankrike omintetgöra denna
Orden, och, sedan Konungen afPortugal det följande
året blifvit mördad, blefvo Jesuiterne äfven derifrån
fördrifne. Derpå följde deras exilerande ifrån Spa-
nien och Neapel år 1767, och år 1778 blef Orden
af Påfven Clemens XIV helt och hållit upphäfven,
hvarefter de äfven blefvo förvista ifrån Syd-Amerika.

Vid deras landsflykt från länderna vid Paranas
stränder, fanns endast på trettio nybyggens territo-
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rium den oerhörda mängden af 769,000 hästar,
13,900 mulåsnor, och 271,540 får.

Så upphörde denna hierarkiska stat i Syd-Ame-
rika, efter en tillvaro af något öfver halftannat se-
kel. Det är i sanning förunderligt, att de styrande
Jesuiterne icke kunde bibehålla den för sig, då de
redan ägde en så betydlig styrka uti de beväpnade,
och så väl till kavalleri- som infanteri-tjenst inöfva-
de Indianerne: då de voro försedde med tillräckliga
krigs-förråder, och hade ett så isoleradt land att
försvara, som Paraguay och landt-tungan emellan
floderna Paranå och Uruguay; men det synes som
desse fäders force mera varit politik och diplomatik
än krigs-vetenskap. Det hade emellertid blifvit
ett intressant fenomen, om de kunnat bibehålla sitt
vällde öfver infödingarne, och efter hand fått öfver-
taga Syd-Amerikanemes daning!

Efter den nu beskrifna perioden blef landet
deladt, och efter flera härjningar tillföll en del Pa-
raguay, en annan Brasilien, och den tredje, som
ligger midt emellan dessa båda, utgör nu nästan en
öde-mark, och är det land, hvarpå alla dess grann-
stater göra anspråk (se Noten Pag. 33). Det är
bclägit omkring den 27° S. Lat. på den smala landt-
tunga emellan floderna Parana och Uruguay, och
har fordom bestått af femton särskillda nybyggen,
men hvilka dels af Portugiserne och Brasilianerne
under Artigas krig, dels af Indianerne sjelfve under
deras uppror, och slutligen af Paraguayerne blifvit
förvandlade till ruiner.

Dessa ruiner äro vackra och några hafva så väl
bibehållit sig, att man ännu deraf kan döma om
Jesuitemes djerfva planer. Man finner, nämligen,
lemningar af palatser och kyrkor, uppförda i en
praktfull stil. Vandraren tror sig ofta komma till ett
förtrolladt slott, då han innom ett trångt snar, eller
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midt ibland stor-växta träd, på en gång upptäcker
ett tempel eller en annan präktig byggnad. Här
och der möter honom en och annan fattig Indian,
eller kreol, som ödmjukt tigger en skärf; men he-
la landet är Öde, och han skulle Öfvervälldigas af
vemod, vid betraktelsen af alltings förgänglighet,
om han ej befunne sig omgifven af den herrligaste
natur. Den eviga grönskan omväxlar här med de
ypperligaste frukter och de utsöktaste viier från de
slingrande floder, som här ofverallt möta hans öga;
och stundom träffar han driftige spekulanter, hvilka
med sina farkoster uppkommit på floderna, och
låta skogarne genljuda under yxornas dån, för att
sålunda ihopsamla en flotta af timmer för Buenos
Ayres' marknad, under det andre äro sysselsatte
att plocka och prässa appelsiner och pomeranser,
hvaraf saften i Buenos Ayres och Montevideo m. fl.
orter betydligt konsumeras till den lemonad, som
der drickes.

Andra frukter, såsom persikor, nötter och val-
nötter, aprikoser, äppel och päron finnas der äfven
i ymnighet — och, som de äro ingens, står det
hvar och en fritt att deraf tillegna sig så mycket han
gitter.

I början af revolutionen hade Buenos Ayres*
styrelse bortsålt hela detta land åt en Spansk köp-
man, vid namn don Bias Despouy, för en betydlig
summa penningar. Han reklamerade länge denna
besittning så väl hos Buenos Ayres', som Cisplatinska
Republikens styrelse; men, som båda dessa gjorde
anspråk på landet, så blefvo hans reklamationer
alltid lemnade utan afseende. — Han återfordrade
derefter kapitalet; men detta var fika svårt att er-
hålla, som valutan — och troligen erhåller han all-
drig någondera.

Utom de nämnda staterna, göra Kejsardömet
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Brasilien och republiken Paraguay anspråk på detta
land: Brasilien, emedan detta rikes gränsor omfatta
-dessa Misiones i norr och öster: och Paraguay, eme-
dan samma land förut tillhört denna republik; men
för att förekomma alla dessa staters inkräktnings-be-
gär, har styrelsen i Montevideo indirekt tagit landet
under sitt beskydd, dymedelst att den der under-
håller en distrikt-chef, hvilken pro forma håller
vård om polisen och lagstiftningen. Emellertid
torde en dag komma då denna tvistiga punkt blir
anledning till oenighet, — ja kanske krig emellan
dess många pretendenter.

13. ARTIKELN.
Republiken La Banda Oriental del Uruguay. — Lavalleja och

Rivera. — Upplysning och Seder. —Montevideo. — La Mon-
tevideana. — Nöjen, — Charrua-Indianerne.

Republiken Banda Oriental del Uruguay,
eller Cisplatina gränsar i norr till Corrientes,
Misiones och Brasilien: i öster äfven till Brasilien
och det Atlantiska hafvel: i söder till samma haf
och Plata-flodens utlopp, och i vester till denna
samt Uruguay-floden, hvilka floder skillja dess om-
råde ifrån det Argentinska gebitet. Republikens
territorium sträcker sig i nordlig och sydlig rickt-
ning ifrån 29° 15' till 35° S. Låtit., samt i östlig
och vestlig ricktning ifrån 35 till 40°° V. Long.;
dess klimat är synnerligen hellsosamt, ehuru un-
der vinter-månaderna regnet, och stundom om
sommaren torrkan äro besvärliga. Landet om-
Vexlar af berg, slätter, floder och skog. Frukt-
barheten är ungefär lika stor som i trackterna
omkring Buenos Ayres; likväl trifvas här de Euro-
peiska växterna bättre, i anseende till de friska
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vindar, som ifrån det närbelägna hafvet rensa luften
i detta land, och i synnerhet i dess sydliga trackter.
Vid staden Maldonado, som är den sydligaste punk-
ten af landet, odlas potatoes, hvilka hade till fast-
het, storlek och smak äro jemngoda med de Euro-
peiska, — en högst ovanlig händelse i Syd-Amerika,
der denna jordfrukt vanligtvis är lös, aflång och
söt; äfven äpplen och päron odlas här med fram-
gång, och äro i synnerhet de senare ganska goda.
Betet är ofverallt förträffligt, och boskapen har se-
dan det Brasilianska kriget betydligt tilltagit. Afven
ha flere utlänningar i senare tider nedsatt sig i lan-
det, och begynt der tillverka smör och ost, som i
godhet icke eflerge de Europeiska fabrikatema.

Jag har i det föregående (Pag. 269 o. f.) omta-
lat Monlevideos handel, och förbigår således här,
att omnämna de artiklar, som importeras till — och
exporteras ifrån denna lilla stat. Republikens folk-
mängd uppgår till omkring 180,000 personer; dess
styrelse är inrättad efter typen af styrelserna i de
öfriga Syd-Amerikanska fristaterna, och lagarne äro
ännu de fordna Spanska, med undantag af några
•få modifikationer, som politiska och ekonomiska
förhållanden gjort nödvändiga.

Den egentliga styrelsen förvaltades år 1831 af
följande personer: Brigad-Generalen don Fructuoso
Rivera var President. — För in- och utrikes ären-
derne var don José Ellauri så kallad Minister-Se-
kreterare, och hade tillika krigs-ärendemas portfölj.
Dessutom furmos tre så kallade Ofciales primeros,
(Expeditions-Sekreterare), nämligen: en för inrikes-
e/i för utrikes- och en för krigs-ärenderna. För Fi-
nance-departementet var don Gabriel Pereira Mini-
ster-Sekreterare, under hvilken sorterade en Ofcial
primero jemte en Contador General (General-räkne-
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mästare), en Colector General (General-uppbördsman)
och en Tesorero (Skattmästare).

Republikens område är indelt i 9 särskillda
departamentos, eller distrikter, som bära namn af
de innom desammas belägna villas och städer, och
ifrån hvilka Senatorer och Deputerade lill den lag-
stiftande församlingen väljas, nämligen: San José,
Soriano, Durazno, Paisandii, Colonia, Cerro Lar-
go, Maldonado, Montevideo och Canelones. Ifrån
hvardera af dessa distrikter väljas en Senator samt
från två till fem Deputerade, i mon af distriktets
storlek; men till den första kongressen efter eman-
cipationen (1825) valdes de deputerade ifrån fjorton
särskillda ställen (Montevideo var då i Brasilianer-
nes våld, och kunde följaktligen ingen deputerad
derifrån väljas), nämligen: ifrån villan San José,
Guadalupe, San Fernando de la Florida, Nuestra
Senora de los Remedios, San Pedro de Durazno,
San Juan Bautista, San Isidro de las Piedras, Ro-
sario, Concepcion de Pando, Concepcion de Minas,
och Vivoras: ifrån staden San Fernando de Maldo-
nado*) samt byarna Saii Salvador och Vacas. Utom
de nu uppräknade, finnas ännu tvenne betydliga,
villas, nändigen Mercedes och den förutnämnda Ca-
nelones, men hvilka då förmodligen af krigs-orolig-
heter varit hindrade ifrån att skicka deputerade.

Den Högsta Domstolen består af en President
med tvenne röster, samt tre ledamöter, och en No-
tarie. Under denna domstol sorterar en Brottmåls-
och en Civil domare, och under dessa åter: los
Alcaldes del Barrio (distrikt-domare). Äfven finnes

*) Maldonado är republikens sydligaste hamn. Der bor en
aktningsvärd Spanjor, don Francisco Aguilar, som af staten
arrenderar ett indrägtigt själ-fiske. Dessa Själars skinn äro
utmärkt finhåriga och nyttjas till brämer, mössor, palati-
ner m. m.
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här en Fiscal General (Prokurator), en General-
Tullförvaltare , en General-Postmästare och en Hamn-
kapten.

Stats-inkomsterna äro ganska betydliga — sär-
deles igenom ortens handel, som betalar en ansen-
lig tull; men republikens oformliga styrelse-perso-
nal och embetsmanna-corps, jemte misshushållning
af de allmänna medlen, ha vållat, att dessa inkom-
ster numera blifvit otillräckliga. Då denna stat
utgjorde en Spansk Provins under Vice-konunga-
riket Buenos Ayres, förvaltades dess ekonomiska,
juridiska och militära angelägenheter utaf en mili-
tär-chef jemte några få underlydande domare, för
en summa af 12,000 piaster; — och, såsom repu-
blik hade budgetten icke behöft betydligt förökas ut-
öfver detta belopp, om revolutionens chefer mera
afsett landets väl än en tom fåfänga; men i det
stället tillskapades en modern Styrelse, bestående
af en President med väl lönte Senatorer och Mini-
strar, jemte en mängd af nya så väl militära som
civila embeten, hvarigenom de årliga Stats-anslagen
uppdrefvos till 600,000 piaster och deröfver. Man
hade åtminstone bordt vara betänkt på den öfver-
flödiga militärens indragning ochreform, hvarigenom
betydliga besparingar kunnat vinnas; men, ty värr!
gjorde fiendskapen emellan statens chefer, och de
af desse underblåsta partier, att militären icke alle-
nast bibehölls, utan ock vid förefallande tillfällen
betydligt föröktes.

De tvenne Generalerne Juan Antonio Lavalleja
och Fructuoso Rivera, hvarom jag förut nämnt j
detta arbete (Pag. 101 o. f.), begynte snart efter fre-
den med Brasilien att täfla om. Presidentskapet i
denna nya statsstyrelse. Ingendera af dessa Herrar
hade under kriget åsidosatt sitt eget intresse, utan
tverlom hade hvar för sig begagnat de tillfällen som



379LAVALLEJA OCH HIVERA.

erbjödo sig, for alt rickta sig sjelfve. Det var i syn-
nerhet de Brasilianska boskapshjordarne, som retade
deras roflystnad; och det påstås, att de hvardera
deraf tillegnat sig omkring trettie å fÖrtie tusen oxar
och kor. Lavalleja, som var hushållare, köpte
landtegendomar Och planterade der sin förvärfvade
afvel, samt blef en förmögen possessionat. Rivera
deremot var spelare och gjorde sig snart af med
sina boskaps-hjordar; följaktligen var han i beständigt
behof af penningar, och önskade derföre med be-
gärlighet att alltid kunna bibehålla for sig sjelf sta-

tens högsta embete, hvilket också, med få undan-
tag, hittills allt jemnt lyckats honom, antingen me-
delst det stora inflytande han förvärfvat öfver los
gauchos, med hvilkas grofva seder han gjort sig
fullkomligt hemmastadd, eller ock genom de intri-
ger han förstått genomdrifva i senaten och vid va-
len af deputerade. Lavalleja sjelf var icke ärely-
sten; han hade tvärtom, efter fulländade bragder
under emancipations-kriget, nedsatt sig på landet,
för att i ro kunna förvalta sin mammon- Men ödet
ville att bans hustru icke var af samma flegmatiska
sinnelag, utan tvärtom af en högdragen och äregi-
rig karakter. Hon kunde icke fördraga att hennes
man, chefen för de trettiotre (Se pag. 105 och f.),
skulle längre vegetera såsom en simpel landt-junkare,
utan narrade honom att ställa sig i spetsen för ett
parti, hvars plan var att störta Rivera. — Men den-
ne, som med sine gauchos, anryckte emot Monte-
video, tvang den dervarande styrelsen att förklara
Lavalleja för fäderneslandets förrädare; han blef
derpå drifven i landsflykt, och hans stora egendomar
förklarades hemfallne under staten. Rivera har sedan
förvärfvat ett sådant välde öfver denna stat och dess
invånare, att, ehuru landet säges styras konstitutio-
nell, han likväl der regerar egenmäktigt, ulan af-
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seende på de kontroller, konstitutionenen föreskrif-
va; och, om folket, eller dess representanter någon
gång yrka på rättigheter, som stå i strid mot hans
eget intresse, behöfver han blott med sine gauchos
göra en liten hotande demonstration, för att ge-
nomdrifva sin egen allrådande villja.

Jag har några gångor varit i hans sällskap. Han
har en korpulent axelbred figur, är något trög i
sina rörelser, talar föga, och säger sällan några
qvickheter. Lik el gaucho, uppfödd på häst-ryggen
och älskare af spel och dobbel, trifves han bäst i
råa och okultiverade sällskap, och tyckes till och
med vara besvärad, då han någon gång befinner sig
i bättre kretsar.

Upplysningen i Banda Oriental står på samma
ståndpunkt såsom i de Argentinska Provinserna;
men jag tror mig icke fara villse, om jag påstår,
att frihets-sinnet här mera utvecklat sig, åtminstone
ibland de så kallade bättre klasserna. Man talar
här ganska fritt både i religiösa och politiska äm-
nen; ty Rivera söker i det yttre visa sig liberal,
och beifrar högst sällan det fria språk, som föres i
privata kretsar. Deremot tyckes prässen helt och
hållit bero af Styrelsens organer.

El gaucho är här lika rå, vild och bekymmers-
lös om sin framtid, som i den Argentinska Repu-
bliken, — och kanske är han här mera lömsk och
rofgirig Må hända har det tillstånd af tvång och
förställning, hyarvid Orientalerne fingo vänja sig
under den tid de beherrskades af Portugiserne och
Brasilianerne, småningom hos de lägre klasserna
foranledt till denna karakters falskhet, hvilken vis-
serligen är långt ifrån att ursprungligen vara Spansk;
och rofgirigheten har hos los gauchos dels blifvit
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uppammad af deras anförare under desses ofta oför-
synta plundringar, och dels hos dem sjelfva blifvit
en vana igenom det marodör- och krypskytte-krig
de förde emot sina fiender under Montevideos be-
lägring, hvarvid deras små parliella anfall hufvud-
sakligen gingo ut på att öfverrumpla> mörda och
plundra.

Allmogen är här mycket mera begifven på nö-
jen, än hvad jag kunnat märka i trackterna omkring
Buenos Ayres. Nästan hvar som hälst man kommer
om qvällarna, der några hus och kojor finnas, roar
sig folket med musik och dans, hvarvid ty värr!
knifsting och dråp ej äro sällsynta.

I de bättre kretsarne har jag funnit sällskaps-
lifvet ganska intressant, om man undantager de so-
cieter, som bära namn af de ledande, hvarest, utom
ett konstladt och tillgjordt lif, man ofta finner
personer, äfven af det vackra könet umgås, hvilkas
karakter och vandel äro mindre väl kända. Men i
respektabla borgares och embetsmäns hus, hvilkas
sällskaper icke äro så mycket en vogue, som de
nyssnämnda, har jag tillbringat många trefliga stun-
der. Umgänget är der högst uppriktigt och okonst-
ladt, och derjemte höfligt och förekommande. En
utlänning är i allmänhet här bättre emottagen och
häldre sedd, än i Buenos Ayres, hvilket till en stor
del måtte härröra deraf, att partierna på senare
stället i alla tider fått mera insteg, än i la Banda
Oriental.

Montevideo är denna Republiks hufvudstad;
den är belägen på en i hafvet utstående udde eller
half-ö vid 34° 54' 48" S. Bredd och 55° 58' V. Längd.
Den har varit och är till en del ännu omgifven af
vallar, uppförde af huggen sten och tegel; ehuru
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dessa vallar vid inkörs-portarna åt land-sidan blifvit
till hälften borttagna. Vid Stadens Syd-östra ända
är ett citadell, el Forte kalladt, som tillika utgör
kasern för garnisonen, och vid half-öns vestra
pynt befinner sig ett mindre kasteli, hvilket jemte
det förut omtalade och på andra sidan af hamnen
å Montevideos berg belägna (Pag. 20), — försvarar
inloppet till hamnen. Staden är regulier och täm-
ligen väl byggd; och, ehuru gatorna på midtcn,
eller der de åkande färdas, äro alldeles intet eller
högst obetydligt stenlagda, finnes dock på de flesta,
troltoirer af huggen sten eller tegel. Läget är ut-
märkt vackert; och de välbyggda husen med sina
platta tak och de derpå byggde små observatorier-
ne, derifrån husägarne kunna i ett ögonkast öfverse
nästan hela horisonten, — jemte stadens torn, be-
fästningar och vallar, gifva den ett ganska imposant
utseende. Folkmängden uppgår till omkring 16,000
själar, och äro invånarne till största delen Spanjo-
rer, mestiser, mulatter och svarta, ehuru väl der
äfven finnes ett mindre antal af Indianer, Portugi-
ser, som qvarstannat ifrån den tiden landet hörde
under Portugal, samt andre utlänningar. Der äro
tvenne stora torg, hvaraf det ena egentligen är sa-
lu-plats för frukt, grönsaker, kött, fogel och andra
maivaror, och tillika utgör familjernas morgon-pro-
menad: det andra tjenar egentligen för föror ifrån
landet, samt till exercis-plats för tropparna; det är
ganska stort, och omgifves af den vackra katedral-
kyrkan, rådhuset, polisen och arresten. Tomterna
äro bebyggda rundt-omkring uti fyrkant, och under
de flesta större gårdar äro hvalf eller cisterner mu-
rade, hvari, när regn inträffar, vattnet samlas ifrån
taken medelst bleck-pipor, anbragte i hvarje af går-
darnas fyra hörn. Detta är ett nödvändigt försigtig-
hetsmått, emedan brunnar med sött vatten icke fin-



383MONTEVIDEO.

finnas innom stadens område, utan på nära en fjern-
dels-vägs afstånd. Invånarne här, likasom i Chile
och Buenos Ayres, anse dessutom brunns-vatten för
ohellsosamt, hvilket jag också tror det är, i jemfÖ-

relse med det kristall-klara och välsmakande regn-
vattnet, som man här erhåller.

Denna stad torde vara en af de sundaste i Syd-
Amerika. Omgifven på tre sidor af vatten och på
den fjerde af ett högt och flackt land, blåser der
nästan beständigt friska vindar. Staden ligger äfven
högt, så att intet stillastående vatten kan samla sig
innom dess murar, och under sommar-månaderna
har man det yppersta tillfälle till saltsjö-bad. Dessa
begagnas också då ganska flitigt af invånarne, och
man ser under denna tid hvarje afton stadens da-
mer och herrar om hvarandra i simmkläder sväfva
fram och åter på böljan, äfven då denna rullar
hög och hotande mot stranden. Man måste dock
akta sig, att man icke kommer for nära till de
klyftor, och större stenar, som ligga under vattnet;
emedan dessa äro ofverallt betäckta med derpå fast-
växta, skarpa och hvassa snäckor, som lätteligen så-
ra den simmande. Jag störtade mig en gång i sjön
utför en sluttande klippa, och fick dervid hela brö-
stet sargadt af dessa snäckor.

Qvällarna, nätterna och morgnarne äro här,
och då det icke regnar, utomordentligt angenäma.
Familjerna församla sig då på sina azoteas, som de
kalla terrasserna eller promenaderna på hus-taken,
dricka der thé, lemonad eller punsch, och hafva
der ofta nog sina tertulias (kotterier), konserter och
stundom — till och med dansar. Här inandar
man den renaste luft, och man liksom känner
huru villigt lungan vidgar sig för att deraf in-
hemta tillräckligt. Äfven om man är ensam, har
man roligt hår; ty man har sällskap af den rena
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atmosferen, af de stora tindrande stjernorna på det
vackra blå himlahvalfvet, och stundom af det all-
dra herrligaste månsken, som, snart sagdt, ifrån den
punkt der man står till det oändliga, billdar på
hafs-ytan en strålande diamant-ström. Men äfven
om man vill samspråka, erbjuda de närmaste gran-
nar dertill de angenämaste tillfällen; man behöfvér
endast närma sig till- eller klifva öfver det galler,
eller den långa mur, som åtskilljer dessa azotcas,
for att genast få sällskap — och man är alltid väl-
kommen.

Ofvanpå dessa (azoteas) äro de nyssnämnde ob-
servatorierne byggde; de äro små hus, och kunna
på bottnen innehålla ett å två rum, der man finner
stolar, soffa och bord; och vid ena väggen leder
en liten trappa till taket af denna lilla byggnad,
hvarifrån man då med kikare kan upptäcka ankom-
mande och afgående fartyg. Alla morgnar ser man
desse observatorier upptagne af nyfikne bespejare;
och så snart ett kommande främmande fartyg blif-
vit igenkändt af dess nations konsul, hissas genast
nationens flagga ifrån samma konsuls observatorium,
till ett tecken så väl för kaptenen på fartyget, som
för de köpmän af hans nation, som befinna sig i
staden.

Las Montevideanas (Montevideos damer) äro,
såsom Spanskorna i allmänhet, behagliga i sitt sätt
att vara, utmärkt ingenvas (okonstlade), llanas (en-
kla) och lätta att blifva bekant med. De hafva ta-
lande svarta ögon med långa ögonhår, och ögon-
bryn, såsom dragna med pensel. Deras växt är
smärt och rundad; de hafva små händer och fötter
samt kläda sig smakfullt.

När jag 1830 ankom till Montevideo, kände jag
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der ingen annan, än min principal och'hans kassör.
Denne senare var en munter och förekommande
Nord-Amerikan, med hvilken jag förut tillbringat
några roliga qvällar i Buenos Ayres; han gjorde
mig samma dag, som jag ankom, det förslag, att på
eftermiddagen introducera mig i några hus, der
han var bekant. — Sagdt och gjordt; efter inta-
gen middag och kaffe, vandrade vi ut i staden.
Klockan var nära fem på eftermiddagen, och famil-
jerna hade redan rangerat sig vid sina öppna fen-
ster, för att taga den friska aftonsvalkan. Min vän
gick tätt förbi deras fenster som han kände, hellsade
och presenterade mig såsom en hans vän; och på
sådant sätt blef jag genast bekant med åtta eller tie
familjer. Alla svarade höfligt, och bådo mig vara
välkommen i deras hus. Jag besökte dem sedan på
egen hand de påföljande dagarne, samt befann mig
genast såsom hemmastadd i deras sällskap. — Ett af de
fruntimmer, for hvilkamin vän presenterat mig, träffa-
de jag dagen efter, sittande vid det Öppna fenstret.
Jag tilltalte henne, och ehuru det var förmiddag,
bad hon mig stiga in, hvilket jag genast efterkom.
Hon var enda dottren till en gammal Spanjor, och
befann sig vid mitt inträde ensam i rummet; sedan
hon bedt mig sitta ned bredvid sig, inkom en vörd-
nadsbjudande matrona; det var hennes mor. Dot-
tren, som hette Carlota, sade helt enkelt till
sin mor: »Mamma, här är en Don Carlos, vän till
vår vän L., som presenterade honom för mig i
går» (ty hvarken hennes far eller mor voro närva-
rande <Jå min vän presenterade mig). Härpå bad
gumman mig vara välkommen, och betrakta deras
hus såsom mitt eget. — Efter en stund inträdde
också fadren, for hvilken jag äfven af dottren blef
helt korrt presenterad, och hvilken ock,så hellsade



386 LA MONTEVIDEANA.

mig välkommen, samt bad mig befalla öfver honom
och hans omgifoing j allt hvad som vore innom
kretsen af deras förmåga. — Detla är väl egentligen
en gammal Spansk form; men hvar och en utlän-
ning tvingas af den hjertliga öppenhet, hvarmed
han sedan hvarje gång uti ett sådant hus blir emot-

tagen, att medgifva att deruti ligger någonting me-
ra än blotta ord. Men hvad som i synnerhet intar
en främling, är dessa damers otvungna konversa-
tion; det förefaller honom dervid likasom han känt
dem i hela sin lifstid; de äro muntra utan tillgjord-
het, qvicka och sarkastiska, ulan att hvarken be-
gagna bitande, eller för långt drifna, tvetydiga ut-

tryck fle double entendrcj — deras deltagande för
olyckan är uppriktigt, utan romantisk ofverdrift. Och
hvilken kavaljer skulle vid allt detta kunna vara nog
ingrato (otacksam) för att icke ursäkta, om han fun-
ne ett litet smicker ljuda väl i den äkönas öra.
Språket, det gudomliga Spanska språket, det lånar
sig så lätt £t de behagligaste uttryck, känslan hal-
kar så otvunget öfver tungan på de poetiska orden
— och snävt står den sköna framför idéernas spe-
gel, Men hon låter sig deraf ej förvillas, hon ka-
ssar en flygtig blick i denna spegel, och emottar
detta rökverk såsom en vanlig belefvenhet»— en gärd
åt hennes kön.

Tijl bevis på den lätthet, en främling — så
väl genom de härvarande damernas sällsynta belef-
venhet och aktning för utlänningar, som igenom
sjelfva språkets resurser — har att kunna, såsom
man säger, draga sig väl utur ett kinkigt §pel, tar
jag i anspråk mine Läsares tålamod, för att berätta
ett uppträde, son?, hände mig korrt före min afresa
ifrån Montevideo.

Jag både der bjjfyjt bekant ni,ed H? Geo, W. -t-

Nord-Amerikansk sjökapten, och med-redare i det
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fartyg han förde, — samt dertill, hvad Engelsmän-
nen kalla: en Gentleman/ han var för första gången
på orten, och kände icke det spanska språket, men
var angelägen, att innan sin afresa göra sig under-
rättad om stadens märkvärdigheter. Vi gingo ofta
tillsammans och gjorde dagligen små promenader så
väl innom, som utom staden. En afton besökte vi
Spektaklet, då han uti en af de första logerna på
första raden upptäckte ett fruntimmer, som intresse-
rade honom. Jag fann genast, att min Nord-Ameri-
kan var, såsom man der å orten uttrycker sig: tern-

plado (verbotim: stämd; men betyder här, upprörd).
Han hade intet öga mera för scenen, utan fixerade
oafbrutit damen i logen. Andteligen frågade han
mig, om jag visste hvem det fruntimret var; och, då
jag svarade ja: och tillade att hon var ifrån Buenos
Ayres, samt att jag käifde henne, — bad han mig visa
honom den vänskapen, att introducera honom hos
henne och hennes familj, hvilket jag låfvade. Vid
spektaklets slut kommo vi öfverens att den följande
dagen träffas hos mig korrt före skymningen; men
Hr W. hade blifvit hindrad, och kom icke förr än
efter mörkningen. Jag visste ganska väl vid hvilken
gata damen bodde, och alt nummern på huset var
50, men i den delen af staden äro nästan alla hus
lika; vi gingo arm i arm inbegripne i ett samtal,
och jag missräknade mig på antalet af de tvär-gator
vi hade att passera, hvarigenom vi kommo ovetande
att gå förbi den gatan, der damen bodde, och ve-
ko i stället af vid den följande. Husen voro, som
sagdt är, fika vid dessa gator; vi kommo till N:o 50,
och jag klappade sakta på porten. Genast utkom-
mer en neger och frågar vårt ärende, hvartill jag
svarar med frågan: La senqra estå en casa? (Är frun
eller mamsellen hemma?) Han ingår genast att

anmäla oss, då på en gång tvenne negrer ifrån
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den ena sidan af farstun utkomma med hvar sina
två silfver-kandelabrer, hvari brunno spermacetty-
Ijus, — efterföljde af ett ungt skönt fruntimmer, som
jag då såg för första gången i min lifstid. Hon
gjorde för oss en lätt böjning på hufvudet, och
sväfvade under uttrycket: ))cnlren Cavalleros-» (stigen
in rnine Herrar), öfver farstu-gålfvet till den midt emot
varande förmaksdörren. Jag hade redan trädt in i
farstun och hellsat damen, då Hr W. ropade till
mig på Engelska: »Det är ett misstag Hr 8., för
all del vänd om!» Men äfventyret föreföll mig ro-
ligt, damen intresserade mig — och jag beslöt, att
fullfölja det; jag sade derpå till Hr W.: »Jag har
alldrig tyckt om att retirera, stig in Hr W.!», hvar-
på vi båda följde vår okända in i förmaket och öf-
ver den granna golfmattan till en präktig kanapé,
der hon salte sig ungefär på midten, och tecknade
åt Hr W. att sätta sig vid hennes högra sida, samt
åt mig att taga plats vid den venstra. Jag hade emel-
lertid under den långsamma gången hunnit något
läsa öfver min role, och Läsaren täcktes benäget ur-
säkta, om den icke är i hans smak, men jag fann
för momangen icke på någon tjenligare. Jag bör-
jade då: »Bella Senorita!» (vackra lilla dam) »vär-
des förlåta oss vår djerfhet, att, ehuru alldeles obe-
kante, intränga uti ert angenäma sällskap, men jag
har länge varit i Syd-Amerika och lärt känna ert
vackra köns öfverseende mildhet, hvårföre jag på
förhand räknar på er förlåtelse. Denne Herres
namn är W.; han är hemma i New-York, och min
vän, men har icke den lyckan att känna ert sköna
språk; jag har derföre varit hans ciceron, samt vi-
sat honom en del af det intressanta i denna stad,
som förtjenar en främlings uppmärksamhet; men
han har slutligen gifvit mig det uppdrag, att visa
honom det älskvärdaste fruntimmer i Monteyideo;
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jag har sjelf ofta med tyst beundran gått förbi edra
fensler, utan hopp att någonsin få den lyckan att
kunna göra er bekantskap; men nu har önskan, att

villfara en väns åstundan, hos mig öfvervunnit alla
skrupler — Är ni så ädelmodig och förlåter mig?»

Jag öfverlemnar till hvar och en af mine Läsa-
re att afgöra, huru ett Svenskt fruntimmer i en så-
dan ställning skulle hafva förhållit sig. — En En-
gelska hade säkert stigit upp och lemnat de obudne
gästerne åt betjeningens försorg- — Men min Mo-n-
-tevideana satt qvar på sin plats, förlorade icke sin
goda min, och svarade helt enkelt: »Jag beklagar er
vän, som blifvit narrad genom edra dåliga ögon;
men ja£ står hos er i förbindelse, för att ni ige-
nom hans bekantskap förskaffat mig tillfälle, att

skrifva till en min bror, som är i pension i New-
York, och ifrån hvilken jag på flera år ej fått nå-
gon underrättelse. — Nota bene, om Hr W- vill
göra mig den tjensten att befordra brefvet.» Min
vän var härtill naturligtvis ganska villig, — och så
börjades en bekanlskap, som vi sedan icke glömde
att underhålla.

Spektakel*) och'' dans utgjorde här, likasom i
Chile, ungdomens lif. Nästan i hvarje bättre hus
fanns ett fortepiano, och dermed roade familjerna
sig sjelfva och sina gäster hvarje afton då de voro
hemma; guitarr och sång blefvo äfven ofta anlitade;
men dansen utgjorde ändå alltid hufvudsaken, när
sällskapemas antal sådant medgaf. Denna bestod
af de national-dansar, valser, francaiser och kontra-
dansar, som brukas i Buenos Ayres.

De så kallade Flestas Mayas, eller féter i an-

*) Sjieltalilerna och theatrr-hus.t äro under medelmåttan
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ledning af Syd-Amerikas och denna Republiks eman-
cipation, firas här ännu med värma och intresse.

Den 25, 26 och 27 Maj äro årligen firade med
hvarjehanda nöjen. Ibland annat såg jag här (1831)
ett slags karrusel uppföras på stadens stora torg.
En mängd af bättre ynglingar hade maskerat sig och
klädt ut sig till gauchos, samt redo i fullt karrier
och med fällda lansar på en m«d skrank omgifven
håna, för att med lansarna upphämta de flera rin-
gar, som voro upphängda öfver denamma. Ordent-
lige domare voro härvid tillstädes, hvilka utdelade de
vunna prisen, och en brokig mängd af åskådare
uppfyllde dervid luften med sina bifallsrop. På nå-
got afstånd ifrån denna bana såg man en ung gau-
cho ridande på en cavallo chutaro (villd häst), hvil-
ken dervid gjorde alla möjliga språng, så väl åt si-
dorna som i luften, för att göra sig ledig ifrån sin
ryttare; men denne satt ganska stadigt qvar, ehuru
han icke hade någon sadel. Ännu löjligare föreföll
mig ett annat uppträde; man införde, nämligen, på
torget en villd tjur, äfven beriden af en gauchoy
tjuren hade dervid högst löjliga rörelser, vrålade
illskefullt och kastade sig stundom omkull, då ryt-
taren för en stund måste lemna honom; men så
snart djuret åter kom sig på benen, hoppade den-
ne åter på dess rygg, hvarefter tjuren ånyo börja-
de hoppa och galoppera emellan folkskarorna, hvil-
kas rop och högljudda skratt ännu mera retade
honom.

Kamavalen firades här på samma sätt som 1 Bue-
nos Ayres, med dans, små maskerader, vatten- och
ägg-kastning m. m. I synnerhet blefvo de hus bom-
barderade med ägg-kastning, uti hvilka flera frun-
timmer bodde. Dessa togo väl sin tillflykt på las
azoteas, men der voro de åter blottställda för gran-
names anfall; ty stora högar af med vatten fyllda
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ägg, voro samlade på de omkringliggande hus-taken,
— och der fanns alltid en tillräcklig besättning af
gamle och unge män, som med välldig styrka på
damerna öfverkastade de förrädiska bomberna. Vid
sådana fester dellaga alla klasser i de ofientliga nö-
jena; man ser dervid på gator och torg ett brokigt
vimmel af både bättre och sämre folk, gauchos,
negrer och indianer.

Negrerne, hvaraf en stor del här äro frie —

resten slafvar — äro i synnerhet begifne på nöjen.
På en öppen plats vid den södra stads-muren ser
man dem alla söndags-eftermiddagar församlade i
särskillda grupper för hvarje särskilld nation, sjun-
gande sina visor och dansande sina besynnerliga na-
tional-dansar.

Indianerne äro skygge och mindre böjde för
offentliga nöjen; de bära slafveriets prägel i sina an*
lets-drag, och ha svårighet att kunna vänja sig vid
det sociala lifvet. De fleste indianer man nu finner
i Montevideo, äro fångar, tagne från en stam, som
nedsatt sig på la Banda Orientals gebit, och hvil-
ken af republikens nuvarande chef, don Fructuoso
Rivera, år 1831 blef förstörd. Jag såg när desse
fångar infördes till Montevideo, och delade invå-
narnes förtrytelse öfver det brutala sätt, som blef
begagnadt, när de togos och deras stam förstördes.
Premier-Löjtnanten vid Svenska flottan, Hr A. G. Oxe-
hufvud, som vid samma tillfälle vistades i la Banda
Oriental, och varit i tillfälle att nogare göra sig un-
derrättad om denna katastrof, har benäget, och till
mitt begagnande, derom lemnat mig en uppsatts,
hvaraf följande utdrag torde intressera mine läsare:

»En vacker sommardag i Januari 1831;» berättar
Hr Oxehufvud, »red jag långsamt öfver en af la
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Banda Orientals vidsträckta slätter, då jag i horison-
ten blef varse en mörk rand, hvilken likasom sling-
rade sig fram igenom det höga gräset. Min hast
var uttröttad efter en lång ridt, och jag sjelf plågad
af både trötthet och hunger, emedan jag redan ri-
dit i tvenne dagar utan att se någon mensklig bo-
ning, och mitt mat-förråd, hvilket enligt ortens sed
bestod af rått kött — redan var fortärdt.

Jag skyndade mig derföre att närma mig till det
rörliga föremål, som väckt min uppmärksamhet,
och upphann snart en afdelning af Republikens
troppar, som eskorterade några hundra fångne In-
dianer, och med hvilken jag förenade mig.

Montevideos dåvarande President, don Fructuoso
Rivera, hade ~ under förevändning att med de
Indianer, som bebodde skogarne vid Uruguay-flo-
dens stränder, afsluta ett fredsfördrag — låtit in-
bjuda dem att möta honom på ett uppgifvit ställe
vid Republikens norra gräns. Indianerne, som icke
häruti kunde ana något förräderi, inställde sig
på mötesplatsen till ett antal af 4 å 500 personer,
under anförande af 5 å 6 kasiker, ibland hvilka
flere utmärkt sig genom tapperhet under det nyli-
gen slutade kriget med Brasilien, hvarvid de, såsom
allierade till denne samme Rivera, hade fäcktat un-
der hans befäl. — Sedan de vid sådana möten van-
liga ceremonier voro förbi, erhöllo Indianerne, för
att betaga dem alla misstankar, några ankare brän-
vin jemte andra presenter. De lägrade sig då bred-
vid Riveras troppar, och tömde, under sina vanliga
döds-sånger*), de bränvins-ankare de erhållit. Men

*) Indianerne hafva i allmänhet upphört alt sjunga seger-sån-
ger, utan sjunga nu blott sorge-qväden, — likasom, för att
bereda sia; på ett olyckligt öde, hvilket de alla tro skall öf-
vergå dem.

Hr Oxchufvuds aninärknjing.



393CIIAKRUA IND.ANEI.NE.

så snart de deraf blifvit berusade, och till en del
inslumrat, blefvo de i hemlighet och under skydd
af mörkret, omringade af Riveras troppar, hvilka
genast med sabel och bajonett öfverraskade och an-
föllo dem i deras läger; och blefvo dervid män,
qvinnor och barn utan skonsmål nedgjorde. Men,
sedan kasikerne hemtat sig ifrån sin första förskräc-
kelse, och hunnit församla några grupper af sina
förskingrade landsmän, — uppstod en strid på lif
och död; och dyrt sålde flere ibland kasikerne
sina lif.

En ibland dem, hvilken antagit namnet Rondeau,
efter den förre guvernören i Montevideo, var, li-
kasom innom en förskansning, omgifven af sine fi-
enders lik. Redan hade femton soldater stupat för
hans lans, då han ändteligen — öfverhöljd af sår,
och vanmäktig af blods-förlust —stupade på en hög
af de fiender, hans välldiga arm invigt åt döden.

En annan kasikj vid namn Brown — ett namn,
han antagit efter den tappre Amiral Brown,
som anfört Buenos Ayres flotta — stod ännu quar
på stridsplatsen, oöfvervunnen och trotsande, sedan
alle hans landsmän dels stupat, dels blifvit tillfån-
gatagne. Soldaterne hade nu tröttnat att mörda,
och man skulle vara böjd att tro, det varit en bättre
känsla, som hindrade Rivera att låta nedskjuta den
tappre; men beklagligen måste jag förmoda, att det
blott var tankan, att uti sitt i Montevideo tillämna-
de triumf-tåg äfven ibland de fångnes antal kunna
räkna den tappraste ibland kasikerne, hvilken hos
Rivera föranledde beslutet, att denne kasik skulle
tagas lefvande. Detta kostade likväl flera lif, innan
han slutligen öfvervanns af mängden. Han blef der-
efter bak-bunden och inmängd ibland de andre
fångne Indianerne.

Detta drag af stolthet i olyckan och rådighet i
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faran, är vördnadsbjudande, och nästan hos alla In-
dianer gemensamt. — Se här ett drag af deras
djerfliet och förakt för döden — äfven vid en spä-
dare ålder! En ung gosse, vid namn Cordua, om-
kring 13 å 14 år gammal, hade redan länge öfver
sitt hufvud svängt las bolas*) och sålunda försvarat
sig, sedan han förut lagt en fiende död till jorden, —

då han slutligen måste gifva sig fången åt en fiendt-
lig ryttare, som afförde honom; men knappt hade
ryttaren fört sin fånge några famnar ifrån strids-
platsen, förr än denne i ett språng satte sig på hä-
sten bakom sin fiende, ryckte en knif ur hans
bälte, stötte den i hans lif, kastade honom döende
ur sadeln, satte sig sjelf deri och störtade i fyr-
språng genom fiendens linie. Men hästen var ej
lika qvick som dess nye ryttare, hvarföre denne snart

upphanns och åter tillfångatogs af några kavaleri-
ster, som blifvit skickade efter honom; men äfven
denne yngling blef skonad ifrån döden, dels, för
att öka fångames antal, och dels för att genom ho-
nom gifva Montevideanarne ett begrepp om fien-
dens tapperhet, och om vådan af affären; — om det
kan anses vådligt för fyra hundra väl beväpnade
och beridne kavalerister, att försåtligt anfalla 4 å
500 fulla, sofvande och nakne Indianer, hvaraf hälf-
ten bestod utaf qvinnor och barn? — Det fordrades
visserligen mod att anfalla dessa sofvande lejon, —

men vådligt hade det blifvit, att göra det under
deras vakna och nyktra tillstånd, samt om de varit
förberedda på striden.

Några dagar efter mitt möte med denna corps,
intågade Rivera i triumf till Montevideo; han red i
spetsen för sina tappre krigs-kamrater, och de fång-
ne Indianerne följde efter, omgifne af en stark

*) Se V»%. 41.
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vakt: männerne med händerna bakbundna, och
qvinnorna, bärande de mindre barnen på ryggen,
samt förande de större vid handen. De förre voro
till större delen nakne, utom ett skinn, som de lin-
dat omkring lifvet, och hvilket nedhängde öfver
medjan. De flesta af de senare deremot voro till
största delen af kroppen insvepta i skinn; några
hade linntyg, och andra buro endast en korrt kjor-
tel omkring lifvet. De voro i högsta grad osnygge,
och på de gator, der de framtågade, uppfylldes
hela luften af en genomträngande stank.

Efter ankomsten till denna stad, blefvo de likt
kreatur inföste i en tom brädgård, der de genast
nedkastade sig på bara marken. Der fingo de nu
köttet af en sönderstyckad oxe, samt något ved och
en eldbrand, hvarefter de delade sig i grupper af
10 å 12 personer i hvarje, uppgjorde eld, halfstekte
dervid det undfångna köttet, samt förtärde det se-
dan med glupskhet.

Hvarje Europé, som befinner sig ibland dessa
yilldar, känner sig då ovillkorligen nedslagen till
sinnes. Det är motbjudande för honom att tänka
sig vara deras like; och tankan, att dessa varelser
också äro menniskor, samt äga lika anspråk på fri
villja och odödlighet, som han — är i sanning för-
ödmjukande. Men den moderliga natur, hvars
förstfödde barn villdarne äro, —denna natur, hvil-
ken uti alla sina fenomener är tillgänglig för odling
och förbättring, tröstar honom äfven snart öfver
det råa tillstånd, hvari han finner sine vanvårdade
likar. Desse Indianer bära namn af Charmas, och
utgöra en af Syd-Amerikas stridbaraste och tappra-
ste ur-stammar, hvilken ensam kostat Spanjorerne
flera lif än hela Mexicos och Perus eröfring *) Juan

*) Jag skulle likväl våga pasta, att Araukanerne vid Syd-Ame-
rikas vestra kust gjort Spanjorerne vida mera skada än des-
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Dias de Salis, den förste som upptäckte Plata-floden
blef ett offer för desse Indianers villdhet. De be-
bodde då hela kusten allt ifrån Maldonado till Uru-
guay-floden. Deras grymhet har alltid gått i bredd
med deras tapperhet. Då Spanjorerne först begynte
strida med Indianerne, plägade de förre gifva eld
bataljons-vis; Indianerne, uthärdade då, utan att vi-
ka, den första salvan, men störtade, så fort den
var gifven, öfver Spanjorerne, innan desse ånyo
hunno ladda sina gevär, samt dödade dem med si-
na pilar och lansar. Sedermera förändrade Span-
jorerne sitt stridssätt, och gåfvo linie-eld, hvilket
bättre lyckades dem.

Charruerne äro förträfflige ryttare. De kasta sig
med snabbhet på hästen, hvilken de styra medelst
en under dess käke knuten rem; samt bruka hvar-
ken sadel eller täcke. De begagna icke Europeiska
vapen; — en lans, el lazo*J, las bolas och stundom
en knif, utgöra alla deras vapen.

De äro fulla med ohyra; och, som deras qvin-
nor sällan tvätta sig, kan man ej föreställa sig något
mera vederstyggligt och osnyggt djur i naturen.
Då desse Indianer till det mesta lcfva af häst-kött,
smörja sina kroppar med detta djurs fett, samt hölja
sig i dess råa hud, — så ger detta dem en stank,
som man känner på flera hundra alnars afstånd.
Detta oaktadt, har naturen begåfvat dem med en
reslig och vacker kroppsbyggnad **). Kasiken Brown

se; Araukanerne utgöra ännu en fri och oafhängig stam,
och torde med svärighhet någonsin kunna underltufvas.

*) El lazo, beslår af en låug lina af läder med en ränn-snara
i ena ändan. Härmed träffar Indianen sin fiende på en be-
tydlig distance, och nästan på hvad ställe af kroppen ban
behagar. — (Se Pag. 42.)

*+) Detta torde gälla med en och annan Indian. Jag såg äf-
ven kasiken Brown, och fann honom såsom han här är
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var omkring 13 quarter lång, med väl proportionerade
och ovanligt muskulösa lemmar. — Deras färg är röd-
brun, ögonen små och svarta samt begåfvade med
den skarpaste syn. Tänderna äro hvita och vackra,
händer och fötter välskapade, samt håret svart,
sträft och glänsande. De hafva intet skägg; deras
uppsyn är villd, — och ett uttryck af elakhet är
tecknadt i deras ansigte- De gifta sig ganska unga,
taga flera hustrur, men en qvinna har alldrig mer än
en man. Dessa äktenskap fordra blott föräldrarnes
samtycke, och skills-mässa är lika tillåten för båda
könen.

Deras föda består, utom häst-kötl, äfven af ox-
och ko-kött samt struts- och rapphöns-ägg, och de-
ras favorit-dryck är det så kallade chicha — ett slags
cider af jäst honning, örter och vatten. Deras bo-
ning utgöres af några uppresta grenar eller störar,
beläckta med hästhudar, hvilka de föra med sig på
hästryggen då de draga i fält, eller eljest ombyta
vistelse-ort.

Då en far, en make, eller en giftvuxen bror
dör, afskära döttrarna, hustrun, hustrurna eller sy-
strarna en af sina finger-leder; hvarvid de begynna
med lillfingret på den venstra handen, och sedan
fortgå med hvarje finger för hvart sådant dödsfall
som inträffar. Derefter genomsticka de sina armar
och sidor med den aflidnes lans, och förblifva se-
dan i två månader i sina kojor, hvarunder de åt-
njuta ett knappt underhåll. Männerne deremot an-
lägga icke någon sorg efter sina hustrur; men efter
en fars död, låta de fullvaxte sönerne ränna ett rör
genom den köttiga delen af armen ifrån hand-lofven

beskrifven; men jag fann i allmänhet dessa Indianer, såsom
de öfrige i Syd-Amerika — korrta och undersällsige. — (Se
noten till Pag. 184.)
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upp till armbågen, hvarefter de tillbringa den för-
sta natten ända upp till bröstet uti ett hål i jorden;
dagen derpå uttaga de röret, och svälta sedan i tven-
ne dygn, hvarefter de i 10 412 dagar lefva på knapp
föda; och dermed anses sorg-tiden vara fulländad.

Charrua-Indianerne hafva fordom utrotat stam*
marne Joros och Bohanis, hvilka förut bebodde den
norra delen af la Banda Oriental, hvarefter de före-
nade sig med Minanis-Yndianeme; och utgöra nu-
mera dessa båda stammar tillsamman ett obetydligt
folk, hvilket innom korrt torde försvinna ifrån
jorden.

Oaktadt man en längre tid vistas ibland desse
och andre Syd-Amerikanske Indianer, blir det än-
då alltid svårt, att om dem formera sig ett riktigt
begrepp. Man skall alltid finna något hos dessa
naturens barn, hvarföre den civiliserade menniskan
icke kan göra sig reda; och deras organisation för
tanka och intryck, skall alltid for främlingen förblif-
va en hemlighet. För att fullkomligt lära känna
och kunna bedöma Indianens moraliska och intel-
lektuella bildning, är det icke tillräckligt att länge
hafva lefvat tillsamman med honom, samt att vara
hemmastadd i hans språk, för att rätt kunna fatta
fulla betydelsen af de ord, hvarmed han uttrycker
sina tankar; utan man måste äfven med honom haf-
va likartade sensationer och begrepp, — ja, snart
sagdt — samma puls; och detta identifierande med
Indianen kommer alltid att fela oss; ty så olika ele-
menter kunna icke af mennisko-villjan tempereras
till lika gradtal.

Indianen har ett eget sätt att betrakta skapelsens
högre föremål. Man ser honom stundom sittande
flera timmar på jorden, med armbågarne stödde
mot knäna och hufvudet mot kinderna, i framåt
lutande ställning, stirrande med ögonen på ett skal
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eller ett blad, och fördjupad i betraktelser. Han
rusar stundom upp under förfärliga rop, och slår
sig mot sidorna under alla tecken till vansinnighet,
men återfaller igen lika hastigt i sin förra allvarsam-
ma ställning, och då ser man hans ansigte öfver-
dragas med sorgens moln — eller rättare, hela hans
utseende antager en mystisk dysterhet. Begynner
han då att tala om den store Anden, om inenni-
skan, om döden eller lifvet, — så äro hans uttryck
fulla af djupsinnighet, så väl i anseende till hans
mystiska mimik, som till de billder, hvarunder hans
rika inbillning framställer dessa objekter. — Och,
besynnerligt nog, denne varelse kan ändå icke kom-
binera tvenne positiva idéer; det skulle t. ex. for-
dras åratal för att lära honom räkna till tolf. —

i^B. med bibehållande af hans frihet och lefnadssätt.
Han är oförmögen att styra eller ens dämpa en

enda af sina passioner; men han är enkel i uttryck,
då han vill beskrifva sina känslor. Om man talar
till honom om hans son, lägger han sin hand på
hjertat, och säger: »Det är en frukt som härifrån
fallit på jorden.» Talar man om någon af hans
hustrur, säger han: »Jag har valt henne ibland hun-
drade;» — men för en sup bränvin är han färdig
att sälja både son och hustru, och för en till —

mördar han dem inför edra ögon.
Religion, politik och menniskokärlek ha under

tvenne sekler lika fåfängt blifvit använde för att ci-
vilisera Indianerne. Villden irrar i skogarne, dör i
fångenskap , eller borttrånar i de f. d. Spanska stä-
derna; men öfver allt är han sig lik, alltid trogen
sina förfäders seder och vanor, och beständigt plå-
gad af en dyster aning om sitt slagtes snara utrotan-

de från jorden. Dessa folks öde synes vara att blek-
na och försvinna för civilisationens ljus. Deras död-
lighet är här i lika tilltagande, som i Nord-Amerika,
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i samma mon, som Europeerne tränga djupare in i
landet; man har anmärkt, att på de senare tjugu
åren mera än hälften af hela nationer försvunnit;
och man kan med visshet antaga, att om hundra år
härefter, det icke skall finnas någon enda Indian
qvar i hela Amerika. Förundrade skola våra efter-
kommande då fråga, hvarföre dessa menniskor icke
mera finnas till. — Vittnen till en hel befolknings
försvinnande, kunna vi ännu tala om dem som äro
qvar, men snart skola äfven dessa fä saknas för våra
forskningar; ty en osynlig kraft likasom förföljer
och tillintetgör dem*).

*) Likväl torde en mängd af Indianer i Syd-Amerika komma
att amalgameras med dr hvite, såsom händelsen varit i Para-
guay, och äfven till en del i de öfriga Syd-Aiuerikanska
staterna — och sålunda deras traditioner och nationali-
tet komma att fortplantas till en aflägsen cfterverld.
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