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Politiska tankar i Jönköpingsbladet 
 
(När den unge Viktor Rydberg knutits till Jönköpingsblad-
ets redaktion framträdde signaturen E i denna tidning med 
poem och aforismer som förebådade den mogne diktaren 
Rydberg. E uttalade sig ofta i politiska ämnen. Hans reflex-
ioner ger oss bilden av en renhjärtat radikal förkunnare. 
L. K.) 

 
ur ÅSIKTER OM FOLKET.  
Bidrag till representationsfrågan.  

                 (Jönköpingsbladet 23/10 & 6/11 1847) 
 

ANM. Om dessa åsikter förekomma någon republikan-
ska, så gör ju namnet ingenting till saken. blott san-
ningen bor i dem. Och sanningen - den prövar du själv, 
min läsare! 

        
      Det högre och lägre folket. 

 
Berget sade en gång till slättmarken: "Jag är högre än du." 
"Kan väl vara", svarade släta marken; "men det hela är 
som jag, och du är blott undantag." 

Delen vill gärna vara litet mera än det hela, det 
tillfälliga vill upphöja sig över det väsentliga. Takteglet 
tycker sig från sin höjd vara något vida mera än granit-
blocken, som uppbära hela huset och grunda dess murar. 
Ack, människosläktet giver mera akt på undantagen än 
på det, som tingen äro efter den allmänna regeln. 
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       - - - - - 

Gör de fattiga och den arbetande klassen blott rätt, så 
slipper du att göra den gott. 

       - - - - -  

Man frågar: viljen I göra Sverige till ett stort fattighus och 
utjämna dess berg till lika höjd med dalarna? Det frågas 
tillbaka: vad rätt har 1/100 av landets invånare att vara 
mindre fattig, än de återstående 99/100? Med vad rätt 
dragas värnande stängsel omkring den ena lilla kullen, 
medan den andra stora ligger för öppen fäfot? Icke har 
skaparen ställt så till, då han bildade den ena som den 
andra människan av jordens stoft och inblåste sin anda i 
allas hjärtan; icke heller står det skrivet uti Bibeln. Om än 
hela historien bevittnat, att denna orättvisa hittills varit 
ett allmänt faktum bland alla folk och i alla länder på 
jordklotet, är detta faktum icke därföre grundat i san-
ningen. Ty grus och sten äro i alla kullar, och den olika 
grönskan kommer blott av privilegiernas olika hägn. 


