
Tempel bar
En tidning för stads och lantfolk

Mord under alla helgonahelgen 

Det borde bara vara minnet av Bonfire Toffee som 
ska vara kvar efter all hallows night i tid till Hallow-
mas. Men inte, åter har ett  bestialiskt mord skett 
på kort tid! Denne galning som sätter skräck i hela 
London. Som tur är var det inga barn som upptäckte 
det sönderslitna liket efter en lyckad    “guising” eller 
att det inte verkar ha varit ett barn som var offret. 
Vår repporter Alexander Sayes kan          rapportera 
att liket var mer sönderslitet än förra gången och att 
de verkar bli värre.
Vi har försökt få kontakt med både            Kommis-
sarie William Fallchester och Scotland Yard för att få 
veta mer men har inte fått någon information från 
Hennes majestäts jakthundar som flitigt jagar denne 
mördare.                                                

Rapport från första hörningen av Hans 
Kungl. Maj. Prinsen av Wales v Mr. Herbert 
Gables

LONDON - Åtalet mot Mr. Gables rörandes up-
pvigling och förtal gällandes innehållet i Mr. Gables 
artikel, “Madness, murder and malice - an inquiry 
into the death of the Royal consort and Her Majesty 
The Queens absence explained!”-The London In-
quirer, 15 Aug, 1862, hördes idag kl. 8:00 i Drottnin-
gens sätes domstol. Åklagaren yrkade på att det lög-
naktiga och illasinnade innehållet i Mr. Gables artikel 
var av sådan natur att dess syfte endast är att förstå 
som en försök till att smutskasta Hans Höghets, och 
i sanning hela nationens, goda anseende och att Mr. 
Gables med sina handlingar önskat att underminera 
vårt rikes säkerhet genom att frånta befolkningen 
förtroendet för deras från Gud givna regent. Åkla-
garen yrkade att Mr. Gables påståenden om att H.M. 
Prinsen av Wales skulle ha legat bakom en komplott 
vars syfte var att förgifta det, av oss alla saknade, 
Kungl. gemålet, saknar sanningsenlig grund och 
uppmärksammade bland sin bevisning det disting-
nerade och noggranna arbetet av Mr. Clarke, jour-
nalist vid The Times, som ett exempel på moraliskt 
uppriktigt journalistarbete.
 Mr. Clarke som redan tidigare refuserat Mr. Gable 
i “The plain simple truth behind the malicious ru-
mors of Mr. Gable and The London Inquirer” - The 
London Times, 25 Februari, 1863; Mr. Clarke har 
ställt upp som vittne i H.M. talan för att se till att 
rättvisa skipas. Rätten erbjöd Mr. Gable en möjlighet 
att återupprätta sitt anseende genom att uppbringa 
bevis för sina påståenden, Mr. Gable fortsatte sitt 
upprörelseväckande beteende med att hävda att han 
själv blivit utsatt för en komplott och allmänt störa 
den goda ordningen i rätten. Åklagarens yrkande gil-
lades av rätten och ett datum för fortsatt rättsprövn-
ing sattes till den 14:e November.



Det var med dunder och bång som avskedsfesten på 
Old Hall slutade. En fest som kommer att talas om 
länge. Alla som är någon i London och omnejd var 
där för att fira att Lord Peter Dashwood ska bege sig ut 
i kriget. Familjen Dashwood började firandet ute i na-
turen under dagen 31 Oktober. Old Hall har den un-
derbara Old Woods Temple som trädgård, något som 
verkade intressera de historiskt bevandrade gästerna 
Lady Cardew och Mrs Lane. Mrs Lane nämnde att 
det borde finnas keltiska lämningar där. De som inte 
var intresserade av historia kunde istället beundra 
det grekiska tempel som Lady Mildred Dashwood 
låtit bygga, och de vackra blommorna. Ms Campbell 
spatserade med Ms Chester och de verkade pigga och 
glada. Kan det vara för de snygga officerare som fanns 
på balen? Under dagens picknick serverades goda 
smörgåsar och gott franskt vin. Lord Bernard Dash-
wood, familjepatriarken, höll den första skålen till 
Vår drottning och sedan ett litet tal som lämnade få 
oberörda och som bjöd gästerna att ta för sig av maten 
och vinet. Därefter började lekarna. De små barnen 
var så nöjda, och även de större barnen fann nöje i 
ring-runt-rosen, boule, kurragömma och tennis. 
Gentlemännen lät kvinnorna få spela och troligtvis 
blev Kapten Marcus och Lord Nester avundsjuka på 
damernas framgång. Speciellt Lord Nester och Lady 
Asch tävlade länge och väl med oavgjort som resultat. 
Dessa två blev dock goda vänner under middagen. 
Sedan när damerna började frysa så gick Lady Mildred 
med sin väninnor Mrs Fairfax och Lady Cornwall in i 
värmen i slottet där den goda matronan hade förber-
ett ett veritabelt överflöd av maträtter: kalvhuvuden,  
franska bönor, röd hjort a la royal, smörhjärnor 
med lärktungor, tipsy cake, grillad ekorre, friterade 
kalvöron, duva a la Duchesse, lammtunga med spenat 
för att endast nämna några av underverken. Des-
sa verk åts till inslag av sång från den renommerde 
miss Lorraine Vandy. Lord Garreth nämnde att han 
saknade skottsk mat och den franske kocken hade då 
förutseende nog förberett lite haggis a la francis! Lord 
Garreth verkade inte veta om han skulle bli rörd eller 
upprörd men lät sig som de andra gästerna väl smaka. 
Under den fantastiska måltiden svimmade ett antal av 
damer och fick väckas till liv via luktsalt och genom 
att deras korsetter togs av för en kort stund, vilket 
naturligtvis  berodde på de rörande talen till Lord 
Peters ära, speciellt Lord och Lady Hawkins tal, men 
även Kapten Ingles och Minister Mayfall kommer att 
bli ihågkomna för sitt talföra sätt. 

Därefter var det ytterliga vin och inför efterrätterna 
höll Lord Bernard åter igen ett tal. De fåtal som kän-
na honom väl sade att de aldrig sett honom så rörd. 
Efterrätter var ryskgelé, rödvinsgelé, hjortron och 
ananasgelé, riskaka med mandel, torte frangipane och 
äggtoddy! Mums! Lord Bernard var klart nöjd med 
hur kvällen flöt och bjöd på det starka och goda fran-
ska vin som fått alla att slappna av och kanske blivit 
salongsberusade. Den goda drycken gick från flaska, 
till glas, till mun, ner i strupen och gav god trivsel. 
Även barnen slutade klaga på trötthet. Vilken del av 
den franska, södra kusten som gav upphov till detta 
vin kommer att noteras om folk mindes det, ty festen 
verkade aldrig vilja ge sig och höll fortfarande på när 
denna repporter gick och lade sig.

 Adjö Lord Peter Dashwood

A n o n s e r

TÄVLING med den senaste TEKNIKEN
Vad blir nästa SPINNING JENNY

kommande ÅNGMASKINEN? Eller det
nya LOKOMOTIVET som ska ta oss in i FRAMTIDEN!

Bidrag lämnas i form av fullständiga ritningar och 
patent, pågående eller beviljade, till Ian MacLoft vid

LONDONS VETENSKAPLIGA INSTITUT
till den 20 Februari 1864

SökeS!
~*~ Korrekturläsare till Tempel bar. ~*~ 

Gärna med tidigare erfarenhet av liknande       
arbete. Minst tre tidigare referenser.  
Ansökningar lämnas till vårat kontor i södra 
London.

Till AmerikA!
Vill du SökA lyckAn i                                                                   
möjligheTernAS lAnd? lAndeT där 
AllA drömmAr blir VerkligheT. Fr-
iheTenS lAnd ligger bArA där och 
VänTAr, endAST en båTreSA borT.  
                                     S.SörenSen



I Scharlakansfeberns fotspår: 
Förnuft och kristlig godhet

Utbrott av Scharlakansfeber har rapporterats i hamn-
städerna. “Åter är denna fruktade sjukdom i
England” säger Hennes Majestäts Hälsovårdsinspek-
törer. Sjukhusen förbereder sig och de förväntas
bli fulla samtidigt som människor flyr för vinden i 
desperata försök att inte bli sjuka. Tyvärr. Dessa
förtvivlade människor kommer förmodligen bara att 
sprida sjukdomen. Åter blir frågan om fungerande
sjukvård och hygien aktuell, liksom frågan om varför 
inget gjorts sedan de tidigare sjukdomsutbrotten i
kolera, pest eller malaria.

“Förnuft ska råda,” säger överläkaren Eric Landon i 
Dover, “men icke! De allmänna sjukhusen
behöver reparation. Vi behöver fler frivilliga att hjälpa 
till. Men frivilliga människor tas inte emot så
som de borde. De bör vara uppskattade och fram för 
allt givna instruktioner. Bara en sådan sak som
regelbundna bandagebyte räddar liv.”

Prästen J. Rabe berättar också: “I Galgbackedistriktet 
har jag till min stora ånger uppmuntrat min
flock att stanna hemma för att inte sprida sjukdomar. 
De ska inte frivilligt utsätta sig för sjukdomar.
Men! jag har rörts av dessa frivilligas kristna anda av 
medmänsklighet och givmildhet, speciellt av
de självuppoffrande kvinnorna. De talade om för mig 
hur deras barn redan låg sjuka hos läkaren och
att de som mödrar intet annat kunde göra än vårda 
dem och alla de barn som inte hade föräldrar
närvarande.” Prästen Rabe predikar idag om hur star-
ka män gråto som barn i dessa kvinnors armar
då de fått medmänsklighet. Dessa kvinnor har vårdat 
dem till hälsa och till Kristus. “Fler kvinnor borde
bli sjuksköterskor. Inte alla finner en man, men man 
kan finna ett kall minst lika viktigt som mitt eget.
Ja, nästan viktigare!”

Lord Mittford-Jamesey har i sina ägor i det nyskapade 
distriktet Pennycone-on-Aven låtit bygga
kloaker i byarna och diken längs vägkanter. Detta gör 
han med den senaste tekniken, en skopa
som drivs mekaniskt och kan göra arbete som skulle 
förstöra tio goda män på kortare tid. Denne
teknikintresserade gentleman hade detta att säga: 
“Det är skandal! Ingen människa ska leva i
osanitära förhållanden. Nomader i Mongoliet och Sa-
hara har bättre vett, men icke vi! Jag har flera
gånger frågat de lokala politikerna varför de planerade 

sanitära anläggningarna inte är genomförda
trots flera års planering! De sköts upp med hänvisn-
ing till Krimkriget, men det kriget är avslutat och
det långt ifrån var kloakerna borde ha byggts!”

I Pennycone-on-Aven har det nyligen utlysts att 
massbildning ska ske. Ordföranden för rådet
John Rowenton säger att det nybildade distriktet inte 
har pengar att investera i den senaste
tekniken. “Det går omedelbara resultat i att arbeta 
från grunden. I detta fall är det en billig investering
som ger mycket synbara resultat: utbilda kvinnorna 
att städa och även de män som har hushåll
utan kvinnor att hjälpa honom.” förklarar Rådman 
Rowenton och passar på att tacka Miss Florence
Nightingale för hennes outtröttliga upplysningsar-
bete.

Något som dock verkar vara svårt att sätta fingret på 
är vad detta hygieniska leverna består av.
Hennes Majestäts hälsovårdsinspektörer bekräftar 
att det hela tiden kommer nya rön. Dr James
Lazenby som för Hennes Majestäts hälsovårdsins-
pektörers räkning skriver instruktionsböcker
berättar: “Det kommer hela tiden nya rön och det tar 
tid att med statistisk säkerhet fastställa vad
som ger resultat. Men bättring sker ju på lång sikt.”

Åter igen är världens mest utvecklade land taget på 
sängen av sjukdom. Vi kan skylla på utlänningar,
men eftersom britter inte tar till sig den senaste for-
skningen inom sjukdom och hygien så får vi peka
ett anklagande finger på oss själva. Endast då vi 
slutar fly vårt ansvar och bygger fina kloaker och
sjukhus så har vi tagit vårt ansvar. det mest civilis-
erade landet kan främst leda genom gott exempel.

Den så kallade Selotsjukan som nyligen har smittat 
ett litet antal Londonbor och tidigare setts på an-
dra platser i det Brittiska riket, är nu under kontroll. 
Symptomen hos de smittade har varit att de agerat 
underligt för att sedan försöka ta till våld, i första 
hand med skarpa föremål. På grund av sjukdomens 
natur har nu det nyöppnade Broadmoor Briminal 
Lunatic Asylum tagit hand om situationen.
– Vi har läget fullständigt under kontroll och allmän-
heten har ingen anledning till oro, säger asylumets 
föreståndare Henry Matthews.

- Marthin Wayforth


