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VECKOSKRIFT
FÖR

POLITIK OCH LITTERATUR
UTGIFVEN AF

C. F. BERGSTEDT.

N* 10. Lördagen den 9 Mars 1872.

Svårigheten att borttaga skatter.
Den nu tilländagångna veckan har, jemte 

den närmast föregående, varit af icke van
ligt intresse inom riksdagen. Menniskor 
som icke drömma om annat än riksrätter 
°ch sensationsuppträden, hafva icke haft 
någon tanke för annat än det väntade dé- 
chargebetänkandet, och sedan det nu ändt- 
ligen blifvit synligt, torde dess på det hela 
skäligen tama beskaffenhet hafva blott i 
ringa grad motsvarat deras väntan. Kan
ske till slut skola de påminna sig att 
sjelfva den De Geerska konseljen, som med 
rätta var så högt uppburen inom hela landet, 
under de båda första riksdagarne af det nya 
representativa skicket «satt på de ankla
gades bänk» för icke mindre än sju an
märkningar, hvaraf tre 1867 och fyra 1868, 
utan att den stora tidningspressen deröfver 
tog särdeles illa vid sig. Men friherre 
De Geer och hans kolleger vid rådsbordet 
hade icke den lyck an — eller olyckan — 
att i hvarje af sina handlingar följas af 
<;tl beundrande publieistskara. De fingo 
gälla för simpla menniskor, och när inom 
riksdagen ganska mycket, och ganska orätt- 
\SE klander förspordes mot några i sig 
sjelfva temligen oskyldiga regeringsbeslut, 
togs sådant ganska lugnt af dem som den 
tiden representerade det offentliga samve
tet: man var den tiden mindre frikostig 

nu med helgonglorior och martyräror.
Emellertid har, tyst och osedd, närmat 

en af dessa kriser, hvilkas verkningar 

sträcka sig till den aflägsna framtiden. 
Man skulle väl tycka att ingen ting borde 
vara lättare än att lätta de bördor som i 
form af skatter trycka på samhällets med
lemmar, då en ovanligt gynnande ekono
misk ställning icke blott medgifver ett så
dant lättande, utan nästan fordrar det så
som en nödvändighet. Och likväl har den 
nu varande riksdagen icke att erbjuda en 
ömtåligare punkt, så väl i afseende på re
geringens ställning och kamrarnes ömse
sidiga förhållande, som i afseende på en- 
drägten för framtiden mellan de stora huf- 
vudklasserna af medborgare. Vårt gamla, 
oerhördt invecklade och derför otrygga be- 
skattningssystem har blifvit vidrördt i en 
af sina hufvudknutar, och det är icke ett 
ögonblicks verk att under påtrycket af 
spända separatintressen lossa dessa genom 
århundraden tilldragna hårdknutar.

Det fordrade således en ieke ringa klok
het och takt â regeringens sida att söka 
den rätta uppslagsändan, och hvad vi re
dan bevitnat torde hafva visat, att den, 
all möjlig välmening och önskan att till
mötesgå alla parterna oaktadt, icke blifvit 
funnen. Det kan vid första ögonblicket 
synas oändligen tacksamt för en regering 
att taga i sina händer målsmanskapet för 
de mest vanlottade i samhället, och det 
ger utan tvifvel ett tacksamt fält för vackra 
oratoriska vändningar att bringa hvad som 
kallas »de arbetande klassernas» angelägen,-
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heter till tals, efter som »arbetarefrågan» i 
detta ögonblick är på allas läppar. Men 
ser man närmare på saken, har frågan om 
en skatteeftergift, motsvarande på sin höjd 
värdet af ett halft vinterdagsverke af det 
lägst godtgjorda arbetet, icke det minsta 
sammanhang med arbetarefrågan i dess 
egentliga mening. Den klass af arbetare 
som just nu tränger sig fram i den poli
tiska förgrunden med fordringar på poli
tiskt inflytande, och på reglering genom 
statens åtgärd af arbetsvinstens fördelning, 
är icke den för hvilken en skänk af 40 
öre om året har något att betyda, och det 
erinrades, under öfverläggningen i Första 
kammaren om skyddsafgiftens nedsättande, 
att hvad staten i första rummet är skyl
dig arbetaren, nemligen oinskränkt frihet 
att till sin nytta bruka sina förmögenheter, 
det har genom de nya näringsförfattnin- 
garne redan blifvit honom beskärdt, att 
industriens blomstring i ett land är för 
arbetaren ojemförligt mera välgörande än 
en statsallmosa af några öre, och att efter
skänkandet af en knappast nämnvärd tribut 
till det allmänna, hvilken han nästan icke 
känner och öfver hvilken han icke bekla
gat sig, omöjligen kan af honom uppfattas 
såsom en till tacksamhet manande väl- 
gerning.

Denna argumentation förblef ovederlagd, 
och vi skulle knappast tro att den kan 
med något hopp om framgång bemötas. 
Också utföll Första kammarens votum med 
den förkrossande siffran af 17 röster för 
och 77 emot regeringens förslag. Den 
»ministeriella undfallenheten» hos denna 
del af representationen har af pressen blif
vit upphöjd till en trosdogm. Skall man 
ännu längre fortfara att upprepa den nötta 
sagan ?

Hvad Andra kammaren angår, ställer 
sig frågan om skyddsafgiften visserligen 
något annorlunda: dess medlemmar anse 
sig mera omedelbart representerande de 
djupa lederna — en föreställning hvari 
man både upp- och nedifrån gjort allt för 
att stärka dem — och det var ögonsken- 
ligen på att vinna deras bifall, som den 
kungliga propositionen var anlagd. Huru 
vida detta bemödande lyckats, är mycket 
svårt att af diskussionen och voteringarne 
bedöma, ty en annan faktor hade här till
kommit, hvilken vi längre ned skola taga i 
betraktande. Man har trott sig icke begå nå

gon orättvisa, då man sagt att den besutna 
allmogen icke kan hysa några synnerligt 
varma sympatier för nedsättandet af en 
afgift, hvilken, om den verkligen trycker 
någon, drabbar en helt annan klass än 
dess barn, torpare, sockenhandtverkare och 
andra obesutne, så vidt de ej äro för fat
tigdom derifrån befriade, med ett ord alla 
sådana hvilka genom sin obesutenhet äro 
lika vidt skilda från det egentliga bonde
ståndet som tredje ståndet i slutet af förra 
århundradet från den tidens jordegande 
aristokrati. Detta har naturligtvis icke 
hindrat en och annan talare att framföra 
vackra, och äfven sanna allmänna betrak
telser om de fattiges rätt; men frågan hade 
blifvit sammankedjad med andra, af hvil- 
kas lösning den för det närvarande blifvit 
beroende, och det är icke utan sin märk
värdighet, att vid den votering som be
stämde en återremiss, för att vinna an
stånd till dess Andra kammaren för sin 
del fattat beslut om mantalspenningarnes 
borttagande, var det endast 58 som rö
stade för bifall till kongl. maj:ts propo
sition.

Den andra skattenedsättning som blifvit 
af regeringen förordad var borttagandet af 
lastpenningarne. Ingen skattelindring kunde 
i sig sjelf vara rättmätigare, och om båda 
kamrarne tillbakavisat den med en så öf- 
verväldigande majoritet som 67 mot 41 
i den första och 130 mot 27 i den andra, 
eller i hela riksdagen 197 mot 68, så be
visar detta ingen ting annat än att frågan 
derorn icke kommit å hane i den ordning 
som vederbort. Det är möjligt, att om 
skyddsafgiftens nedsättande aldrig blifvit 
ifrågasatt, skulle det hafva gått bättre med 
lastpenningarne, men alldeles gifvet lärer 
det icke vara: den allmänna meningen är 
dertill allt för litet förberedd. Man har 
icke lärt sig inse, att en beskattning som 
lägges på sjelfva transportmedlet i sista 
hand faller på afnämaren och på de varor 
som fraktas i fartygen, men icke på deras 
égaré, hvilka nog lära veta att hålla sig 
skadelösa genom de högre fraktbeloppen, 
men det är en lång väg för tanken att 
följa obetydliga bråk af ören, som genom 
denna skatt hopa sig på förbrukaren af 
den fraktade varan, och hvad den stora 
allmänheten ser af sammanhanget i de 
ekonomiska förrättningarne är så litet i 
förhållande till hvad den icke ser. För
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öfrigt är pålagan så gammal : hon har följt 
med den storartade utvecklingen af vår 
sjöfartsröyelse ända från Vasa-konungarnes 
dagar, och fastän hon icke fått intaga rang, 
heder och värdighet bland »de dyrbara arfve- 
delarne från våra förfäder», har hon icke 
med orätt blifvit kallad en grundskatt på 
skepp, ehuru underligt det å andra sidan 
kan tyckas att tala om en statens inteck
ning i lösören. Under de sista stånds- 
riksdagarne, då borgareståndets ökade in
flytande onekligen medförde den fördelen 
att bringa en större reda i de ekonomiska 
begreppen, hade äfven lastpenningarnes 
orimlighet blifvit insedd, och om statsbe- 
hofven ej lagt hinder i vägen deremot, 
hade de troligen vid sista ståndsriks
dagen blifvit afskaffade. För denna gång 
är frågan afklipt, och vi hafva knappast 
hjerta att beklaga utgången, hvilken så väl 
kunde förutses; vi hoppas fast mer att den 
moderation Första kammaren ådagalagt 
icke skall vara utan nytta för bevarandet 
af endrägten inom riksdagen i afseende på 
öfriga beskattningsfrågor. Om ett eller 
annat år är sakens framgång gifven, och det 
skall då befinnas att de i hög grad utre
dande yttranden som i lördags afgåfvos 
till Första kammarens protokoll icke blif- 
V1t framstälda förgäfves. -

På hr Ola Månssons förslag om mantals- 
Penningarnas upphörande skulle vi vilja 
tillämpa Geijers berömda yttrande om Kal
marunionen; aldrig har en händelse haft 
mer tycke af en tanke. Man hade val 
aldrig kunnat föreställa sig att den allde
les outarbetade, illa hopkomna och vid 
första påseendet temligen lättfärdigt fram
kastade motionen skulle hafva vunnit ett 
så afgjordt bifall i statsutskottet. Men 
måttet var fullt, och det behöfdes endast 
denna obetydliga droppe för att bringa 
det att flöda öfver. Det berättas från ut
skottets öfverläggningar, att en inflytelserik 
ledamot från Andra kammaren skall hafva 
yttrat, att väl ingen eljest kommit på den 
'dén om mantalspenniugarnes bottagande, 
°m ej kongl. maj:t varit så nådig att ge
nom propositionen om skyddsafgiftens ned
sattande dertill visa en väg, hvilken det 
''ore snart sagdt en undersåtlig otacksam- 
iet att lemna obegagnad. Tankegången 
nr mycket betecknande, äfven om ordaly
delsen icke skulle vara med diplomatisk 
"oggranhet återgifven. Den sofvande björ

nen vaknade i ett så lägligt ögonblick att 
utskottet i den knappa motiveringen, mer 
än tre gånger så lång emellertid som mo
tionärens, icke gifvit sig tid eller funnit 
det behöfligt att gifva den vanliga histori
ska utredning af skattens uppkomst; om 
hjonelagspenningarne, som föregingo qvarn- 
tullen, förekommer icke ett ord, och än 
mindre något försök till kritik af de per
sonliga skatterna. Utskottet nöjer sig med 
att »lika med kongl. maj:t»anse den skattelin- 
dring som statsfinansernas gynsamma ställ
ning medgifver, företrädesvis böra vidtagas 
på någon sådan skattetitel som trycker på 
de obemedlade klasserna, och det fans icke 
behöfligt att bevisa öfverensstämmelsen i 
detta fall mellan den till efterskänkande 
föreslagna delen af skyddsafgiften och man- 

, talspenningarue, i det båda äro kapitations- 
utgifter, som utgå af i det närmaste all
deles samma personer och till fullkomligt 
enahanda belopp. Det är ju för öfrigt en 
stor glädje att någon gång för ombytes

I skull — det är ju så sällan det inträffar 
i —»få tänka alldeles lika med kongl. maj:t».

Om endera af dessa skatter nödvändigt 
skulle borttagas, vore det ganska svårt att 

! uppställa någon rangordning dem emellan. 
Mantalspenningarne hafva åldern för sig, 
i det de i sin ursprungliga form härstam
ma ända från Carl IX:s dagar, men de 
hafva också varit af en mycket oregelbund
nare beskaffenhet, samt drabbat i hög grad 
ojemnt och till olika belopp, ända till dess 
att 1863 års författning deri bragte reda 
och fasthet, på samma gång skatten, från 
en mängd under vissa kategorier uppräkna
de personer, utsträcktes till nästan hela sam
hället. Hvad som kan göras gällande till

I fördel för den personliga beskattningen, 
är med mycken styrka anfördt i 1862—63. 
årens riksdags underdåniga skrifvelse, der 
det heter: »Hvad sålunda och i öfrigt i 
denna fråga förekommit hafva rikets stän- 

[ der tagit i noggrant öfvervägande, och der- 
I vid funnit mantalspenningarne, såsom va- 
; rande en kapitationsafgift, böra al hvar 
; och en medborgare, utan afseende på större 
I eller mindre förmögenhet, utgöras såsom 

en gärd till staten för det skydd han åt
njuter. Pä det ändamålet med skatten

I alltså icke måtte förfelas, är det af nöden 
I att den bestämmes till ett sådant belopp, 

att den samma må utan allt för stor upp-
I offring kunna af hvar och en erläggas;
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hvaraf åter är en följd, att endast verklig 
oförmåga bör berättiga till befrielse från 
skattens utgörande». Men allt detta gäller 
i alldeles samma mått om skyddsafgiften, 
och det finnes väl icke något skäl att den 
obemedlade i två omgångar med alldeles 
lika stort belopp, dels till statsverket, dels 
till riksgäldsverket, erlägger hvad som skall 
anses såsom hans tacksamhetsgärd för sam
hällets välgerningar och hans bidrag till 
upprätthållandet af dess, ordning.

Det är en af de allra svåraste punkterna 
i samhällsvetenskapen att afgöra, huru 
skatterna skola vara beskaffade för att vara 
fullt rättvisa. Om det är möjligt alt med 
säkerhet bestämma, huru stor dpi af statens 
utgifter utgår för att upprätthålla skyddet 
för person, i förhållande till dem som an
vändas på betryggande af säkerheten till 
förvärf och besittning, ett problem som 
naturligtvis är absolut olösligt, så återstode 
ändå den brydsamma omständigheten att 
sjelfva personerna, genom deras högst olika 
andliga och sedliga egenskaper, icke på 
långt när hafva samma värde för sig sjelfva 
och för samhället. De personliga taxorna haf
va emellertid alltid varit ytterst illa anskrifna 
hos ekonomisterna, och det vore ostridigt 
bäst att använda dem så litet som möj
ligt. Men då i allmänhet ingen teoretisk 
regel som är tillförlitlig kan uppställas för 
beskattningens fördelning, torde lagstifta
ren få i detta fall hålla sig till det som är 
möjligt, samt söka medlen till fyllande af 
samhällsbehofven der de äro att finna, och 
der de utan alltför känbar olägenhet kun
na uttagas. Erfarenheten har ådagalagt att 
den personliga skatten i vårt fädernesland 
icke kunnat umbäras, och att den kunnat 
bäras. Den personliga skyddsafgiften, som 
infördes vid 1812 års riksdag, hade ute
slutande sin grund i de efter de olyckliga 
krigen uppkomna statsbehofven, hvilka icke 
på annat sätt stodo att fylla; dess belopp 
blef satt derefter, 1 rdr banko för man och 
24 sk. banko för qvinna, en summa som med 
den tidens ekonomiska ställning kändes på 
ett helt annat sätt tryckande än nu. Ock
så har den tid efter annan blifvit, i den 
mån statsverkets förbättrade ställning det 
tillåtit, nedsatt till det närvarande be
loppet, respektive 40 och 20 öre, en i 
sanning ringa återstod af den ursprungliga 
siffran, isynnerhet om man gör tillbörligt 
afseende på det förändrade myntvärdet.

’3

Det är en särdeles omständighet, hvil- 
ken också under diskussionen inom riks
dagen blifvit framhållen, att den summa 
som staten kostar på folkskofeväsendet, 
1,200,000 rdr om året, nästan på siffran 
motsvarar statens inkomst af den ode
lade skyddsafgiften, och det kan icke nekas, 
att om de obemedlade klasserna böra utgöra 
en skatt till staten, så kan den icke utgå 
i en vackrare form än såsom bidrag till de
ras barns undervisning. Skall en del af 
kapitationsafgiften ovilkorligen efterskänkas, 
vore det således mera rationell, liksotn det 
onekligen skulle föranleda till större en
kelhet i uppbörd och redovisning, att bort
taga mantalspenningarne och låta hela 
skyddsafgiften qvarstå.

Om kongl. maj:t stält sitt förslag i så
dan syftning, hade regeringen haft ett kon
stitutionell öfvertag i fråga om de ordi
narie statsinkomsterna, som det kanske 
icke varit skäl för kongl. maj:t att kasta 
ifrån sig, ty föga eller intet betyder mo
tionen om mantalspenningarnes afskaffande 
såsom en skattefråga, i jemförelse med det 
omätliga spörsmål om riksdagens makt öf- 
ver hela statsregleringen, som på detta sätt 
blifvit plötsligt inkastadt i den offentliga 
diskussionen.

Statsutskottet har nemligen icke tillstyrkt 
riksdagen att för sin del besluta mantalspeu- 
ningarnes upphörande från och med 1873, 
utan hemställer att riksdagen må besluta 

' den ifrågasatta åtgärden. Man kan här 
fråga med Walan: »Förstån J eller hvad?»

Hvem tänker härvid på en half million 
mer eller mindre, och hvad betyder det väl 
om torpare och backstugusittare slippa be
tala 40 öre, emot det stora politiska fak
tum att all skilnad mellan ordinarie och 
extra ordinarie statsreglering, icke blott 
beträffande utgifterna utan äfven i den långt 
ömtåligare frågan om inkomsterna, med ett 
penndrag är öfverstruken och all beskatt
ning hädanefter beroende af den samfälda 
voteringen? Vi knappt föreställa oss att 
någon af dem som i Andra kammaren se 
ett stycke framför sig, ett ögonblick hade 
förestält sig att hr Ola Månssons motion nu 
skulle vinna framgång hos riksdagen. Man 
har der allvarsammare saker att tänka på: 
man vill veta hvad klockan är slagen.

Frågan är fri, om också svaret icke för 
tillfället skulle blifva det helst önskade. 
Förr eller senare måste det komma till en
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uppgörelse om grundskatter, indelnings- ! 
verk och all ting annat, antingen i den ena 
formen eller i den andra, antingen soin en 
aflösning på billiga vilkor eller en afskrif- 
uing med några få procent om året, hvil- 
ket kommer på ett ut, ehuru den förra for
men behagar oss ojemförligt bättre. För
sta kammaren har för denna gång svarat 
sitt non possumus, och den kunde icke göra 
något annat. Efter en icke nämnvärd öf- 
verläggning, som hufvudsakligen rörde sig 
kring sjelfva grundsatsen för kapitations- 
skatterna, afslogs statsutskottets tillstyrkan
de utlåtande med 82 röster mot 14, en 
betydligt mindre minoritet emellertid än vi 
hade väntat oss, efter som dessa bifallan
de icke godkände den af utskottet omfat
tade grundlagstolkningen, enligt hvilken 
riksdagen skulle enligt densamma besluta 
öfver en fråga rörande de ordinarie inkom
sterna icke blott »för sin del» utan med 
absolut rätt; man endast önskade en åter- 
remiss i syftning af raantalspenningarnes 
borttagande. Den konstitutionella sidan af 
saken blef, såsom det syntes, genom en tyst 
öfverenskommelse icke vidrörd ; troligen var 
man inom sig ense, att i händelse af Andra 
kammarens bifall till motionen Första kam-

pade belopp, eller hvad till Riksgäldskon- 
torets utgifter och inkomster hörer, eller 
grunderna för Riksgäldskontorets styrelse 
och förvaltning, till profiling hos riksdagen 
förehafves, gälle hvad angående behandlin
gen af utskottets afgifaa förslag uti Riks
dagsordningen stadgas». Det är således 
endast om dessa frågor som, i händelse 
af olika beslut kamrarne emellan, den i 
§ 65 Riksdagsordningen omtalade sam- 
fälda voteringen kan ega rum. Med »re
glering» af riksstaten kan väl icke rim
ligen menas någon ting annat, än ett 
tillseende att statsverkets beslutade utgif
ter må med motsvarande inkomster betäc
kas, hvilket är så mycket ögonskenligare 
syftningen, som straxt derpå tillägges ut
trycket om bevillniugens »efter statens re
glering lämpade belopp.» Här kan således 
icke vara fråga om något efterskänkande af 
ordinarie statsinkomster, eller om deras ut
bytande mot extra ordinarie, lika så litet 

! som om någon indragning af ordinarie 
I embetsmäns löner, eller af de till indel

ningsverket och öfriga statsändamål anvi
sade fastigheter, fonder eller andra in-

I komsttitlar. En annan tolkning af det ci
terade stället i Regeringsformen skulle göra

Uiaren skulle komma att vägra bifall till 
voteriugspropositionen, så att frågan i alla 
händelser icke skulle kunna bringas under 
s8tnfäld votering enligt § 65 Riksdagsord
ningen.

Under sådana förhållanden kan Andra 
kammarens beslut, huru det än må utfalla, 
fchuru vi taga för afgjordt att det blir 
Pluralitet för utskottets tillstyrkande, in- 
&etl annan betydelse få än såsom ett ut- 
f'yck af Andra kammarens enkannerliga 
”Ppfattning af grundlagens mening i af- 
seende på den ordinarie statsregleringen.
°1' egen del hafva vi icke ringaste tvifvel 

ntn denna mening, ehuru den vid Riks
dagsordningens omskrifning, såsom vi vil- 

medgifva, icke blifvit uttryckt med 
önskvärd klarhet. Enligt § 75 i gamla 

'ksdagsordningen, jemförd med 66, 69, 
71 och 72 paragraferna i gamla Re- 

Se>ingsformen. fordrades för hvarje för
ändring i den ordinarie statsregleringen 

””ungens samtycke till ett af ståndens 
Pbiralitet fattadt beslut. I den förändrade 
s 69 Regeringsformen heter det: »Då stats
utskottets forsla g rörande antingen statens 
regler<tnde eller Bevillningens derefter låm-

; all ordnad regering omöjlig -och sätta hela 
. förvaltningsväsendet på flyttande fot.

Till yttermera visso är i § 65 Riks
dagsordningen icke ett enda ord infördt 
om statsverkets inkomster, och det är lik- 

I väl detta lagrum som här spelar hulvud- 
I rolen, efter som det är normen för riksda- 
; gens handlingar, och Regeringsformen, som 

är bandet på konungens makt, uttryckli
gen till detta lagrum hänvisar. Det heter 
der nemligen: »När i fråga om statsutgif- 

I ter eller bevillning, eller angående Riks
gäldskontorets styrelse och förvaltning, in- 

I komster och utgifter, kamrarne fatta stri
diga beslut, som ej uppå vederbörligt ut-

i skotts förslag varda sammaujemkade, då
j skola begge kamrarne hvar för sig rösta» 

o. s. v. En sådan votering kan följaktli
gen icke hafva till föremål hvarken ordi
narie räntan, tionden, arrendemedel, rän-

1 tor och besvär som höra till indelnings- 
I verket, eller någon annan af de ordinarie 

inkomsttitlarne, och man kan taga för af
gjordt, att så länge Första kammaren bi
behåller sin närvarande sammansättning» 
skall hvarje försök som liknar statsutskot
tets i fråga varande tillstyrkan, eller Andra
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kammarens dermed sammanstämmande be
slut, i fall sådan skulle blifva utgången, 
tillbakavisas med enahanda svar, att frå
gan är för tidigt väckt, att klockan ännu 
icke är slagen.

Man bar under de sista dagarne med 
en viss lifligbet spekulerat öfver de kon
stitutionella eventualiteter som kunde upp
komma af kamrarnes olika beslut i denna 
fråga, och det lärer finnas några personer 
som föreställa sig, att tvisten skulle slitas 
af konstitutionsutskottet och der möjligen 
blifva beroende på lotteriet med den aflag- 
da sedeln. Detta är ett fullkomligt misstag. 
Konstitutionsutskottet tillkommer, utom öf- 
riga åligganden, »att då olika meningar 
mellan kamrarne uppstå, till h vilket utskott 
frågor och ämnen böra hänvisas, derom be
sluta, så ock skilja mellan kammaren och 
dess talman, då den senare vägrar proposi
tion», men för öfrigt icke att i något fall slita 
tvister kamrarne emellan. Så länge blott en
dera kammaren håller till baka, kan följakt
ligen ingen fråga om ändring i de ordinarie 
statsinkomsterna komma under samfäld vo
tering, utan hvarje förslag derom måste för
falla. Skulle deremot en gång båda kam
rarne fatta ett sådant beslut, och talmän
nen, båda eller den ena, vägrade derpå 
framställa proposition, då ginge saken till 
konstitutionsutskottet, hvilket antagligen i 
sådant fall delade kamrarnes uppfattning. 
Låtom oss då antaga, att kamrarne beslöte, 
icke för sin del utan med ovilkorlig rätt, 
att upphäfva roteringen, efterskänka grund
skatterna eller afskaffa någon annan stats
inkomst, som vore oundgänglig för fullgö
rande af statens förbindelser. Antagligen 
skulle ingen regering, som icke vore be
sluten för ett omedelbart sjelfmord, sank
tionera ett sådant beslut, utan fortfarande 
låta genom sina em betsmän utdebitera och 
uppbära den ensidigt afskaffade skattetiteln. 
Konstitutionsutskottet skulle i sådant fall | 
^antagligen låta ställa de rådgifvare som 
iillstyrkt åtgärden inför riksrätt, men äf- 
■ven om rättens dom utfölle emot dém, och 
de utom annat ansvar blefvo dömde ovär
dige att vidare brukas i rikets tjenst, kunde 
kongl. maj:ts beslut dermed icke öfverän- 
dakastas eller någon restitution af den en 
gång uppburna skatten komma i fråga. 
Men dermed vore också kriget förklaradt 
mellan statsmakterna, och det funnes dem 

emellan ingen annan domare än revolu
tionen.

Låtom oss hoppas att det aldrig skall 
komma derhäi. i ett land der den lagbund
na friheten har högre anor än i de allra 
flesta civiliserade samhällen. Men visst är 
att farhågor blifvit väckta,, hvilka väl må 
anses vara öfverdrifna men kanske icke äro 
alldeles obefogade. I ett samhälle der man 
sätter något värde på lugn utveckling, bör 
man väl akta sig för att, af ren nyfiken
het att erfara hvad tiden lider, väcka så
dana frågor som den nu uppkastade. Kam- 
rarnes nu mera med hvar dag tilltagande 
enighet skulle derpå löpa allvarliga faror. 
Det är vådligt att leka med elden, och följ
den kan allt för lätt blifva brända fingrar 
för den som lättsinnigt rifver i glödhögen.

Sådan är den politiska sidan af saken. 
Den utsläpta dufvan har dess bättre åter
kommit utan någon oliveqvist i munnen, 
och det torde dröja några år ännu, innan hon 
kommer att åter föra frids- eller strids- 
tecknet. Hvad framtiden har i sitt sköte 
veta vi icke, men man har rätt att räkna 
mycket på det lugna förståndet hos ett folk, 
som sett två genomgripande revolutioner 
genomföras utan spillande af en droppe 
blod. Vi hafva blifvit erinrade, att 1772 
års revolution i höst firar sin hundrade års
dag. Den var nyttig och nödvändig för 
sin tid; den månghöfdade, sins emellan 
stridiga ståndsaristokrati som då regerade 
vårt fädernesland stod på vägen att för
inta all vår motståndskraft och göra oss 
till ett iätt byte för mäktiga och afund- 
sjuka grannar. Men äfven om man skulle 
kunna tänka sig en framtid af sådant po
litiskt vanvett hos någon del af folkrepre- 
sentationeu, eller hos det hela, den enas 
fåkunniga och barnsliga åtrå att visa hvem 
som har makten, eller den andras blinda 
halsstarrighet att vilja bibehålla hvad som ej 
vidare står att rädda, vare sig grundskatter, 
indelningsverk, statskyrka, eller hvad an
nat gammalt och vördnadsvärdt det än 
måtte vara, så är det ingen anledning för 
handen, att arméns befäl skulle såsom en 
trogen skyddsvakt samla sig kring den 
djerfve som skulle vilja försöka en stats
kupp, och försöket skulle säkert ända på 
ett helt annat sätt äti Gustaf IILs.

Hvad följden af hr Ola Månssons mo
tion och dess behandling kan blifva i af-
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seende på skattväsendets ordnande, är ännu 
icke möjligt att afgöra. Säkert är att lian 
för denna gång tilldragit knuten i stället 
för att lösa den, och försvårat, eller åt
minstone fördröjt den af alla önskade skatte- 
nedsättningen. Men häri har han haft en 
bundsförvandt i kongl. maj:ts egen finans
plan. Det var väl knapt möjligt att vänta 
»ågon enighet mellan kamrarne om bort
tagandet af två så olika skattetitlar som 
skyddsafgiften och lastpenningarue, och när 
det på en gång rördes vid dem, blef följden 
ingen annan än den, att de båda läste in 
s‘g med hvarandra och drogo mantalspen- 
ningarne med i den trassliga härfvan.

Herr finansministern hade utan tvifvel 
rätt i principen, när han här om dagen in
för kamrarne yttrade, att en mildring i den । 
pesonliga beskattningen, hvilken på 30 ar 
icke varit nedsatt, var den första åtgärd 
som af statsverkets fördelaktiga ställning | 
denna gång borde föranledas. \ i endast 
beklaga att han icke, i stället för att hugga 
ett stycke af skyddsafgiften och låta stum
pen stå qvar vid sidan af den andra ka- I 
P'tationsafgiften, satte yxan till roten, för 
ntt beslutsamt borthugga den ena. Vi äro, 
såsom vi i det föregående antydt, inga 
uteslutande beundrare af kapitationsafgif- 
fer, hvilket slag af beskattning nu också 
'uer och mer börjar falla ur modet, men 
V1 äro icke heller några afgjorda mot
ståndare till detta slags skatter, ty det 
kan vara godt för en liten stat med be
gränsade tillgångar, men lyckligtvis utan 
ett proletariat i egentlig mening, att h af va 
®n personlig pålaga till måttligt belopp, 
för att påminna äfven den obemedlade att 
1 et fins samhällspligter, h vilka om än med 
uågon liten uppoffring måste fullgöras. 
^etl för detta ändamål är det alldeles 
u°g med en sådan pålaga, och två kapi- 
tutions-skatter äro en uppenbar orimlighet. 
f'ör vår del tveka vi icke om hvilkendera 
som bör borttagas. Har man icke utan 
'l'uckhet kallat lastpeuningarne för en grund- 
skatt på lösören, så kunna mantalspennin- 
garne med lika rätt kallas för en grund- 
f ,,att på meuniskokött. Denna lemning 

1,111 samhällets barndomsdagar skyldrar nu 
toetl sitt stereotypiska belopp för person, 
J“etl med en obetydlig vexling uti den 
uttiga slutsumman, nära nog i spetsen 
or de ordinarie statsinkomsterna. Detta 
1 ei1 orimlighet. Skall den obemedlade

medborgaren betala sin skärf till staten 
och det har verkligen sina goda skäl — 
så må han i detta afseende dela alla an
dra personligt beskattade medborgares lott, 
och med dem känna tyngden — naturligt
vis mildrad efter hans förmåga att bära 
den — af samhällets betryck, liksom han 
är med dem berättigad till lindring, så 
ofta omständigheterna medgifva. Den per
sonliga skatten har följaktligen sitt gifna 
rum i bevillningen och icke bland grund
skatterna. Den bör kunna stiga och falla 
med någon ringa siffra, för att gifva arbe
taren ett begrepp om statsbehofvens vex- 
lingar, men icke vara underkastad stora 
fluktuationer, och så snart den befinnes 
trycka hårdt på någon enskild, bör den 
genom kommunens åtgörande kunna los
sas. Det förekommer oss att hela skydds
afgiften, 80 öre för man och 40 öre för 
qvinna, är en passande norm för en per
sonlig afgift i Sverige. Den tillskyndar 
med detta belopp staten en årlig inkomst 
af 1,200,000 rdr, motsvarande anslagen 
till folkskolan, och en million är i vår 
statsreglering icke att förakta. De 575,000 
rdr hvartill mantalspenningarne beräknas 
hafva vi råd att efterskänka, och de arbetan
de klasserna skola utan tvifvel dermed finna 
sig fullt belåtna. Med de tullnedsättnin- 

j gar som redan för länge sedan egt rum, 
och dem som vi hoppas vidare komma att 
följa, kan arbetaren dä icke säga att hans in
tressen blifvit af statsmakterna förbisedda.

Vi veta icke ännu hvad Andra kamma
ren kan komma att besluta om skydds
afgiften, men vi anse det högst osannolikt 
att Första kammaren rubbar sin enhällighet, 
som väger tungt vid en eventuel gemen-

■ sam votering, så tungt att kongl. maj:ts 
j förslag har ganska ringa utsigter till fram

gång. Mantalspenningarne och lastpennin- 
garne skola förmodligen draga det med sig 

; i djupet, och om så sker, skola vi icke be
klaga utgången. Fältet är då öppet till 
nästa gång, så att en förnuftig reglet ing 
af de personliga skatterna da kan försökas.

Om sålunda dessa tre skattenedsättnings- 
förslag torde komma att bäddas i en ge
mensam graf, så har det fjerde och sista 
så mycket bättre utsigter att öfverlefva. 
När 1867 års riksdag, för att fylla vapen
skatten och några andra trängande behof, 
beviljade tullförhöjningarne på kaffe och 

I socker, afgaf den visserligen ingen officiel
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förbindelse att, så snart det kunde ske, 
nedsätta dessa tullar till de förra be
loppen, men ett sådant löfte låg likväl i 
hela diskussionen, och det har äfven med 
all rätt nu blifvit åberopadt. Tänker man 
på de arbetande klassernas bästa, så är 
det ingen skattenedsättning som kommer 
dem mera omedelbart till godo. Det är 
sant att fördelarne deraf äfven blifva kän- 
bara för arbetsgifvare och husbönder, men 
sådant är i än vidsträcktare grad förhål
landet med de personliga skatterna, ty dag
karlen får sjelf bära de ökade kostnaderna 
för det kaffe och socker som åtgår i hans 
hushåll, medan husbonden betalar hans de
betsedel. Vi kunna icke heller lernna oan
märkt det betydande politiska framsteg som 
ligger deri, att de män som i Andra kam
maren närmast representera landtbefolk- 
ningen nu lärt sig inse tullsatsernas in
verkan på lefnadskostnaderna, samt att om
fatta det statsekonomiska system som i 
grunden ogillar den indirekta beskattningen, 
och som endast tillåter den att qvarstå så
som ett nödfallsmedel att fylla statsbehof- 
ven. En del af svalget mellan de begge 
kamrarne har genom detta närmande blif

vit utjemnadt, och denna lyckliga omstän
dighet är ett godt förebud för behandlin
gen af andra finansfrågor, i hvilka menings
skiljaktigheten hittills visat sig obotlig.

Kongi. maj:t har föreslagit skattenedsätt- 
ningar till ett samfäldt belopp af 1,100,000 
rdr, nemligen lastpenningarne beräknade till 
omkring 500,000 och halfva skyddsafgiften 
till 600,000 rdr. Den stegring i tullsatser 
som beslöts af 1867 års rikädag, nemligen 
2 öre per skip, kaffe och socker, raffine- 
radt och oraffineradt, har åt statsverket 
årligen i medeltal inbragt 1,242,000 rdr. 
Återföras nu dessa tullsatser till hvad de 
voro före 1867, blir skattenedsättningen 
124,000 rdr större än kongi. maj:t före
slagit, och dertill har riksdagen råd, ehuru 
den icke heller för tillfället bör gå längre. 
Vi skulle anse det särdeles lyckligt, om 
kamrarne kunde härom blifva eniga, och 
vi misströsta icke heller derom. De hafva 
då i år gjort ett godt arbete, och lemnat 
fältet fritt för en förnuftig reglering af den 
personliga afgiften nästa år, samt för last- 
penningarnes borttagande, så snart derefter 
möjligheten inträder för en ytterligare skat- 
tenedsättning.O

Universitetslif i England.
Den som en gång sett Oxford glömmer 

det aldrig. Huru olika är icke allting 
här det tyska burschenlefvernet, med dess 
svarta sammetsrockar, ridstöflor och släp- 
sablar, dess band och mössor, dess Knei
pen, dueller och skrå], huru olikt de magra 
prestseminaristerna i katolska länder, och 
ännu mer olikt eleverna i de franska Inter
naten, som hela veckan instängas inom 
murar, för att den sjunde dagen endast 
få röra sig inom en något mindre trång 
fånggård, och huru olika ungdomslifvet 
äfven vid våra svenska högskolor. De en
gelska läroverken äro inga pedagogiska 
mönster, utan kanske snarare uppfostrings
anstalter för statsmans- och gentlemans- 
lifvet, men märkvärdiga äro de i alla fall, 
och man förstår högst ofullständigt de 
många engelska egendomligheterna, om 
man icke har något begrepp om huru det 
går till i Eton, Harrow, Cambridge eller 
Oxford.

För att nu endast hålla oss vid det sist- 
nämda, så är universitetet i Oxford en 

samling af tjugofyra alldeles fristående och 
af hvarandra fullkomligt oberoende Colleges 

| och Halls, hvilkas ursprung går till baka 
till de tider då England ännu var ett ka
tolskt rike, och som midt under den mo- 

I derna lyxen och förfiningen bibehålla en 
outplånlig prägel af medeltiden. »Ingen- 

, städes i verlden», säger Montalembert i 
sitt arbete om Englands framtid, hvari 
han förklarar de engelska universiteten 
utgöra landets förnämsta underverk, »står 
medeltiden ännu så upprätt som i Cam
bridge och Oxford. Den har der aldrig 
gått under. Jag bad en dag mastern eller 
presidenten för en af dessa colleges att 
gifva mig några underrättelser om statu
terna. Ingen ting är lättare, svarade han, 
ty vi hafva ingen ting förändrat i de regler 
som uppstäldes af vår grundläggarinua i 
hennes testamente, lady Margaret, moder 
till konung Henrik VII, är 1505». När 
förändringar erfordras, komma de utifrån, 
och äro ett verk af den politiska makten, 
parlamentet. Det är på detta sätt som
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protestantismen, under den mildrade for
men af anglikanism, kunde intränga i dessa 
skapelser af den gamla tron och göra sig 
till deras herre. För närvarande arbeta 
<le mest betydande cheferna för dessa an
stalter på att undanrödja de gamla miss
bruken och öppna dörren för tankens och 
bekännelsens frihet, på samma gång som de 
bringa till vidare utveckling den matema
tiska och fysiska undervisning hvilken här 
af gammalt varit hemmastadd. Under det 
att grefve Derby här lade första grund
stenen till ett museum, ensamt afsedt för 
Daturhistoriska samlingar, afskaffade parla
mentet de eder som utestängde katolikerna 
!1’an dessa fristäder för den puritanska 
teologien och de klassiska språken.

Den yttre anblicken af dessa kollegier 
°ch deras inre ordning svarar noggrant mot 
denna konservativa anda, hvilken så sam- 
vetsgrant bevarat alla forntidens traditio- 
Iler> utan att utgstänga nyttiga förändrin- 
Sar. Montalerabert jemför dessa gamla in
stitutioner, hvilka befinna sig inom om
kretsen af en och samma stad, och med 
s'na muromgifna områden stöta till hvar- 
midra, med de gamla franska abbotsklostren 
1 hela deras forna prakt och herlighet, så
dana man ser dem afbildade i det gamla 
Praktverket Monasticum gallicanum, hvar 
°eh en med två, tre eller fyra borggårdar, 
°mgilna af arkader, med ett stort, hvälfdt 
götisk refekto rium, praktfullt som en kyrka, 
samt ett eget bibliotek, som aldrig saknas, 
"agon gång med målnings- och skulptur- 
8allerier, samt ett kapell, der två eller tre 
Sanger om dagen hålles gudstjenst efter 
^atedral-liturgien och med de gamla sköna 
. ymrierna eller snarare messorna. Det är
pgenaf dessa bygnader som icke görettmäk- 
gt intryck genom sin storhet, sina prakt- 

U a detaljer och sin utomordentligt ända- 
ttl‘dsenliga anordning. Fiere af dem ut- 
®ärka sig genom den högsta arkitektoniska 
8 önhet, såsom kapellet i King’s College 
8atnt fasaden af Saint John’s i Cambridge, 
t V(in som arkaderna i Magdalen och Mer- 
°n samt kapellet i Christchurch College 

Ji Oxford. Men det är framför allt det
* a> det tätt sammanträngda granskapet 

11 alla dessa medeltidspalats, som gör det 
pipande intrycket, och hvilket liksom Al- 
'ambra vid Granada eller Piazzetta i Vene- 
'S slår åskådaren med känslan af en antik 

storhet, hvilken man icke erfar på något 
annat ställe i verlden.

En annan nyare, mer kritisk och mindre 
entusiastisk författare, Taine, i sina Notes 
sur VAngleterre, berättar med icke mindre 
beundran om sina vandringar bland kolle
gierna i Oxford. Man går här bland den 
den gråa ålderdomens vårdar; många af 
bladverken och skulpturerna i sandstenen 
äro halft utplånade af tidens medfart, men 
ingen ting är med afsigt förstördt, all ting 
är väl vårdadt, och murgrönan slingrar 
sig bevarande kring de vördnadsvärda sten- 
masorna, kaprifolium betäcker pelarne ända 
upp till galerierna; de yppigaste blomster
rabatter, de rikaste gräsmattor, de ståtli
gaste träd fylla mellanrummen mellan de 
gråa götiska bygnaderna, och en omsorgs
fullt vårdande menniskohand trycker på 
det hela sin prägel af lif och friskhet. 
Man kan icke tänka sig en rikare vegeta
tion, och man skulle tro sig vara många 
hundra mil från en stad. Hvilken lugn 
och andaktsfull fristad för forskningen !

»Att lustvandra i Magdalen College! Jag 
tröttnar aldrig att betrakta dessa gamla, 
af tiden svärtade, raurgrönsbekrande pa
latser, dessa krenelerade klocktorn, dessa 
höga bågfönster med sina inbrända glas
målningar, och 'framför allt dessa stora 
fyrkantiga gårdar, omgifna af arkader, hvil
ka erbjuda studenterna promenader som 
likna de italienska klostren. Eftermidda
gen är allt ensligt, utom en eller två stu
denter, som tyst skrida vägen fram; ingen 
ting är- ljufvare och fridfullare än denna 
poetiska ödslighet, der ingeu ting erinrar 
om förfall och död. Flockar af rådjur 
beta lugnt under de jettehöga almarne, 
en lång allé af de skönaste träd slingrar 
sig mellan två floder; öfver allt gigantiska 
cedrar och lärkträd, klara, lugna vatten
speglar, som uppfånga solljuset mellan löf- 
massorna: ingen mensklig parkkonst kan 
åstadkomma något vackrare eller mera har
moniskt än denna öfverensstäinmelse mel
lan bygnader och träd. Båda delarne synas 
hafva samtidigt uppväxt ur jorden, stenar- 
nes färgton har lämpat sig efter klimatet, 
ålderdomen har gifvit dem något af natu
rens eget majestät. Man känner icke här 
den mekaniska likformigheten, som régle
menteras af offentliga myndigheter; hvarje 
college har uppväxt för sig, bygt på sin
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egen fason och inrättat sig efter sina egna 
behof».

Forntiden lefver här i allas minne, i 
hvarje college angifver förevisaren dona
tionens ålder, grundläggarens namn och 
de historiska personer som under tidernas 
längd lefvat inom dess murar: sjelfva dessa 
guides, portvakter och tjenare, synas här
stamma från en förgången tid. Latinska 
sentenser pryda väggar och bohag; alla 
reparationer ske i den ursprungliga andan; 
betydliga summor kostas årligen på under
hållet.

Hvarje college utgör en sjelfständig egen
dom, som af stiftaren blifvit utrustad med 
furstliga inkomster. Magdalen har 40,000 
pd st. om året: i medeltal hafva de 15,000 
pund hvardera. Dertill komma årsafgif- 
terna af de studerande. Personalen består 
af en hufvudman, head, med 1,000 å 3,000 
pund om året, fellows eller yngre lärare 
med 2 à 300 pund, hvilka de äfven kunna 
åtnjuta frånvarande, tutors eller repetitörer, 
hvilka besörja undervisning, som sker all
deles på skolmetod, hvarför de uppbära 
4 à 500 pund, dels på egendomens stat, 
dels af eleverna, scholars, studenter, hvilka 
genom utmärkta kunskaper och uppförande 
vunnit stipendier, uppgående till 30 pund 
och derutöfver, samt derefter de egentliga 
studenterna, till ett antal af 40, 50, ända 
till 80. För öfrigt finnas förvaltare, räken
skapsförare och andra tjenstemän, uppas
sare och kökspersonal, m. fl., hvilka alla 
hafva sin utkomst af donationen och lefva 
alla anständigt, många yppigt, under utöf- 
ning af den storartade gästfrihet hvaraf 
alla som någon tid vistats i Oxford hafva 
det angenämaste minne.

De så kallade fellows äro på en gång 
professorer och prebendarier; deras antal 
vexlar i de särskilda colleges från 10 till 
100. De rekrutera sig sjelfva efter det af 
grundläggaren uppgjorda reglementet, och 
kunna icke förlora sin värdighet annor
lunda än om de gifta sig eller få befor
dran på annau ort. Fiere af dem kunna 
likväl nu, sedan ett par år, i hvarje college 
gifta sig utan att förlora sina förmåner. 
Några hafva 4 à 500 ända till 1,000 pd st. 
och deröfver. Andra innehafva dessutom 
prebendepastorat, men alla åtaga sig der- 
jemtc frivilliga uppdrag, på hvilkas utfö
rande de ofta utgifva hela sin inkomst.

Studenterna vid alla kollegierna till sam

mans utgöra omkring 1,300. De äro i all
mänhet rika, ty vistelsen vid universitetet 
är mycket dyr, 2 à 300 pd st. om året, 
och studierna äro icke oundgängliga för 
befordran i staten, utan fördröja tvärt om 
ofta inträdet på de vinstgifvande lefnads- 
banorna. De hafva hvar sin bostad i sitt 
college, bestående af två eller tre rum. 
De kunna fritt förfoga öfver sin tid, en
dast med vilkor att de hvarje morgon kl. 
8 äro närvarande vid gudstjensteu i ka
pellet och hvarje middag kl. 5 vid mid
dagen i den gemensamma matsalen, att de 
äro hemma alla aftnar kl. 9, hvarifrån dock 
dispenser medgifvas, bevista en tutor s-klass 
på förmiddagen och en föreläsning på ef
termiddagen, samt öfver hufvud ställa sig 
kollegiets författningar till efterrättelse. 
Alla afvikelser anmärkas och bestraffas, 
i synnerhet om de upprepas. Straffen äro 
böter, olika i olika colleges, från 5 shil
ling till ett helt pund, en längre lexa, samt 
ofta en muntlig tillrättavisning af hufvud- 
mannen i kollegiet, vägran att få vara ute 
omaft name, tillfällig uteslutning, och ändt- 
ligen ständig relegation. Man ser af dessa 
detaljer att studenten är mindre fri än 
hos oss, men så är också skolgossen i 
Eton, Harrow eller Rugby ojemförligt fri
are än vid våra högre elementarläroverk. 
Ynglingen är derföre vid inträdet i man
naåldern icke underkastad denna plötsliga 
disciplinära vexel, som här möter honom 
i och med afläggandet af rnaturitetsexamen. 
Studierne vara i medeltal tre år. Det för
sta åtgår vanligen till repetition af skol
ämnena; de båda första examina äro huf- 
vudsakligeu i språk och grammatik, om
fattande en eller två latinska och grekiska 
författare, latinska och grekiska skriföfnin- 
gar på vers och prosa, samt några frågor 
i bibeln, isynnerhet i evangelierna. Den 
tredje omfattar samma ämnen i större ut
sträckning, jemte historia, filosofi och stats
vetenskaperna. Studenten kan i sin slut
examen — till bachelor of arts — välja mel
lan den matematiska, den .naturvetenskap
liga och den humanistiska sektionen. Miss
lyckas han, kan han gå in i ett annat 
college; misslyckas han äfven der, lemnar 
han vanligen universitetet.

Men hvad är då universitetet? En lös 
och obetydlig ram kring de särskilda kol
legierna. Examens-komraissionerna väljas 
bland fellows, och det fins äfven en aka-
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förvara, 
fràden,

demisk senat, bestående af professores regii, j 
kollegiicheferua och några andra dignitä- | 
rer, men det fins ingen annan undervis- 
n'ug än inom kollegiernas murar, ty de 
föreläsningar som de titulära professorerna 
öro ålagde att hålla till ett begränsadt an
tal äro ingenting annat äu en formalitet, 
hmbetsexamina finnas inga, ehuru anstän
digheten anses fordra att prester blifva 
mi'gistrar, masters of arts Doktorsgra
der som utdelas af fakulteterna äro helt 
°ch hållet hederstitlar, som gifvas åt fram
stående statsmän och utmärkta främmande ! 
Personligheter: ett af våra f. d. utländska 
sändebud, möjligen flere, har i Oxford blif- 
v’t högtidligen beklädt med insignierna af 
ett sådant hedersdoktorat. Öfver hufvud äro 
de engelska universiteten en källa till hög 
1R"g; deras kanslerer väljas på lifstid af alla 
som erhållit doktorsgrad och alla fellows, 

detta val betraktas såsom den högsta 
heder en prins af blodet eller en peer af 
"»gland kan emvttaga. Hertigen af Wel
lington, prins Albert och lord Derby den 
äldre hafva innehaft den. Uppdraget att 
lepresentera universiteten i underhuset är 
det af statsmän och talare mest eftersökta 
dand alla: det har varit lemnadt åt Pitt, llo- 
e’t Peel, Gladstone och deras likar.

, tndast de förnämsta och rikaste famil
jerna hafva råd att underhålla sina söner 
v*d universiteten. Följden deraf är att 
nniversitetslifvet väsentligen är aristokra- 
jskt. De unga ädlingarne knyta här po- 
'bska förbindelser och vänja sig vid att 
e'Va efter sin rang, men de utveckla på 
samma gång sina fysiska krafter, ty kropps- 
? ffingarne äro en framstående beståndsdel 

eilgelska gentlemäns uppfostran: de äro 
Ypperliga ryttare, jägare och båtmän. Med 
slndierna kan det vara både si och så, 
1Jle” en raskare och lefnadsfriskare ung- 
(°rn torde det vara omöjligt att påträffa.

. ^agra erinringar från ett par veckors 
v>stelse i Oxford höra till de angenämaste 

den som skrifver dessa rader har att
Det var om hösten; de ståtliga 

. . med hvilka det knappast på hela
°1 den gifves något jemförligt, stodo i hela 

skiftande färgprakt af guld, purpur och 
'”'ge, medan gräsmattorna allt jemt beva- 
”e sin egendomliga ljusa grönska, och 
tobersolen kastade på de gråa murmas- 
r"a sina sneda strålar, som gåfvo dem 

c" underbart rik och varm färgton. På

föga mer än en timme kommer man med 
jernväg från det brusande London till detta 
lärdomens tysta hem. Vid första stegen 
på High-Street, den förnämsta gatan, tyckes 
det som vore man i en annan verld; nagra 
få studenter skrida långsamt upp och ned 
i sina svarta gowns och sina fyrkantiga 
mössor med guld- eller silkestofsar, allt 
efter den olika rangen, och sjelfva det pro
fana folket ser ut som om hufvudstaden låge 
på några hundra mils afstånd.

Den som reser till Oxford med önskan att 
se något mer än de gråa yttermurarne för
summar icke att skaffa sig bekantskaper 
bland kollegiernas invånare. Dessa fel
lows äro de sällskapligaste mcnniskor i 
verlden, de hafva bekantskaper i hela Eng
land, hvilket gör det så lätt att få intro
duktion till dem, och de äro i synnerhet 
intresserade att mottaga främlingar från 
andra universitet. Sedan man aflemnat 
några af dessa legitimationer, dröjer det icke 
länge innan återbesöken förspörjas, och man 
öfverhopas af inbjudningar till middagar 
in Hall, till utflykter för att se märkvär
diga saker, göra vackra promenader och 
knyta angenäma bekantskaper. En middag 
i Magdalen Hall, detta praktfulla refektori- 
um med sina höga bågfönster af måladt 
glas, genom hvilka de sista stralarne af 
den nedgående solen kämpar med vaxlju
sen i de dyrbara silfverkandelabrarne, som 
jemte allt annat bordsilfver ordentligen ned
tynga det stora, furstligt försedda bordet,- 
hör till det egendomligaste men på samma 

I gång festligaste man gerna kan upplefva. 
, Man presenteras för en massa unga män, 

bland hvilka efter några år många intaga 
framstående platser i stat, kyrka och ve
tenskap, man intager sitt rum jemte sin 
värd bland dignitärerna vid det särskilda, 
på en estrad dukade bordet; en junior 
framträder och läser en lång bordsbön på 

i latin, och man är färdig att göra rättvisa 
i åt det förträffligaste engelska good cheer.

Efter maten draga sig fellows med sina 
gäster till baka i sin enskilda salon, der en 
mängd länstolar och små bord äro ordnade 
i en krets omkring kaminen, på hvars ena 
sida sitter presidenten, på den andre vice 
presidenten. Midt öfver kaminstycket lö
per en liten railväg för befordringen af 

' vinflaskorna och desertfaten. Mankan san- 
I nerligen sluta sin dag mindre angenämt
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än i dessa fint bildade och lifliga afton
cirklar.

En mycket omtyckt form af gästfrihet 
i Oxford äro små frukostbjudningar i dessa 
herrars enskilda våningar. Comfort och 
god smak i anordningar träffas här liksom 
i de stora sällskapen, men kretsen är liten 
och utvald, samtalet följaktligen friare. 
Är värden berest, såsom vanligen är hän
delsen, så fasar han hvarken för att bära 
skägg eller för »tobakslasten» — the vice 
of smoking — och efter thet bjuder han 
cigarrer, men på samma gång rockar, 
på det röklukten icke måtte fastna i klä
derna. Efter en stund bryter sällskapet 
upp, hvar och en har sitt att göra, en 
eller flere äro vanligen compelled to ser
vice, nödsakade att infinna sig vid kate- 
dralgudstjensten i kapellet, hvilken det är 
deras åliggande att turvis besöka. Främ
lingen är välkommen att gå med och be
handlas äfven der med förekommande vänlig
het; man bjuder honom ett exemplar af 
nya Testamentet, ofta på grekiska, för att 
följa recitationerna, som ackompagneras af 
orgel. Gudstjensten spelar öfver allt i det of
fentliga lifvet i England en stor rol, men in
genstädes större än vid universiteten. Saint 
Mary’s Church i Oxford är universitetets 
kyrka, der den gamla medeltidsståten ännu 
kan skådas hvarje söudag. I en högtidlig pro
cession, företrädd och afslutad af universite
tets hederstjenare i full ornat, intåga de sär
skilda fakulteternas medlemmar, klädda i 
hvar sina olikfärgade mantlar och baretter, 
under det att orgeln uppspelar en triumf
marsch. Först sedan den högtidliga ska
ran intagit sina platser, tystnar musiken, 
och den sedvanliga gudstjensten tager sin 
början.

Man kan svårligen tillbringa en dag på 
en gång lugnare, angenämare och lärori
kare, än att i godt sällskap och i sakta mak 
gå från den ena märkvärdigheten till den 
andra. Oxford har två verldskunniga biblio
tek. I det ena af dessa är det stora läsrum
met indcladt i ett slags bås, der h var och en 
kan sitta och i djupaste enslighet arbeta 
för sig sjelf och i god ro undersöka de 
märkliga handskrifter som här äro förvarade. 
Äfven utmärkta konstsamlingar har Oxford 
i stor mängd, och det fins få museer i 
Norra Europa som hafva ett rikare urval 
af Rafael’s, Michel Angelo's och Leonardo 
de Vinci’s handteckningar.

Vi besökte en gång en offentlig föreläs
ning, hvarrned en professor regins öppnade 
sina föredrag för terminen, och då någon 
på aftonen i ett sällskap erfor detta besök, 
roade sig interlokutören med att nästan or
dagrant uppläsa hela föreläsningens inne
håll. Detta förvånade oss; vi hade icke 
sett honom der, och det var högst få åhö
rare, hvilka dess utom icke tycktes lägga 
den vördnadsvärde talarens ord särdeles 
på hjertat. På vår fråga huru han det 
oaktadt kunde hafva så god reda på inne
hållet, som för öfrigt icke erbjöd det rin
gaste anmärkningsvärdt, erhöllo vi till svar: 
»Doktor H. har nu på denna dag hållit 
denna samma föreläsning fyra och tjugo 
år, och han har aldrig hållit någon annan».

Till de enskilda lektionerna i kollegierna 
är det icke lätt att få tillträde; det sades 
oss att en främlings besök skulle besvära 
the pupils; de vore tafatta nog ändå; dess 
utom hade de nyligen haft kapprodd eller 
andra gentlemanlika öfningar, kunde tler- 
före sannolikt sina lexor illa, och skulle 
göra en alltför dålig figur i den nordiske 
universitetsraannens ögon: med ett ord, 
det var tusen vigtiga förevändningar att 
afvisa vår nyfikenhet. Det kanske också 
var tryggast att vara derifrån. Vi sågo 
några af deras uppgifter till öfversättnin- 
gar, skriftliga eller muntliga, på grekisk 
och latinsk vers: sådant är en barnlek för 
dessa lärdomens enfants terribles. Det 
skulle hafva kunnat hända att främlingen 
blifvit välkomnad med en liten improvisa
tion på attiska jamber eller joniska hexa- 

I metrar, och som höfligheten fordrat ett svar 
i samma form, hade förlägenheten utan all 
fråga stannat på den främmandes sida.

Det har ofta fallit oss in, huru olika en 
j ung engelsman och en svensk vid samma 
I ålder döma om samma saker. Den förre
i studerar ingen ting annat än grekiska och 

latin, samt kanske der utöfver litet inate-
j matik eller naturvetenskap. Allmän historia 

kommer aldrig i fråga: i gamla historien 
läser man Livius, Tacitus och Thycydides 
— såsom läroböcker, samt i filosofi Ari- 
stoles’ logik, och i estetik Longinus eller 
Quintilianus. Men oaktadt denna ensidigt 
klassiska skolundervisning fins det väl knapt 
någon enda af dessa ynglingar, som icke 
har full reda på hela sitt lands historia, 
på dess mest invecklade politiska förhål
landen, på en mängd statistiska detaljer
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och på framstående statsmäns alla person
liga förhållanden. Ynglingen résonnerai- om 
allt detta såsom en gammal diplomat, och 
äfven merkantila saker, industriella företag 
och detaljer af tekniska ting äro honom 
icke främmande. Fråga en af våra unga 
’aån, som äro myndige några år innan 
låraren förklarat dem mogne att läsa en 
bok på egen hand, hvad de tänka om våra 
grundskatter eller om utsigterna för den 
eller den enskilda jernbanan att bära sig, el
ler om partiställningen inom riksdagen, och 
®an skall få svar från de mijstacherade 
låpparne, som erinra om barnkammaren 
■ner än om något annat.

Ar denna tidiga manlighet i omdöme 
och karakter hos den engelska ungdomen 
ett uteslutande verk af den klassiska upp
fostran? Vi veta det icke, men vi erinra 
oss en anekdot i inledningen till fältmar
skalken Stedingks af framlidne excellensen 
lljörustjerna utgifna memoirer. Den vörd
nadsvärde utgifvaren omtalar huru strängt 
de begge bröderna Stedingk uppfostrades, 
huru allvarsamt det tillgick i föräldrarnes 
hus, och [1Urii de båda gossarne hvarje 
redagsmorgon fingo en grundlig risbastu, 

till minne af vår Frälsares lidande. I våra 
dagar, heter det vidare, hafva helt andra 
seder blifvit rådande, helt andra uppfost- 
ringsgrundsatser gjort sig gällande; utgif
varen vill för egen räkning derom ingen 
ting döma: endast så mycket vet han, att 
fredagslektionerna i det Stedingkska huset 
icke voro något dåligt uppfostringsmedel, 
efter som den ena af sönerna blef fältmar
skalk och den andra amiral. Så ungefär 
synes det förhålla sig med inflytandet af 
det strängt klassiska uppfostringssystemet 
i England. Det är hemmen som göra det: 
barnet lefver, från den stund det kan höra 
och tala, föräldrarnes lif, delar alla deras 
intressen, deras sorg och glädje, är deras 
förtrogne i allt, i politik som i affärer, 
följer dem på resor, i London, i parlamen
tet, öfver allt der familjen har intressen 
att bevaka. Hvad bry vi oss om våra 
barn? Skolan har ju tagit deras utbild
ning på entreprenad, och derför har sko
lan sin betalning af staten. Det är till 
och med bäst att vi icke blanda oss i den 
saken, ty vi kunde bibringa dem kätterska 
åsigter eller lära dem gammalmodigt vett 
efter utdömda pedagogiska metoder.

Blick på pressen.
I en korrespondensartikel från Norrbotten | 

dl Nya Dagligt Allehanda har författaren, j 
1 anledning af en bal, hvilken af ungdo- ; 
’■■en vid högre elementarläroverket i Luleå 
K'ds fettisdagen i sjelfva skolans festsal, '■ 

■‘■nistält några tankar, som synas oss i 
S’ll>ska hög grad behjertansvärdn. Han 
'”jar med den anmärkningen, att om man 
1 bota ett ondt i nationallynnet, måste , 

**i<m börja från sjelfva roten, och i de un- 
I 18 s’nnen efterforska de frön till folk- 

et som kunna från de äldres efterdö-
i dem hafva sökt sig en mer eller 

I lnd’’e tacksam jordmån. Én sådan svag- 
® är onekligen böjelsen för fiärd och 

•'j88 lushallning. Vi förbigå alldeles hvad 
nefvet säges om misshushållningen med 
.en> lexläsningen ända in i mannaåldern, 

1 svaret på den sarkastiska frågan som 
t'U1 framkastar: »Lärer man sig under det 
eu(lU^na ^8ll’ngsarbetet i skolan, att det 

,lsl är eller skulle vara en förberedelse 
«1 ^et rätta arbetet, kampen för tillvaron 

°'n menniska och såsom medborgare, 

samt för mensklighetens utveckling?» Miss
hushållningen med pengar och sedlig energi 
torde icke vara mindre. Intet folk är mer 
fallet än vårt för sällskapsnöjen och dandy- 
väsende; ingenstädes deltager ungdomen 
af alla, äfven de mest inskränkta förmö- 
genhetsomständigheter, i detta sträfvande 
att producera sig i umgängeslifvet; mycken 
tid och pengar bortödes derpå, och hvad 
som kanske är värre: lefnadsanspraken 
stegras, lyxen i kläder och andra förnöden
heter uppdrifves, och fallenheten att agera 
gentleman tillväxer, utan att ens det yttre 
skicket särdeles vinner derpå, ty de falska 
anspråken på uppmärksamhet förstöra det 
lilla som kan förvärfvas i hållningens ledig
het. Författaren upptager slutligen i föl
jande ord det inflytande som en bal kan 
hafva på det unga sinnet:

Låtom oss först fastställa en stor grundsats, 
hvarpå allt beror, den nemligen: ingen bör 
dépensera något, innan han med sitt eget ar
bete. förtjenat något. Uppfostran är en nöd
vändig utgift, som man svårligen förmår ut
göra sjelf. ehuru äfven sådana exempel finnas.
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Denna utgift är dock blott ett förskotteradt 
kapital, som afses kunna återgå till både ka
pital och ränta; men det förhåller sig icke på 
samma sätt med ett nöje der man spelar värd. 
Ynglingar, som ännu icke ens försökt att för- 
tjena så mycket som detta nöje kostar, in
bjuda till bevistande deraf; de bjuda till att 
gifva sig en min och en ton af fullfärdiga seig
neurer; ingen ting antyder, att här är ett pro
letariat, som är egnadt att undergräfva mån
gens framtid. Den oerfarne ynglingen gifver 
sig här en viss betydelse, han tror, att det 
bör så vara, i stället för att han borde känna 
en djup förödmjukelse deröfver, att han. hun
nen till en sådan ålder, ännu måste bestrida 
ett i sig sjelft oskyldigt nöje med sin fars 
penningar. Det faller honom icke in att tänka, 
att han ännu lefver i ett omyndighetstillstånd, 
der det illa passar honom att spela herre. 
Den vana han vid tidigare år får, att vid ett 
eller annat tillfälle uppföra sig såsom man för 
sig, skall småningom föra honom till den punkt, 
der vigilansen börjar. Vanan att lefva på me
del som icke tillhöra honom och hvilkas värde 
han icke förstår uppskatta, derför att han icke 
har någon erfarenhet om den omtanke och de 
ansträngningar, som sjelfförsörjningen kräfver, 
skall ovilkorligen hafva till följd misshushåll
ning, öfveräödande lefnadsvanor, oförskämda 
anspråk på andras hjelp och missaktning för 
dem, som arbeta i sitt anletes svett. Häruti 
ligger en ännu större våda än den, som hotar 
ett fattigt folk från ett öfverväldigande antal 
aspiranter på tjenster i stater. Den af gudom
ligheten sjelf i verlden nedlagda naturlag, 
som bjuder: arbeta! — aktom oss för att glöm
ma den vid ordnandet af slägtets uppfostran! 
En af uppfostrans heligaste och angelägnaste 

uppgifter måste vara den, att i det unga sin
net så djupt som möjligt intryckes det för hela 
lifvet beståndande budet: du skall sjelf för- 
tjena ditt bröd! Men om det för ett lands och 
för ett folks framtid är en oafvislig pligt, att 
denna grundsanning göres lefvande i uppfo
stran, så måste det vara en lika angelägen 
uppgift att undvika sådant, som förfalskar de 
unges begrepp om deras pligter, som missrik
tar deras åskådning af lifvets fordringar, som 
gifver dem ett sken af att vara något, der de 
borde känna sig vara intet. Att utan möda 
vinna något, som endast genom möda borde 
ernås, är icke egnadt att egga till omtanke 
och fortkomst i verlden. Dermed har man icke 
uttalat någon förkastelscdom öfver förströelsen. 
Denna är nödvändig för sinnets uppfriskande- 
för krafternas stärkande, för modets uppehål
lande, men då måste det vara en annorlunda 
beskaffad förströelse än en sådan, som går ut 
på att agera storfolk, och som förgiftar ett 
omoget omdöme med ytlighet och flärd.

Hvad vi nu uttalat afser naturligtvis icke 
något klander mot en viss skola, utan gäller 
ett belt system: det är ett à propos för dagen, 
som icke gör anspråk på någon ofelbarhet eller 
något uttömmande af ett vidt omfattande ämne, 
eller på lösningen af ett säkerligen svårlöst 
problem. Men hvad vi göra anspråk på, det 
är, att man reflekterar öfver åtskilliga brister, 
som vidlåda vår uppfostran, öfver åtskillig® 
företeelser, som synas betydelselösa, men der 
man vid närmare betraktande må hända kan 
påträffa roten till afvikelser, till förvillelser 
hos den i verldslifvet utträdande unge man
nen, hvilka med skäl framkalla bekymmer och 
farhågor.

Strödda underrättelser.
Det preussiska kultusministeriet 

Miihler. Den ovanliga uppmärksamhet 
som furst Bismarcks beslutsamma brytning 
med det kyrkligt reaktionära partiet i Nord
tyska förbundsriksdagen väckt i hela Eu
ropa, och äfven inom vårt land, ger oss 
anledning att ur den tyska tidskriften Un
sere Zeit upptaga nedanstående underrät
telse om denna för sina trånga åsigter illa 
omtyckta minister, hvilken för kort tid 
sedan erhöll sitt entledigande.

»Nekrologen öfver kultusministeriet Miih
ler har i tyska blad icke alltid blifvit skrif- 
ven med oväld, ty von Miihler var i 
alla fall en ganska hygglig man och en 
person af ganska mångsidig bildning. 
Man kan beklaga att han just hade otur 
med de sköna konsterna, hvilka han egnat 
sitt synnerliga deltagande. Med poesien 

hade han befattat sig i sin ungdom och 
diktat en folkvisa, hvars burschikose ton 
så föga anstod den blifvande kultusmini" 
stern, att skämtpressen deri egde ett stän
digt satirvapen mot honom. På första ti
den råkade han i trassel med musiken och 
de bildande konsterna, hvilket man till en 
del velat tillskrifva husliga förhållanden. 
Det uppstod häröfver en legend, som fann 
tro hos folket, utom att han retade konst
närerna emot sig genom pruderie och trång' 
hufvud moral, hvilka konsten icke tål, och 
som icke heller stodo väl till samman med 
hans tidigare förhållanden. Men redan be
skyllningen för ett intellektuell protektions- 
väsende, som utgick från den husliga här
den, var betänklig för ministerns ställning-

Men om äfven anekdoten, som flitigt 
gick från mun till mun, faun fruktbar mark
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i ministerns enskilda fallenheter och för
hållanden, sä läg den djupaste grunden 
till hans impopularitet i den trånghufvade 
strängheten af hans kyrkoregemente, och 
det förmynderskap som han ville inrymma 
åt dogmatiken öfver folkets hela andliga 
bildning. Denna anklagelse skulle falla på 
honom ännu strängare, om han kunde an
ses såsom skapare till hela denna riktning, 
eller den andliga upphofsmannen till ett 
mo t den fria bildningen och vetenska
pen fientligt system. Men detta är icke 
förhållandet, ty han fortsatte endast sin tra
dition, som han ärft från de föregående 
hultusministrarne, med det korta undanta
get af den Bethman-Hollwegska ministè- 
ren. Det är alla preussiska kultusmini- 
strars lott att vara impopulära. Eichhorn 
var det i högsta grad, äfven så von Rau- 
toer, och von Miihler inträdde i detta af-
seende endast i det arf som var lemnadt 
'd hans företrädare. Traditionen af en teo
logisk folkuppfostran, som står i öppen mot
sägelse med alla tidens öfriga sträfvanden, 
med det utvidgade deltagandet i det poli
tiska lifvet, med den glänsande utvecklin
gen af naturvetenskaperna, hade med sig 
denna impopularitet, ty den låg i sjelfva 
grunden af systemet och genomgick det 
ända till dess spets. Redan 1848 hade 
man kommit på den afgörande utväg, som 
ensam kunde göra en ända på eländet, 
nemligen att skilja undervisningsväsen
det från kyrkoangelägenheterna, och man 
hade redan kallat professor Rosencranz 
rån Königsberg till Berlin, för att öfver- 

faga den afskilda undervisningsportföljen ; 
’nen planen strandade på konungens ovilja 
mot den hegelska filosofien och dess re
presentant Rosencranz. Nu skall det åter
’^en vara fråga om något dylikt, och det är 
väl ingen tvifvel om att deri ligger det 
’adikala botemedlet mot de preussiska kul- 
nsministrarnes kroniska impopularitet».

... förhållandet har ingen ting egendomligt 
°1 Preussen, och mångenstädes i andra 
ander är det på alldeles enahanda sätt.
en vetenskapliga forskningen fordrar fri-

> och det allmänna medvetandet begär 
a t folkuppfostran befrias från det dogma-

R. förmynderskapet. Dermed är natur- 
’Rjvis icke sagdt att skolan måste vara 
e‘igionslös, men hon skall hemta sin re- 
8'on ur hela kristendomen och icke ur 
anderna på någon för tillfället modern 

liten andlig sekt, vare sig ultra-rationalism 
eller pietism, eller någon annan trång- 
hjertad och trånghufvad konfessionalism.

De heliga Öarne. Detta namn bär, 
såsom bekant, en ögrupp i Hvita hafvet. 
Hepworth Dixon, författare till »Nya Ame
rika» och åtskilliga andfa arbeten, har i 
British Association för icke länge sedan 
lemnat en intressant redogörelse för ett 
besök der. Orsaken till deras reputation 
för helighet härleder sig derifrån att de 
beboddes af ryska munkar och prester, 
ända till dess att det rika och -berömda 
klostret Solovetsk der anlades. Öarne äro- 
små men ovanligt fruktbara, och äro fulla 
af sjöar utan namn. Man kan knapt säga 
att de ännu äro undersökta.

På höjden af en kulle, som kallas »Hud- 
flängningens kulle», står en kyrka af ovan
ligt bygnadssätt. Mr Dixon har funnit förkla
ringen till namnet i följande legend. Den för
sta munk som jointe en kamrat nedsatte sig 
på ön hörde en dag, medan han förrät
tade sin bön, till sin stora förvåning ett 
ljud, som liknade en qvinnas suckar. De 
båda andlige funno efter långt sökande en 
qvinna, som låg med ansigtet mot jorden 
uti en förfärlig ångest. På deras frågor 
svarade hon att hon hade kommit dit i 
sällskap med sin man, som var fiskare, 
och af honom qvarlemnades på ön ; två eng- 
lar beväpnade med långa spön hade då 
plötsligt fattat henne, piskat henne på det 
grymmaste, och strängt befalt henne att 
lemna ön, som icke finge profaneras af

I någon qvinlig varelse.
Detta förbud är ännu i sin fulla kraft, 

och ve den som ville försöka att ditföra 
: ens ett djur af honslägtet. För öfrigt rå- 
! der här en hög civilisation, landtbruket är 

utveckladt, ön har en god hamn, och en 
liten jernväg tjenar att dit nedföra export- 

j alstren. Dixon hade blifvit väl bemött af 
öns förnämta myndighet, men man talade 
med bitterhet om det bombardement som. 
engelska fartyg under sista kriget med 

j Ryssland hade företagit mot klostret. Ami- 
j ral Cochrane, som var närvarande vid 

mötet, förklarade att klostret skulle hafva 
i blifvit respekteradt, om icke amiral Om- 
; manney, som förde befälet öfver flottan, 

hade ansett att den britiska flaggan blifvit 
l förnärmad genom några skott som kom- 
I mit från öarne. Han hade följt lord Pal-
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merston’s grundsats, att hvarje förolämp
ning mot den storbritanniska flaggan må
ste hämnas, och derföre låtit inkasta fyrtatio 
bomber i platsen.

Nytt antropologiskt fynd vid Brüx. 
När man nyligen i närheten afHelgeands 
hospitalet vid Brüx bröt upp ett sandla
ger af omkring en half fots djup, beläget 
under 2 fots mylla, fann man i diluvial
sanden en stenyxa och två fot djupare ett 
menniskoskelett, med hufvudet något dju
pare bäddadt än fotterna. Tre fot under 
sanden träffades ett lager af brunkol. En 
bit af skallen med pannbenet och en del 
af ögonhålorna framlades för Antropologi
ska Sällskapet i Wien vid dess samman
komst den 12 sistlidne december, och efter 
presidenten Rokitansky's yttrande erinrar 
detta fragment af fornhistorisk menniska, 
med sin utomordentligt platta och låga 
panna samt hufvudskålens ovanliga tjockhet, 
på det allra närmaste om det bekanta 
Neanaderthalsskelettet, hvilket af alla hit
tills funna öfverlefvor af menniskor visar 
det minsta omfång af hjerna och den stör
sta likheten med de menniskolika aporna.

Förra årets temperatur. En kall 
vinter och en våt sommar var karakteren 
af 1871 i vårt land. Från den 15 maj 
till den 14 juni herskade i Frankrike en 
ovanligt låg temperatur. Under natten 
mellan den 17 och 18 maj bortfröso de 
unga skotten på vinrankor och ekar. Den 
2 juni föll snö på en kulle i Yorkshire. 
Denna köldperiod har äfven gjort sig gäl
lande i europeiska och asiatiska Turkiet, 
naturligtvis försenad i samma grad som 
trakten östligt aflägsnar sig från Paris
meridianen. I Frankrike började kölden 
•den 15 maj, i Turkiet deremot först 
mellan den 19 och 20. Den 28 maj föll 
snö i trakten af Monastir, och från den 
28 till den 30 var det känbart kallt vid 
Agna i Mindre Asien. Anmärkningsvärd! 
är att dessa från vester kommande rubb
ningar i temperaturen läto tydligt känna 
■sig till och med i de heta länderna som 
ligga omkring Arabiska öknen.

Silfvergrufvorna i Utah. Territo
riet Utah är rikt på miueraliska skatter; 
af silfverminorna är det emellertid endast 
»Emma» som betalar arbetskostnaderna. 

Malmen derifrån föres till Swansea i Wales, 
för att reduceras och raffineras, och lem- 
nar då 150 pd s. i nettobehållning. -Utom 
»Emma fins det ännu några få grufvor son) 
kunna bearbetas utan förlust, men inge» 
af dem är särdeles lockande, ty alla et' 
fordra kapital för att afkasta något; men 
kapitalet är sällsynt, hvaremot arbetskraft 
finnes i stort öfverflöd och billigt, emedan 
bland mormonerna befinna sig en mängd 
skickliga grufarbetare från England, Norge 
och Sverige, hvilka söka sysselsättning till 
3 dollar (11 rdr 25 öre) om dagen, då de 
kosthålla sig sjelfva, och detta anses der 
mycket billig arbetslön.

Om de musikaliska toner som fram
bringas af ventilens öppnande då en luft- 
ballon uppstiger, meddelade Fonvielle vid 
en af franska akademiens senaste samman
komster följande iakttagelser:

Vid en af mina bailonresor hörde jag 
under uppstigandet en ganska ren och vac
ker musikalisk ton, då jag öppnade ven
tilen. Samma iakttagelse gjordes af mr 
Glaisher, som framlagt den inför British 
Association. Man behöfver blott öfver ven
tilen anbringa en mycket tunn skifva, en
dast så stark att hon förmår motstå trycket 
af gasröret, så skall man under alla om
ständigheter erhålla toner, äfven vid ut
strömmandet af den minsta gasmängd’ 
Man kunde på detta sätt erhålla en var
ningssignal, som vore egnad att gifva ome
delbar underrättelse om ballonens rörelser, 
och skulle vara af ganska stor nytta vid 
studiet af många vigtiga fysiska företeelser 
som bero af den oragifvande luftens be
skaffenhet, ballonens hastighet, det sätt 
hvarpå han i sin nedre del är öppen elle1' 
sluten, beskaffenheten af den gas han inne
sluter, q. s. v. Troligen skulle signalen 
äfven vara brukbar, för att tillkalla folk, 
då luftseglaren vill nedstiga.
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