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FÖR

POLITIK OCH LITTERATUR
UTGTFVEN AF

C. F. BERGSTEDT.

N= 17. Lördagen den 27 April 1872.

Konstitutionella barnsjukdomnr.
"Folkmakten» i vårt fädernesland tyckes 

för ögonblicket befinna sig i ett af dessa 
kritiska skeden, som närmast motsvara tand- 
sprickningen i den menskliga organismen. 
Kroppen är stadd i stark växtlighet och 
v»tskorna äro sunda, men ändå är bar- 
äet skrikigt, och vill i följd af retningen 
1 käftarne oupphörligt bita på allt hvad 
öet kommer öfver. Man skulle kunna 
tycka att denna kritiska period för den nya 
'iksdagsordningen redan borde vara geuom- 
Söngen, sedan snart nog sex hela år för
flutit från dess första tillämpning, men fol
kens lif är långsamt, och om äfven deras 

ej vidare mätas efter sekler, så kunna 
kanske de två tillryggalagda valperioderna

Andra kammaren anses någorlunda mot
svara de båda första månaderna af ett 
"’enniskolif.

Det är ännu i friskt minne, med hvilken 
fo&lighet de maktegande i landet första 
Sangen utöfvade sin nya befogenhet; folk

patrioter och tidningar af alla me- 
rytningar hade uppmanat den sam- 
ass som genom den nya grundlagen 

uck bestämmanderätten i sina händer att 
glömma de gamla ståndstvisterna, och utom 
åtskilliga embetsmän, prester, landtdomare 
°cli militärer, insattes ganska många större 
godsegare och industriidkare, hvilka, om 
10kc till sina intressen, åtminstone till bild- 
U'ngsgrad och tankevanor, kunde betraktas

Uingsb 
kallskl

såsom väsentligt åtskilda från den egent
liga allmogen, i Andra kammaren.

Landtmannapartiets uppkomst i början 
af 1868 kan förklaras såsom ett försök af 
några bland dessa representanter af bild
ningen och förmögenheten på landsbygden 
att från begynnelsen taga i sina händer led
ningen af den rörelse hvilken under de nya 
formerna icke kunde länge låta vänta på 
sig, och som äfven kunde anses till en 
viss del berättigad. Det kan icke nekas 
att den gamla fyrdelta representationen, 
sedan ridderskapet och adeln under tider
nas längd mer och mer öfvergått till ett 
stånd af embetsmän, och presteståndet för 
länge sedan afskuddat sig all egenskap af 
folktribuner, var mer än önskligt gynnan
de för uppkomsten af en öfvermäktig byrå
krati, och äfven borgareståndets gamla sega 
motståndskraft var bruten, sedan detta stånd 
från och med 1853—54 årens riksdag, un
der intrycket af de nya ekonomiska idé
erna, som blifvit omfattade af den då va
rande regeringen, mer och mer fått anspråk 
att representera den bildade medelklassen 
i landet, utan afseende på stadsmannayi ke 
eller affärsverksamhet. Det må äfven er
kännas att de ekonomiska och industriella 
reformerna förtryckt något hastigare än den 
allmänna öfvertygelsen bann att följa med, 
på samma gång som de efterlängtade för- 
enklingarne i statsförvaltningen och jord-
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beskattningen icke höllo jemna steg med 
reformerna inom finans- och den egentliga 
näringslagstiftningen.

En viss reaktion var således för ingen 
del oväntad, och om äfven den nya rörel
sen framträdde med något mera buller och 
något större anspråk än noga taladt hade 
varit alldeles nödvändigt, om ledarne till
trodde sig större krafter och mer inflytande 
än de strängt taget hade till sitt förfo
gande, så torde man dermed icke få 
räkna allt för strängt. Unga partier äro 
gerna litet öfvermodiga, och när en af par
tiets hufvudmän, som tillika var utsedd till 
dess publicistiska språkrör, i en afhufvud- 
stadens dagliga tidningar vägde den då 
varande rådkammaren och befann honom 
för “lätt, så var misstaget i en viss mån 
ursäktligt, emedan vågen ännu icke hunnit 
blifva vederbörligen justerad. Den partiella 
konseljförändringen 1868, och den mera 
fullständiga 1870, kan knappast sägas vara 
landtmannapartiets verk; åtminstone hade 
ingen af dess chefer då tillräckligt anseende 
för att intaga någon af de lediga platserna 
vid rådsbordet.

Att emellertid den verksamhet som detta 
parti under den första treårsperioden af vårt 
nya statsskick utöfvade haft ett väsent
ligt inflytande på dessa riksdagar, äro vi de 
sista att förneka, än mindre äro vi böjda 
att underkänna de handlande personernas 
bevekelsegrunder. Om också i ledarnes op
position låg ett grand förbittring mot den 
nya riksdagsordningen, och mot de perso
ner som tagit förnämsta delen i dess ge
nomförande, så kunna vi omöjligen förbise 
en viss ridderlighet, hvilken finnes i allt 
junkerväsende och är egnad att till enviss 
grad försona dess svagare sidor. Dessa 
män, som tagit ledningen af allmogepartiet 
i sina händer, tillhörde samtliga hvad man 
kallar de högre samhällsklasserna, och några 
bland dem aristokratien. De voro gods- 
egare och hade i afseende på grundskat
terna, indelningsverket och andra jordbru
ket beträffande angelägenheter samma in
tressen som allmogen, men de voro inga 
demagoger och stodo lika främmande för 
det nyliberala rörelsepartiet som för fri
handelsidéerna. Vi äro öfvertygade att de 
hade en allvarlig afsigt att rädda landet 
från bearbetningar i demokratisk anda, på 
samma gång som de önskade främja den 
konstitutionella utvecklingen och föra oss 

framåt i riktningen af ett parlamentariskt 
styrelsesätt.

Men deras välde var kortlifvadt, och om 
cheferna för partiet ännu sitta qvar i <1® 
förnämsta utskotten, så torde detta bero 
derpå att de i undfallenhet mot sina med
förbundne gått längre än som från början 
säkert var deras mening. Det hade in
kommit andra faktorer i räkningen, afhvil- 
ka de togo inflytande mer än de utöfvade. 
Från början af den andra valperioden in
trädde i Andra kammaren en man, som 
var större räknemästare än någon af d® 
öfriga, och som var fullt besluten att draga 
parti af situationen. Den som en gång 
kommer att skrifva dessa fyra riksdagal'8 
historia lärer ej med tystnad förbigå 
den märkvärdiga omständigheten, att det 
var hufvudstadens valmän som om hösten 
1870 utsågo den nya ledaren åt landtman- 
napartiet. Häradshöfdingen Dufva hade 
ingen ting gemensamt i lefnadsställning, 
åsigter och intressen med dem som hittills 
varit partiets synliga ledare; ingen kunde 
misstänka honom för aristokratiska sympa
tier eller för någon af sådan anledning här
ledd ovilja mot den nya grundlagen, eller för 
personlig egennytta i förhållande till grund
skatterna och andra på den svenska jorden 
hvilande bördor. Han tillhörde genom upp
fostran och föregående verksamhet egentli
gen embetsmannaståndet, men sjelfständig 
i hög grad, både till sina förmögen hets- 
omständigheter och sin personliga karakter, 
kunde man lätt förutse att det icke var på 
den byråkratiska vägen han skulle söka sin 
uppkomst. lian har på visst sätt förnekat 
den, och man vet att renegaterna alltid 
äro de oförsonligaste fienderna. För öfrigt 
tillhör det endast svaga och kortsynta an
dar, som sträfva uppåt, att söka sitt stöd 
hos sjunkande makter, och hr Dufva är 
hvarken svag eller kortsyut. Med sitt öf- 
verlägsna skarpsinne hade han icke svart 
att se hvar makten nu mera ligger; i den 
riktningen förde honom hans stjerna, ehuru 
föga sympatier han af natur och personlig 
lefnadsställning kunde hafva anledning att 
hysa för allmogemännen, och med sin ly 
sande förmåga som debattör kunde han 
icke undgå att vinna ett öfvervägande in
flytande hos den klass på hvilken han före
trädesvis afsåg att verka. När han, för nu 
snart tre år sedan, den tredje i ordningen, 
och med blott 290 röster mindre än den
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fått de flesta, upptogs i förteckningen 
ofver Stockholms stads representanter i 
Andra kammaren, yttrade en person, hvars 
politiska skarpsinne och förutseende vi ofta 
varit i tillfälle att erkänna: »Nu hafva huf- 
V|idstadens valmän skaffat grefve A. Posse 
en efterträdare, som om tre eller fyra år 
skall vara första mannen i den väntade 
landt mannam i nistéren.

Om någon offentlig personlighet haft 
''att att i sitt sköldemärke insätta det be
anta valspråket Jag bidar min tid, så är 

“et hr A. W. Dufva. Han vet bättre än 
att braska i otid och förspilla sina krafter 
Pa° underordnade saker, hvilka ringare för
lagor kunna göra lika väl som han, och 
anske bättre. Endast med största mo

deration berörde, han frågan om arméorga- 
det var så många andra som 
om händer, att hans öfver- 

gerna kunde sparas för 
Ett af de största var nu 

Kommet. Frågan var att få utrönt, icke 
lott praktiskt utan teoretiskt, hvem som 

‘?r makten, eller, med andra ord, huru 
“ngt det låter sig göra att ur de gäl
ande grundlagarne deducera rättigheten för 

Andra kammarens majoritet att styra Sve- 
r'ges rike.

Vi tala nu icke om den lilla anpart af 
e»na styrelse som tills vidare kan anses 

alla på rådkammarens del. De personer 
sotn nu tagit fäderneslandets öden i sina 
aänder hafva lärt åtskilligt mer än den 
snillrike författaren som om hösten 1867

Dagligt Allehanda vägde den De 
Ueerska ministère» och fann den för lätt, 
2e!1 de som nu leda landtmannamajoriteten 

Andra kammaren veta mycket väl, att 
ei'ns egen maktutöfning är både starkare 

°ch angenämare under en embetsmanna- 
onselj utan politiskt inflytande, än om de 

fjnlfva sute vid rådsbordet. På detta sätt 
°1 klaras det beskydd som partiet lärer 
falva öfverenskommit att tills vidare gifva 

den nu varande konseljen, och af hvil- 
bevisen blifvit starkare i ögonen fal- 

ande, i den mån Första kammaren antagit 
e" betänksammare hållning. Att regerin
gens egna ledamöter känna och erkänna 
j etta förhållande, är klart af mänga dess 

"ndlingar. När för några dagar sedan 
oustitutionsutskottets förslag till inrättande 

ett statsministersembete behandlades i 
'ksdagen, var det ingen af konungens råd

"isationen ;
J0S° denna 
'ägsna dialektik 
större tillfällen. 
Kommet.

I gifvare som hade någon emot när Andra 
kammaren antog det till hvilande, men i 
Första kammaren begagnade h. ex. justitie- 
statsministern tillfället att påminna om de 
många »oblida ögon» som hvila på stats
råden och »de många klandervärda, ej all
tid rättvisa omdömen», som fällas öfver 
dessa höga embetsmän. Vi vilja dock icke 
säga att Andra kammarens protektion sträckt 
sig till bifallande af regeringspropositio
nerna, men på framgången af dessa är det 
väl nu mera ingen som lägger synnerlig 
vigt, utan hufvudsaken är beviljandet af de 
oundgängliga anslagen, och dermed är man 
frikostig nog. När regeringen framlade 
sitt förslag till omredaktion af § 72 Re
geringsformen, i en skepnad som, i uppen
bar strid med förra årets proposition, ögon- 
skenligen var beräknad att tillfredsställa 
Andra kammarens önskningar, höjde sig 
der icke en enda röst till dess försvar. 
Men man har nu mera kommit så långt 

! i politiska insigter, att det går mycket väl 
för sig att förkasta den ena kungliga pro
positionen efter den andra, och ända lefva 
i det bästa förhållande till regeringen.

Detta modus vivendi, detta makalösa sätt 
att hjelpa sig fram så länge, tills man fin
ner tiden vara inne för en genomgripande 

i förändring, går lättare i samma mån som 
det, genom en skicklig tolkning af grund- 
lagarnes i många delar bristfälliga redak
tion och ett obesväradt förkastande af all 
konstitutionel häfd, blir möjligt för en riks- 
dagsmajoritet att göra sig till ensam herre 
öfver hela statsregleringen, och äfven i öf- 
rigt draga så många ärenden som möjligt 
under den samfälda voteringen enligt § 
65 Riksdagsordningen. I afseende på 
detta ämne hafva vi nyss framstält några 
anmärkningar, hvilka vi här icke skola upp
repa. Vi tillägga nu endast, att ju större 
antal frågor som dragas under samfäld vo
tering, desto kortare är vägen till det re
presentativa enkammaresystemet, och ju när
mare man kominer detta, desto större möj
lighet att regera utan omak och ansvar 
genom en ringaktad och undfallande expe- 
ditionsministère.

Det hör till den nyssnämde Stockholms- 
representantens förtjenster att hafva om 
icke infört, åtminstone fört Andra kam
maren betydligt framåt på denna egendom
liga bana. Han synes sätta en ära uti att 
få gälla såsom sitt partis advokat mot de
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monarkiska traditionerna, och mot den upp
fattning af grundlagen som har häfden för 
sig. Vi vilja dermed icke säga att han 
har något ondt i sinnet mot sjelfva den 
monarkiska institutionen: republiken är, 
tills vidare åtminstone, en så dålig sak 
att ingen advokat af rang åtager sig den 
samma. Men hr Dufva är framför allt sak
förare ; han har antagligen aldrig lefvat på 
landet och erfarit styrkan af de monarki- 
ska tänkesätten hos vår allmoge; han har 
förmodligen aldrig kommit i beröring med 
andra af denna klass än sådana som vid riks- 
dagarne mottaga, om icke hela sin politiska 
uppfostran, åtminstone sin tankegång och det 
mesta af sin fraseologi. För den kalla, 
konsiderationslösa sakföraren är det hufvud- 
saken att vinna processen, och dessa många 
ideella synpunkter, som för den ojuridiska 
betraktaren omgifva hvarje paragraf i våra 
grundlagar, sakna för honom all betydelse. 
Hvad gör det honom, om under rättsför- 
haudlingarne om konungamaktens befogen
het en eller annan flik skulle ryckas lös 
ur konungamanteln och falla på marken? 
Icke rår han för, om någon af hans klienter 
skulle upptaga dem : han är ansvarig för 
sina egna gerningar, men alldeles icke för 
någon annans. Och kommer han sjelf en 
gång till makten, så hörer han icke till de 
blödiges antal; han kommer säkert icke 
att beklaga sig öfver de oblida ögonka
sten, de klandrande omdömena och allt det 
der; han är ingen sentimentets man utan 
den kalla verklighetens. Utan tvifvel skall 
han från ministerbänken piska sina mot
ståndare intill benen med denna djerfva 
dialektik som är hans särskilda storhet; 
han skall med spetsen af sin deduktion 
intränga i hvarje flaga uti motståndarens 
logik och spränga den, liksom den kalla 
vattendroppen stelnar till en is, som spränger 
den hårdaste granitklyfta. Men för honom 
skall voteringens utgång alltid blifva huf- 
vudsaken: rösternas mängd, den förtroende
fulla stämningen inellan statsmakterna, det 
varma ordets argument, skali icke existera 
för honom. Han skall utan tvifvel då 
finna det nödigt att såsom advokat göra kro
nans juridiska rättigheter gällande; de hi
storiska, ideella, de som grunda sig på den 
nationella sinnessarten, skola för honom 
endast hafva ett mycket underordnadt värde.

Vi hafva redan till förene yttrat oss om 
den konstitutionella sidan af hr Ola Måns

sons motion rörande borttagandet af man- 
talspenningarne och statsutskottets sätt att 
behandla den samma; saken har sedan vant 
föremål för en så omständlig behandling 1 
tidningar och tidskrifter, att våra läsare 
säkert skola hålla oss räkning derför att 
vi afstå från alla försök till åstadkomman
de af en principiel utredning. Vi beuii' 
dra det mästerskap i juridisk deduktiou M 
Dufva ådagalade i sina båda yttranden 'ii 
diskussionen i Andra kammaren den y 
mars; med den genomdrifua operatörens 
färdighet sönderskar han § 69 Regerings 
formen och § 65 Riksdagsordningen hvar- 
dera i två delar, och sammansydde sedan 
slutet af den ena med början af den andra, 
med en fyndighet i grundlagstolkning som 
hittills är oöfverträffad, çch som till och 
med syntes hafva gjort ett djupt intryck 
på kronans främste rådgifvare, då han et 
ter sin särdeles klara deduktion af den kon
stitutionella häfden inskränkte sig till den 
mer än blygsamma förklaring, att »det k«11 
vara ganska ovisst, huru vida kongl. maj:t 
är beredd att gå in på ett sådant förslag 
från representationens sida». För oss har 
grundlagens mening i detta afseende aldi ig 
varit underkastad något tvifvel; den ur 
gamla beskattningsrätten, som § 57 Rege 
ringsformen tillägger Svenska folket, at 
genom riksdagen allena utöfvas, kan icke 
vilja säga något annat än att inga skatte1 
kunna folket utan riksdagens samtycke p® 
tvingas, och när § 65 Riksdagsordning611 
uttryckligen från föremålen för den sam' 
fälda voteringen utesluter de ordinarie stats
inkomsterna, samt då hvarje paragraf 1 
grundlagen skail tolkas efter sin ordalydel' 
se men icke efter analogier, är det för oss 
alldeles klart, att en samfäld votering 0111 
mantalspenningarnes afskaffande icke ka11 
ega rum efter Riksdagsordningen, hvilk®11 
likväl är enda normen för riksdagens f*’r' 
rättningar. Vi medgifva af allt vårt hjerta, 
att'det fins otydligheter i Regeringsform611’ 
och hr Dufvas inträngande argumentation 
har på ett nästan förfärande sätt blottat 
svagheterna i denna den främsta grundlag6119 
redaktion; men någon vidare förtjenst kun
na vi ieke tillerkänna honom, och han sak
nade efter vårt förmenande all rätt att p 
sitt kritiska förfarande vilja grunda ett kon' 
stitutionelt sätt att gå till väga i en sär
skild fråga. Är han för sin del öfverty' 
gad att Svenska folkets i den nyssuämd®
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paragrafen 57 Regeringsformen omtalade be
skattningsrätt vill säga riksdagarnes befo
genhet att genom samfäld votering slita 
"ppkommande tvister rörande de s. k. or
dinarie statsinkomsterna, då hade det för 
honom varit den rätta vägen att väcka för- 
slag om en förändring i detta syfte af § 
65 Riksdagsordningen, der för ändamålet 
endast två ord behöfde insättas. Ett så
dant handlingssätt å hans sida hade varit 
både lojalt och konstitutionelt.

Hr Dufva har funnit sig böra beträda 
®n annan väg. I stället för att söka den 
harmoni mellan de särskilda fundamental- 
Jagarne som i trots af vissa uttryckets ofull- 
komligheter onekligen i dem finnes, oeh er
känna den historiska häfdens rätt, som 
stödjer sig på den nationella andans kon- 
tinuitet, har han riktat hela sitt arbete på 
att drifva in kilar uti grundlagens sprin
gor, anställa korsförhör med dess olika pa- 
‘agrafer, för att, med alla de medel som 
®ta hans yrke till förfogande, söka beslå 
honom med tvetalan. Vi erkänna villigt 
"ans konstfärdighet, men längre sträcker 

icke vår beundran, och i slutakten af 
detta sorgliga skådespel har han, så vidt 
net ar oss möjligt att döma, afsagt sig 
anda till sista anspråket på en politisk ka- 
rakter. Vi berättade i vårt sista nummer 
J’ägot om den demogogiska kapplöpning 
dl hvilken grefve A.- Posse hade blifvit ut

danad i den tidning i hvars styrelse hr 
üufva lärer vara hufvudpersonen och vi 
ëlàdja oss för hans skull uppriktigt, att 
grefve Posse bief efter. I talmans-kon 
erensen hade alla ledamöterna med un- 
antag af de från Andra kammaren valde 

orklarat sig för propositionsvägran, och 
enna allvarsamma handling egde för för

sta gången under det nya riksdagsskicket 
fUrn i måndagens aftonplena. I Första 
nnimaren mottogs talmannens förklaring, 

®ht han fann sig af grundlagens bud för
undrad till att framställa proposition på 

’'«Il till statsutskottets voteringspropositiou, 
^ed enhälligt bifall. I Andra kammaren 
■este sig först grefve Posse och efter ho- 
Oom hr J<ey, jemväl förklarande att de; 
e 1er hvad som inträffat, ville låta vid tal- 
O'nnnens propositionsvägran bero, och upp- 
®’anade kammaren att enhälligt omfatta 
enna åsigt. Det låg i deras ord en fläkt 

a‘ ridderlighet, som det vore en orättvisa 
a 1 förneka, utan att vi dermed erkänna be- I 

fogenheten af deras föregående bevisföring; 
de voro öfvervunne, och deras känsla af 
nederlaget saknade icke sin ädelhet. Nu 
var det hr Dufvas, nykomlingens, tur att 
taga priset ifrån dessa partiets borne che
fer, och han lyckades, ehuru blott för ett 
ögonblick. Efter alla konstens regler an
vände han såsom sitt slutargument detta 
slags patos, som vi så väl känna från de 
franska domstolarne, endast med den skil- 
nad att hr Dufva för denna rol saknade 
natur och öfning, hvarföre prestationen blef 
mindre konstnärlig. Väl darrade hans röst 
af rörelse, då han vädjade till Svenska fol
ket, huru vida dess representanter fullgjort 
sitt dyra åliggande att värna dess rättig
heter, men den store härföraren glömmer 
ej ens i slagtningens hänförelse försigtig- 
hetens dygd, och han ville icke draga det 
utagerade målet under den enda och rätta 
domstolens , pröfning, konstitutions-utskot- 
tets, emedan han ej ansåg det värdigt att 
folkets heliga sak understäldes en krets af 
domare, inför hvilka rättvisan skulle vin
nas med en öfvervigt af en eller två rö
ster, kanske endast med den förseglade se
deln. Hade han varit fullt uppriktig, hade 
han nödgats erkänna, att icke ens den blin
da lyckträffen här var att räkna på, sedan 
en af hans kamrater på Stockholmsbänken, 
som af partiet ansågs pålitlig, var genom 
sjukdom hindrad att i urnan'inlägga sin 
svarta kula mot talmannen, och den supple
ant som intagit hans plats olyckligtvis icke 
var lika säker. Sakföraren fann derföre för 
godt att innesluta sig i sin dygd och jäfva 
domstolen. Det är också alldeles för illa 
att parten icke fått enväldigt tillsätta alla 
sina domaré : huru kan då någon rättvisa 
vara att motse?

Hr Dufva hoppades att efter honom och 
de med honom lika tänkande, hvilkas re
presentativa uppdrag nu lider mot slutet, 
skulle af Svenska folket väljas män, som 
hade större förmåga att förfäkta dess i stof
tet trampade rättigheter. Vi hoppas det 
också, ty vi sakna hos de närvarande en 
egenskap, hvilken vi anse minst lika vigtig 
som den goda viljan, och det är det po
litiska modet. Det hade efter vår tanke 
varit hr Dufvas och hans själsförvaudters 
pligt att icke nedlägga vapnen förr än de 
blifvit fullkomligt besegrade, ty först då 
hade de kunnat med godt samvete och bibe
hållen krigsära nedstiga från den politiska
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skådeplatsen. Det hade varit deras ovil- 
korliga skyldighet att fullfölja sina prote
ster genom vädjan till konstitutionsutskot
tet, och först sedan dess dom fallit, hade 
de haft rätt att återlemna sitt mandat med 
den förklaring att det under nuvarande 
konstitutionella former icke fins något värn 
för folkets rätt. De undandrogo sig upp
fyllandet af denna pligt, hvilken icke blott 
deras valmän utan äfven deras talman hade 
rätt att af dem utkräfva. De protesterade 
mot hans grundlagstolkning, på samma 
gång som mängden af dem förklarade att 
de af aktning och tillgifvenhet för hans 
person ville låta vid hans propositionsväg- 
ran bero. Det var talmannens rätt att 
slippa sådana vänskapsförklaringar samt i 
stället få sitt förfarande pröfvadt af den 
enda myndighet som dertill hade befo
genhet, och han lät äfven i några korta 
ord förstå det, e.hurn han icke fann mödan 
värdt att afbryta protestationsstojet. Huru 
många af kammarens ledamöter här upp
trädde, hafva vi icke kunnat utröna, men 
det föreföll oss vara pluraliteten, som på 
detta sätt uttalade sig mot beslutet, liksom 
majoriteten af presteståndet reserverade sig 
mot utgången af den votering hvarigenom 
ståndet antog den nya riksdagsordningen. 
Också anförde hr Gumælius i sin ordning 
en väl befogad protest mot den märkliga 
scen som nu uppfördes i kammaren, och af 
hvilken det visade sig att de som höllo 
mest på statsutskottets beslut saknade mod 
att underkasta sig dess konseqvenser. Det 
fans i kammaren en enda person, som för 
en stund hade detta mod, men äfven han 
fann sig efter flere talares uppmaningar 
föranledd att återtaga sitt yrkande på sa
kens förvisande till konstitutionsutskottet. 
Det var den oförskräckta representanten för 
Sunnerbo härads vestra valkrets; hr Jöns 
Pehrsson var nu situationens man, som i 
kapplöpningen lemnade sjelfva hr Dufva 
bakom sig. Mannen ur de djupa lederna 
bragte befälhafvarne på skam. Vi säga 
detta på fullt allvar, och långt ifrån att 
denna gång finna något klandervärdt i hans 
handlingssätt, måste vi hålla honom räk
ning för modet och följdriktigheten i hans 
förfarande, genom hvilket han visade långt 
mer aktning både mot grundlagen och kam
marens talman än den stora mängden, som 
dagtingade med sina öfvertygelser och sade 
sig vilja af personlig bevågenhet mot tal

mannen taga till godo med ett förfarande 
som de påstodo sig allt fortfarande ogilla- 
Men hr Jöns Pehrsson gaf vika för på' 
tryckningen och tog tillbaka sitt yrkande, 
på den otillräckliga grund att hufvudsakeu i 
alla fall redan var afgjord genom Första kam
marens beslut, och lät dagens pris falla ui 
sina händer. Då inträdde ett ögonblick af 
onämnbar beskaffenhet: man skulle hafva 
trott sig vara midt i en fastlagskarnaval, eller 
i en ofantlig barnkammare, snarare än i en 
församling af Svenska folkets ombud; och 
om det i kammaren fans personer, som 
djupt i sitt hjerta svurit ett oblidkeligt hat 
mot den nya riksdagsordningen, hade de
ras tillfredsställelse varit fullständig vm 
åsynen af denna »folkets utvaldes» abdl- 
kation, bekännelsen af deras oförmåga att 
häfda folkets urgamla beskattningsrätt- 
Ändtligen tog den pinsamma spänningen 
slut, i det eu representant från Dalarne, 
hr Carl Johansson, å nyo yrkade votering, 
och några välvilliga kamrater hjelpte ho
nom till rätta med det krångliga yrkandet- 
Af 155 röstande befunnos, sedan en sedel 
blifvit aflagd, femtiosju för frågans hänvi
sande till konstitutionsutskottet, således 
mer än hälften af landtmannapartiet, sotn 
sålunda lemnades af sina ledare i sticket, 
men ändå vandrade sin bana till slutet- 
De äro situationens män, ty de hafva varit 
»trogne intill ändan».

När protokollet blifvit justeradt, torde 
vi få tillfälle att återkomma till ett annat 
i denna märkvärdiga diskussion; några f* 
anmärkningar kunna vi likväl äfven nu icke 
tillbakahålla. Det har tydligen varit 
främsta personernas önskan att förekomm® 
skandalen, och äro vi ej alltför illa under
rättade, hafva de i statsutskottet motarbetat 
framställningen af voterings-propositionerna, 
men de hafva sträfvat att genom en till' 
fällig eftergift behålla ledningen i sina bän
der, för att i sista ögonblicket hindra sake" 
från att komma till det yttersta. Dett® 
var ett misstag, ty de borde hafva begripa 
att den från bergspetsen lösryckta steneI1 
rullar häftigast längst ned mot dalbotten- 
Dertill kom grefve Posses och hr Keys v° 
tum i fråga om afskaffandet af beväring5' 
legan, hvarigenom klyftan mellan dem °c‘’ 
deras parti ytterligare vidgades; nu fan11 
också Aftonbladet, såsom vi omnämt, tide1’ 
vara inne att göra den förres trohet in° 
partiets mest krassa grundsatser misstänkt-
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Bå detta sätt hämnade sig den falska ställ
ning de från böljan intagit. Hr Dufva var 
®n mån klyftigare, dåhan,iden föreställningen 
att ingen votering skulle komina till stånd, 
åberopade den opiniohsseger hans parti 
skulle hafva vunnit såsom skäl för att låta 
bero vid talmannens propositionsvägran, 
tuen äfven denna slughet skulle komma på 
skam, och dertill hade han den oförklarliga 
oklokheten att, sedan han sjelf så ihärdigt 
bekämpat grundlagarnes tolkning efter pre
judikat, åberopa ett prejudikat som var all
deles falskt, nemligen att ingen proposi
tionsvägran skulle hafva skett på framställ
ning af utskott, en uppgift, som väl icke 
yid tillfället vederlädes, men hvars halt ju 
ieke efteråt kunde blifva opiöfvad. Det 
bade varit visare, om han medgifvit att en 
sådan händelse inträffat flere gånger endast 
sedan 1840, och han hade då kunnat stärka 
sin ställning genom den upplysningen att 
konstitutionsutskottet i sådana fall gifvit 
talmannen orätt, nemligen om han i detta 
tall hade kunnat räkna på samma utgång.

Men detta var ej det enda vindkast som 
denna gång skulle slå sig stick i stäf för 
den vanligen så lycklige bidevindsseglaren. 
Ilen votering som han sjelf sökte afböja 
sasom onödig, och hvilkeu äfven hr Carlen 
gjorde sitt bästa att förekomma, skulle haf-
va sin gång, och hade icke hr Carl Jo
hansson begärt den, skulle den utan tvifvel 
hafva blifvit yrkad från motpartiets - sida, 
80tn icke gerna kunde med tystnad fördra
ga att eu officiel handling af talmannen 
dömdes såsom felaktig, utan att han 
dck åtnjuta sitt beneficium juris. Omröst- 
ni*igen, hvarigenom kammaren förklarade sin 
Underkastelse under talmannens proposi- 
•’onsvägran och således, ehuru i något för
undrade ordalag, kom till samma slut som 
första kammaren, kom såsom en grym 
Uoni öfver den seger, med hvilken hr Dufva 
uyss förut i sitt ädelmod mot talmannen 
vdle låta sig nöja.

Men ännu hade ödet icke uttömt alla 
81na' vidrigheter. Dagen derpå kom i Nya 
^o-gligt Allehanda den märkliga artikel 
hvilken vi i dess helhet återgifva under vår 
"Blick på pressen», och som med ett enda 
umutligt faktum nedrifver den spetsfundiga 
Uevisniug för riksdagens ensidiga beskatt
ningsrätt, hvilken hr Dufva med så mycken 
•nöda hade uppbygt på det lilla adjektivet 
allena. Hr Dufva har således varit ett me- 

! del i skickelsens händer till att framkalla 
ett uttalande af Andra kammaren, tvärt emot 
den samfälda voteringen i fråga om man- 
talspenningarne, och att bringa i dagen ett 
historiskt intyg om falskheteu af sin egen 
argumentation. Det skall nu icke förvåna 
oss, om Stockholms valmän taga honom 
på orden och vid nästa val insätta någon 
annan, som bätlre än han förstår att värna 
Svenska folkets rättigheter, och som i kam
pen för dem begagnar blankare vapen.

Vi hafva öfver vår uppsats skrifvit 
det enda ord som vi funnit tillräckligt be
tecknande för den närvarande ställningen: 
konstitutionella barnsjukdomar. Dessa 
tre åren hafva varit den nya grundlagens 
kritiska period: tandsprick ningens smärtor 
hafva fordrat något för de kliande käkarne 
att tugga på, och grundlagen låg till hands 
att tillfredsställa detta naturens oundgäng
liga kraf. Den mogne mannen, som kän
ner sig i besittning af sin ålders fulla styr
ka, kan visa den moderation som är kraf
tens rätta kännetecken, och vi hoppas att 
den del af representationen som älskar att 
tillägga sig karakteren af folkvald skall 
en gång uppväxa till ett helsosam medve
tande af denna verkliga mannakraft, som kan 
vara rättvis och foglig, derföre att den är 
en kraft. Hittills har det varit ett äflande 
att rycka till sig makten, som snarare för
råder drömmen om styrka än dess verklig
het, ett nappande om företrädet framför 
medkainmaren och regeringen, närmast lik
nande ynglingens i det åldersskede som i 

j det allmänna språkbruket betecknas med 
! ett kanske mindre ärofullt, men mycket be

tecknande namn. Majoriteten i Andra 
kammaren har känt en oöfvervinnelig re- 
telse att skuffa och trängas, med Första 
kammaren om rätten att besätta riksdagens 
förtroendeposter och diktera besluten, med 
kronan om rätten att frånrycka henne dess 
gamla prerogative!’, under hvilka ostörd 
samhällsordning, yttre ära och verklig inre 
frihet blomstrat genom sekler. Den »tolk- 
valda» delen af representationen har i den
na vecka beslutit ett anslag till folkhög
skolorna uti en form, hvarigenom kongl. 
maj:t skall få den äran att tjena till kamrerare 
åt landstingen, och med de af riksdagen för 
understödjande af dessa skolor anvisade med
len utbetala de in visningar som af lands
tingen utställas, utan ens rättighet att i
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likhet med dessa länsrepresentationer fä 
del af berättelserna om skolornas verksam
het. Uti uppfinnandet af sådana afsigtli- 
ga ohöfligheter mot den första statsmakten 
har det rådande partiet i Andra kammaren 
en obestridlig styrka, och att vid alla till
fällen ådagalägga den, gör detta parti till 
sin hufvudsakliga berömmelse.

Det skulle i sanning vara allt för myc
ket fordradt, att de talrikaste klasserna i 
samhället, som helt nyligen kommit till 
ett ovanligt politiskt inflytande, skulle ge
nast från början känna vidden af sitt an
svar och låta denna känsla diktera valen 
af sina representanter. Men det skall lik
väl småningom komma dérhän, och vi äro 
ej de som derom tvifla. Då skall också 
riksdagens hållning blifva en annan än den 
nu är, och folkets representanter skola lära 
sig att i aktningen för kronan ådagalägga 
aktningen för folket. För egen del lägga 
vi icke mycken vigt på bibehållandet af 
den i många afseenden obestämda rålinien 

mellan de ordinarie och de extra ordinarie 
statsinkomsterna, och denna skilnad kan 
utan fara än vidare utplånas, när landet 
uppnått en sådan politisk mognad att en 
verkligt parlamentarisk regering, som är 
det konstitutionella systemets högsta ut
veckling, blir möjlig. Vi tvifla icke att 
äfven laudtmannapartiet tror sig sträfva 
mot detta mål, men den väg det hittills 
beträdt måste i längden föra oss i en 
alldeles motsatt riktning. Så länge icke 
regeringen utgör ett sant uttryck af tän
kesättet hos folket och dess ombud, sak
nar hon den aktning och det inflytande 
som äro nödvändiga i alla samhällen, och 
allra mest i de demokratiska. Det är i 
denna mening som svenska folket fordrar 
en konungamakt, som är stark genom käns
lan af folkets bifall, icke en sådan konun
gamakt som i känslan af bristande akt
ning låter sig villigt beherskas af en öf- 
vermodig faktion.

Arbetsklassens belägenhet i olika länder.
ii.

Vi hafva i en föregående uppsats (N:o 
4, s. 55) redogjort för det hufvudsakliga 
innehållet af de berättelser som Storbritan
niens utrikesminister 1870 lät infordra från 
Englands diplomatiska och konsularagenter 
angående de arbetande klassernas ställning 
i Here främmande länder. Vi lemnade då 
tills vidare ur sigte de nordiska rikena och 
fäste oss ensamt vid Turkiet, Ryssland, 
Tyskland, Belgien och Holland samt östra 
och vestra delarne af digt Nordamerikanska 
statsförbundet. Vi återkomma i dag till 
dessa Further Reports, och skola nu i för
sta rummet se hvad de hafva att säga om 
oss sjelfva och våra närmaste grannländer.

Berättelsen från Sverige är denna gång 
helt kort och består af två delar, legations
sekreteraren mr Jocelyn’s uppsats om för
hållandena i Stockholm och de östra de
larne af landet, daterad den 1 december 
1870, och konsul Engströms note till earl 
Granville af den 4 november samma år 
med särskildt afseende på Göteborg och 
dess närmaste omgifningar. Det är här 
obehöfligt att upptaga detaljer, hvilka äro 

allmänt bekanta, och som hvad arbetslö
nerna angår äro vidlyftigt och med mycken 
noggranhet uppgjorda för våra förnämsta 

! manufakturstäder; men det saknar icke in
tresse att se, hvad som af våra inhemska 
förhållanden den främmande diplomaten 
ansett sig företrädesvis böra bringa till sin 
regerings kännedom, samt hvilka allmänna 
omdömen han fäller öfver vår arbetare
befolknings duglighet, lefnadssätt och mo
ralitet.

Redan i sin förra berättelse anmärkte 
mr Jocelyn att en arbetare i Stockholm 
och de större städerna sällan har mindre 
än 12, men i förhållande till högre skick
lighet ofta upp till 18 och 23 rdr i vec
kan. Han anmärker nu att det mesta 
arbetet betalas efter stycke, icke efter tid, 
samt att i allmänhet de finare slagen af 
arbete icke betinga särdeles högre ersätt
ning än de öfriga, och det synes förvåna 
honom att yrken, som synes fordra en hög 
grad af öfning och noggranhet, såsom ur- 
makeriet och förfärdigandet af matematiska 
instrument, icke gifva en högre arbets-
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ersättning, ehuru han förklarar saken så, 
att dessa tillverkningar hafva sin förnämsta 
afsättning inom landet, hvaremot de me
kaniska verkstädernas produkter gå till 
främmande marknader. Af denna anled
ning finner han det naturligt att jerngjutare, 
formare och modellsnickare vid de meka
niska verkstäderna äro bland de bäst aflö- 
nade af våra arbetare.

I afseende på lefnadssätt och lefnads- 
kostnader anmärker han till en början, att 
på bostäder för arbetare är god tillgång i 
alla delar af hufvudstaden, men han till
lägger att de flesta rummen äro låga och 
’Ha ventilerade, i synnerhet om vintern, 
(lå innanfönster begagnas, hvilka äro tätt 
inklistrade och allt för sällan hafva luft
rutor, så att den hufvudsakliga luftvexlin- 
Ken beror på eldningen och draget från 
dörren. De i Norrköping och några andra 
större städer nyligen uppförda arbetare
bostäderna, hvilka han vidlyftigt omtalat i 
Sin föregående berättelse, anser han i detta 
afseende stå mycket framför alla enskilda 
lågenheter, som stå arbetaren till buds i 
hufvudstaden. Konsul Engström omtalar 
det välgörande inflytande som de i Göte- 

arbetarebostäderna utöfvat på 
af de privata lägenheter som

Uthyras åt samma klasser.
Om snndhetsförhållandena i Stockholm fäl- 

er mr Jocelyn ett särdeles gynsamt omdö- 
I”e- Han erinrar om de planer som för 10 
eHer 15 år sedan voro å bane, att anlägga 
Underjordiska afloppsledningar, och han sä- 
Ser att myndigheterna nu mera lyckönska 
s’S till öfvergifvandet af detta kostsamma 
°ch ändå otillfredsställande system. Han 
3erörnmer särdeles den ordning och skynd- 
samhet hvarmed affallen bortskaffas och 
örvandlas till nyttiga gödningsämnen, och 
’an tillägger att en arbetarefamilj af ofull- 
°mligheten i renlighetsåtgärder har färre 

0|ågenheter än i många andra länder. Fram- 
®tegen i detta afseende under de allra sista 
a’’en äro också i ögonen fallande, och vi 
skulle tro att de allra flesta stora städer i 
audra länder hafva i den vägen af oss åt- 
ski,l’gt att lära.
k Vi sågo förra gången, huru de engelska 

med styrka framhöllo den om
att de engelska arbetarne på de 
ställen i verlden, oaktadt lifs- 

jU’fidlens större billighet än i England, icke 
Unna, med de arbetslöner som bestås, lefva

u°rg anlagda 
beskaffenheten

ständigheten 
flesta andra

lika väl som i sitt hemland. Omdömet 
om Sverige utfaller i detta afseendet jem- 
förelsevis ganska gynsamt. Lifsmedlen äro, 
säger mr Jocelyn, billiga och rikliga; en 
ogift arbetare har för 5 rdr i veckan en god 
och tillräcklig näring, och ett mindre hushåll 
kan lefva ganska väl för 12 eller 13 rdr 
i veckan; men detta beror likväl till en 
ganska stor del på hustruns duglighet, och 
han har synbarligen en ganska hög tanke 
om de svenska husmödrarne inom arbetsklas
sen. Särskildt anmärker han deras fallen
het för snygghet och deras förmåga att be
reda trefnad i hemmet, såsom exempel 
hvarpå han anför det stora förråd af hus- 
och bordlinne som ofta träffas i arbetare
hushållen, och som både till mängd och 
beskaffenhet skulle göra heder åt familjer 
af en högre samhällsställning.

De stora framsteg i nykterhet som na
tionen i sin helhet gjort under de sista 
åren finna i dessa berättelser ett välberät- 
tigadt erkännande. Orsakerna till detta 
lyckliga förhållande igenfinnas i första rum
met uti den högre tillverknings- och för- 
säljningsafgiften för bränvin, och konsul 
Engström framhåller med all rätt, hvilken 
stor välgerning inrättningen af Göteborgs 
utskänkningsbolag varit för detta samhälle. 
Ett bolag, som med största noggranhet 
öfvervakar denna svåra och maktpåliggande 
polisdetalj, men oaktadt all sin möda och 
tidsuppoffring öfverlåter åt det allmänna hela 
inkomsten af rörelsen, är en företeelse som 
i få länder torde hafva något motstycke.

Två andra lagstiftningsåtgärder hafva en
ligt samma författare tillika med den nya 
bränsvinslagstiftningen i hög grad bidra
git att höja den svenska arbetaren i sed
lighet och välstånd, nemligen 1842 års 
folkskolestadga och 1846 års förordning 
angående barns och unga personers arbete i 
handtverk och fabriker. Vi finna här några 
detaljer angående folkskolorna i Göteborg, 
hvilka vi saknat i inhemska officiella be
rättelser. Så uppgifves antalet skolor för 
hela Göteborgs stad till icke mindre än 
120 — vi förmoda att de särskilda klas
serna då beräknas som sjelfständiga skolor 
— hvari 4,500 barn erhålla fri undervis
ning, med en årlig kostnad för staden af 
omkring 23 rdr för hvarje lärjunge.

Mr Jocelyn anmärker att den svenska 
arbetaren i allmänhet är mycket mån om 
en anständig klädsel, en smak hvilken han
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kan så mycket lättare tillfredsställa, som 
alla beklädnadsvaror, särdeles de af ylle, 
äro billiga och af god beskaffenhet. Sär
deles är han angelägen att hafva ordent
ligt linne, och författaren synes föreställa 
sig att han dertill företrädesvis begagnar 
hemväfda lärfter. Konsul Engström, som 
naturligtvis har bättre reda på förhållandet, 
upplyser om de stora förändringar i de 
arbetande klassernas klädedrägt som in
träffat på de allra sista åren, i det de hem- 
maväfda tygen af både linne och ylle, som 
fordom allmänt användes af båda könen, 
allt mer utbytas mot bomullsvaror, hvilka 
väl äro billigare men också mindre var
aktiga, och han erinrar om våra medicin
ska myndigheters åsigt, att tilltagande af 
bleksot och sådana sjukdomar som hafva 
sitt ursprung i blodbrist väsentligen hafva 
sin grund i detta förhållande. Vi föreställa 
oss emellertid att en förnuftig återgång nu 
är på väg att göra sig gällande, i det 
bruket af lättare y 11 na fabriksvaror, som 
vid våra fabriker tillverkas billigt och af 
god beskaffenhet, börjar mer och mer till
taga såsom underkläder, liksom i Eng
land länge varit förhållandet, äfven bland 
de arbetande klasserna.

Om arbetets beskaffenhet i allmänhet 
yttrar mr Jocelyn, att ehuru den svenska 
arbetaren skulle, om han ville, kunna fram- 
gångsfullt täfla med hvilket annat lands 
arbetare som helst, så synes honom icke 
detta sträfvande att åstadkomma den bästa 
möjliga arbetsprodukt vara så lifligt som 
i England. Prisen äro vanligen låga, och 
allmänheten vill icke betala ett högre pris 
för samma vara, endast derför att den är 
bättre gjord.

Maskinkonstruktionen är efter hans tanke 
den svenska arbetarens starka sida, och deri 
kan han mäta sig med hvem som helst. 
De svenska ångmaskinerna utmärka sigge- 
nom sin fulländning och sin ändamålsen
lighet, och om de äro dyrare än de engel
ska, så härrör detta af materialets större 
dyrhet och bevisar just arbetets förträfflig
het. Engelsmän, som äro i ett mindre an
tal anstälda vid en och annan mekanisk 
verkstad, arbeta i allmänhet fortare och 
hafva kanske någon grad mer intelligens, 
men arbetsprodukten anser han icke i nå
got afseende skilja sig från de inhemska 
arbetarnes.

Det har varit oss ett stort nöje att se, 

huru en upplyst och uppmärksam främ
mande diplomat uppskattar våra arbetare- 
förhållanden, men då vi nu anfört åtskilligt 
af hans omdömen, som för oss utfallit ovän- 
tadt fördelaktigt, hvartill äfven kominer, 
att han anser arbetslönerna stå i ett gyi>" 
sammare förhållande till lefnadsbehofven 
här än i England, så är det rättvist att 
icke heller förtiga en anmärkning, hvilken 
vi befara är mer än önskligt befogad. Efter 
det nyss citerade smickrande omdömet om 
våra maskinarbeten yttrar nemligen n>r 
Jocelyn :

»I andra yrken tror jag emellertid att 
den svenslfa arbetaren icke gör sig mycken 
ära af sitt arbete, och detta kommer till 
en stor del af den prisbillighet som är 
dagens fordran, och som nedsatt arbetspro
duktens beskaffenhet, äfven som det ringa 
intresse som fäster sig vid dess utförande. 
Mycket dröjsmål och ledsamhet förorsakas 
af många svenska arbetares senfärdighet, 
och deras sinne för punktlighet lemnai' 
mycket öfrigt att önska. Allmänheten sjeh 
synes knapt sätta något värde på denna 
för arbetaren högst vigtiga egenskap, och 
så länge detta är förhållandet, kan man 
icke vänta någon rättelse».

För Norge har generalkonsul Crowe 1 
Christiania afgifvit en berättelse, som 1 
fullständighet, riktig uppfattning och 1Q" 
tressanta anmärkningar har ganska få likar, 
såsom man också kunde vänta af en så 10' 
teliigent och genom en lång vistelse i la11' 
det med alla dess förhållanden väl för' 
trogen embetsman.

Arbetet, som upptager icke mindre än 
30 oktavsidor med en massa af tabeller 
och sifferuppgifter, innehåller så mycket at 
allmänt statistiskt och ekonomiskt intresse, 
att det väl förtjente särskildt utgifvas 1 
norsk eller svensk öfversättning. Det bör
jar med en kort öfversigt af Norges n#' 
turförhållanden och politiska indelning, 
geografiska utsträckning, folkmängd o. s. ’• 
Landtbefolkningeu indelar författaren med 
afseende på lefnadssätt och näringsfång 
i följande tre klasser, den sjöfarande bonden, 
den egentliga eller åkerbrukande bonde11 
och fjellbonden. Den första klassen bebo’ 
förnämligast öarne utanför Nordlanden ocä 
Finnmarken, samt kusterna af de djupt 1 
landet inskärande fjordarne; de odla potate® 
eller litet korn, och kunna på sina s® 
gårdar föda en eller två kor samt några fa1
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eller getter; sin hufvudsakliga utkomst 
hemta de af fisket. Den egentliga bondens 
hemman, hvilket han sjelf eger, är tillräck
ligt stort att rikligt föda ett stort hushall 
men icke att befria egaren från personligt 
»rbete. I allmänhet åtgår gårdens hela af- 
kastning till föda och kläder. De senare 
väfvas af hustrun och döttrarne; sjelf byg
ger bonden sitt hus, gör sina redskap, skor 
sina hästar och förfärdigar i många fall 
äfven sina och familjens skor. Fjellbonden 
hor på höjderna och i de öfre dalarne, der 
ingen eller föga säd växer. Han lefver 
hufvudsakligast af boskapsskötsel och skogs
arbete; han fäller och flottar timmer för 
sågverken. Dess utom idkar han jagt och 
nedför, liksom våra norrländningar, om 
vintern sitt vildbråd i fruset skick till köp
städerna. Af landtbefolkningens 1,701,756 
Personer upptaga dessa tre klasser, jemte 
he mekaniska arbetarne, något öfver en 
million, bergverken och mineralförädlin
gen omkring 240,000, handeln, sjöfarten 
°ch försvarsväsendet till lands närmare 
150,000, arbetare af diverse slag 100,000, 
embets- och tjenstemännen hälften så myc
ket, och resten, något öfver 124,000, sam
manföres under rubriken icke produktiva 
eller tärande.

allt slags arbete 
pris; arbetstiden 
timmar, men på 

Såsom bekant, är står 
* Norge uti mycket högt 
mot daglön är endast 10 
styckeverk och beting arbeta männen om 
sommaren ofta 14, ända till 16 timmar om 
hagen. Aflöningen stiger naturligtvis i 
Proportion. I medeltal synes, efter mr 
Crowe’s uppgifter, det slags yrkesarbete 
som fordrar en längre öfning stå minst 50 
Procent högre än i Sverige, och lönen för 
Ijenare i husbondens kost ännu högre. En 
hetjent, kusk eller dräng har från 60 till 
”0, en kokerska från 45 till 65, och en 
vanlig pjga fr£n 15 till 40 specie om året.

En sämre ställning är husmännens, mot
svarande våra smärre torpare. De inne- 
'afva sina lägenheter på sin och sin hu
strus lifstid mot skyldighet att till jord- 
egaren på hans kost och mot en liten dags
penning utgöra vissa dagsverken. De hafva 
ln8a politiska eller kommunala rättigheter; 

®t är af denna klass som utvandringen 
ht Amerika hufvudsakligen består.

Eör att lyfta de arbetande klasserna i 
välmåga och intelligens göras årligen allt 
större ansträngningar : mönsterbostäder, äf

ven som bad- och tvätthus, anläggas, ång
kök för arbetshushållen uppföras, . spar
banker och kooperativa föreningar stiftas, 
o. s. v. Sparbankernas antal är icke min
dre än 250, med en insättningssumma som 
1868 uppgick till 21,418,921 specie från 
14 millioner 1861, således betydligt öfver- 
stigande de svenska sparbankernas iusätt- 
ningsbelopp. Dessa banker drifva, utom lån 
på inteckning, aktier, statsobligationer och 
dylikt, äfven diskontering af vexlar på 3 eller 
4 månader, hvilka kunna omsättas med in
betalning hvarje gång utaf en tiondedel af 
den ursprungliga skulden samt tre veder
häftiga personers namn. En grundfond 
bildas der såsom hos oss, och när den 
uppnått -jV af bankens hela insättnings- 
fond, får den öfverskjutande räntan använ
das för välgörande ändamål.

Fyra rymliga mönsterbostäder hafva blif- 
vit anlagda i Christiania, med utrymme för 
50 arbetarehushåll, och ett femte hus var 
i slutet af 1870 under bygnad. Lägen
heterna bestå af ett rum och kök, källare 
och vind samt del i tvätt- och badhus, 
och hyran utgör omkring 35 specie. För 
större familjer har bolaget börjat uppbygga 
särskilda bostäder på utkanten af staden. 
Företaget har i ekonomiskt afseende burit 
sig mycket väl och i moraliskt burit de 
allra bästa frukter.

Det kooperativa systemet, som vi emel
lertid förmoda inskränker sig till konsum
tionsföreningar, har nyligen blifvit med 
framgång infördt i Norge. Fem af dessa 
föreningar, hvilkas räkenskaper äro till
gängliga, visa en vinst af 9| procent, hvaraf 
5| upptagas af förvaltningsomkostnader. 
Dessa fem föreningar hafva tillsammans 
21,835 medlemmar, alla familjefäder. Ar
betareföreningar samt sjukhjelps- och be- 
grafningskassor, finnas liknande våra, men 
flere af dessa samfund äro särskildt beräk
nade på att understödja delegarnes bemö
danden att ernå en högre och fullständi
gare uppfostran. Föredrag hållas i flere 
af dessa sällskap utan betalning af uni
versitetslärare och andra bildade personer. 
Derjemte äro bibliotek bildade, så väl ge
nom medlemmarnes bidrag som genom fri
villiga gåfvor. Alla dessa anstalter hafva 
verkat välgörande på den norska arbetarens 
ställning och bidragit att bevara honom 
från många af de frestelser och förvillelser 
för hvilka han kan vara utsatt.



At sjöfarts- och handelsförhållandena har 
mr Crowe egnat en synnerlig uppmärksam
het, och han vederlägger genom detaljerade 
uppgifter den i England gängse fördomen, 
att besättningarne på de norska fartygen 
äro dåligt hållna och aflönade. Annorlunda 
förhåller det sig med lifvet i de aflägsna 
landsbygderna. De små bönderna och deras 
husmän skilja sig i inkomst och lefnads- 
ställning obetydligt från den engelska dag
lönaren, och anspråken på lifvets beqväm- 
ligheter äro mycket små. Om den norska 
landtbefolkningen icke utmärker sig för 
öfverdrifven intelligens, ehuru i följd af 
den obligatoriska skolundervisningen alla 
kunna läsa och skrifva, så har den en hög 
grad af hurtighet och tilltagsenhet, som 
gör den norska utvandraren väl anskrifven 
hvar han kommer. Han saknar en högre 
arbetsskicklighet, men han är aldrig råd
lös; han kan litet af hvarje handtverk och 
hjelper sig derför väl fram i nya och glest 
befolkade länder.

Mr Crowe gör samma anmärkning i af- 
seende på Norge som mr Jocelyn i af- I 
seende på Sverige, att qvaliteten icke gör 
någon skilnad i arbetets värde, och detta må
ste vara en särdeles i ögonen fallande egen
skap hos oss nordbor. Vi erinra oss för 
många år sedan hafva hört en intelligent 
engelsk dam förundra sig öfver de sven
ska fruarnes beredvillighet att betala dåligt 
kött lika med bättre, eller rättare sagdt j 
deras oförmåga att bedöma det bättre köt- I 
tets högre värde, hvaraf också följer att det ! 
med god ekonomi kan högre betalas. Den I 
utvecklade arbetsfördelningen, enligt hvil- 
ken varans och tjenstens qvalitet ingår som 
en väsentlig faktor i bestämmandet af de
ras värden, tillhör rikare, tätare befolkade 
och högre odlade samhällen, men framste
gen äro äfven hos oss märkbara i denna 
riktning, och vi skulle tro att de svenska 
husmödrarne, åtminstone i de större stä
derna, nu förstå sig ganska väl på skil- 
naden i värde mellan de olika delarne af 
en kreaturskropp.

Ehuru det norska handtverksarbetet på 
de sista åren blifvit utveckladt genom bort
tagandet af skråtvånget, synes en högre 
yrkesskicklighet endast långsamt förvärfvas. 
Mr Crowe anmärker att alla beklädnads- 
artiklar i städerna ännu hemtas från Tysk
land och England, samt betalas lika högt 
som de bästa motsvarande varor i dessa 

länder, under det att sockenhandtverkare 
draga omkring från gård till gård på lands
bygden, der ej bonden och hans husfolk 
sjelfva förfärdiga det förnödna. Lefnads- 
sättet är enkelt, och kött på arbetarens 
bord är en sällsynthet. Slutomdömet är 
detta, att om man jemför inkomster och 
lefnadsomkostnader för handtverkare och 
industriarbetare i Norge och i England — 
en jemförelse som af naturliga orsaker en
dast gäller städernas invånare — skall det; 
befinnas att både den konstfärdiga och den 
simpla arbetaren har en bättre ställning 1 
de förenade rikena än i Norge.

Berättelsen från Danmark är mycket kort
fattad. Dess författare, legationssekretera
ren Strachey, lägger synnerlig vigt på omöj' 
ligheten för en engelsk arbetare »att lefva 
i Danmark lika väl som i England», 9!i 
länge åtminstone han icke alldeles förgätit 
sina hemvanor och lärt sig i afseende pä 
kost, bostad och andra beqvämligheter nöja 
sig med det samma som den danska ar
betaren, hvilken, åtminstone hvad de lägre 
industriella klasserna angår, redan har svårt 
att lifnära sig med de inkomster som be
stås honora. I de yrken som fordra högre 
färdighet kan förtjenas omkring 19 rdr 1 
veckan, och lefnadskostnaden uppgår till 
15 eller 18; den utländska arbetaren af 
bästa slag skulle således icke kunna spara 
mer än högst 4 rdr i veckan, hvilket är allt fö>' 
litet. På 9 rdr i veckan kan en ogift ar
betare med knapp nöd lifnära sig. D® 
stränga omdömen om beskaffenheten af det 
danska arbetet och de danska arbetarnes 
ringa uthållighet som mr Strachey fält ' 
sin föregående berättelse hade framkallat 
en hetsig polemik i den danska tidnings
pressen. Mr Strachey svarar nu derpå att 
hans omdömen grundade sig på meddelan
den af hans sakkunniga danska vänner, och 
som icke mer än en enda af hans mot
ståndare ens läst hans förra berättelse, fin
ner han ingen nödvändighet att deraf taga 
något, till baka. Hans slutomdöme lytle» 
sålunda: »Danskt arbete kan sällan jeni' 
föras med franskt och engelskt af bättre 
beskaffenhet. Mycket utmärkta artiklar till
verkas undantagsvis för industriutställnin
gar på främmande orter, men i allmänhet 
är det danska arbetet underlägset i fu^' 
ändning, styrka och framför allt i smak»'

Det skulle föra oss allt för långt att ens 
i största korthet försöka en redogörelse fö1
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innehållet af dessa berättelser i hvad som 
angår de delar af Europa hvilka vi icke i 
vår föregående artikel vidrört, Frankrike, 
Italien, Spanien, Schweiz, Donauländerna 
och öfver hufvud de trakter som befolkas 
af nationer med romaniskt ursprung. Dessa 
länder hafva också för oss endast ett af- 
lägsnare intresse, emedan svenskar sällan 
bosätta sig der, och skiljaktigheterna i öf- 
rigt, i klimat, folklynne, lefnadssätt och 
andra förhållanden äro så stora, att några 
upplysande jemförelser icke i allmänhet äro 
att vinna för oss nordbor, hvaremot en 
kosmopolitisk race som engelsmännen lätt 
gör sig hemmastadd i hela verlden och 
följaktligen behöfver äfven om dessa delar 
af jorden inhemta så noggranna underrät
telser som möjligt. Annat är förhållandet 
■ued sådana delar af södra Amerika dit 
den svenska utvandringen börjar vända sig, 
°cli det fins uti dessa berättelser, särde
les i rapporterna från Brasilien, Chile och 
Argentinska republiken, många Here saker 
an vi här skulle kunna upptaga, som för- 
tjena svenska utvandrares uppmärksamhet. 
Ho britiska agenterna ingå i alla arbeta- 
*'eUs förhållanden med en fullständighet, 
bvilken förråder lika mycket hjerta och 
deltagande som omdöme och uppmärksam
het. Det är icke allenast de allmänna 
löneförhållandena och deras proportion till 
hfsmedelsprisen — the purchase power of 
’Honey — som ingå i dessa redogörelser, 
lier afhandlas omständligt allt hvad arbe
taren behöfver veta för att göra sitt val: 
arbetstillfällen, klimat och helsoförhållan- 
den, anordningar i afseeende på sundhets
polisen i de minsta detaljer; råd och an- 
visningar meddelas i afseende på lefnadssätt, 
oostäder och klädedrägt, ungefär så som 
den äldre anförvandten, som haft tid att 
Se sig väl om på platsen, skulle gifva åt 
den yngre, hvilken han väntade skola kom- 
01 a efter.

Liksom det är oförenligt med riktiga 
statsekonomiska grundsatser att utskeppa 
sina råämnen utan att gifva dem all den 
orädling som omständigheterna medgifva, 

»ka väl borde det kunna inses, att den 
’om vill söka lyckan utom fäderneslandets 
gränser bör hafva något annat att utskeppa 
4,1 den blotta muskelkraften, för att hafva 
'‘ågot hopp att lyckas. Stora flockar af all- 
uioge vända sig årligen åt de vestra staterna 
1 den Nordamerikanska republiken, utan 

några åkerbruksinsigter utöfver fäderne- 
häfden i våra aflägsnare landskap, utau 
den minsta språkkunskap, och med högst 
ofullständiga begrepp om de nya sociala 
förhållanden i hvilka de gå att inträda. 
Det lyckas någorlunda för ett litet antal, 
emedan de på de trakter der de mest bo
sätta sig träffa vänner och slägtingar, eller 
åtminstone landsmän, med hvilka de kunna 
meddela sig. Fåfängt upprepas i tal och 
tryck, att den som vill vinna någon verk
lig framgång i det aflägsna landet bör för
stå något annat än de enklaste jordbruks- 
förrättningarne, hvilka en hvar lätt kan 

'lära, ega någon sällsyntare grad af skick
lighet i ett handtverk eller en ovanligare 
öfning såsom mekanisk arbetare, samt åt
minstone hafva någon förberedande språk
kunskap. Den blotta lefvande arbetsmaski
nen lönar sannerligen icke frakten som 
han påkostar sig. Annorlunda skulle för
hållandet ställa sig, om de som vilja ut
vandra skaffade sig den förberedande in- 
sigt hvarigenom de kunde fördelaktigast 
göra sitt arbete gällande. Intelligens och 
speciel yrkesskicklighet stå för närvarande 
ganska högt i pris uti de stora Sydameri
kanska staterna, der europeisk kultur just 
nu håller på att bryta sig väg. Våra tid
ningar innehålla ofta meddelanden från 
Plata-staterna, der en hel koloni af sven
ska ingeniörer. såsom det synes genom den 
välvilliga svensk-norska konsulns i Buenos- 
Ayres bemedling, erhållit fördelaktig an
ställning. Det är många trakter af Brasi
lien, såsom Minas Geraes, Morro Velho, 
provinserna Para och Amazonas m. fl., der 
klimatet är ganska drägligt för skandina
viska utvandrare, och der högst fördelaktig 
anställning kan erhållas af driftiga och 
skickliga yrkesarbetare, medan städerna och 
de rikare landdistrikten kunna mottaga 
och ganska väl betala en stor del af den 
litterärt uppfostrade ungdom som här hem
ma endast går och svälter. Vi hafva sett 
unga flickor söka och finna sin lycka så
som guvernanter i brasilianska och andra 
sydamerikanska familjer, medan mer än en 
förolyckad student, som halt mod och liten 
beräkningsförmåga, genom ett raskt fattadt 
beslut med ens ryckt sig upp ur det litte
rära proletariatet, åt hviiket han eljest 
skulle hafva hemfallit, samt stigit till an
seende och rikedom i dessa aflägsna nej
der. Våra svenska konsulatsberättelser in-
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nehålla många goda vinkar i detta afseende, 
men de blifva förströdda i tidningsnumror, 
som ingen tager till vara, i fall de öfver 
hufvud komma till allmänhetens kunskap. 

En liten blå bok, motsvarande i mindre 
skala dessa engelska Reports, vore en verk
lig välgerning för våra utvandrare.

Blick på pressen.
I Nya Dagligt Allehanda för i tisdags 

förekommer följande insända uppsats, un
dertecknad med signaturen F. J., som tyc
kes antyda författarens nära slägtskap med 
Regeringsformens författare :

»Om tillkomsten och betydelsen af § 57 uti 
1809 års Regeringsform.

Då denna fråga kan ega ett historisk in
tresse, om ej annat, har man, med tillgång 
till ett förut okändt eller obegagnadt ma
terial, velat närmare belysa och utreda den 
samma.

Det är bekant, att, efter 1809 års revo
lution och innan ständerna häruppe sam
manträdde, af hertigen-regeuten tillsattes 
en komité för utarbetande af förslag till 
ny regeringsform, och att ett sådant äfven 
kom till stånd, hufvudsakligen uppgjordt 
af landshöfdingen Håkansson. En bland 
Hans Järtas efterlemnade papper förvarad 
utskrift af detta förslag är försedd med en 
anteckning af Hans Järtas hand, hvaraf 
upplyses, att det »varit meddeladt konsti
tutionsutskottet vid 1809 års riksdag och 
tjenat till ledning för dess öfverläggnin- 
gar». Att så varit förhållandet, framgår 
ock af en jemförelse med den sedermera 
antagna Regeringsformen i särskilda delar, 
äfven som af de i brädden af komitéförsla- 
get förekommande anmärkningar, skrifna 
de flesta af en utskottets ledamot, friherre 
Adlerbeth, och några af dess nyssnämda 
sekreterare.

Under rubriken: »Om Riksens Ständer, 
Riksdagar och Riksdagsgöromål», innehål
ler förslaget en §, den 7:de, hvari det he
ter: »Svenska folkets urgamla rätt att sig 
beskatta utöfvas af riksens ständer endast 
vid allmän riksdag»; och är härvid att 
märka, att ordet endast icke finnes uti 
kontexten af komiténs ursprungliga re
daktion, utan blifvit, såsom ett förtydli
gande eller förstärkande uttryck, tillagdt 
in margine och derifrån signeradt in att 
taga plats näst före orden »vid allmän 

riksdag». Af denna sålunda kompletterade 
ordalydelse synes klart, att afsigten med 
stadgandet i §:n varit den att (med för
utsatt antagande af riksens ständers befo
genhet att utöfva folkets beskattningsrätt) 
i afseende på sättet för denna utöfning 
föreskrifva, att den kunde ega rum endast 
vid allmän riksdag och ej vid något annat 
slags sammanträde af riksståndens med
lemmar eller ombud.

Går man nu till § 57 uti 1809 års Re
geringsform, så läses der: »Svenska folkets 
urgamla rätt att sig beskatta utöfvas af 
riksens ständer allena vid allmän riksdag“- 
Den är alltså omedelbart hemtad och af- 
skrifven från motsvarande, af utskottet 
adopterade § uti komitéförslaget, utan an
nan skiljaktighet, än att ordet »allena" 
blifvit begagnadt på det ställe, der menin
gen förut bestämdes af det en gång till
satta ordet »endast». Hela sammanhanget 
ådagalägger, att man härvid ej velat eilet 
trott sig uttrycka någon ting annat, än 

I som åsyftades med den föreliggande, i öfrigt 
följda ordalydelsen. Ty om afsigten skulle 
hafva varit den tvåfaldiga, att medelst ute
slutande af »endast» borttaga en viss be
stämmelse och att på samma gång genom 
användande af »allena» såsom adjektiv till 
»riksens ständer» framhålla ett annat be
grepp, hade man väl härtill sökt en egen 
ordställning och icke ansett ändamålet vara 
eruådt genom att blott utbyta ett enstaka 
ord emot ett annat, detta senare derhos af 
beskaffenhet att kunna vara liktydigt med 
det förra.

Iraellertid, vid saknad kännedom af för
hållandet med den i fråga varande §:ns 
tillkomst, och enär »allena», jemte sin ad- 
verbiala betydelse, då lika med »endast», 
äfven eger en användning såsom adjektiv 
motsvarande »ensam», har man häraf hem' 
tat anledning till en olika tydning af lag" 
budets verkliga syftemål, hvilket antagit8 
hafva bestått deruti, att här uttrycka, det 
folkets beskattningsrätt att vid allmän riks-
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dag utöfvades af riksens ständer och in
gen annan. Detta förhållande var dock i 
S;n förutsatt och deri liggande redan utan 
tillkomsten af »allena», och behöfde ej nå
gon särskild bekräftelse utöfver det på 
annat ställe gifna och för alla fall gällan
de förklarandet, att »riksens ständer voro 
svenska folkets representanter». Deremot 
ansågs — om det nu än må förefalla öf- 
verflödigt — erfarenheten från föregående 
tider af skatters äskande och åtagande utom 
allmän riksdag påkalla ett förebyggande 
stadgande i grundlagen, hvilken, såsom man 
Vet> i flere punkter har omedelbar hänsyft- 
n’ng till särskilda händelser och förhållan- 
aen> ej blott från närmare, utan äfven från 
aflägsnare perioder af vår historia. Se t. 
ex- föreskriften i § 45 Regeringsformen, 
att prinsar af det k. huset »ej må hafva 
"'”'got lifgediDg» eller »rättighet till de 
'aodskap», hvilkas titlar de bära.

Men den tvekan, som egt rum angående 
§:ns syftemål och ordaförstånd, undan- 

'bdjes tillförlitligast genom hvad härom 
aiifvit upplyst och vitsordadt af den slut- 
'Sa redaktionens besörjare Hans Järta, 
avilken bättre än någon kände betydelsen 
af hvad konstitutionsutskottet vid tillfället 
"syftat och velat hafva uttryckt. H. J:8 
uPplysande intyg härom finnes uttaladt i 
!" 1834 författad uppsats, hvilken nu ej 
ehöfver återgifvas, och det har nu vunnit 
" yttre bekräftelse genom ofvan anförda 
"''hållanden.

Hvad i det föregående blifvit anfördt har 
aft afseende på den ursprungliga ord- 

st'dlningen af Regeringsformens § 57. Dess 
varande lydelse kan ej anses innefatta 

""gon ting annat, än att det är riksdagen 
. eoa, som utöfvar svenska folkets beskatt- 

""'gsrätt. Men hvad följer väl häraf?
»et förklarande, att en individ eller en 

statsmakt eger att allena utöfva en viss 
rätt °. l> är en personlig attribution, som an- 

_er hvem samma rätt tillkommer, men 
arigenotn bestämmes ej ännu, huru vida 

Rattens utöfning må vara oinskränkt eller 
gränsad. Den senare frågan sammanfal
la 1 ej med den förra, utan är öppen att 
"dömas efter andra härpå inverkande om

yndigheter. Så, när det säges, att »konun- 
|e" eger att allena styra riket», innebär 

Mta, att regeringsmakten i vårt monarki- 
*a samhälle utöfvas af konungen och in

gen annan, men icke att denna makt är 
oinskränkt och obunden. Förhållandet här
med utgör föremål för ett särskildt till
seende; och då det befinnes, att konungens 
styrelsemakt är, genom grundlagens be
stämmelser, i flere afseenden inskränkt, upp- 
häfves ej derigenom den i samma lag ko
nungen tillerkända befogenhet att vara den 
som allena utöfvar styrelsen i riket. På 
samma sätt med folkets beskattningsrätt. 
Då det förklaras och är ostridigt, att denna 
rätt »utöfvas af riksdagen allena», följer ej 
häraf den slutsats, att utöfningen är oin
skränkt eller icke möjligen beroende af 
några begränsande vilkor, som för ett eller 
annat fall kunna vara i grundlagen stad
gade. Huru vida sådana förefinnas eller 
ej, ankommer på en profiling af hit höran
de förhållanden, utan hinder, likasom utan 
förnärmande, af riksdagens behörighet att 
allena utöfva beskattningsrätten.

Att vid en dylik undersökning af befint
ligheten eller ock saknad i lag af ett här
vid inskränkande vilkor uppfatta och ru
bricera det förra alternativet, såsom inne- 
hölle det en usurpation af sjelfva rätten, 
ligger väl på sidan om föremålet och är 
förvillande. Eller, derest fråga vore om 
en konungens styrelseåtgärd och om till
varon af en bestämmelse, som för laglig
heten häraf förutsatte vilkoret af riksda
gens samtycke, egde man anledning att till 
afhandlande af denna fråga ställa öfver- 
skriften: »Kan riksdagen styra riket?»

En -författare i Aftonbladet, hvilken upp- 
trädt till granskning och genomdrifvande 
af H. J:s i fråga varande framställning i 
ofvan berörda och öfriga delar, har ansett 
lämpligt och för sin uppgift främjande att 
till inledning förutskicka en »erinran om 
det väl kända, att H. J.», om än en ut
märkt man, »dock 1834 ej längre var 1809 
års man». Men hvad har denna till per
sonen syftande antydan att göra med dis
kussionen i sak, hvarvid ju endast var fråga 
derom, huru vida den granskade utrednin
gen och bevisningen, lika godt om fram- 
bragt af Hans Järta eller af någon annan, 
förtjenade afseende eller vederlädes af de 
häremot anförda skäl?»

I en not erinras att närmaste anledning 
till § 57 Regeringsformen sannolikt funnits 
i de åren 1778 och 79 vid sockenstämmor be- 
drifna förhandlingarne angående åtagande
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af skattebevillning såsom vederlag för brän- 
vinsregalet. Hans Järtas ofvanniimda upp
sats har varit införd i n:o 80 af Dagligt 
Allehanda, och visar med full tydlighet hvad 

som, när Regeringsformen skrefs, mentes 
med ordet allena: det var icke brukadt 
såsom adjektiv utan såsom adverbium.

Strödda underrättelser.
Meiiniskolifvets längd. Vid ett möte 

af medico-fysiska sällskapet i Florens har 
doktor Buzzi framlagt några detaljer om 
en 94 årig qvinnas slägtförhållanden. Hon 
föddes 1734 i sin faders fjerde äktenskap. 
Denne gubbe dog vid 106 års ålder; han 
hade ända till slutet bevarat sitt hår och 
sina tänder. Hans fader hade uppnått 109 
och hans farfader 89 år; några dagar före 
sin död gick han ännu och plöjde sin 
åker.

Jean Paul Richter uppgifver att i Te- 
mesvar-banatet dog 1724 en man vid namn 
Peter Zorten, som var född 1529, och så
ledes skulle hafva uppnått 195 år, den 
högsta lefuadsålder som kommit till vår 
kännedom. Folkmängdstabellerua i Ryss
land från 1700-talet upptaga något öfver 
1,300 hundraåringar, men kyrkoböckerna 
äro ej fullt säkra.

Dr Rambosson berättar efter Hufeland 
om en invånare i Ruhingen, som dog 1791 
vid 120 års ålder. Fem år före sin död 
fick han 8 nya tänder, som emellertid bort- 
föllo efter 6 månader. Samma författare 
berättar något ännu underbarare. Förpak- 
taren Antoine Moulhac dog i Bar 1757 
vid 126 års ålder; han hade vid 102 års 
ålder gift sig för tredje gången och öfver- 
lefde icke blott sina tre hustrur utan äfvcn 
sina tjugoåtta barn och sina fyratiotre 
barnbarn.

I Preussen dog 1792 vid 112 års ålder 
en soldat vid namn Mittelstedt; han hade 
tjent i armén 67 år och gjort alla krigen 
under tre på hvarandra följande konungar. 
Nästan alla hundraåringar hafva varit ar
betsamma och härdiga i sitt lefnadssätt, 
samt i synnerhet gått tidigt till sängs och 
varit tidigt uppe om morgonen.

Uppkomsten af två blomsternamn. 
En engelsman, R. 8. Charnock, har för 
två år sedan utgifvit en liten bok om här
ledningen af allmänna substantiva ord från 
enskilda namn. Titeln lyder: Verba no- 

minalia or words derived from proper na
mes. Samme författare har förut lernnat 
den lärda verlden några förklaringar öfver 
ovanliga tillnamn, som han kallar: Ludus 
patronymicus or etymology of curious sur
names, tryckt i London 1868. Båda dessa 
arbeten innehålla en mängd af dessa un
derliga notiser, hvilka engelsmännen 88 
mycket älska. Bland annat berättar han 
oss i den förra boken om ursprunget til» 
namnen «Camélia» och »Dahlia». Huru 
mången blomsterälskare vet väl att den 
praktfulla drifhusväxten, som förser 88 
inånga unga damer med balprydnader, b#1' 
stammar från en jesuit, den såsom bota
nist bekante patern Kamel, och att den 
ståtliga trägårdsblomman, hvilken Alexan
der von Plumboldt först hemförde fn1’1 
Peru, blifvit uppkallad efter den svensk® 
botanisten Anders Dahl? Namnet Georg18 
erhöll den efter den ryske professorn Georg1’ 
men det svenska namnet har blifvit det 
ryska öfvermäktigt.
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