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VECKOSKRIFT *

FÖR

POLITIK OCH LITTERATUR
UTGTFVEN AF

C. F. BERGSTEDT.

N" 20. Lördagen den 18 Maj 1872?

Riksdagens upplösning.
rik V Sje^e riksmötet under den nya 
ln«St a£s°rdningen har ändtiigen sett sitt af 
dess'’*' • efterlängtade slut, men öfver 
för f-818^1 timma hvilar en dyster skugga; 
det 1°VSta Rungen sedan en mansålder har 
ståtttronen vid ett sådant tillfälle 
las k °m’ ^åtte nästa gång kamrarne sam- 
vim, oaun?en kunna möta dem med åter-

Kt krafter-
1872 °al myeket svårt att karakterisera 
OtU(i- Is lagtima riksdags skaplynne, och 
besk°ff611 8k°la utfalla mycket olika, efter 
Huai"1 eil'le’'ei1 af de särskilda menings- 

ei hvilka de utgå; men derom 
man r ” Par^er kunna vara ense, att om 
lighet Ola^.1“tt dess föregångare för obetyd- 
°förn ■” b'*8*1 resultat, förspild tid och 
ieke 'lll^a att fora samhället framåt, så kan 
skeil e? Sadan förkastelsedom med något 
gån<, 8 8anni“g fällas öfver den nu tillända- 
geiiast'' ,^ess frukter blifva kan hända ej 
sainhrn Sa märkbara på papperet, men ett 
gastea 8!U'*)ete kar försiggått af den vigti- 
beslut ait’ llValOm nästan alla kamrarnes 
Det t’ och me(' de negativa, vitna. 
hos lynande statslifvet yttrar sig ieke så; 
Och °-8 8^r detta lif med fulla pulsar, 
l>,-.n ■ Va’ något häftigare än det vore be- 

och önskvärdt.
g ? * följande uppsatser tillfälle att
be *] a °0'1 belysa några af de vigtigaste 
liarUt8D’ hvilka denna riksdag efterlem- 

ai tdl minne af sin verksamhet; det är 

åtskilliga sådana grupper som ganska väl 
tåla att närmare studeras. För denna gång 
skola vi inskränka oss till att med några 
ord erinra om några af de vigtigare dragen 
i dess skaplynne, såsom vi uppfattat dera.

Hvad som i första rummet ger detta 
riksmöte en från alla sina föregångare se
dan 1866 starkt afvikande karakter, är det 
blomstrande ekonomiska tillståndet i lan
det, som utöfvat en så genomgripande in
verkan på statsfinanserna, oeh som äfven 
varit den vigtigaste faktorn i bestämman
det af de båda statsmakternas inbördes 
ställning. Hvarken folket eller dess re
presentanter hafva glömt den gamla fabeln 
om Domalder, och den goda årsväxten 
skrifves hans efterträdare till godo med en 
beredvillighet, som svarar mot den oför
sonlighet hvarmed man af honom sjelf ut- 
kräfde räkenskap för missväxterna. Det 
var en stor lycka för regeringen att efter 
den urtima riksdagen och den derpå föl
jande ministerkrisen kunna möta kamrarne 
med ett statsöfverskott, som icke blott med- 
gaf utan nästan uppmanade henne att före
slå skattenedsättningar. Om klokheten af 
dessa förslag har varit olika tankar; man 
har sagt att en sådan finansställning må
ste för ett land som vårt utgöra ett säll
synt undantag från regeln, och att försig- 
tigheten hade fordrat ett upptagande af 
skatterna till deras förra belopp, hvilket un
der nu varande förhållanden så lätt kunnat
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ske utan att för de skattdragande kännas 
tryckande, för att af öfverskottet upplägga 
en reserv mot den onda dagen. Allt detta 
må vara mycket sant, men vi skulle vilja 
se den regering som förmått att motstå 
frestelsen, och klokheten kunde hafva varit 
tvifvelaktig; det är all anledning dertill 
att riksdagen, utan allt initiativ från kro
nans sida, skulle hafva tagit hvad som icke 
blifvit erbjudet. Sådant har i alla händelser 
skett, i det att riksdagen beslutit en skatte- 
nedsättning af två millioner, mot den enda 
som erbjöds af regeringen, och ändå kun
nat reservera riksbankens vinst, omkring 
halfannan million, väl närmast, såsom det 
heter, för bankens egen konsolidering, men 
i alla fall med samma verkan som om en 
motsvarande summa blifvit afsedd för fram
tida statsbehof, samt utöfver de upplånta 
medlen fått två millioner till att understödja 
enskilda jernvägsanläggningar. Vi hafva 
icke gjort någon hemlighet af vår önskan 
att valet af de nedsatta skatterna varit nå
got annorlunda, men hufvudsaken var att 
de 1867 beviljade tullförhöjningarne ned- 
sattes till sitt ursprungliga belopp, och vi 
se icke heller något särdeles ondt i den 
beslutade tullfriheten för de allmänt begag
nade fiskvarorna, ehuru dermed kunnat anstå 
någon tid ännu, i och för ordnandet af 
mellanriksförhållandena med Norge. Oak- 
tadt dessa betydande skattenedsättningar 
har riksdagen kunnat sörja ganska friko
stigt för statsverkets allmänna behof och 
bevilja omkring 5 millioner i extra anslag 
för försvarsväsendet.

Uti en särskild uppsats om arméfrågans 
behandling hafva vi sökt visa, att om 
också icke denna stora angelägenhet blifvit 
bragt till slutligt afgörande, har dock ett 
stort steg blifvit taget till lösningen af 
de-tta svåra problem genom riksdagens be
slut att för framtiden afskaffa rätten till 
lega och friköp från vapenöfningar under 
fredstid. Vi nämde då att initiativet till 
detta vigtiga beslut första gången framkom 
vid 1867 års riksdag i form af enskild 
motion i Första kamtnarett; vi böra till- 
lägga att ett alldeles enahanda förslag då 
äfven väcktes i den andra. Man kan så
ledes säga att denna lagbestämmelse var 
ett proprio motu af den nya riksdagen och 
ett af dess allra första beslut.

Vid sidan af denna vigtiga handling är 
det öfriga som i försvarsfrågan förekommit 

af mycket ringa betydelse; några enskild6 
motioner i fråga om partiella bestämm61' 
ser rörande vakansafgifter och dylikt lein- 
nades utan afseende, men den inemot rik5' 
dagens slut under ganska missgynnande 
omständigheter framkomna kungl. prop0' 
sitionen om förändrad förläggning för el1 
del af Vendes artilleri, och den dermed sam 
manhängande frågan om garnison i Carb 
krona, förskaffade den nu varande chef611 
för landtförsvarsdepartementet ett visserh" 
gen icke oförtjent men onekligen gausk® 
lätt förväfvadt förtroendevotum, för hvilke 
han kanske i främsta rummet har att tack® 
sina motståndare, utan hvilkas allt för h*6 
modererade ifver att på hans bekostnad h6 
reda hans företrädare en liten triumf *a . 
nog hade kunnat misslyckas. Det var 
sanning ingen lätt sak att förmå riksdag61 
till att förändra ett beslut, som endast f°* 
ett år sedan blifvit fattadt, och det upp 
stod också ganska mycket tal om den rik5 
dagens ringaktning mot sin egen värdiga6 
hvaroin en sådan åtgärd ansågs bära vitj6' 
Men om någon rätt bör ovilkorligt 111 
komma regeringen i ett land, så böT 616 
väl vara att bestämma öfver förläggning611 
af landets försvarskrafter, och denna bättr6 
åsigt fick också vid närmare eftertaiik6 
göra sig gällande, men den vann en star 
bundsförvandt uti ogillandet af de 
häftiga bearbetuingarne i det motsatta sy1 
tet. Vi hoppas att äfven detta beslut fa* 
tades i en god stund.

Genom båda kamrarnes bifall till d611
kungliga propositionen om tätare samma6 
träden för häradsrätterna har en betydan6 
olägenhet för den rättssökande befolki»6 
gen på landsbygden blifvit afhjelpt, utan a , 
lägga hinder i vägen för den mer omfa* 
tande förändring i dessa domstolars org6 
nisation som synes mer och mer fordi’5 
af det allmänna tänkesättet, och som ''j11 
nit lifliga sympatier inom riksdagens ba° 
kamrar. Det fins i den kungliga prop0®1 
tioneu en antydning att regeringen |C , 
lemnat dessa önskningar utan uppmärks«111 
het, och vi kunna nu hoppas, att sed’11 
ämnet en gång allvarsamt kommit till ’ 
intresset icke vidare skall tillåtas att svaln6’ 
förr än en fullständig reform af hela v 
lagskipning blir genomförd.. Den nyin1'6* 
tade lagbyrån har i detta ämne ett stoj 
fält för sin verksamhet, och man får 
vänta ett hastigt resultat. Hufvudsaken 11
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att arbetet en gâng blifvit börjadt ; omstän- 
igheternas eget tvång skall nog förhindra 

Uess afstannande.
Bland öfriga beslut i lagstiftningsväg 

"■imiia vi här endast kamrarnes bifall till 
e t par enskilda motioner om betydliga och 
Vd ehöfliga straffnedsättningar för itererade 
Ju nadsbrott, äfven som beslutet om bort- 
agaude af giftomannarätten öfver ogift 

s.'2'lna 80m uPPnått myndig ålder. Denna 
dio-h Var e" enkel kotiseqvens af sjelfva myn- 
ståt e*en’ °°b frågan har temligen länge 
pg ? dagordningen. Det gläder oss att 

. lsta kammaren denna gång omsider lät 
förra betänkligheter falla, och vi äro 

’issade att de unga medborgarinnor som, 
ändelse af kongl. maj:ts med all rätt 

gi.r,!tSa^a bifall till riksdagens beslut, nu 
e ° a få fritt förfoga icke blott öfver sin 
skol" °m Utan ocks& öfver sina personer, 
i ° a ^finnas värdiga den nya rättighet 
, 1 en åt dem blifvit inrymd. Liksom alla 

®a“'tetsfrågor har äfven denna blifvit 
Seiiema] för ett lifligare deltagande å pres- 
fre<|S S1-^a’ °Ch v’ hoppas att den stora till- 
hel s^åMelse hvarmed detta beslut blifvit

Sa t må befinnas vara befogad.
dån’ 11'<S^?Ken8 s’sta timme har en uuder- 
ran'^ skrifvelse blifvit beslutad med erin- I 
SOm åtminstone ett af de ovissa besvär 
8 k v a Pa jordegendomen, nemligen den 
enio^h'6 s'ast'ka bygnadsskyldigheten. Der- 
8kaff aal frågan om grundskatternas af- 
en ande genom Första kammarens med 
s|ao.r,a“ska liten röstöfvervigt beslutade af- 
för” ?*' s^tsutskottets förslag till skrifvelse 
ai'i)-itClnia gång förfallit, och någon ting 
ska ' 'Var leke att vänta, knappast att ön- 
mod 8a Jan8e ioke en bestämd ton af större 
tnötp1A»'On °°h allvarligare’ meuadt til|- 
kammF. n<^e . ®j°rt sig gällande från med- j 
det aleils sitia. Denna fråga har, såsom | 
På l/uV’ '<ommit in på ett sluttande plan, 
^id i r-1 dan glidit oupphörligt utföre. 
vuds- .e.. fående riksdagarne har det huf- 

varit fråga om en »aflösning", 
stio-t i ““a gång hafva motionärerna dri- 
Ut^ot ega?“at O1’tlet “afskrifning», och 
auliån.161 föresloS ganska knapphändigt en 
komn,1”1’, °att kollgl maJ:t täcktes till näst- 
skatt • 6 'iksdag afgifva förslag till grund- 
demei'llas successiva afskaffande, genom 
Vi m ^ösnin9 °ch afskrifning i förening.» \ 
antvdt'’! ledai* 1 Vart föregående nummer 

v ■> huru omöjligt'det måste hafva blif- |

vit för regeringen att ur dessa lakoniska 
ord utdraga en ledande tanke, då riksda
gens skrifvelse, i fall den kommit till stånd, 
icke gifvit ringaste ledning för omdömet, 
huru långt den tänkt sig att eftergiften 
borde utsträckas, och alldeles icke nämt ett 
ord derom att återstoden borde såsom en 
fond åt statsverket bevaras, i ändamål att 
med sin afkastning fylla det väsentligaste af 
de offentliga behof som för närvarande fyl
las af grundräntorna. Ätta af statsutskot
tets medlemmar från Första kammaren hade 
i en gemensamt afgifven reservation när
mare Formulerat det medgifvande hvartill 
de för sin del, under förutsättning af större 
tillmötesgående från motsidan, skulle hafva 
funnit sig villiga, och dervid närmast slutit 
sig till en för några riksdagar sedan i An
dra kammaren väckt motion af hr C. A. 
Larsson, som gick ut derpå att grund
skatterna skulle fortfarande utgöras i 40 
år, men att under denna tid en sjettedel 
deraf skulle behandlas såsom amortering 
och såsom sådan afsättas till en fond, un
der det att de fem återstående sjettedelarne 
skulle få anses såsom ränta och användas 
till fyllande af de löpande statsbehofven. 
Under för handen varande förhållanden, och 
till dess det visade sig att ett sådaut an
bud, motsvarande en afskrifning af om
kring 20 millioner utaf grundskatternas 
uppskattade kapitalvärde, mötte ett mera 
afgjordt erkännande, ansågo de sig emel
lertid icke böra dertill begära bifallj men 
förslaget kom ändå, i följd af de sym
patier det tillvann sig i kammaren, vid den 
slutliga voteringen under omröstning. Så 
mycket är i alla fall nu mera tydligt, att 
Första kammaren vid en kommande riks
dag icke ämnar principielt motsätta sig alla 
förslag till grundskatternas afskaffande, utan 
att den skall taga i beredvilligt öfvervä- 
gande hvarje sådant som, utan allt för stora 
uppoffringar för det allmänna, kan hafva 
utsigt att vinna hela riksdagens bifall.

Andra kammarens innersta mening i 
denna sak röjer sig tydligt i det beslut i 
fråga om bergverkstioudens upphörande som 
denna kammare fattade några ögonblick 
före Första kammarens nyssnämda beslut 
i fråga om grundskatterna. Statsutskottet 
hade i anledning af den kungliga proposi
tionen i ämnet utan reservation tillstyrkt 
bifall till regeringspropositionen, så till vida 
att såsom allmän grundsats måtte erkännas
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denna, beskattnings upphörande från och 
med nästa år för alla sådana verk hvilka 
icke varit hugnade med särskilda förmåner, 
och äfven för de öfriga i den mån dessa 
privilegier upphörde, utan att mer än en 
enda ledamot deremot reserverat sig. För
sta kammaren hade redan i det väsentliga
ste godkänt detta utlåtande, och man skulle 
hafva väntat att det äfven borde vinna 
Andra kammarens bifall, efter som redan 
den gamla ståndsriksdagen erkänt obehö
righeten af denna beskattning och genom 
underdånig skrifvelse anhållit, att kongl. 
maj:t täcktes, efter inhemtande af de för 
frågans utredning nödiga upplysningar, till 
riksdagen i sådan syftning afgifva nådig 
proposition. Men liksom för att visa, huru 
litet den jemförelsevis enhälliga åsigten 
inom utskottet hade att betyda för kam
maren, när det var fråga om att ådaga
lägga dess maktfullkomlighet, förkastade 
den på en gång utskottets hemställan och 
fattade ett beslut i närmast öfverensstäm- 
melse med utskottets hemställan i afseende 
på grundskatterna, hvilken några dagar 
förut blifvit af samma kammare bifallen.

Vi hafva redan, i anledning af samma 
kammares behandling af frågan om man- 
talspenningarne, haft tillfälle att anmärka 
den stegrade ifver hvarmed de som anse 
sig företrädesvis representera folket sträfvat 
att denna gång spänna den konstitutionella 
bågen till det yttersta, och vi böra för 
fullständighetens skull tillägga att måttet 
då icke ännu var bräddadt. Ett mera slå
ende bevis på denna »folkmaktens» fallenhet 
att jäsa öfver återstod ännu att upphemta, 
och det afgafs den 1 maj om förmiddagen, 
då 47 ledamöter af Andra kammaren, i 
trots af kamrarnes samfälda beslut att för
kasta voteringspropositionen om mantals- 
penningarnes upphörande, och mot stats
utskottets enhälliga tillstyrkan att för 1873 
års stätsreglering beräkna denna statsin
komst till det af kongl. maj:t föreslagna 
beloppet, 575,000 rdr, funno för sin del 
lämpligt att beräkna den till 0. Vi skola 
ej nu söka utforska de tysta tillskyndelser 
hvilka hade detta sorgliga uppträde till 
följd, ehuru åtskilligt derom försports i 
kammaren, hvilket icke saknar sin märkvär
dighet; men vi måste af hela vårt hjerta 
beklaga den brist på omdöme som förledt 
dessa män, fjerdedelen'afheladenna kammare, 
att deltaga i en demonstration, förlåtlig 

må hända hos en skolungdom, hvars känsla 
af tillväxande kraft under stundom svallar 
öfver, men oursäktlig hos myndiga perso
ner, hvilka måste förutsättas hafva inhein- 
tat de nödtorftigaste begreppen om det 
passande, innan de åtaga sig riksdagsman
nakallets pligter och ansvar. Det kan icke 
vara det allvarsamma och redbara svenska
folket kärt, att en del af dess representan
ter tillåter sig saker af den beskaffenhet, 
att om något motsvarande förekomme i eU 
folkskola, skulle det tillrättavisas såsoin 
ett oförlåtligt oskick, och hvilka måste 
komma folkfrihetens fiender att jubla, eme
dan de skulle synas bevisa, att de vid
sträckta politiska rättigheter hvaraf folket 
är i åtnjutande tillkommit genom ett fö'” 
hastande.

Den otålighet att utsträcka sin esten be- 
fogenhet på de öfriga konstitutiva myndig
heternas bekostnad, hvarom dessa uppträ
den bära ett bedröfligt vitnesbörd, har, 
ehuru på ett mindre klandervärdt sätt, gi>' 
vit sig till känna i den stora mängd af 
förslag till förändringar i grundlagarne som 
vid denna riksdag förekommit, och hvilka 
efter vanligheten icke ledt till annat resul
tat än att förspilla en dyrbar tid, so® 
kunnat vida bättre användas. Nästan hela 
den afdelninsr af Riksdagsordningen so® 
angår valen till kamrarne har varit förin»1 
för sådana ändringsförslag, och, märkvär
digt nog, hafva just de motioner som af' 
sett rösträttens utsträckande för valrätt till
Andra kammaren varit de som haft minst8 
sympatierna för sig, ty de båda motion®' 
som gingo ut på utsträckande af denn« 
befogenhet till alla myndiga män, utan an
nat undantag än sådana som blifvit dömd» 
förlustiga medborgerligt förtroende, elle' 
till alla som ega rösträtt inom sina kom
muner, hafva icke funnit understöd, vare 
sig inom Andra kammaren eller inom kon
stitutionsutskottet. Så mycket mer I"11’ 
man sysselsatt sig med en del helt och 
hållet underordnade bestämmelser. Tal
mannens i Andra kammaren vägran att 
framställa proposition pä voteringsproposi
tionen i fråga om mantalspenningarne fram
kallade hr Törnfelts motion om en såda» 
förändring i § 33 Riksdagsordningen, »tt 
kamrarne skulle erhålla rätt att sjelfva utse 
sina talmän, men konstitutionsutskottet6 
afstyrkande blef till och med af Andra 
kammaren godkändt utan votering. Det vis»r
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e af allt detta, att om äfven hetsigheten 
11 enskilda händer att åstadkomma för- 

ungar i grundlagen är ganska stor, så 
< ock motståndskraften i det hela ännu

01 >e, och det skall gå mycket långt, in- 
att IUra kammaren i sin helhet bringas 
iorit°ra^tta rad'kala grundsatser; dess ma- 
m 1 51 kan vid vissa tillfällen icke hafva 

et ,emot att taga större delen af rege- 
gr f’.s,nakten i sina egna händer, men den 
åt ' glUnden konservativ, och den skall, 
sätfll’8t°ne med s*n narvara,,<le samman- 
sådaning’ ■altlrig bidraga till införandet af 
hvilt111, ^ra“dl'ingar i statsmekanismen, 
i, .as följder den icke kan med någor

jJ" sannolikhet beräkna.
I», tlb llasta riksdag hvilande grund-
afT, , ndringarne äro få och jemförelsevis
Utan111*1]'!'6 v’gt' k>en mest betydande är 
kon* r* 1 tvifvel den om införandet af en 
1868 ”'lreS'deilt’ Uppslaget dertill gafs af 
förn-,’ nS konstitutionsutskott, men tanken 
och Va 'C^e d<?l vinna kamrarnes bifall, 
hafva sann°likt icke heller denna gång 
inträff- det utom de händelser som 
dagen ''° >Onledek3al't efter den urtima riks- 
foiun f-° i '’vilkas återupprepande i samma 
komm- (>ls a"e*; sy»es hafva afsett att före- 
i stvrk J"1 mel rePresentationen tillväxer 
är étt a 1)Cb lnüyiallde, desto nödvändigare 
Perso |tärkande enhetsband inom konselj- 
dess na en’ ty utan en 8adan enhet stå 
ser J^ndlemmar vid brydsammare häiidel- 
icke S,ISOm. en dock utan herde. Det är 
stas att förslaget nästa år förka-
detta ' , första kammaren, men äfven om 
vela'kt'cr S^el’ torde det vara mer än tvif- 
tnaj-ts1°’; kuru vida det lyckas vinna kongl. I 
mento ^a“ktion. Såsom ett politiskt me- ; 
fvlt del i aila fail i viss mån upp- ' J/1'1 bestämmelse.
slao-nî ar af Andra kammaren af- {
•nom °ls]aset till en sådan ändring i 2 ! 
der som 't R’ksdagsordni ngen, att de stä- j 
fortfar™ )1C^e« kniva egen jurisdiktion skulle | 
befogeå)1. e innebafva samma politiska 
ter efter' <let vil* Saga valJa repiæsentan- 
domsto'l Sa?ma gfunder som städer med egen 
hvilar .ii , 1 ar rönt ett battre öde och 
landtm-il edeS tU1 nästa rik8dag. Det hedrar 
makt •‘"‘IlaPartiet, som eljest gerna ser sin i 
icke i1”01“ „kammaren utvidgad, att det 
nyttio-J1’^. nagot hinder ‘ va8'en för denna 
hålla M । ndring> som vi önska måtte er- 

dc*a statsmakternas godkännande, eme-

i dan det derigenom blir möjligt för de min- 
! dre städerna att befria sig från kostbara 
i och verkligen tryckande administrationer, 

utan att svika sina politiska pligter eller 
försaka sina politiska rättigheter. Hvad 

J som i år beredde detta förslag dess fram- 
1 gång i Andra kammaren är emellertid icke 
' uteslutande ridderlighet å landsbygdsrepre- 
I sentanternas sida mot småstäderna; deri 

ingår synbarligen den önskan att ur grund
lagen undanrödja alla de hinder som kun- 

■ na omintetgöra eller fördröja den kollegiala 
organisationen af första instansens domsto
lar; men beslutet är i alla fall nyttigt 
och prisvärdt.

Den långa och envisa striden om bort- 
’ tagandet ur § 71 Regeringsformen af hvad 

som rörer tvångskursen å riksbankens sed
lar har icke heller denna gång blifvit löst, 
men genom insättning efter ordet »silfver» 

! af de två orden »eller guld», såsom angifvande 
de metaller med hvilka dessa sedlar skola 

i inlösas, har man funnit en nödfallsutväg
i tills vidare, för att möjliggöra införandet 
; af guldstandard. Regeringens proposition
j till förändrad lydelse af paragrafen var icke 
! lycklig; den afsåg, såsom det tyektes, allt 
I för ensidigt att möta Andra kammarens 
Î föreställningssätt och rönte alla halfva åt- 
I gärders gemensamma öde, att icke vinna 
! bifall på någondera sidan. Slutligen har

ett obetydligt ändringsförslag i § 29 Re
geringsformen blifvit bordlagdt, hvarigenom 
kyrkolagens stadgauden om erkebiskops- 
och biskopsval må kunna förbättras.

När vi härtill lägga antagandet af ett 
nytt och tidsenligare bankoreglemente, en 
omfattande undersökning af vilkoren för 
ordnandet af den medicinska undervisnin
gen, och en stor mängd ärenden, som blif
vit bättre och fullständigare utredda än 
förut, äfven då icke något positift resultat 
blifvit uppuådt, så kan det visst icke sä
gas att denna riksdags långa och trägna 
arbete varit förgäfves. Det måste äfven 
erkännas att sjelfva mödan varit mindre 
tung genom ett bättre begagnande af ar
betstiden, hvarigenom de långa och öfver- 
ansträngande plena både för- och eftermid
dag under Here dagar efter hvarandra, som 
under föregående riksdagar hört till ord
ningen vid hufvudtitlarnes behandling, kun
nat temligen undvikas. Man hade under 
ett tidigare skifte af riksdagen trott sig 
finna, att hela arbetet borde kunna afslu-
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tas fjorton dagar före den vanliga tiden, 
ehuru sedermera denna förhoppning visade 
sig vara illusorisk. En sådan anordning, 
hvarigenom de fyra af grundlagen till
mätta månaderna må kunna förkortas till 
tre, eller i värsta fall till tre och en half, 
hörer emellertid till de berättigade önsk- 
ningarue, och detta önskningsmål bör icke 
heller vara oupphinneligt, om blott mo- 
tionsväsendet behörigen inskränkes och det 
mellan båda kamrarue bildar sig samman
hang, som gör det möjligt att på förhand 
träffa öfverenskommelser om arbetsplanen 
och om de ämnen som anses företrädesvis 
böra sysselsätta hvarje riksmötes uppmärk
samhet, De förnuftigare hafva nemligen 
mer och mer börjat inse, huru orimligt det 
är att hvarje år så att säga revidera hela 
samhällsskicket, och huru nödvändigt, om 
man vill uträtta något, att hvarje gång ut
välja några få hufvudföremål, på hvilka ar
betet kan koncentreras. Men de gamla vanor
na äro icke så lätta att utrota, och dertill 
kommer den stora omständlighet i det 
muntliga föredraget som ännu alltid tole
reras. Vi tro emellertid att diskussious- 
protokollen för denna riksdag blifva min
dre omfångsrika än de föregående årens, 
och utskotten hafva efterhand gripit sig an 
med att hänvisa till andra tillgängliga hand
lingar, hvarigenom deras betänkanden och 
utlåtanden kunnat 'skrifvas kortare än förr, 
utan minsta skada för behandlingens grund
lighet.

Sådant är ungefär vårt intryck af det nu 
tilländagångna riksmötet. Det kunde hafva I 
varit vida bättre, men också mycket sämre. 
En korrespondent till landsortspressen har 1 
yttrat att ingen kan beräkna huru myc
ket ondt tvisten om mantalspenningarne I 
åstadkommit, och detta är sant nog, men i 
ingen kan heller med tillförsigt beräkna, 
för huru mycket annat ondt denna i sig i 
sjelf temligen onda fråga varit en afledare. 
Liksom en häftigare tillstötande sjukdom 
häfver långsammare och lindrigare åkom- 1 

mor, så har frågan om mantalspenningarne 
uppslukat och tillintetgjort flere smärre, 
men hvar för sig ganska förargliga träto- 
frön. Måttet var fullt, och det skulle en 
gång flöda öfver, lika godt af hvilken an
ledning. Den eller de ledare som gjort 
smekandet af den stora mängdens fördo
mar och okunnighet till underlag för sitt 
välde skola aldrig mer lyckas åter uppföra 
samma sorgliga skådespel, och det kan hända 
att behandlingen af mantalspenningarne blir 
en vändpunkt i Andra kammarens lif. ^'*d 
en stor, om ock fredlig social revolution, 
såsom representationsförändringen, sättes 
ett lugnt vatten i en plötslig rörelse, och 
många grumliga beståndsdelar komma da 
med ens upp på ytan. I följd af allmo
gens djupt ingrodda misstro mot den 88 
kallade herreklassen är det de förslagnastc 
hufvudena som företrädesvis vinna förtro
endet, men ej alltid de renaste karaktere.r- 
na, och »poliskheten» väger tungt i våg' 
skålen till en början. Det är en stor san
ning, som en gång uttalades af en äni"1 
lefvande f. d. folkrepresentant, då han ytt- 
rade: »Om folk i allmänhet visste huru föl" 
dömdt bra det lönar sig att vara ärlig, 
skulle ingen tänka på att vara oärlig-” 
Men det fordrar en icke ringa grad af upP' 
fostran för att fullt begripa och behjerta 
den, och,att följa öfvertygelser, grundade 
på en utredning af ämnet, i stället för att 
vid voteringarne blindt följa en partifana- 
Vi hoppas emellertid att den nya riksda
gen nu genomgått sin mest kritiska period, 
och att de i höst stundande valen till An
dra kammaren skola gifva stöd åt deii»a 
vår förhoppning. Måtte den ofvan omta
lade tillstöten den 1 maj och de små skan
daler i afseende på bergverkstionden samt 
ett litet anslag för arbetena i Riksgäld8' 
kontoret den hade i sitt följe, likna en af 
dessa obehagliga men nyttiga operationei 
af naturen, som aflägsna sjelfva sjukdom8' 
ämnet och inleda tillfriskningeu.

Hj ernans förrättningar.
»Hvar sitter själen?» Denna gamla fråga, 

som tänkare och naturkunnige framkastat 
snart sagdt från den tid menniskor först 
började tänka och aktgifva, är icke så få

fäng som det vid första ögonkastet kund6 
synas. Det fins tidpunkter i forskning®119 
historia, då menniskorna måste släppa åt
skilliga föreställningar, hvilka genom mång8
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ga.Deia(,>oner varit dem dyrbara, och ned- 

’ga från de höjder der fantasien tronar 
tePSS‘°'°S ma^'SÛet till en nära betrak- 

se af de jordiska tingen, hvilka under 
sia*1 ot“edeP)ara iakttagelsens synglas visa 
sl? myçket annorlunda mot hvad den fritt 
s.->ljP‘lUt,e fantasien gjort dem till- I ett 
r, ‘Jut skede befinner sig för det närva- 
fOl.' .e ■ uaturvetenskapen. Den induktiva 
ffle, niagsmetoden har inträngt till och 
liitt'll sådana fält för iakttagelsen som 
sinho-8 Var^ jemföreisevis fredade för den 
'>ien°k^ii0^SerVa^011en’ ocb sjelfva psykolo- 
för t • fä att öfvergifva spekulationen,

a t intaga en plats bland uaturveten- 
Slfaperna.
end'll 'ln^va några gånger till förene gjort 
nine- 61 annan lätt antydning i denna rikt- 
att ä°Ch V* 1'afva ej sällan varit frestade 
Utlär,11! f.‘'ärmare redogöra för åtskilliga 
hvin-, 8 i 'akttagelser af detta slag, bland 
tager8 d6tl enSelska läkaren Maudsley’s in- 
Rranl Vramstående rum. Men ämnet är 
ansm-åV’ »°cb da denna tidskrift icke gör 
Men V Pp att meddela sjelfständiga natur- 
att j S| aPll&a afhandliugar, hafva vi tvekat 
SHste Z-'^t’r som ej inför tidens strän- i 
som , etnpi1-iska forskning kunde gälla så- 
måste °11sta*'ei’adt. Denna naturliga tvekan 
dan s erneH®1-tid försvinna, då en man så- 
töftide801? ^au<^e Bernard, den verldsbe- 
•ned °. danske fysiologen, sjelf uppträdt 
Monj611 handling i »lievue des deux 
gar tt” Om hjernan och dess förrättnin- 
till II Vad som här nedan förekommer är 
fatt,,; la största delen endast en samman-

Mrngnaf detta arbete-
Vysioloo-' er“aid erinrar till en början, att 
eller ^.letls törsta omsorg var att förlägga, 
förrätt]' /äga lokalisera, lifvets olika 
tjena jln^ai. i de särskilda kroppsdelar som ' 
’dan fä V*1 ve‘ ktyg; det är sålunda som 
e'mlonnV rnatsmältningen vid magen, blod- 
gorna ,e i,Vld hjertat, respirationen vid lun
kens o ?Cj-..som man slutligen förlagt tan- 
®“iellPrt', , .““frets verksamhet till hjernan. 
det ld hindrades man af aktningen för 
t'enern^rnliga från att göra hjernfunk- 
själsvei-'], i ett reut och e“kelt uttryck af 
räknas i i1“11 ";ten- Cartesius, som måste
dernå f a‘,d ^‘'“ndläggarne af den mo- 
Üfsförnt y8i10 Ogieu> emedan han begrep att 
n°m dee Serna endast låta förklara sig ge- 
laSarnee ,allraänna fysiska och mekaniska

’ har i detta afseende uttalat sig

med fullkomlig tydlighet. Han slöt sig 
nära till Galieni föreställning om lifsandar- 
nes bildning i hjernan, och lät dem genom 
nerfsystemet utbreda sig öfver hela den 
öfriga lefvande mekanismen, men öfver och 
utom denna hjernans fysiologiska verksam
het satte han själen, som gifver menniskan 
förmågan att tänka. Hon fick sitt säte i 
den så kallade talUcottkörteln, denna i 
tredje hjernkammaren belägna hemlighets
fulla kropp, och derifrån mente Cartesius 
att hon utsände de henne underdåniga lifs- 
andarne. Huru forskarne i en följande tid 
sökt att uppställa en skilnad mellan verk
tyg och underlag, i det de sagt att hjer
nan väl är ett substrat men icke kan 
vara en organ för det andliga hos menni
skan, måste vi här förbigå. Den fråga 
Bernard uppställer är att utröna, huru vida 
den relativa okunnighet hvari vi befinna 
oss i detta afseende skall försvinna med ve
tenskapens framsteg, eller om kunskapen om 
lifvet måste för alltid förblifva en hemlig
het för fysiologien. Han är för sin del af 
den förra meningen. De metafysiska före
teelserna som stå i sammanhang med tan
ken, medvetandet och förnimmelsen, äro 
enligt hans tanke, när de betraktas ur fysio
logisk synpunkt, ingen ting annat än van
liga lifsföreteelser, och kunna icke vara nå
gon ting annat än resultaten af den organs 
verksamhet som uttrycker dem.

I sin anatomiska utveckling följer hjer
nan den allmänna lagen och tilltager i 
massa i samma mån som de förrättningar 
för hvilka hon bär ansvaret tilltaga i be
tydenhet. Ju större intelligens hos djuret, 
desto större hjernmassa, och relatift störst 
är hon hos menniskan. Efter hjernans 
form, och antalet af de veck eller vindlar 
som gifva henne en större yta, kan man 
redan sluta till djurens olika grad af in
telligens, men det är ej blott hennes yttre 
utseende som förändras med hennes verk
samhet, utan äfven hennes inre massa till
tager i förveckling och konstmessighet, i 
samma mån som de andliga förrättningarne 
blifva mångfaldigare och mera sammansatta. 
Anatomien har uemligen lärt oss, att hjer
nan, långt ifrån att vara en simpel likartad 
hvitgrå massa, är den allra underbaraste 
väfnad af rör och trådar, hvilkas förbin
delse eller arrangement vexlar för hvarje 
olika slag af varelse.

Om vi nu betrakta de organiska och
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fysiskt-kemiska vilkoren som fordras för 
lifvets uppehållande och fortgången af dess 
förrättningar, så skola vi finna att de äro 
de samma i hjernan som i alla de öfriga 
kroppsliga organerna. Blodet verkar på 
hinnornas anatomiska beståndsdelar genom 
att tillföra dem den föda, värme och fuk
tighet hvaraf de äro i behof. När blod
tilloppet minskas aftager organets verksam
het, och det inträder i fullkomlig hvila; 
om blodtilloppet alldeles afstänges, förändra 
sig efter hand cellväfnadens beståndsdelar, 
och alla funktioner upphöra. Förhållandet 
är alldeles enahanda med hjernan: så snart 
blodet upphör att tillströmma, förändra sig 
beståndsdelarne i nerfmassan, och hjernans 
verksamhet afstannar alldeles, om intet blod 
vidare tillkommer. Endast en förändring 
i blodets temperatur och den tryckning det 
utöfvar på kärlväggarne är nog för att kän- 
bart störa förnimmelsen, rörelsen och vil
jan i deras verksamhet.

Alla kroppens organer förete vexelvis 
tillstånd af rörelse och hvila; under hvar- 
dera af dessa äro blodomloppets fenomen 
väsentligt olika. Talrika iakttagelser inom 
organismens särskilda områden hafva be
kräftat detta förhållande. Då man till 
exempel undersöker mage och tarmkanal 
på ett fastande djur, finner man att den 
slemhinna som betäcker det inre af magen 
och inelfvorna är blek och slapp, hvaremot 
hon under det matsmältningen fortgår är 
starkt färgad och uppsväld af det tillflö- 
dande blodet. Detta förhållande har kun
nat iakttagas omedelbart i magen af en 
lefvande menniska. Alla fysiologer känna 
historien om en ung canadensare, hvilken 
en gång hade den olyckan att träffas af 
muskötkula, som inträngde i hans venstra 
sida och öppnade en ingång direkt till 
magen, genom hvilken utföll den mat som 
han förtärt vid sin sista måltid. Den så
rade blef vårdad af doktor Beaumont, som 
var anstäld såsom fältläkare vid Förenta 
Staternas armé; han blef frisk, men bibe
höll ett fistelartadt sår af några liniers om
fång, genom hvilket man kunde införa åt
skilliga kroppar och med lätthet iakttaga 
hvad som tilldrog sig inuti magen. Doktor 
Beaumont, som önskade närmare studera 
denna märkvärdiga casus, tog den unge 
mannen i sin personliga tjenst och behöll 
honom hos sig i sju år, under hvilken tid 
han gjorde en mängd fysiologiska iakttagel

ser af det största intresse. Ynglingen hade 
blifvit alldeles frisk, och i synnerhet lem* 
nade hans matsmältning intet öfrigt att 
önska. När han var fastande och man säg 
in hans mage, varseblef man tydligt slem" 
hinnan; den låg i oregelbundna veck, blek' 
röd, utan rörelse och endast fuktad al 
slemmet. Så snart deremot födoämnen 
nedkommo i magen och vidrörde slemhiB' 
nan, påskyndades blodomloppet, färgen steg, 
de peristaltiska eller omhvälfvande rörel' 
serna började, och slemvårtorna afsöndrad® 
den klara och genomskinliga vätska som 
kallas magsaften och tjenar till födoäinB®' 
nas upplösning. Då man njed en lite» 
svamp eller fin linnelapp borttorkade det 
slem som betäckte hinnan, såg man mag' 
saften på nytt framtränga och samla sig 1 
droppar, hvilka sipprade längs utåt mag 
väggarne liksom svetten på ansigtet. Hva 
man här såg på magens slemhinna för®' 
kommer likformigt på alla delar af in®11' 
vorn« och alla de körtlar som stå i f®1’ 
bindelse med matsmältningen; deras c®‘ 
väfnad är under mellantiderna blek °®11 
blodlös, och afsöndringen är upphörd, m®11 
så snart matsmältningen åter börjar, reta5 
körtlarne, fyllas med blod, och ur dera5 
porer afsöndras safterna i ymnighet.

Man måste således i dessa organer ®r 
känna en tvefaldig cirkulation, å ena sida® 
det allmänna blodomloppet, bekant sed#1* 
Harvey’s dagar, och å andra sidan de lokala 
blodomloppen, hvilka först i senare tid®1 
blifvit upptäckta och studerade. Under de11 
förra förrättningen kan man säga att bl® 
det inskränker sig till en flyktig genom 
resa, för att komma ur pulsådrorna in 
venerna, då deremot blodet under den 1° 
kala cirkulationen intränger i alla organet9 
finaste veck och samlar sig omkring d 
anatomiska grundämnena, för att reta o® 
lifva deras särskilda verksamhet. 1-^ 
är känselnerverna som hafva befattning me 
det lokala blodomloppet; på detta sätt i°l 
klaras det ymniga salivflödet, som inträd® 
så snart en kropp som har smak ret® 
nerverna i munnens slemhinna, och n>®e_ 
saften bildar sig under inflytande af b® 
röringen mellan födoämnena och mag®115 
slemhinna. Men denna mekaniska ii>v®r 
kan på de periferiska känselnerverna ka® 
ersättas af en rent psykisk eller hjernvei'K 
samhet, såsom en enkel iakttagelse k«11 
lära oss. Det vattnas en i munnen ®®



— 313 —

b/tt tänk.er Pa en smaklig rätt; här är 
•° a inbillningen tillräcklig att utöfva ret- 

häsfei1 På s^emhinnan. Hos djur, t. ex. 
(| ai ’ kan man ännu tydligare förnimma 
det l" ^nomen> och dr Beaumont iakttog 
kal|P? S'n cana<le»sare. Hos honom fram- 
blnu e> tankei1 på en älsklingsrätt icke 

11 vanliga afsöndringen från mun- 
utan satte omedelbart 

i en verksamhet af 
föregår i förening med

n°tn L> _Vetslöshet som åstadkommes ge- 
Mr p'ofor® eller andra döfvande medel, 

ment t'îl naid Visar °SS huru detta exPeri~
1 " “• Man borttager omsorgsfullt 
“jur en del af hjernbenet, så att 

ser blodomloppets inflytande

blott der
“ens spottkörtla“r, 
®a8ens slemhinna 

slag som
“‘gestionen.
de^et" nU sa£l*a gäller icke blott i afseen- 
har P * d®. Memafsöndrande körtlarne utan 
unda8?1 t'^amPuing på alla organer utan 
frami'1.- ’ och ehuru muskelsystemet endast 
lern' '1U^ai ett mekaniskt arbete, stå musk- 
körU 1 Adeles samma förhållande som 
löper ^ar muskeln rörer sig, kring- 
ken °? °det med en större hastighet, hvil- 
Det '* 61 a^a8'er när organet inträder i hvila. 
märo.enei'V°aa1 Periferiska systemet, rygg- 
delB? Oca hjernan, äro underkastade all- 

samma lag.
såsorn^ndef mellan hjernans verksamhet 
i dm/ Or^an °°h det lokala blodomloppet 
af de „X“? Phar lä"ge varit fördunkladt 
8“nU)fOtl .a föreställningar man hyst om 
hetrakt-’ \V*^en man med full rätt kan 
fydnin * sasom hjernorganets hvila. An- 
lemna'f1- °m detta förhållande äro redan 
förelag t'e*' u*;drag af professor Humphrey’s 
i ett f.ainÉ> Om Sömnen, som vi meddelat 
Mr ROreSående nummer (mo 12, s. 191). 
gamlee* ll;i| d fullföljer ämnet vidare. De 
SÄ* sömnen var en följd af 1 
bakre § ^'^kning på hjernan, särdeles dess 
Saktade°Ca UI?dre hälft, när blodomloppet 
har fa S' frrigheten af denna föreställning 
det tnrSt ’ v&ra dagar blifvit upptäckt, i 
hjeiman*11 ^enom direkta försök utrönt att 
ufverfvi ]llnt*er sömnen, långt ifrån att vara 
kvarem't om ar hlek och blodlös, 
kande °t n dess vei’ksamhet under det va- 
‘‘ifflöde ' )Standet åstadkommer ett blod- 
am)|j ’ llfli?are i samma mån som de 
stl’ängd °'®°Senheterna äro starkare an- 
skilnadS i detta afseende är det ingen 
den m , lan den naturliga sömnen och 
nom ™edve‘slöshet

Mr ßr- 

på hjernmassans yta: derpå låter man dju' 
ret inandas kloroform. Under första in" 
flytandet af döfningsmedlet ser man hjer
nan svälla och jäsa, men så snart medvets
lösheten inträder, sjunka åter blåsorna på 
dess yta, som blir allt blekare, och man 
iakttager en nedstämning i hårrörscirkula- 
tionen, hvilken räcker lika länge som söm
nen. Bör att bättre observera denna före
teelse har man trepanerat hundar och i 
stället för det borttagna benstycket noga 
inpassat ett urglas, för att utestänga den 
yttre luftens inflytande på hjernan. Djuren 
öfverlefva med lätthet denna operation, och 
man kan genom detta slags fönster tyd
ligt se, huru hjernan är regelbundet blek 
när djuret sofver, och huru hon å nyo 
färgar sig under blodets tillströmmande vid 
uppvaknandet, då hjernan återtager sina 
vanliga förrättningar. Liknande iakttagel
ser hafva blifvit gjorda äfven på lefvaude 
men niskor. En person fick under en för
färlig jernvägsolycka hufvudskålen sönder
slagen, så att hjernan låg bar på en yta 
af sex tums längd och tre tums bredd. 
Den sårade hade ofta anfall af epilepsi 
och medvetslöshet, under hvilka hjernan 
höjde sig liksom en deg under jäsning; 
derpå föll han regelmessigt i sömn, då 
hjernytan småningom föll tillbaka. När 
den sjuke vaknade, började hjernan lika 
regelmessigt att åter stiga, till dess att 
hon kom i jemnhöjd med den yttre kan
ten af benet. På en annan person, som 
fått hufvudskålen krossad, har man haft 
tillfälle att göra samma iakttagelser: när 
man gaf honom döfvande medel, visade 
sig hjernans yta till en början ådrad och 
blodsprängd; ytan svälde och häfde sig 
under blodtilloppet, men när patienten se
dan föll i sömn, sänkte hon sig småningom 
under öppningen, på samma gång som hon 
blef blek och blodlös.

Med ett ord: hjernan är underkastad 
alldeles samma lag som styr blodomloppet 
i alla andra delar af kroppen, enligt hvil
ken blodet tillströmmar under deras verk
samhet och håller sig till baka under deras 
hvila.

Om vi nu söka göra oss reda för det 
inflytande som en öfverstegring i blodom
loppet utöfvar på organens verksamhet, 
skola vi lätt finna att denna ökning i till- 
flöklet af den lifgifvande vätskan står i 
noggrann proportion till den ökade liflig-
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heten i de kemiska förvandlingar hvilka 
försiggå i cellväfnaden, äfven som till den 
stegring i temperaturen hvilken deraf är 
en nödvändig och omedelbar följd. Att 
värme alstras i de lefvande kropparne har 
länge varit bekant, men de gamle gjorde 
sig en alldeles oriktig föreställning om or
saken till denna värmeutveekling, hvilken 
de togo för en medfödd inre kraft, som 
hade sitt säte i hjertat, denna härd, der 
blodet och lidelserna koka. Längre fram 
i tiden antog man att lungan var ett slags 
värmekälla, vid hvilken blodmassan perio
diskt infann sig för att hemta den hetta 
hvilken hon hade i uppdrag att genom 
cirkulationen fördela på samtliga kropps- 
delarne. Den moderna fysiologien har vi
sat, att alla försök att förlägga lifsvilkoren 
till någon viss trakt af kroppen äro få
fänga; lifsvärmens källor äro öfver allt, och 
icke uteslutande på något särskildt ställe, 
och det är blott genom den sammanstäm
mande verksamheten hos de olika organen 
som temperaturen håller sig i det närma
ste lika hos menniskan och de varmblodiga 
djuren. Det fins i verkligheten lika många 
värmekällor som det finnes sjelfständiga 
organ och hinnor, och vi måste öfver allt 
förbinda värmealstringen med dessa organs 
specifika arbete. När en muskel samman
drager sig, en slemhinna eller en körtel 
afsöndrar vätska,, inträder ovilkorligen en 
värmealstring, på samma gång som en steg
rad verksamhet inträder i alla de förrätt
ningar som äro beroende af det lokala 
blodomloppet.

Frågan är nu den, om det är samma 
förhållande med nervsystemet och hjernan, 
och senare tiders iakttagelser tillåta oss 
icke längre att derom hysa något tvifvels- 
mål. Hvarje gång som ryggmärgen och 
nerverna äro verktyg för förnimmelse eller 
rörelse, hvarje gång som ett intellektuell 
arbete föregår i hjernan, utvecklas en mot
svarande värmemängd. Vi måste således 
uti den animala hushållningen betrakta 
värmen såsom en produkt af samtliga 
kroppsdelarnes organiska .arbete, men på 
samma gång blifver den äfven grunden till 
alla delarnes verksamhet. Denna ömsesi
dighet är framför allt ovilkorlig hvad hjer
nan och nervsystemet beträffar, emedan 
dessa hålla alla de öfriga lifsfunktionerna 
under sitt välde. Hos menniskan och de 
varmblodiga djuren frambringar hjernan ' 

sjelf den värme som är nödvändig för att 
bevara hennes egenskaper af cellväfnad. 
Om så icke vore, skulle hon småningo® 
afkylas, och man skulle då se alla hennes 
förrättningar efter hand domna bort, tanke
kraften och viljan försvinna. Detta är hvad 
som händer hos de kallblodiga djuren, eme
dan hos dem värmealstringen ieke är till
räcklig för att sätta organismen i stånd 
att motstå de yttre orsakerna till afkyl' 
ningen.

Hjernan gör således intet undantag b'1111 
den allmänna lag som bestämmer det organi
ska lifvets beroende af de mekaniska och fy- 
siskt-kemiska krafterna i naturen. Om vi nu 
öfvergå till fysiologernas iakttagelser, skola 
vi se att de lyckats förklara hjernans för' 
rättningar på fullkomligt enahanda sätt 
som alla öfriga kroppsdelars. Sättet hvarpå 
man härvid gått till väga är också den
samma som vid undersökningen af andra 
organ, nemligen att man borttagit de® 
eller långsammare eller hastigare afbrutd 
deras verksamhet, för att sålunda, efter de 
oordningar man med konst frambragt 1 
lifsföreteelserna, bedöma deras organs sär
skilda förrättningar. Detta slags Vivisek
tion eller förstöring af det lefvande ha1 
blifvit i stor skala använd på studiet a1 
nervsystemet. När man sålunda afskurit 
en nerv, och de partier öfver hvilka de11 
fördelar sig förlorat sin känslighet, har n®11 
deraf slutit att detta varit en känselnerv; 
på alldeles enahanda sätt har man gj°rt 
bekantskap med rörelsenerverna. Man b«1 
användt samma metod på hjernan, ehui® 
den här är svårare att tillämpa, i anseeiid® 
till detta organs högst sammansatta be
skaffenhet, men man har emellertid reda11 
vunnit några fullt tillförlitliga resultat- 
Hvar man vet att utan hjernan är ing611 
tanke möjlig, men experimenten hafva sagt 
oss hvad hvarje särskild del af hjernan har 
att uträtta. Således har man funnit att 
i loberna eller de främre hjernflikarne ha> 
medvetandet, och hvad man egentligen kal
lar förståndet, sitt säte, hvaremot de ned1'6 
delarne innesluta de nervcentrer som af9® 
förrättningar af en lägre ordning. Vi skola 
ej här försöka att beskrifva dessa unde1 
bara knutar och förgreningar, utan hänvi98 
våra läsare som derom önska upplysnio» 
till Huxley's förträffliga, af dr C. Lové0 
nyligen på ett högst utmärkt sätt öfve1" 
satta arbete, »Menniskokroppens bygg1®0
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är

de

ulSK01’ Pu o ..
dko 1LTt an8rePP Pa nervrotterna

mmer den snurrande rörelsen både I
st 'ï'â'81'0' °ch djul ; anc^ra sJu^a kunde
s . b rakt fram. Genom en grym 
«„i”0”’ kunde en hederlig gammal

föda, men hon kan blifva vid lif, 
insprutar föda i hennes mun, 

matsmältningförrättningarne äro 
så länge de särskildt dithörande

''ne i organen, hvilka man lem- 
®ln plats och oförstörda. På detta 

och en af 
och hjern- 
som man 
bestånds- 
Så t. ex.

I dragning; kolsyran förstör blodkulornas 
syrsättningsförmåga, utan att på minsta 
sätt inverka på nerv- och hjernsubstansen, 
o. s. v. Såsom vi se, äro hjernan och de 
företeelser för hvilka hon är säte på denna 
analytiska försöksväg lika lätt åtkomliga 
som någon af organismens öfriga delar.

Slutligen fins det ett tredje experiment, 
som på visst sätt förenar den fysiologiska 
analysen och syntesen, och hvilket Bernard 
kallar att experimentera genom redintegra
tion, eller återgifvande åt ett organ .af dess 
föregående förrättningar. Då man bortta
ger hjernan hos de lägre djuren, blifver 
detta organs förrättning naturligtvis under
tryckt; men den sega lifskraften hos dessa 
djur tillåter organet att återbilda sig, och 
i den mån detta sker, återvända äfven dess 
förrättningar. Samma erfarenhet lyckas nå
gon gång äfven med högre djur, till exem
pel foglar, hos hvilka intelligensen är myc
ket mera utvecklad. Om man borttager 
hjernloberna på en dufva, förlorar hon i 
ögonblicket medvetandet och förmågan att 
söka sin 
om man 
emedan 
ostörda, 
organen lernnas utan åverkan. Efter hand 
återbildar sig hjernan med sina särskilda 
anatomiska beståndsdelar, och i samma mån 
ser man huru djuret återfår bruket af sina 
sinnen och sina instinkter. Här är experi
mentet fullständigt, på en gång analys och 
syntes af lifsverksamheten, efter som med 
den småningom fortgående förstörelsen af 
de särskilda hjerndekyne följt upphäfvan- 
det af dess motsvarande förrättningar, och 
med det successiva återställandet af dessa 
samma delar följt återställandet af deras 
förrättningar. Vi behöfva icke tillägga, att 
samma sak inträffar med alla öfriga delar 
af kroppen som hafva förmåga att återväxa.

De sjukdomar som äro följder af natur
liga rubbningar i lifsverksamheten, i stället 
för att framkallas af den experimenterande 
handen, affektera hjernan enligt patologiens 
allmänna lagar, det vill säga de att gifva 
upphof till oordningar i funktionerna, hvilka 
alltid stå i direkt förhållande till skadans 
beskaffenhet och läge. Vid sinnesrubbning 
förekomma de mest omvexlande former af 
själsoordningar, hvilka äro en grufva af 
öfverraskande iakttagelser för fysiologer och 
tänkare, men alla de olika formerna af

det l.attl}*nSar”- För vårt ändamål
Vjvi ’, lackligt att anmärka, att det är på 
oro. e. l’0"eiis väg, genom borttagandet af 
Uuh , deJar> som man kommit till „„ 
fnil„V‘?.!‘l”^e *ns>gtei’na i dessa heinlighets- 

förrättningar.
sio-tlj^1.0'0^6’' n°Jer s'g med att genom af- 
hiern'7’ ^’"fognde skador på någon del af 
ul>nhaf b'amkalla en lokal paralysi, som 
vissa •-e'i v*'Jans förmåga att verka på 
störat 'j01*dseorganei•; han kan äfven, genom 
förrätt' *■ Jerav'gten mellan hjernans olika 
Sernas ' f'•j’'*1'’ uPPbåfVil de medvetna rörel- 
nientö ■ / *^e*' ar Pa detta sätt experi- 
på vi let1’ ^eilom att såra nervrötterna 
komtmSa PUnkter af lilla hjernans yta, kan 
eHer ett d-iur att gå framåt, till baka, 
sig ’ ’”jkel, ®der liksom en snurra vända 
vilja p. Ilng si» egen kroppsaxel. Djurets 
takten0' ’ ^ver clvar: men det har förlorat 
alla v ]-dtt bestämma sina rörelser: oaktadt 
den |.jLtJeailsträllg»ingar går det blindt i 
skada, |IIIn^ som (*en tillfogade organiska 
^årkt' e.3.tammer. Patologerna hafva an- 
ntennisko”1 ’f’an/°reteelse1’ af detta slag hos 
äotadk, °'' 
hos j 
e,>dast 
odets j,.
general 'UtU kunde en hederlig gammal 
det, en’i,SOtn bdit en sådan skada i hufvu- 
n«n utlr‘*St baklänges. Den från hjer-
^irekt viljan verkar således icke
ordnad P< ‘örelseorganen utan på under- 
logisk a aeyvcentrer, som under full fysio-

Det •F‘Uvigt äro osjelfständiga.
oxperim 'S 611 annan> ännu mera granlaga 
nian i i)[l "torjngsmetod, som består deri att 
äro ber'T et ’’'förer särskilda giftämnen, som 
beståndsd'k'‘e vel'ka på de anatomiska 
St PJ S‘ - 

e?enskar>1 lna” f’Ui"tetgöra en 
brSt‘”'dsdel'ar D6rV'
afvetl . otai, pä samma sätt 
delai. ; 8? erar andra organiska 
”Pphafy ° °det eller musklerna.
^fandet* vanliæa döfningsmedien med- ! 
”a rör,.| ‘ medföra känslolöshet, men lem- 
*e'nnar , ‘"'mågan i full frihet. Deremot j 
redes af ^bekanta giftet curare, som till- 
fera_ k’’äkbärsväxten — Strychnos toxi- |
”Ppbäfv V1 Ja‘‘ ocb förnimmelsen i fred men ; 
”Pphäfva' ’b'æloofôrmâgan; andra gifter 

a musklernas förmåga af samman- |
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våldsam galenskap och raseri äro ingen 
ting annat än rubbningar i hjernans nor
mala verksamhet, och förbundna med för
ändringar i hjernans anatomiska bestånds
delar. Om vi icke ännu i grund känna till 
dem alla, beror sådant endast på ofullkom
ligheten af våra iakttagelsemedel. Vi se 
ju för öfrigt att vissa gifter, såsom opium 
och curare, paralysera nerverna och hjer- 
nan, utan att man kan upptäcka någon 
synbar förändring i hjernsubstansen. Emel
lertid äro vi säkra på att dessa förändrin
gar finnas, ty att antaga motsatsen vore 
ju att antaga en verkan utan orsak. När 
giftet upphört att verka, upphöra också de 
intellektuella rubbningarne, och förnuftet 
återkommer. Sjukdomen upphäfver i sjelfva 
verket mer eller mindre fullständigt för
rättningen, i det dm mer eller mindre full
ständigt förändrar beståndsdelarne hos or
ganet, och genom tillfriskningen återställes 
förrättningen, derigenom att organets be
ståndsdelar blifvit återstälda i sitt förra 
skick.

Om hjernans förrättningar varit de för
sta som ådragit sig filosofernas uppmärk
samhet, skola de utan tvifvel blifva de 
sista som fysiologen skall kunna förklara. 
Bernard säger sig tro att man med veten
skapens närvarande framsteg kan gripa sig 
an med hjernans fysiologi, men förr än 
man ger sig in på studiet af hjernans för
rättningar, är det särdeles vigtigt att väl 
bestämma utgångspunkten. »Här har det 
endast varit fråga' om att vederlägga den 
gamla föreställningen, enligt hvilken hjer- 
nan blott är själens och tankeförmågans 
underlag eller substrat, men icke dess verk
tyg, ett antagande, som är orimligt och

kan komma ;ltt

hinderligt för utvecklingen både af en sä'111 
fysiologi och en sann psykologi. Man ka'1 
nemligen icke begripa möjligheten dera 
att en inrättning inom något område 11 
den lefvande eller döda naturen sku'1 
kunna vara sätet för en företeelse, utan a 
på samma gång vara dess verktyg. M8” 
är påtagligen under inflytandet af förut 
fattade meningar, och man kämpar eU® 
lösningen med en bevisning, som anti®1 
perar det mål till hvilket man vill körn'"11. 
Somliga vilja icke medgifva att hjernan ®r 
tankens verktyg, emedan de frukta att g® 
nom ett sådant medgifvande hemfalla 8 
materialismen; andra deremot skynda 8 
godtyckligt placera själen i en rund eÜer 
kottformig nervcell, för att ieke göra 91e 
skyldiga til spiritualism. Hvad oss betr8 
far, låta vi ingendera af dessa farhågor'11 
verka på vårt omdöme. Fysiologien låre 
oss, att om man bortser från den stö''16 
mångfalden och förvecklingen uti företes 
serna, är hjernan tankens organ med sil® 
ma rätt som hjertat är organet för bio" 
omloppet och strupen för rösten. Vi "PP, 
täcka öfver allt ett nödvändigt samba'1 
mellan verktygen och deras förrättning81’ 
detta är en allmän grundsats, hvilken 111 
gen af kroppens delar kan undandraga sig- 
Fysiologien bör alltså, efter de mera f'-"® 
skridna vetenskapernas exempel, frigöra 31» 
från alla filosofiska förutsättningar, so® 
skulle besvära den i dess gång. Hen"6’ 
uppgift är att lugnt och tillitsfullt sök8 
sanningen, och hennes mål att på ett o'° 
gängligt sätt göra denna sanning gälla'"!6’ 
utan att någonsin behöfva frukta för 
form under hvilken hon L-- ..------
uppenbara sig.»

Blick på
Under titeln »Förbisedda handlingar på 

Andra kammarens bord» har signaturen 
Göran i »Göteborgs-Posten upptagit ett 
ämne, som för det parlamentariska skicket 
är af ganska stort intresse, men som der
emot varit fullständigt förbisedt både af 
tidningspressen och af vederbörande i An
dra kammaren. När under behandlingen 
af Tredje hufvudtiteln representanten för 
Stockholms stad hr 8. A. Hedin gjorde sitt 
bekanta anlopp på Sveriges diplomatiska

pressen.
och konsulatväsende, lade han äfven v^* 
utrikesdepartement till last en mängd o® , 
tiga uppgifter om Sverige, som lära i"’16^ 
hållas i ett engelskt arbete, The StcdeS 
mans Year-Book, på den grund att l'8*1 
trodde sig veta dessa meddelanden härrör8 
från utrikesdepartementet, och han gjorde e1’ 
hånfull hänvisning på möjligheten för det 
departements embets- och tjenstemä" • 
ur Ekelunds Svenska Historia söka de "° 
torftiga underrättelser om våra inheWsK
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• bokens 
'gen beklagar han att fel 

dermed 
mycket

beho^'"1'^11 a* "vilka de syntes vara i 

lades* 'j aidedl1'D8 af denna tillvitelse sam- 
ttiateri-'i'0111 utl'^departementet en mängd 
en D..a lei upplysning om saken, och 
iJilagoi°nifn?OI'il uPPsattes> hvilken jemte 
Andra t eX' utl'*kesministern lades på 
gäno-lj,,. aJnmarens bord, för att vara till- 
om ,°r "var och en som önskade der- 

q ga kännedom.
nu en utförlig 

gar.& ]k,S' Jbr innehållet af dessa handlin
den ofv- V'Si" s'g deraf att författaren till 
'usändf an„llam^a statistiska handboken hade 
hr just;*- sra l°8a korrekturblad till h. ex. 
"at de Iest.atsm’nisterii, hvilken öfverlem- 
"Olngås J*'' statistiska byrån för att ge- 
stemän °0 ' ’’ättas; att så väl byråns tjen- 
r’kesden80ni exPeditionssekreteraren för ut
fått ku1'llîeniCII*'ets Politiska afdelning, som 
Och glort i *P 01)1 8aken> genomgått texten 
^""ska o lfG "e"°fliga rättelserna, hvilka voro 
arbete; T?“de, och hade erfordrat mycket 
vit gen"" bi‘de korrektU1’ och tillägg blif- 
"Isända °fn utl'kestlepartementets försorg 
""'dlerti I ' ■ bandbokens utgifvare, som 
'Mn m„ i ,loke begagnade sig af de här- 
"âgi'a Ov- ' "lade rättelserna, om icke i 
°ch niest180/1^'^" d(dal’> hvaremot de gröfsta 
JernUades O’nprometerande oriktigheterna 
legationei farstå; att svensk-norska 
,f|ed nil. ' 1 London satt sig i beröring 
l"'drat h art>n’ bokens författare, och af- 
Sk’’ptet °110."' det härifrån erhållna mauu- 
s‘g Ur st“ l 'Melserna, men att han sagt 
"l'tryckijo-'',111 återställa det, samt att han 
dei|ters j5.611- ^’’'klarat att icke korrespon- 
g|ant |Je lsa"da bidrag eller rättelser orda- 
"t8ifva|.ei^as"as i årsbokens text, utan att 
!"nel>åll ' "nsaa> bär ansvaret för bokens 
'"smugi; Siutlif- ' 

fell Sly — Q,. b! ‘U
a;fS ">änga

°ru etf11'^ V*d "vad som deri förekom- 
l>et bo ■ |S<1 obei,ydligt land som Sverige, 

i- JiaU var t0,/Ö1 l'val oc" e” hafva från 
j’Sheter 1 klart, att så uppenbara orim- 

J1'de kn )ni (l°tta arbete innehåller icke 
"J'Ust fr.""1'* ""rröra från en svensk, allra 

hr Ii'.1. "“ omutlig myndighet, ehuru 
att t U1 fj?ldet befans allt för dyr- 

• '"Uima l.lQt‘a lemnas obegagnadt. Men 
cJelt intvo-lePle8entant sedan dck ett offi- 
S'""ationer Pta “’’ättmätiglieten af sina in- 

' > borde han väl hafva till pro-

, 7 Slutli.
att bans ?’ me” Höstar sig lätt 
l'"Sa afs»„m‘l.''^i' tllse” läsare fästa 

°* ett
Jörpm .. 

bord, 
r ‘ 
för 
"art 
'’"samm

tokollet erkänt sitt misstag, i fall han blif- 
vit derom öfvertygad, eller i motsatt fall 
försökt att jäfva de af h. ex. hr utrikes- 
statsministern till kammaren ingifna hand- 
lingarnes vitsord. Han har gjort ingen- 

; dera, och derigenom ådagalagt en brist på 
ridderlighet, hvilken lätt kunde tolkas så
som en betänklig brist på aktning för sig 
sjelf och för den kammare han under tre 
år tillhört. Hr Jöns Persson har då visat 
prof på mera takt och en bättre parlamen
tarisk uppfostran, i det han inför kamma
ren gjort en formlig ursäkt för några an
märkningar, hvilka han vid ett föregående 
tillfälle tillåtit sig mot protokollets rik
tighet.

Om den nu slutade riksdagen fäller 
Stockholms Dagblad följande omdöme:

1872 års riksdag nalkas sitt slut. En när- 
I mare granskning af dess verksamhet skall sä- 
I kerligen visa, att denna verksamhet icke varit 
' obetydlig eller fruktlös. Vigtiga lagförändrin

gar hafva beslutats, skattelindringar vidtagits, 
rikliga anslag beviljats till så väl landets för
svar som dess utveckling i andligt och mate
riell afseende, första steget tagits till ett än- 
damålsenligare ordnande af rättskipningen på 
landsbygden, och, hvad som kanske är vigti- 
gast af ftllt. grundsatsen om alla medborgares 
lika skyldighet och lika rätt att deltaga i vär
nandet af fosterlandets frihet och oberoende 
blifvit upphöjd till lag. Detta allt och mera 
dertill, för hvilket vi framdeles blifva i till
fälle att redogöra, bildar utan tvifvel ett vac
kert blad i det nya statsskickets riksdags- 
historia, men det är dock icke hvad som egent
ligen karakteriserat 1872 års riksdag eller gif- 
vit den samma dess egentliga innehåll. En 
hvar uppmärksam betraktare måste medgifva, 
att grundskattefrågan varit den röda tråd, som 
genomgått denna riksdags egentliga verksam
hetsperiod. Säkert är, att tilldragelserna och 
stämningen inom riksdagen ådagalagt, att 
grundskattefrågan är en fråga icke blott för 
dagen utan för den närmaste framtiden, och 
måste lösas, så vida den icke skall förrycka 
vårt offentliga lif och skapa ett odrägligt till
stånd af kif och splittring emellan samhälls
klasser, hvilka eljest skulle samarbeta till fo
sterlandets väl. Vi påminna blott om de 
famösa tilldragelserna beträffande frågan om 
mantalspenningarnes afskaflande.

Dagbladet redogör derefter för behand
lingen i Andra kammaren af bergverks- 
tionden, och visar med full sakriktighet, 
att det fattade beslutet icke var annat än 
en manöver, företagen mot bättre insigt, 
och »utan annan förklaringsgrund, äu den, 
som kan sökas i den gamla, kända politi
ken, att göra så många frågor som möj
ligt beroende af den för hvilken man sjelf
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intresserar sig, för att derigenom lättare 
ernå det mål man för sig uppstält». Vår 
tanke är emellertid, att detta slutliga mål 
icke ensamt är grundskatternas afskaffande, 
utan dertill hela indelningsverkets upphäf- 
vande och jordens fullständiga frigörande 
från alla de ovissa besvär af hvilka den för 
närvarande är betungad. Vi önska att hela 
detta mål måtte uppnås, men icke utan mot

svarande vederlag, och det framlyser redo» 
i en och annan af de klokare allmoge-1'6 
presentanternas yttranden, att de icke å1“ 
ovilliga till att för dessa fördelar betala 
skäligt pris, sedan de vid denna riksiW 
kunnat inhemta den helsosamma lärdom611’ 
att dessa välgerningar icke, såsom ®al1 
helst skulle hafva sett, siå att erhålla f°r 
intet.

Strödda underrättelser.
En diplomats anteckningar i Ita

lien. Mr Henry d’Ideville, f. d. attaché 
vid franska beskickningen, har utgifvit eu 
liten bok, som utgör summan af hans di
plomatiska iakttagelser under de tre åren 
1859 till 1862 som han vistades vid Vic
tor Emanuels hof. Det var under dessa 
år som Italiens enhet skapades, och denne 
unge man hade tillfälle att se och iakt
taga mycket, som det ej faller på hvar mans 
lott att se och iakttaga. Det är i synner
het två personligheter som han närmare 
fixerat, den ena närvarande, den andra från
varande, och han har sett karakteristiska 
drag hos dem båda. Det är Cavour och 
Napoleon III.

Mr d’Ideville erkänner otvunget, huru 
mycket CavouHs stora och starka person
lighet inverkat på honom. Det var en stor 
man, så enkel och så god. Författaren 
älskar att framställa honom i de ofta dra
matiska scenerna af det offentliga lif, och 
i det enskilda lifvet ända till hans död. 
Det var till exempel ett mycket kritiskt, 
ögonblick i grefve Cavour’s lif, då han må
ste afträda Savoyen och Nizza, två obe
tydliga provinser, det är sant, men den ena 
af dem hade likväl varit konungahusets 
vagga. Efter all anledning var pröfningen 
mycket stor, ty han var nedtryckt och såg 
sorgsen ut ända till dess han undertecknat 
fördraget, men då blef han lugn igen, och 
det gamla smålöjet återkom på hans läp
par. «Se så, hr baron, nu äro vi med- 
brottslingar!» sade han till Talleyrand, 
hvilken knappast hade anledning att dertill 
svara nej. Detta skedde den 24 mars, 
och den 2 augusti stod Garibaldi framför 
Koms portar. Ett annat tillfälle då hans 
karakter sattes på ett hårdt prof, var se 
dermera i deputerade kammaren den 18

april, då Garibaldi förklarade, att han ;1 
drig skulle trycka den mans hand som 9“ 
sitt fädernesland åt främliugarne. Cavo® 
lyckades för ögonblicket göra våld pä sl- 
och besegra sin förtrytelse, men han V’1 
djupt skakad. Om sinnesrörelsen ku» , 
döda en menniska, sade han dagen de1 | 
ter, så hade jag i går varit en död m»11' 
1 sjelfva verket hemtade han sig aldrig >u 
komligt, och han dog tre månader deret 
vid fulla fysiska och andliga krafter, 1,1 & 
hans spänstighet var bruten af arbete, °c 
ännu mer af bekymmer. Mr d’Ideville 6a 
nar några vältaliga sidor åt detta döds® 
och den djupa sorg det väckte inom a 
klasser af samhället, till och med hos b»11, 
fiender, endast med undantag af M»2® 
och Garibaldi. ,

Man kan begripa Cavour’s oro. i* 
framgången af hans verk berodde på 6, 
enda menniskas vilja, och denna man, P 
hvilken han kunde lita mindre än på 11 
gon annan i verlden, var kejsar Napol6° 
Det fins ett blad i mr dTdevilles bok, s° 
var skrifvet 1861, och hvilket de följ**1' 
tilldragelserna fullständigt besannat. , 
ni», sade en dag grefve Cavour till 11 _ 
nom: »er kejsare skall aldrig blifva an», 
lunda; hans stora fel är att ständigt v1^ 
konspirera: Gud vet emellertid hur han f 
kan behöfva det. Är han icke enväld1^ 
Hvad har han väl att befara med ett lflÄ 
så mäktigt som Frankrike, en stor j 
och hela Europa i fred ? Hvarföre ° 
hvarje ögonblick förkläda dessa tankar, . I 
att gå till höger när han vill åt veu8*’ 
och vice versa? Ah, hvilken makalös k 
spiratör han är.» Och ändå har 
ränkfulle man ständigt blifvit lurad. 
Cavour hade haft cu stor armé att ha 
honom stången, skulle alla hans planer1
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. i vit öfverändakastade. Bismarck gick 
en a'°p! s spår, men han hade i sin hand 
Bia.mil'on s°ldater. Bismarck kom till 
a-in>'?tZ . s'*som Cavour till Plombières och 
kar- ° S'£ till förtrogen af hans stora tan- 
nian ,(}',U konspirerade mot Österrike såsom 
Sam 01lsP‘rei'at mot Kom och Neapel. 
o-ånp1113 S/S^®m oeh samma slut, endast ut- 
hof af-'-p en annan. Cavour hade be- 
icke t railkr>kes armé, och Bismarck hade 
sain egart något annat än en uppmärk- 
Savo ,neutra^tet- Cavour kunde icke neka 
förmr1]1] °°h Nizza, emedan han ingenting 
®isni'C<t U^an Napoleons medbrottslighet; 
lystii91! .kun<R göra sig lustig öfver hans 
som 'ï- e^tei Rhen, ty han hade en Moltke, 
Sedan "n^e stalla till ett Sadowa och ett

■ h>en Un„, 
fr« ätski*l 
handli:
och

unga franska diplomaten har upp- 
°-'..ligt af värde af de hemliga för- 

^ngarne mellan Frankrike och Italien, 
orn kar gifvit mer än en god vink 
hati " ?rna a en dubbel politik. Men 

bar en spirituel berättare, och
Emaiii'?] uPPd|'agit några porträtt: Victor 
8uljv„ “denne Henrik IV åt en annan 
som k’f. refvinnan Castiglione, »lika skön 
hundei VeiFn°dig>>> Katazzi, en slug och in- 
dad di* i v°katnatur, Benedetti, en fullän- 
m. f| P ouiat, om han hade varit italienare, 
Uyttan ev°iutioiier hafva åtminstone den 
>na j i'*’6'! S>R att en mängd saker kom- 
glömd agen’ 8om eljest hade blifvit bort- 
W-L °m Napoleon III ännu sutit på 
Ut?ifvit eS- tron’ hade mr d’Ideville- icke 
lösa k Sln bok, och några af den maka- 
hlifvit °!lsP',-atörens egenskaper hade för- 

‘ okända för verlden.

A?i frfvfrRichard Wagner, 
sitör 1 Var uppsats om denne kompo- 
opera r'°; s- 230), berättat att hans 
d'diensk ° len9nn blifvit uppförd på flere 
,lledelmått'teatl'al'' Framgången har varit 
v*dare ' aii succ^s d’estime, ingen ting 
Guhei-nat-K '? Raliensk kritiker, professor 
offentjjo.J-’ i 1 &j°rt ett undantag och i ett 
tnaestro^?.rdt bref komplimenterat den tyska 
kaliska >! f°r kans stora och djerfva musi- 
som |u e’ormsträfvnnden, på samma gång 

de a. eklagat att de italienska teatrarne 
äro ån iS?m bekant de största i verlden 

k°Uiposit' °6 eS för 8nla för sa storartade 
®tt bref 1O1‘e? Wagner har derpå svarat i 

’ skrifvet på franska och likaledes

I tryckt i några italienska tidningar, af föl
jande innehåll:

»Min herre.
Det bref ni gjort mig den äran att skrifva 

till mig står i främsta raden bland de ytt
ringar af välvillig sympati hvilka gjort 
uppförandet i Italien af min Lohengrin till 
en af de märkligaste -händelserna i mitt 
artistiska lif. Det finnes för skalden ingen 
ädlare belöning än det genljud hans tanke 
väcker, och när detta genljud kommer till 
honom från en lärd medborgare i det land 
hvilket vi betrakta såsom skönhetens fä
dernesland har han alla skäl att känna sig- 
stolt och lycklig. Det är i ett sådant 
ögonblick af stolt erkänsla som jag skrif- 
ver till er min herre, och jag tackar er. 
Ert bref har för mig varit det första in
seglet på den andliga öfverensstämmelse 
mellan oss till hvilken jag vädjar, och jag 
tillstår att den vetenskapliga verksamhet 
åt hvilken ni egnat er (Gubernati är språk- 

I lärd och orientalist), i mina ögon ger ett 
I ytterligare värde åt edra märkliga ord.

Sedan lång tid räknar jag studiet af In- 
j diens poesi och filosofi bland mitt lifs 
I vederqvickelser, och om jag kallat Italien 
I för skönhetens fädernesland, så vördar jag 
I i Indien vaggan för den menskliga vis

heten. Från int.et håll kunde det således 
vara mig ljufvare att se min Lohengrin 
upptagen med välvilja och sympati än från 
er, min herre, och om mitt musikaliska 
poem hos er uppväckt tankar och dröm
mar, så har ert bref hos mig väckt de all 
varligaste och mest trösterika betraktelser.

Men hvad som ger ett särdeles värde åt 
det vackra intryck mitt verk haft den äran 
att sröra på er, är den rättmätiga känslan 
att det icke borde uppföras på någon af 
de scener vid hvilka vi äro vana, och med 
en takt och ett omdöme som jag sällan 
erfarit, har ni yrkat på en reform i inrätt
ningen af våra teatrar, motsvarande sjeifva 
operans reform. Den tid som jag icke 
helgat åt mina artistiska arbeten har jag 
egnat åt denna tanke, som styrkt hela min 
yttre verksamhet, och jag ser mig med 
mina vänners bistånd i stånd att t en 
liten tysk stad upprätta en teater, på hvil
ken vi skola hafva föreställningar endast 
en gång om året inför en vald publik, och 
der jag hoppas grundlägga den nya tyska 
dramatiska stilen.

Ni kan häraf döma om den djupa glädje
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edra rader förorsakat mig, emedan de bära 
vitne om en så skarpsynt och så välvillig 
uppfattning af min konstnärliga kallelse, 
och det är i känslan af den ära ni gör 
mig med edert deltagande, som jag tillåter 
mig att trycka er hand och försäkra er om 
den tacksamhet och aktning hvarmed jag 
förblifver er tillgifne

Richard Wagner».

Den socialistiska rörelsen (Le mou
vement socialiste), är titeln på en i Paris 
nyss utkommen, helt liten bok, hvilken alla 
borde läsa, som vilja veta något verkligt 
upplysande om denna vår tids märkvärdi
gaste och, till en början åtminstone, mest 
oroande samhällsföreteelse. Författaren är 
Molinari. Hvem känner ej detta namn? 
Gustave de Molinari, född i Lüttich 1819 
och härstammande, såsom namnet tillkän- 
nagifver, från en förnäm italiensk familj, 
är en af dessa ekonomister, hvilka, upp
fostrade i Frankrike, och tillhörande den 
frisinnade skola af statsmän som lefde och 
verkade under den sista tiden af Ludvig 
Filips regering, befunnos oförenliga med 
Ludvig Napoleons politiska system och för
jagades genom hans statskupp den 2 de
cember 1851. Han flydde då till Belgien, 
och lefde der, i sitt fädernesland, i ett 
slags landsflykt, medan han sökte sitt up
pehälle genom föreläsningar i politisk eko
nomi och statistik, samt genom politiskt 
och statsekonomiskt författareskap. Han 
grundläde der de båda tidningarne ÏÉcono- 
miste beige och la Bourse des travailleurs. 
Efter några år fick han tillåtelse att åter
vända till Frankrike, der han kallades att 
deltaga i redaktionen af Journal des Débats, 
en af de mest ansedda och framgångsrika 
kämparne mot på en gång det absoluta 
kejsardömet och socialismen. Han skref 
dess utom en stor mängd smärre uppsat
ser, och vi hafva under förra året medde
lat en utförlig redogörelse för hans upp
sats om »De parisiska klubbarne under be
lägringen» (n:o 19, s. 296). Den lilla 
volum med hvilken vi här sysselsätta oss 
innehåller en mängd noggranna och hit
tills okända meddelanden om socialismens 
pånyttfödelse 1868, de politiska och kom
munistiska sällskapen under kejsardömet i 
Frankrike, ur hvilka den parisiska kommu
nen slutligen framgick, om arbetareförenin- 
garne, Trades unions, i England, och slut

ligen om det internationella arbetaresäll" 
skåpet, 1’Association internationale des tra
vailleurs. Derpå följer en mera teoretisk 
afdelning, i hvilken han med vanlig öfver- 
lägsenhet behandlar frågan om arbetslönen 
arbetsinställningar, motståndsföreningai'> 
möjligheten att stifta försoning mellan ka
pitalet och arbetet, och andra af de brän
nande frågor som öfver allt stå på dag
ordningen. Den lilla boken förtjeuar att 
öfversättas på vårt språk, emedan den al 
egnad att genom sin enkla uppställning’ 
sitt klara språk och sin bindande bevis
ning finna en ganska vidsträckt krets at 
läsare.

Fransk undervisningsstatistik. 1 
en nyligen utkommen bok, kallad l'instruc
tion républicaine, har Amédée GuillenH'J’ 
den outröttlige kämpen för kostnadsfri obli
gatorisk och konfessionslos undervisning; 
framlagt följande siffror till belysning at 
uppfostringsförhållandena i Frankrike.

Fyratiotvå procent af Frankrikes inne' 
vånare kunna hvarken läsa eller skrilva’ 
af 12 personer kunna 4 icke läsa och ® 
icke skrifva. År 1866 kunde, af 100 pel" 
soner som gifte sig, 26 män och 41 qV*11' 
uor icke underteckna äktenskapskontraktet- 
Franska staten utgifver årligen för under 
visningen på alla grader 101 milli°nel 
francs, hvaraf likväl endast 56 million6* 
utgå af offentliga medel: allt det öfriga 
frivilliga bidrag. Detta gör endast onikr- 
1 rdr rmt på person, eller hälften mindi'6 
än i Sverige. Skollärarnes aflöning är 1 
allmänhet 700 francs och lärarinnornas » 
à 500 francs; pensionerna äro nyligen höjda 
till 103 francs. I 1,018 kommuner feU® 
primärskolor, och 800,000 barn, hvaral 
68,400 i Paris, sakna allt slags uudervi6' 
ning.
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