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VECKOSKRIFT
FOR

POLITIK OCH LITTERATUR
UTGIFVEK AF

C. F. BERGSTEDT.

Nä 19. Lördagen den 11 Maj 1872.

Svensk befolkningsstatistik.
Statistiska Centralbyråns underdåniga be 

rättelse om folkmängden i riket 1870, da
terad den 12 feb mari detta år, har sedan 
några veckor varit i allmänhetens händer. 
U skola i dag för en stund sysselsätta oss 
med några af de många märkvärdiga uppgif
ter som denna handling innehåller; den ut
tömmes icke på några sidor, men sådan är 
*cke heller vår mening. Vi hafva ingen 
ennan afsigt än den att med några exempel 
v*sa, hvilken rikedom af samhällsföreteelser, 
Och hvilka uppenbarelser af betydande och 
ofverraskande sanningar, kunna hemtas ur 
'tågrå torra siffror.

Aret 1870 var det första i femårscykeln, 
^å vår befolkning åter började att stiga, 
men dess slutsiffra är ännu icke den högsta 
som blifvit uppnådd: den stod högre 1867. 
Tabellen för hela femårsperioden har föl
jande utseende:

S Folkm. på Folkm. i „ Ärlig till- 
Ar' Uandet städerna Summa vax\ procent 

1866 3,650,907 509,770 4,160,677 + 1,13.
1867 3,673,828 521,853 4,195,681 0,84.
1868 3,649,24 1 523,839 4,173,080 — 0,54.
1869 3,62 7,407 531.350 4,158,757 — 0,34.
1’870 3,628,876 539,649 4,168,525 + 0,23.

Tillväxten är således 9,768 personer. 
Het är icke mycket för hela riket, men det 
är bättre än ett fortfarande aftagande. Lik
som detta aftagande hade sin grun'd i de 
öärmast föregående årens dåliga skördar, 

så har också den lilla tillökningen sin när
maste orsak i den rikare gröda som in
träffade 1869 och 70, jemte den minskade 
utvandring som med årsväxten står i öppen- 
dagligt sammanhang. Vi kunna derföre 
med visshet påräkna en ytterligare befolk
ningstillväxt för två ytterligare år, och 
denna tillväxtprocent bör blifva så mycket 
högre, som underfallet i de föregående årens 
skördar redan blifvit till en del utjemnadt, 
hvarigenom de följande goda årens infly
tande kunnat göra sig odeladt gällande. 
Denna minskning och tillväxt är emeller
tid icke likformig för alla delar af landet: 
i Upsala, Malmöhus, Vestmanlands, Vester- 
norrlands och Jemtlands län har folkök
ningen ständigt fortgått äfven under 1868 
och 69 ; i de tre småländska länen, äfven som 
Blekinge, Hallands och Kopparbergs, har 
minskningen fortfarit äfven 1870; i de öf- 
riga har ett aftagande visat sig under ett eller 
båda åren 1868 och 69, samt ett tilltagande 
under ett eller båda åren 1869 och 1870.

Ännu fördelaktigare visar sig förhållandet 
1870, om vi jemföra dödligheten och na
tiviteten under den sista femårsperioden.

erhålla då:
Ar Döde Födde

1866 82,666 136,989.
1867 82,072 128,832.
1868 87,807 114,955.
1869 92,775 117,677.
1870 82,449 119,838.
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Vi anmärka här till en början, att öfver- 
skottet af de födde öfver de aflidne för det 
sistnämda, 37,389, är omkring hälften större 
än det näst föregående året, men betydligt 
mindre än under de första åren af decen
niet, då det för I860 uppgick till icke 
mindre än 65,660 och ännu 1865 utgjorde 
55,065. Det återstår således i denna väg 
ännu mycket att reparera, innan vi kunna 
återkomma till en så hög folkökningspro- 
cent som 1860, hvilken uppgick till 1,90 
eller omkring 72,000 personer. Icke hel
ler har hela nativitetsöfverskottet kommit 
riket till godo, ty först måste man från- 
äkna utvandrarne, 20,003, ett antal vis- 
erligen icke utgörande mycket öfver hälf
en af de 39,064 personer som emigre
rade 1869, men alldeles för högt för vår 
folkmängd, och sedan återstå ändå nära 
8,000 menniskor, som vid räkningen så 
att säga -»kommit bort», efter som de i 
verkligheten icke finnas. För erhållande 
af förklaring af detta förhållande hänvisa 
vi till början af chefens för Statistiska Cen
tralbyrån underdåniga berättelse, der han 
vidlyftigt redogör för de omständigheter 
som hittills hindrat vår befolkningsstatistik 
från att uppnå all den tillförlitlighet som 
är att önska. Det visade sig nemligen, att 
när man började anställa en strängare kri
tik med de af presterskapet uppgjorda be- 
folkningstabellerna, så uppstod en ganska 
betydlig brist, hvilken föranledde uppstäl
landet af en ny rubrik, de så kallade obe- 
fintlige, hvilka ur den ofvan beräknade sum
man blifvit afförda. Häraf synes emeller
tid, att statistiken är en vetenskap och icke 
blott en simpel konst att addera och sub
trahera.

Nativitetsöfverskottet under 1870 har för 
landsbygden utgjort 34,213 och för stä
derna 3,176, men som landet gifvit den 
ojemförligt starkare kontingenten till ut
vandringen, och en betydlig inflyttning 
till städerna derifrån egt rum, har folkök
ningen på landsbygden under 1870 ej upp
gått till mer än 1,469, mot 8,299 i stä
derna.

Folkmängdens ökning eller minskning 
beror i väsentlig grad, ehuru icke ensamt, 
på förhållandet af de årligen ingångna och 
upplösta äktenskapen. I detta afseende är 
den med 1870 tilländagångna tioårsperioden 
vigtig, emedan uppgifterna för denna tide- 
rymd haft en större noggranhet och full

ständighet än förut, samt följaktligen må
ste anses hafva en högre grad af tillför
litlighet.

Det högsta antalet ingångna äktenskap för 
hela riket under den sista tioårsperioden 
inföll under 1863, med 29,013, utvisande 
en procentsiffra af 72,6 på 10,000 perso
ner, men förhållandet var 1859 ännu bättre 
både absolut och relatift, i det detta år 
ingingos 31,125 äktenskap eller 82,8 pa 
10,000 personer. Den lägsta siffran visar 
sig 1868 med 22,833 och i procenttal 
0,546; 1870 hade antalet ingångna äkten
skap åter stigit till 25,072, utgörande nå 
got mer än 0,6 procent eller 60,1 på 10,000 
personer. Antalet upplösta äktenskap var 
absolut högst 1869, nemligen genom dö
den 23,845 och genom skiljobref 115, niot 
23,510 och 126 för 1870.

Märkvärdigt nog, finner man, vid en jem- 
förelse mellan landsbygden och städerna, 
antalet ingångna äktenskap i förhållande 
till folkmängden betydligt större för de se
nare än för den förra. Förklaringen kan 
till en del ligga deri att städerna erbjuda 
rikare utkomstutvägar, och må hända äfven 
att byggandet af sådana föreningar på lan
det är en allvarsammare affär, som förut
sätter större tillredelser och en säkrare be
tryggad lefnadsställning; men den giltiga
ste förklaringsgrunden lärer väl alltid vara 
att söka i det med full tillförlitlighet åda
galagda förhållandet, att det relativa anta
let giftvuxna personer är större i städerna 
än på landet, i samma mån deras absoluta 
folkmängd är större. Detta åter beror der- 
på att en sådan mängd arbetsföra perso
ner årligen inflyttar till städerna, isynner
het de större, samt af den större dödlig
heten i 
åldern.

städerna inom 
Derför visar o

den spädaste barna' 
ckså Stockholms stad 

äktenskap, nen>' 
sista decenniej- 
medelfolkmängd

det högsta relativa antalet 
ligen i medeltal för det 
9,999 eller 77,44 på en 
af 10,000 personer.

I afseende på de giftas civiltillstånd vi
sar sig af den nu föreliggande berättelsem 
att af 100 äktenskap omkring 85 ingas 
mellan ogifta, 4 mellan ogift man och enka, 
9 mellan enkling och ogift qvinna, sam 
2 mellan enka och enkling. Detta förhå 
lande är under hela tioårsperioden i de 
allra närmaste oförändradt, endast med e 
ringa aftagande af enkornas återgifte. J 
hafva emellertid en fjerdedels bättre chanc«
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1 städerna än pâ landsbygden att få ogifta 
men deremot 5 sämre chance att er

alla enklingar. Förhållandet torde kunna 
01 klaras deraf att i städerna dör ett större 

antal män i tidigare år än på landet, hvar- 
JSenom också enkeståndet der inträder tidi- 
f’are- I städerna kunna äfven enklingar 
altare ordna sin hushållning än på lan- 
el> hvarigenom det händer att äktenska- 

krn m®^an enkling och ogift qvinna för- 
? a sig mellan land och stad ungefär 

sasom 8 till 9.
I allmänhet hafva omgiftena sedan år- 

nndradets början — ty längre tid till 
. a a gå icke dessa statistiska iakttagelser — 

etl anmärkningsvärd mån aftagit. Under 
°rsta femårsperioden från 1806 till 1810 

p'knades på 100 omgifta 17 män och 13 
si 0°h dessa siffror hafva regelmes- 
]oAcned^<!*tt, sa att de under qvinqvenniet 

®~~70 endast äro 11,1 och 5,8. Lika 
estämdt visar sig detta aftagaiide i 

p^gdten för 3:dje, 4:de och 5:te gången, 
in 1 *n^n förekomma sådana förbindelser 

ocl' med &^nSen> 
för^^ltig för qvinnor, hvilkas omgiften 
hy l‘e Sangen redan äro mycket sällsynta, 
på' iei,10t sådana för männen, i synnerhet 
Gift '"dsöygden, nästan årligen förekomma. 
ver e~mal’ öå båda kontrahenterna varit öf- 
två h”> &r’ förekomma under 1870 endast 
fall’ . På landsbygden, och endast i ett 
sin- Se V’ en Q'dnna nära 60-talet som gift 
]j n'ed en man under 25. Sådana onatur- 
nesl '^'“delser äro derföre i vårt fäder- 
merå raycket sällsynta, och förekomma 
att i ,?Han än annorstädes. Vi erinra oss 
20—.9/' g'leu förekomma äktenskap mellan 
Bor • ° 'lr*oa män och 75-—80 åriga qvin- 
orn ,,, ett nästan oförändradt antal af 4 
återk'et' vilken förunderlig nyck, som 
hete,011?1"^ med nästan hela oföränderlig-

Af en naturlag.
På ål I ° ri®a oregelbundenheter i afseende 
vi h- L'n äktenskaps ingående anmärka
land-q1 ' °frigt: att 9 män, samtliga på 
Under ln?att äktenskap vid ålder
nOr m i, ar, och bland dem 2 med qvin- 
öfver'^pi» 30 °el1 40 ar> att af män 
det 0 ar som ingått gifte, mest på lan- 
Piellf.611 eu<la förenat sig med en qvinna 
Pä b" 1^0 °el1 25 år; att 8 qvinnor, alla 
fyhia "Iß bygden, trädt i äktenskap före 
(iertla • år’ af hvilka endast fyra i stä- 

’ v'd äktenskapets ingående varit un- 1 

der 17 år, 142 under 18, 330 under 19 
o. s. v. Ser man på ålderstabellerna 
för en längre tiderymd, finner man en re
gelbunden och starkt fortgående tendens 
till äktenskapsålderns framflyttning, så att 
antalet af män som ingått äktenskap före 
fylda 25 år under de 4 sista decennierna 
minskat sig med fulla 15, och antalet af 
qvinnor med ungefär 10 procent. Medel
åldern för ingåendet af äktenskap, omgif
tena deri inberäknade, har under den sista 
tioårsperioden varit för män omkring 31 
och för qvinnor omkring 29 år, med en 
obetydlig stegring b vad städerna beträffar. 
Gör man särskildt afseende på det första 
giftet, så faller det högsta antalet män både 
för landsbygden och städerna vid det 27:de 
lefnadsåret, för qvinnor i hela riket och på 
landsbygden vid det 25:te, men särskildt 
i städerna vid det 27:de lefnadsåret.

Berättelsens författare resumerar sina be
traktelser öfver dessa förhållanden på föl
jande sätt: »Otvifvelaktigt ligger väl en 
hufvudsaklig anledning till de i städerna 
senare inträdande giftermålen i de sociala 
olikheter mot landsbygden, hvarigenom 
egen bosättning vid tidigare ålder hämmas. 
Följderna af sådana det utpräglade stads- 
lifvets egendomligheter måste blifva ökade 
frestelser till sammanlefnad mellan könen 
utom äktenskapet. Ju mer en utbredd sed
lig förslappning ej blott försvagar mot
ståndskraften mot dessa frestelser, utan åt 
den gifver riklig näring genom hela lef- 
nadssättet, desto talrikare måste offren falla, 
desto mer måste stadssamhällena få vid
kännas de bittra frukterna».

Det ojemförligt största antalet äktenskap 
ingås på hösten, med ett mycket starkt 
stigande från oktober till december, på hvil- 
ken sista månad faller för landsbygden nära 
femtedelen af det hela. Deremot är novem
ber för städerna den mest omtyckta bröl- 
loppsmånaden, endast med undantag för 
Stockholm, Norrköping och Lund, som sy
nas hafva landsbygdens smak. Minsta an
talet både för land och stad ingås i augu
sti — endast 912 af 25,072 för 1870; 
dernäst kommer i ordning januari lägst med 
1,065, februari med 1,086, mars med 1,375 
och april med 2,241, hvarefter antalet är i 
starkt fallande under maj, 1,562, mera likväl 
för landsbygden än städerna. På juni kom
mer omkring en elftedel af det hela, på
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juli och september respective eu femtonde- 
och en tjugondedel.

Augusti är den månad som ända från 
början af vårt tabellverks inrättning före
tett det lägsta antalet ingångna äktenskap. 
Detta förhållande beror på vårt klimat och 
våra seder. Vår och höst äro de naturliga 
delningspunkterna i vårt borgerliga år; i 
mars tillträdes den fasta egendomen, och 
flyttningstideu i städerna har till en del 
rättat sig derefter. Om hösten deremot, 
efter slutadt landtmannaarbete, inträder en 
hvilotid, som användes att bygga nya hem. 
Märkvärdig är den rörelse som synes ge
nomgå hela den bildade verlden, att för
sena årstiderna; vintersaisonen kan numera 
först anses börja med det nya året, hvar- 
emot den å andra sidan utsträckes ett stycke 
in på sommaren, hvilket åter har till följd 
att hösten förlänges in på årets sista må
nader. De sociala förhållanden som be
stämma den så högst olika fördelningen af 
äktenskapen på de särskilda årstiderna äro 
icke fritagna från en sådan modets eller 
sedvänjornas inflytelse, och i forna dagar 
ingingos de ojemförligt flesta äktenskapen 
efter slutad skörd redan i oktober, hvar- 
emot nu, såsom vi sett, brölloppssaisonen 
blifvit framflyttad till december.

Barnaföderskornas antal finnes naturligt
vis, när man till antalet lefvande födda barn 
adderar de dödfödda, men subtraherar half- 
va antalet tvillingar, två tredjedelar af tril- 
lingarne, och trefjerdedelar af fyrlingarne, 
då de undantagsvis förekomma. För 1870 
uppgick antalet barnaföderskor till 121,970 
eller 5,68 procent af hela den qvinliga be
folkningen; under förra delen af årtiondet 
visar sig det relativa antalet för landsbyg
den något högre än för städerna, under 
den senare hälften åter något lägre, hvari 
vi åter finna en häntydning på den mera 
ingripande inflytelse som skördeförhållan- 
dena utöfva på landsbygden än i städerna. 
Det sista qvinqvenniet har varit bland de 
ofördelaktigaste i detta afseende sedan in
rättningen af vårt tabellverk. Det fördel
aktigaste var deremot perioden 1776—80, 
då fulla 7 procent af hela den qvinliga be
folkningen voro mödrar.

Ser man nu på mödrarnes ålder, så fin
ner man en betydlig skilnad emellan anta
let af dem som födt sina barn inom eller 
utom äktenskapet. Det högsta antalet barns
börd inträffar bland de förra för hela riket 

A

i det 31:sta lefnadsåret — 560 af 10,000 
— och bland de senare för hela riket i 
26:te, men för landsbygden särskildt i det 
23:dje, för städerna deremot lika i det 26:te 
och det 27:de lefnadsåret. Den stora ut
sträckningen i fruktsamhetsåldern för den 
svenska qvinnan, börjande under det tju
gonde året och fortgående såsom regel ända 
till det 40:de, såsom vanligt undantag ända 
till det 45:te, och icke exempellös ännu 
på andra sidan om det 50:de lefnadsåret, 
bildar en stark kontrast mot förhållandena 
i Frankrike, der fruktsamheten i regeln af- 
tager redan efter det trettionde året, och 
utgör en af dessa utmärkande drag af fy 
sisk helsa, hvilka vi hafva gemensamma 
med öfriga folk af den germaniskii stam
men.

Det relatift stora antalet af barn som 
födas utom äktenskapet, utgörande för hela 
riket i medeltal omkring 10 procent, för 
städerna närmare 24 och för Stockholm 
ensamt 38,5 procent, har sedan lång
liga tider till baka utgjort en fläck för vår 
befolkningsstatistik, och det är ingen anled
ning att vänta någon förändring till det 
bättre. Icke heller kan någon ting vara 
sorgligare än att närmare betrakta dessa 
ogifta mödrars lefnadsålder. Den börjar re
dan i 16:de året, med flere fall under decen
niet i 15:de och 14:de, ett till och med i 
13:de, fortgår sedan i ett jemt stigande, 
som blir starkast vid det 21:sta och upp
når sitt maximum, såsom vi nyss nämt, 
på landsbygden i det 23:dje, men i stä
derna först med 26:te och 27:de lefnads
året. Derefter faller det hastigt på landet 
från och med det 31:sta, men i städerna oaf- 
brutet först från det 36:te lefnadsåret. Vi 
känna icke huru vida detta förhållande är 
normalt, ty uppgifterna omfatta endast ett 
år, men ingen ting berättigar oss att an
taga att året 1870 i detta afseende bil
dar något undantag. Chefen för Statisti' 
ska Byrån har icke försökt någon för
klaring, och det skulle falla sig mycket 
vanskligt för någon annan att göra det- 
Så mycket våga vi likväl antaga, såsom åt
minstone en bland flere faktorer, att lifvet 
på landet lemnar den spädare qvinliga ål
dern ojemförligt mer obeskyddad än i stä
derna, lika som det icke heller torde kunna 
nekas, att detta slags konventionel blyg
samhet, som i brist af en verklig hjertats 
oskuld icke är så alldeles att förkasta så-
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som skyddsmedel, finnes mindre på lands
bygden än i städerna. Att de oregelbund
na förbindelserna i dessa senare sträcka 
mg så mycket längre utöfver qvinnornas 
rf, torde hafva sin förklaring deri, att de 

som på landsbygden falla offer för förfö
relsen i vanliga fall antingen vinna upp
rättelse genom påföljande äktenskap eller 
också begifva sig till städerna, för att lät- 
aie skaffa sig sin utkomst och dölja sin 

vanära, kanske också någon gång för att 
unna med större frihet fortsätta ett lef- 

Uadssätt vid hvilket de blifvit vana. Att 
01 öfrigt icke antalet af barn som födas 

Ut°m äktenskapet är en vilkorlig mätare 
P8 den allmänna sedligheten, är allt för 
räl bekant för att här behöfva erinras.

anska många af dessa regellösa förbindel- 
.er äro till sitt väsende verkliga äktenskap, 
'uom hvilka kontrahenterna iakttaga ina- 
ais och föräldrars pligter. Det skulle icke 

er förundra oss, om saknaden af en 
’ssenterlag och en ordnad form för bor-

>gt äktenskap, som vi anse för en tids- 
"°fivändighet, hittills varit en af de anled- 
^llngar som bragt siffran på de utom äk- 
et|skap födda barnen till dess närvarande 

"uktansvärda höjd.
, et är en högst märkvärdig omständig- 
n6 ’ som framgår af tabellerna öfver bar
sa °^eis^01’nas ålder, nemHgen att frukt- 

heten inom äktenskapet är ungefär lika 
år°* IDe^an det 40:de och 5O:de lefnads- 

6 s°m emellan det 15:de och 25:te, men 
fö4sQSn ^er Pa de ogifta mödrarna, så blir 

r »Ilandet mellan båda dessa åldersklas- 
X)L?OIU. 14,5 till 36,5 eller som 2 till 5. 
nino-'1 v*8ar Pa ell ^1 ’ vår s°ciala inrätt- 
blif^’ ä°rn’ e'rf’gt hvad i det föregående 
åldVlt V’sa4t> oupphörligt framskjuter den 
•nåst qv*nnorna träda i äktenskap. Det 
ninSe-^ai finnas någon annan anled- 
be ®..an de ökade anspråken på lyx eller 
deHVp(n^^‘let i fien första bosättningen, ty 
mi i kunna qvinnorna i alla händelser 
de re k’ùrfuga genom samladt arbete, och 
söka°m hafva en disponibel förmögenhet 
år \lltan tvifvel företrädesvis vid tidigare 
arb j an kan tänka sig att det myckua 
QvinP S°-m Pa lanfiet måste förrättas af 

lgt fjenstefolk der är en af anlednin- 
n01.Ilfl de försenade giftermålen för qvin- 

113611 detta gäller ju alls icke, eller 
ocl/r'i?6 ’ långt ringare mån, för städerna, 

ikväl är medelåldern för qvinnornas 

inträde i äktenskapet der ännu senare än på 
landet. I alla händelser är detta regel
bundet fortgående försenande i hög grad 
menligt för moraliteten, och det måste af 
en hvar medgifvas att de samhällsförhål
landen som framkallat detta försenande 
»medföra» såsom chefen för Statistiska cen
tralbyrån yttrar, »en ökad börda af frestel
ser och följaktligen påkalla en ökad sedlig 
motståndskraft». Det behöfver icke heller 
erinras, att i den mån äktenskapen skulle 
kunna såsom förr ingås vid en tidigare ål
der på qvinnornas sida, skulle folkmäng
dens tillväxt blifva snabbare, i det mång
faldiga anledningar till vanvård och der- 
med följande förspillande af menniskolif i 
de första lefnadsåren undanröjdes genom mö
drarnas legitimation, och antalet af de 
oäkta barnen skulle då icke längre blifva 
så förfärande.

Men vi måste för denna gång lemna å 
sido detta svåra och vigtiga samhällspro
blem, och vi göra det med den lifliga ön
skan att det måtte blifva upptaget af större 
krafter än våra. Vi kunna icke heller an
nat än i förbigående antyda några af de 
högst öfverraskande förhållande som framgå 
af en blick på tabellen öfver nativiteten 
1870, fördelad på årets särskilda månader. 
Det visar sig deraf att de flesta äkta barn 
i hela riket och på landsbygden födas i 
september, men för städerna, och särskildt 
hvad Stockholm angår, i december. Af de 
oäkta barnen födes i hela riket och i lands
bygden det största antalet i april, men 
för städerna särskildt i januari, det min
sta antalet af de förra i september, utaf 
de senare i augusti. En afvikelse, som 
faller särdeles i ögonen, är den, att då an
talet manliga barn eljest som bekant är det 
öfvervägande, hvilket äfven är förhållandet 
i alla de öfriga slutsummorna, så visa fe
bruari och mars månader, både för stä
derna och för landet, ett öfvervägande an
tal oäkta flickebarn. Vi anmärka detta öf
verraskande förhållande, hvartill vi emeller
tid vid genomseende af de föregående å- 
rens tabeller endast för Stockholm och Gö
teborg funnit några mera konstanta mot
svarigheter. Hvad nu angår dödligheten, 
så har denna under det sista decenniet va
rit för hela riket relatift lägre än under det 
näst föregående, dock under decenniets se
nare hälft, i anseende till de då inträffade 
missväxterna, något högre än under det
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förra. För landsbygden var dödligheten 
störst 1869 och för städerna 1866, härrö
rande, hvad den förra angår, af skarlakans-, 
nerffebers- och messlingsfarsoter, hvad stä
derna åter beträffar af koleraepidemien. I 
proportion emellan dödligheten hos män 
och hos qvinnor — den senare alltid re- 
latift något lägre — hafva vi icke lyckats 
npptäcka något konstant förhållande, om 
icke möjligen, hvad landsorten beträffar, 
någon obetydlig förändring till qviu nornas 
'fördel. I allmänhet är proportionen af af- 
lidna mankön något större i städerna än 
på landet, dock med undantag för några 
enstaka år och för det qvinqvennala me
deltalet 1866—70. Orsaken till afvikel- 
serna måste sökas i vissa farsoters uppträ- 
pande. Under farsotsfria år, då dödlighe
ten bland barnen icke är öfver den vanliga, 
beror den större dödligheten hos männen 
af deras mera lifsfarliga yrken och mera 
ansträngande arbete. »När åter epidemi
ska barnsjukdomar våldsamt uppträda, möta 
dessa en högre proportion mankön än qvin- 
kön inom barnaåldern, i följd hvaraf offren 
af mankön ock kunna blifva relatift talri
kare. Nerffeberfarsoter, som mera hota den 
vuxna befolkningen, taga ock bland dessa 
de mesta offren bland mankönet.»

Uppgifterna öfver medelåldern vid döds- 
tillfället föra oss otvunget till en jemfö- 
relse med förhållandet under föregående 
tider, hvaraf det visar sig att den mensk- 
liga lifslängden blifvit sedan inrättningen 
af vårt tabellverk väsentligen utsträckt.

Enligt uppgifter, för hvilka vi enskildt 
hafva att tacka chefen för Statistiska Cen
tralbyrån, utgjorde den återstående medel- 
lifslängden från födelsen räknadt under 
qvinqvenniet 1755—60 33,88 för mankön 
och 36, 60 för qvinkön och steg med nå
gra få fluktuationer, så att den under qvin
qvenniet 1856—60 utgjorde respektive 40,48 
och 44,15. Förarbetena för dessa beräk
ningars fortsättning under det senaste de
cenniet lära icke ännu vara fullbordade, 
men vi kunna emellertid redan nu sluta, 
att utsigterna för medellifslängden oupp
hörligt förbättras. Under den tid som för
gått sedan inrättningen af vårt tabellverk 
till 1860 steg procenten af dem som upp
nådde 10:de lefnadsåret från 5,6 till 7,3, 
eller så, att med andra ord dödligheten 
bland barn under denna ålder minskats 
med en tredjedel. Jemföra vi nu de sär

skilda åren i qvinqvenniet 1860—70, skola 
vi finna, att då 1861 af 71,829 dödsfall 
30,683 föllo under det fylda 10:de lef
nadsåret eller omkring «, så voro af de 
82,449 dödsfallen 1870 icke särdeles många 
flere, eller endast 30,202, inom den senare 
kategorien, det vill säga att de som dogo 
vid högre ålder hade under dessa 10 år 
höjt sig från ! till f. Inom första lefnads
året dogo 1861 17,382 af 126,634 födde, 
således omkring 14 procent, och 1870 dogo 
af 119,838 födde endast 15,809 eller blott 
något öfver 13%. Det bör likväl anmärkas, 
att den lägre siffran för det sistnämda året 
har sin grund i de närmast föregående årens 
låga uativitetssiffra, hvarigenom det rela
tiva antalet inom dessa åldersklasser var 
betydligt mindre än vanligt. Vi igenfinna 
således här å nyo de sorgliga följderna af 
1867, 68 och 69 årens missväxter.

Vi måste utan tvifvel finna ett stort 
framsteg deruti, att då i forntiden fjerde- 
delen af de födda barnen dog redan i det 
första lefnadsåret, denna mortalitet nu är 
inskränkt för vårt fädernesland till omkring 

eller något öfver 7 procent, men det är 
ändå för mycket, och den föreställning är 
upprörande att i trots af all vår civilisa
tion hvart trettonde barn som födes skall 
vara dömdt att duka under för uppsåtlig 
eller ouppsåtlig vanvård, brist eller andra 
förstörande orsaker, redan inom det första 
lefnadsåret. Se vi särskildt på hufvud- 
staden, så kunna vi icke annat än rysa 
vid den upptäckten, att här råder i afseen- 
de på hushållningen med menniskolif ännu 
mot slutet af nittonde seklet hela heden
domens barbari, ty här dö, af något öfver 
4,000 lefvande födda barn, betydligt öfver 
1,000 redan i det första lefnadsåret. Hvil- 
ken förfärlig summa af lidanden, som frukt
löst förspilles med hvarje af dessa kortlif- 
vade existenser. Om någonsin mennisko- 
kärleken kunde och ville söka ett välsig- 
nelserikt fält för sin verksamhet, så borde 
det vara här, och på detta område kan 
också mycket uträttas med smärre ekono
miska medel. Men hvad som fordras är 
intelligens, tålamod och karakterens egen
skaper. Stockholms samhälle borde ej lem- 
na sig någon ro, förr än det fullt utredt 
auledningarne till detta upprörande för
hållande och skaffat någon hjelp för det 
samma.

Det synes som om den hedniska krigs
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Süden ännu utöfvar sitt förstörande infly- 
taiide på menniskolif: det största antalet 

odsfall inträffar i mars månad för hela 
ri et och städerna; på landsbygden är fe- 

'Uari något litet öfverlägsen. Det lägsta 
antalet dödsfall inträffar i september.

Sjelfmordens antal är beklagligtvis i sti- 
6aude och har för 1870 utgjort icke min- 

re än 368, hvaraf 72 qviunor. Hufvud- 
s a en skattar till detta antal med 54 per- 
s°ner, och, märkvärdigt nog, faller det 

största relativa antalet för landsbygden på 
de län som närmast omgifva Stockholm. 
Tillväxten, ojemförligt störst för städerna, 
är åter ett af dessa dystra problem, som 
påkalla menniskovännens och tänkarens all
varliga uppmärksamhet.

Vi skola icke längre fortsätta denna öf- 
versigt utan hänvisa dem som söka mera 
detaljerade upplysningar till sjelfva berät
telsen.

En ny amerikansk roman.

icke 
stor 
?ch dertill 
hagfullL - 8en ■vum.uriiiiiur, sum icxe SKrnva 
satjn"1 l0Usr°maner utan under formen af 
tatlLa Oc'1 vackra skildringar gifva oss nya 
det ar °fver siQ tids företeelser. Här är 
kel ,pIae^ertid icke slafveriet, såsom i »Ou- 
gor t)raU Och "Dred», eller teologiska frå- 
sä.,g!<lS0In * "The Minister’s Wooing»; titeln 
fullt °SS att det ar eff mindre anspråks- 
gån rU mera intressant ämne som denna 
hustr U1'der bennes penna. »Min 
stori^, °CJ' e^er Harry Harrisons hi- 
berör ' vara en familjeroman och
rÖra a . eu af de frågor som djupast upp- 
oin .ens innersta medvetande, frågan 
dùfc^?lnna1?8 afällning. Mrs Beecher-Stowe 
hon erar .ieke emancipationsteorierna, men 
°lika ' 8*na akildringar en bild af de 
ü°rna ai,Illlesriktningaime hos de unga qvin- 
santl 1 leunes fädernesland, som måste vara 
teckna(]ernedan den ar ytterst lifligt

Det a
b|eQlet ar en ny sida af det sociala pro- 
qvilltl ’ S0ln ligger närmast i frågan om 
trvct Oeraan°ipationen. Huru skola vi ut- 
^Pörs^nn38 att blifva ratt förstådda? 
°Orna t ai denna gång icke, om qvin- 

skola hafva rätt att dela männens 

Hfy wife and I, or Harry Harrison’s History. 
.'Vr,mrs Harriet ISeecher-Stowe. London 
& Edinburgh, 1872.

Dn ny bcjk- af jen flinga författarinnan, 
e Ior tjugo år sedan gjorde början till 
oc| S°°ial revolution med sin Onkel Tom, 

som ännu årligen skickar oss än Små 
och ar> atl Tomtar, än annat smått 
int„ g°dt af det slag hvaraf vår litteratur 

gerna kan få för mycket, är alltid en 
tilldragelse i vår fantasifattiga tid,

—1 är mrs Stowe en af dessa be- 
a författarinnor, som icke skrifva

alla ovanor och laster, utan om något mot
satt: huru vida de skola hafva rätt til) 
någon annan kärlek än det utbrunna hjer- 
tats och de förslappade sinnenas. De lit
terära damerna i Paris hafva i hela dess 
vidriga nakenhet upptagit samma problem 
som Michelet i L'Amour vidrörde, nästan 
med qvinligt ömtåliga händer, huru den 
unga mannen skall räddas från de förir- 
ringar som förstöra familjens lycka och 
frid. Michelet finner denna skyddande kraft 
i en tidig ungdomskärlek; han låter skug
gan af den framtida fästmön och makan, 
såsom eu osynlig men oemotståndlig men
tor, sväfva framför ynglingens upprörda in
billning och bortblåsa de orena fantasi
bilderna med det mystiska ordet som hvi
skas i hans öra: »vänta på mig, jag kom
mer».

Mrs Beecher menar någon ting på sam
ma sätt, men den anglosaxiska husmodren 
utför sin tanke på ett annat sätt än den 
franska samhällsfilosofeu. Hon låter redan 
i barnens lek framskymta denna skugga af 
framtiden, som skall vaka öfver ynglingens 
kyskhet. Den ena drömbilden aflöser den 
andra, till dess »den rätta» en på gång fram
träder och gör sina anspråk gällande mot 
fantasierna som förebådat henne. Men hon 
är dertill en praktisk qvinna, och dotter 
af en prest, är hon icke utan sin lilla kär
lek för uppbyggelsetalet. Hon säger sin 
hederliga tanke rent ut och utan alla om
svep, till hvar och en som vill höra det. 
»Man har ofta talat om angelägenheten att 
uppfostra flickor för att blifva hustrur; är det 
då mindre vigtigt att uppfostra ynglingar 
för att blifva deras män? Månne väl den 
tygellöshet som tillåtes mannen gör honom
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väl beredd till att blifva en oförvitlig qvin- 
nas förtrognaste följeslagare? Och likväl, 
sedan huru många århundraden har man 
varit ense derom att mannen och qvinnan 
möta hvarandra i äktenskapet, den ena ren 
som kristall, den andra redan besudlad 
med smuts af alla slag? Om mannen är 
hustruns hufvud, såsom Kristus är försam
lingens, borde han då icke vara hennes 
jemlike åtminstone i renhet?» Sådan är 
texten, hvilken .berättelsen är anlagd på 
att genomföra i alla dess momenter.

Barnromanerna spela en stor rol i den 
engelsk-amerikanska litteraturen, och mrs 
Beecher-Stowe är en mästarinna i att fram
ställa väl individualiserade och tilltalande 
barnfigurer. Harry Harrison berättar sin 
historia nästan från vaggan, och han talar 
i egen person. »Det är icke godt för men- 
niskan att hon blifver allena», säger han i 
början af berättelsen: »detta är en sanning, 
som redan från min spädaste barndom in
tryckte sig i mitt sinne. Jag var endast 
sju år gammal, när jag med mina föräldrars 
samtycke valde mig en hustru».

Men saken var den att Harry var så 
ensam och öfvergifven, att han väl behöfde 
någon som förljufvade hans dagar. Icke 
att det fattades honom syskon; son af en 
fattig landtprest, var han sjelf den tionde. 
Men detta var just olyckan: han kom för 
sent till verlden, och ingen behöfde ho
nom. I den rikes palats som i den fatti
ges koja är det första barnet något under
bart och nästan himlasändt, men rariteten 
aftager med hvarje följande. Stackars Harry 
kom till besvär för alla, gick i vägen för 
de giftvuxna döttrarne och fick slita sina 
äldre bröders aflagda kläder. Endast mo
dren bad honom vara välkommen i verl
den och förtröstade på hans goda stjerna.

Andtligen var stunden inne för den lilla 
senkomlingen att flyga ut i verlden. »Jag 
begaf mig till skolan med ett rent förkläde 
knutet kring halsen och en liten korg, som 
innehöll min frukost. Jag anträdde min 
färd rodnande och tårögd, med en förfär
lig bäfvan för de stora gossarne, som väl 
icke kunde underlåta att förfölja mig, men 
lyckan upprann för mig redan den första 
dagen, ty jag mötte min hustru Susie. En 
sådan liten vacker unge. Jag såg henne 
första gången på tröskeln till skolsalen. 
Hennes kinder och hals voro mjella som 
vax, hennes ögon ljusblå, och när hon log, 

bildade sig två små gropar på hennes fylliga 
kinder. Hon bar en nytvättad klädniug af 
röd gingam; hennes mor, hvars enda barn 
hon var, klädde henne alltid med omsorg- 
Susie, min flicka, sade min mor, som led
de mig vid handen; jag har med mig en 
lekkamrat åt dig. Med hvilket behag hon 
mottog mig, den lilla Eva; hon var idel 
småleende för sin klumpiga och tölpaktiga 
Adam. Hon drog mig till sig, lade sin 
arm kring min hals och öppnade abc-boken 
framför mig. Hur långt är du kommen, 
frågade Susie. Min mor hade varit en god 
lärarinna, och den lilla flickans ögon ut
tryckte en förvåning som var blandad med 
vördnad, när jag underrättade henne att 
jag var mycket längre kommen än hon- 
Oh dear, ropade hon till sina kamrater, 
tänken er bara mina vänner att han kan 
läsa i böcker! Jag steg betydligt i min 
egen aktning; två eller tre af dessa unge 
damer betraktade mig med en synbar hög
aktning».

Susie bad skolmissen att Harry skulle få 
vara med flickorna; gossarne voro så elaka. 
Hennes bön blef hörd, ty hon var missens 
gunstling. Pojkarne grinade försmädligt mot 
honom och bombarderade honom med pap
perskulor, men Susie var hans stöd och 
hans trogna hjelp i lifvets pröfningar. Harry 
återgäldade denna äkta kärlek genom sitt 
manligare mod och sin öfverlägsna kropps
styrka; det var han som klättrade i träden 
efter vackra frukter åt den älskade och 
beskyddade henne mot kor, hundar och 
kalkoner.

Skolan var långt aflägsen från prestgår- 
den; Harry bar med sig sin middag, så 
gjorde Susie, och de båda barnen bildade 
snart ett förtjusande hushåll. De hade upp
slagit sitt tjell under ett stort träd; en 
platt sten tjenade till bord och en näsduk 
till duk, på hvilken Susie med en fulländad 
värdinnas behag serverade måltiderna. Om 
en tid infann sig en tredje person; det 
var Susies docka, åt hvilken den omtänk
samma sjuåriga husfadren hade tillverkat 
en vagga, hvari hon omsorgsfullt nedlade9 
när loftimmen var slut och de hulda för' 
äldrarne måste å nyo intaga sina platser på 
skolbänken.

Hvarje lördags eftermiddag bad Harry 
om lof att gå på besök till Susies mor, 
och någon gång kom också Susie till prest- 

' gården. Harrys systrar frågade henne 01,1
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10n ville bli hans lilla hustru, och Susie 
svarade med mycken gravitet sitt ja. Det 
atls å kontrahenternas sida intet skill att 

uPpskjuta föreningen; väl förklarade Susie 
att hennes mor icke kunde umbära henne, 
*uen denna kunde ju flytta till prestgården;
°n var då kyrkan närmare. Det var en 

S°d idé, som icke borde finna något mot
stånd; Harry vände den i sitt sinne, och 
®u afton, när han satt med sin moder, 
unde han icke längre bära sin hemlighet 

Pä hjertat.

mv i ^amma> hvarför hafva menniskorna sä 
ycket emot tidiga giftermål?

min “vad tänker du på, mitt barn? ropade 
till golf1’ 80tU häpnad lät sin stickning falla 
ja daB vill säga: hvarför kunna ej Susie och 
här « Oss ?enast? ville hafva henne 
mie- Hemma är det ingen som leker med 
v»,. om hon vore här, skulle vi aldrig öf-

wCa hvarandra-leenl ^ar va^nade ur sina tankar och såg 
sitt V m’n moder, som skrattade af hela 
din f r.ta' — Men, mitt barn, vet du icke att 
att f M ar fattig, och att han har mycket svårt 
föda°aa S'tla egnabarn; huru skulle han kunna

J etl ^en fltcka dess utom?
lifveF susade sorgset. Redan på tröskeln af 
nin„a ^ötte min fot mot denna fråga om pen- 
sä X>,r’ s°m hindrar eller åtminstone fördröjer 
efterail^a älskandes lycka. Moder, sade jag 
i°ke -T1 m'nuts dystert eftersinnande; jag skulle 
mig ata “er än hälften af det som du gifver 
slitå °Rh jag skulle försöka att icke så hastigt 

jj. "t mina kläder.
tar hade mycket glänsande ögon; tå-
Som C1 l°je kämpade i dem ett ögonblick, lik- 
Hon °11 solstråle genombryter ett regnmoln. 
hröst^P’ytte mig sakta och drog mig till sitt 
jag daS>> nar du bllfvit stor, hoppas
hustru f-j visshet att Gud skall gifva dig en 
mer 1 att h'sha. Hus och jordagods kom- 
hustr. * i oss tran våra föräldrar, men en god 

™ kommer från Gud.
der m^i ^ar du ratt ’’ m’n van’ sade m*n iar 
jag vs,6? ömhet, och ingen känner bättre än 

Min aet a^ en sådan gåfva.
aftonst010^?1 vaggade mig några ögonblick i 
Made t ymrdngen på sitt knä, smekte och lug- 
hlifva ni®’ °°'1 sade mig att jag en dag skulle 
min fa,*1 man’ en prestman utan tvifvel såsom

■— Rv’ en ly°kH& familj omkring mig.
- U ^usie vara med?

asom oss hoppas det; hvem vet?
— ,,eri du är ej säker, mamma?

der, s lt;t J>ar.n» det vet ingen mer än vår Fa
cet/ t,?-1? ar 1 himmelen. Du måste lära fort 
tag» , . ,a en stark man, en sådan som kanK vård om en hustru.

tusp.et’ta samtal uppfylde Harry med an- 
berättmi Nästa gång han träffade Susie 

ade han henne sitt beslut; han ville 

blifva stark som Simson, för att kunna 
beskydda henne.

Men vi måste skynda öfver denna barns
liga idyll. Mrs Beecher-Stowe’s mäster
skap att teckna barnfigurer är, om vi skola 
vara fullt uppriktige, icke tillräckligt att 
intressera oss för dessa små makar, knap
past då, när efter en sommar af glada 
lekar en smittosam sjukdom träffade den 
lilla Susie, och Harry en vacker höstmor
gon vaknade vid de sex klämtslagen, som 
förkunnade honom att ett sexårigt barn 
om natten gått hem till det stora faders
huset. Långt mera intresserar oss Harrys 
moder, qvinnan med de klara ögonen, i 
hvilka skälmaktigt löje och tårfullt allvar 
kämpade om öfvermakten, den fromma puri
tanskan, som ständigt hade sin bibel upp
slagen på sitt arbetsbord. Buckle säger på 
ett ställe i sin civilisationshistoria, att 
skottarne, ehuru frisinnade i politiken, sak
nade alla begrepp om tankefrihet i religion. 
Och likväl är det qvinnor af sådan art 
som Harrys mor, hvilka gåfvo tillvaro åt 
Georg Washington och hans själsfränder.

Harrys systrar diskuterade det inflytande 
som Susies död skulle kunna utöfva på 
gossens sinne. Barnen äro som djuren, 
sade de; dem de icke se glömma de. Mo
dren mente annorlunda: hvem vet om ej 
denna död kan för honom blifva en ma
ning från höjden? Så blef den också. 
Master Harry blef sentimental och började 
skrifva poesi, men han blef något mer: 
han blef ren och from under det förenade 
inflytandet af barndomsminnet och en för
träfflig moders makalösa uppfostran. Och 
midt ibland dessa oöfverträffliga skildrin
gar af ett modersväsende, som förmår att 
af sjelfva fattigdomen och en hungrig barn
skara vinna en poetisk sida, uppkastar mrs 
Stowe den allvarsamma frågan, om icke en 
sådan moderlighet skulle hafva något upp
drag att fullgöra i statslifvet och den offent
liga förvaltningen. Staten sjelf är ju ingen 
ting annat än en förening af familjer; sta
ten behöfver i dessa upprörda tider en frid
full och försonande inflytelse, sådan som 
mrs Harrison utöfvade inom sitt talrika 
hushåll, tröstande, lugnande, ordnings- 
älskande, full af skarpsinne i användandet 
af små ekonomiska medel, full af kärleks
fullt öfverseende när det är fråga om att 
rätta fel. Men sådana qvinnor hafva en 
fasa för offentligheten, för möten och stri-
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der, för allt som drager dem ut öfver det 
egna hemmets fridlysta gräns. »Och lik
väl är jag öfvertygad», säger mrs Stowe, 
»att vårt samhällsskick icke skall blifva 
sådant som det bör, förr än dessa qvinnor 
känna samma ansvar hvila på sig i afse- 
ende på offentliga angelägenheter som de 
redan åtagit sig för familjens väl. Nym
fen Egeria, som inspirerade Numa, visade 
sig hvarken på Forum eller i senaten; hon 
uppfylde icke gatorna med sin röst och 
blandade sig icke i folkstridigheterna; intet 
dödligt öga §åg henne, och ändå stif
tade hon lagar, med hvilka Rom styrde 
ve'lden. Låtom oss hoppas att en dag 
skall komma, då icke Egerias men Marias, 
typens för den kristna moderligheten, när
varo skall låta förnimma sig i alla sam
hällets lagar, seder och inrättningar».

Men vi återvända till unga Harry. Han 
berättar oss huru bilden af den bortgångna 
lekkamraten vid alla tillfällen reste sig mel
lan honom och frestelserna, manade honom 
att undvika dåligt sällskap och bortdref 
hvarje tanke, af hvilken han icke skulle 
hafva velat göra henne till förtrogen. Men 
det är icke nödvändigt att detta ideal, som 
skulle vaka öfver ynglingens dygd och be
vara honom för besudlande vidrörelser, skall 
hemtas ur det förflutna; det kan också ta
gas ur framtiden. Hufvudsaken är utro
tandet af den rysliga fördom, som i vår 
tid förtärt så många herrligt utrustade na
turer och bragt, såsom det synes, ett helt 
folk till politisk vanmakt, att mannen från 
början är utrustad med ett öfvermått af 
kraft, som först måste bortkastas i gat- 
smutsen, innan han kan blifva en stadgad 
och väl reglerad medborgare.

Harry har lemnat fädernehuset och inträdt 
i ett college, icke ett sådant der undervis
ningen är gemensam för båda könen och 
de unga flickornas närvaro bidrager att 
mildra och förfina sederna — så långt var 
man ännu icke kommen — men Harry sak
nade ändå icke qvinliga skyddsenglar, ty 
om än lilla Susies minne började blekna, 
hade han modrens och systrarnes bref att 
styrka sig i sitt eget hjertas hederliga före
satser. Till dem hörde äfven att icke i 
otid förälska sig ; hans farbror, en hederlig 
läkare på landet, hade sagt honom att han 
var för fattig för att göra ungdomsdårska- 
per, och bedt honom att bevara sitt huf- 
vud så sundt, sina armar så kraftiga som 

möjligt. För de grofva förseelserna var 
han skottfri, men icke så för inbillningens 
försåt, och en vacker junimorgon såg hau 
i kyrkan, der så många amerikanska för
bindelser af det ömmare slaget knytas, en 
uppenbarelse af onämnbar skönhet, som 
bragte honom ur hans filosofiska jemvigt- 
Miss Ellery, dotter af en rik Portlands- 
familj, väl uppfostrad, kall och kokett, in- 
tog hans unga hjerta, och van som hon 
var vid hyllning och beundran, antog hon 
Harry’s såsom en förströelse tills vidare. 
Romanen slutade efter några korta veckor, 
då den vackra missen gifte sig, icke med 
den fattige studenten utan med en rik 
narr. Harrys fåfänga hade fått ett djupt 
sår, men det bekom honom väl. Han 
tänkte nu endast på sina studier, och vi 
förmoda han slutade dem genom en ly 
sande examen, efter som han kort derefter 
erhöll ett fördelaktigt uppdrag att resa till 
Europa såsom korrespondent för ett par 
tidningar.

Ännu en frestelse. Harry hade en kusin, 
den vackra Caroline, bydoktorns dotter, 
som han älskade med en broderlig tillgif' 
venhet, och kanske ett litet sentimentalt 
grand derutöfver. Hvarför kan jag icke 
följa dig till Europa? utropade i afskedets 
ögonblick den unga flickan, och Harry var 
nära att än en gång göra sig till en narr, 
då kusinen helt hastigt drog sin hand till 
baka: »För all del ingen hjertnjupenhet! 
Jag är ledsen att icke vara en gosse som 
du, för att taga min käpp i handen, min 
packning på ryggen, och draga ut i den 
vida verlden. Det är hela historien». Miss 
Caroline var nemligen en sannfärdig yankee- 
flicka, som icke ville vara beroende af en 
friare för sitt lefvebröd, hvarföre hon af- 
skedade den ena efter den andra. Hon re- 
sonnerade så, att efter det en gång födes 
flere qvinnor än män, måste öfverskottet 
af dem som icke finna användning i äkten
skapets Eden underkasta sig att vandra på 
egen hand. Caroline studerade medicin 
och ämnade icke stanna på halfva vägen- 
Harry tog sitt parti, vist Oeh ädelmodigt, 
att lemna henne i fred för en hyllning 
som för henne icke hade något värde; efter 
ett broderligt afsked begaf han sig på sin 
färd, för att förvärfva det oberoende hvarom 
hans ovanliga anlag och hans hederlig8 
ihärdighet till slut måste försäkra honom•

Efter ett års förlopp återfinna vi vår
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fashionabla alla

jelte i Newyork, denna stora mennisko- 
•hyrstack, der enhvar måste kämpa den 
'aida kampen för tillvaron. Hvarje yankee 
ai i sin natur ett stycke köpman, sjelfva 

Poeten icke undantagen, och unga Harry, 
'"i mera anstäld såsom medarbetare på en 
JWningsbyrå, har fattat det hederliga och 
mnuftiga beslutet att skaffa sig ett an- 

® åndigt oberoende, tillräckligt för sin 
bergning och den hustrus som han 

viss att framtiden skall beskära honom.
trogen väntan på henne är han flitig OOn “li ”Valreglerad, ekonomiserar, undflyr sorg- 

■gt dåligt sällskap, och väljer med stor 
ilning en congregation, i hvilken han 

m “T en lned s*na as'Ster öfverensstäm- 
teftl |.e uPpbyggelse och är skyddad för ma- 

^ahsmens faror. Ändtligen kommer den 
träff*''3 ' kroppslig gestalt. I en omnibus 
tim ai 'lan en en af dessa unga frun- 
en l?ei SOra * "ya ver^en r°la s'ff med 
"in 10(^u'Dffs frihet och något af en drott- 
de ■ sf°^ket, öppenhjertade och oförfära- 
sDpL.V18sa a^ öfver allt kunna göra sig re- 
en (|eiat^e "tan tillhjelp af en moder eller 
hielt UeilUa' Ett störtregn bestämmer öfver 
Para -°de: kan ^ar tillfälle att hålla sitt 
leds' °fver den okända gudinnans hufvud, 
hjud^'11 henne till hennes port, får en in- 
Ursältt'11^ fÖ1ja kenne ännu längre, men 
sitt t,'"" S’g °°k fäeker den sköna okända 
räcke-ett behagfullt småleende 
på °U honom i stället sitt eget. Der- 
HedeS <lr &raveradt Eva Van Arsdel, och 
oni 'st i hörnet »Onsdag». — Vi taga emot 
mor 01!sdagarne, mr Henderson, och min 
er b k Vala förtjust öfver att få göra 
ett uvH t8kaP- - P°rten öppnades; med 
lig a‘f. småleende, en lätt rodnad, en vän- 
försv, 8 e<fshelsning, var den sköna synen

Mr v6“’ * 
fein ... dQ Arsdel är en rik köpman med 
San>maåttla1’ vackra och 
filosof "tom en, Ida, som är lärd och 
fusion ?. roende på amerikanskt sätt, kon- 
alla kf °8-’ men °'- resten utrustad med 
etikelJ!81''®'-' ^yff^er, klädd med puritansk 
ÄoÄQ 1 Och bärande kortklipt hår à la 
en e|e onheur. Eva är deremot typen för 
gkaps]^ant Newyorksdam, förälskad i säll- 
kederli t°Ck n°ieu> men me(l ett godt och 
hvarförB > kjerta i bröstet, endast litet tomt, 
ning m lou också icke gjort någon inväiid- 
slao-ßt ®ft parti, som blifvit henne före-

a hennes föräldrar.

Snart har den arbetsamme och ihärdige 
litteratören af miss Evas vackra ögon 
blifvit indragen i en hvirfvel af festlig
heter och förströelser, konserter, vatten
partier och pic-nics med alla möjliga och 
omöjliga namn ; det är tvifvelaktigt huru 
flitig hån är på sin tidningsbyrå, men der- 
om lemuar oss författarinnan i okunnig
het. I stället ger hon oss långa beskrif- 
ningar på det fina umgängeslifvet i New
york, med dess utpräglade salonston, hvars 
goda smak förefaller oss en smula tvifvel- 
aktig. Miss Evas mor, som ser hvad kloc
kan är slagen, underrättar mr Henderson 
att hennes dotter är förlofvad, men hon 
sjelf, ledsen vid mr Harrys brist på be
slutsamhet, säger honom en vacker afton 
att så icke är förhållandet; det unga paret 
upptäcker att de icke kunna lefva utan 
hvarandra; de vexla sina löften och be
sluta att tillhöra hvarandra. Det enda som 
återstår är att gifva herrskapet Van Arsdel 
del af det fattade beslutet. Se här huru 
sådant går till i Amerika.

Min mor, sade Eva blygsamt; jag har 
funnit den man som jag älskar och som äl
skar mig. Vi äro förlofvade.

Hvad säger du mig, mitt barn? Jag hade 
aldrig trott dig om något dylikt; hvarför har 
du ej förr talat med mig om den saken?

— Jag har icke förr än just nu vetat att 
han ville ha mig till hustru.

Och törs man fråga hvem som är den 
lycklige ?

Min älskade mamma, det är Harry Hen
derson.

Mr Henderson 1 Nå väl, hans uppförande 
är ingen ting mindre än hederligt: jag hade 
underrättat honom om ditt förhållande till mr 
Sydney.

— Ja, min mor, ni hade sagt honom att jag 
var förlofvad med mr Sydney, men jag har 
sagt honom att jag icke är det. Harry är så 
hederlig som möjligt. Efter ert samtal med 
honom undvek han mig länge. Jag var olyck
lig, och han var olycklig på sin sida, men i 
afton träffade jag honom händelsevis i parken, 
och nu är all ting klart mellan oss båda.

Hvad var att göra? Mr Van Arsdel 
torkade sina glasögon och försökte tala 
förnuft med sin dotter. Henderson var 
fattig och Sydney var rik; hvarför skulle 
han gifva sin dotter åt en poet och en 
tidningsskrifvare? Harry underrättar honom 
emellertid att man äfven på litteraturens 
väg kan vinna förmögenhet och anseende: 
sådan är hans afsigt. Köpmannen är icke 
blind för detta praktiska argument, ehuru 
han förut råkat förbise de<, och han an-
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förtror nu i sin ordning friaren, att hans 
egen ekonomiska ställning alldeles icke är 
sä lysande som den synes, att det tvärt om 
snart måste komma den dag då hela det 
lysande skenet måste försvinna. Den da
gen kom oförtöfvadt, millionären gjorde 
bankrutt, och hela palatset med allt dess 
innehåll gick under klubban. Sådana miss
öden betyda likväl ingen ting i Amerika: 
ingen menniska vänder der ryggen åt den 
olyckliga spekulatören, som hvarken för
lorar vänner eller anseende. De unga da
merna togo saken filosofiskt såsom deras 
föräldrar, och miss Eva hade valt sin bröl- 
loppsdag för att sista gången i sittSlif göra 
sensation genom sin dyrbara toilett.

Efter den vanliga wedding trip, som 
dock för det unga paret icke gälde de 
fashionabla badplatserna, utan den undan
gömda landtbyn, der Harrys moder öpp
nade sina kärleksfulla armar för den länge 
väntade sonhustrun, återfinna vi de båda 
makarne i Newyork, i full fart med att 
bygga sitt bo. Här är författarinnan verk
ligen beundransvärd. Hon visar oss på 
några sidor, med hvilka få romaner hafva 
något jemförligt, den unga firade, förvek
ligade och öfverförfinade qvinnan i ett nytt 
och vackrare ljus, såsom den glada, älsk
värda, driftiga och omtänksamma husmo
dren. Det är en dålig novell som slutar 
med brölloppet, eller med det lyckliga parets 
installering i ett hus, som redan från bör
jan är proppfullt med alla tänkbara be- 
qvämligheter.

Ett fält af en annan och helt rikare 
poesi öppnar sig för den som vill se två 
unga makar uppbygga ett måttligt väl
stånd med sina egna händer. Mrs Beecher- 
Stowe målar för oss med de mest inta
gande färger en sådan tafla. Hus, liksom 
personer, säger hon, hafva sin särskilda 
fysionomi; det fins simpla hus, vid hvilka

ingen vandrares blick har något nöje a 
att hvila; det fins andra, som afskräcka g6' 
nom sin dystra och frånstötande fysionomi, 
andra, som draga vår uppmärksamhet pa 
ett behagligt sätt till sig och ingifva oss e» 
längtan att inträda. Fönstren på somhga 
hus synas gäspa af ledsnad, medan fö»' 
stren på andra öppna sig med ett uttryck 
af välvilja och gästfrihet. Evas boni»? 
strålar af värme och hjertlighet; den liknar 
ingen af de öfriga, och den liksom har for" 
mat sig efter den lilla feen, som bor dei 
inne: dess enkla och fina smak ställer d
stoltaste palats i skuggan. De rika grann 
fruarne kalla detta excentricitet; de veta 
icke hvilken lycka bor i försakelser 061 
uppoffringar, när de skådas genom ungd° 
mens och kärlekens prisma.

Mrs Beecher-Stowe har i sin roman e» 
hel mängd af personer, hvilka vi leinna 
helt och hållet ur räkningen : mrs Cercle«»’ 
den moderna, fåfänga och lysande dam«»’ 
som jagar efter ryktbarheter för att be 
folka sin salon, miss Audacia Dangereys> 
typ för den ursinniga emancipationsvurme»’ 
och troligen anlagd på att upphöja d®11 
sanna emancipationen i skepnad af i» 
Van Arsdel, naturforskarinna och anhä» 
garinna af Darwin; Jim Fellows, caus^ 
i tidningen Democracy, der Harry är m®1 
arbetare; den sublima men allt för spi’1 
älskande och cyniska menniskohatar®» 
Bolton, som förälskat sig i doktorin»9® 
Caroline, men afstår från hennes hand ‘° 
att icke lägga hinder i vägen för hen»69 
framtida medicinska ryktbarhet, och mång® 
flere ändå. Men mrs Stowe’s styrka l’S 
ger icke i karaktersteckningen — både hj®‘ 
ten och hjeltinnan intressera oss ga»99 
medelmåttigt i och för sig — utan i “ 
taljerna af det husliga lifvet, der hon, s‘ 
som vi sade, är oupphinnelig.

Blick på pressen.
Det vigtigaste sakämne som under vec

kan blifvit till diskussion upptaget af tid
ningspressen är grundskatterna, åt hvilkas 
utredning Nya Dagligt Allehanda egnat en 
följd af ganska förtjenstfulla uppsatser. Det 
är skada att denna stora angelägenhet skulle 
förekomma i riksdagens sista timme, och 

under en sinnesstämning som icke är de® 
bäst egnade att behandla sådana frågor sol» 
denna, hvilka fordra så stort tillmötesgåen» 
på båda sidor. Statsutskotttets förslag a® 
tyder i vår tanke riktigt nog vägen för 6,1 
lösning, nemligen en aflösning i förening 
med en afskrifning, men har det stora feie
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att icke utsäga hvad soin är hufvudsaken : 
a ösuingen såsom regel och afskrifnin- 
Set> såsom undantag. Förr än riksdagen 
sag't ifrån, huru mycket den för sin del vill 
® terskänka af en skatteinkomst, hvilkeu väl 

aa betraktas såsom en offentlig egendom, 
huru den tänker sig att återstoden skall 

nna åt staten bevaras, kau icke regerin- 
Sen med hopp om framgång framlägga nå- 
Kpt förslag, och det är ganska illa att detta 
'gtiga initiativ måste ännu ett år gå för 
egeringen förloradt.

mellertid har Nya Dagligt Allehanda 
aj.e rättvis skärpa bränmärkt ett yttrande 
i bland motionärerne, hr Lars Ersson 
, ’k, som funnit passande att framkasta 
sPflla ^'åga: »Är då svenska folket så för- 
si» V> dt a^ icke har kraft att kasta af 
taï m tun"a skatteoket? Skola vi nu be- 
fr?a °sepenningen för vår frihet?» N. 1). A. 
nåf'11 med ratta baka, med hvad rätt 
Ulf''1 tusen égaré til) skattehemman låta 
kCl.°Va 8’& »svenska folket», och anmär- 
ä, 1 allmänhet att hr Lars Erssons språk

En”' ■digt en ledamot af V Internationale. 
har .a,lnau fråga, af mera personlig art, 
Sen .rt ett btet buller i en del af pres- 
hafv„ tnindrc kal’ske ändå än man skulle 
l'arnè Vau*;at- Lördagens debatt inom kam- 
hvad °m Famisonen i Carlskrona och 
•dfto >dermed sammanhänger var, såsom 
’»er” \a(let riktiSt uttrycker sig, »långt 
fgj ' . etydelsefull än man skulle kunna 
»a / . s’£> man betraktar saker- 
sen m&tånd»; men den största betydel- 
keil torde ligga i det försök att gifva sa 
i fal]61' addeles ut- och invänd betydelse, 
ket utett Sadant uttryck tillåtna oss, hvil- 
reflex.'tl-^cker sig i följande dertill anknutna

10,1 af vår ärade samtida:

f®rnio<ln?ri'e ’°ke taga mycket miste, om man 
dagens f- att sträfvandet att omintetgöra riks- 
c,f=entli„ 01egående beslut i denna sak har sin

] . grund i några officersmissnöjen i 
ilandea haft mycket lätt att göra sig 
P.artiet<, ?os en eller annan af landtmanna- 
Hgt ehefer, liksom de äfven funnit ett vil- 
8ta j. ‘ h°s de skånska godsherrarne i For
ceras v !,laren och dem. som numera segla i 
!’'fva ett k tten. Men för att åtgärden att upp- 
tadeg, . heslut, som blott för ett år sedan fat- 
■ähdrä v U^e hunna vinna majoritet för sig i 
jdfva e aniniaren, fordrades att åt densamma 
^arakter f^tifärg. Man måste ge det hela 
vn afg"|Cn at att vara en demonstration mot 
,ades b»?®110 krigsministern, och då man lyc- 
't°hselje,1ln®a derhän och göra troligt, att

8 öfriga ledamöter, utom krigsmini

stern, endast med tveksamhet eller hemlig mot
vilja betraktade åtgärden, gick det som en dans. 
För nöjet att få göra ett slags alldeles gagn
löst misstroendevotum mot en redan afgången 
minister, hvilket i sjelfva verket i förevarande 
kasus faller tillbaka på riksdagen, drog landt- 
mannapartiet icke i betänkande att pålägga 
statsverket högst betydliga kostnader, både 
tillfälliga och fortgående, och glömde äfven 
bort att tänka på de konseqvenser i anslags- 
fordringar vid kommande riksdagar, hvartill 
ett beslut af denna beskaffenhet otvifvelaktigt 
skulle komma att leda.

Ordet »skåningar» har för den servila 
pressen blifvit begagnad i samma bety
delse hvad Första kammaren angår som 
»Landtmannapartiet» i fråga om den an
dra, nemligen såsom ett slags anatem öf- 
ver alla dem som icke funno sig kunna god
känna hr Abelins plan till arméorganisation. 
De som vågade rösta med minoriteten i För
sta kammaren vid den urtima riksdagen voro 
naturligtvis »skåningar» eller sådana som 
»segla i deras kölvatten», och de som trodde 
att ministerkrisen förleden höst kunde haf- 
va vitnat om bättre takt, äro också na
turligtvis skåningar. Om nu den närva
rande chefen för landtförsvarsdepartemen- 
tet för sina offentliga åtgärder vunnit bi
fall, och om någon vågar erkänna något 
sådant, så är han naturligtvis genast en 
»skåning». Och om denna departements
chef, i anledning af hvad som förefallit, 
utverkar en kongl. majrts proposition om 
förändring af ett beslut i afseende på för
läggningen af en del artilleri, hvartill kongl. 
maj:t förledet år föranledt riksdagen, hvil- 
ken proposition efter alla sakkunniges om
döme har största skäl för sig, och råkar 
äfven i den saken tillvinna sig bifall 
inom kammaren, så är det straxt de rys
liga skåningarne, som velat gifva sig 
det »nöjet att få göra ett alldeles gagn
löst misstroendevotum emot en redan af
gången minister.» Frågan var här, synes 
det, att bereda ett misstroendevotum mot 
den nu varande chefen för landtförsvars- 
departementet, hvilket icke var ämnadt att 
blifva »alldeles gagnlöst», efter som det 
skulle hafva haft till omedelbar och nöd
vändig följd att aflägsna honom nr kon
seljen, för ' att der å nyo bereda plats åt 
haiis företrädare, hvars helsotillstånd nu 
mera lyckligtvis icke synes lägga nå
got hinder i vägen för ett sådant arran
gement. Huru vida, såsom man temligen 
allmänt förestält sig, en sådan anordning
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varit väntad och må hända efterlängtad 
af konseljens öfriga medlemmar, lemna vi 
derhän, och ett yttrande, som afgafs i An
dra kammaren af h. ex. jnstitie Statsmi
nistern synes åtminstone oss icke gifva fullt 
stöd åt ett sådant antagande. Härom önska 
vi emellertid icke att yttra oss, utan endast 
om det gamla, ehuru icke väl vitsordade sättet 
att gå till väga, som Aftonbladet här be
gagnat, att söka göra alla misshagliga sa
ker och personer till »skånska» saker och 
personer. Derpå tror för öfrigt ingen nu 

mera, och hvad det angår att »omintet
göra riksdagens föregående beslut», eller 
att glömma »konseqvenser i anslagsfordrin- 
gar vid kommande riksdagar,» så tro V1 
att det är riksdagen vida mer värdigt, lik
som det i ekonomiskt afseende är vida meta 
klokt, att reparera ett en gång begån
get misstag, när man blifvit gjord upP' 
märksam derpå, än att försöka åstadkomma 
récidiver af en oktobersjuklighet, hvilken 
varit till heder och nytta för ingen.

Strödda underrättelser.
Pligterna mot lidande med- 

menniskor.
(Forts, fr. föreg. n:o.)

Men familjelifvet står dock på det hela 
taget maktlöst mot dessa olycklige, så vida 
icke så väl botande af sinnessvaghet som 
undervisning af blinde och döfstumme kan 
grundläggas i sådana anstalter, hvartill det 
således alltid kan finnas ett för alla när
varande passande tillträde. Derjemte ma
sta man hafva trygghet för att de der va
rande lidande behandlas på bästa sätt i 
hvarje hänseende. Detta är emellertid nå
got som ej kan uppnås annat än genom 
statsstyrelsen. Denna har hittills icke af 
egen drift eller utan påtryckning sörjt för 
undervisning hvarken för blinde eller döf
stumme. Och dock hafva dessa olycklige 
en omisskännelig företrädesrätt till stats- 
styrelsens omsorg, just emedan de icke 
kunna hjelpa sig sjelfva eller en gång 
hjelpas af föräldrarne, så vida det ej fins 
särskilda anstalter, hvarest de kunna er
hålla den första undervisningen. Statssty
relsen måste derföre hafva det dubla värf- 
vet att först vara uppmärksam på, eller 
efter omständigheterna sjelf sörja för, att så
dana anstalter finnas, och dernäst att åväga
bringa trygghet för att allt i dessa an
stalter föregår såsom sig bör. En sådan 
trygghet kan hvarken skaffas genom en en
skild, om än aldrig så duktig personlighet, 
som kan lefva i dag och dö i morgon, 
eller ännu mindre genom ett sammansatt 
kollegium, som aldrig gifver betryggande 
garantier. Den måste ligga i sjelfva orga
nisationen, som måste vara bygd på den 
grund att hvarje man skall som ledamot 

uti den hela organismen till fullo först 
hvad han sättes till att utföra. Och d 
det i hvarje statsorganism som är aldrig 
så litet komplicerad i regeln finnes tre olik® 
tjenstegrader med olika befogenhet, nem" 
ligen en handlande, en kontrollerande °cl1 
en öfverst styrande eller befallande, så bor 
tryggheten ligga deri att organisationen 
fordrar samtliga dessa tjenstegrader besatta 
med män, som hafva specialkännedom för 
hvar och en i sin ställning utföra sitt värt-

Det ligger således ej någon trygghet för 
den rätta behandlingen af straff-fångar ocn 
försvarslöse deri, att en hederlig biskop 0(;1, 
eu hederlig stiftsamtman under namn 8 
stiftsdirektion eller öfverstyrelse kontroHera 
allt som måste kontrolleras i ett fängel86- 
Ty det förstår ingendera af dem. Stift® 
amtmannen kan visserligen förutsättas haf''8 
kunskaper till att. hafva inseende att <1 
olika domarna öfver de särskilda förbry 
tare utföras så som både domen och lag611 
med dertill hörande réglementer fordra- 
Men till och med om han har kunskap 
till, så är dock hans ställning alltför upP 
höjd, för att han skulle kunna föra denn8 
kontroll i alla de under honom ståend6 
fängelserna med den nöjaktighet som tån 
garnas behof kräfver. Dertill erfordra8 
mera arbete eller en beständigare tillsy11 
än en stifsamtman kan prestera. På sam' 
ma sätt har biskopen nog kunskap att kon
trollera religionsundervisningen, med hvat 
dertill hörer, uti biskopsdömets samthg8 
fängelser; men hvarken hans tid eller ställ' 
ning tillåter honom att föra denna kontro* 
så som den skall och måste föras, så vida 
den skall hafva någon reel betydelse. Der
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bi v fordrar både stiftsamtmannens och 
k 8 °Pens ställning, att de hafva rätt att 
hel"/0 ‘eia SOm r°r deras fack, när som- 
jj ,st de dertill finna grund och anledning. 
j Sdm,na kan eller bör kunna sägas om 
s rds ^Ilning i förhållande till så väl ho
och ° l -fö* 8’Ilnessjuke som institut för blinda 
nj ofstumma, med flere liknande inrätt- 
doeF1’ ,ÄIen hval'je sådan kontroll kan 
riskt endast betraktas såsom något accesso- 
kastf 80m äl sa att vara ^ör"
Var ’gt a^ det tvärt om måste erkännas 

a mycket nyttigt, om endast derför att 
vänt Vet att det ltan '"träffa då det minst 
vid kS ffofvudsaken, eller det nödvändiga 
att i Oll*r°^en> måste emellertid ligga deruti 
rikt)' 6'' Pa®ai’ oafbrutet, och att den i alla 
skap11U^ar kan utföras med specialkun- 

vid 'l- Sa fdi dessa båda egenskaper 
den °ntl'°den tillika fogas den, att först 
trolig80'11 kontrolleras och derefter den kon- 
8öra rilni*e vara förpligtigad att i tid 
hvad Slna Pr‘nc’Pa'er uppmärksamme på 
åter . 8°Jn kau 0°h bör förbättras, och så 
P'igtad lVar C'e kontrollerande vara för- 
öfverj i”14 afhandla detta vidare med sina 
den I* aade> då blifver organisationen hvad 
Sande / V<“a: en Sandlag till betryg-
landet tl>' oaf^ru^en kontinuitet i uppfyl- 
lidanri de pligter som man är skyldig 

pp e rnedmenniskor.
skor ’?terna mot våra lidande medmenni- 
tryckasllIllla ad<,s^ ’ ord sålunda ut- 

tid fg sörjer för att det all-
satnhet 'æ °*ycklige finnes behöfliga gemen- 
st.Vi'as S<illstfdter> och att dessa ej endast 
skilda Utaa äfven kontrolleras af de sär-

2) J,Pec‘il'kunskaper som dertill behöfvas. 
nia oc]l>räldrar sörja för blinda, döfstum- 
barn. * Slllllessvaga barn såsom för andra 
lckV i,,a>ndjer. och vänner hjelpa- dem som

4) Z)'lna *'je'Pils af föräldrar.
e trängre kommunerna bistå de en- 

vånta, °oiy°,klige som eJ lned nr,,nd kunna
’ 8kola hjelpas af andra. !

snabbväxande träd. Adansonia ' Ett
eller ‘u. botaniska namnet på Baobab- 
s°in Cj ’bdsträdet, dikteradt af Linné så- 
b°tani8t\ •v^11'nS åt den berömde franska 
tills bl’f"' ^dansön. Detta träd har hit- 

1 vit ansedt såsom ett af de äldsta

och långsammast växande på jorden. Stam
men är icke särdeles hög, men det öfver- 
träffar i tjocklek 27 till 30 fot, alla hittills 
bekanta träd, och dess långa grenar bilda 
en jettekrona, som uppnår ända till 150 
fot i diameter. Det fins ett sådant träd 
på kusten af Senegambien, hvars ålder man 
uppskattat ända till 6,000 år. Beräknin
gen efter årsringar har emellertid varit 
erkänd såsom otillförlitlig, emedan detta 
träd, liksom alla löfträdarter i equatorial- 
trakten, sätter inga eller högst otydliga 
sådana, men man har ansett sig kunna be
visa den höga åldern af växtens årliga till
ökning i virkesmassa. Man har antagit 
att ett ettårigt exemplar skulle hafva högst 
11 tum i diameter af stammen, ett trettio
årigt 2 fot, ett hundraårigt 4 fot, ett tusen
årigt 14 fot, och att således en af dessa 
jettar, hvilkas stam i genomskärningslinie 
haft 30 fot, måste hafva behöft 5 eller 
6,000 år för att uppnå denna oerhörda 
tjocklek. Väl hafva somliga naturforskare 
framstält sina tvifvel mot ett sådant an
tagande, men det har fattats tillfälle att 
anställa fullt säkra mätningar och iaktta
gelser. Sådana hafva emellertid nyligen 
egt rum uti en trädgård i Caracas. Ega- 
ren af denna trägård erhöll 1832 af den 
engelske amiralen Fleming en Baobab-planta, 
som han der lät nedsätta, och som sedan 
den tiden uppväxt till ett träd af följande 
dimensioner. Stammens omfång vid mar
ken är 30 fot, på 5 fots höjd öfver mar 
ken 16,5 fot och 10 fot öfver marken 12,5 
fot. Hela höjden af det 40-åriga trädet 
utgör 34 fot; kronan är ännu helt liten; 
den största diametern af den plats som der- 
af beskuggas är 46 och den minsta dia
metern 30 fot. Den största grenen är 16 
fot lång och vid sin rot knapt 6 tum tjock. 
Det fins intet skäl att antaga några ovan
ligt gynsamma förhållanden på detta ställe, 
hvilka skulle kunna förklara denna oerhördt 
hastiga växtlighet, och man måste tro att 
tillökningen i trämassa är ungefär lika öfver 
allt. Efter Adanson skulle det hafva er
fordrats ett århundrade för att uppnå den 
diameter som trädet eger redan vid 40 år, 
och deraf måste man sluta att hans anta
ganden äro mycket öfverdrifna och kunna 
tåla en ansenlig reduktion. Tillökningen 
i virkesmassa är hos detta träd i sjelfva 
verket mycket hastig. Kubikinnehållet af 
trädet i Caracas utgör omkring 300 fot



efter 40 års växt, hvaraf följer att det i 
medeltal förökar sin massa med ungefär 
36 kubiktum om dagen.

Dryckenskapslastens tilltagande. 
Begäret efter rusgifvande drycker synes vara 
epidemiskt i vissa tider och länder. En 
fransk medicinsk tidskrift innehåller om 
detta sorgliga ämne följande iakttagelser. 
Från Spanien bringar «El progresso medico» 
underrättelser om spritsjukdomens (alko
holismens) förfärliga utbredande bland de 
fattigare klasserna. De nordamerikanska 
tidskrifterna upphöra icke att diskutera 
samma ämne. Bland annat innehåller »Me
dical Record» följande suparestatistik. Ful
ländade supare gifves det i Nordamerikas 
förenta stater för närvarande 600,000 eller 
1 på 67, och årligen förökas antalet med 
100,000. Under årtiondet 1845—55 dogo 
af fyllerigalenskap 300,000, och nya 100,000 
intogos på sjukhusen; de förra lemnade en 
million barn utan föräldrar. Omkring 1,000 
mord om året äro medel- eller omedelbart 
följder af dryckenskapen. För rika alkohol
sjuka fins i Bringhampton en asyl, der 
man under 5 år vårdat 39 protestantiska 
prester, 8 magistratspersoner, 40 köpmän, 
226 läkare, 546 »gentlemen» och 1,387 
»fröknar ur rika familjer». I England käm
par man med alla möjliga medel mot denna 
ohyggliga sjukdom, som äfven herskar i de 
högre samhällsklasserna och der hvarken 
betraktas med förvåning eller vedervilja. 
Vanan vid öfverdrifvet vindrickande vid 
bordet gör att man inom dessa klasser fin
ner barn öfverlastade. Flere tidskrifter be
handla företrädesvis den öfverhandtagande 
fallenheten för rusdrycker hos de unga da
merna i England. Den medicinska jour
nalen »The practitioner» klagar öfver den 
stora mängd alkohol som de förnäma frun
timren förtära i champagne, xeres och de 
olika slagen af maltdrycker. I Frankrike 
råder beklagligtvis samma osed, och den 
medicinska akademien i Paris sysselsätter 
sig för ögonblicket lifligt med denna ange
lägenhet. z

En ny guldregion. De sista under
rättelserna från det franska Guiana lofva 
mycket för guldproduktionen. Denna stats
egendom, som 1856 blott lemnade 8,658 
gr. guld, till ett värde af 25,974 francs, 
har nu blifvit upparbetad derhän, att un

der de 10 första månaderna af förlidet år 
funnos 561,881 gr. guld, som skattades 
till 1,685,643 francs. Under hela mellan
tiden utgjorde guldafkastningen mer ån 
3,400 kilogram, utgörande ett värde af nå
got mer än 10 millioner francs. Emeller
tid bör härvid anmärkas, att dessa siffror 
endast upptaga de poster som blifvit an- 
gifna till utförsel och såsom sådana veder
börligen kontrollerade De äro således un
der verkligheten, ty den hemliga utförseln 
är omöjlig att förhindra, och lärer ega ruin 
i en temligen stor skala.

Naturlig belysning. Staden Erie > 
Pennsylvanien ligger vid gränsen till petro
leumregionen. Här bildas under jordytan 
naturlig gas i stora qvantiteter, soro an
vändes direkt för belysningen. Aftonen den 
26 oktober förra året var staden belyst 
af naturlig gas, som man utan vidare hem' 
tade ur en brunn. Hittills lära 14 lik' 
artade brunnar vara upptagna. Gasen fi11' 
nes på ett diamentralt djup af 550 fot och 
gifver pr brunn cirka 20,000 kbfot om dagen-

Schopenhauer om stilen, stilen är 
såsom andens ansigte; den bedrager vidi* 
mindre än kroppens. Att härma en annan9 
stil är ungefär det samma som att bäi'9 
mask. Huru vacker en sådan mask än nm 
vara, blir han besvärlig, och man finner ho
nom till slut alldeles odräglig genom han5 
brist på lif. Det fulaste ansigte med lif’1 
vackrare än de skönaste drag som sakna dd-
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