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VECKOSKRIFT *

FÔR

POLITIK OCH LITTERATUR
UTGTFVEN AF

C. F. BERGSTEDT.

Nî 28. Lördagen den 13 Juli 1872.

Friherre Gripenstedts riksdags verksamhet.

b Att en man med så lång parlamentarisk 
. ana> livilken dertill under mer än ader- ion 0I !l>' sasom medlem af regeringen del-

i samtliga de stora samhällsrefor-
l »otn utmärka dessa båda decennier och 
no s.eetlde på de nästan vigtigaste, de eko- 
ti<j i a> åtminstone under det sednaste år- 
v - ( et> haft det hufvudsakliga ansvaret,
m " mot slutet af denna bana i ett sam- 
aut öfverlemna åt allmänheten en 
yttrredogörelse för sina åsigter och 
Jq 'ra8den, kan så mycket mindre förvåna, 
för> are 'lau uu(^er denna långa tid varit 
Och1*1'' en beundran å ena sidan

m‘ndre häftigt tadel å den 
lar '* Sädan är afsigten med de i två de- 
«er S'llnblde Tal, Anföranden och Uppsat- 
af A. Gripenstedt, som under loppet 
C» >’en utkommo i bokhandeln. Det är 
tuejU övande svenska statsmän som varit 
frj Oln behandlingen af så många stora 
yttr r> Ocb man kan derför säga att hans 
So^“^". sa yål hos ridderskapet och adeln 
hål]. * r'ksdagens Andra kammare, inne- 
flutn aammandrag af de tre senast för- 

j.8 decenniernas politiska historia.
föde|6t Var det betydelsefulla året 1840, 

den ännu rådande departe- 
pUy^'1 styrelsen, och deu egentliga utgåugs- 
fei)r etl *®r det arbete som 25 år senare hade 

ese'itationsreformen till följd, som fri

herre Gripenstedt började sin betydande riks
dagsmannabana. Det första ämne han berörde 
var också ett som stod i samband med repre- 
sentationsformen, nemligen den då väckta 
frågan om förkortande af tiden mellan riks- 
dagarne. Det måste hafva väckt en ganska 
egen känsla hos den tidens maktegandc att 
höra en ung, dittills fullkomligt obemärkt ar
tillerilöjtnant på riddarhuset uttala en mängd 
satser om det ständigt fortgående samhälls
arbetet, som har till följd, om ej till ändamål, 
att »jetnna höjderna och fylla djupen», och 
som följaktligen strider emot all slags sjelf- 
skrifvenhet, om nödvändigheten att efter- 
gifva i tid för befogade anspråk på förän
dringar, för att icke öfverrumplas af den 
oupphörligt, ehuru i tysthet fortgående re
volutionen utan kunna styra den, om ange- 
gelägenheten att icke förhala med detta 
samtycke så länge, till dess man icke mer 
hade sitt öde i sina egna händer, om be- 
hofvet af en ordnad kommunalförfattning, 
hvarigenom massan af folket sättes i till
fälle att utöfva ett större inflytande på sina 
angelägenheter, och om början af slutet 
på den ideelt-patriarkaliska samfundsandan 
samt uppkomsten af en annan, mera grun
dad på verkliga intressen än på ett vackert 
sentiment. Det förringar icke värdet af 
detta föredrag, att de teoretiska grunderna, 
såsom talaren sjelf erkände, voro hemtade
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ur Tocqueville's bekanta arbete om demokra
tien i Amerika; det är måhända en af fri
herre Gripenstedts redbaraste och mest ut
märkande förtjenster att hafva väl studerat 
främmande arbeten, så väl i politiken som 
i statsfinanserna, och i sakrika, väl affatta- 
de, om också något donerande föredrag 
hafva gjort sitt stånd och derigenom all
mänheten bekant med de mest betydande 
resultaten af statsvetenskapens utveckling 
på andra håll, just vid den tid då man här 
hemma derom visste allt för litet och nä
stan frossade i den saliggörande känslan 
af sin egen okunnighet. Tiden är nu myc
ket förändrad mot då, och man skulle väl 
kunna anmärka att det allmänna tänke
sättet, såsom det representeras af littera
turen, pressen och den offentliga diskus
sionen, snarare än att låta sig bindas af 
de fosterländska idiosynkrasiernas tvång, 
fallit i det motsatta felet, den flacka kos
mopolitiska tankegång, hvilken sjelf knap
past är någon ting annat än ett ihålig
hetens återskall af ljuden från andra delar 
af verlden. Friherre Gripenstedts politiska 
motståndare hafva såsom ett fel förebrått 
honom brist på personlig och nationell 
individualitet samt en öfverdrifven beundran 
för utländska mönster. Det är väl möjligt 
att de i detta fall icke gjort honom allde
les orätt, men hvad vi med visshet veta 
är att somliga tidehvarf hafva ett ojem- 
förligt större behof af goda kopior än ly
sande original, och en sådan tid var femtio
talet. Friherre Gripenstedt lärde sig tidigt 
inse — och vågade snart sagdt tvinga sina 
samtida till att inse det — att det fins 
vissa allmänna grundsanningar, som hafva 
sin tillämpning i alla samhällen, utan af- 
seende på landets och folkets särskilda 
egenheter, att det hvarken gifves någon spe- 
ciel statsform eller något afsöndradt hus- 
hållningssystem för menniskor som lefva 
norr om 55:te latitudgraden, och att följ
aktligen den sanna fosterlandskärleken lika 
litet behöfver till sitt underlag ett föråldradt 
ståndsväsende i politiken som en förstockad 
prohibitism i sin handels- och näringsverk
samhet. ,

Med all aktning för det formfulländade 
anförandet i fråga, tro vi emellertid icke 
att det var den unga talarens vackra ora- 
toriska förmåga som redan under loppet af 
hans första riksdag förhjelpte honom till 
en plats i konstitutionsutskottet: men han

visade genom en följd af anföranden, både 
vid denna och den närmast följande riks
dagen, företrädesvis beträffande national
representationens ombildning, att han vai 
väl vuxen förtroendet. Vi öfvergå helt och 
hållet denna del af hans parlamentariska 
verksamhet, och vi'skola icke ens stanna 
vid de tre, onekligen hvar för sig högst 
anmärkningsvärda talen, vid adelns öfver- 
läggningar på börsen den 21 november I860 
angående den nu varande riksdagsordnin
gen samt på riddarhuset i samma fråga den 
5 och 7 påföljande december. Afven un
der den nya riksdagsordningen har friherre 
Gripenstedt några gånger yttrat sig i 
politiska ämnen, såsom i fråga om décharge- 
betänkandet, om kamrarnes inbördes ställ" 
ning, om konungens rätt att förklara krig> 
embetsverkens organisation o. s. v., ocn 
hans ord har, på grund af hans stora p®1' 
sonliga erfarenhet, - hans ännu vidsträcktai® 
beläsenhet och hans öfverlägsna tankereda» 
alltid blifvit hördt med uppmärksamhet» 
men i dessa ämnen har hans verksamhe
snarare varit eu god och värdefull bunds 
förvandts än en sjelfständig ledares.

Sedan friherre Gripenstedt under våren 
1848 blifvit inkallad i statsrådet, kom l>a” 
först in på sin egentliga bana eller stats 
finansen. Det första yttrande som i detts 
ämne af honom afgafs rörde ett förslag t» 
förändradt myntsystem, af den 4 mars 1840- 
Det är qvickt och slående i sin bevisnin» 
till fördel för decimalsystemet, hvilket ha'1 
då föreslog med halfriksdalern eller kron®” 
till bas, af hvilken styfvern skulle jemkas a' 
utgöra en hundradedel, ehuru det väl 1»’’ 
kes att talaren då ännu rörde sig 11 °-" 
mycket på ytan af frågan. På regering®”8 
vägnar yttrade han sig, så vidt vi kun"'1 
finna, första gången med anledning af d®” 
kungliga propositionen vid samma riksdag 
om anslag till krigsrustningar, och m*"’ 
märker i detta korta men mästerliga ‘ 
framskymta en tanke, som sedermera sku1 
så ofta återkomma i hans yttranden, a 
Sverige icke var ett så fattigt land 
man dittills velat föreställa sig, och 8 
landets finansiella ställning för ögonblick 
var sådan, att den på intet vis Äfventyr# 
des genom den ifrågasatta utgiften n‘ 
millioner, samt att ingen svårighet föref®”8 
för anskaffandet af denna då för tiden ®””p 
i fråga om statsregleringen ganska bety 
liga summa. Icke lång tid derefter upp
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vi alldeles ingen anledning att for
men vi kunna endast beklaga att den 

s°m med så öfverlägsen bevisning bi-

Den trångsinnade nationalidé på hvars 
yttringar vi ofvanföre antydt trädde på ett 
slående sätt i dagen, då kongl. maj:t vid 
1850—51 årens riksdag hade föreslagit 
borttagande af de så kallade tullindringarna 
eller differentialtullarne till förmån för den 
utomeuropeiska sjöfarten, hvarigenom vägen 
till det närvarande handelssystemet på en 
gång med allvar beträddes. Vid denna 
proposition uppstod ett förfärligt larmande 

I på sköldarne: Sverige var kränkt i sin rätt 
att behandla sin handelslagstiftning på det 
sätt man bäst gitte, och regeringens för
slag hade blifvit framtvunget genom ho
telser af främmande makter. Liksom se
nare, vid och efter uppgörelsen af den 
franska handelstraktaten, visade talaren vig- 

' ten af internationel enighet, och huru en 
: stat af oförstånd och halsstarrighet att hålla 

på sin nationella sjelfbestämmelserätt kan 
bortspela de högst betydande fördelar som 
det stundom ligger i de stora staternas in
tresse att bevilja de smärre, och som vid 
detta tillfälle nyss förut blifvit åt oss in
rymda genom Englands nya navigationslagar.

I början af 1850 talet klappade jernvägs- 
saken, i form af ett utländskt bolag, för 
första gången på svenska statens dörr. I 
sitt yttrande på riddarbuset den 21 decem
ber 1853, i anledning af grefve A. v. Ko
sens motion rörande anläggningen af jern- 
vägar i Sverige för en engelsk firmas räk
ning, utvecklade friherre Gripenstedt i ett 
öfverskådligt samrrfanhang den teori som 
låg till grund för kongl. maj:ts förslag att 
anlägga dessa nya kommunikationslinier på 
statens bekostnad och för dess egen räk
ning. Tanken var då för tiden ny och 
stod i strid med öfvertygelsen hos flertalet 
af dem som eljest hyllade frisinnade fisig- 
ter i handels- och näringsfrågor. I de 
flesta länder der jernvägar funnos hade de 
antingen uppstått på enskild väg eller öf- 
vergått från staten i händerna på enskilda 
bolag, och de stora skandalerna, som till 
och med föranledt Englands statsmän att 
tänka på en inlösning af det ofantligt dyr
bara engelska jernvägsnätet, hade då ännu 
icke inträffat. Emellertid var konung Oscar 
alldeles bestämd i sitt beslut, och då den 
stora engelska jernvägsfirman Peto, Brassey, 
Geach & C.-nis ombud kort före riksdagens 
öppnande för konungen framlade sitt till 
utseendet ganska fördelaktiga anbud, för-

• klarade monarken med mycken bestämdhet,

trädde han i frågan om grundskatternas 
°>nsättning och förenkling med ett yttrande, 
. moget och väl genomtänkt i alla detal- 
Jer af ämnet, att man endast förvånar sig 

hans då uttalade åsigt skulle behöfva 
fjerdedels århundrade för att göra sig 

Sållande i verkligheten. Hela den nu va- 
rande förvandlingen i fix penningränta lig- 
b®r sasom önskningsmål i detta anförande, 
e U1'u det för tillfället icke var fråga om 
a>>nat än de otaliga små persedlarnes om- 
Sattning i några få hufvudslag jemte pen- 
D1«gar.

I ett följande yttrande öfver samma ämne 
Oln talaren sitt mål, frihandeln, ett steg 

^armare. Motsidans talare, bland hvilka 
v- Hartmansdorff stod främst, hade i

j 1 °bevakadt ögonblick låtit locka sig till
medgifvandet att den minskning i statsin- 

som kunde uppkomma genom grund-
k atternas förvandling i statsinkomster endast 
k^"de ersättas genom en förökning i tullin-

Ulster, hvilken åter endast kunde vinnas 
Wtn en nedsättning i tullsatserna, hvaraf 

sk? -S^u^e följa en tillökning i den utländ- 
.... 'uförseln, som naturligtvis skulle ruinera 

ernas näringar och bringa deras bor- 
aP till undergång. Allt för ofta hade 

tull törene hört att det var de höga 
de ar.De sora bragte höga tullintrader genom 

ökade konsumtionen, men nu kom den 
lsta tanken helt öppenhjertligt i dagen, 

, tullens ändamål icke var inkomst u*an 
s!. u. Dej omätliga framsteg uti vårt be
tor tlltugsväsende som ligger i grundrän- 
hafvaS förvandling till en fast penningskatt 

V' ullrloloo inrvon nnlnrlnlnrr ntt fnf-
man5 

rän? genomföra denna del af grund- 
8iii ?lef°r,nen på ett så afgjordt sätt drog 
Uad 'and ^*11 baka, när det för ett par må- 
(li„.ei Sedan var fråga om jordens fullstän- 
ftih' ^görande, och det förvånar oss att 
Så Vi1'0 G’ùpenstedt, som i allt annat ser

. ilrt, då var alldeles otillgänglig för 
brn].en nytta som skulle härflyta åt landt- 
Uin °°ö staten af grundskatternas aflös- 
Men Pa f°r båda parterna billiga vilkor. 
följ. V1 hafva icke för afsigt att denna gång 
verk friherre Gripenstedts representant- 
sjelfS'l,nflet utöfver de gränser hvilka han 
(je utstakat för dess offentliga bedömman-

J v’ skola derf re icke längre fortsätta 
etraktclser öfver det inbjudande ämnet.

ar.De
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att han aldrig skulle sätta sitt namn un
der en proposition i syftning att inrymma 
främmande undersåtar en rättighet, som i 
händelse af politiska förvecklingar kunde 
sätta hela statens sjelfbestämmelserätt i det 
allvarsammaste äfventyr. Det är icke otro
ligt att dessa åsigter på fursten öfvergått 
från hans rådgifvare, och det är så godt som 
säkert att de utan de senates understöd 
aldrig skulle hafva blifvit så kraftigt utta
lade af den förre. Den andra lika vigtiga 
delen af den kungliga tanken, begagnandet 
af statskrediten såsom medel för dessa byg- 
nader, utvecklades fullständigt först vid ett 
annat tillfälle, nemligen den 23 september 
1854, då talaren efter en vältalig påmin
nelse om de stora, ja, han vågade nästan 
säga sekularfrågor, som vid samma riksdag 
blifvit afgjorda, decimalsystemets införande 
i mynt, mål och vigt, en ny bana öppnad 
för tullagstiftningen, lika postporto för den 
inrikes brefvexlingen, »den mer än ett år
hundrade fortgående, samhällsupprörande 
frågan om grundskatternas förenkling på 
ett lyckligt sätt afslutad(J)'», den genom
gripande förändring i bränvinslagstiftniu- 
gen som då stod för dörren och något 
senare framgångsfullt genomfördes, och dess 
utom högst utomordentliga åtgärder för för
svarsverket, uttalade sin förhoppning, »att 
denna minnesvärda riksdag äfven måtte 
blifva den då, genom en klokt grundlagd 
och varsamt begagnad statskredit, vi toge 
det första stora steget att, med anlitande 
endast af egna hjelpkällor, utan inbland
ning af utländingen, tillegna oss ett af 
civilisationens och det materiella välstån
dets förnämsta medel: — ett väl ordnadt 
jernvägssystem».

Ett par yttranden i slutet af 1856 rö
rande penningräntans frihet skola, ehuru 
intressanta för öfrigt, icke uppehålla oss 
här, emedan vi med stora steg närma oss 
till något af ännu större intresse, nemli- 
grn de så kallade blomstermålningarna. 
Friherre Gripenstedt har ofta fått uppbära 
förebråelser för optimism i bedömandet af 
rikets ekonomiska balägenhet, men framför 
allt riktades denna beskyllning mot honom 
i anledning af de bekanta talen den 4 
juni 1857, vid ständernas gemensamma 
öfverläggningar på riddarhuset, och den 8 
samma månad inför ridderskapet och adeln, 
angående rikets jernvägsbygnader. Det förra 
af dessa omfattande och med största sorg-

fällighet utarbetade aktstycken har aldrig 
varit offentliggjordt annat än i några 
ganska ofullständiga och i vissa delar 
missledande tidningsreferat, och efter de i 
högsta måtto orättvisa omdömen som deroffl 
blifvit fälda, kunna vi ej undra på att ta
laren önskade hafva det fullständigt fram" 
lagt inför allmänheten.

Det väcker besynnerliga känslor att nu, 
efter 16 års föriopp och under ekonomiska 
konjunkturer som långt öfverträffa tala* 
rens lifligaste förhoppningar, läsa och otn- 
läsa dessa föredrag, hvilka blifvit kallad® 
ett konstladt bländverk, endast framstäldt 
i afsigt att förvilla och missleda. Med rätt' 
vis stolthet har han uti några sednare, 1 
Andra kammaren afgifna yttranden, åter 
kommit till de 1857 framlagda beräkniu* 
garna och visat huru erfarenheten, långt 
ifrån att vederlägga dem, gifvit dem vit»' 
ord långt utöfver de djerfvaste förhoppntUj 
gar. Vi skola förbigå de senare, men V1 
kunna icke neka oss den tillfredsställelsei»
att göra friherre Gripenstedt en ftnnU 
amplare rättvisa än den han gjort sig sjel*- 
De officiella statistiska berättelserna °111 
Sveriges handel, sjöfart och näringsförha1' 
landen för 1870 ligga i detta ögonblick 
framför oss, och vi skola tillåta oss »tt 
ur dessa aktstycken hemta en och ann8*1 
siffra, för att ställa vid sidan af de mot 
svarande siffrorna i »blomstermålningarna1’' 

För att bevisa sitt påstående, att Sverig® 
ieke behöfde rygga till baka för en upP, 
låning af 110 millioner rdr, som det åa 
uppgjorda och nu snart fullbordade staffl 
bansystemet antogs skola kosta, uppdr°t? 
talaren först en jemförelse mellan stat» 
skuldssumman i några af de största »t» 
terna i förhållande till inbyggarnes anta» 
och fann dervid att då t. ex. den engelsk11 
statsskulden, fördelad på folkmängden, u* 
gjorde 521 rdr på person, den franska 1‘ 
— nu mera nästan lika mycket som Eng 
lands — Belgiens 108, Ryssland 46 
nu mera något öfver dubbelt — skulle d®11 
i Sverige, upptagen ensamt för produkti' 
ändamål, endast utgöra 30 rdr. Enye 
den öfversigt af statsfinansernas ställn'U? 
som vi sjelfva för två veckor sedan m® 
delade utgör svenska statens verkliga PaS 
siv.a i detta ögonblick sannolikt >® , 
mycket öfver 80 millioner, eller fördel8 
på folkmängden mindre än 20 rdr för p® 
sonen. Statsskulden, sedan hela detta
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upptaget, beräknades af talaren till 
’ gänger statsbudgetens belopp: vi hafva 

att den uppgår till föga mer än dub- 
, . ’ sedan nemligen statsregleringssumman 

ifvit reducerad till sitt verkliga belopp, 
°ca dä statsskulden i England uppgår till 

’ ' Frankrike till 54 — nu mera öfver 10 
~~ 1 Spanien till 27 gånger värdet af den 
J.’8a exporten, skulle den i Sverige ut
göra endast 1|, eller på sin höjd 1|. lle- 
q n t'e år derefter uppgick exporten till

2 millioner, d. v, s. mer än den när- 
Va>'ande statsbala nsen, och för 1870 beräk- 
t*? eS„ <‘e» 152 i millioner, eller nära
Va ganger passivan.

Huru statsinkomsterna under sainma tid 
g't, skulle icke vara svårt att visa, men 

1 ufstå derifrån, emedan vi åter då måste 
"cera bort allt som återfinnes äfven 

utgift. De ofantliga stegringar i 
30 8etens s'utsl|mmor som inträffat sedan 
o .k “r "f mer än ett skäl illusoriska 

förtjena ej den stora uppmärksamhet 
0 111 v""ligen åt dem egnas. Det vore illa 

eJ dessa siffror skulle öka sig med 
"hållets utveckling, men det vore mindre 

Son“‘’ om denna ökning hade gått så fort 
si ir man vanligen föreställer sig. Vi hafva 
sk V* Qyss v’sa‘’ huru åtskilliga millioner 

"bart tilkommit på de sista åren, men 
Hu man l'tet 'anSre baka, skall man 
■ att i de äldre budgeterna både in- 
rlJ"8ter och utgifter antingen voro all

uteslutna eller beräknade på ett sätt 
missledde föreställningen. Hufvud- 

är förhållandet mellan inkomst och
> men äfven detta kan blifva förvil- 

1 fall statsmakterna, för att hafva 
--aoriska nöjet af ett statsöfverskott, 

•na högre eller inkomsterna 
a" de verkliga. Den satsen, som nu är 
!a oppositionsmäns läppar, att statens 

åro säkrast förvarade i folkets fic- 
har friherre Gripenstedt, så vidt vi 

1 oss, första gången uttalat, då han 
. Ett 

deles 
s"m 
Saken s 
“‘gift, 
8“S 1 ’» 

> 'llusori„'„„ , 
lägrek,la Utgifter 

gre a ■
all, 

“>6(161 
kor, i 
erinra 
Sfttt • i ’ ° ° ' ’
8äkr. V1< konungens eget rådsbord, 
"tt V“ hevis på sund statshushållning är 
"ch ' ° “hade utgifterna med lätthet fyllas, 
"ed detta skett, synes af de stora skatte- 
^^‘'^”'"garna, hvilka talaren redan 1857 
°eh 6 berakna till nära 1 million rdr banko, 
d"bl-dOln se<‘an den tiden blifvit nära för- 
gär(] e' Vi erinra endast om saltpeter- 
"in en’ ""dsättningen på allmänna bevill- 

ge“j eftergiften af halfva skyddsafgiften,

! hvilken nu visserligen blifvit formelt åter
tagen men blott för att åter utgå till kom
munala behof, samt de betydande lindrin
gar i grundskatterna som blefvo följden af 
deras förvandling i penningar.

»Hurudant är tillståndet med våra för
nämsta näringar, och är detta tillstånd 
blott tillfälligt, eller är det följden af en 
fortgående naturlig utveckling?» De svar 
talaren gaf på denna fråga skulle redan i 

I och för sig hafva varit afgörande, men de 
blifva det än mer genom de siffror som vi 
ur nyaste källor äro i tillfälle att insätta. 
Med rätta säger talaren att den absoluta 
produktionen är omöjlig att beräkna, och 
det är ej heller denna som här är mest 
bestämmande, utan öfverskottet, som upp
står efter den lyckligtvis oupphörligt sti
gande konsumtionen. Så anför han att 
när våra landtbrukare i början af 1830- 
talet årligen kunde exportera i medeltal 
60,000 tunnor spanmål så utgjorde detta 
öfverskott af export för decenniet 1845—9 
icke mindre än i medeltal 377,000 och 
1855 1,739,000 t:r, hvilken höga siffra 
emellertid följande året, då skörden blef nä
stan helt och hållet förstörd, sjönk till 
181,000 t:r. Under intet af åren 1860—70 
har detta öfverskott understigit 2 millioner 
kubikfot men vanligen utgjort 8 à 10, 
och för 1870 finna vi införd spanmål nå
got öfver 11 million k.f. men utförd nära 
24 millioner, med ett öfverskott följaktli
gen af omkring 4 millioner tunnor.

Stångjernssmidet utgjorde, mot 452,000 
skp. 1833, år 1856 nära dubbelt eller 
840,000 skp. samt 1870 något öfver 41 
millioner ctr. Under samma tid blef ex
porten af trävaror femdublad, och ehuru 
qvantiteten sedan 1864 beräknas i kubik
fot, hvari de gamla tolft- och stycketalen 
icke med tillförlitlighet kunna reduceras, 
är tillökningen sedan dess högst ansenlig. 
Sammanlagda värdet af fabriksalster utgjor
de 1834 endast något öfver 19 och 1856 
icke mindre än 62, men 1870 mer än 92 
millioner rdr. De seglande fartygen, som 
1836 voro 1809 med 63,864 läster (svenska), 
hade år 1856 ökat sig till 3,020 med 
138,793 nyläster, medan ångfartygens antal 
under samma tid stigit från 27 med 1140 
hästkrafter stigit till 147 med 6594 häst
krafter. Ar 1870 var de seglande farty
gens antal 3,376 med en drägtighet af
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107,808 nyläster och ångfartygens 338 med 
maskiner af sammanlagdt 11,626 hästkrafter.

Vi skola icke uttrötta våra läsare med 
vidare jemförelser, efter som de redan an
förda torde befinnas mer än tillfyllestgö
rande. Sådana äro de så.mycket omtalade 
blomstermålningarna: allmänheten lefde i 
små förhållanden och kunde icke fatta möj
ligheten af den expansion som friherre Gri- 
penstedt icke har någon möda att förutse 
för de inhemska näringarna. Vår tid har 
gjort sig bättre förtrogen med de höga 
siffrorna, och vi veta att gränsen för vår 
yrkesverksamhet, liksom för vår national- 
välmåga, ännu är långt ifrån uppnådd. 
Men vi hafva också lärt oss inse, att ehuru 
utveckling är den allmänna lagen och de 
växande siffrorna innebära ingen ting öfver- 
raskande, emedan förhållandet är detsamma 
annorstädes, än mindre någonting oroande, 
så länge evolutionen sker af sig sjelf och 
på ett fullt naturligt sätt, så kunna emel
lertid återfall inträffa, och det är vår pligt 
att icke låta berusa oss af medgången. 
Med de ökade tillgångarna följa ökade be- 
hof, hvilka föranleda en stegrad inhemsk 
förbrukning. Före 1840-talet var riksda
gens majoritet ännu uppfyld af det gamla 
merkantilsystemets teorier, och det behöf- 
des till och med på riddarhuset långa före
läsningar till att öfvertyga menniskor om 
den enkla sanningen att vi måste impor
tera för att någon skall kunna köpa våra 
exportvaror, och att icke, all import är en 
lyxaffär. Alla dessa saker äro nu mera så 
klart insedda att ingen bevisning vidare 
är af nöden, men ändå är exportörsintres- 
set, eller kanske rättare sagdt exportörs- 
idén — icke företrädesvis hos de exporte
rande köpmännen utan kanske snarare hos 
de lagstiftande folkrepresentanterna—så oer- 
hördt mäktig, att man synes med flit vilja 
hålla vårt mynt i vanvärde, för att »stegra 
kursen» och få bättre betalt för våra ex
portvaror, liksom det vore alldeles likgiltigt 
att allt hvad industrien behöfver af främ
mande råvaror, och allt hvad den enskilda 
af främmande förnödenheter förbrukar, i 
motsvarande mån fördyras.

Sedan farhågorna för den öfverdrifna im
porten blifvit i någon mån lugnade, åter
stod det ännu några anledningar till oro, 
af hvilka talaren ingick i en kort pröfning. 
Det första deribland var den betydliga skuld
sättning uti hvilken jordbruket häftar för 

de indragna hypotekslånen, och som i närva
rande ögonblick uppgår till nästan dubbelt 
så mycket som statens alla jernvägslån. 
Det är möjligt att friherre Gripenstedt ser 
denna sak i en alltför ljus dager, och det 
torde knappast kunna nekas att i synnerhet 
under den första tiden de nya rikt flö" 
dande lånekällorna voro anledningar till 
många obetänksamma inenniskors ruin- 
Man måste likväl å andra sidan taga i be
traktande den högst betydliga kapitaltill
ökningar, som representeras af odling, 
grunddikning och alla slags egendomsför- 
bättringar, nybyguader, arbetsbesparande 
maskiner, ädlare kreatursracer, hvilka åt
minstone i de följande generationerna gifva 
en högre afkastning, fartyg, verkstäder, red
skap af alla slag, och icke minst förökade 
kunskaper hos alla samhällsklasser. Dess 
utom är en ganska vigtig sak att märka, 
när man talar om den ruinerande skuld
sättningen inom jordbruksklassen. Det är 
en sorglig sanning att många enskilde gått 
under genom sorglöshet, öfverdåd eller 
oförmåga att rätt begagna krediten, ineu 
deras egendom har icke derför gått ur lan
det utan endast blifvit omsatt på andra 
händer, som fått den för desto bättre pris, 
och som bättre förstå att taga vara på den, 
landet i det hela har derpå ingen ting för
lorat.

En annan sak, som gifvit upphof till 
de besynnerligaste farhågor, är utförseln af 
silfver, hvilken man på somliga håli, der 
de ekonomiska förrättningarnas frihet ar 
förhatlig och det gamla statsförmyuderska' 
pet kärt i åminnelse, döpt med smädenam- 
net »den singulière bankrörelsen» och sökt 
att stämpla såsom snart sagdt ett foster 
landsförräderi. Vi skola må hända i en föl
jande uppsats återkomma till detta intres 
santa ämne och åtnöja oss för tillfället ine< 
den anmärkningen, att erfarenheten bekräf
tat sanningen af friherre Gripenstedts för
säkran att både den normala och naturlig®
silfveruttagningen, som uppstår genom de® 
ofruktbara metallens omsättning uti ett pr° 
duktift kapital, och den tillfälliga, som upP 
står genom någon för en viss tid uppkom
men undervigt i handeln, af sig sjelfva upP 
höra, så snart de öfvergående orsaker som 
dertill gifvit anledning ej mer äro verk 
samma och den naturliga jemnvigten bl>
vit återstäld.

Slutligen hade äfven talaren att bekäm
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Pa det plågsamma intrycket af årets alf- 
Varsamma penningekris. Han erinrade i 
a seende derpå, att sådana företeelser i han- 
ejsverlden snart sagdt äro oundgängliga 

.. 1 länder med rikare affärslif snart sagdt
®10 periodiskt återkommande, när spekula- 

onen blifvit genom en längre tids indu- 
riel blomstring till öfverdrift uppjagad, 
" sedan inträda oväntade olyckshändel- 

Sei eller också det befinnes att affärs- 
'e*ksamheten varit utsträckt längre än 

e dertill erforderliga kapitaltillgångarna 
filedgifvit. Äfven i detta afseende har den

Jsnde erfarenheten gifvit honom rätt, 
r" ieke alla hans motståndare synas 

aia böjda att erkänna det.

Det återstår ännu några sidor af denna 
märkvärdiga riksdagsmannabana, hvilka sä 
nära beröra åtskilliga af de stora frågor 
som hos oss ännu stå på dagordningen, 
att vi icke kunna förbigå dem. Dit höra 
franska handelstraktaten, banklagstiftningen, 
användningen af riksbankens årsvinster och 
några andra vigtiga samhällsfrågor, hvilka 
vi skola upptaga i ett följande nummer, 
då vi äfven få tillfälle att med några ord 
vidröra den litterära sidan af friherre Gri- 
penstedts framställningskonst, ehuru denna 
sida icke för oss bar den vigt att vi skulle 
hafva velat upptaga hans arbete till skär
skådande under vår litterära afdelning.

Språkets förhållande till folkkarakteren.

J6""a UT
«“«ande.

föri?iue11 det danska fo 
bnf''1 ’auden och velat fin aofvet .
ceif ? 1111 aet onaa
rit 8*R bärstamninge 
a]i„e" trosartikel, i

pet i alla tiders historia exempellösa 
«fUei'lag som Frankrike inom de sista två 
, ®n lidit mot sina tyska fiender har fram- 

...at en massa undersökningar af alla 
]7eOjli8a slag, för att förklara dess möjlig- 
f .. ’ både af franska vetenskapsmän och af 
^“‘"•uande lärde: inan kan säga att den 

“"ska nationaliteten ordeutligen varit satt 
fö. ““^spetsen under forskningens synglas, 

att bringa den innersta anledningen till 
j, "iilitära och politiska olyckorna i dagen.

af Franska akademiens mest berömda 
8t p rnar> den verldsberömde kemisten 
g. ' Clair Deville, hade förlidet år företagit 
l0 .att undersöka det moraliska och fysio- 
fOg . a inflytandet af det franska upp- 
li„ n"g8sättet, och han fann att den man- 
lad ^“^domens sammanboende i de så kal
last 1U''erilatsn gaf anledning till förfärliga 
’ > som icke kunde annat än undergräfva

1 ungdoms sedliga och fysiska väibe- 
sig. —“• Andra forskare hafva sysselsatt 
för],°^ei‘ det franska folkets etnografiska

— ....... ina roten och upp
till det onda i den öfvervägande 

in, hvilken hittills va-
, men som likväl genom de 

deles Se"aste arkeologiska upptäckterna, sär- 
"Vli<f omsorgsfulla undersökningar som 
graf^“ egt rum af kranierna på gamla be 
4n(|ni"gsplatser, blifvit icke så litet rubbad. 
iuflvÅ bafva upptagit till betraktande de 
tiirene Ser som «ran kyrkan, littera- 

°ch de allmänna bildningsanstalterna; 

slutligen har man också vändt sig till språ
ket för att söka utröna, huru vida icke der- 
kunnat ligga ett frö till hela folkets andi 
liga förfall.

Det förefaller besynnerligt nog att ett 
språk, och dertill ett som erkändt hör till 
verldens yppersta, skall kunna anses icke 
blott hinderligt för den nations utveckling 
som talar det utan såsom positift bidra
gande till dess förfall, och vi vilja icke 
heller påstå att saken är till fullo bevisad, 
men dock hafva några nya synpunkter blif
vit framstälda, som icke blott låta ganska 
väl höra sig utan till och med förtjena ett 
närmare begrundande.

Vi erinra till en början att språket är 
något långt mera tillfälligt och genom yttre 
tillskyndelser bibragt än man förr velat 
antaga, och ehuru det till en viss grad icke 
kan nekas att ett folks karakter utöfvar 
inflytelse på beskaffenheten af dess språk, 
så är det å andra sidan af erfarenheten 
bevisadt, att hela nationer kunna lära sig 
ett nytt språk och efter hand antaga det 
till frivilligt bruk. Sålunda fingo de många 
till karakter, seder och fysisk beskaffenhet 
högst olikartade stammar, som nu utgöra 
den franska nationen, sig inom jemförelse- 
vis ganska kort tid sitt språk pålagdt af 
romarne. Franskan är ett latinskt språk 
och ingen ting annat; hvad det gamla cel- 
tiska Gallien — l'ancienne Gaule — med 
bvilket nyare franska författare bedrifvit 
så mycket koketteri, dertill bidragit, är i
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sjelfva verket mindre än intet, och ehuru 
ett af hufvudfolken, just det som åt hela 
samhället gaf dess närvarande namn, var af 
germaniskt ursprung, kunde detta icke ens 
på böjningsformerna utöfva något infly
tande. Man finner i den moderna fran
skan några enstaka ord af germaniskt ur
sprung, såsom garantir, garnison, guindé, 
guêpe, m. fl., men ännu flere af rent nor
disk härstamning. Det är ganska eget att 
medan vi ända till de allra sista åren nä
stan utan undantag infört vårt behof af 
handskar från de parisiska fabrikerna, är 
det våra förfäder som bortgifvit det ur
sprungliga nordiska namnet åt fransmän
nen och italienarne — gant och guanto är 
ingen ting annat än vårt gamla »vante» — 
medan vi sjelfva åtnöjt oss med en för- 
skämd och meningslös efterhärmning af det 
tyska »Handschuh».

En författare i Blackwood's Magazine, 
som är synnerligt välvilligt stämd mot 
fransmännen, har i en serie af artiklar, med 
den gemensamma titeln French Home Life, 
gifvit några om den intimaste kännedom 
vitnande skildringar af deras hvardagslif 
och hemseder. Det är knapt en enda sida 
af detta hemlif som han icke finner för
träfflig i jemförelse med Englands; han 
upphöjer till skyarne den franska kokkon
sten och försöker visa att hans egna lands
män i denna vigtiga kulturangelägenhet 
ännu stå qvar på barbariets ståndpunkt, och 
han finner i förhållandet mellan husbönder 
och tjenare söder om Kanalen, i trots af 
den bristfälliga disciplinen och likgiltig
heten på de förres sida för allt hvad som 
heter sedlighet hos deras underlydande, nå
gon ting oändligen menskligt, älskvärdt 
och tilltalande, i förhållande till den stela 
och oförsonliga klass-skilnad som är ett ge
nomgående drag i det engelska lifvet.

Samma författare har nu omsider kom
mit till språket och finner detta, i synner
het såsom medel för konversationen, nästan 
lika förträffligt som allt det öfriga. Han 
kan icke nog beundra den strängt logiska 
hållningen i språkbygnaden och den rike
dom i verbets böjningsformer som gör det 
möjligt att uttrycka tankens finaste skift
ningar i afseende på tidföljd, sammanhang 
mellan orsak och verkan o. s. v. Vi tro 
att han i allt detta har fullkomligt rätt, 
och vi inrymma utan tvekan åt franskan 
en så hög tankebildande förmåga att vi

bonden vill tala om sin 
nämner djuret först och 
efteråt, och finner detta 
om någon frågar honom 
så, svarar han utan tve* 
någon eljest förstå hvad

t.ro detta språk skulle utau särdeles förlust 
kunna ersätta latinet såsom medel för den 
första språkundervisningen, nemligen i verk' 
ligen kompetenta lärares händer. Härvid 
måste likväl för rättvisans skull erinras, 
att hvad som i detta afseende kan sägas 
till fördel för detta språk gäller alldeles 
lika mycket om hvilket som helst af dess 
romerska slägtingar. Den engelska förfat
taren finner det så särdeles förnuftigt att 
när den franska 
svarta häst, han 
färgbestämningen 
så naturligt, att 
hvarför han gör 
kan: huru skulle
jag menade? På alldeles samma sätt göril 
spanioreu, portugisen och italienaren: det 
är blott några få allmänna egenskapsord, 
som uttrycka fulhet eller skönhet, g°‘^ 
eller ondt, stort eller litet, som utgöra ett 
undantag. Oih denna vana är en fördel, 
hvilket vi lemna derhän, emedan de ge’" 
maniska språkens motsatta förfarande, i ut
tryck såsom »det hvita huset», »de svarta 
ögonen», »de djupgröna furuskogarne», 
knappast är mindre uttrycksfullt, och åt
minstone icke svårare att begripa, så år 
denna dygd ett hit till dags oförskingradt 
mödernearf och ingen ting vidare. Men 
dessa språk hafva derjemte framför latinet 
omätliga fördelar i besittningen af sina ar
tiklar, hvilkas frånvaro ger det gamla romar' 
språket en otymplighet och en brist pa 
uoggranhet som flerfaldigt uppväger des® 
rikedom på kasusändelser. I detta afseende 
stå också de germaniska dialekterna ohjelp' 
ligt efter i prydlighet och precision. M8” 
säger på tyska, engelska eller svenska, »t 
en person har blå, grå eller bruna ögo°j 
att han har ett stort hufvud eller en bre< 
mun, liksom antydande att han möjlig6’1 
kan ega andra kroppsdelar af samma ord 
ning, som hafva helt andra egenskaper, 
de romaniska språken fins i detta afseend 
ingen möjlighet till missförstånd, då de 
heter att en person har händerna små eller 
munnen liten, eller ansigtsfärgen liflig: 
den kommer fram i skarpare drag, och tan 
ken är ojemförligt formriktigare.

Det är andra egenskaper hos dess® 
språk, som äro onekligen ovärderliga, *-> 
exempel förmågan att genom en obetydlig 
ändelse angifva, om man med en angifv®8 
tid menar när? eller huru länge? —• 0^°r
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année, soirée, o. s. v. — Man kan 
s,a&a att franskan, som mest utbildat dessa 
dubbelformer, har ett hvardags- och ett 

gdagsuttryck om samma sak, till exempel 
om vacker morgon: hvilken skilnad i 

ans t. ex. mellan un beau matin och 
ett matin^e- Det är en stor sak för 

f°lk att kunna efter behag kläda sina 
»ar i släpuniform eller i galadrägt, och 

ransmännen hafva denna möjlighet i en 
»anska hög grad redan genom det mer 
r, . mindre skarpt accentuerade uttalet. 
s]j118ten På denna möjlighet gör att ty- 
lättlle-1 ^en a^manna sammanlefnaden så 
t , förekomma högtidliga och sentimen- 
gj^a; de hafva intet ombyte och slita ut 

bästa tankedrägt i hvardagslag. Det 
j^e.8 Oss att vårt eget språkbruk tagit mer 

onskligt vore från våra germaniska frän- 
sk' li °°h åtskilliga litterära produkter 
fö r 6 Vlnna mycket i god smak, om deras 
fo f are så att säga lärde sig att begagna 
'eke e<^a'en me<‘ mera urskilning, för att 
tät *"a^a Om ökade behag som ett 
taiaie piano skulle gifva det vanliga sam- 
biifyP'^ut, der de braskande orden så lätt 

a osmakliga och narraktiga.
SOft)et år en svår fråga att afgöra hvad 

1 ett språk är oöfversättligt eller icke.
e aa ^anar tacksamt hvad man sjelf icke 
Och' 6^ei en(last har af sämre beskaffenhet, 
8k«l|('et måste erkännas* att vi stå i stor 
q ( till verldsspråket för en mängd af 
sPr-"k uttry°k, till hvilka våra fattigare 

‘ Kmedel icke förmå att frambringa några 
tiy SVafigheter. Hvad skulle vi väl hafva 
liga11P't’ för att beteckna en mängd möj- 
stått°Ch °möjliga moder om icke franskan 
pa °ss till tjenst med fontange, volant, 
kök Cae och chignon, och hvar skulle väl 
föf SVefenskapen hafva lärt att finna ord 
mejSllla underverk, om ej kockarne till de 
pl a barbariska länderna medfört sitt språk 
skni]Saninia sora s'n koust? Huru
hem-6 l.nan vål hafva vunnit en anständig 
e **ing ^ür den litterära kokkonst som 
Uå». erar ' a^ umbära alla viktualier utom 
va^a mycket billiga kryddor, om icke det 
fun>'d Och välljudande ordet causerie hade 
Uttr"*L till hands? Det fins några andra 
Co?iy ® propos, en vogue, maniéré, bêtise, 
’’on <!?iauce, friand,, maussade, ennui, chape- 
°ch’ i'0' A’’ som al° °ändligen uttrycksfulla 
an(|r. naPpast hafva några motsvarigheter i 

språk, och som med mycken fördel 

användas såsom lån, så vida det icke sker 
omåttligt. Hvar och en har i afseende på 
sådant någon liten förkärlek, något som 
företrädesvis slagit an på honom, och för
fattaren i Blackwood’s Magazine har bland 
annat förälskat sig öfver öronen i det lilla 
utropsordet dame, som i de franska da
mernas mun onekligen är en ganska täck 
bekännelse att icke hafva fullkomligt reda 
på det de tala om. Den engelska förfat
taren har en sådan tillgifvenhet för denna 
älskvärda ed, att han rent af skulle vilja 
förbjuda männen att begagna den. Hvar 
och en må derom ha sin särskilda smak, 
och vi tro att nästan hvilket annat enstaf- 
vigt och betydelselöst ord som helst skulle 
kunna blifva intagande: det beror på rösten 
och läpparne, med hvilka det uttalas.

Det kan möjligen anses såsom rätt och 
slätt en kuriositet, att under det franskan 
har åtta eller nio ord för begreppen fruk
tan och förskräckelse, för att uttrycka alla 
de menings- eller känslonuanser som med 
ett sådant sinnestillstånd stå isammanhang, 
liksom allt hvad som hör till graf och lik- 
begängelse, saknar det alldeles en mängd 
ord för rörelser, kroppsöfningar, lekar o. d., 
och måste hjelpa sig fram med sådana 
otympliga omskrifningar »stiga» eller »gä 
till» häst, till fots, i vagn eller fartyg, i 
stället för rida, åka, ro o. s. v. Frans
mannen är af naturen vig och uthållig i 
kroppsöfningar, men att han icke älskar 
dem för deras egen skull, derom är sak
naden af beteckningar i språket ett all
varsamt intyg. Sedan all slags sport i hög 
grad blifvit modern i Paris, har språket 
också upptagit en massa af engelska konst
ord; vi behöfva knappast säga att allt hvad 
som hörer till stallet och kapplöpningarna 
är engelskt, men äfven annat, som icke 
har omedelbart sammanhang med den ädla 
jockeyvetenskapen, till exempel då man i 
trädgårdskonsten borttagit den vackra och 
betecknande benämningen för gräsmatta, 
pelouse, för att af det engelska bowling- 
green göra sig det befängda boulingrin. 
Icke ens så enkla begrepp som stå, sitta 
och ligga kunna uttryckas i ett enda ord 
utan fordra tunga omskrifningar, och det 
kostar besvär att uttrycka en så simpel sak 
som »att vara hemma», ehuru å andra sidan 
fransmannen har ett särskildt ord för att 
uttrycka hemkärlek, casanier, bildadt af ett 
italienskt stamord, och såsom en utländsk
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Importartikel icke heller användt i Jen mest 
älskvärda betydelse. Jemföra vi engelskan 
och de öfriga germaniska språkens rikedom 
på grafiska och välljudande benämningar för 
en mängd af dessa till hälften materiella 
till hälften andliga föreställningar, hvilka, 
i det förstnämda språket, samt och synner
ligen hemtade af saxisk stam, gifva en så
dan mjukhet, rikedom och färgskiftning åt 
framställningen, så kunna vi väl säga, att 
franskan med all sin ståtlighet, sitt väl
ljud och sin logiska precision, är kall och 
fattig i en förvånande grad. Man behöf- 
ver blott jemföra smekorden i franskan och 
engelskan, för att komma på den tanken 
att engelsmännen lefva ett sannare och 
rikare inomhuslif än deras östliga grannar.

Vi säga detta icke i den mening att 
innerligheten skulle saknas inom de franska 
familjerna; tvärt om är slägtens samman
hang och solidaritet der större än i något 
germaniskt land, och det i sed och tänke
sätt qvarstående romerska familjebegreppet 
förekommer oss nordbor alldeles för strängt, 
att icke skarpt stöta -våra begrepp om in
dividuel frihet. Men hvad som genast faller 
främlingen i ögonen är den höga grad af 
artighet hvarmed äfven den största vänlig
het är blandad, och man kan icke frigöra 
sig från den känslan att de förbindliga 
orden blifvit under århundradenas lopp 
upprepade så många gånger att de fått 
den bästa delen prägel afnött, hvarför de 
både utgifvas och mottagas med betydlig 
rabatt. När några förbindliga ord genast 
växa ut till mille honnêtetés, kan man väl 
undra huru mycket ett enda af hela tusen
talet bevis för »heder» verkligen är värd. 
Helt annan klang har det engelska honesty, 
liksom britens kindness är någon ting ojem- 
förligt mer än både bonté och obligeance. 
Hvad är en cher ami vid sidan af en dear 
friend? Af de vänlighetstermer som slösas 
på så många och så ofta måste ju helt 
enkelt större delen vara förslitna och i be- 
hof af ommyntning.

Till denna depreciation hafva många om
ständigheter bidragit. Intet folk talar så 
mycket som det franska, och följaktligen 
bortslipas lätt ordens ursprungliga mening, 
på samma gång som de i uttalet fått en 
makalös politur. Fransmannen är af natu
ren meddelsam, och hans vana att tala har 
gifvit honom ett ordflöde, som i bästa fall 
är nära beslägtadt med snille men under

gäster att 
helst, 

Det är

vanliga omständigheter icke mycket höjer 
sig öfver virtuositet.

Fransmannen, och i synnerhet fransyskan, 
anser det för en skyldighet att tala o®“ 
föranleda andra att tala. Bland en värd
innas behagfullaste och högst värderade 
egenskaper är att förmå sina g 
tala. Tiga kan hvilkel djur som 
men endast menniskan kan tala.
så älskvärdt att unna en hvar till att gör» 
sig gällande det bästa han förmår, och det 
är så sjelfviskt att icke draga sitt strå til 
den allmänna trefnaden. Det engelska ut
trycket to enjoy one self, att njuta sin eg®11 
lugna och tysta tillvaro, är oöfversätthg1 
och obegripligt på andra sidan om Kanal®®-

Denna vana vid meddelsamhet har ®llia 
fördelar, i det den underhåller och öka’ 
sinnets naturliga liflighet och till en fö* 
underlig grad uppöfvar svarfyndighet®11' 
Man kan säga att en fransk konversati®11 
är en oupphörlig fäktning med ordets fl® 
retter. De franska damerna läsa icke m)® 
ket sedan deras uppfostran blifvit sluta®» 
men de kunna samtala i nästan alla ä® 
nen och hafva en förunderlig skicklig11® 
att med några väl anbragta anmärkning111 
betäcka sina misstag i sak. Hela förkla 
ringen af deras verldsberömda esprit liggel 
i denna dristiga lek med ord, detta O'11 
diga begagnande af dubbelmeningar, ha 
genomskinliga anspelningar och fantasin» 
bilder. Språkets arsenal har en gång *01 
alla blifvit försedd med passande vapen f®1 
dessa gladiatoriska tankespel.

Men olägenheterna äro icke heller ring®’ 
Om det icke kan nekas att den sanna in® 
vidualiteten hos enskilda och nationer g®1 
sig uttryck i språket, så är det lika onnss 
känligt att när språket en gång, ge®0® 
lång häfd och en högt uppdrifven littet® 
odling, stadgat sig uti en bestämd, ska>) 
utpräglad form, så utöfvar det i sin 01 
ning en despotisk återverkan öfver tan» 
och tvingar den att röra sig i sam111®’ 
strängt begränsade former. Den en g®1® 
för alla färdiga frasen drager oförtnä* 
idéerna med sig, och den gamla säg11 
om meuniskor, som så ofta upprepa 08911 
ningar att de sjelfva till slut tro på d®1®’ 
är icke någon dikt. En stor del af ullt 
visningstideu i den franska uppfostran 
egnad åt begagnandet af det gamla °raser 
riska språkmaskineriet, med dess stora fr8® . 
om ära, ridderlighet, patriotisk hänför® ’
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>' s- v- De uppväxande individerna af 
a könen lära sig öfverdriften såsom en 

, st- det är ampjifikaiionen eller uttryc- 
e»s öfverstegring i afsigt att framkalla en 

1»°’ vei'kan, på hvilken en så stor vigt 
0®gesretorikklasserna: man kan ej tala 
ste - »behaglig», utan man må-
u sa^a »löpa», »skrika», »förförisk». Det 
serha °rat uppfylles af dessa evinnerliga fra- 

°m storhet och höghet, och tungan lär 
uPprepa dem i allt jemt stegrade gra- 

kä ’ dess de blifvit trosartiklar. Hvem 
f'Bn.er ej ’8eu verkningarna af detta upp- 

"ngssätt i ropen à Berlin för två år se«au I 1
füsa' de** möjligt att denna böjelse att be- 
Va . S1g me<l S*Ua e£ua ord skulle hafva 
ÖQ rutan inflytande på Frankrikes senaste 
s- ”■ Den som söker samvetsgrant göra 

d° krafter som, under den glän- 
rik \ ^an hög odling och materiel 
UpL.Oltl. arbetat på det franska samhällets 
i räP°^nin^’ ^an omöjligt undgå att medtaga 
sto tB)?®en den faktor som heter den franska 
tgj ‘* igheten. I alla Frankrikes parlamen- 
s Ka församlingar har frasen varit en 
stöjjädsmakt, som nästan alltid verkat för- 
låtaa'!^e' Talaren från tribunen kan aldrig 
Hjj ,b*i att spela en rol; han står der 
skäl 6 sasom en statsman än såsom en 
°rat es.Pe‘are> hvars åtbörder, tonfall och 
ga]cOllSka vändningar fästa kammarens och 
grajlerQas uppmärksamhet i långt högre 
h8n an hvad han har att säga, och när 
sin ^dstigit, skalla, i fall han lyckats i 
°ch Vreskati°n, åhörarnes bifallsyttringar, 
krJ'ek-anS vanner skynda att lyckönskande 
spill ' 'lans händer. Detta oupphörliga 
nödy^de af granna men tomma ord måste 
ten aadigt återverka på tanken och afsig- 
°ch §jfva den förra en betänklig frivolitet 
sonij^°la d®11 senare beroende af den per- 
ma|1 ga fåfängan. En talare, till hvilken 

detta sätt lyssnar, måste utan tvif-
°ch i 8 att l-ro Pa si” egen ofelbarhet, 
sto ‘en publik som af honom häuföres till 
den f3tlde bifallsyttringar förledes lätt till 
end °lesfällningen att den i hvad den hör 
har återfinner sin egen tanke. Ett folk 
lig u,1(ler många år berusat sig med offent- 
med ° ' enskild mångtalighetet, uppblåst sig 
h°lif t °'* Pa s’n e£en förträfflighet, sitt 
srnu ] skarpsinne, sin rättskaffenhet och 

ysande krigiska egenskaper; det har 

lärt sig att i sin inbilskhet, och i sin naiva 
okunnighet om främmande förhållanden, af- 
visa och nedtysta alla de obehagliga upp
lysningar som kunde störa dess angenäma 
tro på egen ofelbarhet. En sådan nation 
är lättledd såsom en skara af barn, när 
någon säger dem hvad de vilja höra, och 
lika otillgänglig för allt som icke sma
kar dem; först när verklighetens hårdhändta 
allvar förjagar lättrogenhetens bländande 
inbillningar, börjar man ropa på förräderi 
af den som nyss var en afgud: nous som
mes trahis! Sådana menuiskor måste stän
digt finna sig förrådda.

Det vore en öfverdrift, till hvilken vi 
icke skola göra oss skyldige, om vi sade 
att Frankrikes pröfningar var en följd af 
nationens lifliga meddelsamhet och den makt 
språket en gång fått öfver sinnena, men 
utan delaktighet i dessa missöden hafva de 
icke varit. Vi hafva kunnat höra bekännel
sen derom af fransmännens egen mun: 
deras bästa män hafva i ruelsens ögon
blick utsagt bittra- sanningar om folkets 
tanklöshet, förblindelse, okunnighet och 
fåfänga, talat hänförande om nödvändig
heten att åstadkomma djupgående reformer 
i det allmänna tänkesättet, och vi äro 
ej säkre att de icke, för nöjet att höra 
sig sjelfva tala så vackert, glömt bort en 
stor del af det goda och sanna som de 
hade att säga. För öfrigt är det icke så 
lätt att göra förbättringar i seder och va
nor som i lagar, och mr Jules Simon, 
Frankrikes närvarande undervisningsmini
ster, kan lättare vända upp och ned på 
hela organisationen af den tjenstemansarmé 
som utgöres af folkskolelärarne, än han kan 
ändra ett enda ord i språket eller modifiera 
dess betydelse. Det är icke sannolikt att 
den franska natioualkarakteren på en gång 
tager något djupare intryck af de upplef- 
da händelserna. En nation som genom 
många århundraden varit van att skrifva 
lagar för modet och nöjena i den öfriga 
verlden går icke att sätta sig i säck och 
aska, för att i evighet begråta ett par för
lorade provinser, och skola vi tro tidnin- 
garnes berättelser, är lyxen i lefnadssätt, 
klädsel och nöjen under republiken ännu 
öfverdådigare än någonsin under kejsar
dömet. Detta må vara beklagligt, men det 
är hvarken oförklarligt eller kanske ens all
deles oförlåtligt. Ett så lifligt folklynne
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som det franska springer lätt från den ena 
ytterligheten till den andra, och hvem vet 
om icke just denna förunderliga spänstig
het är en af dess bästa och nyttigaste egen
skaper? Ett annat folk skulle, efter allt 
hvad Frankrike erfarit under de båda sista 
åren, vara slaget till marken, för att kanske 
aldrig mer resa sig. Med Frankrike är det 
ingen sådan fara, så länge de bittra kän
slorna få ge sig luft i ord. Det fins också 
i botten af det franska lättsinnet en stor 
fond af sann godhet och älskvärdhet, som 
adlar ysterheten och väl efter hand lärer 
sig att stäfja den.

Det är en stor lycka för ett folk som 
på naturligt sätt kan reformera sitt språk 
och öppna nya kanaler för nya tankar, 
som behöfva uttryck, antingen förråden 
hemtas i ett högt utveckladt fornspråk, 
eller i povinsialismer af så oförvitlig smak 
att de utan att stöta låta använda sig i 
litteraturen. Det franska språket saknar 
båda dessa fördelar; det har intet annat 
fornspråk än latinet att falla till baka uppå, 
och dess folkdialekter, med ett enda svagt 
undantag, äro grofva och råa jargons, som 
ingen bildad menniska förstår eller vill 
göra sig den mödan att lära. Der hafva vi 
åter en af de synder som vidlåda den 
gamla franska centralisationen; den har 
förqväft all bildning utom den enda af 
staten auktoriserade, och den får grund
ligt plikta för sin förbrytelse. Det franska 
skriftspråket, som i det väsentligaste äfven 
är det bildade talspråket, har sedan århun
draden bibehållit sig i det närmaste oför- 
ändradt, både till ordförråd, former och 
stafning; den allmänna tonen tillåter icke 
hvem som helst der att lappa och bättra på 
småsaker, ehuru det i råttskrifningsväg icke 
kunde vara så litet att göra, och för ny
bildning af ord eller uttryck fins det intet 
förråd att ösa ur, ty franskan har ej såsom 
engelskan bildat sig genom en kompromiss 
af flere, hvar för sig rika och högt utveck
lade tungomål, hvarigenom det blir möj
ligt att bland eu mängd liktydiga uttryck 
välja det tjenligaste; ja, den saknar äfven, 
liksom dess romaniska samslägtingar, denna 
bildbarhet för härledning och sammansätt
ning som är utmärkande för tyskan, och 
hvari de nordiska språken ej heller äro 
lottlösa. Om man jemför två franska 
ordböcker från olika tider, skall man finna !

en förunderligt ringa tillväxt i ordförrådet, 
nya tekniska termer tillkomma naturligtvlS 
med vetenskapernas framsteg, men dessa 
äro nästan utan undantag formade af gr8 
kiska och latinska beståndsdelar samt fö'J 
aktligen utan särskilda förklaringar obegnp 
liga för den stora mängden, som saknar kl»8 
sisk uppfostran, hvilket är en icke ringa olä 
genhet för folkbildningen. Att äfven för de 
vanliga lifvets behof några nya uttryck maste 
uppkomma hos ett folk som talar så mycket> 
faller af sig sjelf, och det är i synnerhe 
i Paris som dessa nya ord och ordvändm8 
gar utmvntas. Men det är endast ett ring3 ~ * ... fl 8antal af dem som gå in i litteraturen ;
flesta födas af modet eller nycken, Ie _ 
för en dag eller en saison och falla det

nu, öppnade en fransk qv'tl"<J

efter i välförtjent förgätenhet. ..
Det kostar något att en gång hafva vi’rlj 

stor, och ehuru det franska samhället 8 
många gånger blifvit upp- och nedvan & 
inom mindre än ett århundrade, hvilar 
dess språk ännu en magnificence, men P 
samma gång en stelhet och ett armod, s® 
äro arffallna från Ludvig XIV:s dagar. F 
fängt slår det sprittande franska lynnet 
en fångad fogel vingarne trötta mot ( 
konventionella skrankorna af sitt en gäng 
för alla färdigbygda språk, utan att kuB° 
spränga dem. Detta språk är i många 8 
seenden beundransvärdt: det lämpar sig 
märkt för korrekthet i beskrifningar, ° 
för bindande logisk bevisning, på same 
gång som det är oumbärligt för det 6 
ganta salonslifvet. Vi skulle derför |C _ 
förundra oss, om det, i trots af furst F1S 
mareks beslut att utrota det ur dipl01”’ 
tien, förblifver den internationella politik® 
språk liksom den lärda verldens. Men 
franska folket behöfver djupare andliga ka 
språng, hvaraf det kan släcka sin törst ° _ 
dricka helsa, än dem som hittills äro öpP 
nade. Hvarifrån detta förfriskande A® 
skall komma, är icke så lätt att nu begr'P ’ 
men säkert finnes det någonstädes 1 
var. När Frankrike efter den förste t 
poleons krig låg flämtande och vanm»8 ° 
liksom nu, öppnade en fransk qvlI‘ j 
m:me de Staël, i sin bok om Tyskl8’1., 
liksom en ny horisont för sitt lands . ]ell 
gens. Vi kunna knapt misstaga oss i . 
föreställningen att de välgörande 
serna äfven denna gång måste komma 
ifrån. Frankrike har sutit alldeles



— 445 —

"Jcket inne, hört ingen annan röst än sin 
’ntet annat språk än sitt eget, 

a t inga andra idéer att lefva på än sina 
t^'n- Detta är en dålig andlig diet, hvars 
' *’ga verkningar varit aftyning och tvin

sot. Den bästa patriotismen är att till
egna sig allt hvad andra folk hafva godt 
men ändå icke upphöra att vara sig sjelf 
trogen.

Strödda underrättelser.

l»ndr- 
f
fa.^.1
skilj -et' Hans trogna och humoristiska 
l'ål| ri,1Sar af de sociala och sällskapliga för
de antlena i de gammalmodiga tyska resi- 
Uil(| Srni'städerna,af det brokiga, rörliga lifvet 
ffa er Haliens glödande himmel höra, jemte 
debi ta Ringarna af de iriska sederna i 
s°>n |^eias egendomlighet, till det bästa 
(»It r 11 uyare engelska vitterheten på detta 

j '“'«nibragt.
i föddes 1809 i Dublin. Sedan han 
stn(p fädernestad afslutat sina medicinska 
iiiHj \er> begaf han sig till Göttingen, hvarest 
8e(| lu*vudsakligen studerade land och folk.

‘r>nera lefde han någon tid i Brüssel i

Charles Lever. De engelska tidnin- 
0]n’la °Ch revuerna meddela underrättelsen 
utt. /"'karies Levers nyligen timade död och 

' a aHa sin sorg öfver förlusten af denne 
^°duktive och allmänt omtyckte författare. 
, ever hörde till den goda gamla skolan, 

ls romaner ingripa i det fulla brokiga 
^^"niskolifvet och söka icke uteslutande 
8fn^.1^Va en ryslig och spännande fram- 
n*dia^^ dess nattsidor. Ilan har aldrig
s . s’g den moderna engelska 
fag18at*°nsbelletristiken, som hopar fasor på 
Rräsf °C‘l 'Ier oupphörliga morden och 
i >'8'Sheterna hindra läsaren att andas, och 
det • författaren, som tyvärr oftast tillhör 
till l*vlnDga könet, nästan aldrig kommer
t en konstnärlig motivering af karak- 
DickJa °Ch handlingen. Thackeray och 
fydl'6118 ofverträffa visserligen Lever be-

* uppfattningens djup och flödande 
när *’ men v* måste likväl ställa honom 
irisk''18’’ dessa. Det starkt framträdande 
äfv 1 e'ementet med sin naiva glädje åt 
h..etlfyr °ch underbara tilldragelser, hvilka 
an» °uttömliga penna skildrar så lätt och 
dock'lillnt’ 'laUS behagligt anspråkslösa och 
så intresseväckande sorglöshet har
hon Ä ’lemma som i utlandet förvärfvat 
länd " en ^ackstim läsarkrets. Främmande 
för ei kände han af egen, grundlig och 
fare t" en&elsman särdeles fördomsfri er- 
s]jj|j ,et. Hans trogna och humoristiska 
hål|arill^ai' af de sociala och sällskapliga för

egenskap af läkare vid der varande engel 
ska beskickning och började derstädes sin 
«Harry Lorrequer», som genom sin friskhet 
och osökta humor gjorde en sådan lycka 
att författaren derefter helt och hållet eg- 
nade sig åt skriftställeriet och något senare 
till och med öfvertog utgifvandet af Dublin 
University Magazine, hvilket han förestod 
under tre år. Derpå lemnade han hemmet 
och lefde någon tid i Tyrolen, sedermera i 
Florens; 1858 utnämdes han af lord Derby 
till vicekonsul i Spezzia och utbytte 1867 
denna vistelseort mot Triest, hvarest han 
ända till sin död med oförminskad andlig 
spänstighet ifrigt sysselsatte sig med lit
terära arbeten. Hans sista romaner ådaga
lägga jemte mycken mognad en djupt gå
ende iakttagelse af menniskor och omstän
digheter, lyckade skildringar af det engel
ska så väl som det kontinentala lifvet och 
en mästerlig karakteristik af personerna, 
hvilka han tager ur de mest olika sam
hällsklasser och alltid förstår att framställa 
fullt lefvande och sanna.

Klimatet och fysiken. Det är svårt 
att öfvertyga en nordbo att ett kraftigt, 
krigiskt eller arbetsamt slägte kan uppväxa 
under en glödande himmel eller i de varma 
ländernas ljufva milda luft, under tropi
kernas hetta eller öfver hufvud i något 
klimat som är så fullkomligt att det af sig 
sjelft fyller den menskliga njutningens be- 
hof. Den åsigten att menniskan blom
strar och trifves bäst i ett tempereradt klimat 
öfverlefver hvarje bevis på motsatsen och 
skall med fullkomlig köld upprepas af samma 
person som nyss berättat er att de två full
komligaste klimat på jorden, det tasmaniska, 
hvilket är det till ether förvandlade engel
ska klimatet, och det kaliforniska, som är det 
afkylda grekiska klimatet, frambringa de båda 
svagaste menniskoracerna. Den infödde 
tasmaniern och gräfvarindianen äro de läg
sta, hittills observerade prof på menskliga
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varelser. Så vidt som detta lätt åtkomliga 
men mycket ofullständiga bevis skall gälla, 
så äro de fysiska egenskaperna, styrka, 
kroppsstorlek, mod och kanske skicklighet 
— vi tvifla på att denna är en fysisk egen
skap, men hon räknas understundom för en 
sådan — allesammans oberoende af klima
tet och särskildt oberoende af thermometern. 
Det gröfsta och starkaste slägte på jorden, 
det nubiska vid öfre Nilen, lefver i en hetta 
af hvilken Werne, den resande som nog
grannast iakttagit dess oerhörda muskel
utveckling, nästan blef stekt, och kan lefva 
och frodas i stockhyddor, från hvilka den 
starkaste nordbo utbäres svimmande och 
halfdöd. Kejsar Wilhelms pommeranare 
äro i fysiskt afseende knapt jemförliga 
med dessa män och i allmänhet icke heller 
dugligare. En humai från Konstantinopel 
eller Kairo skulle med lätthet bära en af 
våra bärare och hela hans packning på kö
pet, och en bengalisk båtsman skulle ro 
en engelsk sjöman, hvad ihärdigheten an
går, till dess denne finge slag. Bengale™ 
är vek och peguanern är icke tapper, men 
malajen, född under alldeles samma vilkor 
hvilka Macaulay anser såsom orsaken till ben
galernas förvekligande, har en vesslas mod, 
en apas vighet och en fullblodshästs uthål
lighet. Araber och morer äro födda i en 
öken, hvarest solen tyckes hata menskliga 
varelser och förföljer dem med ett slags 
medveten grymhet, och likväl anse Frank 
rikes och Spaniens manliga krigare dem 
såsom så fruktansvärda fiender. Få mensk
liga varelser äro så kraftiga som parserna, 
hvilkas brottare slogo på flykten utvaldt 
folk ur den britiska armén, och de hafva lik
väl i mansåldrar vistats i ett klimat, i jem- 
förelse med hvilket Italiens är kallt, och för 
två århundraden sedan iVestindien; ingen 
är så arbetsam som sydkineserna, menni- 
skor från detta ångande heta deltaland 
hvarest, då jorden blifver vatten, männen 
enligt den populära teorien borde blifva 
qvinnor. Peruvianern är en saktmodig va
relse, men hans klimat är kallare än det 
som herskar i Panamas och Guianas trak
ter, hvarest den starkaste och stoltaste af 
urinvånare, karaiben, ännu försvarar sin 
ärfda frihet. Från det mellersta Italiens 
milda förslappande klimat, såsom vi nord
bor anse det, kom den oböjligaste, tappra
ste och verksammaste varelse som någon
sin trampat jorden, den stridbare romerske

patriciern, hvilken efter tusen års hetta, 
öfverflöd och mättad njutningslystnad ännu 
var den fruktansvärdaste motståndare m0 
hvilken en fiende kunde komma i beröring, 
och han öfverträffades i styrka endast a 
de män som från Palestinas glödheta slutt 
ningar och Idumeens brännande hetta stroW 
made ut till den heliga stadens försvar- 
Skottar och svenskar äro erkändt manhaftig
folk, skickliga till arbete, strid och försa 
kelse, men de äro icke manhaftigare eil®1 
tapprare eller ståndaktigare än de odlar0 
som födas i Syd-Carolinas qväfvande ris 
kärr eller Georgiens heta öknar eller L°UI 
sianas ännu hetare laguner, moras och s»10 
piga småskog, hvarest enligt alla antag0 
skäl menniskorna borde urarta till pultron®’- 
Delawarerna, söner af ett tempereradt kl 
mat, voro icke tapprare än Floridas sem1 
noler eller så tappra som sitt fjerran boen« 
slägtfolk Panamas karaiber; och neg°r0’ 
flyttad från tropikerna, förlorar tydligen si° 
kraft. Vi tro, att värmen démoraliser0 ’ 
men då Spanien gick före Britannien, 0 
öfrade och koloniserade - kontinenten, °0r 
trehundra spanska röfvare, anförda af 0,1 
brutal skojare, nedtrampade ett halfci™1 
seradt rike, var Spanien lika varmt s°111 
nu. Vi tala om anglosaxarnes ovanlig11 
fruktsamhet, hvilka nu årligen sända 011 
här af 100,000 personer att befolka A010 
rika och södra kontinenten utan att kän1111 
någon afmattning; men hvilka befolkad0 
Indien och södra Kina och Medelhafv® s 
sydliga strand och spanska Amerika 0,11 
icke racer som i mansåldrar varit uts0tt0 
för solen ? Det var icke under hårdt duskin 
väder som soltemplet i Boalbec reste 51^ 
eller Luxors pelare eller Coliseum, alla d®500 
monument af menniskofliten så väl som 0
skickligheten och den okufliga ihärdighet® ’ 
Låt vara att arbetet förrättades af slafv01’ 
men det är ej af den svage som slafv01’1 
hållas i slafveri.

Men denna styrka som är framåtskrid011 
dets orsak, denna energi som ständigt t1’110, 
ger sig fram är kanske egen för lo 
hårda men tempererade klimat? Är B11^ 
land hetare för bonden än för egendom^ 
egaren, och hur mycket har bonden ? 
ändrat sig sedan lifegenskapens afskaffau1 
Var Grekland kallare vid Athens blomsti'1”^ 
än vid Athens fall? Om vår civilisât’0’ 
alltid går framåt, så kan detta vara ® 
bevis för att klimatet är ett vilkor °



^atn‘dskridandet, men hvar är beviset för 
a , hon skall gå längre än kinesens som i 

Ondraden oupphörligen gått framåt och 
elf , st'Uastâende eller tillbakagående, 
Cg61 Egyptens eller öfre Indiens, hvarest 

kända yrken och konster dött ut?
°n kan naturligen gå oupphörligen framåt, 

sk<n l‘et är k>l°tt ett antagande att den så 
, > att det, med andra ord, fins något 

^6«ient af framåtskridande i de nordliga 
till'1'^611 SOra södern icke eger, någon källa 
icke * '‘Cn kalla mulna väderleken, som 
so 6 *'ltlS ’ Asiens hetta eller i den eviga 

Waren på Medelhafvets kuster.

n(^’n(ll,ålen i Alperna. Den som ge- 
d lesl Schweiz i dess olika trakter och 
U^nder haft tillfälle att någon längre tid 
gän»IS m,et' vallhjonen har kanske någon 
det °°11 der på tal om vädret hört 
läno- ylandet: »det vackra vädret står, så 
harb . wsten går». Denna väderleksspådom 
j j Sln. grund i ett luftdrag som förefinnes 
Och 1 s^or mängd förekommande djupa 
v>nll?tni>’a klippspringorna, de så kallade 
le|je ’olon, och hvilket, allt efter som väder- 
åtei-L andrar sig, plötsligen upphör eller 
besp°lniner' k>et gifves väl få resande som 
af - alperna och icke sett en eller flera 
kotn'SSa nastan uteslutande i kalksten före
gått 'i e springor, och som icke likgiltigt 
vin<l| ' em ^örbi, emedan de icke känt till 
Sntal '^ens eSendomlighet. I temligen stort 
th,i| ’,’PPtiäda dessa på Meerenalp i Klön- 
ber ’ titippenn]p vjj Leukelsjön, vid Panzer- 
chcnti^il ^mmetlealp, vid Seelisberg, i Schä- 
sfall la v’d Wallensjön och flera andra 
Qvn^n.. mycket talrikt vid foten af de s. k. 
ber,, 'Ederna, hvilka stödja sig mot de höga 
dossa h^”8rne’ ^et förstås af sig sjelf, att 
detl ‘ ”’jder för sin uppkomst hafva att tacka 
förvjo6'10111 ytire inflytelser splittrade eller 
bakv laC'e klippan, som ännu tjenar dem till 
eg ii blessa öppningar hafva vanligen 
här nedifrån och en ntgång uppåt; 
en I , der fattas den senare. Om man 
«pri// f' SOmmardag går tätt förbi en sådan 
kalit Fa> känner man ett temligen starkt 
rga. . tilrag, som framtränger ur den sam 
förh?|V|illtertiden deremot eger det motsatta 

rum, i det nemligen den yttre 
öfter .« tömmar in i öppningen. Denna 
teeis rstiden och väderleken vexlande före- 
hål8e ^aste ovilkorligen väcka de i dessa 

"arhet dag för dag kringvandrande 

vallhjonens uppmärksamhet och gifva anled
ning till iakttagelser, hvilka åter slutligen 
förde till resultat med stöd af hvilka man 
trodde sig kunna nyttja vindhålen såsom 
väderleksprofeter.

Det nämda luftdragets uppträdande 
eller försvinnande finner sin förklaring i 
den lodräta och dermed i förbindelse stå
ende vågräta gången af springan, och 
vidare i de vanligaste företeelserna hos 
sjelfva temperaturvexlingen. När under de 
heta sommardagarna den yttre varma luften 
intränger i den öfra öppningen, afkyles 
denna småningom, blifver tyngre, sjunker 
nedåt och utströmmar derpå ånyo genom 
den nedre mynningen såsom kallt luftdrag. 
Om vintern då den yttre luften är kallare än 
den i springan befintliga, intränger den sam
ma genom den nedre öppningen och stiger 
som i en uppvärmd skorsten uppåt. Vid så
dana tillfällen då den yttre luften är lika med 
den i springan befintliga, förekommer intet 
luftdrag. Icke utan inflytande på temperatur
vexlingen och de vid vindhålen uppträdande 
företeelserna är också naturligtvis den i de 
tomma mellanrummen inträngande daggen, 
som långsamt sipprar igenom och kommer 
i beröring med den varma luftströmmen. 
Ju torrare luften inkommer i gången, desto 
starkare försiggår naturligtvis afdunstnin- 
gen af det inträngda och afkylda vattnet,, 
ju fuktigare desto svagare. Deraf förklarar 
sig att vinden just de hetaste sommar
dagarna kommer som starkast och kallast, 
under det att han före eller under regn är 
svag och nästan omärklig.

Undersöker man något närmare sprin
gornas inre, så finner man att de hafva 
flera genom lösa klipplager åtskilda för
greningar, och att luften i dessa afdelade 
luftrum hafva den lägsta och på samma 
gång i det närmaste lika temperatur. 
Vid sommarens slut samlar sig vanligen 
is i närheten af utgången och qvarligger 
på några ställen hela året. Ju hetare som
maren är, desto mera is bildas. Vallhjonen 
tillgodogöra sig denna omständighet, då de 
nemligen bo i närheten af ett vindhål, i 
det att de nyttja det samma till mjölkkam
mare; de påstå äfven att i ingen annan 
källare grädden så fullständigt och så snart 
afsätter sig som just i dessa hål. Att 
vindhålen och de dermed förbundna före
teelserna voro kända redan för århundraden 
till baka, bevisar en uppgift af Cysal i hans
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beskrifning öfver Vierwaldstättersjön. Han 
berättar att vid Bürgerberg befunno sig 
tvenne klippspringor, vindhål, hvilka redan 
i tvåhundra år varit kända af alla skep
pare. Så snart dessa foro förbi skulle de 
nemligen alltid hafva stält några krus sjö
vatten i springorna, hvarigenom vattnet 
blifvit mycket kallt och sedermera under 
de heta sommardagarna erbjöd en sval och 
uppfriskande dryck. Det hade blifvit en 
formlig plägsed, att de som tömt ett så
dant krus åter ditstälde ett annat, fyldt 
med sjövatten, på det att andra skulle få 
njuta af den svalkande drycken.

I de kalkklippor som innesluta Vierwald
stättersjön befinna sig ännu många dylika 
vindhål, hvilka likväl i följd af sin afläg- 
senhet och klippornas otillgänglighet nu 
mera tjena hvarken såsom förvaringsrum 
eller väderleksprofeter.

Europeisk statistik. Före det italien
ska kriget räknade Europa 56 stater; se
dan nu mera de italienska och tyska små
staterna försvunnit, utgör de oberoende 
europeiska staternas antal icke mer än 
aderton, med en sammanräknad yta af 
179,632 geografiska qvadratmil och en be
folkning af 300,900,000 menniskor. I detta 
antal ingår kejsardömet Tyskland med 
40,106,900 inbyggare. I afseende på yt
vidd utgör det endast adertondedelen och 
i afseende på folkmängd endast något 
mindre än sjundedelen af hela Europa.

De stora europeiska staterna, det vill 
säga de som hafva mer än 25 mil
lioner invånare, äro Ryssland med 71 
millioner, Tyskland med 40 mill., Frank
rike med 364 mill., Osterrike-Ungern med 
36 mill., Storbritannien med 32 mill, och 
Italien med 26^ millioner. Dessa stater I 
med sina 244 millioner utgöra alltså åtta 
tiondedelar af hela Europas befolkning, j 
under det att för hundra år sedan, före 
Polens första delning, de stora staterna 
endast utgjorde omkring hälften af hela 
folkmängden, hvilken då icke var mer än 
160 millioner, hvaraf kom mo 18 på Ryss
land, 17 på Österrike, 5 på Preussen, 12 i 
på England och 26 på Frankrike: summa 
80 millioner.

I afseende på trosbekännelse räknar 
Europa 120 millioner romersk-katolska, , 
hvaraf 354 mill, i Frankrike, 28 mill, i 1

Österrike, 26 mill, i Italien, 16 niili- 1 
Spanien, 14| mill, i Tyskland; 70 milH°nel 
grekisk-katolska, nemligen 54 mill, i By" 
land, -5 mill, i Turkiet, 4 mil. i B11' 
manien och 3 mill, i österrikiska mon»1' 
kien; 71 millioner protestanter, hvaraf 
mill, i Tyskland, 24 mill, i England, ° 
mill, i Sverige, Norge och Danmark, 4 
mill, i Ryssland samt 3| millioner i o® 
österrikiska staterna.

Dess utom fins det i Europa 4,800,00 
judar, hvaraf 1,700,000 i Ryssland, 822,00 
i Österrike, 1,300,000 i Ungern och 500,001 
i Tyskland.

Guldlager i Nya Calédonien. I den«» 
franska straffkoloni, dit regeringen uiidel 
det sista året skickat Here tusen 1:01,1 
munards, hafva nyss blifvit funna två stor» 
guldklimpar af till samman 164 uns vig*-> 
således värda omkring 11,000 rdr. ” 
franska guldgräfvarne i Californien bai'» 
öfversäudt en af de sina, för att inhei°ta 
närmare underrättelser om läge och öfr>?» 
omständigheter, och man väntar dem of«1 
töfvadt i Nya Calédonien med enkla «*el 
kraftiga hydrauliska maskiner för att cg11'1 
sig åt guldsökande. För öfrigt skall 6 
bergsingeniör dit afresa på regering61*5 
uppdrag för att undersöka guldfyndigb6 
temas omfång och gifva biträde vid der»5 
tillgodogörande.
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