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POLITIK OCH LITTERATUR
UTGTFVEN AF

C. F. BERGSTEDT.

N° 34.

Lördagen den 24 Augusti

1872.

Stenkol stråna n.
Förra riksdagens behandling af hr Grills
motion om upphäfvande af inmutningsrätten å de mineralfyndigheter som efter
Grufvestadgan af den 12 januari 1855 äro
en sådan rättighet underkastade är så
märklig både i afseende på innehåll och
form, och kan medföra för några af våra
hufvudnäringar så utomordentligt vigtiga 1
följder, att vi finna oss uppfordrade att ,
efter vår förmåga bidraga till dess belys 1
ning och utredning.
För livar och en som har någon bekant
skap med våra bergsbruksangelägenheter är
det väl bekant, att 1855 års förordning
icke längre tillfredsställer de allmänna rättsfordringarna. Kedigerad under en tid då
denna näring började frigöras från en mängd
besvär, men på samma gång beröfvas vissa
för jordbruket ganska betungande undantagsförmoner, kan man på visst sätt säga
att hon utgjorde en kompromiss mellan '
två stridiga intressen. Hon innebar ett j
ovedersägligt framsteg, i det hon visser
ligen bibehöll inmutningsrätten i dess grund
sats men derifrån undantog åtskilliga äm- i
nen, såsom kalk- och sandsten, skiffer m m., i
hvilka snarare tillhöra jord- än bergsbruket, !
och i öfrigt, åtminstone i grundsatsen, er- |
kände okränkbarheten af jordegarens besitt- I
ningsrätt till allt hvad som är ofvan jord |
samt till hälften af alla de mineralfyndig
heter — under den förutsättning att han '
vill deltaga i kostnaderna — som inom

hans egogräns bringas i dagen, eller, un
der enahanda förutsättningar, till fjerdedelen af sådana som finnas under hans
mark men icke upptagas inom hans egna
rågångar. Författningen stadgar derjemte
att den som vill upptaga och bearbeta
mineralfyndighet skall hålla jordegaren
fullt skadeslös för allt det intrång på hans
mark som kan blifva en följd af grufarbetet,
och tillerkänner honom ersättning efter
gångbart pris för den jordrymd som kan
anses nödvändig för bedrifvande af gruf
arbetet; om detta afstannar, utan att
hvilostånd hos bergsöfverstyrelsen sökes
och erhålles, återfaller den afstådda mar
ken utan lösen till jordegaren. Men er
farenheten har visat att denne i verklig
heten stundom blifvit utsatt för både
intrång och förluster, och att han i några
enstaka fall stått mot inmutaren, om icke
rättslös, åtminstone utan det lagliga skydd
som ett ordnadt samhällsskick bör gifva
en hvar af sina medborgare. Dess utom
har det blifvit erkändt att den tidrymd
inom hvilken rättighet att inställa började
grufarbeten kan erhållas är alldeles för
lång — den kan under vissa omständig
heter utsträckas till 10 år —■ att det så
kallade försvarsarbete som erfordras för inmutningsrättens bevarande är allt för knapt,
hvaremot jordegaren har temligen kort
tid på sig att besluta sig. huru vida hau
vill deltaga i företaget, samt att nåera af

de rent tekniska föreskrifterna och anvisq
niugarna, hvilka knappast torde kunna
anses hafva sin plats i en allmän författ
ning, icke längre motsvara bergsbrukets ut
veckling.
Om* motionären, som har anseende för att
vara en af landets iusigtsfullaste bergsmän,
hade på dessa grunder föreslagit riksdagen
att hos regeringen begära en genomgripan
de revision af Grufvestadgan och dertill
augifvit den önskvärda riktningen för en
sådan omarbetning, bygd på bibehållandet
af sjelfva inmutningsrätten, så hade säkert
hans framställning blifvit af riksdagen, lik
som af den del af allmänheten hvilken frå
gan närmast rörer, mottagen med bifall
och tacksamhet. Han valde en annan
väg och föreslog att begära skyndsamt
utarbetande och utgifvande af en alldeles
ny grufvestadga, med borttagande af den
så kallade inmutningsrätten. Hans be
visning var hvarken så fullständig eller
så lugn som man hade rätt att fordra af
en i ämnet så kunskapsrik man, och de
anförda exemplen voro till icke ringa del
öfverdrifna. Åtskilliga af hans uppgifter
hålla icke streck, såsom då han påstår att
Grufvestadgan tillerkänner utan all appell
inmutaren en expropriationsrätt som icke
beviljas något annat enskildt företag, att
de på statens bekostnad företagna geolo
giska undersökningarna lemna ett tillfälle
till enskildt förvärf, som, om det begagnades,
hvartill all laglig rätt förefunnes, ej varit
afsedt, att våra oupptagna malmtillgångar
genom deu felaktiga lagstiftningen löpte
fara att utan ringaste ersättning falla i utländingars häuder, att ytterst få värdefullare
mineralfyndigheter blifvit på senare tider
upptäckta genom inmutningsrätten, samt
att hvad särskildt de skånska stenkolsfälten
angår Grufvestadgan verkat skadligt för ar
betenas bedrifvaude. Ohållbarheten af Here
sådana påståenden har under diskussionen
i kamrarne blifvit på ett öfvertygande sätt
ådagalagd.
Lagutskottet, som behandlade förslaget,
lemnade en ganska upplysande redogörelse
för bergslagstiftningen i några andra län
der och gaf sig mycken möda att häfda
giltigheten af det så kallade bergsregalet,
enligt hvilken kronan skulle vara den rätta
egaren till alla mineralfyndigheter och följ
aktligen berättigad att upplåta den. åt den >
förstkommande som till deras bearbetande 1

anmäler sig. Utskottet ansåg att, om
äfveu några skäl, såsom ökad företagsam
het och kapitalbildning, talade för en ytter
ligare inskränkning af inmutningsrätten,
så följde deraf icke att tiden vore inne
att helt och hållet upphäfva denna rättig
het och afstyrkte derför motionen,, då dess,
upphofsman icke gifvit utskottet någon an
ledning att yttra sig om möjligen önsk
värda partiella förändringar i Grufvestad
gan. Tre reservationer åtföljde betänkanr
det, dock endast en, af grefve J. O. Mörner,.
med angifvet syfte. Det yttras deri önsk
värdheten deraf att »det lättsinne och jordegarens rätt utan fråga kränkande förfa
rande som vid inmutningar nu ofta eger
rum blefve . i någon mon stäljadt», samt
att särskildt rättigheten att söka efter sten
kol måtte till jordegareus skydd väsentli
gen begränsas, och reservanten önskade:
derföre en underdånig hemställan »att kongl.
maj:t täcktes låta undersöka, huru vida icke
en förändring i Grufvestadgan i ofvan angifna syftemål borde ega rum, och om så
funnes vara förhållandet, låta Utarbeta en
ny grufvestadga och den samma riksdagen
sedermera förelägga».
Under den derpå följande diskussionen
i kamrarne upplystes att lagutskottet varit
nästan färdigt att tillstyrka motionen, men
att åsigterna ändrat sig, sedan dess leda
möter fått tillfälle att inhemta sakkunniga
personers åsigter och dess utom funnit att
de flesta främmande’ länder i sin lagstift
ning bevarat inmutningsrätten. Utskottet
hade likväl fattat beslut att uttrycka en.
önskan om upphäfvande af inmutnings
rätten för stenkol jemte sjö- och myr
malmer, samt bestämmande af strängareförsöksarbeten, men i brist på tillräcklig
sakkunskap hos den ledamot som åtagit
sig att uppsätta utlåtandet, vågade han icke
tillstyrka den provisoriskt beslutade hemställningen, och då frångick älven majori
teten sitt beslut. Debatten i öfrigt sak
nade icke sina märkvärdigheter. En talare
från Skåne, som i Första kammaren öpp
nade öfverläggningen, kastade den direkte
in på stenkolsfrågan, der den allt seder
mera hufvudsakligen rörde sig, men gjorde
sig i afseende på jordegarens påstådda rätts
löshet saker till icke ringa öfverdrift. En
ledamot från Halland gaf en sakriktigare
kritik af den nu gällande grufvestadgan
och lade dess verkliga brister ganska full--
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ständigt i dagen. Andra yttrade sig om
inmutarue och den ringa säkerhet de ansågos kunna erbjuda för den skada som
kunde blifva en följd för jordegaren, och
en af dem sade till och med att de i all
mänhet äro föga annat än lösdrifvare. Sam
ma påståenden framstäldes äfven i Andra
kammaren: inmutningen är för mängden
af dem endast en spekulation, och de börja
försöksarbeten mindre för att upptäcka
mineralfyndigheter än för att trakassera
jordegaren och uftvinga honom en lösepenning, för att freda sig för intrånget.
De bergsbrukande representanterna yttrade
sig, med högst få undantag, för bibehål
landet af inmutningsrätten, ovilkorligen i
fråga om metaller och till öfvervägande del
äfven i fråga om stenkol, men förbättrin
gar i Grufvestadgan till betryggande afjordegarnes rätt ville de icke motsätta sig,
och i denna syftning blef utlåtandet af
båda kamrarne till utskottet återremitteradt.
I anledning häraf återkom utskottet mot
riksdagens slut med ett betänkande, hvari
det, på grund af hvad i kamrarne före
kommit och i närmaste öfverensstämmelse
med sitt förut provisoriskt fattade men
sedan frånträdda beslut, föreslog en undernig skrifvelse med anhållan att'kongl. maj:t
ville »dels taga under nådigt öfvervägande,
huru vida inmutarerätten i fråga om sten
kol må kunna upphäfvas, och i sådant fall
derom utfärda författning, dels ock i öfrigt,
till förekommande af de olägenheter för
jordbruk och jordegare som inmutnings
rätten enligt gällande grufvestadga medför,
låta omarbeta denna stadga i ofvan angifna syftning, samt till granskning med
dela riksdagen förslag i ämnet». Deremot
hade grefve E. Sparre och hr S. Ribbing
reserverat sig. Den förre ville, då stenkol
i de flesta länder äro föremål för inmut
ning, och icke heller i Sverige något medel
bör försummas för erhållande af detta för
vår industri så vigtiga materiel, hafva
skrifvelsen så formulerad, att kongl. maj:t
ville taga i nådigt öfvervägande »huru vida
inmutningsrätten i fråga om stenkol må
kunna alldeles upphäfvas eller så begrän
sas alt garantier uppställas emot missbruk
deraf till men för jordbrukare eller jord
egare, samt i ena eller andra fallej derom
utfärda nåd. författning, dels låta omarbeta
grufvestadgan i öfrigt i syftning att före
komma missbruk deraf till men så för jord- -

bruket som bergsbruket». Om något fram
läggande af förslag inför riksdagen var
här ingen fråga. Professor Ribbing ville
icke hafva några olika grunder bestämda
för stenkol och metaller, men framstälde
ej något särskildt förslag.
Afven detta senare betänkande hade sina
underliga öden, och en af utskottets leda
möter i Första kammaren meddelade den
pikanta upplysningen, att utskottet först
uppgifvit ett annat förslag, i närmare öfver
ensstämmelse med grefve Sparres, hvilket
emellertid sedermera — han visste icke
»genom hvilkens bedrifvande» — hade blifvit utbytt mot det framlagda. Detta be
tänkande har blifvit mycket klandradt, dels
såsom ådagaläggande brist på konseqvens,
dels såsom bevisande en allt för stor und
fallenhet för de skånska intressena, och en
talare i Andra kammaren menade att för
slaget hade blifvit dikteradt af bref och
telegram söderifrån. Det stränga tadlet
synes oss icke fullt befogadt; ett utskott
måste ju fullgöra sina hufvudmäns uppdrag,
och hvarifrån skulle väl, såsom en af dess
medlemmar frågade, erfarenheten i stenkolssaken kunna hemtas annat än ifrån Skåne?
Dess utom räknade utskottet, då kamrarne
sannolikt icke hade väntat att hr Grills
motion skulle väcka en sådan storm, icke
en enda fackman, och det var dertill i
denna sena timma af riksdagen öfverhopadt
af arbete i frågor som mera egentligt
hörde till dess verksamhet. Om den förra
debatten i kamrarne hade varit lång och liflig,
så blef den andra det icke mindre. Mot in
mutarne framkastades ännu starkare klago
mål än förra gången : grefve Sparre yttrade
att »med inmutningsrätten bedrifves ett
oförsynt skoj», och en ledamot af Första
kammaren, som för öfrigt ansåg att inmutningsrättens borttagande för stenkol
skulle vara en olycka, sade att om inmu
tarne »möjligen någon gång skulle vara
äfveutyrare, hvilket han icke ville bestrida
att förhållandet nu är i Skåne, så hafva
dock dessa äfveutyrare beredt landet en
oberäknelig fördel». För öfrigt afgåfvos,
liksom gången förut, i båda kamrarne gan
ska sakrika yttranden, och diskussionen i
sin helhet har, med undantag af rent tek
niska detaljer, icke lemnat inånga områden
af frågan obelysta. Beslutet utföll i båda
kamrarne för grefve Sparres reservation, i
den första med endast 49 röster mot 45,
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hvilka ville hafva lagutskottets förslag, med afslogs utlåtandet, och dermed var saken
uteslutande af orden «till granskning«, hvar för den gången förfallen.
Nu var det åter Första kammaren som
med afsågs att få hela denna angelägenhet
behandlad såsom en civillagsfråga, och af höll på riksdagens beslutanderätt, ehuru, så
Andra kammaren med 103 röster mot 62, som vi sett, det fattades 4 röster för att
som instämde f ett af hr Liss Olof Lars göra åsigten gällande. Märkligt nog var det
son framstäldt förslag, att riksdagen skulle den konservativa sidans män som förde
anhålla »att kongl. maj:t täcktes, till före minoritetens talan: det var f. d. statsrådet
kommande af de olägenheter för jordbruk grefve H. Hamilton som föreslog bortta
och jordegare som inmutningsrätten enligt gandet af orden »till granskning», på det
gällande grufvestadga medför, låta omarbeta att ärendet skulle blifva ansedt såsom ett
denna stadga samt till granskning meddela civillagsärende; en annan f. d. medlem af
riksdagen förslag i ämnet«.
statsrådet, hr von Ehrenheim, fann det
»icke önskligt att riksdagen åt kongl. maj-.t
För att nu först hålla oss vid den öfverlåter en vidsträcktare lagstiftningsrätt
formella sidan af saken, så möter oss ge än hvad som angår sådana detaljbestäm
nast den öfverraskaude omständigheten att j melser som äro af rent administrativ na
riksdagen, som eljest är så noggrann med | tur; grefve C. G. Mörner och riksarkivarien
afseende på gränserna för sin befogenhet, | Nordström, af hvilka ingendera kan miss
kastat en så stor fråga som denna hand- i tänkas för någon åtrå att undergräfva ko
löst ifrån sig och gjort den ensamt be nungamakten. ansågo båda att Grufvestad
roende af regeringen. Grufvestadgan af den gan, såsom berörande vigtiga frågor om
12 januari 1855 promulgerades af regerin eganderätt, är af civillags natur, och att
gen, sedan först både tekniska och juridi riksdagen icke bör bortskänka sin rätt att
ska myndigheters utlåtanden blifvit infor tillika med konungen deröfver besluta. Men
drade, samt det derefter utarbetade försla stenen var nu en gång satt i en rullning
get blifvit af kongl. maj:t «för erforderlig som icke kunde hämmas, sinnena voro
granskning« meddeladt rikets ständer och uppskrämda för inmutareofogen i Skåne,
af dera i alla väsentliga delar godkändt. och riksdagen, som efter en utskottsledaDetta är den form som brukas vid utfär mots yttrande förklarat sig »icke vara så
dande af ekonomiska författningar af så inne i ämnet» att den vågade åtaga sig an
vigtig beskaffenhet att regeringen icke vill svaret för ett beslut, kunde under infly
åtaga sig ansvaret att enligt sin grundlags- tandet af obegriplig och föga hedrande
enliga rätt ensam besluta. Vid 1867 års panique icke göra sig nog brådt om att ka
riksdag väcktes en motion om utvidgadt sta ifrån sig både rättigheten och ansvaret.
utmål för stenkolsanledningar, och lag- j Vi betvifla emellertid att kongl. maj:t skulle
utskottet hade i anledning deraf föreslagit i vilja begagna denna plötsliga skrämsel hos
en skrifvelse, med anhållan att kongl. maj:t riksdagen till att nu utöfva en rätt som är
ville taga i öfvervägande, huru vida icke S så svår och så ansvarsfull, och hvilken, så
några fyndigheter som åtfölja stenkols som vi sett, k. ro. förra gången frivilligt
formationen må få utgöra föremål för sär- ■ delade med riksdagen. Vi föreställa oss icke
skild inmutning Och utmålsarealen försto att den konungens rådgifvare på hvars före
ras, m. m., »samt i sådant fall derom i I dragning detta ärende beror skulle tilltro
nåder förordna». Detta utlåtande antogs I sig att utan riksdagens vidare hörande afaf Första kammaren utan diskussion, en göra en fråga som är så djupt ingripande
dast med den anmärkningen af en leda i jordbruksförhållandena, de enskildes rätt
mot att den formella uppställningen icke och hela landets finansiella, till och med i
vore riktig, all den stund Grufvestadgan ! viss grad politiska framtid. Vi hoppas
enligt hans åsigt vore af civillags natur och i att den bördiga skånska jorden icke sprin
således icke låge inom området för konun ger bort under det år, eller par år, som
gens administrativa lagstiftning. I Andra - kan erfordras för frågans tillfredsställande
kammaren framstäldes samma invändning : utredning, och när riksdagens kamrar om
och föranledde der en återremiss, men när ' några månader åter samlas, hoppas vi att
utskottet i nytt memorial endast hemstälde skrämseln så lagt sig att de kunna upp
att Andra kammaren skulle fatta beslut, i taga frågan till en lugnare behandling. De
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skola säkert dä blifva ganska bestörta, om ' till vederbörande bergmästare, skulle åtgärregeringen tagit dem på orden och på egen ; den vara ett slags ingrepp i enskildes rätt,
endast ursäktligt af någon allmänt öfverhand utfärdat författning.
Vi behöfva dock säkert icke befara något hängande lära; Vi förmoda emellertid att
sådant: den gällande grufvestadgan var ett någon retroaktiv tillämpning ieke varit af
verk af tjugoårigt begrundande, och alla regeringen anbefald, oeh beslutet kan då
möjliga myndigheter hade derom blifvit icke blifva föremål för något riksrättsåtal.
hörda, men omständigheter hafva tillstött, ‘
Vi hafva varit något omständliga i vår
som nu göra pröfningeu af denna fråga redogörelse för frågans historiska och
svårare än någonsin till förene. Deremot formella behandling; i afseende på sjelfva
kunna vi icke instämma i det stränga klan saken kunna vi fatta oss så mycket kor
der som blifvit riktadt mot den nådiga tare. Efter hvad vi kunnat inhemta af
kungörelsen af den 24 maj 1872, hvar- litteraturen i ämnet, och på grund af nå
igenom kongl. maj:t, »med afseende på de gon personlig erfarenhet i dithörande an
af riksdagen anmärkta missbruk och olägen gelägenheter, är det oss alldeles klart att
heter, funnit godt att, med inställande tills inmutningsrätten för egentliga metaller icke
vidare af tillämpningen utaf den i Grufve utan stor skada för bergsbruket skulle
stadgan förekommande bestämmelsen an I kunna upphäfvas. Hvad åter andra fossigående stenkol såsom föremål för inmut ; lier, såsom stenkol, svafvelkis och blyerts,
ning, i nåder förordna, att intill dess fram beträffar, så hindrar oss ingen logisk koudeles kan varda annorlunda stadgadt, mut- I seqvens att erkänna behöfligheten för dem
sedlar å stenkolsfyndigheter icke vidare må af en något, skiljaktig lagstiftning, och vi
utfärdas». Riksdagen hade utan all inskränk trodde ett ögonblick, liksom lagutskottet,
ning öfverlemnat frågan i regeringens hän i att bearbetningen af dessa fyndigheter reder och i sin skrifvelse anfört allt hvad | dan nu eller i den närmaste framtiden
som möjligen kunde anföras såsom skäl för | skulle kunna utan fara öfverlemuas åt jordett skyndsamt hämmande af det ofog som egaren. En närmare profiling har emeller
bedrifves med inmutning af stenkol, oeh tid bragt oss på andra tankar, icke derför
så länge som alla de mineralfyndigheter ' att det så kallade bergsregalet har någon
hvilka i 1 § af Grufvestadgan äro uppräk för oss bindande sakramental helgd — det
nade anses såsom ett regale, är det rege- j är några hundra års praxis och ingen ting
ringens ovilkorliga rätt att förfoga öfver vidare — utan derför att denna praxis tills
deras tillgodogörande. Onekligen var det vidare bäst betryggar allmänna och enskilda
något ovanligt att en kungörelse utan fördelar. Väl har den geologiska under
bergverksstyrelsens hörande utfärdades så sökningen gjort mycket att angifva befint
skyndsamt att bläcket i talmännens under ligheten af stenkol på djupet, men endast
skrifter på riksdagens skrifvelse knappast genom borrningar, hvilka det geologiska
hunnit torka, men det har blifvit så ofta embetsverket hvarken haft anledning eller
och så mycket klagadt öfver regeringens medel att verkställa, hafva flötserna till
långsanihet, att man en gång må kunna läge, mäktighet och omfattning blifvit så
hålla henne räkning för en hurtigare expe nogrant kända, att man kunnat bilda sig
dition. Hela kungörelsen är för öfrigt en ett omdöme om deras arbetsbarhet. Den
dast ett provisorium, och om någon inmu- tynande belägenhet hvari den skånska stentares verksamhet skulle hafva blifvit tills kolshäfden under mer än ett århundrade
vidare afbruten, kan det väl vara ledsamt j befunnit sig, och den hastiga utvecklingför dem, men hvarken någon kränkning af denna industri erhållit på de sista tio åren,
deras rätt eller någon förlust för landet. bevisa nogsamt att hvarken privilegiesysteStenkolsfälten springa icke bort under tiden, met eller den officiella jordbeskrifningen
och deras innehåll blir nog i rätta ögon äro nog att lifva den enskilda företagsam
blicket tillvarataget. Endast om förordnin heten, utan att spekulationens frihet dertill
gen skulle, såsom någon förutsatt, tilläm är nödvändig. Tillgången på stenkol är af
pas icke från dagen för det författnings en så stor vigt för hela vår näringsverk
enliga kungörandet utan från den stund samhet, och i händelse af ett krig, som
då det kungliga beslutet fattades, hvilket kunde på en gång afbryta all främmande
lärer blifvit på stående fot telegraferädt tillförsel, af så ovilkorligt befallande nöd-
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vändighet för bevarandet af vårt politiska
oberoende att staten ieke får släppa ur
sina händer makten att vidtaga de härtill
erforderliga förfogandena och åt jordegarnes goda behag öfverlemna att allsmäktigt ■
besluta, när, huru, i hvad omfång och till i
hvad pris denna ofantliga underjordiska !
rikedom skall komma folket och landet till
nytta.
Det har blifvit sagdt att eganderätten,
hvars helgd och hvars nödvändighet fin
det allmänna bästa vi icke lära misstänkas
vilja bestrida, icke kan inskränkas till några
tum eller fot af jordlagrets öfversta yta
utan måste kunna göras gällande, om så
erfordrades, ända till jordens medelpunkt.
Ett sådant rättsanspråk är alldeles ohåll
bart, ty huru skulle de hafva förvärfvat
det? När jordbesittningen icke grundar sig
på förläning, hvilket icke är händelsen i j
vårt fädernesland, som aldrig lidit en främ j
mande eröfring, har den ingen annan titel !
än arbetet, nedlagdt på jorden af förgångna !
generationer och genom arf öfvergånget på
deras nu lefvande rättsinnehafvare. Men
ingen af dessa har genom sitt arbete tagit ;
jordens inre i besittning, och detta är så i
ledes ännu ett fritt nyttigt, öppet för den
som tillegnar sig det, dock under sådana
af statsmakterna stadgade vilkor att det
allmänna bästa genom besittningstagande!
blir på bästa sätt främjadt. Inmutnings- |
rätten är icke, såsom det högst oriktigt
blifvit föregifvet, en belöning för upptäckt j
utan en vexel, dragen af företagsamheten I
på kommande arbete, hvilken af samhället
genom dess myndigheter accepteras. Vore I
det säkert att, såsom äfven blifvit påstådt,
det egna intresset skulle drifva jordegaren ’
till stenkolsfyndigheternas bearbetning, då :
behöfdes ingen inmutarerätt, men detta är
långt ifrån händelsen, och då de stora godsegarne inom riksdagen klagade öfver att
jordegareandelen vore ett tomt sken, emedan
de flesta jordbrukare sakna tillräckligt kapital
att begagna den, så är det väl icke tro
ligt att de mindre skulle bringa dessa rike
domar i dagen. Det är sant att de kunna
associera andra kapitalister med sig, men
det är mer än troligt att de, för att få
blifva i lugn och ro, i de flesta fall skulle
lemna orördt hvad som är under jorden,
för att så mycket rastlösare sysselsätta sig
med hvad som är ofvanpå, så vidt icke
behofvet drefve dem att söka tillgodogöra

en egendom hvilken de eljest skulle föredraga att oangripen öfverlemna åt sina
efterkommande. Men med ett sådant hushållningssätt är icke det allmänna betjenadt; det kapital som ligger i jorden är
ett pund som icke utan skada kan ligga
vidare begrafvet.
Till oqvald besittning af allt hvad ofvan
är, har deremot jordegaren ovilkorlig rätt,
så vida icke allmännare intressen träda
emellan. Han har icke rätt att stänga dör
ren till för nödvändiga kommunikationsle
der eller för upptagandet af bergens skat
ter, men han har rätt att blifva besvärad
så litet som möjligtvis kan ske för än
damålets vinnande, och till en så riklig er
sättning för hvad han nödgas afträda att
hans ekonomiska och sociala ställning icke
i något afseende försämras. Blir hans åker
genom bergverksarbeten sönderskuren och
svårbrukad, så måste lagen bättre än hittills sörja för att han hålles skadeslös, och
hans egendom får icke onyttigtvis upprotas
eller vanställas utan all rättmätig ersätt
ning kommer honom till del. Men lyckligtvis sammanfalla i detta afseende, särdeles hvad stenkolsdriften beträffar, jordegarens intressen med grufegarens. De gifvande flötserna förekomma på så stora djup,
4 a 600 fot, att öppnandet af schakt med
nödiga arbetsmaskiner är en affär på flere
hundra tusen riksdaler. Det är ett miss
tag att »jorden» tages i anspråk af inmutaren, vidare än för nödiga uppfordringsoch upplagsplatser, och då grufbrytaren må
ste gifva full ersättning för sådana tomter,
samt dess utom utan ersättning återlemna
dem, i händelse grufarbetet nedlägges, så
är det ju gifvet, att han måste vara angelägen att taga så litet af jordytan i an
språk som möjligt. Ett uppfordnngsschakt,
med upplagsplatser och byggnadstomter
tager sällan mer än ett halft tunland jord
i anspråk, och ett enda schakt kan vara
tillräckligt för ett stenkolsfält af många tu
sen tunland. Man kan i andra länder se
utomordentligt små schakt betjena nästan
hela qvadratmil.
Det är således både i
jordegarens och grufegarens intresse att utmålen blifva så stora som möjligt, ty derigenom undvikas både schakt och borrhål,
på samma gång som det blir möjligt att
fördelaktigt ordna vattenuppfordringen, hvarigenom grufdriften och de uppfordrade sten
kolen blifva billigare. Om de förslag i af-
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seende på utmålens förstorande som de sär I égarés mark, hvilka, under förutsättning att
skilda myndigheterna föreslagit, från 25,7 ingen dagöppning hos dem kommer till
til' 1 à 200 tunland, hvilka dess utom skulle stånd, hafva rätt att till en fjerdedel del
kunna ökas genom sammanläggning, hafva taga i brytningen. Detta är nu en uppen
vi här ingen anledning att yttra oss; den bar orimlighet, för att icke fästa oss vid det
enda gränsen synes oss vara att konkur tekniska felet i den gällande stadgan, att
rensen icke utestänges och något särskildt utmålen, i stället för att gå i horisontal
bolag får så godt som ett monopol, hvilket planet, följa lagrens stupning, så att det
vid de franska koncessionerna någon gång vid djupt belägna orter kan blifva ganska
besvärligt att utröna, under hviiken mark
lärer hafva inträffat.
Ett borrningsförsök är icke ruinerande kolhuggningen verkligen försiggår. Det
för jorden. Det upptager en plats, icke största felet är ändå att jordegareandelen
mycket större än ett ordinärt boningsrum, icke kan afyttras, hvarigenom den blir nä
och när rören äro upptagna, är marken lika stan alldeles värdelös, och i alla händelser
god igen, men det är af vigt för både in- beror det på en lyckträff, om egaren just
mutare och jordegare att så litet borrning när utmålet lägges är färdig att begagna
som möjligt verkställes, och på det att den den, ty i annat fall är den förlorad. Månne
senare ej må blifva utsatt för intrång af ej då en ständig afgäld skulle vara vida
rent okynne eller skadelystnad, böra stränga mer gagnande för jordegaren än ett eveugarantier fordras för skadestånd, helst ge tuelt bolagskap, som sällan kan bringas i
nom depositioner hos offentlig myndighet, verkställighet, eller en absolut eganderätt,
och en inmutare må icke anse det nog, som ändå mera sällan torde komma att be
såsom man hittills sett ske, om han efter gagnas, och i hviiken åtminstone egarne at
eget skön insatt 1 à 200 rdr i bank och mindre jordlotter skulle faktiskt blifva all
derpå ansett sig hafva rätt att börja för- deles lottlöse?
Vi finna förslaget om en sådan afgäld
söksarbeten. Må dertill terminerna för
hvilostånd betydligt förkortas, fordringarna I upptaget i en liten skrift, kallad »Några
för försvarsarbete betydligt höjas, värdet af ord i Stenkolsfrågan», hviiken för några
den afträdda marken stegras med 25 à 50 veckor sedan utdelades såsom bihang till
procent; och öfriga anordningar vidtagas, Nya Dagligt Allahanda. Detta arbete bör
som kunna skydda jordegaren för afsigtligt icke förbises af dem som intressera för en
förfång: allt detta kan och bör utan tvifvel förnuftig lösning af stenkolsfrågan. Få perske, och vi skulle kunna tänka oss, att det ■ soner i vårt land hafva studerat den bättre
allmänna uppställer vissa vilkor för erhål än dess författare, och redan den samling
lande af utmål, hvarigenom staten kunde i han gjort af handlingarna i målet är en
förvissa sig att rätten till bergsdriftens be- ; stor tjenst för dem som vilja förvärfva
drifvande faller i någorlunda rena händer. ■ kännedom derom. Två eller tre servila
I Sachsen och andra länder har denna del ' publicister, som göra sitt bästa att strö
af problemet redan blifvit på ett tillfreds blommor för den nu varande regeringen
och förkättra alla som ej blindt beundra
ställande sätt löst.
Hvarje lagstiftning för grufdrift bör vara [ allt hvad som tänkes, talas och göres af
så inrättad att jordegaren finner sin fördel någon bland dess medlemmar, hafva i vre
i att sådan kommer till stånd på hans desmod kastat sig öfver denna brochyr, men
denna hetsjagt skall lika litet som andra
mark. Grufvestadgans 4:de kapitel om
jordegareandelen är ett af dess allra svagaste af samma slag bära afsedda frukter. Vi
delar. Det vore särdeles önskvärdt för billiga ej den ton af ohejdad förtrytelse
de redan konstituerade bolagen, hvilkas rätt författaren antager mot chefen för civilde
ingen ny lagstiftning kan rubba, om jord- partementet, och vi tro att han vida un
eganderätten blefve utsträckt till jordens I derskattat olägenheterna af det närvarande
innandömen: de sluppe då att frukta för j tillståndet i Skåne, der, efter de uppgifter
konkurrenter. Deremot tro vi att fördelen vi emottagit, omkring 10,000 inmutningar
blefve ganska ringa för mängden af jord egt rum, representerande en jordrymd af nära
egare, isynnerhet de smärre. Afven med 10 qvadratmii, hvartill utmålsrätten kursede närvarande små utmålen lärer det hända rar till pris, stundom nära nog motsvarande
att ett af dem stundom går under nio olika | jordvärdet, och alstrar en affärssvindel som
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byguader skola kunna taga någon skada af
ett arbete som drifves Here hundra fot un
der deras grundvalar. Men vi hafva redan
öfverskridit gränsen för vårt utrymme, och
vi måste här sluta med den erinring, att
befintligheten af arbetsvärda stenkol till
många qvadratmils utsträckning inom våra
gränser är en så stor sak att den lagstif
tande makten knappast kau gå med till
räcklig omsorg till väga, då hon uppställer
vilkoren för deras bearbetning. Vi höra
just nu att engelska industriidkare börjat
importera belgiska stenkol, emedan de in
hemska blifvit för dyra, och Sverige behöfver nu engelska stenkol för kanske 20 milli
oner rdr om året. Alternativet blir då antin
gen att i en nära framtid betala kanske
tredubla summan för att fylla ett behof
som årligen stiger med den tilltagande nä
ringsverksamheten, eller att kanske årligen
kunna exportera för minst lika mycket och
ändå hafva allt hvad vi behöfva för oss
sjelfva, framför allt nästan svafvelfri vara för
vår jerutillverkning. Det är sannerligen
icke småsaker hvarom det är fråga.

hvarken är naturlig eller välgörande, om
också en eller annan lycklig hazardspelare
kan utan all egen förskyllan derpå skörda
rikedomar. Vi tala icke ens om den före
tagsamme person som lärer anmält sig att
i klump inmuta 40 socknar och 4 städer,
men ingen lärer väl vilja påstå att en så
dan affärsrörelse är naturlig eller nyttig.
Det fins i Grufvestadgan en mängd be
stämmelser, som alldeles icke passa för
stenkolsfältens bearbetning, om de också
kunna vara lämpliga nog för bearbetningen
af andra mineralfyudigheter. Vi anföra
exempelvis endast föreskrifterna om intres
sentskap vid mötande arbete från andra
grufvor och förbudet mot arbetets framfö
rande under jord närmare än 100 famnars
afstånd från hus ooh tomter. Af alla de
myndigheter som yttrat sig i ämnet synes
oss chefen för Sveriges Geologiska Under
sökning hafva kommit sanningen närmast.
En rätt bergsvis ordnad och derigenom
vinstgifvande stenkolsbrytning är endast
möjlig, om ortarbetet får fritt gå fram ef
ter fiötserna, och det är icke tänkbart att
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munalförvaltning.

Det återstår för rikets

i öfriga städer att inom lämpliga gränser
|

följa exemplet, och såsom vi nyligen sett
sig inbyggarne i landsorterna
ändtligen på att till länsstyrelserna lemna
uppgifter till åstadkommande af en väl behöflig kommunalstatistisk. Tidskrift för Sve
riges Landsting blir af allt större vigt, i den
mon landstingens verksamhet antager större
utsträckning, och en jemförelse mellan be
sluten förlidet år med de åtta föregående
årens visar tydligt att detta är förhållandet.
De städer som uppnå den befolknings
siffra som fordras för att fritaga dera från
delaktighet i landstingen, eller 25,000 menniskor, innehafva alla vilkor för utöfvandet af
en omfattande sjelfstyrelse, och liksom vi upp
riktigt glädja oss öfver att två af våra betyd
ligaste industriella samhällen, Malmö och
Norrköping, nyligen inträdt i denna kategori,
hoppas vi att det icke skall dröja allt för
många år, innan de två eller tre städer som
följa närmast i ordningen komma att in
taga samma ställning. Men det är ingen lycka
för ett land att städerna uppsluka hufvud-

| förbereda
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Allt hvad som rörer utvecklingen af det
kommunala lifvet i vårt fädernesland, är i
närvarande ögonblick så vigtigt, att icke
nog uppmärksamhet kan egnas åt sådana
skrifter som äro egnade att i någon mon
belysa och förklara det. Hufvudstaden går
åtminstone i detta afseende i spetsen ge
nom en fullständig redogörelse för sin kom- |
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massan af befolkningen, och Sverige bör
icke afundas andra länder den onaturliga
tillväxten af deras hufvudstäder och andra
stora medelpunkter för rörelsen. Också är
det ingen fara hos oss för en sådan cen
tration af befolkningen som eger rum
i Paris, London och sedan ett år äfven i
Berlin: Stockholms befolkning har sedan
århundradets början icke fullt fördublat
sig —- från omkring 75,500 år 1800 till
något öfver 136,000 enligt 1870 års folk
räkning — och det är ingen anledning att
det någonsin skall svälla upp till en stor
fabriksstad. Göteborgs tilltagande har va
rit jemförelsevis hastigare, men alla förhål
landen äro här gynnsammare för en stark
tillväxt, och om antalet af dess invånare
inom några decennier skulle befinnas vara
fördubladt, bör detta hvarken förvåna eller
oroa någon. I den bästa och tryggaste
ställningen befinna sig emellertid de stads
samhällen som växa jemnt och icke allt
för hastigt; det är, så länge befolkningen
håller sig inom två eller tre tiotusental,
möjligt för myndigheterna och den enskil
da menniskokärleken att behålla individerna
i sigte och sörja för ett tillfredsställande
iakttagande af de sanitära vilkoren, medan
å andra sidan dessa kommuners krafter äro
tillräckliga att skaffa dem alla de beqvämligheter som förutsätta en större samlad
rikedom, såsom gas- och vattenledningar,
nödiga kommunikationsanstalter, ordnad
polis och framför allt ett utveckladt under
visningsväsende. Alla vilkor äro för han
den till åstadkommande af en god allmän
anda, och icke utan vigt är rättigheten för
sådana samhällen att sända egna represen
tanter till Första kammaren: denna rätt
förlänar både ansvar och värdighet.
Berättelsen om hufvudstadens kommu
nalförvaltning är för denna gång hufvudsakligen af ekonomiskt intresse. Man fin
ner några få enstaka åtgärder, som gå ut
på att borttaga gamla hinder för rörelsen
eller aflyftande af obilliga skattetitlar, så
som upphäfvandet af ännu qvarstående skrå
privilegier, tillåtelsen att med främmande
fartyg direkt från Mälare-hamnarne utskeppa
malm, jern och andra stapel-effekter, afskaffandet af dubla våg- och mätarepenningar
o. s. v. Men massan af förvaltningsarbe
tet ligger i anordningar för ökande af den
allmänna beqvämligheten, förbättring af gatuläggning, belysning och sundhetsvård.

i utsträckning af vattenledningen, som redan
representerar en kommunal förmögenhet af
2 millioner rdr, inrättandet af nya salutorg
och tvättbryggor, utvidgning och förskö
ning af offentliga platser, utveckling af fat
tigvården och skolväsendet, med ett ord
allt sådant som kan bidraga till ökad trefnad, trygghet och beqvämlighet för invänarne. Sjelfva medelförvaltningen utgör
naturligtvis en vigtig beståndsdel i stads
fullmäktiges och dess utskotts verksamhet.
j Kommunens årliga inkomst- och utgiftsstat
slutar på något mer än 4 millioner, hvaraf
emellertid mer än två tredjedelar utgöras
af räntor och andra ständiga inkomster,
så att endast den öfriga tredjedelen behöfver fyllas genom taxering. I bokslutet för
1870 uppgingo Stockholms stads skulder till
ett belopp af 8,497,223 rdr mot 10,814,632
rdr tillgångar, hvilka således öfverstegq skul
derna med omkring 2,317,409 rdr. A upp
tagna amorteringslåu återstod, enligt Tid
skrift för Sveriges landsting, vid 1871 års
slut en skuld af 7,103,458 rdr.
Det skulle vara af stort intresse att ega
i några motsvarande data för de betydligare
af våra öfriga städer, och åtskilligt i den
vägen är också att hemta ur landshöfdin! geembetenas sista femårsberättelser, när de
- fullständigt utkomma. Tidskrift för Sve
riges Landsting innehåller emellertid några
uppgifter för de tre förnämsta städerna
näst Stockholm, hvilka tills vidare kunna
, tjena till någon jemförelse. Enligt denna
tabell utgjorde vid 1871 års slut den åter
stående skulden å upptagna lån för Göte
borg 6,210,951 rdr, för Malmö 1,069,662
rdr och för Norrköping 730,500 rdr, samt
utgifterna för året respektive 1,601,852
i rdr, 343,686 rdr och 376,077 rdr. Det är
dock omöjligt att af dessa siffror göra sig
en föreställning om den verkliga affärs
ställningen, emedan inga uppgifter finnas
bifogade öfver tillgångarna. Beloppen af
kommunalutskylderna å hvarje bevillningsriksdaler angifvas i tabellen för Stockholm
3 rdr 88 öre, för Göteborg 3: 87, för
Malmö 4: 24 och för Norrköping 4: 50:
de hafva på alla ställena blifvit något ned
satta från de näst föregående åren.
Utom de administrativa uppgifterna in
nehåller Stockholms-berättelsen i sina bi
lagor en stor massa af detaljer, som äro
af mycken vigt för meteorologien, läkare
konsten och åtskilliga andra vetenskaper,
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såsom om medeltemperaturen, vattenhöj
derna i Mälaren och Saltsjön, dödsorsaker
na. de gångbaraste sjukdomarnes utbred
ning, o. s. v. Det synes vara en afgjord,
om än långsamt fortgående förbättring i
sundhetsförhållandena, och dödlighetsprocen
ten af den rättsliga medelfolkmängden har
sedan 1830 regelbundet nedgått från 4,75
till 3,09 procent. Sjelfva klimatet synes
hafva undergått en viss förbättring sedan
århundradets början, i det ytterligheterna
af köld och värme utjemnat sig, och me
deltemperaturen för året, när man betrak
tar längre tidsföljder, synes befinna sig i
ett sakta stigande, ehuru naturligtvis med
stora tillfälliga afvikningar, från + 4°80 år
1800 till 5°54 1869. De största afvikelserna inträffade 1821 med 8°41 och 1829
med 3"56.
Bland inrättningar af hvilka hufvudsta- i
den har heder nämna vi i främsta rummet
dess folkskoleväsende. Barnens antal är
anmärkningsvärdt litet, något mindre än !
hälften af dem som befinna sig i skolål
dern, men detta förklaras, såsom vi också
vid ett föregående tillfälle anmärkt, af det
ofantliga antalet af enskilda undervisnings
anstalter. Antalet skolbarn har emellertid
under de 3 åren 1868—1871 stigit från
6,063 till 7,200 och lärarnes frän 143
till 197 utom öfningslärare. Men hvad I
som framför allt är glädjande är den stora ■
tillväxten i de lägre klasserna. Så har
hela elevantalet i andra klassen under dessa
tre år ökat sig från 2,672 till 3,594 och ,i i
den 3:dje från 206 till 382. En blick
på uppgifterna öfver lärjungar som blif- !
vit undervisade i de särskilda läroämne- i
na förklarar dessa siffror. Vi anteckna j
några af dem. År 1868 åtnjöto 3,666
barn undervisning i geografi, 3,560 i hi
storia, 3,435 i naturkunnighet, 480 i ge
ometri och 3,131 i ritning mot respektive
4,914, 4,796, 4,560, 493 och 4,188 under
1870, hvilket bevisar att den uppfostran j
folkskolan meddelar blifvit under samma
tidrymd betydligt mer intensiv.
Om nitet att utöfva politiska och med
borgerliga rättigheter äro underrättelserna
icke i samma grad tillfredsställande. År
1869 funnos i hela staden 7,001 och 1870
7,098 personer som voro berättigade och
oförhindrade att deltaga i riksdagsmannaval för Andra kammaren, men vid de för
sta valen 1866 afgåfvos endast 3,110 och

1869 endast 3,243 röstsedlar, ehuru då samt
liga representanterna på en gång utsågos ;
vid partiella val har antalet afgifna röster
nedgått till omkring 1,400, och det har vi
sat sig att en riksdagsman kan af 7000
väljande blifva utsedd med mindre än 900
röster. Berättigade att deltaga i val till
stadsfullmäktige äro något mer än 25,000
personer, men bland dem äro i regeln icke
mindre än 10,000, såsom häftande för
oguldna kronoutskylder, försatta i konkurs el
ler af annan liknande anledning förhindrade
att för tillfället utöfva sin befogenhet. Hela
antalet röster som de valberättigade egt
att beräkna utgjorde 1870 277,890, hvaraf
icke mindre än 26,807 voro af nyssnämda
anledningar gjorda ogiltiga, så att endast
något öfver 250,000 kunde komma'i be
räkning. Under de sex år för hvilka re
dogörelse meddelas hafva i medeltal endast
blifvit aflemnade omkring 1000 röstsedlar,
det vill säga att eu af tjugofem valberät
tigade gjort sig mödan att infinna sig, men
antalet har för ett enstaka år nedgått un
der hälften, nemligen för 1864, då endast
481 röster afgåfvos, fastän halfva antalet
fullmäktige skulle utses. Man skulle före
ställa sig att det endast är de minsta röstegarne som afhålla sig, efter som de lära
tycka sig hafva allt för litet att betyda,
men detta är icke förhållandet, ty i all
mänhet afgifves icke öfver en fjerdedel af
hela röstetalet, så att äfven de mindre röstegarne, om de vore eniga och påpassliga,
skulle hafva lätt nog att göra sin vilja gäl
lande. Att likgiltigheten vid borgmästareoch rådmansvalen är ännu större faller af
sig sjelft och 1869, vid ett rådsmansval infunno sig för hela staden icke mer än 6,13
procent af samtlige valberättigade.
Vi hafva mer än en gång haft anledning
att beklaga bristen på en förmögenhetsstatistik för hela landet, och vi önskade
derföre rätt mycket att samtliga rikets kom
muner måtte följa det föredöme som blif
vit gifvet af Stockholms stadsfullmäktiges
beredningsutskott. Af hufvudstadens hela
befolkning betala något mer än 80,000 be
villning efter första artikeln, hvaraf visar
sig hvilken ringa procent barnen utgöra af
det hela. Hela fastighetsvärdet uppskatta
des 1870 till något öfver 170 millioner
rdr, hvaraf något öfver 16 millioner, såsom
tillhörande kronan, menigheter och offent
liga inrättningar, voro fria från bevillning.
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Den samfälda uppskattade inkomst för hvilken bevillning efter 2:dra artikeln skulle
erläggas uppgick för samma år till 33,698,183
rdr, hvaraf nära 20 millioner af rörelse, nä
ring eller yrke, och mer än 9jr millioner af
allmänna tjenstebefattningar eller pensio
ner. Denna inkomstbevillning utgjordes af
omkring 25,000 personer, af hvilka flerta
let eller 11,351 hade en inkomst mellan
4 och 500 rdr, 2,909 från 5 till 600, 1571
från 6 till 700, 1189 från 900 till 1000, om
kring 400 mellan 4 och 5000, 839 från 5
till 10,000, 194 mellan 10 och 15,000,
70 mellan 15 och 20,000, 39 mellan 25
och 30,000, 23 mellan 30 och 40,000, 13
mellan 40 och 50,000 samt slutligen 8 af
100,000 rdr och deröfver. Man finner häraf
att det i Sveriges hufvudstad knappast fins
1000 personer i åtnjutande af den grad af
välstånd som betryggar ett någorlunda sorg
fritt och beqvämt lefnadssätt för en familj
och tillräckliga medel att gifva barnen en
vårdad uppfostran. När man vet att de
största inkomsterna åtnjutas af köpmännen,
hvilkas samlade förmögenhet kan vara gan
ska liten, kan man knappast föreställa sig
att det i Sveriges hufvudstad finnes 10 mil
lionärer. Endast två enskilda personer eller
bolag tillhöriga fastigheter hafva ett värde
af 500,000 rdr och deröfver.

i det närmaste motsvarar en vecka i Stock
holm.
Länsrepresentationernas lagbundna verk
samhet är egentligen inskränkt till två be
fattningar, att utvälja ledamöter i riksda
gens Första kammare och att bevilja medel
för underhållet af länens sjukvårdsanstalter;
må hända skulle det aldrig hafva blifvit
i fråga satt att gifva en stadgad kommunal
organisation åt dessa menigheter, om icke
det politiska behofvet af en valmanskår till
den ena afdelningen af folkrepresentationen
ovilkorligen ansetts fordra det. Såsom kon
sultativa medhjelpare åt länsstyrelserna haf
va landstingen icke hittills haft någon sär
deles stor betydelse, hvilket är helt natur
ligt, emedan de dela denna befogenhet med
de äldre och starkare organiserade hushåll
ningssällskapen. Vigtigare är deras ställ
ning i hvad som utgör föremål för frivil
ligt åtgörande, att uppmuntra och under
stödja de öfriga samhällsorganen äfven som
enskilda föreningar i deras arbete. Folk
skolan var det första föremålet för deras
omhuldande, och hon har af detta beskydd
funnit sig särdeles väl; under nio år hafva
mer än 360,000 rdr kommit henne till del
genom landstingen, och särskilda landsting
hafva till inspektioner, småskolor och lä
rarepersonalens fullständigare utbildning
anvisat 12,000 rdr och deröfver om året.
Rörelsens liflighet i större städer plägar Långt vigtigare än penningemedlen är emel
beräknas efter antalet af personer som un lertid det personliga intresse för folkuppder en gifven tid passera en gifven punkt, fostringens angelägenhet som blifvit väckt
och de siffror till hvilka man på denna väg hos de inflytelserikare af länens invånare
kommit för sådana platser som London, och föranledt dem att åt skolväsendet inom
Paris, Newyork, Wien m. fl. gränsa till det kommunerna egna en omsorgsfullare tillsyn
otroliga. En kuriös beräkning af detta än förut. Folkhögskolorna hafva af lands
slag har äfven blifvit uppgjord för Stock tingen fått sin första uppmuntran, och se
holm; å den detektiva polisens kontor för nast har det allmänna deltagandet vändt
des under en veckas tid om sommaren sig åt de blindes och döfstummes under
1870 anteckningar öfver antalet personer visning, som förlidet år i många län fri
som för hvarje dygn och hvarje timme fär kostigt uppmuntrades. Ett särskildt barn
dades på Myntgatan, och det uppgick för hem har blifvit inrättadt i Skaraborgs län,
veckan till något öfver 166,000 personer. om hvars närmare ändamål man emellertid
I medeltal passerar således hvarje invånare saknar underrättelse. Landtbruksskolor un
i hufvudstaden Myntgatan fram eller till derhållas af några landsting och särskild un
baka en gång i veckan. Denna punkt an dervisning i landtbruk har blifvit anordnad
ses vara en af de lifligaste i Stockholm, i Vermland, der en enskild agronom blif
och man kan derför taga den till mätare vit anstäld för detta ändamål. För befräm
för det hela. Om vi icke missminna oss, jande af skicklighet i handslöjder hafva
har trafiken öfver Londons Regent Street, icke obetydliga anslag blifvit anvisade och
vid södra ändan af Qvadrant, blifvit under komitéer på flere ställen tillsatta till att
dagens mest trafikerade timmar beräknad föreslå vidare åtgärder. Särdeles hafva
till 2000 i minuten, så att en timme der Östergötlands och Elfsborgs landsting varit
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frikostiga för detta ändamål; det senare ;
liar dess utom anvisat icke obetydliga an
slag för befrämjande af ritkonstens infö
rande i folkskolorna. För vapenöfningar
och särskildt för befrämjande af skjutkon
sten gifvas här och der ännu anslag, äfven i
sedan ett direkt understödjande af skarp
skytteföreningar synes komma ur modet.
Fosterländska Föreningens vackra bemö
danden att uppmuntra insättningar i kapi .
tal- och lifränteanstalterna hafva hos lands
tingen mött ganska lifligt erkännande, och
Here af dem hafva anvisat penningemedel
för ändamålet. Det var att vänta att Jön
köpings landsting, i hvars distrikt så myc
ket redan förut hade blifvit uträttadt till
befrämjandet af den goda saken, skulle gå
i spetsen, och det anslog på en gång icke
mindre än 1800 rdr att årligen under nä 1
sta fem år utgå till fördelning efter folk
mängd mellan sådana kommuner som förbunde sig att sjelfva tillskjuta minst lika i
stort belopp för bildande af en fond, hvaraf
skall göras insättning i lifränteanstalt för i
barn som födas inom kommunen. West- '
manlands och Stockholms län hafva bevil
jat mindre summor för enahanda ända i
mål.
|
Ett ämne som med rätta synes mer och ■
mer blifva föremål för landstingens upp
märksamhet är den frivilliga fattigvården, j
inrättandet af fattiggårdar, arbetsanstalter ;
och uppfostringshus för sinnesslöa eller ’
vanartade barn. Här är vida mindre fråga !
om anvisning af penningemedel än om spri j
dandet af insigt förande rätta sättet att
gå till väga. I synnerhet är frågan om I
arbetsanstalter svår och invecklad, och vi I
känna åtminstone ett län, der mycket ar
bete hittills fåfängt varit användt på dess
lösning.
Inrättandet af förlikningsnämder gör framsteg; två af de småländska lä
nen hafva under det sista året uppbjudit
sina krafter till befrämjande af dessa nyt
tiga föreningar.
Utom dessa föremål af mera idéel art
hafva landstingen fria händer att i väsent
lig mon understödja och uppmuntra den
ekonomiska företagsamheten. Vi nämna i j
första rummet skogsodlingen såsom ett vär- !
digt och tidsenligt ämne för deras bemö
danden, och några af dem hafva också gjort
uppoffringar för saken, särdeles Upsala
landsting, som anvisat icke mindre än 1000
rdr om året att utgå såsom premier för !

skogssådd och plantering. Det är de »iiidre hemmansegarne som företrädesvis behöfva upplysas och understödjas; spridan
det af bättre insigter om skogens värde
och rätta behandling, samt af en bättre ton
i afseende på dess omvårdnad, så att den
blefve en hederssak i orterna att kunna
uppvisa vackra ungskogsbestånd, skulle göra
mer än någon lagstiftning till förekotnmande af framtida skogsbrist och nedtysta
mycket af de ständigt återkommande for
dringarna på statens ingripande i de en
skilde jordegarnes hushållning.
Fisket är en af de näringar som ännu
äro i högsta behof af upphjelpaude, ty hvad
en strängare lagstiftning uträttat för jag
ten har den icke kunnat åstadkomma för
fredande af vattendragen, hvilkas rikedom
redan blifvit af oförståndet och egennyttan
så plundrad att den endast kan på artifi
ciel väg återställas. Vesternorrlands, Stockholms och Wermlands landsting hafva åt
hushållningssällskapen i dessa län anvisat
medel för uppmuntring af fiskerinäringen.
Detta är utan tvifvel också den rätta ord
ningen, ty landstingen kunna icke sjelfva
eller genom komitéer ändamålsenligt öfvervaka stationerna för artificiel fiskafvel. En
allmän reglering af fisket i afseende på ti
den och sättet för dess bedrifvande synes
ännu vara af behof, särdeles i de norrländska länen. Genom länsstyrelsernas bemödanden hafva flerstädes i den mellersta
delen af riket ganska förnuftiga öfverenskommelser blifvit träffade mellan strandegarne till större vattendrag, men ännu
återstår ganska mycket att göra för att hos
allmogen rätt kraftigt inskärpa vigten af
att vårda och föröka denna betydande na
turliga rikedom.
Vigtigare än något annat i afseende på
den allmänna hushållningen är emellertid
kommunikationsväsendet, och man kan lätt
förklara den ifver hvarmed åtskilliga af lands
tingen sysselsatt sig med jernvägsplaner.
Hvad de i detta afseende kunna och böra
uträtta är att befrämja undersökningar om
den bästa sträckningen af ifrågasatta linier,
inleda underhandlingar med kommuner och
i allmänhet handla förberedande eller ori
enterande; deremot anse vi det mindre
lämpligt att de skuldsätta sig sjelfva eller
ens använda disponibla penningmedel för
direkt aktieteckning. Enligt denna grund
sats hafva också Blekinge och Elfsborgs
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landsting afslagit framställningar om bety
dande aktieteckningar, det förra direkt med
17 röster mot 14, det senare genom blott
37 röster bifall mot 31 rösters afslag, då
två tredjedelar af samtliga afgifna rösterna
erfordras för beslut. Ännu mera bestämdt
nekade Skaraborgs landsting att teckna ak
tier i jernvägen Hjo—Stenstorp, i det 38
röster utföllo för afslag och endast 19 för
bifall. Dereraot har Jemtlands landsting
beslutit låta teckna aktier till en million
rdr i den tillämnade jernvägen mellan Sunds
vall och Trondhjem öfver Östersund, likväl
med det förbehåll att betalningen skulle få
verkställas företrädesvis genom upplåtande
af jord samt leverans af syllar och öfriga
materialier. Vi se icke att detta hjelper
saken, ty provinsen samfäldt lärer väl icke
ega sådana förnödenheter att aflåta till
ett så betydligt belopp, utan att på ett
eller annat sätt förvärfva dem af staten
eller de enskilde. Med blott en rösts öfvervigt har Calmar norra landsting beslu
tit att taga aktier för 20,000 rdr uti det
bolag som har för afsigt att utsträcka Kin
da kanal från Horn till trakten af Vimmerby. Detta anslag skall emellertid för
delas på fem år och torde väl snarare böra [
betraktas såsom understöd för ett allmän
nyttigt företag än såsom en industriel affär.
Rörande landstingens ekonomiska ställ
ning meddelas i tidskriften några öfversigter af rätt mycket intresse. Hela be
loppet af de förlidet år beslutade utgif
terna uppgår till något öfver 600,000 rdr,
som fyldes till en tredjedel af landstings
skatten, till något deröfver, eller 217,873,
af andelarne i bränvinsutskänkningsafgiften,
af sjukvårdsmedel, räntor, diverse inkomster
och besparingar. Sjukvårds- och välgören
hetsinrättningar upptaga bland utgifterna
något mer än tredjedelen, folkskolan och
andra uppfostringsanstalter en sjettedel, och
ungefär en tiondedel är anslagen till jordbru
ket och dess binäringar samt till allmänna
hushållningsändamål ; lika mycket eller nå
got deröfver utgår till förvaltningskostna
der, ersättningarna för landstingsmannens
resor deri innefattade: 44,163 rdr äro be
räknade till räntor och afbetalning å skuld,
hvaraf 15,000 på Elfsborgs och 18,160
rdr för Vesterbottens landsting. Sedan landstingsinstitutionens början hafva till sam- '
man blifvit uttaxerade 1,362,572 rdr 62
öre.

Slutligen lemnar tidskriften äfven en
redogörelse för de amorteringslån som
kommuner och landsting erhållit tillstånd
att upptaga, hvilka till och med 1870 års
slut uppgingo till något öfver 34 millioner
rdr och under sistlidet år förökades med 5
millioner, väsentligen för jernvägsanläggningar. Om amorteringarna lemnas emel
lertid här icke någon upplysning, men vi
torde kunna antaga att närmare en fjerdedel är afbetalt, så att kapitalåterstoden
vid slutet af 1871 torde utgöra omkring 30
millioner rdr, hvartill den också blifvit af
oss beräknad i vår uppsats om »kommu
nernas gemensamma hushållsangelägenheter» (n:o 6 sid. 84 denna årgång).
I ett särskildt bihang meddelas några
statistiska upplysningar, bland hvilka vi i
första rummet fästa oss vid bidragen till
kännedom af föreningsväsendets utveckling.
Sedan den nu gällande lagen för aktiebolag
af den 8 okt. 1848 utfärdades, hafva när
mare sex hundra sådana föreningar fått sina
bolagsreglor af kongl. maj:t stadfästade,
hvaraf 97 under 1870, och 1871 icke min
dre än 148, de sistnämnda ensamt med
ett aktiekapital af högst 64 och minst 41
millioner rdr. För de tre första månader
na af detta år hafva ytterligare stadgar blif
vit faststälda för 46 bolag med ett kapital
maximum af omkring 31 och miminum af
12 millioner rdr. Huru stor förmögenhet
samtliga dessa föreningar för närvarande
representerar, är naturligtvis omöjligt att
med full säkerhet afgöra, men man torde
kunna utan fara antaga den till 200 mil
lioner, svarande ungefär mot det belopp
hvartill den svenska jorden för närvarande
är skuldsatt till hypoteksföreningarna. I
detta aktiekapital äro de sedelutgifvande
bankerna naturligtvis icke inberäknade, eme
dan deras delegare äro solidariskt ansvarige.
Deras kapital och på deposition eller uppoch afskrifningsräkning iunestående medel,
äfven som hvad som är iunestående i sparban
kerna, uppgår till betydligt öfver 200 mil
lioner, och man torde kunna antaga att nä
stan hela denna kapitalbildning, utom hvad
som är nedlagdt i jordförbättringar, bygnader och andra anläggningar, är ett
verk af de sista femtio åren, under hvilken
tid dessa banker och penningeanstalter hufvudsakligen fått sin tillvaro.
Tidskrift för Sveriges Landsting har den
na gång uppgifvit sin förteckning öfver de
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till Första kammarea valbare, såsom vi för
moda för omöjligheten att få den tillför
litlig. Bäst blir väl att landshöfdingeembetena uppgöra sådana längder hvilka kun
na sammanarbetas till en alfabetisk förteck
ning för hela riket, som bör vara fär
dig pä sommaren 1875, så att deu kan
tjena till ledning för de då förestående valeu. 1 stället har tidskriften meddelat nå
gra exempel på jordens beskattning i olika
delar af riket, hvilka emellertid äro allt för
fåtaliga att kunna gifva någon föreställning
om förhållandet mellan krono- och kom
munal- samt ecklestiastika utskylder. Blott
en sak är klar, att dessa skatter sedan 1860
icke stigit, men ingen upplysning är lemnad, huru vida icke detta kan komma att
inträffa när de nya prestelöneregleringarna
träda i gällande kraft. Ändamålet med
dessa uppgifter synes vara att visa att
tyngden af de oföränderliga grundskatterna
är mindre än bördan af de ständigt växande
kommunala och ecklesiastika pålagorna.
Detta visste man emellertid förut, och vi
tro att tidskriftens redaktion hade gjort
större nytta med att ur de i ecklesiastikde

partementet befintliga materialierna sam
mandraga en någorlunda tillförlitlig öfversigt af den för ecklesiastika ändamål i hela
landet utgående beskattningen. Detta kan
dock ske nästa år, och möjligen finnas då
bättre uppgifter att tillgå äfven för den
civilt kommunala beskattningen.
Slutligen meddelas en klassifikation af
riksdagens ledamöter, hvaraf det visar sig
att ungefär hälften af Första kammaren
består af gods- och bruksegare, omkring
S embetsmän, hvaraf hälften förtroende-embetsmäii, samt resten köpmän, industriidkare, o. s. v. Mer än i voro adelsmän.
I Andra kammaren voro under sista riksdagsperioden 21 större gods- och bruks
egare, 89 jord- och bergsbruksidkare, 6
förtroendeembetsmäu, samt för öfrigt 19
civila, 4 militära och 6 ecklesiastika, 7
professorer och medicine doktorer, 9 skol
lärare och litteratörer, 14 handlande, 10
icke i statens tjenst varande, men till embetsmanuaståndet närmast hörande perso
ner o. s, v. Antalet adliga ledamöter har
ökat sig från 19 1867 till 22 detta år.

Blick på pressen.
Man läser i Lunds Veckoblad följande
betraktelser, som icke sakna sitt à propos:
De förestående riksdagsmannavalen till Andra
kammaren tyckas för Sveriges allra flesta tid
ningar innebära dels en tyst maning af unge
fär detta innehåll: »nu får du gripa dig an
med en ledare!» dels ock den mera förnim
bara öfvertygelsen : »nu gäller det att säga
sin mening för en längre tid!
Utan att vilja
på minsta sätt förringa hvarken värdet af dessa
riksdags-»ledare» eller frånkänna deras motif
allt berättigande, kunna vi dock ej annat än
finna det sken af grundlighet och djuptänkhet,
som utmärker många af dessa ledare, temligen
ändamålslöst. Att börja på början kan nog
vara bra, när det gäller att undervisa små
barn, men när man skall yttra sig i frågor,
söm i årtal stått på dagordningen, så kan man
gerna taga saken som hon är och som hvar
och en vet henne vara, samt derpå grunda
sina omdömen. Hvad nytta gör det väl att
skrifva långa afhandlingar om hvad man bör
fordra af en riksdagsman, såsom åtskilliga tid
ningar gjort: icke faller det någon valman in
att »pröfva andarne» med en sådan tidnings
artikel till rättesnöre? Hvad godt kommer då
af ett dylikt frasmakeri? Platt ingen ting.
Snarare förleder det folk att anse slika stora
ord oskiljaktiga från hvarje vigtig handling

och så alstras dessa ordsvallsrika valmöten,
der den ene öfverbjuder den andre i granna
tal om samhällets principer, frihetens grund
valar m. m., som kunna vara roliga nog att
höra, men ofta äro så litet upplysande, att de
icke ens gifva åhörarne någon tydlig föreställ
ning om talarens förmåga att tänka redigt och
uttrycka sig klart. På konsten att binda sina
tankar vid ämnet får man på dessa möten säl
lan höra något prof, och dock är väl detta en
hufvudsak för en representant. Huru skall väl
den konsten förutan en förhandling kunna på
ett följdriktigt och bevisande sätt utveckla
sig, så att den samma blifver af något värde
för åhörarnes öfvertygelse? Ja, man kan till
och med fråga, om desse dyrkare af granna
fraser icke ofta låta sina känslor dragas bort
från ämnet af grannlåtstalarnes känslosamma
sidoutflygter. Vi bringas nästan att tro detta
senare, emedan vi ofta sett ansedde, förstån
dige landtmän lemna högljudt bifall åt en ta
lares ord, så snart de låtit bra, äfven om de
icke det ringaste haft med saken att skaffa.
Konsten att vädja till åhörarnes känslor är
gammal : hon har i alla tider varit ett mäktigt
medel i folkledarnes händer. Men förr blef
hon dock af alla bildade betraktad som ett.
konstgrepp, och var såsom sådan i det hela
taget förvisad till »utomordentliga» tillfällen.
Nu åter har hon funnit insteg öfver allt såsom
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en nödvändig utstyrselvara vid alla vigtiga tal
tillfällen. Och sedan hon nu väl blifvit så na
turlig, att icke säga oumbärlig för hvar je offent
ligt uttalande, så tänker ingen på, att deri kan
ligga något ondt — och just derför låter han
sig missledas. Endast på detta sätt kunna vi
förklara, huru stundom rigtiga storpratare kunna
uppträda som riksdagskandidater — och vinna
anhang.

För att vara fullt rättvisa, måste det
dock erkännas att det fordras mod och
sjelfständighet för en tidning att i detta
afseende säga något mer än allmänna be
traktelser. Det ryska ordspråket »Gud är
högt uppe och kejsaren är långt borta» har
sin goda tillämpning på tidningsdiskussionen: i afseende på båda kostar det icke
mycket att vara frisinnad och föra ett dri
stigt språk, men farligare är det att säga
sanningen åt inflytelserika personer som man
har i sin närhet, och derför är det fre
stande nog att insvepa sina öfvertygelser
i de allmänna frasernas mantel.
En anonym brochyrförfattare har lättare
att vara oförfärad, och en sådan har äfven
i dessa dagar uppträdt med en personal
kritik under titel Andra kammaren Biksdagarne 18/0—1872. Vid slutet af sista
riksdagsperioden utkom också en skärskådning af Andra kammarens ledamöter, före
tagna ur det högre och mera konservativa
landtmannapartiets synpunkt; denna gång
är det en af dess yttersta radikala menings
brytning, tempererad med vissa frihandels
principer, så att till och med friherre Gripenstedts finanssystem finner nåd för hans
ögon. För att beteckna hans politiska stånd
punkt behöfver endast sägas att hans ideal
för en frisinnad och upplyst folkrepresen
tant är hr Jöns Persson, äfven som hr
Dufva, hr Victor Rydberg och hr Mankell,

vid sidan af hvilka hr Hedin trots denne
framstående talares studerade ohöflighet
mot hvad som har en högre officiel karak
ter får gälla såsom en uppåtsträfvande och
på hvilket håll som helst gunstsökande
personlighet, nästan lika mycket som hr
Carién. Hr Dufva erhåller emellertid vits
ordet såsom det »folkvänliga» partiets bästa
representant och blir följaktligen satt fram
om både hr Mankell och hr Jöns Persson.
Vi lägga icke mycken vigt på en för
fattares omdömen, hvilken kap yttra sådana
saker som han gör, t. ex. att friherre
Bonde, ehuru han »efter utomordentliga
ansträngningar valdes efter den frisinnade
och talentiulle P. A. Siljeström» . . . »dock
vid Here tillfällen ådagalade ganska stor
frisinthet, stod på god fot med bönderna,
bjöd dem på champagne och fryntligt skämt
samt röstade med dem i försvarsfrågan».
Att författaren icke hörer till det allra på
litligaste slaget af politiska skriftställare
vill synas oss klart af åtskilliga omdömen,
men vi hafva intet skäl att antaga andra
motiver för hans framträdande än en ärlig
och råbarkad öfvertygelse. Bland »vensterns»
män är han naturligtvis bäst hemmastadd,
känner noga värmegraden af den vänskap
som förr lärer existerat mellan ett par af
dem som haft sin plats på Stockholms
bänken, men som på senare tiden olyckligt
vis blifvit bruten, och åtskilliga andra
kulisshemligheter, som kunna hafva ett
visst värde för anekdotsamlare. Detta torde
vara bokens hufvudsakliga förtjenst, ty de
betyg som i några få ord pä fri hand sät
tas som etiketter på ett par hundra per
soner lära icke hafva särdeles högt vitsord
inför tänkande läsare.

Strodda underrättelser.
Betydelsen af namnet Berlin. Man den som haft den utmärkelsen att blifva
vet alt slaverna under ganska lång tid be det tyska kejsaredömets hufvudstad.
För några århundraden sedan kallades
bott största delen af Nordtyskland, i syn
nerhet det nu varande Pommern, Mecklen staden på stranden af Spree, der som nu
burg och Brandenburg, och ehuru de efter Berlin ligger, för Köln, och för att skilja
hand sammansmälte med de tvska nybyg i det från Köln vid Rhen sade man Köln au
gare hvilka den cyska eröfringen bragte der Spree. Vid porten af staden låg en all
till dessa trakter, hafva de i åtskilliga ort männing, som af invånarne begagnades till
namn lemnat spår af sin tillvaro. Bland betesplats för deras boskap. Denna all
dessa städer med slaviskt namn är äfven männing kallades der Berlin. Stadens ut-
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vidgning' skedde på »berlinens» bekostnad,
och den del deraf som var anlagd på ängen,,
och som liksom utgjorde en liten stad för
sig sjelf, erhöll namnet Berlin, hvilket små
ningom alldeles utträngde den gamla be
nämningen.
Hvad betyder då namnet Berlin? Vi
erinra dervid till en början att det träffas
i många trakter af Nordtyskland, öfver allt
der det fans slaver, i Pommern, Mecklen
burg, Brandenburg ooh Sachsen, och be
gagnas öfver allt för att beteckna ett ställe.
Sålunda fins det i Halle två öppna platser,
af hvilka den ena kallas det stora och den
andra det lilla Berlin — der grosse Berlin,
der kleine Berlin. — Äfven på andra håll
träffas ordet, antingen under samma form
eller såsom Perlin, och nästan alltid åtföljdt
af artikel. Då namnet endast förekommer
på gammal slavisk grund och botten, är
det klart att dess härledning måste sökas
i de slaviska språken, och man får dervid
en god ledning af de historiska berättel
serna om hvad »berlinen» vid det spreeska
Köln var, nemligen en betesplats för stads
bornas boskap och särskildt för deras gäss.
Den del af Berlin som nu kallas Friedrichsvverder var för två hundra år sedan ett
Gänsewerder, en betesplats för gäss. En
bekant tysk språkforskare härleder ordet af
det slaviska pero, som betyder fjeder, och
som genom en vanlig derivationsändelse
får adjektiv betydelse. Berlin skulle såle
des betyda gåsängen eller gåsbetet, oeh
den kejserliga familjen behöfver icke stöta
sig öfver det simpla namnet, enär kejsar
Carl V:s ättlingar under Spaniens välmaktsdagar nöjde sig med en »lada» till bostad.
La Granja, och Frankrikes sjelfherskare
nedläto sig att résidera i ett »tegelbruk»,
Les Tuileries.

Tyska brefdufvor inöfvade för
krigsbruk. Tyskarne, som under be
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burgs Allgemeine Zeitung lemnar derom föl
jande upplysningar:
Förhandlingar hafva i detta afseende
varit förda mellan chefen för arméns generaistab och krigsministern, hvilka fört
till det resultat, som äfven vunnit kejsarens bifall, att man ofördröjligen skall i
rikets fästningar inrätta stationer för bref
dufvor. Tills vidare har man till sådana
stationer utsett fästningarna Metz, Köln
och Strassburg på rikets vestra gräns, och
foglarna skola ditflyttas, för att på stället
fullborda sin uppfostran.
Utom dessa
stationer skall krigsförvaltningen uti Berlins
zoologiska trägård anlägga en centralstation
för uppfödande af brefdufvor, under led
ning af inrättningens direktör d:r Bodinus.
Ändamålet med denna centralaustalt är att
så hastigt som möjligt öka antalet af dessa
djur, hvilkas militära betydelse, framför
allt vid belägringar af fasta platser, blifvit tillräckligt intygad genom händelserna
under det senaste kriget. Om man lyckas
att uppföda ett tillräckligt antal goda brefdufvor för att fylla behofvet på vestra
riksgränsen, har man för afsigt att inrätta
dylika stationer äfven på den östra grän
sen, och särskildt, såsom man säger, i fäst
ningarna Königsberg, Posen och Thorn.

Rättelse. I förra numret af Samtiden, sid.
522 sp. 1 rad. 26 nedifrån står Lecz.insky. läs
j Poniatowski.
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lägringen af Paris lärde sig inse bruket af
denna gammalmodiga postbefordring, sys
Anmälan.
selsätta sig nu på fullt allvar med upp
Prenumeration å Samtiden kan ske på
födandet af dufvor, som kunna begagnas i
händelse af belägringar. Furst Bismarck postkontoren, hos bokhandlarne och i Stock
har från Belgien mottagit ett stort antal i holm på utdelningsställena för tidningar.
brefdufvor, som för närvarande befinnas i ! Priset för helt år 10 rdr, för halft år 5 rdr
-zoologiska trägården i Berlin, men de skola 50 öre och för qvartal 3 rdr, postarvodet
oförtöfvadt kaserneras för militära ändamål. för landsortsprenumeranter inberäknadt.
En korrespondens från Berlin till Augs
Stockholm, tryckt hos A. L Norman, 1872.

