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VECKOSKRIFT
FÔR

POLITIK OCH LITTERATUR
UTGIFVEN AF

C. F. BERGSTEDT.

N* 35.

Lördagen den 31 Åugusti

1872.

Karl Marx och hans statsekonom iska teorier.
Det är icke för intet som Marx blifvit
ordförande i Internationale’s centralstyrelse,
ty han är utan jemförelse dess mest be
tydande tänkare och vetenskapsman. Vi
tro knapt att någon som känner hans
åsigter skall helt och hållet vilja bestrida
honom denna senare titel. Han är vida
mer teoretisk än praktisk socialist, och om
det vore möjligt att på den logiska bevis
ningens väg rubba det system i hvars ma
skor han insnärjt sig, skulle han helt sä
kert icke en dag längre tillhöra det sam
fund åt hvilket han egnat sin verksamhet,
ty han är, så vidt vi hört, en man af heder,
och om han stundom råder sina sektbröder
till våldsamma åtgärder, så är det derför
att han inkommit i den öfvertygelsen att
hela den arbetande delen af samhället blif
vit af kapitalisterna våldförd i sina rät
tigheter, och att ett krig på lif och död
existerar mellan båda kategorierna, som
icke kan slutas annat än med endera par
tens undergång. Arbetsklassen är den tal
rikaste och måste följaktligen segra, men
den fysiska öfvermakten är för närvarande
på kapitalets sida, och striden skulle blifva
alltför olycksbringande, om den skulle länge
fortfara. Det är således af vigt att bringa
den till ett snart slut, och derför måste
medel tillgripas, som under andra omstän
digheter icke skulle komma i fråga att an
vändas.
Karl Marx är för ingen del proletär,

såsom man vanligen föreställer sig; han är
liksom den preussiska socialisten Lassalle
son af en judisk borgare och har liksom
denne varit en ifrig anhängare af deifhegelska filosofien. Om hans ungdomshändelser
och hans universitetsstudier i öfrigt känna
vi icke mycket; sedan omkring tjugo år är
han bosatt i London och har under denna
tid oupphörligt och ihärdigt studerat allt
hvad som står i sammanhang med den
engelska industrien, dess ursprung, dess
historia och utvecklingen af dess särskilda
grenar, de arbetande klassernas belägenhet,
förhållandet mellan åkerbruket och fabriks
industrien, med ett ord allt hvad som står
i sammanhang med det kroppsliga arbetet.
För att förklara den moderna tidens eko
nomiska företeelser har han gått till baka
till förflutna tider och i deras minsta de
taljer studerat de samhällshvälfningar som
i detta land blefvo följder af sextonde och
sjuttonde seklens stora upptäckter, och de
som känna hans arbeten säga att han lyc
kats sprida mycket ljus öfver orsakerna till
det närvarande sociala tillståndet. Det var
omkring 1859 som han började sin egent
liga författareverksamhet med smärre upp
satser och brochurer, som behandlade dessa
delar af hans system, hvilka han sedermera
sammanfattat i ett stort verk om kapitalet,
dess målsmän och deras anspråk. Marx är
dertill en af de grundligaste kännare af
hela Europas ekonomiska litteratur, såsom
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äfveu villigt erkännes af andra än hans
anhängare. Det har icke hittills lyckats
oss att erhålla någon af hans skrifter,
hvilka vi tills vidare endast känna af ut
drag och citationer hos andra författare.
Hans stil säges vara tung, vidlyftig och
obehaglig, såsom de flesta hegelianers, men
deremot skall hans bevisning vara i högsta
grad logisk och bindande, så att om man
en gång erkänner hans premisser, blir man
nödgad att ingå på de yttersta följder som
han af dem drager. I alla fal], säger en
tysk författare af första ordningen, kan
man, när man läser hans bok om kapitalet,
utan svårighet förklara det mäktiga infly
tande han vunnit öfver sitt parti, och för
stå huru det kommit sig att han, en lärd
och en tänkare, blifvit en medlem i sty
relsen för den fruktansvärda förening, hvars
själ han i detta ögonblick anses vara.
Vill man taga socialismen och Inter
nationale endast såsom en gudlöshet, ett
band af upprorsstiftare, röfvare och mör
dare, så kommer man aldrig till rätta med
dem, och det har derför äfven länge före
fallit oss att de lagstiftningsåtgärder som
liga regeringar beslutit, eller äro i begrepp
att besluta, för att hindra sektens sprid
ning och lärornas utbredande endast skola
förvärra det onda i stället för att bota det.
Socialismen och kommunismen äro intellek
tuella företeelser och måste med andens
vapen bekämpas; genom förtryck och för
följelse stegras endast svärmeriet till mar
tyrskapets entusiasm och blir då nästan
oöfvervinneligt. Den hufvudsakliga striden
måste utkämpas på tankens område, och
det är oss icke tvifvelaktigt hvilkendera
sidans filosofi skall till slut blifva den seg
rande. Men för detta ändamål är det nöd
vändigt att mycket noga känna det fient
liga partiets utgångspunkt och tankegång,
och vi hafva länge önskat att kunna lemna
våra läsare en tillförlitlig öfversigt af grund
dragen i det socialistiska systemet, sådant
det bekännes af internationalens ledare,
men svårigheterna hafva hittills varit större
än vi kunnat öfvervinna. Saken är lättare nu,
sedan den bekanta tyska historieskrifvaren
och folkrepresentanten Heinrich von Sybel
inför arbetare och andra samhällsklasser i
den westfaliska fabriksstaden Barmen hållit
några föredrag af statsekonomiskt innehåll
och deri bland annat gifvit en särdeles
åskådlig öfversigt af Marx’s lära. Följande

sidor utgöra en sammanfattning af dessa
föreläsningar hvad Marx och hans teorier
beträffar, och i afseende på vederläggnin
gen af dessa lärosatser hafva vi haft föga
annat att göra än att följa den snillrike
och frisinnade, talaren i spåren.
Marx börjar sitt arbete med en rent
teoretisk framställning af de principer som
ligga till grund för hans system, och Sybel
behandlar äfven med en viss omständlighet
dessa grundsatser, af livilkas sanning allt
det öfriga är beroende. Han ställer sig,
under den analys han företager, helt och
hållet på Marx’s ståndpunkt, och begagnar,
för att gifva sin vederläggning •— der
han ansett en sådan erforderlig — större
klarhet och precision, så vidt möjligt var
af Marx’s egen terminologi.
Uti hvarje »vara» — merchandize är det
engelska uttryck den store socialistchefen
begagnar — kan man urskilja ett dubbelt
värde: först den nytta som menniskan
drager af sakens begagnande, nytjande
värdet, och sedan det värde den har när
den utbytes mot andra varor, eller bytes
värdet; termerna äro sedan länge använda
i den politiska ekonomien och icke någon
uppfinning af Marx. Dessa båda värden,
fortfar han vidare, täcka icke hvarandra:
det springer genast i ögonen att de icke
äro de samma. Nytjandevärdet af en cent
ner bröd, betraktad! ur menniskofödans
synpunkt, är alltid det samma, hvaremot
bytesvärdet eller priset vexlar betydligt,
efter den rikare eller sämre skörden, den
lättare eller svårare transporten, och den
större eller mindre fulländning man lyc
kats gifva qvarnar och bakugnar. Hvad
nyttan beträffar, har hvarje sak sin bestämda
och för alltid gifna beskaffenhet, allt efter
det behof den tillfredsställer; i afseende
åter på bytesvärdet, ingår det visserligen
i alla varor, men i mycket olika grader.
I nytjandevärdet kunna hvarken hundra
eller tusen biffstekar ersätta ett par skor,
men det hindrar icke att ett visst antal
biffstekar har precis samma bytesvärde som
ett par skor. För att detta skall kunna
inträffa måste alla varor, så olika de i öfrigt
må vara, hafva en gemensam egenskap, ty
i annat fall skulle de icke kunna jemföras
med hvarandra. Marx uppställer nu denna
fråga : hvilken är då denna för alla varor
gemensamma egenskapen, som ger måttet
för deras bytesvärde? Svaret utfaller, i

öfverensstämmelse med den store engelske
ekonomisten Ricardo’s teori, sålunda: det
är det menskliga arbete som erfordrats
för att frambringa varan.
Det är alldeles otvifvelaktigt att hvad
som icke är resultatet af något arbete icke
heller har något bytesvärde. De för menniskolifvet oundgängligaste af alla ting äro
luft och vatten, men under vanliga omstän
digheter har hvarken luften eller vattnet
något bytesvärde, efter som de tillfalla
menniskan utan något arbete. För att
arbetet skall frambringa ett bytesvärde, må
ste det vara ett nyttigt arbete, och något
som motsvarar ett menskligt behof eller
gifver åt råämnet en sådan form som an
passar det efter dessa behof; det vill säga
att hvarje föremål för att kunna erhålla
ett bytesvärde också måste ega ett nytjandevärde: detta är alldeles tillräckligt. Det
är icke det vissa slaget af arbete som be
stämmer sakens pris eller ger det dess
bytesvärde, utan arbetet i oeh för sig, det
vill säga den åtgång af verksamhet som
derpå nedlägges, eller, för att begagna för
fattarens egna ord, den ansträngning af
hjerna, nerver och muskler hvarigenom den
blifvit frambragt. Denna ansträngning eller
bemödande upprepar sig i hvarje arbete;
det utgör måttet för bytesvärdet och mäter
sig sjelf blott genom den tidslängd som
dertill åtgått. Skräddarens arbete skiljer sig
väsentligt från väfvarens, men om det för
att åstadkomma en rock åtgått alldeles
lika många timmar som för att väfva 10
alnar tyg, måste båda varorna hafva sam
ma bytesvärde, det vill säga betinga sam
ma pris på marknaden.
Man ser häraf till hvilka slutföljder dessa
förutsättningar äro ämnade att leda: en
varas bytesvärde är enbart en produkt af
arbetet. Denna sats inleder följande fråga:
Hvem tillhör då detta bytesvärde? Natur
ligtvis arbetaren, som frambragt varan, efter
som det endast är produkten af ett arbete.
Huru kan då patronen eller fabrikanten
understå sig att för egen räkning lägga
beslag på detta värde?
Innan vi gå vidare kan det vara nyttigt
att litet närmare betrakta denna första
grundsats, enligt hvilken arbetet allena,
som på något sätt införlifvat sig med va
ran, ger henne dess bytesvärde. För att
arbetet skall kunna frambringa detta värde
— det är Marx sjelf som säger det —

måste hon tillfredsställa något menskligt
behof. Bytesvärdet är följaktligen endast
tänkbart der det också fins ett nytjandevärde, af hvilken natur detta äfven måtte
vara. Detta är fullkomligt sant hvad säl
jaren beträffar: det är klart att han skall
sätta sitt pris efter den möda och de om
kostnader som produktionen kräft af ho
nom; men är det på samma sätt med kö
paren? Ingen påstår väl något sådant.
Bytet eger rum när båda parterna tro sig
under en form erhålla just hvad de gifva
under en annan. Säljaren nedlägger i
varan liksom en del af sina förmögenheter,
sin hjernsubstans, sina nerver och muskler,
med ett ord sin lifskraft. Köparen frågar
sig om bruket af denna vara, derigenom
att hon tillfredsställer det ena eller andra
af hans behof, skall gifva honom ett mot
svarande mått lifskraft. Behofven äro fullt
ut lika mångfaldiga som arbetsslagen, men
liksom de senare låta äfven.de mäta sig efter
den qvantitet lifskraft mot hvilken de svara,
och man ser straxt att de äro mer eller
mindre tryckande allt efter menniskans
ålder, lefnadsställning, helsa o. s. v. Om
vintern behöfver man för att frambringa
samma värme mer bränsle än om sommaren,
och bränslets värde stiger, ehuru det icke
kostar mer arbete att frambringa det än
om sommaren. Bytet är en sammansatt
förrättning, och bytesvärdet bestämmes icke
af en utan af två faktorer, den arbets
mängd som fordras att frambringa varan
och den lifskraft man lofvar sig af hennes
användning. Detta värde vexlar efter de
båda faktorernas inbördes förhållande ; den
kraftåtgång som erfordras för produktionen
bestämmer minimipriset, medan maximipriset bestämmes af den vexlande efter
frågan. Det rätta måttet på bytesvärdet är
således icke arbetstiden som åtgår för fram
bringandet af varan utan proportionen mel
lan denna tidslängd och styrkan af det be
hof som saken afser att tillfredsställa, eller,
kortare uttryckt, det är arbetets nytta som
på en gång är värdets källa och dess
mätare.
Låtom oss nu se hvilka slutsatser för
fattaren drager af sin teori för arbetet och
värdet. All den stund, säger Marx, hvarje
arbete afser att fylla ett menskligt behof,
inlägger det sitt värde i ämnet på hvilket
det anbringas. Hvarje saks bytesvärde be
står af värdet på råämnet, den del af verk-
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tygen som derpå förslites, och slutligen
värdet af det derpå nedlagda arbetet: ju
större arbete, desto högre bytesvärde. Nu
fins det visserligen många olika slags ar
bete, men derpå behöfver man ej fästa nå
got afseende, ty principen är i alla fall
den samma, oeh värdet af dessa arbeten
mates af en enda mätare, nemligen tiden.
Allt detta är ovedersägligt, med vilkor lik
väl, såsom vi sett, att behofven äro de
samma och efterfrågan icke undergår nå
gon förändring. Men låtom oss för ett
ögonblick lemna ur sigte den prisförändring
som beror på ökad eller minskad efterfrå
gan, och antaga ett fixt förhållande mellan
tillgången och efterfrågan, arbetet och behofvet : vi nödgas då underskrifva Marx’s påstå
ende att värdet af en vara är exakt lika med
värdet af produktionsmedlen, plus arbetet.
Nå väl, vid denna punkt knyter Marx den
stora frågan som afgör öfver helahans system.
När man sysselsätter sig med frambringande
och försäljning af varor, så är det för att
deraf draga någon fördel. Icke så till för
stående, att man skulle söka bedraga en
godtrogen kund och förmå honom att be
tala varan högre än hon är värd : en sådan
handel kunde icke länge lyckas och för
ökade icke samhällets rikedom i det hela.
Men ändå sträfvar köpmannen eller fabri
kanten efter att erhålla en vinst; huru
skall detta gå för sig, om värdet af varan
icke är något annat än värdet af produk
tionsmedlen, plus värdet af arbetet? Denna
dubla utgift skall bäras af fabrikanten; om
då varan inbringar honom ingen ting derutöfver, får han ju ingen vinst alls. Icke
desto mindre frambringas genom vår indu
stri hvarje dag nya värden, och för till
växten af vår nationalrikedom finnas icke
några gränsor.
Hvaraf kommer, frågar
Marx, denna tillväxt i rikedom?
Han svarar oss att den är arbetets ska
pelse. Arbetet frambringar mer värde än
det kostar. Saken är klar, och om det
icke funnes så många arbetare, skulle det
icke vara förhållandet. Men hvad som för
den oberoende arbetaren är en källa till
vinst, ett ständigt växande värde, är en
dast plundring och röfveri — exploitation
— när arbetaren endast är löntagare.
Härifrån utgår nu Marx med sina an
grepp mot kapitalet. Kapitalisten, säger
han, arbetar icke sjelf utan endast använ
der den aflönade arbetaren: han betalar

honom såsom lön bytesvärdet eller priset
på hans arbete. Priset på arbete bestäm
mes efter samma lag som priset på hvarje
annan förnödenhet, nemligen åtgången af
tid och kraft: man kan således säga att
värdet af en arbetsdag är lika med värdet
af de födoämnen som fordras att under
hålla arbetaren och hans familj under en
dag, och å andra sidan bestämmes priset
på dessa förnödenheter efter åtgången af
den tid som fordras för deras frambringande.
Antagom då att under vissa förhållanden
sex timmars arbete i medeltal räcker till
att frambringa dessa fömödenhetsvaror, och
att sex timmar likaledes äro nog för att
frambringa en silfverthaler; arbetaren säljer
då för detta pris till kapitalisten en hel
dags arbete, och den enda thalern är allt
hvad han, efter den lag som bestämmer
bytesvärdet, har rättighet att fordra. Men
se nu hvilken besynnerlig handel detta är:
han säljer sitt arbete för en thaler, d. v. s.
för produkten af sex timmars arbete i me
deltal, och för detta pris ger han sin hela
dag, tolf timmars arbete. Så förhåller det
sig: arbetets bytesvärde är mindre än dess
nytjandevärde, omkostnaden för dess fram
bringande är mindre än afkastningen af
det samma. På sex timmar inlägger, efter
vår beräkning, spinnaren i bomullen, då
han förvandlar den i garn, värdet af en
thaler, d. v. s. just hvad fabrikanten be
talar honom för en hel dags arbete; men
sedan arbetar han ytterligare sex timmar,
och värdet af detta arbete behåller kapi
talisten helt och hållet för egen räkning.
Sålunda slår fabrikanten under sig arbeta
rens egendom och blir rik på hans bekost
nad. Detta är hvad Marx menar med ar
betarens utplundring af kapitalisten, detta
är hemligheten af kapitalets tillväxt. Under
det att på det hela ingen menniska förmår
frambringa något af intet, förvandlar kapi
talet 100 thaler i 200 thaler, utan att man
rätt ser huru denna underbara förvandling
går för sig. Detta är, säger Marx, en
gåta hvars lösning är lika simpel som
ohygglig: man köper för 100 thaler främ
mande arbete, som har den egenskapen att
frambringa 200 thalers värde; man uppre
par hvarje dag denna förrättning med 10,
100 eller 1000 arbetare; man suger mer
och mer musten ur dessa lejda armar, an
tingen genom förlängande af arbetsdagen
eller genom att drifva arbetet fortare. Vi
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hade nyss erkänt att daglönen en thaler
svarade mot värdet af sex timmars arbete,
så att fabrikanten på en dag af tolf tim
mar ingen ting betalar för den senare hälf
ten. Om nu arbetslönen förblir oförändrad
och man i stället för 12 fordrar 18 tim
mars arbete, så är det klart att fabrikan
tens vinst blir fördublad. Och samma för
hållande skulle uppkomma, om arbetaren
genom fullkomligare maskiner sattes i stånd
att frambringa värdet af sin arbetslön icke
på 6 utan på 3 timmar; äfven i detta fall
skulle fabrikanten skörda en dubbel in
komst. Antagom nu att båda delarne in
träffade, maskinerna fullkomnades mer och
mer och arbetsdagen förlängdes : arbetarens
utplundring skulle då blifva bedrifven i
ännu större skala, arbetsgifvarne hopa mil
lioner på millioner och arbetarnes belägen
het i samma mån försämras. Till och
med den konkurrens som råder mellan ka
pitalisterna förökar arbetsklassens elände,
ty om en patron låter sitt folk endast ar
beta tio timmar om dagen, kan han icke
bestå i täflan med en yrkesbröder som utkräfver sjutton timmars arbete af sina ar
betare, och om han å andra sidan gåfve
dem två thaler i stället för en, kunde han
icke tillverka lika billigt som hans granne,
och arbetsklassens elände tillväxer, utan
att man, såsom Marx uttryckligen förkla
rar, derför kan anklaga fabrikanterna hvar
för sig tagna. Sedan grunden en gång är
lagd, utveckla sig följderna med oemot
ståndlig hastighet. Med det samma som
det menskliga arbetet, hvilket förlänar tin
gen deras bytesvärde, sjelf blir en vara, är
det gjordt: arbetarens utsugning och för
nedring äro då gifna. Det är icke kapi
talistens personliga karakter, utan produk
tionssättet genom kapitalet, som är orsaken
till allt eländet: det har funnits tider då
en hvar producerade hvad han behöfde, en
hvar besatt produktionsmedel och verktyg,
då det knappast var fråga om bytesvärde
eller försäljning. Men sedan 16:de seklet
•—- Marx talar nu företrädesvis om Eng
land — har det händt att de stora jordegarne, för att förvandla sin jord i betes
marker eller skogar, bortjagat tusental af
sina arrendatorer och husmän samt derigenom undanryckt detta småfolk deras ntvägar till bergning. Eör att kunna sub
sistera, eller åtminstone försöka det, flydde
dessa olycklige till städerna och erbjödo

kapitalisterna sitt arbete såsom daglö
nare.
Men hvilka voro då, frågar Marx, dessa
kapitalister, och på hvad sätt hade de förtjent dessa kapital? Det var, svarar han,
allt jemt med England särskildt för ögonen,
köpmännen, som efter Columbi och Vasco
di Gama’s upptäckter kastat sig på den in
diska handeln, skändligt slagit negrer och
malajer i bojor och nedrigt gödt sig med
dessa olyckliges svett och blod. Anda
ifrån begynnelsen — det är ännu allt jemt
Marx som talar — har kapitalets makt
hvilat på ett olagligt och oerhördt under
slående af andras arbete. Till råga på
eländet fick man samtidigt ögonen öppna
för fördelarne af arbetsfördelningen; man
såg att man genom förfärdigande af stän
digt samma föremål eller del af samma
föremål uppnådde en större färdighet och
derigenom frambragte betydligare värden.
Detta system är nu rådande öfver allt i
verlden : man träffar knapt mera någon
som producerar för sina egna behof; man
producerar nu mera ingen ting annat än
marknadsvaror eller bytesvärden. Det är
icke mera nytjandevärdet utan bytesvärdet
som nu för tiden beherskar produktionens
verld; detta system utvecklar öfver allt helt
naturligt ett oändligt behof af fullkomning
i arbetsverktygen och maskinerna. Hvarje
ny maskin bringar en massa af arbetare i
elände och tvingar en med hvarje dag
större menniskomassa att ställa sitt arbete
till maskinernas d. v. s. till kapitalisternas
förfogande. På detta sätt tar det för dag
aflönade arbetet med ohygglig nödvändig
het allt större och större proportioner.
Huru skall man göra om detta? Det duger
icke att upphäfva arbetsfördelningen, och
samhället har icke lust att låta sig åter
föras till den gamla patriarkaliska tarfligheten. Det fins blott en utväg, nemligen
att fortsätta med arbetsfördelningen men
göra produktionsmedlen, jorden, verktygen,
råämnena och maskinerna, till gemensam
egendom, det vill säga att i alla yrken
arbeta för gemensam räkning, eller med
andra ord upphäfva den enskilda egen
domen.
Vi hafva anfört denna lära i hela dess
omfång, för att visa styrkan af det logiska
förbandet. Går man endast in på första
punkten, följer allt det öfriga af sig sjelf,
och det är ingen möjlighet att göra mot-
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första punkt, enligt hvilken arbetet ensamt
är alla värdens källa och måttstock, är
falsk. Detta är icke noggrant uttryckt,
utan man måste säga att bytesvärdet af
en sak mates af proportionen mellan arbe
tet och de behof det tillfredställer. Det
är icke arbetets tid utan dess nytta, hvil
ken uttrycker sig i efterfrågan, som tjenar
till värdemätare.
Det är lätt att se vigten af denna skilnad. Enligt Marx kommer kapitaltillväxten
blott och bart af den i menniskoarbetet inne
boende egenskapen att frambringa mer värde
än det kostar, en oskattbar sak för den
som arbetar för egen räkning, men som i
kapitalisternas händer blir millioner dag
lönares förbannelse. Men är det då sant
att fabrikanten alltid och öfver allt drager
sin enda vinst af den grymhet med hvil
ken han utsuger sina arbetare, och att han
stoppar i sin ficka hela skilnaden mellan
arbetspriset och försäljningspriset? Är det
sant att hans enda verksamhet består i att
öfvervaka arbetarne och tillse att det utfästa arbetet blir färdigt i tid? Det synes
oss att vår tid hvarje dag lärer oss motsat
sen. Om vi hålla oss till Marx’s egna
ord, så är sex timmars dagligt arbete tillräckligt att fylla arbetarens behof, och han
säljer för detta pris hela sin dag, d. v. s.
tolf timmar, efter som fabrikanten betalar
honom en thaler om dagen och stoppar
den andra thalern i sin egen ficka. Nu
kan det hända att fabrikanten plötsligt
höjer dagspenningen till dubbelt. Enligt
Marx’s teori skulle han derpå förlora hela
sin vinst och för sig tillsluta hvarje möj
lighet att öka sitt kapital. Detta är all
deles ogrundadt. Om fabrikanten tagit ett
sådant parti, så är det derför att han med
sin uppöfvade skarpsinnighet förutsett en
förändring för framtiden. Han är mera
klarseende än hans yrkesbröder, och han
har begripit att hans varor till exempel om
två månader skola, i följd af någon till
dragelse på annat håll, få en betydligt
stegrad efterfrågan, samt att hans medtäflare, när de finge reda på saken, skulle
öfverbjuda hvarandra för att draga till sig
hans goda arbetare. Hvad har han gjort?
Jo, han har försäkrat sig om att få be
hålla dem genom att genast fördubla deras
aflöning, och i stället skola hans varor om
någon tid stiga till fyrdubla värdet. Hans

arbetare hafva icke vidare blifvit betalta för
sex utan för tolf timmars arbete, och ka
pitalisten har icke desto mindre riktat sig,
dock icke på arbetaren utan på sin egen
handelsaffar. Utan tvifvel har kapitalistens
vinst blifvit frambragt af arbetet, men icke
af daglönarens handarbete utan af arbetsgifvarens eget andliga arbete. Vi trotsa
någon att visa oss en mera berättigad och
bättre förtjenst. Och vi veta alla, huru
ofta händelser af detta slag förekomma,
huru de nästan utgöra regeln, dessa spe
kulationer på marknadens vexlingar, som
äro alldeles oberoende af och stå alldeles
utanför förhållandet mellan kapitalisten och
arbetaren.
Men vi måste gå ännu ett steg vidare.
Visserligen är det menskliga arbetet källan
till hvarje värde och all rikedom: utan
arbete är icke något värde tänkbart. Men
nu framställer sig den frågan, hvad det är
som gifvit menniskans verksamhet den så
hedrande karakteren af arbete, och under
hvilka vilkor arbetet blifver en källa till
värde. Marx sjelf gifver oss det bästa
svaret på denna fråga. »Vi studera arbe
tet», säger han, under den form som ute
slutande tillhör menniskan. Biet väcker
mer än en byggmästares häpnad genom
konstruktionen af sina celler, men den
stora skilnaden mellan den sämsta arkitekt
och det skickligaste bi, är att den förre
bygger huset eller templet i sin egen hjerna
innan han i sten uppreser det på marken.
Arbetet endast förverkligar en idé, d. v. s.
ett idéelt arbete, som blifvit verkstäldt
förut ; det icke allenast frambringar en för
ändring i råämnet utan fullföljer ett ända
mål». Det är således medvetandet af ett
ändamål som ger arbetet dess karakter;
hvad som i ekonomiskt afseende gör det
nyttigt, är att detta ändamål går ut på till
fredsställandet af menniskors behof eller
önskningar. Marx sjelf återförer oss, utan
att märka det, till den förutsättning som
var vår utgångspunkt, nemligen att det är
arbetets nytta som är källan och mått
stocken för dess värde, och deraf följer att
endast den ger arbetet ett verkligt värde
som förstår att påtrycka det en prägel af
nytta, som uppstält ett nyttigt mål och
vet att välja och använda de medel ge
nom hvilka detta ändamål uppnås.
Tillämpa vi nu dessa grundsatser på en
industri eller en stor fabrik, då blir den
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första frågan hvem det är som fattat ända
målet i sigte, och som således i råämnet
inlägger egenskapen af ett värde. Det sy
nes oss att blotta uppställningen af frågan
i denna form är tillräcklig att besvara henne.
Det är fabrikanten, arbetsgifvaren ensam
och icke hans arbetare. Han ensam ger,
för att bruka Marx’s ord, materien dess
ändamål; han undersöker och bedömer
handelskonjunkturerna och besluter i en
lighet dermed öfver sättet och proportionen
för tillverkningen; han anskaffar och full
komnar maskinerna, liksom han anskaffar
och utväljer arbetarne. Kanske tager han
också för vissa förrättningar i sin tjenst in
telligenta arbetare ,ingeniörer för industrien,
kompetenta personer för handelsförrättningarna; kanske han till och med, såsom
bolagsmännen i en jernväg, åt en bepröfvad person mot ett öfverenskommet arvode
öfverlemnar hela ledningen af det en gång
anlagda företaget. Det står icke desto
mindre fast att det är fabrikanten, kapi
talisten, som skapat ändamålet och medel
bart alla de värden som genom hans verk
samhet kallas i tillvaro. Arbetarne äro
fullkomligt främmande för hans tanke, de
äro i hans hand endast verktyg, lefvande
och förnuftiga, men ekonomiskt sedt ingen
ting annat än verktyg vid sidan af maski
nerna, så länge de icke erbjuda någon an
nan verksamhet än sina händers. Fabri
kanten kan umbära dem lika så litet som
han kan umbära stenkol eller vattenkraft,
hjul, häfstänger och skrufvar. Han får
emellertid icke förgäta att maskinerna äro
blotta maskiner, under det att hans arbe
tare äro förnuftiga varelser, hvilka så och
så många timmar om dagen medverka
till fabrikens ändamål, men utom detta
hafva ett annat vida högre värde. Nej,
han får icke glömma detta, men det är icke
desto mindre en sanning, att i fråga om
tillverkningen bidrager arbetaren icke att
frambringa värden mer än maskinerna, vid
sidan af hvilka han arbetar. Ilvad vet
eldaren vid ångpannan om fabrikens ända
mål, och hvad känner väl lärgossen, som
hopsopar bomullsaffallet, om de handelskombinationer efter hvilka tillverkningen
regleras? Den intelligenta arbetaren, ingeniören och förvaltaren, känna utan tvifvel ändamålet för hvilket man arbetar, men
de hafva icke skapat det, bära icke dess
risker, utan hafva helt simpelt af fabrikan

ten mottagit idén, till hvars utförande de
medverka lika som handarbetaren. Den
aflöning som gifves alla dessa ingår i va
rans marknadsvärde, alldeles lika som vär
det af nålen och saxen ingår i priset på
den rock som skräddaren förfärdigar. Men
nu lärer väl ingen vilja påstå att det är
nålen och saxen som frambragt rocken och
hans värde; lika så är det i den stora in
dustrien icke arbetaren som styrer maski
nen hvilken frambragt värdet, utan den
intelligenta arbetaren, fabriksherren, som
med sin tankes arbete leder och beherskar
det hela.
Det är således, efter de grunder som
Marx sjelf uppstält, icke riktigt att säga,
att fabriksherren misshandlar och utsuger
sina arbetare när han tillegnar sig fruk
terna af sin yrkesdrift; han skördar endast
den rättmätiga lönen för sitt eget arbete.
I stället för att erkänna detta, omkastar
Marx endast termerna i propositionen, gör
handarbetaren ensam till skapare af värdena,
och fäster icke det ringaste afseende på
skaparen af verket, som först uttänkt och
förberedt det samma. Det är denna vill
farelse i fråga om kapitalets uppkomst som
är grundstenen i hela hans system, hvilket
faller till samman så snart denna villfarelse
är vederlagd, så vida han icke skulle vilja
påstå att kapitalet bär sin ränta utan att
kapitalisten behöfver befatta sig dermed;
vi undra just hvilken ränta alla dessa ak
tier i banker, jernvägar, fartyg, handels
bolag och fabriker skulle gifva för en ut
delning, om de fördelades på några millioner
arbetares händer. Det vore för öfrigt en
lätt sak att med Marx's egna argument
vederlägga hans lära om bytesvärdet. An
tag att arbetsgifvaren arbetar med lånta
kapital. Marx säger nu med mycken be
stämdhet att hvarje byte förutsätter lik
ställigheten i värdet mellan det som gifves
och det som emottages. Men nu är den
ränta som egaren af penningarne erhåller
ingen ting annat än den godtgörelse som
beviljas honom för den verkliga förlust han
lider genom att för en tid afstå ifrån eller
uppskjuta bruket af sin egendom. Lika
lätt är det att vederlägga Marx’s påstående
om kapitalets skändliga upphof. Han ut
brister i ett bittert löje, när någon säger
att kapitalet är en frukt af arbete och för
sakelse, och han behandlar med förnäm
ironi denna sats såsom en oförskämd lögn.
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För honom har det engelska kapitalet upp
stått ur Indiens utplundring, utplånandet af
den lilla jordegendomen i England, Skotland och Irland, slafhandeln på de aflägsna
hafven â ena sidau, och det samvetslösa
begagnandet af de vräkta jordarbetarnes
nödstäldhet till nedprutaudet af arbetsprisen
å den andra. Dessa påståenden, hemtadc
ur Englands historia, äro olyckligtvis allt
för sanna, men det inflytande dessa till
dragelser utöfvat på kapitalbildningen i det
stora hela är så försvinnande att det knap
past behöfver medtagas i räkningen.
Vi hoppas att denna korta redogörelse
för ledarens af 1’Internationale statsekono
miska system icke skall sakua allt intresse
för de många som i vårt land för ögon
blicket sysselsätta sig med hvad de kalla
arbetarefrågans lösning. Vi hafva nyligen
i en tidning som utkommer i mellersta
Sverige sett framkastadt ett förslag till så
dan lösning, som blifvit med begärlighet
aftryckt af en stor mängd landsortstidnin
gar. Utgifvaren, som är en erfaren affärs
man och förökat denna erfarenhet genom

deltagande i statsrevisioner och riksdagsarbete, har för mycket, af doktrinära en
sidigheter oförvilladt sundt förnuft, för
att instämma i Marx’s förbannelser öfver
det blodbefläckade kapitalet, och han vill
unna dess égaré fyra procent, det vill säga
den jaabækska räntesatsen, men sedan denna
ränta blifvit godtgjord, skall vinsten af en
industri delas lika mellan samtliga arbetarne. Lika med Marx gör han således
arbetets tidslängd till ensam mätare af
dess värde, utan afseende på arbetets olika
beskaffenhet, ehuru han medgifver billig
heten deraf att arbetarne också skola dela
företagets risker, ett erbjudande för hvilket de utan tvifvel lära betacka sig. Lika
med Marx lemnar han arbetsgifvarens in
telligenta arbete helt och hållet ur räknin
gen, må hända i den förhoppning att en
förbättrad folkskolebildning skall sätta ar
betaren i stånd att umbära den intelligenta
affärsledningen af en person som dertill
förberedt sig genom speciel uppfostran och
oupphörlig tankeverksamhet.

Liten bokrevy.
tigt förbiilande men i sitt slag oöfverträfflig naturmålning, voro de bellmanska vi
sorna från början så långt ifrån någon
konstpoesi, som förtjente omsorgsfullt upp
tecknas och förvaras, att de först under en
Vi hade just för afsigt att göra denna lång följd af upprepningar småningom anBellmans-upplaga till föremål för en sär togo en bestämd form för ett mera tydligt
skild uppsats, då vi förekommos af en för tankeinnehåll. Att utgifva den store skal
fattare i Svensk Tidskrift, hvars signatur dens äldsta poesier i deras ursprungliga
G. L—n tyder på den i sådana frågor skick och sålunda begynna lägga grunden
mest kompetenta kritiker som vårt fäder till »en säker Bellmans-text», hvilket angifnesland för närvarande eger, och hvars ut ves vara ändamålet med den föreliggande
tömmande behandling af ämnet lemnar oss upplagan, synes oss derför vara att på
ögonblickets och tillfällighetens skapelser
föga öfrigt att säga.
Det har gått med Bellman såsom med använda en kritisk procedur, hvilken Bell
så många andra i verlden, hvilkas minne man sjelf helst skulle hafva undanbedt sig.
blifvit under tidernas lopp omgifvet med Vi säga icke derför att företaget borde
en dyrkan som gränsar till vidskepelse. hafva blifvit underlätet — tvärtom — det
Vi utsäga ordet utan tvekan, på samma är i många afseenden ganska intressant och
gång som vi tro oss uppskatta den bellman- gör i synnerhet all heder åt sin typografi
ska poesien till dess fulla värde. Naiva ska anordning; det visar oss oförbehållsamt
skildringar af ett glädtigt, fastän efter vår Bellmanssången i ett af dess första svaga
tids föreställningar temligen rått folklif, barndomsskcden och ger oss rätt många
utmärkta af en ovanligt fin iakttagelse värdefulla inblickar i uppkomsten af detta
förmåga samt då och då adlade af en flyk underliga skaldskap; men att vilja hafva

Bellmans Poetiska Arbeten till år 1772 sådana
han då ämnade utgifva dem. Efter skal
dens egen handskrift. Med melodier och
pennritningar. (Med modern stafning).
Stockholm, P. A. Norstedt & Söner 1872.
Pris 2 rdr 75 öre.
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denna upplaga ansedd såsom en editio princeps, till hvilken redaktionen af sångerna
bör återföras, förekommer oss som ett nog
långt drifvet afguderi.
Den nyssnämde kritikern har anfört en
stor mängd exempel på denna ursprungliga
oklarhet i tanken, som visar huru litet sån
garen frågade efter »reson», och huru myc
ket »rimmet» fick bestämma öfver uttrycken;
hans intention synes från böljan icke hafva
gått längre än att låta orden liksom staffage
i taflan medverka till den bild som fick
sina hufvuddrag af sången, ackompagnementet och den lefvande mimiken, och
ehuru vi med hr L—n äro förvissade att Bell
man sjelf medverkade till den 1790 under
Kellgrens uppsigt utgifna upplagan, är det
oss alldeles klart att denne behagens skald,
så ofta han kunde, satte på Bellmans visor
en prägel af måtta, skönhet och förnuftig
het, hvilken det vore ett barbari att ut
plåna för att återvända till den nyss offent
liggjorda handskriften af 1772. Vi citera
ett enda af dessa exempel. I ep. 34 (n:o
48 i föreliggande samling) »Till Movitz då
elden var lös i hans qvarter», heter det
efter den Kellgrenska redaktionen i andra
strofen :
I en hövålm på en skulle
Slåss två kärngar om en skatt.

Hr Carlén uppgifver i sin upplaga att
Bellman sjelf varit förargad öfver tryck
felet »skatt» i st. f. »tratt», och enligt en
af hr HanseUi till hr L—n meddelad va
riant skulle det varit om en hatt som de
båda käringarne refvos »på ett torftak mot
en skulle», hvaremot den föreliggande tex
ten, som skall vara den ursprungliga, lyder :
På étt grästak mot en skulle
Rifs två kärngar om sin skatt.

för dem som äro längst avancerade i detta
slags litterära herosdyrkan, så få vi väl finna
oss i vårt öde. Det var en tid då det
nästan gälde såsom ett helgerån mot Bell
mans minne att vilja beröfva honom författareskapet till de melodier han med be
undransvärd anpassningsförmåga använde
för sina visor, men nu har Bellmans egen
handskrift intygat att de flesta voro lån,
ehuru det är troligt att han sjelf kompo
nerat andra, hvilka dock af en professional
tonsättare fingo sin musikaliska hyfsning.
De autentiska pennritningar som pryda
denna upplaga kasta i viss grad ljus öfver
hela Bellmansdiktens väsende: han var icke
en konstnär i ordets fulla mening, som
med ett beslutsamt mejselhugg gaf en hel
gjuten form åt det ämne han hade fram
för sig, men han var begåfvad med en
otrolig liflighet i uppfattning och förmåga
att assimilera eller smälta hvad han mot
tog. Af sina samtida betraktades icke Bell
man med den andäktiga beundran, som sär
deles efter fosforismens dagar, omgifvit hans
minne, och det är möjligt att en komman
de tid afprutar något af denna skadegloria,
som icke är alldeles utan artificiella be
ståndsdelar. I alla händelser är han en
högst märkvärdig företeelse, och det skall
alltid lända utgifvaren af hans äldsta hand
skrift till förtjenst att hafva offentliggjort
den, utom det att man deri finner åtskilliga
nya stycken, såsom en ledning för rättelse
af enstaka slarffel i den kellgrenska upplagan
och såsom eu illustration till den bellmanska poesiens historia, om den också icke kan
upphöjas till norm för framtida editioner.
Om orsakerna till återfall till brott och om
medlen att minska dessa orsakers skadliga
verkningar. Af d:r K. Olicecrona. Stock
holm, P. A. Norstedt & Sönei’ 1872. Pris
2 rdr.

Hvilken är nu den rätta? Efter vår
tanke kunna alla de fyra redaktionerna
vara ungefär lika goda. Frågan var för
visdiktaren att finna ett passande rim mot
När vi för en tid sedan i vår lilla bok
det’röda guile, som från storkyrkans torn revy fäste våra läsares uppmärksamhet på
under reflexerna af eldsvådan glimmade i hr v. Mentzers förträffliga lilla skrift »An
den kolsvarta natten, och att bringa två teckningar öfver fängelser», yttrade vi att
trätlystna gummor på scenen, lika godt det med fångvården i vårt land icke på
hvad de slogos om, och de som hörde sån långt när är så väl bestäldt som det vore
gen frågade sannolikt mycket litet efter att önska, och som äfven efter de stora
den närmare beteckningen af bataljfältet kostnader hvilka i senare tider blifvit ned
eller efter föremålet för striden.
lagda på fängelsebygnader, kunde vara att
Vi tro oss härmed icke hafva sagt något förmoda. Det arbete hvars titel vi nyss
vanvördigt om Bellman eller den fredman- anfört ger oss åtskilligt att tänka på i
ska dikten, men skulle det så befinnas in detta afseende, och ehuru ämnet är till-

- 554 —
räckligt vigtigt för att gifva oss anledning
till en utförligare behandling deraf, hvartill snart nog torde erbjuda sig tillfälle,
kunna vi icke underlåta att redan på detta
sätt tills vidare anbefalla hr Olivecronas
skrift åt våra läsares synnerliga uppmärk
samhet. Det är en hård anklagelse han
uttalar mot vårt fångväsende, ehuru vi
befara att den är välförtjent, då han säger
att de i oroväckande grad förekommande
återfallen till nya brott hos redan straffade
personer bevisa dels att straffarbete och
fängelsestraff hos en stor mängd förbrytare
icke framkalla någon sedlig förbättring,
dels i allmänhet icke verka tillräckligt afskräckande från begåendet af brottsliga
handlingar. Till de tabellariska öfversigter
som författaren i detta afseende bifogar
skola vi en annan gång återkomma, och vi
nämna nu endast att tjufnad är den form
af förbrytelse som oftast itéreras. Huru
vida icke en anledning till dessa bekla
gansvärda upprepningar ligger i sjelfva lag
stiftningen, tillhör regering och representa
tion att allvarligt undersöka, och det kan
icke länge dröja innan denna vigtiga fråga,
vare sig genom kongl. maj:ts eller enskilda
folkrepresentanters initiativ blir dragen un
der riksdagens profiling. Hr Olivecronas
bok lemnar en god hjelp för en sådan
pröfning, och vi önska den derföre rätt
många läsare.
De förhållanden i hvilka författaren sö
ker orsakerna till det öfverklagade onda
äro egentligen fyra. Först och främst gör
staten alldeles för litet till den brottsliges
sinnesförbättring under den tid straffet va
rar. Fången förses med några andliga och
moraliska böcker, får hvarje söndag deltaga i
gudstjenst, som förrättas af en med offent
liga medel aflönad fångpredikant, och er
håller äfven under loppet af veckan hans
besök och hans undervisning, men dessa
män äro i allmänhet allt för knapt aflönade för att kunna egna sig åt fångar»es
moraliska förbättring annat än såsom en
bisak, och om de äfven kunde det, är deras
antal allt för litet, så att, om än sex tim
mar om dagen hela året om användes på
fängelsebesök, kommer knappast på hvarje
fånge enskildt två eller tre timmar om året.
Det kan blifva en särskild fråga, som väl
förtjenar att med allvar upptagas, huru
vida icke den religiösa uppbyggelse som
med fångpredikantens besök närmast afses

behöfver förstärkas med ett mera praktisktsedligt element. I alla fall torde böra er
kännas att staten hittills med sina fängelse
straff afsett vida mer att trygga samhället
för brottsliga tilltag å fångarnes sida, och
genom frihetens förlust äfven som tvångs
arbete och strängare disciplin skrämma förbrytarne från att begå nya brott, än att
hos dem verka en sådan sinnesförändring
som kan återgifva dem åt samhället såsom
goda och nyttiga medborgare.
Sedan fången utstått sitt straff och åter
fått sin frihet, göres ingen ting att för
honom underlätta, men mycket att försvåra,
återgåendet till en loflig och väl reglerad
verksamhet, och i många, kanske de flesta
fall, är han redan på fängelsetröskeln, ge
nom den vaufrejd som vidhäftar honom,
dömd att stjäla i fall han vill lefva, då
han finner det omöjligt att erhålla något
arbete. Icke heller hafva hans anlag un
der fängelsetiden blifvit uppöfvade för ärlig
sjelfförsörjning, ty han sysselsattes med det
slags arbete som för tillfället är lättast att
anskaffa och med minsta förlag ger den stör
sta behållningen, såsom stenhuggning, för
färdigande af täudstickslådor o. d., men
icke med sådant som bäst kan förskaffa
honom hans framtida utkomst. Han er
håller såsom premium för sin godhet att
underkasta sig det ådömda straffet en tredje
del uti afkastningen, hvilken ganska ofta
åtgår att köpa ett formelt laga försvar, som
till ingen ting gagnar honom. Vidare begår
staten den grymheten att underkasta unga
förbrytare samma behandling som grånade
brottslingar, i stället för att söka uppfostra
dem vid särskilda förbättringsanstalter, och
hr Olivecrona anför en mängd förfärliga
exempel på personer som på öfvergången
från barndomen blifvit straffade för vanarter
eller verkliga förbrytelser, med den följd
att hela dess återstående lif blifvit dömdt
att förflyta inom fängelseväggarne.
Slutligen anser författaren att det straff
arbete som nu verkställes icke är tillräck
ligt strängt för att verka afskräckande.
Fångkosten är i allmänhet betydligt bättre
och rikligare än den som i de flesta af
våra provinser bestås den fria arbetaren
vid jordbruket och andra förrättningar som
icke erfordra särskild yrkesuppfostran. Man
beräknar det ständiga fångantalet till om
kring 6,000, och de hafva i allmänhet en
långt rikare och helsosammare utspisning
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än den på hvilken hela talrika statskarls- tillfredsställande länsatias jemte en beskrif
hushåll måste lifnära sig. Indroges endast ning af lagom utförlighet, bygd på offi
för en dag i veckan dessas köttportioner, ciella uppgifter, hufvudsakligen Statistiska
hvilket kunde ske utan allt men för deras Centralbyråns, men derjemte äfven Topo
helsa, skulle derigenom uppkomma en år grafiska kårens, Geologiska Byråns och Sty
lig behållning dubbelt så stor som hela relsens för Ekonomiska karteverket. Utom
aflöningeu för samtliga fångpredikanterna, andra uppgifter återfinna vi beloppet af de
hvarmed kunde underhållas en ordentlig senaste pastorslöneregleringarna, der de
skolundervisning så väl i vanliga under blifvit verkstälda; likaledes är jemte folk
visningsämnen, som i yrkesdrift. Utöfver mängden efter 1870 års statistiska tabeller
en viss tid verkar ensamhetsfäugelset icke äfven antalet hushåll för hvarje församling
förbättrande utan endast förslöande, och upptaget; hemmantalen och taxeringsvärdena
äfven för gemensamhetsfängelset är tiden äro hemtade ur landsboksverifikationerna i
efter författarens tanke alldeles för långt Kammarrättens provinskontor. Siffrorna böra
utsträckt. Huru han tänker sig botemedlen således ega full tillförlitlighet, och dessa äro
för alla dessa olägenheter, måste vi förbe jemte den sammanträngda topografiska behålla åt en utförligare framställning att skrifningen hufvudsaken, men dess utom
visa; vi hafva denna gång endast velat an- finnas äfven kortare historiska notiser om
gifva hans utgångspunkt samt uttrycka vår betydligare gårdar inom hvarje socken, och
lifliga tillfredsställelse att tystnaden blifvit vi önska rätt mycket att författaren måtte hos
bruten och diskussionen öppnad i detta de enskilde som hafva några upplysningar
vigtiga ämnen.
att meddela finna allt det understöd som
det nyttiga företaget förtjenar.
Konungariket Sverige, en topografisk-statistisk
beskrifning med historiska anmärkningar
af Magnus Höjer. Första häftet. I. Stock
holms stad. II. Stockholms Län. Stock
holm 1872, Joh. Möller & C:is förlag. Subskriptionspris 75 öre pr häfte om tre ark
jemte karta. (Hela arbetet beräknadt till
omkring 75 ark, hvaraf 3 ark, utgörande
ett häfte, skall utkomma hvarje månad).

Om detta arbete utföres väl, och början
lofvar godt, kan det blifva af stor nytta
i två afseenden. Vi hafva ingen följd af
ortbeskrifningar utom Thams, och denne
flitige forskare hann icke utom Mälaredaleu,
förr än han dödade sitt arbete genom den
oformliga vidlyftighet hvarmed han behand
lade Östergötland. Vi sakna äfven en an
vändbar länsatias för måttligt pris, ty de
Hermelinska kartorna äro icke längre till
fredsställande, utom det att många af dem
ej längre kunna erhållas i bokhandeln, och
topografiska kårens vackra fastän, som det
säges, i anseende till ortnamnen icke fullt
tillförlitliga kartearbete lärer väl icke komma
att fullbordas under den närmaste mans
åldern. Den karta öfver Stockholm och
dess närmaste omgifningar som åtföljer
första häftet är utförd i litografiskt tryck
och följaktligen mindre prydlig än grave»
rade kartor, men motsvarar sitt ändamål,
och om länskartorna blifva jemförelsevis
lika goda, hafva köparne för mindre än 20
rdr en fullständig och för vanliga behof

Atlas för Skolan och Hemmet försvenskad, del
vis bearbetad efter Issleib & Rietzchels i
Gera Volks-Atlas af Magnus Roth, fil. d:r,
adjunkt vid Nya Elementarskolan i Stock
holm. 24 kartor i färgtryck. Andra upp
lagan. Stockholm, Fritzes bokhandel 1872.
Pris 1 rdr.
Folkskolans Kartbok. Åtta kartor i färgtryck
för Skolan och Hemmet af Magnus Roth.
Stockholm, Fritzes bokhandel 1872. Pris
50 öre.
Folkskolans Geografi. Text till Folkskolans
Kartbok. Med illustrationer. Stockholm,
Fritzes bokandel 1872. Pris i välskt band
50 öre.

Den första upplagan af den större kart
samlingen, som utkom förledet år i 10,000
exemplar, slutsåldes redan inom sex måna
der; ett fördelaktigare omdöme om denna
kartboks värde och användbarhet kan svår
ligen afgifvas. De förändringar som blifvit
införda i den närvarande upplagan, bland
hvilka vi nämna uppdragandet af provins
gränser der de saknades och utbytandet af
förra kartan öfver den skandinaviska halfön
mot en annan i dubbelt så stort format,
äro väsentliga förbättringar. Folkskolans
kartbok innehåller ett urval ur den större,
nemligen veridskarta, halfkloten, verldsdelarne, Sverige och Norge, Finland, Dan
mark och Palestina. Kartbladen lemna i
tydlighet och korrekthet ingen ting öfrigt
att önska; till och med namnen på det
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skandinaviska bladet äro riktigt återgifna,
ehuru smaken för nystafningen fått nog
mycket utrymme i ord sådana som Jälmaren, Skäninge m. fl.; i texten har författa
ren iakttagit den moderation att skrifva
Hjelmaren, Skenninge, o. s. v., ehuru i
»Närike», »Wärmland», »Wänern» o. a. det
älskade ä vunnit öfverhanden. På hvilket
skrifsätt skola nu barnen tro, kartans eller
bokens? För öfrigt synes oss den lilla
geografien icke vara illa uppstäld; förfat
taren har följt Erslevs föredöme i att in
taga illustrationer men har ett jemförelsevis betydligt mindre antal; deremot har han,
så vidt vi efter en flyktig granskning kun
nat finna, undgått de många och oursäkt
liga slarffel som vanställa den svenska be
arbetningen af Erslevs större arbete. Hän
visningarna till Folkskolans läsebok äro af
stort praktiskt värde. Den större atlasen
borde finnas i hvarje sockenbibliotek samt
i flere exemplar uti hvarje folkskola.
Karta öfver Jernvägs-, Diligens-, Post- och
Telegraf-linier i Sverige jemte Jernvägsoch diligens-underrättelser. Utarbetad af
Albert Amundson. Stockholm 1872. P. A.
Norstedt & Söner. Pris 90 öre.

Ett i biografiskt tryck men utomordent
ligt fint utfördt kartblad öfver fädernes
landets samtliga kommunikationer, med tur
prisen på baksidan, derjemte skalor för
svenska, norska och danska mil, äfven som
franska kilometer, tidsskilnadsskala, angifvande af postanstalternas olika grader,
telegrafstationer, öppna hela året eller
under vissa årstider, jernvägarnes spårvidd,
och ännu mer, som vi icke kunna upp
räkna. Några få större egendomar finnas
upptagna, dock icke så att kartan är öfverlastad med namn. En klar framställning
af kommunikationslinjerna är hufvudsyftet,
och detta har på ett mycket lyckligt sätt
blifvit uppnådt.
Kriget mellan Tyskland och Frankrike 1870
af A. JBorbstœdt. Öfversättning af G. Kleen.
Del. 1, h. 3 (Militärlitteraturföreningens
förlag). Stockholm 1872. Pris 1 rdr 50 öre.

Detta häfte går icke längre än till och
med slaget vid Gravelotte den 18 augusti
och är till största delen upptaget af mili
tära detaljer, men några tf dessa äro öfverraskande, till exempel den underättelsen
att artilleriet denna dag förbrukade nära
10 gånger så många skott som infanteriet;

somliga kanoner sköto icke mindre än 115
skott. Af allmän politik förekommer icke
mycket: segerdepechen, som ännu troddes
i Paris den 6 augusti, ministèren Olivier's
bedrägliga förfarande att tvärt emot sitt
gifna löfte undertrycka de ingångna under
rättelser som voro missgynnande, Palikaos
miuistér och de tyska familjernas förvisning
ur Frankrike. Ett par stora strategiska
planer åtfölja detta häfte.
Bidrag till Sveuska Landtmäteriets Historia
Ur officiella handlingar samlade af Carl
Philip Asker. Göteborg, A. Lindgren 1872.
Pris 2 rdr.

Liksom det föregående, är äfven detta
arbete af strategiskt innehåll, och om stri
derna på det senare fältet lyckligtvis äro min
dre blodiga, så är stridslystnaden ingalun
da mindre liflig eller de krigiska evolutio
nerna mindre hjertspännande. Ett så stridsfärdigt embetsverk som landtmäteristyrelsen
under dess nu varande berömde chef kän
ner icke historien. Fienderna som bekämpas
äro riksdagen och enskilde af dess leda
möter, företrädare i tjensten och andra
myndigheter, men först och främst egna
underlydande. Vapnen äro memorialer och
skrifvelser, oftast affattade i ett språk som
med sina utvikningar, pikar och insinua
tioner står ensamt bland officiella sätt att
yttra sig. De bidrag hvilka ur offentliga
handlingar blifvit meddelade, och som en
ligt ett tillkännagifvande i förordet komma
att efterföljas af flere, torde icke vara helt
och hållet förlorade för en kommande riks
dag, som icke lärer helt och hållet hafva
glömt de många märkliga förhandlingar
vid föregående riksdagar hvartill detta
namkunniga embetsverk gifvit anledning,
till exempel då chefen för civildepartemen
tet faun sig nödsakad att i kamrarne åter
taga en kunglig proposition om en af
landtmäteristyrelsen begärd pension för en
person, för hvilken, för att tala skonan
de, ett sådant ynnestbevis icke rimligen
kunde ifrågakomma. Detta är den allvar
samma sidan af saken, men den har äfven
en gladare, och det skulle icke mycket för
våna oss, om någon framtida svensk Homerus af de förebragta officiella akterna
hemtade upprättning, om icke till en ny
Iliad, åtminstone till en Batrachomyomachi.
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Lärobok i Naturlära för folkskolor, efter de
bästa källor bearbetad och utgifven af G.
M. Celander, lärare vid Arboga folkskola
för gossar. Med 128 träsnitt. Stockholm,
L. J. Hiertas förlagsexpedition. Pris 1 rdr
50 öre.
Svensk Exkursions-Fauna. En fickbok för unga
zoologer och jägare af Aug. Emil Holmgren,
lektor vid Kongl. Skogsinstitutet. Foglarne.
Med 65 träsnitt i texten. Stockholm, P.
A. Norstedt & Söner 1872. Pris 1 rdr 50
öre.

Vi hafva sammanstält dessa små böcker,
derföre att de hafva samma ändamål, att
meddela populära insigter i naturkunnig
heten, äro klart och tydligt skrifna, särde
les billiga samt försedda med ganska ut
märkta illustrationer. Skilnaden är den att
då den förra afser att vara på en gång
en läse- oeh lärobok för folkskolan samt
omfattar alla naturens riken, är den se
nare beräknad på att vara en handledning
för dem som vilja på egen hand studera
en del af den lefvande naturen. Hr Holm
gren har dess utom med sitt lilla arbete ett
praktiskt ändamål, nemligen att bidraga till
skydd och en vänlig omvårdnad åt de fogelslägten som äro till nytta eller nöje för
menniskan, och det kan således anses så
som en vetenskaplig fortsättning och kom
plettering af hans nu redan i andra uppla
gan utkomna lilla bok om konstgjorda fogelbon och deras inbyggare. Vi känna få
författare med en angenämare stil, och sä
kert längta de flesta af hans läsare efter
realiserandet af hans afsigt att efter sam
ma plan lemna beskrifning äfven på de öfriga ryggradsdjuren samt på vissa grupper
bland insekterna och de andra lägre djur
klasserna.
För vår tid. Smärre uppsatser i religiösa och
sociala ämnen. 1. Jesu lefnad och fram
tidens kyrka af Heinrich Lang, pastor i
Zürich. Öfversättning. Stockholm, Klemmings antiqvanat 1872. Pris 85 öre.

Den nyssnämda boknandelsfirman tillkännagifver sin afsigt att under ofvanskrifna titel utgifva en följd af smärre skrifter,
»i hvilka nutidens vigtigaste frågor behand
las från en andligt fri ståndpunkt;» denna
utkommer i tvångsfria häften, af hvilka
minst fem äro att vänta under loppet af
innevarande år, och det nästa numret kom
mer att innehålla en afhandling af Fran
çois Huet, »Kunna vi veta något om Jesu
lefnad?» Att döma af den första uppsat

sen, kommer samlingen att blifva decideradt radikal. Heinrich Lang är lärjunge
af Baur och en af Tilbingerskolans mest
prononcerade anhängare. Han har gjort
till sitt lefnadsmål att i populära afhandlingar sprida kännedom om resultaten af
denna skolas kritiska forskning, och han
utgifver för detta ändamål i förening med
några andra protestantiska teologer i Schweiz
en religiös tidskrift. Vi finna titeln på
den föreliggande afhandlingen något oegent
lig; den angår närmast de bekanta stridig
heterna inom den äldsta kristna försam
lingen mellan det paulinska och de petrojakobitiska partiet, hvarom flere af Nya
Testamentets böcker bära vitnesbörd. Af
dessa premisser har författaren med mycken
fyndighet och en skarpsinnig konjektur dra
git slutföljder, som gå så långt att man
måste vara mycket »fri» för att kunna till
fullo acceptera dem, och för de flesta sven
ska läsare torde det vara underligt att tän
ka sig Lang såsom tjenstgörande prest i
en protestantisk församling, författare till
mycket omtyckta uppbyggelseskrifter och
predikningar samt hedrad med kallelser af
flere främmande församlingar, ehuru han
afböjt dem. Vi finna icke behöfligt att
för egen del uttala något omdöme om den
na bok, som säkert kommer att bli före
mål för en häftig polemik, men för att
gifva våra läsare ett begrepp om dess anda
och syftning, skola vi ordagrant citera föl
jande rader:
»Om någonsin ett i ögonen fallande miss
förhållande varit rådande mellan vetenskap
och lif, så har detta varit fallet med de
frågor vi här hafva behandlat. Vetenska
pen har under de sista trettio till fyratio
åren i Nya Testamentet gjort det ena fyn
det efter det andra, en fullkomligt ny bild
af den fornkristliga tiden har bragts i dags
ljuset och uppstälts för våra ögon, men
det kristliga lifvet har hittills dragit nä
stan alls ingen vinst deraf. För 300 år
sedan betydde återgången från de kyrkliga
traditionerna till fornkristendomen en ny
kyrka; skulle en förnyad återgång från en
300-årig kyrkas traditioner, hvilka i så mån
ga afseenden blifvit främmande för vår tid,
en återgång till samma källa men endast
mera på djupet, icke hafva samma följder?
Om den kyrkliga protestantismen gör all
var med sitt anspråk att innehålla den
rena, vid sjelfva källan studerade kristen-

— 558 —
domen, sâ måste för hvar gång denna källa
åter uppgräfves, en grundlig pånyttfödelse
af den kyrkliga protestantismen derigenom
inträda. Nya Testamentet är efter hennes
eget påstående den protestantiska kyrkans
grundval. Men det Nya Testamentet som
vi känna är ett annat än det som Luther
och Zwingli hafva känt. Välan, när grund
valen förändras, så måste också hela bygnaden blifva annorlunda».
David Copperfield den yngres lefnadshistoria
och erfarenhet af lifvet. Roman i två delar
af Charles Diekens. Från engelskan af C.
J. Backman. Hilft 1 & 2. Stockholm 1872.
T. Hæggstrôm. Pris 1 rdr häftet.

Med stort nöje förnya vi här bekantska
pen med några af Dickens' förträffligaste
typer, Peggotty, miss Trotwood och miss
Murdstone, mr Micawber och tvillingarne
m. fl. i samma vårdade och lediga öfversättning hvari Pickwick och Chuzzlewit

blifvit fullständigt tillgängliga för svenska
läsare. Vi hafva mot hr Backmans språk
blott en enda anmärkning och det är hans
vana att ordagrant öfversätta though och
too i slutet af frågor i ouppfostrade perso
ners mun, emfatiska uttryckssätt som en
dast betyda en öfverraskning eller ett lin
drigt tvifvel å den frågandes sida, ungefär
såsom »åh bevars» eller »kan man tänka?»
Dessa mästerligt utförda öfversättningar af
några bland vår tids mästerligaste och re
naste romaner äro en verklig välgerning
för den stora läsande allmänheten och en
hederlig upprättelse för de många usla,
ofta underhaltigt återgifna främmande pro
dukter hvarmed denna allmänhet under
långliga tider blifvit undfägnad. Dickens’
noveller bringa icke det oskyldigaste barn
att rodna, medan de tvinga den trumpnaste gubbe till att le; om huru många
samtida romanskrifvare kan man säga det
samma?

Blick på pressen.
I en artikel om »Våra grundskatter»
yttrar Jönköpings Tidning'.
Med anledning af en del tidningars ifriga
uppmaningar till städernas invånare, att vid
nu instundande riksdagsmannaval vara på sin
vakt och tillse att endast sådane män väljas,
hvilkas åsigter i en del vigtiga ämnen, och specielt rörande de så kallade grundskatterna, äro
att lita på, kunna vi, såsom en fortsättning af
hvad vi förut i ämnet yttrat, med fog hemställa,
huruvida dessa tidningar på fullt allvar anse
att frågan om dessa skatters afskrifning, amor
tering eller kapitaliserande, eller med ett ord
jordens lättnad från direkta skatter, är af den
vigt för städernas vara eller icke vara, att de
derföre behöfva göra den till en brännande?
För våi- del kunna vi ej finna den vara af en
så spännande beskaffenhet; ty äfven om det
otroliga skulle inträffa, att grundskatternas af
skrifning ej blott beslötes, utan ock genast
kunde bringas till verkställighet, för att sam
tidigt läggas på bevillningen; så skulle det så
lunda å fast egendom, kapital och arbete utdebiterade belopp för samtlige rikets städer,
med undantag af hufvudstaden, endast utgöra
en obetydlig bråkdel af det belopp, som komme
att påföras de milliarder, dem landet i sin hel
het representerar; förutom det att många af
städernas jordar också komme i åtnjutande af
den ifrågasatta afskrifningen. Sveriges åttio
två jordbruksidkande småstäder, med i medel
tal 3,000 invånare, kunna alltså ur stadsmannaintressets synpunkt fullkomligt passift åskåda
kampen, som egentligen gäller 21,000 frälse-

hemmans-innehafvare, hvilka motsätta siggrundskatternas afskrifning, och egarne af 38,000
kronoskattehemman, som påyrka den; de förre
representerande J:dels milliard och de sednare
en milliard. Hvad åter beträffar hufvudstaden,
jemte de sju öfrige städerna med mer än tio
tusen invånare, hvilkas förnämsta inkomster äro
beroende af handel, industri och hushyror, så
äro vi öfvertygade, att den högre beskattning,
som för dem möjligen kan ifrågakomma, icke
drabbar deras kapital-, utan omkostnads-konto,
d. v. s. konsumenterna eller den stora allmän
heten af kunder och hyresgäster; således en
väsendtlig skillnad emellan grossörens, fabri
kantens eller husegarens kapital 100,000 rdr,
som alltjemt blifver oförminskadt af hvilka
skatter som helst, och säteri- eller frälseegarens fastighet 100,000 rdr, som i värde nedsättes med jemnt det belopp, som ett i värde
motsvarigt kronoskattehemman vinner- i befri
else från en årlig ränta, och som, sällan under
stigande 10 procent, mången gång, exempelvis
i Upsala län, uppgår till 60 procent af in
komsten.

Ur Svensk Handels- och Industritidnings
betraktelser med anledning af de enskilda
bankernas senaste qvartalsuppgifter tillåta
vi oss meddela följande utdrag:
Beloppet af inneliggande räntebärande obli
gationer har ökat sig från 12 millioner till 16|
millioner. Denna tillökning, som är betydlig,
får naturligtvis tillskrifvas svårigheten för ban
kerna, att lika fort som medel tillströmma, ge-
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nom utlåning göra dem fruktbärande. Den för
lorar likväl en del af sin betydelse genom den
omständighet, att det endast är 4 banker som
till den samma bidragit, nemligen Skånes,
Stockholms, Kopparbergets och Sundsvalls, då
deremot de öfriga bankerna ettdera innehafva
samma belopp som för sex månader sedan,
eller ock obetydligt ökat eller minskat det
samma. Om än en eller annan bank förser sig
med ett större förråd dcraf, än som kan anses
vara lämpligt, så är likväl ett belopp af 17
millicner ej så mycket som bankerna kunna
smälta, och det vore önskligt att summan fram
deles ökade sig, likväl något jemnare fördelad
på samtliga banker. Några af dem — och dessa
höra icke till de i öfrigt bäst skötta — visa
likväl år ifrån år en allt mera utvecklad obe
nägenhet att deri nedlägga något af sitt öfverflöd, säkerligen icke till deras eget bästa.
Diskonterade vexlar hafva ökats från 35 mil
lioner till öfver 44 millioner. Till denna be
tydliga tillökning hafva alla banker utan un
dantag bidragit, och några af dem, hvilka hit
tills icke visat stor benägenhet att egna sig
åt denna deras hufvudsakliga verksamhet, äfven med ansenliga belopp. Det är högst egen
domligt att se, huru denna, den sundaste af
alla bankomsättningar, hos hankerna, och tvifvelsutan äfven genom den, har utvecklat sig.
Medan under de 5 senaste åren kreditiven ökat
sig med omkring 12 procent och utlåningen
med omkring 25 procent, här deremot diskon
teringen af vexlar stigit med omkring 120 proc.
Med dylika siffror för ögonen kan det väl icke
vara förmätet att våga förutspå, att reverser
nas och borgensförbindelsernas sista timme
snart torde hafva slagit, så väl till långifvarnes Som till låntagarnes och all sund affärs
verksamhets bästa. I utlandets större handels
städer spelade reverserna för icke så många
tiotal af år sedan hufvudrolen, och för mån
gen köpman var en vexel en sällsynt vara. Nu
hafva vexlarne fullständigt öfvertagit rever
sernas roll och den yngre generationen kan
icke ens lemna en fullgod beskrifning på en
revers.
Utestående lån hafva ökats från 34| millio
ner till 34 J millioner, och erbjuda under de

särskilda lånetitlarne nästan alldeles de sam»
ma siffror som för sex månader sedan. Detta
glädjande stillastående är så mycket betydelse
fullare och kan desto mindre vara tillfälligt,
som siffrorna för hvarje bank särskildt äro nä
stan lika dem, som rapporterna vid föregående
års slut hade att uppvisa. Visserligen hade
det varit särdeles önskvärdt, om några banker,
som hafva de svåraste lånesynderna på sitt
samvete, något litet afbördat sig sin skuld;
men då de ju likväl hafva ökat diskonterin
gen af vexlar, så hafva de alltid på sex må
nader gjort något godt, och i medvetande af
huru litet vi sjelfve i den vägen uträttat, våga
vi i dag icke vara allt för stränga mot dem.
Måtte deras ånger likna vår,
Lagsökta och på konkursutredning beroende
belopp hafva minskats från 211,000 rdr till
150,000 rdr. Nära två tredjedelar af denna
minskning kommer Örebrobankcn till godo,
som haft det missödet att komma in i kon
kurser, hvilka hotade att aldrig blifva utredda.
Ettdera har man i Orebro skaffat sig bättre
utredningsmän eller ock har banken lagt sig
till bättre glasögon, som satt den i stånd att
upptäcka, att i dessa konkurser för länge se
dan icke funnits något att erhålla, i följd hvaraf den ansett sig böra afskrifva beloppet.
Exemplet manar öfverallt till efterföljd.
Inneliggande kassa har stigit från 23| till
29| millioner. Denna ökning af 6 millioner
är ganska ansenlig och torde för en del ban
ker äfven vara högst besvärlig. Under van
liga år är det en lätt sak för den bank, som
lider af ett tillfälligt öfverflöd i kassan, att
blifva detsamma qvitt, genom att öfverlåta det
åt någon godhjertadn granne, som för tillfället
kanske är i knipa. Ännu för några år sedan
var det temligen godt om dylika grannar,'men
i år synes deras hjerta hafva kallnat, och de
banker, som ännu icke hunnit vänja sig vid,
att platsera en del af sina medel i obligatio
ner, äro nära att qväfvas af sin egen rikedom.
Lyckligtvis komma dessa bankers delegare icke
i samma fara; ty deras utdelning blir natur
ligtvis mindre, ju större fonder bankerna låta
ligga obegagnade.

Strödda underrättelser.
Silkesmasken har af entomologerna
blifvit kallad Plialœna Bombyx Mori. Han
är hemma i Kina, och man vet också att
han i en mycket tidig period existerat i
Persien. Då ägget, som icke är större än
ett litet knappnålshufvud, utsattes för en
kläckningstemperatur af mer än 55 grader
Fahrenheit men icke öfver 85 gr., kryper
en liten mörkfärgad mask ur det samma.
Denna mask är mycket känslig för köld
och buller, ja till den grad ömtålig att ett

plötsligt fal] i temperaturen, det nära skal
let af en hund eller till och med ett hjertligt och ihållande skratt har, såsom man
iakttagit, skadat unga maskar, och ett oräk
neligt antal säges förgås under åskväder.
Det är derför absolut nödvändigt att odlingsställeua skola vara isolerade och sä
mycket som möjligt skyddade för buller.
Sedt ur denna synpunkt är det icke osan
nolikt att det djupt rotade och af manda
rinerna underblåsta motståndet mot jern-
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vägarnes införande kan hafva uppkommit
ur en icke ogrundad fruktan för att de
framåtilande tågens buller och lokomotivens
hvisselpipor skulle döda alla silkesmaskar
i det distrikt de passerade igenom. Sa
länge den lufttemperatur för hvilken äggen
råka att blifva utsatta är under 55 gr.
kläckas de icke och kunna föras från ett
ställe till ett annat, från Kina till Europa
eller Amerika, utan att taga skada; men
då värmegraden är uppnådd blir det yngel
i dem, och egarne blifva oroliga för att
liggningsprocessen skall vara slut och ma
sken hafva uppnått den ålder då han bör
jar äta, innan mulbärsträdet slagit ut. Om
denna intressanta omständighet säger biskop
Hall: »Hos silkesmasken har jag iakttagit,
att den späda och finkänsliga afkomma han
framalstrar icke kommer till lif och utveck
ling förrän mulbärsträdet, som är det se
naste af alla träd, lemnat sina för den
sammas bevarande nödvändiga löf. Under
sin utveckling till löfmask byter silkes
masken flere gånger skinn, då han erhåller
en blekgrön färg, blandad med blått och
gult och understundom med svarta fläckar,
i synnerhet omkring hufvudet. Han ; upp
hör då att äta och börjar att spinna.
Ända hittills har masken fortfarit att
sluka föda till qvantiteten proportionsvis
vida öfvergående hvad som fortares af nå
gon annan lefvande organism, i det, enligt
hvad några uppgifva, löf till tio gånger
hans egen vigt åtgå för att tillfredsställa
hans glupska aptit. Men detta är säker
ligen en öfverdrift, enär masken endast
äter de finaste och bästa delarne af; hvarje
löf som han angriper. En gammal kine
sisk skriftställare berättar efter att hafva
beskrifvit huru maskarna skola skötas för
att lemna en viss årlig afkastning af silke:
»Skälet hvarför egarne äro så angelägna
om att låta de små insekterna få äta så
mycket och så ofta är för att befordra
deras växt och låta dem spinna så mycket
förr; den stora vinst de vänta af dessa
djur beror på denna vård. Om de blifva
fullvuxna på tjugotre eller tjugofyra dagar,
skall en flock maskar, hvars vigt i början
var litet mer än en drachma, frambringa
25 uns silke; men om de i brist på sär
skild föda och vård icke äro fullt utbil
dade förr än om tjuguåtta dagar, lemna de
endast 20 uns; och i fall de hålla på att
växa i en månad eller fyratio dagar skola

de gifva blott omkring 10 uns». Hetta är
ett ytterligare intressant bevis för att det
är klok hushållning att gifva riklig föda
åt ung afkomma af alla arter, och i intet
annat fall i naturen har ett sådant experi
ment så omsorgsfullt kunnat försökas och
resultatet iakttagas med sådan noggrannhet
och precision. Den första dagen af sitt
lif som larv afsöndrar silkesmasken en klib
big vätska, som limmar honom fast vid
bladet eller det föremål på hvilket han för
ögonblicket råkar befinna sig. Dagen derpå spinner han en trådväfnad rundt om
kring sin kropp såsom ett skydd mot fien
der och kölden, och två dagar efteråt döl
jer kokongen den flitige lille spinnaren för
allas syn. Då yttterligare tio dagar hafva
förgått och den förr så frodige masken ge
nom fastande och strängt arbete något
magrat, förändrar sig larven till en puppa,
i hvilket efemeriska tillstånd han förblifver
någrä dagar i förväntan på den sista och
mest utomordentliga metamorfosen. I na
turtillståndet undergår puppan nu en full
ständig förändring och börjar bana sig väg
genom kokongen, ur hvilken den snart
svingar-sig upp i luften såsom en lycklig,
skimrande fjäril. Men då sättet för fjärilns
förvärfvande af friheten medför kokongens
förstöring derigenom att tråden på många
ställen afslites och lemnar ett silke af un
derlägset värde, så dödas på en silkesodlingsånstalt alla pupporna innan de hafva
börjat genomborra sitt fängsel med undan
tag af dem som bibehållas för slägtets fort
plantning, derigenom att kokongerna läg
gas i sjudhett vatten. De skonade fjär
ilarna lägga sina ägg, kort efter sedan de
hafva erhållit sin frihet, på mjuka, derför
särskildt preparerade pappersark, vid hvilka
äggen fästas förmedelst ett genomskinligt
limämne hvarmed de af naturen äro oragifna.
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