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FÖR

POLITIK OCH LITTERATUR
UTGIFVEN AF

C. F. BERGSTEDT.

N” 2.

Lördagen den 11 Januari

1873.

Den skandinaviska myntkonventioneii.
«

En af <le vigtigaste och i hela samhällslifvet djupast ingripande frågor som nå
gonsin kunna blifva föremål för en lagstif
tande församling har genom konungens af
Sverige och Norge med konungen af Dan
mark under den 18 december 1872 afslutade fördrag på en gång, och med en nä
stan förfärande styrka, ryckt oss in på lifvet.
Eet gäller att i hast, och innan, efter vår
tanke, ännu alla faktorerna som kunna
inverka på sakens afgörande blifvit kända, än
mindre pröfvade, fatta ett beslut som kom
mer att medföra oberäkneliga följder för
framtiden.
Om ändamålsenligheten och, vi ville nä
stan säga, den absoluta nödvändigheten
deraf att i en nära framtid guldet antages
såsom värdemätare och bytesförmedlare i
stället för Silfret, derom äro alla ense, och
älven om ej den svenska riksdagen genom
Aere af sina uttalanden under de sist för
flutna fem åren så afgjordt bundit sig i
, detta hänseende, är saken genom veten
skapliga arbeten, offentliga diskussioner
°ch särskildt genom Myntkomiténs betän
kande af den 13 augusti 1870 (sid. 69 — 72)
så fullständigt utredd att dervid icke finnes
något att tillägga. Men detta är endast
utsidan af saken, och den egentliga kärn
punkten, hvilket guldmyntsystem vi skola
antaga, antingen genom att sluta oss till
något af befintliga eller försöka att skapa
oss ett nytt, är mera outredd än någon-

sin förut, i den mon snart sagdt med hvarje
dag nya omständigheter tillkomma, som
äro afgörande för det definitiva beslutet.
Vid det omfattande andliga arbete som
nu snart ett årtionde blifvit utfördt af
Europas och Nordamerikas mest erfarna
finansmän och mest skarpsinniga tänkare, i
afseende på sjelfva grunden för ett guld
myntsystem, hafva hufvudsakligen två syn
punkter gjort sig gällande, nemligen önsk
värdheten af ett samfäldt, likformigt och lika
gällande bytesmedel till lättnad förden stora,
ständigt växande samfärdseln mellan de
särskilda handelsidkande folken, och myn
tets återförande till dess under tidernas
längd mer och mer fördunklade begrepp,
såsom en vara, hvars värde uteslutande be
stämmes af den ädla metallens vigt hvilken
användes till bytesförmedlare. Man har
således kommit att skilja mellan ett inter
nationell mynt, hvilket skulle kunna för
beqvämligheteus skull omfattas af alla eller
de flesta handelsidkande folken, och ett
rationell eller föruuftsenligt, hvars företräde
skulle ligga deri att det genom en af re
geringen påtryckt stämpel garanterade me
tallvärdet stode i ett klart och lättfatt
ligt förhållande till den vigt som är mest
allmänt känd och begagnad hos alla hyf
sade folkslag, eller den franska gramvigten,
och då denna grundar sig på den franska
längdenheten, metern, har systemet äfven
blifvit kalladt det metriska. Det är bekant
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att det svenska silfvermyntsystemet grun sig på det internationella eller det metriska
dar sin räkneenhet på en jemn vigt silfver, guldmyntsystemet, blifvit öfvergifven. Detta
nemligen 2 ort af tre fjerdedelars finhet, och är långt ifrån förhållandet. Det är sant
det är således ett fullständigt metriskt silf- att ingen stat för ögonblicket tänker på
versystem, liksom de flesta andra länders, der en omedelbar anslutning till det latinska
silfret är eller varit erkändt som värde myntförbundet, nu sedan Frankrikes politi
mätare. Med guldmyntet är detta icke ska makt blifvit kufvad och det tyska riket
förhållandet; de flesta guldmynt kunna till för sin del antagit ett alldeles nytt guldsin vigt icke bestämmas ens i ändliga bråk, myntssystem. Det är vidare fullkomligt
ehuru, till följd af antagna lofliga slitnings- riktigt att hvarken Μ. Chevalier’s metriska
eller variationsgränser, det så kallade re- 31 fransstycke eller Kelley’s reducerade dol
medium, deras vigt med för alla praktiska lar har någon nära framtid, äfven som att.
ändamål tillräcklig noggranhet kan uttryckas England icke synes tills vidare vilja besluta
med 4 eller 5 decimaler. Det franska guld si»· för någon förändring af sin sovereign;,
myntets vigt sattes 1795, då det nu va men anledningen till stillaståendet är icke
rande myntsystemet med dubbel värdemä belåtenhet med hvad hvar och en har, ty
tare skapades, så att dess värde skulle mot tvärt om råder i den utländska myntpoli
svara ett silfvermynt, som vore 15^ gånger tiska diskussionen, så vidt vi haft tillfälle
■ ); en temligen enhällig öfverså tungt, och derföre väger 2O-francsstycket att ;-■·
följa den
6,4516 · · · gram af en myntmetall, som be tygelse att det gamla är ohållbart, och att
står af 9 vigtdelar fint guld och en vigtdel den enhälligt önskade öfverensstämmelsen
koppar. Den engelska sovereign, guldmyntet skall på ett eller annat sätt och inom en,
för 1 pund sterling, grundar sig från början icke allt för aflägsen framtid göra sig gäl
på en gammal, nu mera bortlagd vigten lande. Men ingen har ännu full anledning
het och utgör i gram 7,988 . . . af finhet o. att bestämma sig, och i en så stor sak vill
s. v. Metriska mynt hafva varit föreslagna af man icke öfverila sig utan se huru sakerna
Michel Chevalier till vigt af 9 gram fint guld, utveckla sig, efter de djupgående rubbnin
eller 10 gram bruttovigt, och af amerikanen garna i förhållandet mellan Tyskland och,
Kelley med 30 och 7t grams finvigt, eller Frankrike. Så länge den kolossala krigsrespektive 33,333 · ■ · och 8,333 . · ■ grams ersättningsliqviden mellan dessa bada mak
bruttovigt. Verkligt metriska mynt hafva ter icke är afslutad, skulle det icke kunna
varit präglade i Tyskland, den så kallade falla Englands statsmän in att göra ett
guldkronan, af 11,111 . . . grams brutto- steg hvarom de icke kunde förutse hvart
och 10 grams finvigt, samt nu senast af det” skulle leda, och de hafva dess utom,
Japanska regeringen 1- och 10-yen stycken åtskilligt hemma, hvarmed de först vilja
af respective 1,666 . . · och 16,666 brutto- komma på det klara. Sådant är äfven för
samt 1,5 och 15,00 grams finvigt. Det hållandet med Nordamerika, som nog vill,
säger sig sjelft att den senare präglings- afvakta den fullständiga indragningen af
o-runden, jemna gram finguld, är förkastlig, sina tvångskurssedlar från inbördeskriget,,
emedan jemförelsen mellan särskilda mynt de så kallade greenbacks, innan, det vill in
stycken försvåras och värdet af legerings låta sig på det äfventyrliga företaget af en.
metallen lemnas alldeles utan afseende. myntförändring.
När man söker göra sig reda för mynt
Antages deremot bruttovigten af ^delslegeringen såsom jemförelsegrund, och de frågans ställning, måste man icke förglöm
särskilda länderna sätta sina guldmynt i ma att både internationelt och metriskt ,
jemna multiplar af grammen, med tydligt mynt äro gamla saker; det enda som är
ano-ifvande af vigten, så är det internatio nytt är guldets erkännande såsom absolut,
nella systemet i sjelfva verket färdigt och och ensam värdemätare, och detta är dereförenadt med det metriska, utan att alla mot så nytt att England införde sin enbara
länders räkneenheter derföre ovilkorligen guldstandard 1816, och har hittills faktiskt
förblifvit derom ensam. Vissa guldmynt,
behöfva vara alldeles lika.
Vi hafva förutskickat dessa anmäl kuingai, eller de mera allmänt och fördelaktigt kän
emedan man sedan någon tid finner det da, mottogos i alla länder i följd al deras,
påståendet både i tal och skrift med myc erkända godhet, och på detta sätt har Sve
ken säkerhet upprepadt, att all tanke, vare rige i sin dukat haft ett högt airsedt kon-
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ventionelt guldmynt under mer än tvä år
hundraden. Äfven der guldet jemte silfret
varit legal värdemätare, såsom i Frankrike
allt sedan direktoriet, har det varit föga
annat än ett konventionell mynt, ty ino-en
regering har varit eller kan någonsin blifva
mäktig nog att genom lag fastställa värde
förhållandet mellan guld och silfver, och
der proportionen, såsom vanligeir varit fallet,
varit för låg, har guldet vid vexling varit
betalt med en uppgäld, d. v. s. blifvit ansedt såsom handelsvara, medan silfret alltid
förblef den egentliga värdemätaren. Att
omvända detta förhållande, hvilket i så
manga afseenden är orimligt, är hvad man
afser med införandet af guldstandard.
höi att astadkomma denna förändring
gilvas två sätt, antingen att sluta sig till
något af de gamla guldsystemen, det fran
ska eller det engelska, hvilka båda, ehuru
oregelbundna i afseende på vigten, hafva
den fördelen att vara redan kända och an
tagna af många millioner menniskor, eller
också att upprätta ett nytt af sådan be
skaffenhet att det har bestämda utsigter
till att göra sig gällande hos flere eller
färre af de öfriga folken. Något sådant
skulle aldrig lyckas, om det icke stode i
latt igenkänneligt och skarpt betecknadt
förhallande till de öfriga guldhufvudmynten,
d. v. s. vore metriskt; hvarje på andra god
tyckliga grunder uppgjordt guldmyntssystem
vore, åtminstone för en liten nation eller
grupp af nationer, en orimlighet, och ett
sådant i ringa belopp spridt guldmynt
skulle aldrig kunna tillkämpa sig någon
uppmärksamhet hos de stora handelsidkande
nationerna.
Af det nu sagda synes oss framgå, att
näi en stat besluter sig för öfvergång från
silfver- till guldstandard, måste den klart
och skarpt fatta i sigte hvilken vigt det
vill gifva åt det nya guldmyntet, för att
bringa det i ett fattligt förhållande till de
förutvarande guldmyntssystemen, och först
i andra rummet tänka på att erhålla en grund
för utfinnandet af det gamla myntets för
hållande till det nya. Detta vill pä det
antagna tekniska språket säga, att det gamla
silfvermyntet måste man tariffera i den nya
guldmyntsfot. för hvilken man besluter sig,
nien icke tariffera det nya i det gamla eller
söka trefva sig till bestämmandet af den
guldvigt hvars värde man tycker skulle vara
lika med värdet af de gångbara myntens

vigt i silfver; ty silfrets och guldets relativa
värden äro underkastade oupphörliga föränd
ringar, och hvardera af dem vexlar i hvarje
ögonblick afstånd från det andra, ungefär
såsom isstycken, hvilka flyta på en vatten
yta med olika strömsättningar, så att hvarje
j försök att göra en bestämning af guld
värdet efter silfvervärdet erinrar om den
bekanta anekdoten om mannen som tappade
yxbufvudet i sjön och ritade ett märke i
båten för att beteckna stället i sjön der
han förlorat det.
Det tyska kejsardömets statsmakter hafva
efter vår tanke begått detta fel, då de för
sökt att leta sig till en guldvigt som skulle
så noga motsvara värdet af den preussiska
silfverthalern och dess tredjedel, den såsom
räkneenhet antagna marken, att omskrifning skulle kunna undvikas, och detta för
farande har kommit mer än en tänkande
finansman att tvifla om det nya tyska guldmarkssystemets framtid. Så läste vi för
icke lå länge sedan i den engelska tidskrif
ten Economist en varning åt Sverige att
icke antaga marksystemet och ett vänligt
rad att i stället sluta sig till det franska
guldfranessystemet, med prägling af 20ocb 25-francsstycken. Detta uttalande af
en erkändt utmärkt finansman, mr Fredk.
Heinricks, kan icke undgå att väcka en liflig uppmärksamhet, mindre för den direkta
anvisningen, hvilken svårligen kan eller ens,
om det vore möjligt, bör i detta ögonblick
vinna efterföljd, än för den indirekta lär
dom det innebär i afseende på vådan af att
följa ett icke efterföljansvärdt exempel.
Men Tyskland kunde för sin del välja
en väg som ingen mindre stat eller grupp
af mindre stater kan beträda, ty Tyskland
är ett stort och mäktigt rike, och makt är
ännu ty värr i många afseenden liktydig
med rätt. Ett rike med 40 millioner men
niskor kan göra hvad som är otillbörligt
och praktiskt omöjligt för ett rike af fyra
eller till och med åtta millioner, och äfven
det mest irrationella mynt som på en gång
kastas i verldscirkulatiouen med ett belopp
af flere milliarder kan icke undgå att tilltvinga sig ett visst erkännande; det blir
ett fait accompli, som icke låter sig bortresonneras på teoretiska grunder. Helt
annat blefve förhållandet med ett mynt
område som icke kunde släppa i rörelsen
mer än en försvinnande bråkdel af dessa
millioner nya guldmynt, och det kan icke
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stora guldmyntssystemen, skulle kunna hos kan man vara säker på att dessa förluster
andra nationer tillvinna sig någon aktning blefve betydligt ökade, om vi antogc francseller uppmärksamhet. Det är älven en systemet, och vi skulle till den stora massan
annan omständighet, som är till fördel för af tyska innebyggare i vårt sydliga land
det nya tyska guldmyntet.. Det är en all- | skap" komma i alldeles samma obehagliga
män och' fullt konstaterad erfarenhet, att myntförhållande hvari vi för närvarande stå
ett sämre mynt alltid ur rörelsen undan ■ till Danmark och Norge, hvilkas några öre
tränger ett som är obetydligt bättre, och sämre rigsbanks- och speciedalrar oupphör
som nu det tyska 20-markstycket är om ligt tränga sig inpå oss, under det att våra
kring 1ψ procent sämre än 25 franska bättre 2- och 4-riksdalrar med enahanda
guldfrancs, är det en tydlig sak, hvilken förlust utvandra till grannrikena.
Sedan vi sålunda ur de tre stora euro
den korta erfarenheten redan bekräftat, att
det förra antages i liqvider för det senare peiska guldsystemen, till hvilka det kunde
och tvärt om, eller med andra ord att det komma i fråga för oss att ansluta oss, eletyska. 20-markstycket kommit att gälla minerat det franska, hvilket före det tysk
för ett 25-francsstycke, med en förlust franska kriget stod oss närmast såsom exem
för det franska myntet af 31 centimes. pel, och det — hvilket vi bedja våra läsare
Här inträffar således att den sig förnedrar mycket noga bemärka — icke ensamt för
varder upphöjd, ehuru visserligen icke i I sina utsigter att blifva upphöjdt till ett
någon vacker eller ärofull mening: det till I verldsmynt, utan kanske lika mycket för
karakteren svagare myntet har blifvit det I sin ofantligt stora cirkulation på verlds! marknaden, bevisligen större än den entill spridningsförmågan starkare.
Vi hylla för ingen del den satsen, att I gelska sovereign’s, och för sina inre egenen stat bör sätta sin myntfot en obetyd I skaper, särdeles den att hafva den minsta
lighet under sina grannars, för att på detta I räkneenheten, hvilket är en stor fördel,
sätt få sitt lägre mynt att uttränga gran ! emedan det går lättare att nedsätta myntnens högre, och vi beklaga rätt mycket den ! enheten än att höja den, så återstå det
begreppsvexling som kunnat åt det lägre tyska 20-markstycket och den engelska sove
myntet gifva namn af det starkare. Men reign. För en direkt anslutning till det nya
lika litet som vi önska att Sverige med sin tyska guldmarkssystemet är det föga sympa
myntpolitik skulle öfverlista någon annan tier, så ekonomiskt fördelaktig än saken
stat, lika så litet finna vi det vara skäl att kunde ställa sig, emedan våra danska grannar,
vi vid en förändring af myntfot utsätta oss hvilka vi tillika med de norska helst ville
för ett sådant intrång af praktiskt starkare, hafva med oss då vi öfvergå till en annan
det vill säga till värdet underlägsna granne i myntfot, synas hafva motvilja att taga
mynt. Sådan skulle emellertid händelsen I något föredöme från sina södra grannar.
blifva, om vi slöte oss till oförändrade franska I Oss veterligt är det i de båda skandinaviguldfrancssystemet: vårt 25 francsstycke, om ί ska rikena icke någon mer än 0. Broch
vi för samfärdseln med England präglade i som satt något sådant i fråga, men äfven
ett sådant, för hvilket den engelska sovereign, i hans obestridliga auktoritet, såsom kanske
ehuru 22 centimes eller omkring 15 öre de förenade rikenas första finansman, skulle
starkare, skulle komma att inom landet ta- hafva mer än svårt att göra sig gällande
o-as i jemt utbyte, blefve deremot i för mot en så djupt rotad folkinstinkt, och dess
hållande till det tyska myntet så mycket utom har icke ens han uppstält förslaget,
svagare, att det, ehuru värdt 31 centimes annorlunda än såsom ett alternativ, vid si
mer än det tyska 20-markstycket, alltid skulle dan af ett annat förslag, åt hvilket han
i vår liqvid med tyskar blifva taget för synes gifva företräde, att antaga jemna
jemt 20 tyska mark och omvändt. Men fyra femtedelar af den tyska guldmyntfoten
då nu ganska många tyskar, som med en och derigenom komma just till den guldemot utländingar i allmänhet kanske allt francsfot hvartill Tysklands grannar af den
för stor liberalitet erhållit regeringens tillå latinska myntkonventionen anses blifva nöd
telse att besitta fast egendom inom landet, sakade att förr eller senare taga sin till
vidtagit den utvägen att aflöna sitt arbets- flykt. I sin förledet år uti Cristiania ut-
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gifna skrift Om ilen nye Tydske Möntlov og tydligt öfver hälften af den samfälda ut
de tre Skandinaviske Rigens Möntvcesens förseln, och när dertill kommer att vi hafva
Forhold til samme yttrar den berömde betydliga statslån i P. sterling, samt attstörre
författaren om detta ämne några ord delen af vår handelsaffär med Förenta sta
(s. 75) hvilka vi bedja att få i ordagrann terna uppgöras genom vexlar på engelska
öfversättning anföra. »Skulle en ny mynt- hus, är det intet annat land med hvilket
enhet utväljas, som stode i ett enkelt och det vore vigtigare för oss att erhålla en
nöjaktigt förhållande till den tyska mar gemensam eller kommensurabel myntfot.
ken, skulle det endast kunna blifva fråga Hvilken ofantlig tillväxt penningberöringen
om fyra femtedelar af denna, följaktligen med England erhållit under några få år,
8 silbergroschen guld eller 80 Pfennige, ' visar sig äfven af vexelsluten. På Stock
hvilket för tillfället är jemt 1 | procent holms börs afslötos under 1870 vexelaffämindre än silfverfrancen, men hvartill det, rer i Pund sterling 2,273,378, och på Gö
såsom förut biifvit visadt, är en möjlighet teborgs . börs P. 1,843,123, men 1872 resp.
att guldfranc en kan framdeles komma att P. 4,043,682 och P. 2,638,356; af sistlereduceras. Med ett värdeförhållande mellan det års vexelslutsumma på Stockholms börs,
guld och silfver af 15,556 eller omkring rdr rmt 132,275,270, utgjorde vexlarne i
60,^ engelska pence pr Ounce standard engelskt mynt icke långt ifrån hälften, eller
silfver i London, alltså mycket nära det . omkring rdr 72,785,000, och af 1872 års
nu gällande, skulle denna reducerade guld slutsumma i Göteborg, rdr rmt 58,781,461,
franc blifva jemt 70 svenska öre, och 10- uppgingo pundvexlarne till mer än 454 mill,
francsstycket 7 svenska rdr. Den skulle rdr, eller icke mycket mindre än tre fjerdelar.
under förutsättning af detta värdeförhål Dess utom har sterlingsmyntet redan en
lande gifva ett mycket beqvämt reduktions- ofantlig utsträckning och får det ytterligare
förhållande för Sverige. Till Tyskland skulle genom de britiska koloniernas uppblomden också gifva en ganska beqvärn propor- string och utveckling till verldsriken. Också
tionssiffra, så framt man beslöte sig för hafva vi sett åtminstone en svensk tidning,
att prägla reducerade 25-guldfrancsstycken, Nya Dagligt Allehanda, lifligt intressera
hvilka då blefve alldeles lika med det tyska sig för en anslutning till det engelska sy
20-markstycket. Man kundedå inskränka sig stemet, på det sätt att pundet skulle delas
till prägling af sådana och af 10-francs- i 30 i stället för 20 räkneenheter, och den
stycken i guld. Denna myntenhet, en svenska räkneenheten således blifva | shil
tjugofemtedel af det tyska 20-markstycket ling sterling, som, efter hvad som säges
i guld, skulle tillika hafva den för Sverige vara »den sanna medelkursen» under en
mycket väsentliga fördelen att sluta sig följd af år, skulle i det närmaste motsvara
mycket nära till den finska marken. Den 60 öre. Men det fins i den engelska mynt
reducerande carolinen skulle då väga 3,186 lagen för närvarande en bestämning som
gram.»
gör det äfventyrligt för smärre, glest be
Då man emellertid hört uttalas tvekan, folkade samhällen, der myntstyckena natur
huru vida det skulle vara rätt klokt att för ligtvis cirkulera med ytterlig långsamhet,
det närvarande anlägga ett myntsystem om att hafva gemensamma cirkulationsmedel
hvilket vi möjligen i framtiden kunde kom med England. Så snart nemligen ett guld
ma att stå alldeles ensamme, så återstår mynt som genom slitning eller filning för
endast att undersöka de skäl som kunna lorat j-jxpdel af sin vigt, hvilket noga
tala för vår anslutning till det engelska. undersökes genom hvarje mynts särskilda
Med England hafva vi våra ojemförligt vig- vägning, inlemnas i engelska banken, blir
tigaste handelsförbindelser: enligt den af det sönderskuret, och delarue återlemnas
kommerskollegium upprättade tabellen öf- till inlemnaren. Följden af en myntgemenver värdet af Sveriges in- och utförsel 1870, samhet med detta rike skulle då blifva den,
stod vår import derifrån, beräknad till ett att de utslitna engelska mynten komme i
värde af 31,950,000 rdr, högre än införseln omlopp hos oss och' våra fullvigtiga banade
från något af de öfriga länderna och upp sig väg till England. Ett annat hinder af
gående till omkring femtedelen af hela im ännu allvarsammare beskaffenhet är den
porten, merlan exporten efter samma tabell olika legeringen, då den engelska mynt
uppgick till 83,693,000 rdr, utgörande be metallen utgöres af 11 delar finguld mot en
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del koppar, hvari ingår en liten procent,
silfver. Så ändamålsenlig denna blandning
skall i öfrigt visa sig, så hinderlig måste
den blifva för en myntförening, ty då alla
andra nationer nu mera antagit en mynt
metall af 9 delar finguld mot 1 del kop
par, så hafva deras i öfrigt olika mynt i
sjelfva verket blifvit genom den gemensam
ma myntmetallen införda ett stycke på
det internationella myntets väg, hvilket
framtiden ensamt efter allas erkännande
tillhörer. Vi måste på något sätt närma
oss detta mål, och åtminstone akta oss för
att aflägsna oss derifrån.
Vill man icke ansluta sig till något af
befintliga guldmyntssystemen— och vi hafva,
ehuru det är ingen ting omöjligt, sökt visa
olägenheten af hvarje sådan anslutning i
det närvarande ögonblicket —· så kan man
tänka ut en egen rationel bas, hvilken,
såsom en på samma gäng internationel,
ovilkorligen har framtiden för sig, och ett
tillräckligt inneboende värde för att åtmin
stone skaffa sig aktning och uppmärksamket hos andra folk. Sådana förslag framstäldes också vid det tredje skandinaviska
national-ekonomiska mötet, som hölls förliden sommar i Köpenhamn. Professor Schar
ling, departementschefen JJflnzon-Burchwald
och kandidaten de Gæhleiv ville att af ett
tyskt zollpfund eller 500 .gram myntguld
yd fint, skulle utmyntas 100 stycken, samt
att denna myntenhet skulle delas i 10 räkneenheter. Detta förslag har mycket prin
cipiell tilltalande och är i praktiskt afseende så till vida bättre än mr Chevalier's
äfven vid mötet upptagna förslag om gram
men och 10-grammen T9ÏÏ fint guld såsom
på en gång vigt- och myntindikatorer, att
räkneenheten. från omkring 2 rdr 21 öre
— vid ett värdeförhållande mellan guld
och silfver som 1:15,70 — blefve endast om
kring 1 rdr 11 öre, således en förhöjning med
omkring en niondedel af den nuvarande
riksmyntriksdalern ; men utom olägenheten
af en myntförhöjning, hvilken man gerna
vill undvika, skulle ett sådant mynt komma
i ett mycket ogynsamt förhållande till de
omgifvande ländernas och till det gamla
myntet. Så skulle det blifva lika med
1,2556 tyska mark och 1 tysk mark = 0,7964
af den nya räkneenheten. Att taga gram
men af T% fint guld både till vigt- och
myntenhet vore nog rationell, liksom det vore
möjligt, och dertill torde man nog komma

en gång i framtiden, men det är farligt
att springa för fort, i synnerhet för den
som är liten, och en räkneenhet af mer än
2 rdrs värde skulle väl också inverka skad
ligt på en stor mängd ekonomiska förhål
landen.
Det vore då bättre att göra hufvudmyntet till 4 gram T% fint, i stället för 5, och
följaktligen 125 myntstycken af 1 zollp
fund.
Med antagande af samma konverteringsfaktor som för 5-grammyntet, eller 15,70,
så blefve 1 nuvarande riksdaler = 1,1281
af det nya myntet och detta följaktligen
= 88,64 öre riksmynt. Det blefve derjemte
= 1,0045 tysk mark, eller endast i proc,
bättre än den tyska guldmarken, och denna
omvändt = 0,9956 af den nya räkneen
heten. Till det n. v. norska och danska
myntet komme ett sådant mynt att ställa
sig för smärre belopp med tillräcklig nog
grannhet = 27 norska shilling eller 43
danska, och för större belopp inom remedium (0,002) 450 st. 4-gramsmynt = 100|
norska specier eller 201 danska rigsbankdaler. Samma fördelaktiga förhållanden
skulle uppstå till franska och engelska mynt
systemen; det kommer då nemligen att för
smärre belopp med tillräcklig noggranhet
utgöra 1| francs eller 1 sh. sterling, och
för större belopp 100 räkneenheter = 124
francs eller P. st. 4,18.Ij. Nöjaktigare kunde
knappast ett alldeles nytt myntförhållande
uttänkas; men ändå skulle vi tveka att för
orda dess omedelbara antagande, medan det,
åtminstone för en tid, skulle ställa oss iso
lerade gent emot den stora handelsverlden,
på samma gång som den tyska marken
skulle underbjuda oss med en obetydlighet.
Vi hafva hittills med afsigt undvikit att
tala ett ord om det förslag som innehålles
i den s. k. nordiska myntkonventionen, och
som på grund af svensk-norska och danska
regeringarnas aftal snart kommer att före
läggas hvardera rikets representativa för
samling. Detta förslag är nemligen i afseende så väl på sitt ursprung, och de
finansiella förutsättningar under hvilka det
blifvit framstäldt, som på arten af de konverterings-förrättningar det skulle erfordra
och det förhållande hvari det skulle ställa
oss till myntsystemen i de, länder med
hvilka vi hafva våra förnämsta handelsför
bindelser, så märkligt att behandlingen
deraf erfordrar en egen artikel.
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Reseminnen från Pyrenéerna.
En tysk publicist, Wilh. Lauser, har i
»Unsere Zeit» meddelat några anteckningar
frän sin vistelse i Spanien under septem
berrevolutionen 1868 och den resa han
kort derefter gjorde genom södra Frank
rike. Da svenska turister sällan utsträcka
sina resor till dessa aflägsna men långt
ifrån ointressanta delar af Europa, torde
några utdrag af Lausers journal icke vara
ovälkomna för de flesta af våra läsare.
När en nordeuropé efter en längre vi
stelse i Spanien äter beträder den franska
jorden, finner han sig såsom hemma hos
S'S > Spaniens folklynne, natur och seder
kunna väl för en tid fängsla och intressera
honom, men han känner sig dock alltid
såsom en främling bland ett folk som ännu
knappast kan sägas hafva inträdt i kretsen
af de civiliserade nationerna; han lider af
det förfall hvarom allt i Spanien bär vitne
och den allmänna osäkerhet som är en
följd af de beständiga revolutionerna. När
derföi den resande öfver Pyrenéerna kom
mer till Bayonne, den första franska stad
som ligger i hans väg, kan han icke miss
taga sig om att han lemnat den pyreneiska
halfön bakom sig; språk, hållning och se
der hos befolkningen erinra ännu om Spa
nien, men man ser på all ting att man
befinner sig midt ibland arbetsamma, ordningsälskaude och till en viss grad åtmin
stone civiliserade menniskor; gatorna äro
'al underhållna och snygga, torg, boule
varder, hotell och kaféer hafva det parisi
ska snittet; stora offentliga inrättningar,
börsen, handelskammaren, den lifliga rö
relsen på skeppsvarfven och utefter strän
derna af de båda floderna Nive och Adour;
det blomstrande landtbruket, de frodiga
planteringarna och det storartade försvarsarbete hvarmed inbyggarne i dessa kust
trakter nödgas år efter år värna sig mot hafvets inkräktuingar — allt vitnar om att menniskorna känna och bruka sin inneboende
kiaft pa ett helt annat sätt än det sker i
Spanien, allt sedan den arabiska odlingens
undergång. Det är sorgligt men sant, att
de kristne under århundraden icke hunnit
återställa det nyttiga som morerna uträt
tade under sitt herravälde på halfön, och
som de förre vid landets återeröfring till stör
sta delen förstörde, än mindre föra odlin
gen vidare framåt. Och ändå saknas i det

spanska folklynnet hvarken fysisk eller and
lig kraft, såsom man sett under frihetsstriden mot Napoleon I och äfven seder
mera. Men det är en ruttenhet Jios de
högre stånden som förlamar hela samhäl
lets verksamhet, och hvilken alla våldsam
ma revolutioner som Spanien undergått
icke lyckats bortskära.
Och likväl kan Spanien icke frånkännas
ett civiliserande inflytande på de franska
granndistrikten, ehuru indirekt och omed
vetet. Till Bayonne’s blomstring har myc
ket bidragit en koloni af spanska och por
tugisiska judar, som här nedsatt sig, sedan
de för den katolska trosenhetens skull blifvit förjagade ur sitt fädernesland. På intet
ställe hafva också en Castellar’s ljungande
tal i Cortes för religionsfriheten funnit ett
starkare genljud än här, och ombud för
judarne i Bayonne hafva infunnit sig i
i Cortes för att tacka honom, icke derför
att återkomsten till fäderneslandet blifvit
för dem möjliggjord, utan derföre att deras
fäders minne blifvit vederfaren rättvisa. De
kristnes välvilja mot denna judiska koloni
för deras arbetsdrift, ordningskärlek och
öfriga välförhållande har visat sig i deras
vördnad för den judiska sabbaten, hvilken
artighet judarne besvara genom att afhålla
sig från arbete på söndagen, så att invånarne i Bayonne på detta sätt så att säga
fått två söndagar i veckan.
Folktypen och drägterna äro, såsom nyss
sades, ännu de samma som i Spanien; en
dast bland militären ser man skilnaden, i
det Napoleon ULs erkäudt smaklösa uni
formsförändringar stält den franska solda
ten långt bakom den spanska i utseende
och värdighet. Deremot se presterna ojemförligt hyggligare ut än deras embetsbröder
söder om Pyrenéerna och skilja sig i sitt
skick, liksom i sin klädsel, mindre från den
öfriga befolkningen. Landtfolkets utseende
bär vitne om större odling och välmåga;
man ser icke de pittoreska trasorna, och
de utsvultna dragantes antediluvianska for
don som släpas på de eländiga spanska
landsvägarne.
Bayonne har sitt förnämsta namn i hi
storien såsom vapenfabrik; under medel
tiden förfärdigades här utmärkta armborst
och andra vapen. Derémot har denna stad
fått åtnjuta en berömmelse som icke till-
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kommer den, nemligen uppfinningen af ba
jonetten, hvars namn man ansett härleda
sig frän stadens, men som är ingen ting
annat än det spanska vayneto, liten skida,
diminutiv af vayna, fordrat. Bayonne har
en fästning som genom sitt tappra försvar
mot normanner, spaniorer och engelsmän,
förtjenat namnet »Jungfrufästet». Det var
ett kritiskt ögonblick 1815, när den var
nära att öfverraskas af spaniorerna i sak
nad af krigisk besättning, men borgar
gardet och det beridna gendarmeriet kal
lades hastigt under vapen. Öfversten vid
den senare truppen höll då till manskapet
ett tal, som fått ett slags odödlighet.
»Barn,» sade han: »fäderneslandet kallar
eder, betanken detta väl. Men glömmen
icke heller att I aren familjefäder, och att
hästarne som I riden på äro eder privat
egendom!» Lyckligtvis uppgåfvo spanio
rerna sin anfallsplan, så att Bayonne’s fa
miljefäder sluppo att för fäderneslandet
riskera sina hästar och sina personer.
Bayonne har en för sin skönhet och sin
enkelhet mycket berömd domkyrka, men
för öfrigt inga monument. Och när Na
poleon III vid sitt första besök på stället
begärde att få se stadens märkvärdigheter,
hade borgmästaren ingen ting annat att
visa honom än en liten obelisk, uppförd
till minne af ett par Bayonneborgare, som
stupat på barrikaderna under julidagarne
1830 i Paris. Kejsaren läste till borg
mästarens stora förskräckelse minnesvår
dens inskrift: »De rättvisa revolutionerna
äro alla regenters straff.» För öfrigt har
Bayonne icke mer sitt gamla rop för frisinthet; tvärt om har trakten på sista ti
den ådragit sig en viss uppmärksamhet för
sina legitimistiska sympatier, och Don Car
los har här haft ett säkert stamhåll, hvarifrån han kunnat utsända sina äfveutyrliga
expeditioner. Det hörde, berättar vår tyska
resande, till den’ goda tonen bland väl
mående borgare i Bayonne att räknas till Don
Carlos’ anhängare; handtverkarne gjorde
uniformer åt hans armé, för god betalning
naturligtvis, men rika patricier öppnade
för den vandrande riddaren sitt kök och
sin kassa, utan annan ersättning än hop
pet om någon framtida ordensutnämning. Såsom bekant är ligger Biarriz, kejsar Napoleons älsklingsuppehåll under höstarne, helt nära Bayonne, och de båda
städerna, förbundna genom ståtliga anlägg

ningar, utgöra nu mera så godt som en
enda. Den öde sandsträckan emellan de
båda floderna har efter oerhördt arbete
blifvit betäckt med en frodig furuskog, som
redan ger en rätt god afkastning i kåda
för skeppsbyggerierna och på samma gång
utgör ett värn mot flygsandens öfversvämningar. Den kejserliga familjens residens,
Villa Eugénie på stranden af Adour, har
ingen ting märkvärdigt, men så mycket
mer storartade äro de öfriga anläggnin
garna, hvilka hafva att tacka f. d. kej
sarinnan af Frankrike för sin tillvaro. På
en vild klippa utanför badplatsen lät hon
uppsätta en staty åt jungfru Maria; det
framspringande berget Atalaya tycktes ännu
icke tillräckligt utskjutande i hafvet, och
så lät hon förlänga udden genom en ofant
ligt kostbar dam af cementsten, med hvilken Spanska sjöns böljor gjort processen
ännu kortare än med den namnkunniga
vågbrytaren utanför Visby; och för att icke
behöfva trötta sig med en vandring öfver
berget, lät hon spränga en tunnel genom
dess fot, hvars tillmurande lärer anses så
som ett erforderligt offer åt den nu va
rande antinapoleoniska patriotismen. Utsigten från bergshöjden beskrifves såsom
hänförande.
En flodfart på den majestätiska Adour,
mellan yppiga fikon- och citronskogar, hör
till de angenämaste resor man kan tänka
sig. Sällskapet stannade i den lilla staden
Peyrehorade och kom der i beröring med
ställets och ortens mest ansedda invånare.
Det var den tiden modernt i Frankrike att
beundra allt som kom från Tyskland, och
det behöfdes knapt någon annan introduk
tion än en tysk brytning för att blifva ar
tigt emottagen. Lika så fördes af alla offi
ciella personer, och i alla kretsar der så
dana voro närvarande, ett språk som var
uppfyldt af beundran öfver kejsaren och
allt som stod i förbindelse med hans re
gering, men mellan fyra ögon voro dessa
politici öppenhjertigare, talade med hän
ryckning om Gambetta och beklagade att
deras officiella ställning nödgade dem att
yttra tänkesätt i fullkomlig strid med dem
de hyste inom sig.
Ett af forntidens underbaraste folk exi
sterar ännu i några sparsamma öfverlefvor
i och omkring Bayonne; vi mena baskerna.
Af hela nationen fins icke mycket öfver
en half million — noga räknadt 570,000
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— och af dem tillhöra omkring 120,000 nar skarorna, en, två, tre, ända till tjugo
Frankrike, som bo i de trånga floddalarne, tusental och deröfver, huru baskerna från
hvilka söder ifrån öppna sig i Adour, Ni sina bergshöjder störta klippblock pâ de
velle, Nive, Bidouze och Saison. En hel angripande, och huru de slutligen stiga ned
stadsdel, Labourd, har sitt namn af det på slätterna och med sina pilar förfölja
baskiska området Lapurdum, men nu mera de fiyende, till dess af de tjugo tusentalen
talas det gamla baskiska språket endast af icke ett är öfver.
allmoge och tjenstfolk. Språkforskningen
En mängd besynnerliga seder och bruk
har hittills förgäfves sökt uppvisa dess ur äro ännu troget bevarade från den tid då
sprung och sammanhang, sedan det en gång baskerna voro ett stort folk. Af de span
blifvit tydligt att det icke är beslägtadt ska tjurfäktningarna har genom detta folk
med något af de öfriga europeiska språken. härledt sig ett liknande folknöje, nemligen
Racen är temligen väl bevisad att vara en kostriderna, som spela en stor rol i det
afkomling af ibererna, som före celternas i boskapsrika departementet Les Landes,
ankomst innehade hela den pyreneiska halfön, Spaniorerna, säger den tyska reseberättaren,
och hvars stamförvandter torde hafva varit göra orätt i att se ned med förakt på dessa
Europas urinvånare, till dess de undan djurstrider. Väl blifva, efter den mildare
trängdes af de ariska folken. Språket på- franska seden, icke stridskorna dödade, och
minner genom sin struktur om de ameri- de ega icke på långt när samma kraft och
kanska indianernas men medelbart om fin statliga utseende som de andalusiska tjuskan, och införlifvar såsom de mongoliska rarne, ja, man binder kon vid ett streck,
språken en stor del af de smärre orden eller som något hindrar hennes fria rörelser och
partiklarne uti verbet. Ett språk af denna förebygger en del af de faror för hvilka
tunghaudterliga beskaffenhet är icke egnadt kohetsarne äro utsatta. Men då samma
för odlingens tjenst, och åt någon littera kreatur gar i striden den ena gången efter
tur har det icke gifvit underlag, men det den andra, så lär hon sig att med äkta
tjenar att upplösa och förvirra de högre qvinlig instinkt upptäcka alla svagheterna
bildade språken i sitt granskap. Man fin hos sin motståndare, som här kallas écar~
ner i offentliga anslag sådana fördetfvade teur. Han retar henne liksom picadoren,
ord och uttryck som libertatia, ertmolu- genom att hålla ett tygstycke framför henne,
tione, gobernamentice för frihet, revolution, och söker genom ett sidosprång undvika
regering o. s. v. De poetiska minnen som stöten af hennes horn. Kon har bättre
ännu bevaras i folktraditionen, och af hvilka omdöme än den andalusiska tjuren, som
några blifvit upptecknade, röra till en stor blindt rusar efter det röda klädet, oeh rik
del Carl den stores och hans hjeltars sago tar med mycken skicklighet sitt anfall mot
krets; hans eftertrupp under den tappre sjelfva menniskan; hon ersätter genom vig
Roland fann sin undergång i passet Si- het och förslagenhet hvad som fattas henne
zaire eller Cize, det nu varande namnet på i styrka, och hennes stötar blifva ofta död
den till Roncevaux gränsande delen af det liga, emedan man, för att höja faran och
franska Navarra. Det spanska Navarra, som på samma gång intresset af striden, van
sträcker sig längs efter Cize-passet, heter ligen väpnar hennes horn med påskrufvade
ännu Val Carlos, och minnet af den store jernspetsar.
kejsaren fortlefver ännu i flere namn ut
Ett annat baskiskt folknöje är bollspe
efter Pyrenéerna. De som egnat de bas let. Hr Lauser var vitne till ett sådant
kiska folksagorna närmare uppmärksamhet i den lilla staden Saint-Palais, till hvilket
anse sannolikt att det var de båda baskiska de berömdaste kämparne i Navarra, La
stammarne af Navarra och Soule som an- bourd och Soule hade blifvit inbjudne, och
grepo den frankiska hären och bidrogo till särskildt två bröder Hasparren, hvilkas rykte
deras nederlag. En af deras folkvisor firar är utbredt från Gascogne ända till kusterna
annu i dag denna seger. Sångaren berät af Medelhafvet. Det är en nationalangetar huru familjefadren sitter lyssnande lägenhet när baskerna från Spanien skola
utanför sin boning, huru hunden, som sof i bollspelet, la pelouse, mäta sig med bas
v>d sin herres fotter, springer upp vid då- kerna från Frankrike, höga vad ingås, och
uet af främlingarnes ankomst och fyller I man har exempel på att baskiska soldater,
bergpassen med sitt skall, huru barnet räk I hvilkas regementen varit förlagda i norra
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Frankrike, rymt frän sina garnisonsorter lien, som icke blifvit bifallen af folkför
och utsatt sig för desertörens fruktansvärda samlingen, eller gör intrång i våra rättig
straff, hellre än att nödgas umbära åsynen heter, friheter, bruk eller privilegier, då
af detta nationella skådespel. Äfven denna skall man utan vidare vägra honom lydnad ;
gång voro höga vad ingångna, och när de framhärdar han dervid, miste han lifvet.»
resande om morgonen redo öfver till Saint- Sådana dödsdomar hafva ofta förekommit.
Palais, mötte de stora skaror af béarnesare Det fins i staden Paris’ arkiv en urkund,
och basker, som begåfvo sig till täflings- Vieux Fors, de gamla rättigheterna, hvari
platsen. Båda nationaliteterna äro mycket berättas om strider mellan borgarne oeh
Jätta att skilja från hvarandra, både i drägt, adliga herrar hvilka de sjelfva valt till sina
hållning och karakter; béarnesaren är, så styresmän. Mer än en gång sluta sådana
som ordspråket lyder, »höflig men falsk», episoder med de enkla orden: »Och de be
hvaremot baskern är i hög grad öppen, gärde af honom att han skulle hålla deras
sjelfständig och stolt. Hans drägt är pryd gamla lagar och bruk; han ville icke, och
lig och pittoresk: han bär en svart sam då dödade de honom i församlingen.» Ännu
metsjacka med ett ljusfärgadt sidenskärp, i dag utöfvar rådet i Andorra utan appell
röd eller blå béret, en mössa utan skärm, makt öfver lif och död, ehuru i civila tvi
och ett slags sandaler eller skor af flätade ster vädjas till kassationsdomstolen i Paris.
Medan vi tala om denna märkvärdiga
snören, mycket lätta och utan klackar, i
hvilka han synes snarare glida än gå öfver I stat, kunna vi icke förbigå ett drag som
marken; hans hår är kortklipt öiver pan- i är mer än alla andra betecknande för dess
nan, men faller i långa lockar öfver skul lagstiftning: ehuru landet har öfverflöd på ut
drorna; i handen bär han sin maquita, en märkta mineralkällor, har regeringen i An
messingsbeslagen käpp af ek eller något dorra hittills icke medgifvit upprättandet af
annat tungt träslag, smalare uppåt och någon badort, ej heller tillåtit bearbetandet
vidare nedåt och ett ganska farligt vapen. af den silfverhaltiga blyglans hvarpå rik
Baskern förer sig flinkt, nästan trotsigt, och tillgång finnes i bergen. Man har syn
när den baskiska bonden stannar i sin raska barligen fruktat att locka främlingar i lan
gång, stöter sin maquita liårdt mot marken, det, hvilka kunde gifva anledning till kol
och helsar den mötande med sitt egun hun lisioner, öfver hvilka ordningsmakten icke
— god dag — ligger det i hans väsende skulle kunna blifva herre. Nationen är be
lika mycken adel som hjertlighet. Baskern väpnad till tänderna, ty hvarje man från
känner sig jemnbördig med hvem som helst, 16 till 60 år är soldat, och landtfogdarne
och det med rätta, ty han har aldrig krökt kunna inkalla denna milis för upprätthål
ryggen för någon. Utom den lilla, på sjelfva landet af fred och ordning, ehuru icke till
gränsen mellan Spanien och Frankrike be anfall, hvarom folkförsamlingen ensam kan
lägna bonderepubliken, med dess 15 till besluta. Denna författning är god, så länge
16,000 invånare och sina strängt bibe de tusenåriga patriarkaliska sederna kunna
hållna fornseder, äro alla de små fristaterna bevaras, och detta har hittills lyckats ge
försvunna som funnos i Pyrenéerna. Af nom att omsorgsfullt utestänga främmande;
deras gamla fueros eller privilegierade för men brister blott en gång förskansningen,
fattningar återstår sedan 1839 så godt som är tryggheten förbi, och faran af den in
intet, men baskern är stolt deröfver att brytande nya seden är så mycket större, ju
hans nation under folkvandringarna gjorde mindre folket i sin afslutenhet derpå kunnat
vestgöterne motstånd, bidrog till att för- bereda sig.
Intet folk kan dess utom i sina fädernedrifva araberna, under medeltiden skyddade
sina friheter mot adelns förtryck och för vanor bevara endast det goda och bort
svarade dem mot sjelfva Ludvig XIV:s de kasta det dåliga. Baskerna äro kraftfulle,
spotism. Ännu finnes likväl i folklynnet härdade, kyske och redlige, men de tro på
något qvar af den frihetsanda som ingifvit hexor, trolldom och spöken, och ännu för
första artikeln i deras författning: »Om nå två år sedan var en stackars katolsk prest
gon vill tvinga en man, en qvinna, en by nära att blifva stenad, emedan man hade
eller eu stad i Guipozcoa att göra något, fått i sitt hufvud att han genom sigtierier
ehvad det än må vara, till följe af någon åstadkommit en häftig hagelskur. Ända
befallning af vår herre konungen af Casti- till i detta århundrade haï ett bruk bibe-
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hållit sig i Béarn, hvilket Max Müller nagonstädes i sina arbeten omtalar såsom van
ligt bland vissa mongoliska nationer, ett
bruk af så sällsam beskaffenhet att man
skulle tro berättelsen deroin vara en dikt,
om man ej hade en så god auktoritet för
den. Lauser tycks icke känna dess före
komst annat än hos baskerna, der den kal
las Cubada. Det består deruti att så snart
ett barn är födt i en familj, vexla man
och hustru roler: mannen går till sängs,
förblifver under flere veckor en skenbar pa
tient, suckar och jemrar sig samt låter
uppassa sig af hustrun, hvilken genast sti
git upp, samt af de beskedliga grannqvinnorna, som föra till honom sötsaker och
allehanda slags läckerheter. Han vårdar
också barnet, och baskerna tro att det icke
kan få rätt trefnad i lifvet utan att på
detta sätt börja sin uppfostran. För öfrigt beror detta bruk icke på någon ring
aktning för qvinnorna; tvärt om hafva de
hos baskerna redan i forntiden och under
medeltiden åtnjutit högre anseende än hos
något af de omgifvande folken och till och
med ofta nog varit i besittning af lika po
litiska rättigheter med männerna. Denna
qvinnoemancipation har hos baskerna fun
nits förenad med ett långt utsträckt feo
dalväsende; familjechefen är sjelfskrifven
krigshöfding, och vid uppbud till vapentjenst utrycker han alltid omgifveu af sina
söner, mågar, slägtingar och tjenare. På
samma gång har äfven majoratsväsendet
bibehållit sig, och baskiska föräldrar veta
att i trots af Code Napoleon på många
handa sätt skydda den förstföddes rätt.
Det är han som upprätthåller slägten; de
yngre sönerna förblifva ofta ogifte, för att
icke splittra familjens egendom, och tjeua
den äldste såsom drängar.
Vid det vackra Pau, nu varande hufvudstaden i departementet Basses-Pyrénées,
knyta sig underbara historiska minnen, af
hvilka många äfven för nutidens folk blifvit af betydelse. I dess ännu väl beva
rade slott föddes Henrik IV af Frankrike,
°ch hans af ett enda sköldpaddskal arbe
tade vagga finnes der ännu att bese. Sa
gan har omgifvit denna furstes födelse med
mången underbar berättelse. Den gamla
Navarra-konungen Henrik hade förmält sin
dotter Johanna af Albret med Anton af
Bourbon, men de franska sederna voro ho
nom obehagliga, och han hade föresatt sig

att om han finge en dotterson, skulle detta
barn blifva uppfostradt i full öfverensstämmelse med de gamla béarnesiska traditio
nerna. Konungen hade lofvat Johanna att
visa henne sitt testamente och skänka henne
en guldkedja så lång att den skulle räcka
fem och tjugu gånger omkring hennes hals,
om hon i det kritiska ögonblicket kunde
afhålla sig från jernmerrop och sjunga en
gammal Béarn-visa. Johanna höll sig tap
per och uppstämde när stunden nalkades
med hög röst den gamla sången NotreDame du bout du Pont, en bön till den
heliga jungfrun för qvinnor i liknande be
lägenhet. Konungen var förtjust, lade guld
kedjan omkring prinsessans hals och testa
mentet i hennes hand och yttrade: «detta
tillhör dig, min dotter,» meu tilläde : »detta
är mitt,» och dermed fattade han den ny
födde prinsen i sina armar, insvepte ho
nom i vecken nf sin vida mantel och bar
honom till sina rum, der han lät vårda
och sköta honom. Den späde fursten kom
till verlden utan att skrika, och den första
föda han förtärde tog han ur konungens,
sin morfaders hand; det var saften af en
hvitlök, gascognarnes älskiingsfrukt, som
konungen pressade i en guldskål, och som
begärligt insöps af det kungliga barnet.
Deröfver var nu den gode konungen all
deles öfverlycklig, och han utbrast inför
det församlade hoffolket, som han låtit in
kalla i sin kammare: »du skall blifva en
sannfärdig béarnesare.» Henriks vidare upp
fostran stod i full öfverensstämmelse med
denna lofvande början; han lemnades flere
år i en närbelägen by med sin amma, en
bondhustru, och de vilda streck som han
några år senare utförde med bondpojkarne
i trakten lefva ännu i dag i folkets minne.
Det är bekant att denna ridderliga konung
aldrig i sitt lif kände sig lyckligare än då
han vid grof béarnesisk landtmanskost och
en bägare Jurançon fick sjunga, skämta
och prata gascogniska med sina kära lands
män. Så heter det om honom ännu i dag
i visan :
Vive Henri-Quatre,
Vive ce roi vaillant,
Lui fit le diable à quatre;
Il eut le triple talent
De boire, de se battre
Et d’être un Vert-Galant.

Visan omtalar »tre talenter,» dryckes
kämpens, kärleksäfventyrshjeltens och kri
garens. Smaken för vin, qvinnor och ett
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mindre fint skämt bibehåller sig ännu hos
landtbefolkningen, jemte en förvånande för
måga att försaka, när det behöfves. Den
krigiska andan är bekant. Béarn har
gifvit den franska armén några af dess
utmärktaste generaler, bland hvilka vi blott
behöfva nämna Bernadotte, Lannes, Bo
squet och Niel. Den förstnämdes minne
fortlefver, efter hvad man hört af svenska
resande, mycket aktadt hos landtbefolknin
gen och har blifvit upplifvadt genom det
porträtt af sin fader som konung Oscar I
skänkte till staden Pau, hvilket förvaras,
dm vi minnas rätt, på dess Hôtel de Ville.
Visan om Henrik af Navarra lemnar lik
väl en af hans dygder oomtahtd, hans re
ligiösa fördragsamhet och hans lifliga tillgifvenhet för protestantismen. Morfadren,
som för öfrigt unnade honom en öfverdådig frihet, hade skaffat honom goda kalvinistiska lärare, och deras allvarsamma
disciplin hade i hans unga sinne nedlagt
en energi, som hans lättfärdiga förbindelser
icke kunde utrota, knappast försvaga. Det
är eget att Luthers och Calvins röster
skulle finna ett så kraftigt genljud i dessa
aflägsna nejder, bland dessa glada »solens
barn», rikare på fantasi än på tanke, och
till ytterlighet fasthängande, såsom vi sett,
vid alla sina gamla seder. Men saken är
ett faktum, och det var icke blott ett tale
sätt, da Carl Johan vid sin trosförändring
i Helsingborg yttrade till erkebiskop Lind
blom, att ehuru han sjelf var katolik, hade
de protestantiska grundsatserna icke varit
främmande för honom i hans barndom.
Det fins ännu i dessa delar af Frankrike
icke sa få afkomlingar af Huge notterna,
som hålla sig fast sammanslutna och nästan
bilda en stat i staten, understödja hvar
andra i händelse af behof och utsträcka
sitt deltagande äfven till långt aflägse bo

ende trosförvandter. Öfver allt utmärka
sig de franska protestanterna genom högre
intelligens, renare seder, större välmåga
och sjelfständigare politiska öfvertygelser
framför sina grannar. De protestantiska
bönderna i Béarn göra i detta fall intet
undantag; de äro flitiga, sparsamma och
skickliga jordbrukare, hafva ett fullkomli
gare skolväsende, och tillhöra, i synnerhet
efter den andra franska expeditionen till
llom, nästan utan undantag det frisinnade
partiet. Hvilken lemlästning underkastade
sig icke Frankrike, när det fördref hugenotterna. Edgar Quinet frågar sig i sin
historia öfver den franska revolutionen, om
väl landets med så mycket blod köpta fri
het skulle hafva så hastigt gått förlorad,
i fall icke Frankrike sjelft afskurit sin högra
arm, de sedestränga, karaktersfasta och
skarptänkande Calvinisterna. Också i sitt
sociala, vetenskapliga och litterära lif har
Frankrike genom upphäfvandet af det nantesiska ediktet och de deraf följande våld
samheterna mot protestanterna lidit en för
all framtid oläklig skada. Man kan spåra
det protestantiska presthusets välgörande
inflytande på hela menighetens seder, skick
och bildning i sådana delar af Frankrike
der de något talrikare förekomma.
Vi taga här afsked af vårt ressällskap,
ty hvad som vidare berättas oss, om de
■ mycket besökta badorterna Eaux-Bonnes
och Eaux-Chaudes, intresserar oss ganska
ringa, i trots af deras högst romantiska be
lägenhet. Fransmännen hafva i allmänhet
ringa sinne för naturen och föga origina
litet; de nya städerna uppväxa såsom små
kopior af Paris, och när några af dessa
hittills afstängda dalar, såsom det heter,
»öppnas för civilisationen», inkräktas de
allt för ofta på samma gång af civilisatio
nens afskräden.

Blick på pressen.
Då det för tillfället icke är något inom I
»Från öfverjordisk hamn anlöper för or
den inhemska pressen som påkallar vår I dres, frakt och bestämmelseort ej noterad»,
uppmärksamhet, kunna vi för en gång un skulle det väl heta i skeppslistorna om den
dantagsvis vända oss till den norska, och farkost i hvilken hvarje norman är medvi finna då, i sista numret af Morgenbla- redare, och af hvars goda segling vårt folks
det för 1872, under titel »Tremasteren lycka och välfärd äro beroende. Så gälde
Fremtiden», en allegorisk framställning af det då att få god besättning inmönstrad,
Norges forna och närvarande belägenhet, ty föga hjelper det om skutan är aldrig
ur hvilken vi meddela följande:
så god och står aldrig så högt i klass —
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och manskap; endast de kunna föra henne
lyckosamt i hamnen. De foro säkert och
varligt, vara fäder, inbergade mången god
last, fäderneslandet till välsignelse, och
togo väl vara på fartyget. Dugtiga namn
stodo den tiden på mö sterrullan, lotsen
förstod godt sin sak, och skepparen hade
full kraft att upprätthålla den behöfliga
enigheten och samverkan. Rederiet band
icke heller skepparens händer, eller stiftade
ondt bland besättningen; gjorde han en
gang ett falskt bestick, vände de blott om
bladet och påminte sig huru mycket godt
han de förra åren hade inseglat. Yngre
händer togo i tidernas lopp rodret om hand,
och svara år kommo, under hvilka månget
annat fartyg måste söka nödhamn. Vårt
skepp höll dock godt sjön, ty det var kärna
i timret, och de män som reste spanten
hade hvarken sparat arbete eller material.
Var Herre hade gifvit lycka på seglatsen,
många år hade förgått sedan den majdag
da fartyget först sattes i sjön, men dagen
kunde alltid firas såsom en glädjedag; det
var då fest ombord, flaggor blåste från topp
och stänger, alla man kommo i hog huru
de stridt och sträfvat — hög eller låg —
det bar dock mot samma mål — de på
minte sig dock att hvad som bäst band
dem till samman var gemensam välfärd,
gemensamt intresse, gemensam kärlek till
den farkost som hittills trygt klarat sjöarne
och burit dem fram genom brott och brän
ningar.
Men andra tider kommo, med andra män,
med andra fordringar och ny besigtning.
Alla maste erkänna att timret var godt,
huru mycket än borrades och bultades, men
ändras måste, och så blef ändradt. Deri
funno sig de gamle, sä länge det endast
gälde det stående och löpande godset, men
dermed nöjde sig ej de unge. De måste

ombygga skrofvet, skärpa det i bogen, så
att skutan skulle skjuta hastigare fart, hugga
ut ett spant här och der för att lätta
henne och slå ut några af skotten, för att
göra bättre rum för lasten. Det var klart
att gubbarne på Eisvold icke förstått sin
sak rätt, och när gammalt folk blefvo be
tänksamma, pekade endast de nya byggmästarne med tumstocken åt Amerika: der
funnos de rätta mönstren, och det hjelpte
icke att de erfarnare erinrade huruledes de
der klipperskeppen voro bygda för spräng·
segling, och att de sällan länge höllo sjön.
Bland de unga redame funnos sådana som
tilltrodde sig kunna styra bättre än de
gamle, och derföre måste de som stodo
vid rodret klandras och svärtas, tills fol
ket glömt det goda som de uträttat. Det
var ej svårt att få hjelp ; det fins så många
som vilja vara med om att rifva ned
och splittra sönder. En gammal olycklig
skepparekandidat, som blifvit bitter i sin
net derför att han varit för sen i vänd
ningarna, några journalistiska dubbelgån
gare, ett sällskap lättmatroser, odygdig ung
dom med ystra pennor, voro till hands för
att när som helst mottaga befälet. Så står
saken nu, under det att skutan ligger och
väntar; det gifves nog personer som trots
de stora orden ännu hafva sina tvifvel och
hålla på det gamla, hvars värde de känna;
det fins nog sådana som anse vår egen
erfarenhet snarare böra rådfrågas än främ
mande mönster; nu kommer der an pä
hvem som till slut skall segra, och genomdrifvas de många ändringarna, de många
projekten, då farväl med den gamla sku
tan, då får den fart i seglen, vår tremastare. »Fremtiden», helst när sjömännens
sång går på denna melodi:
Og seiled vi end vor Skude paa Grund,
det var dog saa deiligt at fare.

■ Strödda underrättelser.
Nathanael Hawthorne’s dagbok.
(Forts, fr. n:o 1.)

»Den 28 april. Vid mitt sista besök i
Boston ådrog jag mig en snufva, som icke
besvärar mig för öfrigt utan endast mitt
hufvud, såsom den vördnadsvärdaste och

tillika ömtåligaste delen af min personlig
het. Jag har aldrig i mitt lif hört någon
menniska nysa så ofta och så våldsamt, och
min fattiga hjerna är insvept i en djup
dimma, eller rättare sagdt, mitt hufvud lik
nar en bomullsbal. Jag har i vissa ögon-
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blick stor lust att rycka det af mig och
kasta det långt ifrån mig.
Detta illamående har gjort att jag för
dragit det fula vädret litet mindre tåligt
än vanligt, och jag var i sjelfva verket så
matt, att när man kom och sade mig att
solen nedgick klar och lofvade en vacker
morgondag, vände jag icke ens hufvudet
mot vester; men i morse gick jag ned, och
den lilla fluss jag ännu har qvar utgör
icke längre någon giltig förevändning att
undandraga mig att arbeta. Familjen har
varit dyster och förstämd. Mr Allen bief
stungen af en geting, och hela ena sidan
af hans ausigte var uppsvullen, så att han
vid frukosten, å ena sidan betraktad, såg
ut som en blind jette — det venstra ögat
var helt och hållet igensvulnadt — och på
högra sidan så infallen och eländig, att jag
omöjligen kunde hålla mig från att le, så
mycket jag än kände medlidande med ho
nom. Samma dag hade man i mitt rum
upptäckt en koloni af getingar, som der
tillbringat vintren; de började att uppvak
na, utan tvifvel i akt och mening att gil
va mig en liten minnesbeta. Samma upp
täckt gjordes i mr Farley’s bostad: med ett
ord, det tycks att vi befinna oss i ett ge
tingbo. Ni ser att det är icke allt godt
och tillförlitligt ati landtlifvet. Jag har
gjort en promenad med mr Farley vid
middagstiden. Det fins platser så ensliga
att man skulle tro sig vara på ett afstånd
af hundratal mil från någon stad. Jag
läser inga tidningar och kommer knappast
ihog namnet på presidenten. Jag känner
mig så lösryckt från denna verldens affä
rer som om jag bebodde en helt annan.»
»Den 1 maj. Hvarje dag visar mig mer
och mer huru sällan det händer att en sak
berättas så som den förefallit. Nästan re
gelbundet blir en händelse s.om berättas af
tredje person en lögn, hvad det intryck
angår som den frambringar, äfveu om be
rättaren är en meuniska af heder, utan all
annan afsigt än att söka sanningen. Skulle
då sanningen vara an molnbild, hvilken
vi oaflåtligt söka utan att någonsin upp
hinna den?
Det är i dag första maj! Ack, hvilken
skiluad mellan föreställningen och verklig
heten.»
»Den 4 maj. Min snufva gör mig icke
vidare någon förargelse, och hela förmid
dagen har jag varit ute under en hög och

blå himmel på den vackra höjdsluttningen.
Det tycktes mig att jag arbetade i ett pa
radis, ehuru jag starkt nog kände lukten
af malmen i vår guldgrufva. Detta slags
arbete är icke så motbjudande eller ohelsosaint som man skulle föreställa sig; det
smutsar händerna men icke sinnet. Den
na organiska metall är ett rent och sundt
ämne; i motsatt fall skulle icke naturen,
den goda modren, så begärligt upptaga
den såsom sin näring och återgifva oss
den i ett så rikt öfverflöd af god och skön
säd, färska grönsaker och tjusande blom
mor.
Vår farm tilltager i skönhet; i de skug
gade dalsänkningarna visa sig redan de
rodnande broddarne, som innebära årets
löften. Jag har icke ännu funnit några
vilda blommor, men några barnungar ploc
kade i söndags de första guldvifvorna.
Det är icke detta slags blommor jag ville
skicka er,, men de förtjena all heder och
erkännande, emedan de äro de första som
infinna sig.
Jag tror icke att jag toge sakerna så
filosofiskt, om jag icke kände med mig att jag
vore på den goda och rätta väg som him
len sjelf utstakat. I tullen var jag icke
hälften så tålig.»
»Den 11 maj. Jag steg i morse upp vid
mjölkningstiden och gick med gladt hjerta
till mitt arbete. Vi hafva haft ett herkules-arbete med att ordna och upplägga
vedkasterna. I eftermiddag hoppas jag få
utarbete: göromålen inom hus äro icke i
min smak.»
»Den 1 juni. Jag har varit för mycket
upptagen lör att kunna skrifva ett långt
bref. Mitt närvarande lif ger mig afsmak
för skrifveri. Under det tunga arbetet om
dagen, och om aftonen sedan det är slutadt, nekar min själ att öppna sig till för
troliga meddelanden på papperet. Denna
afskyvärda guldgrufva! Gud ske lof, vi
hoppas om två eller tre dagar hafva slut
på deu. Af alla förhatliga platser är göd
selhögen den värsta, och jag skall aldrig
trösta mig öfver att hafva tillbringat så
många soliga dagar på dess stinkande
botten. Jag tror att själen kunde lika lätt
dö och blifva begrafven under cn hög af
dynga, eller i en fåra på åkern, som under
en hög af guldmynt.»
»Den 12 augusti. Jag mår väl och är
icke öfveransträngd. Regnet i går gafoss
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tjenstledighet; landtbruksgöromålen äro min
dre pressanta. Ocli — glada tanke —
om fjorton dagar skall jag vara fri från
jordarbetenas träldom och oförhindrad att
njuta naturen, för att tänka och känna!»
Nedslagenheten infinner sig med stora
steg; den fina observatören, den skarpsin
niga analytikern af karakterer, den fantasi
rika skalden och drömmaren börjar märka
att han bedragit sig, och att vissa slags
arbeten i längden utöfva eu förfärande in
flytelse pa finare organiserade naturer. Är
det då någon så stor förtjenst för en poet
att hafva tillbragt fem månader med att
producera ko- och hästfoder? Men vi återgifva honom ordet.
"Den 22 augusti. Det är mycket ovisst
om mr Ripley lyckas att på denna gård
upprätta sitt åkerbrukssamhälle. Han kan
tcke komma öfverens med egaren. Vi må
ste uppgöra andra planer för oss sjelfva,
ty jag ser ingen utväg för att försynen
här vill bereda oss någon stadigvarande
vistelseort. Jag är trött, trött, tre gånger
trött! Hvilka förmögenheter naturen må
hafva gifvit mig, icke har jag ännu upp
täckt en enda som förmår att skaffa mig
guld eller silfver. Andra hafva köpt stora
egendomar och bygt ståtliga hus med in
komster af små böcker, sådana som jag
ämnade skrifva, så att det kanske icke är
oresonligt att hoppas att mina eu dag
skola gifva mig utvägar till att bygga mig
en liten egen koja, eller åtminstone till att
köpa eller hyra en.»
»Salem den 3 september. Det tyckes mig
vara tjugo år sedan jag lemnade Brook
Farm; detta bevisar att mitt lif der icke
var naturligt eller öfverensstämmande med
mina böjelser. Allt synes mig såsom en
dröm. Mitt sanna jag hade aldrig någon
ting att göra med detta samhälle; det var
något fantom, någon skugga, som blåste i
frukosthornet och mjölkade korna, satte po
tatis, slog klöfver och skar hvete, som gjor
de mig den äran att låna mitt namn, men
det var icke jag. Ett faktum är emeller
tid att mina händer blifvit så hårda och
bruna, att menniskor verkligen kunde tro
mig hafva varit den besagde hornblåsaren
°ch komjölkaren etc. etc. Men de förstå
icke att skilja kroppen från skuggan. Men
nog nonsens; jag vet icke när jag kommer
att återvända till farmen. Kanske om fjor
ton dagar.»

Hawthorne återvände till sin egentliga,
kallelse; han skrifver och meddelar planer
för sin bok, hvilka vi förbigå.
Emellertid återvände han ännu en gång
till Brook Farm och deltog i de befängda
förströelser med hvilka hans olyckskamra
ter försökte besvärja ledsnaden af ett lif
som icke passade dem.
Man tillstälde
tableaux vivants och klädde ut sig för att
fira den lilla Frank Dianas födelsedag:
en ung man uppträder såsom indianhöfding, en ung flicka spår såsom zigeuerska,
en annan föreställer Diana med koger och.
pilar, åter andra bära schweizare- och itall·
enarekostumer o. s. v. Hawthorne, som
nu mera är dispenserad från grofarbetet,
har blifvit upphöjd till föreningens kassör
eller förvaltare, men han synes icke sär
deles upptagen af sina nya åligganden,,
utan promenerar, fantiserar och drömmer,
eller också observerar han karaktersegenheter hos djur och menniskor. En ung
flicka från Boston, en sjuttonårig sömmer
ska, som blifvit ditkallad för att taga nå
gon befattning med familjens linneskåp,,
kastar några glädtighetens och det goda
lynnets solstrålar uti det tråkiga hvardags
laget. Hon är full af den företagsamhetsanda som tillhör ungdomen, sjunger, skrat
tar, binder kransar och åker i hölassen.
»Bland andra goda egenskaper», skrifver
Hawthorne, »har hon den att vara en god
dottér. Hon underhåller sin moder med
sitt arbete. Det är icke lätt att beräkna
på förhand beloppet af den glädje som en
god karakter och ett gladt lynne kunna,
bringa i ett hem.»
I oktober anmärker Hawthorne uti sin
dagbok att insekterna försvunnit, bladen
antagit granna färgskiftningar i guld och
purpur, att flyttfoglarne bereda sig på aftåg och utställa skiltvakter för attinberätta jägarens närmande. Ingen ting und
faller honom: bladen i hans dagbok äro
fulla af de finaste aktgifvelser på naturen.
Tid efter annan förekommer ett utkast till
någon berättelse eller annat litterärt arbe
te. En ekorres gymnastiska öfningar afbryta hans betraktelser, och han egnar en
eller annan sida af beundran åt den lilla
konst makarens prestationer.
Brook-Farms-bolaget, bygdt mer på
ädla fantasier än praktiskt genomtänkta
grunder, kan ieke hålla sig längre uppe;
dess grundläggare hade icke heller förut-
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sett eller tagit i beräkning dessa upplösan
de faktorer som kallas de menskliga passio
nerna. Tio år derefter hemtade Hawthorne
i minnena från sin vistelse vid Brook Farm
ämnet för en roman, den förut omnämda
B lithedale Romance, hvars personligheter
hafva mer eller mindre verkliga represen
tanter i Brook-Farms-sällskapet, den fana
tiska filantropen, som vill böja det mensk
liga samfundet efter sina obevekliga teori
er, den starka qvinnan, som känner sig
krossad under tyngden af sällskapslifvets
tvång, och som för att frigöra sig från
dess ok faller under en despotisk älskares
ännu tyngre, den svaga unga flickan med
dec nervöst sjukliga nervsystemet, som af
en fräck charlatan användes till ett slags
sibylla, och den unge mannen, som inträ
der i lifvet med den varmaste och handlingsdristigaste kärlek till idealet, men snart
känner sina höga föresatser vissna under
iskylan af omilda beröringar.
Hawthorne lemnade inom kort detta
sociala experimentalfält och uppslog för en
tid sina bopålar i Boston. Hans journal
afbröts med oktober 1841 och började icke
å nyo förr än ett stycke in på det följan
de året. En stor händelse hade egt rum
under tiden: han hade gift sig. Han be
bor ett gammalt prestboställe, beläget på
sjelfva gränsen af det slagfält der det
första blodet flöt för Amerikas sjelfstäudig- I
het. Det var samma ställe som sedan be
boddes af Emerson och der denne skref
sin bekanta bok Nature. Hawthorne för
fattade der sitt verk Mosses of an old
Manse, hvari han skildrar sitt husliga lif
och sina båtfärder på Assabeth, den älsk
värdaste flod som någonsin flutit utom i
en poets drömmar.
»Den 5 augusti 1842. Regnig dag.
Man befaller mig att återtaga min penna,
och jag sätter mig i den lilla tio fots
skrubb som bär det pompösa namnet af
mitt arbetsrum. Men kanske dagens dy
sterhet och ledsnaden att vara ensam öfverflyttar sig i hvad jag skrifver. Och
hvad skall jag skrifva? Sällheten har in
ga händelser, emedan den utgör en del af
evigheten, och vi hafva innan vår hitkomst
lefvat i evigheten. Liksom Enoch hafva
vi ingått i evigheten utan att hafva passe
rat .döden. Våra själar hafva smugit sig
ut utan att vi märkt det, och vi hafva in
tet- annat bevis för att vi aflagt våra kropps

liga omhöljen än det att våra själar haf
va ett verkligare och innerligare lif. I
yttre afseende liknar vårt paradis på håret
en gammal angenäm boning på denna jor
den. Detta åldriga hus — ty det har en
helt antik karakter, ehuru liksom af försy
nen tillvägabragt enkom för vår räkning
och just i det ögonblick då vi behöfde det, —
reser sig i fonden af en vördnadsbjudande
allé, och när det genom dess dunkla löfhvalf
visar sig på afstånd en vandrare, är skep
naden allt för dunkel och obestämd för
att kunna störa ljufheten af vår kära ens
lighet. Sällsynta äro i sjelfva verket de
uppenbarelser ur menniskoverlden som för
drista sig att träda inom det fridlysta om
rådet.
(Forts.)

Härmningsförmåga hos växter. G.
Smith berättar i en engelsk trägårdstidning,
att en sällsynt svampart så troget härmar
några vanligare arter att den med största
svårighet kan från dem urskiljas. Det är
svårt att se hvilken fördel en sådan härmningskonst skulle kunna bringa denna svamp,
utom, såsom nu Smith anmärkt, att den
hittills undgått samlares rofgirighet.
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