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μΑτ/ο^
VECKOSKRIFT

FÔR

POLITIK OCH LITTERATUR
UTGIFVEN AF

C. F. BERGSTEDT.

N= 3. Lördagen den 18 Januari 1873.

Den skandinaviska myntkonventionen.
II.

För att göra oss full reda för syftningen 
oeh de framtida följderna af den myntre
form som heredes oss, måste vi följa den 
så långt till baka som det är oss möjligt. 
Myntkomitén af 1870 hade såsom vi min- | 
nas förordat guldfrancsystemet, men en 
enskild motion, att detta system skulle 
införas såsom konventionelt mynt, hade 
vid 1871 års riksdag blifvit afslagen. Inom 
litteraturen var det nästan endast »Svensk 
Tidskrift för litteratur, politik och ekonomi» 
som på något sjelfständigt sätt sysselsatt 
sig med myntfrågan; dess utgifvare hr 
Hans Forssell hade varit sekreterare i mynt
komitén och i denna egenskap äfven un
dertecknat dess betänkande. Under hösten 
1871 lemnade han en väl uppstäld sam
manfattning af hvad i Tyskland dittills 
förekommit i ämnet, uppvisade på ett till
fredsställande sätt de skäl som talade för 
ett skyndsamt införande af guldmyntssy- 
stemet, men afrådde det franska och för
rådde någon farhåga för att Danmark förr 
än vi sjelfva skulle sluta oss till Tyskland. 
I maj 1872 behandlade samma författare 
a nyo myntfrågan, men den gången såsom 
en speciel skandinavisk angelägenhet: han 
kastade nu mera all tanke på ett interna- 
tionelt mynt öfver bord, till och med tan
ken på en sådan reform som kunde ega 
varaktighet (se s. 232 och flerstädes), och 
förordade öfvergången till ett guldmynt när

mast motsvarande 10 svenska riksdaler, 5 
danska riksbankdaler och 2| norska specier. 
Han framstälde också till det snart sam
manträdande skandinaviska mötets begrun
dande ett förslag i sådan syftning, som 
gick ut på att vår riksdaler rmt skulle re
duceras med en half procent, så att det nya 
guldmyntet skulle blifva värdt ungefär 9 
rdr 95 öre, med ett förhållande till det 
tyska tiomarksstycket som 8 till 7. Detta 
förslag, hvilket hr Forssell sade sig hafva 
fått sig under hand meddeladt, härrörde, 
såsom man temligen allmänt kände, från 
chefen för finansdepartementet och kunde 
således betraktas såsom svenska regeringens 
program till det nationalekonomiska mötet i 
Köpenhamn. Dess fördelar, hvilka af för
fattaren betecknades såsom serdeles stora, 
skulle ligga i den lätthet hvarmed det gamla 
riksmyntet skulle kunna beräknas mot det 
nya, och den möjlighet det öppnade för 
Norge och Danmark att dermed konformera 
sig; men vi hafva aldrig lärt oss förstå, 
huru det, med silfrets och guldets oupp
hörligt inbördes vexlande värden, skulle 
låta sig göra att fixera ett guldvärde exakt 
lika med ett silfvervärde, och en eqvation 
sådan som 100 x, = 95 x,„ ehuru enkel 
och vacker till uppställningen, synes oss 
icke löslig med storhetslärans hittills för- 
värfvade hjelpmedel.

Det är sant att en möjlighet finnes, som
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heter tvångskonvertering, det vill säga att 
statmyndigheten bestämmer huru mycket 
guld hvar och en skall erhålla för sina 
fordringar i silfver, eller med andra ord de
kreterar beloppet af hvar och en medborgares 
förmögenhet. Sådana ingrepp i egande- 
rätten från regeringens sida voro fordom 
ingen ting märkvärdigt, och Tyskland har 
genom 1871 års myntlag tillåtit sig någon 
ting dylikt, i det dess regering och riks
dag förordnat ett värdeförhållande mellan 
guld och silfver som 1 till 15,5; men hvad 
Tyskland med dess jemförelsevis opröfvade 
konstitutionella rätt ansett tillständigt är 
omöjligt hos ett folk som under så många 
sekler åtnjutit en lagbunden frihet och en 
betryggad eganderätt, och dess utom fanns 
det i Tyskland en sådan mängd af sins 
emellan oförenliga myntsystem att ett visst 
våld från maktens sida var om ej ursäktligt 
åtminstone förklarligt genom den tvingande 
praktiska nödvändigheten att göra ett snart 
slut på oredan. Det erkännes också af 
författaren i den åberopade tidskriften, att 
en sådan åtgärd är »både våldsam till sitt 
innersta väsen och kostsam för dem som 
skulle vilja genomföra den samma», med 
ett ord att den är både orättrådig ocli 
farlig. Så vida vi fattat statsrådet Wærns 
förslag rätt, skulle också konverteringsåt- 
gärderna fritt öfverlemnas åt de särskilda 
staterna.

Medan vi äro inne på denna svåra frå
ga, och då det för det följande är af 
ojemförlig vigt att få den fullständigt ut
redd, skola vi ännu yttra några ord i det 
vigtiga ämnet. Det har af en daglig tidning 
blifvit påstådt att det skulle åligga rege
ringen att »upprätthålla myntets köpevärde», 
och följaktligen att antaga en ny myntme
tall, så snart det visade sig att den förut 
begagnade vore i sjunkande. Ett sådant an
språk är i vår tanke fullkomligt orimligt, 
ty äfven om silfret noterades aldrig så högt, 
kan spanmålen stiga i följd af en missväxt, 
och varorna (vexla sins emellan oupphörligt 
i värden. En regering är ingen försyn 
och kan ej sträcka sitt skydd längre än 
att tillse att hvar och en vid en myntför
ändring får ut den afskedade myntmetallens 
värde i den nyantagna. Några författare, 
i synnerhet tyskar, hafva pastatt att kon- 
verteringen skall grundas på det värdeför
hållande som var gällande då förbindel
serna ingingos, men utom det att detta 

icke alltid låter sig med säkerhet utrönas, 
är grundsatsen äfven i teoretiskt afseende 
felaktig, ty förutsättningarna äro icke mera 
de samma, och det fins teoretiskt och prak
tiskt ingen riktigare utväg än den som 
1870 års myntkomité föreslagit, att för
bindelserna skola gälla efter silfrets kurs 
på förfallodagen. Endast på detta sätt 
får hvar och en sin rätt, och genom en 
visserligen något besvärlig men icke omöj
lig upp- och afgäldsberäkning korrigeras 
vid hvarje särskild liqvid den normalfaktor 
för konverteringen som grundar sig på en 
beräkning af medelkursen för en följd af 
förflutna år: för framtiden är hvarje sådan 
beräkning omöjlig. Endast staten kan till 
medborgarnes fördel och till beredande af 
enkelhet vid skatte-uppbörden efterskänka 
något af sin rätt, men den enskilda egan- 
derätten måste i det lagbundna samhället 
hållas okränkbar.

Den 4 juli förlidet år öppnades i Kö
penhamn »det tredje skandinaviska national
ekonomiska mötet». Af de svenska leda 
möterna i komitén som vid Göteborgsmötet 
1866 blifvit utsedd för det köpenhamnska 
mötets förberedande, statsrådet Eâhræus, 
friherre Bildt och nu varande statsrådet 
Wærn, hade den förstnämde anmält för
hinder, och i hans ställe hade komitén 
supplerat sig med Aftonbladets utgifvare 
dr Sohlman. Främst på programmet för 
öfverläggningarna stod »Övergång til Guld- 
montfoden, med Solv som Skillemont og 
Fælleskab i Mont for de tre nordiske Riger.»

Mötet var besökt af 235 danskar, 57 
svenskar, 37 normän och 3 deltagare från 
andra orter. Ofverläggningen öppnades af 
statsrådet Broch, med ett föredrag som 
berörde myntfrågan i hela dess omfång 
och slöt med ett förslag i 12 punkter, 
grundadt på fullständig anslutning till det 
tyska 10-marksystemet, hvilket förslag i sina 
allmänna delar understöddes af grefve H. 
Hamilton. Direktören i danska national
banken Levy föreslog det system som sedan 
blef antaget af den skandinaviska mynt
kommissionen och till grunden oförändradt 
godkändes i regeringarnas konvention, om 
utmyntningen äf 248 guldstycken per kilo
gram finguld, med skyldighet för Sverige 
att till tiondedelen af detta belopp nedsätta 
sin riksdaler silfver, under förutsättning 
att Danmark och Norge med den antagna 
konverteringssififran 1 : 15,675 skulle slippa
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någon omskrifning. Hr Wallenberg för
ordade anslutning till något af de stora 
nationernas myntsystem, och direktören i 
danska nationalbanken David framstälde 
det förslag som sedan antogs efter några 
amendementer, om antagande afguldmvnts- 
foten med decimalindelning samt öfver- 
ensstämmelse mellan de tre rikena och 
förordnande af en gemensam kommission, 
men utan angifvande af sjelfva myntninag- 
grunden. För de öfriga förslagen, hvilka 
baserade sig på den metriska principen, 
hatva vi i vår föregående artikel redogjort. 
Genom votering förkastades alla öfriga för
slag, och hr Davids antogs »med stort Fler
tal». Det behöfves icke erinras att röst- 
i ätten i denna beslutande församling köp
tes af hvem som behagade med 2 rigs- 
bankdaler; att danskarne voro något mer 
än 4 gånger sa starka som svenskarne 
hafva vi sett nyss ofvanföre.

Att en församling der hvarje anständigt 
klädd person som köpt sitt inträdeskort 
har tillträde genom votering beslutar fram
ställningar till främmande regeringar, är 
en parlamentarisk sällsynthet, men den var 
vid detta möte långt ifrån den enda. Den 
ena af nationalbankens direktörer, hr Levy, 
hade framlagt ett förslag, hvarom grefve 
Hamilton yttrade att det »inom Danmark 
hade stora sympatier för sig» men vore 
»sådant att det omöjliggjorde ett gemensamt 
mynts antagande inom de tre länderna, ehuru 
det tydligen innebure väsentliga fördelar 
för den danska allmänheten», och förklarade 
att om Sverige skulle förändra sitt nuva
rande mynt, måste det ske i öfverensstäm- 
melse med någon eller några bland de större 
handlande nationerna, och framför allt 
måste man tillse »att förändringen icke 
föranleder till enskilda förluster». Denna 
bestämda förklaring, i förening med den 
öppenhet hvarmed hr Levy nyss hade om
talat sin vissa förhoppning »at vore Venner 
1 Sverig vare saa billige at de ville være os 
behjælpelige med at lette os denne Byrde» 
(nemligen att förse Sverige med sina un- 
dervigtiga specier i utbyte mot de svenska 
fullvigtiga), gjorde hr Levys kollega kon- 
ierensrådet David litet varskodd, och han 
ville icke att det skulle sägas att danskar- 
nes öfvertal hade framtvungit ett förslag 
som äfven han erkände vara ett väsentligen 
danskt förslag, och derföre var han ange
lägen att genomdrifva ett som just icke 

j sade någon ting — tills vidare. Professor 
Frederiksen hade »med störste Anerkjen- 
delse set Nationalbankens udmærkede Di
rection interessere sig levende for dette 
Sporgsmaal (närmast om gångbarheten af 
hvardera landets sedlar i de båda öfriga),

I hvilken artighet ådrog honom det missö- 
j det att nedtystas af ordföranden, och äfven 
I han uttalade sin fruktan att, efter grefve 

Hamiltons yttrande, det Levyska förslaget, 
om hvars framgång han eljest var öfver- 
tygad, skulle »sætte Förbindelsen i denne 
sag mellem Danmark og Sverig i meget stor 
Fare». Det hade ju ingen nöd att vara 
moderat, tänkte man kanske, då man inom 
sig ändå var öfvertygad om »vore Svenske 
Venners» beredvillighet att bära deras bör
dor: dessa vänners långvariga skandinaviska 
uppfostran borde väl en gång bära mogna 
frukter.

I flygande hast tillsattes en skandinavisk 
I kommission, ty våra danska vänner hade 
I under diskussionen förklarat att det var 

brådt om, så vida man eljest ville undvika 
att Danmark ginge sin egen väg. Deri 
inrymdes från dansk sida ännu en annan 
af Nationalbankens direktörer och komiténs 
ordförande, hvilken äfven blef ordförande 
i kommissionen, samt dess utom finans
ministern och en privatbanksdirektör, men 
från svensk och norsk sida ingen enda af 
de män som deltagit i mötet. Kommis
sionen sammanträdde i Köpenhamn först 
den 19 augusti, och redan den 20 septem
ber var betänkandet underskrifvet. Sjelfva 
formen för dess offentliggörande var egen
domlig: det är »Trykt som Manuskript», 
det vill säga för att endast utdelas under 
hand åt några vänner, och det lärer icke 
hafva varit lätt att erhålla exemplar; för vår 
egen del har dock en lycklig tillfällighet 
härmed kommit oss till hjelp. Innehållet 
är icke mindre öfverraskande än formen, 
och vi undra icke särdeles på att man icke 
varit angelägen att befordra denna hand
ling till offentligheten, då den danska tanke
gången i hvarje rad gjort sig så ringa 
möda att beslöja de danska intressen som 
dikterat beslutet. Det ser ut som om de 
svenska och norska medlemmarne funnit 
sig af gästfrihetens lagar förhindrade att 
göra några ovälkomna invändningar; men 
det är också tänkbart att de inom sig 
icke kunde förena sig om något motförslag, 
som kunde göra sig gällande mot den
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kompakta danska stämningen. Resultatet k 
är bekant: på samma väg och efter samma t 
metod som Tyskland började man med att c 
trefva sig fram till en guldvigt, hvars värde f 
skulle på en gång motsvara silfvervigten i s 
samtliga de sins emellan olika skandina- l 
viska silfvermynten, och man tiodde sig t 
finna det först i ett guldmynt af den stor- ] 
lek att 246 skulle utmyntas af 1 kilogram s 
fint guld; sedermera höjde man denna siff- 1 
ra till 248, i full öfverensstämmelse med j 
det Levyska påståendet. I denna enhet : 
skulle olikheterna mellan 10 rdr riksmynt, 
5 rigsbankdaler och 21 norska specier 
upplösa sig i fullständig harmoni.

Med samma »lätta hjerta» som det franska 
kejsardömets sista premierminister, har kom
missionen åtagit sig ansvaret för en hand
ling som är vigtigare än de flesta föränd
ringar'! samhällenas inrättning. Många 
af de satser som i motiven uttalas äro 
sådana att de icke kunna undgå att väcka 
förvåning. Kommissionen följer det tyska 
systemet, som ännu icke är färdigt eller fnllt 
utarbetadt, men tvekar ändå icke att upp
ställa Tysklands exempel till efterföljd, 
ehuru med förändrad utmyntningsgrund; 
den antager att man i de tva af rikena 
som hafva omkring 1 procent lägre silf- 
vervärde än vi skall kunna undga en om* 
skrifning, men denna möjlighet, som artigt 
nog äfven utsträckes till Sverige — under 
för öfrigt fullkomligt otänkbara förutsätt
ningar — grundar sig på den i det före
gående tillräckligt noga betecknade tvångs- 
konverteringen. Om Sverige ville antaga 
den, skulle det kunna undgå omskrifning 
af sina förberedelser genom att uppställa som 
konverteringsfaktor proportionen af 1:15,81 
vid ett faktiskt silfvervärde af »Dette

Værdiforhold vilde medfare for Sverig en 
Nedsettelse af Majrten af eller hdt 
over 7 pro mille», och om, såsom en er
faren bankman under förra riksdagen upp- 
gaf i Första kammaren, värdet af samt- 
liga förbindelser i vårt land kan beräknas 
till 1500 millioner rdr, så skulle på detta 
sätt mer än 101 millioner egendom med 
ens öfverstrykas eller, rättare sagdt, öfver- 
flyttas på andra händer, deribland alla små 
besparingar, de omyndiges medel, hfräntor, 
pensioner o. s. v. Kommissionen är icke 
blind för de »Vanskeligheder» dess förslag

kunde komma att medföra föl Sveiige, 
men den synes taga den saken ganska lätt, 
och tröstar sig dermed att Sverige, som 
får största »vanskligheten» af systemet på 
sin lott, och ingen af de fördelar för hvil- 
kas skull »de to andre Lande ikke kan an- 
tage andet end dette», dock »havde storst 
Intresse af at den nu værende Uoverens- 
stemmelse mellem Rigernes Hovedmonter 
bliver ophmvet.» Sverige skulle, menar man, 
på denna grund kunna finnas beredvilligt 
att ingå på förslaget.

»I väsentlig öfverensstämmelse» med detta 
förslag afslöts den 18 sistl. december ge
nom fullmäktige, till antalet två för Dan
mark och en för hvartdera af de förenade 
rikena, den konvention som skall, med föi- 
behåll af de vederbörande representatio
nernas bifall, reglera myntväsendet gemen
samt för alla tre rikena. Detta förbehåll 
är för Sveriges del en följd af § 79 Rege
ringsformen, som stadgar att »ingen för
ändring i rikets mynt till skrot eller koin, 
det vare sig till förhöjning eller afslag, 
må ega rum utan riksdagens bifall». Det 
hade "kanske icke skadat att regeringen 
innan konventionen afslöts hade skaffat 
sig en ungefärlig föreställning om hvad 
riksdagen kan tänka i ämnet, men detta 
ansågs må hända öfverflödigt, då man på 
förhand visste att »pressen» skulle uttala 
sig gynnsamt om hvad regeringen än måtte 
o-öra, och pressens makt blifvit, åtminstone 
af en konungens rådgifvare, inför riksda
gen högtidligen erkänd. En egenhet, som 
dock kanske är en tillfällighet, är den ti
tel under hvilken myntkonventionen blifvit 
publicerad i Sveriges officiella tidning; den 
kallas nemligen afslutad af »ombud fin
de tre nordiska rikena». På det äldre di
plomatiska språket skulle detta betyda Ryss
land, Preussen och Österrike, men antag
ligen har diplomatien nu mera lärt sig tala 

' det skandinaviska språket. Man ville san-
■ nolikt icke af courtoisie mot våra danska
■ vänner nämna Sverige i det främsta rum-
- met, och man kunde kanske icke af aktning 
i för Sveriges folk nämna det i det yttersta, 
i Men detta i förbigående. En auktoritet 
1 hade likväl blifvit hörd, hvars röst borde
- hafva haft något att betyda, och denna 
I myndighet var det rikskollegium som har 
, med rikets penningväsende att skaffa. Den 
e 9 november afgaf Statskontoret till kongl. 
r I maj:t sitt utlåtande, så väl öfver mynt-
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kommissionens ofvannämda betänkande, 
som öfver ett af danska finansministern 
hit insändt »utkast til Convention», ty äf- 
ven konceptet till sjelfva fördraget skulle 
komma från den danska sidan. Statskon
torets utförliga och enhälligt afgifna votum 
utfaller, oaktadt de fogliga ordalagen, full
komligt tillintetgörande för kommissionens 
arbete: det utdömer sjelfva hufvudgrun- 
den och framställer skarpa invändningar 
mot största delen af detaljerna. Statskon
toret visar, i hvilket ofördelaktigt förhål
lande för samfärdseln och den mindre 
handeln med Tyskland krondalersberäknin- 
gen skulle sätta oss, i det att det nya 
myntet komme att blifva = 1 silbergroschen 
3 pfenuige gammalt preussiskt mynt = 1 
mark 2 | pfennige nytt mynt och en tysk 
mark — § krondaler — 88 § öre, eller nära 
89 öre, »talförhållanden, som svårligen kun
na anses enkla och beqväma, och hvilka 
sannolikt skulle blifva förlustbringaude, 
emedan de 3 pfennige gammalt eller 2 | 
pf. nytt mynt »antagligen komme att räk
nas = 0 och sålunda 1 krondaler sättas = 
11 silbergroschen = 1 mark 10 pfennige, 
med en förlust på krondalern af 2 | procent. 
Lika så komme säkerligen de obeqväma 
88 § öre att räknas för 90 öre, med en 
förlust för de tre rikenas mynt af 1 !■ pro
cent.» Statskontoret tillägger, att om kom
missionens förslag blifve gällande, skulle 
de tre rikena komma i en långt sämre 
ställning till Tyskland än den hvari Sverige 
nu ensamt befinner sig till Norge och 
Danmark. Det anmärkes vidare att tyskar 
äro i besittning af industriella anläggnin
gar och fast egendom i flere af våra syd
ligare provinser, hvilka infört den vanan 
att aflöua sitt arbetsfolk med preussiska 
thaler, beräknade efter 2 rdr G7 öré, ehuru 
detta silfvermynt, om det är fullvigtigt, icke 
är värdt mer än 2 rdr 61,4 öre. Då nu 
tvskar oupphörligt kommit i besittning af 
allt flere och större egendomar i landet, 
kunde man vänta att de skulle skynda att 
följa sina landsmäns exempel och i landet 
sprida tyskt silfvermynt, hvarigenom Sverige 
skulle förlora minst 2j procent, så länge 
det hittills präglade thalermyntet hålles i 
omlopp, men möjligen mycket mer, sedan 
detta blifvit indraget och ersatt med ett 
guldmynt, om hvars blifvande undervärde 
man har alls ingen kännedom. Kollegiet 
tillägger ironiskt nog: »Det säges väl i 

protokollet för kommissionens 10:de sam
mankomst, att förslaget skulle ställa Dan
mark och Norge i ett fördelaktigt förhål
lande till Tyskland, men af handlingarna 
kan icke inhemtas, hvaruti fördelen komme 
att bestå.»

Statskontoret visar derefter, att äfven med 
antagande af en myntenhet i guld som öf- 
verensstämde med endera rikets myntenhet 
eller submultipel af myntenhet i silfver, 
eller med en enhet som ligger emellan den 
nu varande svenska och en submultipel af 
de två andra rikenas silfvermyntenheter, 
skulle man ändå erhålla ett nytt guldmynt, 
sorn komme att stå isoleradt och icke finge 
något beqvämt eller lätt beräkningsförhål- 
lande till andra länders mynt, medan dock 
ett af rikena eller alla tre måste underka
sta sig olägenheten af en omskrifning af 
ingångna förbindelser, liksom af en dyrbar 
ommyntning af de nu gällande silfvermyn- 
ten. »Ett på dylik grund upprättadt mynt
system kan icke anses lemna borgen för 
ett långt framtida bestånd. Det blifver 
endast ett öfvergångssystem, som kanske 
snart nog måste lemna rum för ett nytt, 
hvilket i sin ordning skulle kräfva förny
else af de uppoffringar som nu blefve ound
vikliga, jemte det att det komme att öka de 
olägenheter som man nu söker undvika.»

Statskontoret finner derföre för de tre ri
kena fördelaktigare att antingen ansluta 
sig till det tyska systemet eller också an
taga ett nytt system af den beskaffenhet 
att det finge ett för beräkningen lättfatt
ligt och beqvämt förhållande till det tyska 
myntsystemet, och anser i sådant fall hr 
Brochs reducerade guldfranc, hvarom vi 
yttrat oss i vår föregående artikel, såsom 
särdeles lämplig. Af de öfriga anmärk
ningarna hafva några i konventionen blifvit 
antagna, t. ex. ändringen af diametern på 
de föreslagna guldmynten och nedsättning 
af de oformligt och obehöfligt stora reme
díenla, men de vigtigaste hafva blifvit lem- 
nade utan afseende, och man har öfverra- 
skande nog beslutit prägla till och med 
skiljemynt i refflad ring, ehuru Statskon
toret visar att detta präglingssätt enkom 
inbjuder till filning, för hvilken aktnings
värda process utmärkt lämpliga verktyg 
hafva blifvit uppfunna.

I slutet af förra året förekom i Stock
holms Dagblad en serie af sex vidlyftiga
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hvilka just I en ny reform hjelper oss att komma till

fått en högre kurs, lärer det nog 
den. Det är sant att vi icke skulle 
mynt pä ¡ernt 90 öre, men detta 
icke att ett mansdagsverke à 1 rdr 
komme att liqvideras med 2 tyska

kan undanträngas af den tyska 
Han förglömmer emellertid 

arbetaren skall hafva sin 
nog hälla till godo med 

bjudes honom, allra helst 
att ha en liten skuld på

en bättre utmyntningsgrund. 
dä ’ - -
men han synes oss dervid tänka alldeles 
för lågt om den svenska allmogens förstånd, 
hvars representanter redan för 60 år sedan 
förklarade sig för ett fullständigt införande 
af decimalsystemet, och som, när det senare 
tillämpades både på mynt, mått, mål och 
vigt, alldeles icke hade någon svårighet att 
sätta sig in i det. Torghandels- och krydd
bodaffärerna äro för denna allmoge icke ett 
så förskräckande imbroglio som han synes 
föreställa sig, och då det i alla händelser 
svårligen blir möjligt att få det nya guld
myntet till en jemn multipel af det gamla 
silfvermyntet, blefve vinsten blott den att 
man tinge två små, konstiga och otillfreds
ställande reformer i stället för en enkel 
och tillfredsställande, såsom Statskontoret 
i vår tanke nöjaktigt ådagalagt.

Hr H. F. menar i afseende på spridnings
förmågan hos det »starkare» tyska myntet, att 
den som tar det för mindre än det är 
värdt får skylla sig sjelf, och han är trygg 
derför att vi icke hafva något mynt på 90 
öre, som 
silfvermarken. 
dervid att när 
daglön får han 
det mynt som 
om han råkar 
kontoret, och när en gång det underhaltiga 
myntet 
behålla 
få ett 
hindrar 
80 öre 
mark, och sedan detta värdeförhållande 
blifvit väl inprägladt, är det en enkel sak 
att liqvidera 10 dagsverken med ett 20- 
marksstycke, som väl då lärer komma att 
gälla 18 rdr men icke, såsom hr H. F. förut
sätter, 17 rdr 75 öre. Inom kort skulle 
20-markstycken hitta vägen från Skåne och 
Blekinge till våra nordligaste landskap, och 
vara 10- eller 20-kronor skulle, liksom förr 
våra silfverspecier till Hamburg, snart lära 
sig vägen till Berlins myntverk, för att der 
ompräglas i 10- ock 20-markstycken, en 
utsigt så mycket säkrare, som kostnaden 
för ommyntning af samma legering är så 
obetydlig att den knapt lärer uppgå till 6 
för millionen.

En annan tröst som hr H. F. bjuder .

artiklar öfver »Myntfrågan», 
nu åtföljas af flere, anlagda företrädes
vis på att vinna allmogerepresentanterna 
i Andra kammaren för den skandinavi
ska myntkonventionens förslag, och man 
kan derjemte svårligen värja sig för den 
öfvertygelsen att en hufvudsaklig afsigt 
dermed varit att försöka en vederläggning 
af Statskontorets utlåtande. Författaren 
tecknar sig H. F., hvilka initialer samman
falla med den skriftställares i Svensk Tid
skrift som fått i uppdrag att frambära det 
Wærnska förslaget, och då dr Hans Forssell 
äfvenledes tjenstgjorde såsom sekreterare 
hos de fullmäktige som afslöto konventio
nen, och haft i uppdrag att redigera den re
geringsproposition som kommer att ailemnas 
till riksdagen, torde det antagandet icke vara 
obefogadt att äfven personerna äro identi
ska, nagot hvaraf man för öfrigt, så vidt vi 
veta, icke gjort någon hemlighet. Denna 
författare är allt för upplyst och allt för 
rättrådig för att helt och hållet dölja de 
olägenheter som den skandinaviska mynt
planen skulle medföra för Sverige, men 
han söker att göra 'dem så små som möj
ligt. Huru litet detta lyckats honom, torde vi 
framdeles få bättre tillfällen att undersöka, 
men vi hafva aldrig sett att det officiösa 
skriftställeriet utöfvat någon fördelaktig ver
kan på unga hoppgifvande pennor, och vi 
kunna ej annorlunda förklara det vida svalg 
som ligger emellan den första artikeln i 
»Svensk Tidskrift» och artiklarne i Dagbladet, 
än genom det antagandet att författaren af 
praktiska skäl ansett för en samvetspligt att 
arbeta sig in i en tankegång som från bör
jan var honom på rent teoretiska grunder 
motbjudande. Han ansåg förmodligen det 
snara införandet af guldfoten för en så
dan befallande nödvändighet, att han derföre 
trodde sig förpligtad att uppoffra sina per
sonliga sympatier för den tyska guldmar
ken och sluta sig till skandinaviska kron- 
dalern eller kronan, så litet än denna re
form kunde principielt tillfredsställa honom. 
Man bör ock härvid noga betänka, hvad 
en mycket ansedd talare erinrade i Första 
kammaren förliden riksdag, att äfven den 
i många afseenden så eftersträfvansvärda 
guldfoten kan köpas fördyrt. Hrll.F. erkän
ner att det skandinaviska systemet icke har 
någon utsigt till varaktighet, men han vill, 
såsom han säger, sönderdela reformen, så 
att först guldfoten blir införd och derefter

Det skulle 
vara nödvändigt för böndernas skull,
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oss, är att förlusten på det föreslagna myn
tet i förhållande till Tyskland egentligen 
skulle drabba Danmark. Vi hafva nyss sett 
huru nära den berör Sverige direkt, men 
äfven om Danmark, som har landgräns 
mot Tyskland, skulle komma att i första 
hand känna den starkare, så måste man 
väl betänka, att det tyska myntet der endast 
kommer att transitera på vägen till Skåne, 
Öster- och Vestergötland, Mälarelandskapen 
och kanske Torneå. Vi tro också ej att det 
är uteslutande Ollivier med det lätta hjertat 
som gjort våra danska vänner så intresse
rade för det nu af de tre regeringarna an
tagna Levyska förslaget; de hafva alltid va
rit goda kalkulatörer, och en af deras ta
lare vid Köpenhamnsmötet, konferensrådet 
David, yttrade med berömlig öppenhet att 
»Blodet dog er tykkere end Vandet», en sats 
af hvars sanning Sverige i afseende på sina 
finansiella förbindelser med riket på ve
stía sidan om sundet har århundradens 
erfarenhet. Vi skola ej denna gång un
dersöka alla de skäl som de danska bank
männen hafva att önska en myntförändring 
i syftet af myntkonventionen, men några 
ligga i öppen dag. Köpenhamn blir mer 
och mer sätet för en skandinavisk penning
handel, dess många och ifrigt verksamma 
lotterier draga, enligt de danska kollektö- 
rernas öppna erkännande, en högst betyd
lig del af sina intrader från Sverige, och 
en mängd aktieföretag grundas ständigt, 
som finna afnämare i Sverige för sina lottbref. 
Dertill är detaljhandeln från södra Sverige 
i Köpenhamn i sanning ingen obetydlighet, 
och personer, som böra känna den saken, 
hafva försäkrat oss, att ensamt i lyxbutikerna 
vid östergade nedlägges minst sex goda 
skanska millioner om året. Enligt hvad 
friherre Skogman i Första kammaren för- 
lidet år upplyste, äro en stor del af våra 
i silfver förskrifna hypoteksobligationer 
i danska händer, och då silfret faller, är 
det ju dessa personers högsta intresse att 
få uppbära sina räntor i guld. Med ett 
ord, det fins många saker i himmel och 
på jord som Horatio icke begriper i sin 
filosofi, men som för den danska Hamlets 
skarpare spekulerande förstånd äro alldeles 
genomskinliga.

Innan vi för denna gång lemna hr H. F:s 
artiklar, kunna vi icke undgå att fästa våra 
läsares uppmärksamhet på några ord i sjeifva 
deras slutstrof. Han säger nemligen, att 

om betänkligheterna mot myntkommissio
nens förslag skulle blifva för stora, »så behöf- 
de man visserligen icke derför uppgifva allt 
hopp om en öfverenskommelse de tre nor
diska rikena emellan. Omständigheterna 
kunna möjligen blifva sådana, att ett guld
stycke om t. ex. 3,984 gram fint g. skulle 
lättare och med mindre risker än guldstyc
ket om 4,032 gram (kommissionens förslag) 
förena deras intressen». Vi tro oss veta 
att ett sådant förslag, grundadt på utmynt- 
ningen af 251 guldmynt af 1 kilogr. fint 
guld i stället för 248, varit framstäldt af 
en svensk man, som icke hade säte bland 
de fullmäktige men hvars öfverlägsna in- 
sigt i myntväsendet torde berättiga honom 
att anses såsom en af landets främsta auk
toriteter i dithörande ämnen. Denna ut- 
myntningsgrund skulle med ens hafva stält 
oss i ett högst gynsamt förhållande till det 
tyska myntet. Vi skulle hafva undvikit 
alla förluster för de tyska mynt som mot
tagas och nedsatt förlusten för de svenska 
som utgifvas från 2| till 1 öre. Med an
tagande af konverteringsfaktorn 15,70 hade 
1 rdr rmt blifvit 1,0194 kronor eller kron- 
daler och 1 kr = 0,9811 rdr rmt, så att 
en omprägling af skiljemynten blifvit all
deles öfverflödig, då med tillräcklig nog- 
granhet för mindre liqvider det gamla 1 
öre blifvit lika med det nya öret till och 
med 0,25, till och med 0,75 endast hade be- 
höft ökas med 1 nytt öre, och från 0,75 till 
1 rdr kunnat ökas med 2 — en i sanning gan
ska enkel regel för praktiskt bruk. Man 
kunde också hafva väntat att statsrådet 
Wærn, hvars förut omnämda förslag detta 
kommer ganska nära till resultatet, om också 
ej till beräkningsgrunden, skulle hafva varmt 
intresserat sig för det samma, och det trod
des till och med man och man emellan, att 
det hade utsigt att blifva antaget af de höge 
fullmäktige, ett hopp som försonade många 
motsträfvige med den skandinaviska mynt
konventionen. Detta hopp gick emellertid 
upp i rök, och vi veta ej ens om det se
nare förslaget vid kongressen blifvit bragt 
under någon allvarsam öfverläggning.

Vi hafva redan öfverskridit gränserna 
för vår uppsats, och vi måste för denna 
gång sluta. Vårt intryck af allt hvad som 
hittills passerat är, icke att vi skola öfver- 
gifva tanken på guldfoten, men att vi be- 
höfva rådrum att betänka oss, för att icke 
komma utur askan i elden. Vi äro med
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statsrådet Wærn fullkomligt ense om «de 
förskräckliga olyckor som ett ostadigt mynt
värde har med sig» (se 1 kamm. protokoll 
1872 B. 2. sid. 449), men olyckorna af ett 
ostadigt myntsystem äro icke stort mindre. 
Det har ej heller, oaktadt allt hvad derom 
blifvit ordadt, blifvit oss klart, hvad vi 
kunna förlora på en tids rådrum, då riks
banken icke nu har, och icke heller be- 
höfver för den närmaste framtiden skaffa 
sig, mer silfver än som åtgår till betalning 
af räntorna på våra silfverskulder och till 
ommyntningen af skiljemyntet, men der- 
emot redan eger 12 eller 14 millioner i 
guld, mer än tillväckligt för en första 
utmyntning. Våra exportvaror säljas i 
guld, och våra skatter betalas i silfver, 
således en fördel för våra näringsidkare 
och skattdragare, så länge silfvervärdet 
är lågt. Att på förhand beräkna silfrets 
ytterligare prisfall, hvilket i andra afseen- 
den visserligen vore äfventyrligt för ett 
land med silfverfot, lärer icke vara möj
ligt, ty såsom myntkomitén af 1870 vi
sat, var proportionen mellan guld och 
silfver 1845 vida högre än nu, nemligen 
1 : 15,9, men föll på 27 år till 1 : 15,2, 
hvarifrån det åter på tjugo år stigit till 
15,6. Upptäckten af ett enda nytt guld
fält, sedan Tyskland tillfredsstält sitt ofant
liga behof, kan med ens åstadkomma en 
betydlig stegring af silfvervärdet. Men 
änna vigtigare äro de politiskt finansiella 
förhållanden hvilka i den närmaste fram
tiden förestå, utan att i detta ögonblick 
låta sig med någon visshet beräknas. Re
ducerar Frankrike sin guldfranc med 11 
procent och antager guld till ensam värde
mätare, då kunna vi antingen taga denna 
eller den tyska marken, och valet mellan 
båda systemen beror då endast på hvad 
Ryssland gör, hvars marknad blir oss mer 
och mer vigtig. Hufvudsaken för oss är 
nu att vinna betänketid; den behöfver ej 
bli lång, och sannolikt skola två år vara 
tillräckliga att gifva oss alla erforderliga 
grunder för vårt definitiva beslut.

Men vi kompromettera ju regeringen, 
som afslutat konventionen i förvissning 
om riksdagens bifall, skall det i korus 
upprepas af alla de tidningar, sjelfva Fä
derneslandet icke undantaget, hvilka i 
detta ämne pligtskyldigast stält sina öf- 
vertygelser till hennes förfogande. Så 
hette det också i försvarsfrågan. Möjli

gen kommer danska rigsdageu, hvars med
lemmar icke alla äro bankmän, att i detta 
afseende dela ogranlagenheten; det för- 
spörjes nemligen från Köpenhamn, att man 
der fått betänkligheter i anseende till 
tvångskursen på våra riksbankssedlar, 
hvilka enligt grundlagen så som den är, och 
sådan den blir, om det hvilande ändrings
förslaget antages, äro mynt, som måste 
mottagas i liqviden lika väl som specierna. 
I norska storthinget säges förslaget hafva 
än mindre utsigter; man är ovilligt stämd 
deremot, emedan Broch bief utesluten ur 
kommissionen i Köpenhamn, och kanske 
man utan afseende på sjelfva saken gerna 
ser ett tillfälle att gifva den Stangska mi- 
nistèren ett misstroendevotum. I alla hän
delser få folkets representanter icke binda 
sig af en sådan konsideration, när det 
gäller att fatta beslut i en uti hela fol
kets väl och ve så djupt ingripande fråga. 
Men hur går det med samfärdseln mellan 
de skandinaviska rikena? Vi se så gerna 
som någon att denna samfärd så mycket 
som möjligt lättas, men myntet är ingen 
sympati- eller nationalitetssak utan en eko
nomisk fråga, och det är ingen anledning 
att frukta, att ett så beräknande folk som 
det danska skulle utan i sammanhang med 
oss och normännen antaga något nytt 
myntsystem, så mycket än hotet derom kan 
lämpa sig såsom ett agitationsmedel.

Just då denna uppsats är färdig för pres
sen mottaga vi decemberhäftet af Journal 
des Économistes, som innehåller en artikel 
om myntfrågan af Parieu, och ett referat 
af en omständlig diskussion öfver samma 
fråga i Société des Économistes. På båda 
ställena redogöres för den skandinaviska 
myntkonventionen och hvad öfrigt i ämnet 
förekommit på senare tiden. Det förekom
mer i dessa uppsatser ingen ting som icke 
ger stöd åt de åsigter vi å föregående sidor 
uttalat. En särskild vigt lägges på noga 
beteckning af myntets tyngd och lödighet, 
och Joseph Garnier bland andra yttrar: 
»Det är saknaden af angifven vigt- och 
legering, myntstyckenas benämning med 
fantasinamn, och deras utstyrsel för öfrigt, 
som bibragt allmänheten de falska före
ställningar den vanligen hyser om myntet, 
och i följd af hvilka de värsta och farli
gaste misstagen i detta afseende insmugit
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sig i lagstiftning och förvaltning». Lika
ledes får man en klar föreställning om de 
ofantliga förluster i utrikeshandeln som 
varit en följd af den tvångskurs hvilken 
från och med krigets början sattes på 
Franska bankens sedlar. Slutligen erhål
ler man en underrättelse, som icke är utan 
praktiskt intresse för oss just nu, att Ryss
land, som förbereder inlösningen af sina 

sedlar med mynt, ämnar fyrdela sin rubel 
och göra hvarje del exakt lika med en 
guldfranc. Hvilketdera systemet, det tyska 
eller det franska, Holland kommer att välja, 
är ännu obekant, men säkert kommer detta 
försigtiga och i ekonomiska saker så klar
synta folk icke att uppgöra något isole- 
radt system för egen räkning.

Litteratur.
En Målares Anteckningar. Utdrag ur Dag

böcker och bref. Af Egron Lundgren. 
Indien. Stockholm. 1’. A. Norstedt & 
Söner, 1872. Pris 3 rdr 50 öre.

Hr Lundgrens nya bok är ej afspisad 
med en bokhandelspuff af det slag som i 
de mest vältaliga former regnat öfver den 
i jullitteraturrevyerna. Hvad får publiken 
dermed veta? Att ett arbete kallas ypper
ligt, snillrikt, ofantligt intressant, gnistran
de af qvickhet, träffande i omdömen, glän
sande i stil, med ett ord att det anses 
böra dekoreras med en mängd granna men 
tomma adjektiv, som likna ordensband deri 
att de äro höga vedermälen af recensen
tens nåd och ingen ting vidare, bevisar 
för allmänheten intet annat än att förfat
taren, förläggaren eller någonderas vänner 
haft lyckan att vara väl anskrifne hos den 
för tillfället tjenstgörande smakdomaren, 
eller på sin höjd att han funnit sig för 
egen del road, intresserad, möjligen fängs
lad, af sjelfva arbetet, och att han tyckt 
sig på sådan grund kunna spendera ett af 
de högsta betygen i sin kritiska termino
logi. Om nu domaren är för sin indivi
duella del känd såsom en person af god 
urskilning och rättskaffens karakter, bety
der hans utslag så mycket, att allmänhe
ten har vissa subjektiva skäl till att för
moda att han äfven i detta enskilda fall 
dömt rätt, och detta kan ju alltid, i brist 
på bättre, vara till någon ledning vid in
köp på den litterära marknaden, ehuru in
gen ting vidare. Är deremot arbitratorn 
anonym, eller har han icke förvärfvat sig 
ett sådant anseende för oväld och sam
vetsgranhet, då betyder förordet icke ens 
detta. Vi tro derföre att det vore en vinst, 
om den kritiska pressen upphörde att af- 
gifva omotiverade och summariska omdö

men, hvilket otvifvelaktigt skulle blifva hän
delsen, om författare och förläggare under
läte att begära detta slags orlofsedlar. Vi 
bemöda oss också för egen del att snarare 
gifva våra läsare ett begrepp om hvad de 
hafva att söka i ett litterärt arbete än att 
för egen räkning afgifva något vitsord, 
hvartill vi sakna både lust och behörighet, 
och det är ingen ting vi frukta så mycket, 
som att i bokhandelsannouser se omdömen 
på fem eller sex rader, som vi händelse
vis fält, citerade såsom rekommendationer. 
Det händer emellertid någon gång att vi 
icke hafva tid eller utrymme att fullstän
digare motivera dem, och detta är fallet med 
de få ord vi i vårt sista nummer för 1872 
yttrade om Egron Lundgrens nya bok. Vi 
sade att den var det bästa af hela den 
nyare skönlitteraturen, så vidt den var oss 
bekant, och vi skola nu söka gifva skäl 
för vårt yttrande.

Ingen ting är så enkelt och på samma 
gång så svårt som att skrifva en resejour- 
nal med förmåga att intressera. Den van
liga turisten ser i allmänhet endast hvad 
andra sett före honom och beskrifver un
gefär det samma som andra beskrifvit före 
honom, då deremot snillet, skalden, konst
nären, det djupare sinnet, i några ytterst 
få konturer utkastar en bild, hvars former 
vi tycka oss igenkänna men hvars innehåll 
är oss något nytt, emedan bilden speglat 
sig i en ny, ren menniskotanke och der- 
för blifvit pånyttfödd i sanning och skön
het. Sådan är Ehrensvärds resa i Italien, 
sådan också en helt liten norsk bok, kal
lad »En Hviletime i Naturen», af förfat
taren till »Mennesket som Medborgere», 
»Brendende Spörgsmaal», och ännu några 
andra saker, som väl förtjena att blifva be
kanta för den svenska allmänheten. Så-
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dana äro också E. Lundgrens antecknin
gar öfver hans färder i obekanta länder: 
han ser med sitt eget öga och talar sitt 
eget språk, och deri ligger kanske den rätta 
förklaringen till den tjusning som sådana 
slag af författarskap utöfva på läsaren.

Men det är icke nog härmed: en sådan 
resebeskrifvares största konst består må 
hända i försakelsen. Han frånsäger sig 
med manligt hjeltemod pä en gång alla 
ansprak pa att vara intressant; han bort
vänder med afsigt sin blick från allt så
dant som skulle kunna göra hans skildringar 
rika och pikanta, om han ville betjena sig 
af andras ögon och andras mun, med an
dra ord nedlata sig att afsätta second-hand 
andliga varor. Men som detta intellek
tuella krämareskap ej är hans métier, måste 
han inskränka sig hvad som han i strän
gaste mening kan kalla för sitt eget. Det 
är denna resignationens konst vi kanske 
mer än allt annat beundra hos hr Lund
gren. Han reste, under i alla afseenden 
sällsynt gynnande omständigheter för en 
enskild turist, till ett aflägset och sagofyldt 
land, om hvilket hans landsmän veta så 
utomordentligt litet; han tillbragte der nära 
ett helt år under ett af de mest skakande 
tidskiften historien vet att omtala, det stora 
Sipai-upproret, som kom det indobritiska 
verldsväldet att vackla på sina grundvalar; 
han var i förtrolig beröring med vice- 
konung, öfverbefälhafvare, civilpersoner af 
rang och betydenhet, samt med deras fa
miljer, och hade följaktligen tillfälle att i 
detalj höra alla de rysligheter, de under
bara händelser, de otaliga drag af nästan 
öfvermensklig uppoffring, hängifvenhet, för
sakelse, tapperhet och själsnärvaro, hvarpå 
detta förfärliga krig öfverflödade, och ändå 
berättar han ingen ting annat än det han 
sjelf sett och erfarit, hvilket naturligtvis 
icke var mycket. Han vistades endast en 
mycket kort tid vid högqvarteret, sedan 
den farligaste delen af upproret i konunga
riket Oudh redan var qväfd, och den enda 
egentligen personliga fara för hvilken han 
var utsatt var en stjelpning med vagnen 
utför en jordbank, då han skulle afresa 
från Cawnpore till Calcutta för att åter 
inskeppa sig till Europa. Uppträdet var 
allvarsamt nog i och för sig sjelft, och 
tog på sitt sätt både mod och själsnärvaro 
i anspråk, men det var på intet vis jem- 
förligt med de äfventyr som en renommist 

skulle hafva sökt eller åtminstone beskrif- 
vit, i ändamål att göra sig sjelf intressant 
och kunna skrifva en intressant bok. Hr 
Lundgren stod öfver denna frestelse, och 
hans bok har derpå i sanning icke förlorat. 
Ty man kan inom ett trångt skeppsbord, 
i den privata sällskapskretsen, i hotellet 
eller i officersmessen, se saker lika mänsk
ligt betydelsefulla, lika värda att berättas, 
som på slagfälten eller i kejsares råd. Hr 
Lundgren har bevisat detta genom sin 
skildring af sjöresan från London till Cal
cutta via Suez, dock icke genom kanalen, 
som då icke var färdig, utan på den del 
af jernbanan från Alexandria till Röda 
hafvet som då var fullbordad. Han foto
graferar till vår tjenst sina reskamrater, 
och det tar blott en sekund för honom att 
ställa dem lifslefvande inför vårt öga; han 
skildrar på sex rader det fysiska lifvet om 
bord, huru »maskinen dunkade oupphör
ligt såsom en jettehammare, och tanke
kraften liksom bultades samman till en 
ofantlig klump af hoprullade impressioner 
och idéer, så att man till och med glömde 
att man hade den djupa oceanen under 
sig och framför sig Indien med krig och 
nya öden.» Går man i land, om på aldrig 
så kort stund, hafva vi konstnären i säll
skap; han qväfver oss icke under tyngden 
af konstkritiker, men han lär oss omed
vetet att se med artistens öga. På Malta 
är han i land ett ögonblick, just lagom 
länge för att lära oss uppkomsten och be
tydelsen af den sydländska mantillan, den 
öfver hufvudet uppdragna mörka kjolen, 
hvilken man ännu återfinner så buren af 
vår allmoges qvinnor på en regnig söndag 
omkring våra landtkyrkor, eller för att 
»gapa» mot taket i San. Giovanni's kyrka, 
i ändamål att få reda på »myckenheten af 
der uppe sammanbundna, halfnakna figu
rer och englar med trumpeter och vingar, 
ett slägte, hvars egentliga sysselsättning 
tyckes vara att icke falla ner.» Vi hafva 
med detta enda uttryck fått klart för oss 
hvad vi ofta dunkelt känt vid betraktandet 
af målade och skulpterade plafonder. Vi 
följa vidare med till Alexandria, vid hvars 
inlopp vi återfinha vår gamla vän från skol
boken, den verldsberömda fyrbåken, dock 
endast såsom en mörk fyrkantig stenmassa, 
öfver hvilken höjer sig ett smalt modernt 
fyrtorn. »Men om man blundade, syntes 
den gamla i all sin forna glans; man
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kunde då se den flintskalliga Cæsar, den 
«leganta Cleopatra och den bredaxlade An
tonius, se den svarta röken af det brin
nande biblioteket och snilleverken slock
nande som gnistor i torra askan, se lord 
Nelson och Bonaparte.» Vi behöfva ej ens 
blunda, för att se »det egyptiska mörkret» 
i Cairo, sådant det blir åskådligt vid lan
ternan eller jernkorgen med de brinnande 
spånorna. Öknen, Aden, den fula britiska 
anloppshamnen, Röda hafvet med de pitto
reska, lågriggade men högskrofvade persi
ska handelsfartygen, den tropiska natthim- 
meln, der Södra Korsets herlighet för första 
gången ljungar i européens förundrade ögon, 
kaneldofteu från det förbiseglade Ceylon, 
hvars kaffebruna män coiffera sig som qvin- 
nor med sköldpaddskammar, under det att 
1 våra egna nordliga bygder qvinnorna börja 
coiffera sig som män eller som King Char
ms-hundar, Buddhatemplet i den paradi

siska ödemarken, med dess 20-fot-staty af 
en Ulla-Winblad-lik gudomlighet, dröm
mande och »med handen under örat», de 
verldsbekanta bränningarna utanför Ma
uras, och slutligen uppfarten för den breda 
men grunda och smutsiga Hooghly, upp
rullas det ena efter det andra såsom bil- 
uerna i en laterna magica. Deremot finna 
V1 från sjelfva Indien färre naturskildrin
gar än vi väntat. Den fornindiska poesien 
ar full af naturbeskrifning; de sex års
tidernas underfulla vexlingar äro outtöm- 
bga temer till beundran för dess gamla 
sångare, den döfvande hettan, regntiden, 
"som lust och glädje väcka plär», eller

Skjærsommer med svalende Badning 
og Påtala-duftende Skovvind,

med Skygge som vinker til Slummer 
og yndige Sommerdags-Aftner,

be imponerande åskvädren, då Indra skju- 
';er sina pilar ur molnen och dånet af hans 
"illande vagn väcker bergens mäktiga eko, 
men kanske i främsta rummet ändå natu- 
!ens förnyelse efter en sådan förstörelsens 
fest, hafva alstrat en naturpoesi, med hvil- 
ken intet lands äldre eller nyare litteratur 
har något jemförligt. Hr Lundgren säger 
°ss, att han gerna skulle sett om tillfälle 
erbjudit honom att göra någon bekantskap 
med denna storartade inhemska litteratur, 
men tiden räckte ej till att läsa, när han 
1 första rummet skulle måla, och vi hop- 
Pas att nöjet af denna bekantskap, som 
verkligen är värd att göra, ännu återstår 

för honom, i fall den ej redan blifvit gjord. 
Han såg emellertid på egen hand mycket 
af detta underbara natursceneri, och han 
skildrar det sparsamt men effektrikt på sitt 
eget vis. Han låter oss se med honom, 
huru »solen gick ned och himmelen flam
made i vester som en stor eldsvåda, hvil- 
ken doek snart slocknade ut, så att endast 
gnistorna glimmade i taket, d. v. s. det 
blef skymning, och stjernorna började tän
das öfver den stilla nejden.» Han ger oss 
också i några få rader en mästerlig skil
dring af ett åskväder med derpå följande 
lugn och solsken, hvilken lifligt fäst sig i 
vårt minne, ehuru vi icke i hast kunna 
återfinna stället för att ordagrant citera 
det. Följande rader, bekännelsen af ett 
ädelt och ärligt sinne, skola vi deremot 
upptaga, emedan de kunna tjena till före
döme och varning för andra turister· »I 
trakter sådana som Indien, hvarest naturen 
visar så mycket underbart, är det en brist 
att icke ega någorlunda elementära insig- 
ter i naturalhistorien. Man trampar under 
fotterna så mången blomma, som skulle 
kunna gifva botanisten fröjd och upplys
ning, och man ser omkring sig djur och 
foglar och insekter, hvilkas bekantskap det 
nog skulle löna mödan att göra. Hade 
derföre förhållandena varit annorlunda och 
landet lugnt, tror jag visst att jag skulle 
hafva kunnat få stor lust att försöka skaffa 
mig kunskaper på dessa områden.» Men 
förhållandena voro ej gynnande för fred
liga sysselsättningar, hela landet hade brin
nande feber, man var för otålig och oro
lig att kunna fästa sig vid något ihålligt 
arbete; »man var snarare böjd för tank
löshet eller för att vagga sig in i lättsin
niga situationer.» Anmärkningen är säll
sam men utan tvifvel psykologiskt riktig. 
Det är en af erfarenheten bekräftad sanning 
att menniskosinnet aldrig är mera böjdt 
att hängifva sig åt yra fantasier än på 
brädden af djupa afgrunder och inför stora 
faror.

Lika återhållsam är hr Lundgren i skil
dringen af landets monumentala skatter, 
och derför gör det lilla han derom berät
tar endast så mycket större verkan. Han 
såg Benares, det mest indiska han hittills 
mött: »den gamla »heliga» staden, full af 
höga minareter och präktiga kupoler, torn, 
terrasser, trappor och träd, speglade sig i 
den breda Ganges; der var rörelse med
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båtar och färgor, fulla med folk och fä, 
kanonvagnar, oxar, parasoller det var 
med ett ord en färgrik tafla, full af lif och 
lefnadslust». Han såg äfven det stolta 
Lacknau, eller, som han på engelskt vis 
skrifver, Lucknow, men först efter denna 
residensstads förstöring, och han hade fri
heten att välja sig en boning i dess guld- 
och färgglänsande konungapalats, i fall det 
af alla dess tusende praktgemak funnits 
en vrå som icke varit öfverfull af förödel
sens styggelse. Han gick först till drott
ningens och hofdamernas flygel, »i tanke 
att der finna något anständigt, men svaf- 
velsyrliga dunster vältrade sig bland sopor 
och smuts på uppbrutna golf, svigtande 
kolonner stretad,e ännu med att stödja de 
sotiga, halfförbrända bjelkarne i taket, fön
sterpersiennerna voro sönderskjutna, dör- 
rarne ostängbara, och på väggarna, i stäl
let för kammarfruarnas speglar, af solda
terna illa tecknade karrikaturer; trapporna 
voro genstörtiga och mycket värre än ska
lan i en gammal sångares hals, slipriga, 
falska och felaktiga, balkonerna försilfrade, 
men förrädiska såsom aprilmånskenet.» 
Detta slott Kaiserbagh, ingaf artisten, till 
och med midt på ljusa dagen »och för- 
gyldt af den öfverseende solen», en sådan 
känsla af otrefnad, att han flydde hals öf
ver hufvud och icke ens gaf sig några mi
nuters tid att i jordhögarne söka efter ju
veler, guldsmycken och äkta perlor, en 
mycket tacksam art af fornforskning för 
hvem helst som dermed ville befatta sig. 
De engelska soldaterna, ehuru icke i an- 
nekteringsförmåga jemförlige med några 
nationer på Europas fastland, gjorde sig 
med lätt möda ganska vackra samlingar 
af dyrbarheter, och officerarne, ehuru inga 
plundrare af profession, kunde ej afsäga 
sig nöjet att hemföra ett eller annat objet 
de prix till erinring om de genomlefvade 
skiftena. Den stora rikedomen stannade 
emellertid på de inföddes händer, och en
samt exministern Maun Singh hos exra
jan af Oudh, hvars hållning mot England 
varit lindrigast sagdt tvetydig, hade för
stått att draga sådan nytta af engelsmän
mens undfallenhet, att han af förbruten men 
icke konfiskerad jordegendom ansågs hafva 
gjort sig en liten årlig inkomst af mer 
än hundra tusen pund sterling. Hr Lund
gren hade sett de britiska residenterna i 
Indien på allt för nära håll, och var redan 

före sin ankomst till Indien allt för väl 
bekant med den engelska nationalkarakte- 
ren, för att icke gifva den dess berättigade 
andel af aktning och erkännande. I syn
nerhet var de engelska damernas Uppfö
rande under dessa förfärliga tider beun- 
dransvärdt. Hr Lundgren omtalar att en 
miss B. under belägringen af Lacknau fått 
en muskötkula genom vaden; men säkert 
hade han, som var en värderad gäst i lady 
Canning’s och lady Clyde’s salouer, haft 
mycket att berätta, i fall han velat, om 
dessa qvinnors makalösa själsnärvaro och 
hjeltemod. Boulevardslejon och kåsörer 
må gerna gyckla öfver deras manhaftiga 
gång och deras bristfälliga smak i klädsel; 
i deras hem äro de mönster af godhet, 
behag och omdöme. Sådana voro också 
de intryck som den svenska konstnären 
hemförde från de britisk-indiska familj- 
kretsarne.

Detta hindrar honom emellertid icke att 
se och berätta en mängd tokroligheter, 
icke öfver sig smakfulla, men dock mycket 
oförargliga, till hvilka excentriska missar 
stundom göra sig skyldiga, och det fins i 
dessa anteckningar några sidor af oförlik
nelig persifflage. En liten del kunde hafva 
varit borta; det är vanligt brefsqvaller och 
synes endast vara medtaget för att gifva 
boken behörig längd. Men författaren ser 
framför allt det pittoreska, det som är värdt 
att målas derföre att det är vackert. Vi 
hafva icke haft den lyckan att få betrakta 
några af de aquareller som hr Lundgren 
hemförde ,från Indien, eller som han i 
England utförde efter minnen derifrån, 
ståtliga engelska krigare, vilda gorkhas och 
sipaier — beryktade under den barbariska 
engelska ortografien sepoys — glänsande 
hinduprinsar och deras gråhåriga rådgifvare, 
förslagna och grant utstyrda kitmughars 
eller personliga tjenare, smidiga natch girls 
— nâthakas, danserskorna, vanligen kallade 
bajadèrer — eller några andra af de högst 
karakteristiska personligheter som möta 
den resande i det aflägsna landet. Men 
man känner att de bilder han tecknar med 
ord äro sanna; bland alla de sällsynta egen
skaper som tillhöra hr Lundgrens stil, upp
sluppenhet, elegant vårdslöshet och aban
don, fransk sarkasm och svensk värme, 
står den manliga kärleken för sanning 
ändå i allra främsta ledet.

Författaren har derföre, sannolik* utan
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att sjelf derom hafva en aflägsen aning, 
gifvit ett efterföljansvärdt föredöme åt sina 
skrifvande landsmän och landsmaninnor. 
Det är en uppfriskande rättframhet och 
frihet från grimaser i hans stil, liksom i 
hans gudsfruktan. Uttrycket bildar sig 
otvunget och omedvetet under påträngnin- 
gen af en tanke, som icke alltid är enkel 
men ändå aldrig sökt. Konstnärn ser många 
underliga ting bakom de simplaste former, 
och det kan göra det nyktra hvardagsför

ståndet godt att se honom någon gång 
med sin trollstaf lyfta undan förlåten som 
döljer dem. Detta är den enkla förkla
ringen hvarför man sa ofta tycker att ett 
landskap eller en bild är vackrare än na
turen : artisten såg naturen bättre än vi, 
men våra profana ögon, ovana som de äro 
att hjelpa sig sjelfva, upptäcka i hans af- 
bildning hvad vi icke förmådde varseblifva 
i originalet.

Blick på
Napoleon IILs död har naturligtvis ut

gjort det tema som i de stofa tidningarnas 
artiklar blifvit med största förkärlek af- 
bandladt under de sist förflutna dagarne. 
Resultatet af granskningen torde icke blifva 
särdeles vigtigare för de lefvande än för 
den döde, så fördömande som det i all
mänhet utfallit. Det visar sig vid sådana 
tillfällen huru mycket vi ännu se med 
franska ögon, men vi glömma att »mannen 
från Sedan» kallades till tronen af många 
millioner fransmän, och att plebisciten se
dan upprepade gånger bibehöllo honom 
v>d makten. Det är sant att i dessa om
röstningar ingick mycken humbug, men 
man kan väl icke fordra af en regering 
att den skall låta sina organ agitera mot 
s'" sjelf. Såsom enskild person var Na
poleon säkert bättre än sitt rykte, såsom 
regent just sådan som Frankrike i nitton 
ar kunde fördraga honom.

Riksdagens ingång har egentligen blifvit 
spord i Dagens Nyheter, som med stöd af 
§ 32 riksdagsordningen försöker vindicera 
rätt åt kamrarne att kassera Högsta dom
stolens utslag i fråga om val till Andra 
kammaren. Vår samtida tycker väl att 
liksom folket i Jerusalem kunde ropa sig 
fill Barrabas' lösgifvande, bör äfven Andra 
kammaren ha rätt att ropa sig till hr 
Mankell, hr Keyser, hr Ljungberg, eller 
någon annan älsklingskandidat i st. f. 
statsrådet Bergström. Härtill lemnar emel
lertid det citerade lagrummet ingen anled
ning, då det tillåter kamrarne att pröfva 
behörigheten af fullmakt som vid gransk
ningen blifvit ogillad och återgifva en rätt 
som på formella grunder blifvit någon fran- 
bänd, men icke att omvändt fråntaga na-

pressen.
gon en rätt som blifvit honom genom 
domstols utslag tillerkänd. Kamrarne 
kunna eftergifva formella vilkor men icke 
skärpa dem, utöfva billighet men icke för 
tryck. Om de hade i sin makt att utvo- 
tera sådana ledamöter som kunde vara 
majoriteten misshagliga, för att fa behag
ligare insatta i stället, sa vore det icke 
mycket värdt med vår frihet.

Ce que femme veut, Dieu le veut kan på 
svenska lämpligast öfversättas sa, att hvad 
vännerna af bankmonopol och tvångskurs 
vilja bevisa, det låter bevisa sig med hvilka 
och hurudana argument det än ma vara. 
Af en uppsats i Revue des deux Mondes, 
hvars författare söker ådagalägga nyttan 
för Frankrike af båda delarne under lan
dets närvarande undantagsförhållanden, har 
Nya Dagligt Allehanda velat draga den 
slutsatsen, att de båda sakerna äro goda 
för alla och under alla förhållanden, med 
vilkor endast af en skicklig förvaltning. 
Argumentationen är ungefär denna. Den 
politiska ekonomien är företrädesvis en er- 
farenhetsvetenskap. Nu har svenska riks
banken väl gjort bankrutt åtskilliga gånger, 
och dess fordringsegare, det vill säga inne- 
hafvarne af dess sedlar, förlorade i sista 
hand fem åttondedelar af denna egendom. 
De enskilda bankerna i Sverige hafva skött 
sig så att ingen enda menniska pa dem 
förlorat ett öre. Franska bankens organi
sation anses af de flesta franska och icke 
franska bankmän såsom en absurditet, till
kommen hufvudsakligen för att tvingas att 
gifva försträckningar at regeringen och 
egnad att genom sin starka centralisation 
af penningekapitalet uppmuntra storartade 
finansiella vinglerier, hvilkas omoraliska
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grunder och verkningar N. D. A. på det 
strängaste fördömer. Men en revyförfattare 
har sagt, att under en följd af undantags- 
oinständigheter tvångskurs och baukmono- 
pol icke varit illa, utan att likväl nämna 
huru många millioner Frankrike årligen i 

följd af sedlarnes depreciation förlorar på 
sin utländska handel. Alltså bör man i 
Sverige beröfva de enskilda bankerna deras 
sedelutgifningsrätt och koncentrera den på 
riksbanken, som skötes af 320 principaler, 
hvilka alla äro oansvarige.

Strödda underrättelser.
Nathanael Hawthorne’s dagbok.

(Slut. fr. n:o 2.)
Hawthorne är förtjust öfver skönheten 

af den natur som omgifver hans eremit
boning, men hans tankar lyfta sig öfver 
den blotta naturbetraktelsen, och han gör 
sinnrika sammanställningar.

»Den hvita vattenliljan slår ut i bäcken 
bredvid den gula liljan. Jag undrar just 
hvarifrån denna intagande blomma hemtar 
sin skönhet och sin vällukt, uppspirad som 
hon är ur den svarta gytjan der nere, ur 
hvilken äfven den gula liljan drager sitt 
orena lif och sin äckliga lukt. Så är det 
med många menniskor också, samma jord 
och samma omständigheter kunna fram
bringa den goda och den onda, den fula 
och den vackra. Några synas endast hafva 
förmåga att upptaga det onda, under det 
att andra draga till sig de goda inflytel
serna och göra dem till sin egendom : de 
señares emblem är vattenliljan med sin 
obefläckade hvithet och sin vällukt, som 
rensar luften omkring henne.

Det är en tröstande tanke att den min
sta och smutsigaste vattenpuss kan af- 
spegla himlen. Detta böra vi komma i 
hog, när vi äro frestade att från säga va
relser allt andligt lif, i hvilka kanske icke 
desto mindre den himmelske fadren afspeg- 
lar sitt eviga lif.

Dessa träd erbjuda mig sina frukter så
som de erbjudit min företrädare. Träden, 
sjelfva lefvande varelser, bilda ett förenings
band mellan de döde och oss. Min in
billning har alltid sett något intressant i 
en fruktträgård, äpleträden och de öfriga 
fruktträden hafva någon ting husligt, som 
sätter dem i förbindelse med menniskän; 
de hafva förlorat sin vilda natur och hu
maniserai sig med det samma som de mot
tagit våra omsorger; de utgöra en del af 
familjen, och deras personlighet är lika 
väl markerad, lika väl begriplig, som de 

I öfriga medlemmarnes i samhället. Det 
I ena trädet är vresigt och vanskapadt, det 
j andrå smärt dfeh resligt; ett annat är gi- 

rigt och ger ogerna, då dess granne är ym- 
I nig och utmattar sig i frikostighet. Sjelfva 

grenarne på ett äpleträd hafva sin särskilda 
karakter, de sno sig så underligt omkring 
hvarandra och antaga sådana groteska at- 

[ tituder. När dessa sällskapsvarelser lefvat 
[ några år omkring en boning, i gemenskap 
I med den ena generationen efter den andra 
! af dess invånare och fröjdat deras hjertan 
I med sin fruktbarhet, är det nästan ett 

helgerån att hugga ner dem.
Det stora intresse vi fästa vid dessa 

växtvarelser beror icke så mycket på den 
föda de skänka oss som icke mera på gläd
jen att se dem tillväxa och uppskjuta öf
ver jorden. Jag älskar också att tänka 
att mina egna arbeten bidraga till den 
lefvande naturens lif och välbefinnande. 
Det är en lust att höra bien surra, se dem 
sänka sig i blomkalkarne och föra bort 
deras söta saft. De flyga lastade med sitt 
byte till någon okänd kupa, som aldrig 
ger mig något i utbyte för hvad hon från
tagit min trägård. Hvad betyder det? 
Så mycket mer honing kommer i verlden, 
och det är detta som gör mig nöje.

Det förekommer mig att menniskans ur
sprungliga förhållande till naturen vaknat 
till lif för mig, och att jag icke behöfver 
annat än att anförtro mig uteslutande åt 
naturen, för att föda min Eva. Striden 
med verlden; en menniskas brottning med 
menniskor, det ängsliga bemödandet hos 
alla att rycka lefnadsmöjligheterna ur hän
derna på giriga medtäflare, allt det der 
förekommer mig såsom en dröm; min enda 
affär är att andas och njuta, och allt hvad 
som är nödvändigt för lifvet och lyckan 
synes mig komma af sig sjelf såsom him
melens dagg. Det vore syndigt att låta 
sitt lif förgå på detta sätt, men det gör
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godt att lefva under några sommarmåna
der såsom om denna jord vore ett para
dis. Hon är det och skall förblifva det, 
om också någon flyktig skugga af sorg då 
och då måste blanda sig med vår ljufva 
verklighet.

Midt ibland det fruktregn som hösten 
skakar öfver mig känner jag mig nedtryckt 
af försynens välgerningar. Jag föreställer 
mig att Adam, till och med i sitt paradis, 
icke tyckte om att se sina frukter falla 
ned och ruttna på jorden, sedan han sett 
dem mogna under strålarne af skapelsens 
första sommarsol. Men se'n då? Insek
terna skola hålla kalas, ty i verldens stora 
sammanhang går ingen ting förloradt.»

Tre lyckliga år förflöto: vintrarne till- 
öragtes i Boston, men så snart våren kom 
flyttade man till landet. År 1846 åter- 
kommo demokraterna till makten, och Ban
croft lät utnämna Hawthorne till tulldirek
tör i Salem. Han beskrifver i företalet till 
■Den röda bokstafven, som utkom i Boston 
1850, på ett muntert sätt den vördnads
värda personal som stod under hans ordres. 
Denna roman är en i starka drag utkastad 
skildring af Nya Englands seder; den hade 
stor framgång och grundläde författarens 
rykte. A nyo på ett rått sätt bortstött af 
whigarne 1849, lemnade han Salem och 
drog sig till baka till ett litet landthus i 
granskapet af Lennox, på stranden af en 
liten sjö. Der delade hgn sitt lif mellan 
sina arbeten och sin familj, som hade för
ökat sig med små personer hvilkas behag
fulla närvaro då och då röjer sig i vissa 
rader af hans dagbok.

”Mamma, jag ser ett stycke af dittleende», 
' ett barns ord till sin mor, hvars mun 
till en del doldes af hennes hand.

”Mitt hjertas sirapskaramell», öm
hetsuttryck af en liten flicka till hennes 
docka.

»Vindvändare, blixtfångare» namn 
som ett barn uppfunnit för väderflöjeln och 
askledaren.»

”Lenox den 12 februari 1851. Utfart 
Pä sjön med min lilla Urna.

Ulan till en barnsaga: resa i en lille- 
Pyttisk båt, skrofvet af bark, seglet en bit 
näfver. Farkosten flyter sakta på ström
men, så sakta att en vän sade om den: 
sHon är för lat till att hålla sig snygg.»

»Den 31 mars. Det är på ett ställe 
små vattenpölar 2 à 3 fot djupa, som äro 

barnens förtjusning. Jag satte mig på en 
hög af torra löf under ett träd, medan de 
lekte; en liten bäck var det som hade 
mesta behaget för de små. Den hoppade 
från ena stranden till den andra; en stod 
och metade med ett spö utan bade ref 
och krok, och förundrade sig öfver att 
han icke fick något napp. Och så byg
ger. man vattenfall och flottar trästickor. 
Slutligen plumsar flottmästaren i vattnet, 
och vi måste i största hast återvända hem 
för att låta honom ömsa kläder.»

»Den 15 april. Hvilken tjusning att se 
ett inenskligt ansigte som icke kan för
ställa sig! Ett barns leende är alltid ärligt.»

Vid denna tid skref han »Huset med de 
sju gaflarne», hvilken bok hade lika stor 
framgång som »Den röda bokstafven», ehuru 
berättelsen är hemsk och håller läsaren i 
en beständig förfäran. Från denna period 
härrörde en massa af mycket olika ar
beten, som hade god afsättning och gåfvo 
honom medel att köpa ett hus med litet 
jord i Concord. Han ansåg sig emeller
tid icke böra afböja anbud, det anbud på 
den inbringande konsulsbefattningen i Li
verpool som gjordes honom 1853 af då 
varande presidenten Franklin Pierce, hans 
gamle skolkamrat.

Efter nära åtta års vistelse i den stora en
gelska handelsstaden nedlade han, när Lin
coln 1861 mottog presidentskapet, sin offi
ciella befattning och besökte med sin fa
milj flere länder i Europa. Sina intryck 
af England har han nedlagt i en serie af 
Sketches, som mottogs med bifall i Ame
rika och i England åtminstone med akt
ning. De mest bekanta af hans arbeten, 
utom de förut nämda romanerna, är en 
samling af berättelser i två delar, under 
titeln Twice-told Tales och en lefnads- 
tpekning af Pierce samt åtskilliga barn
skrifter. Hans efterlemnade anteckningar 
innehålla en stor mängd aforismer, fina 
anmärkningar öfver naturen och mennisko- 
lifvet, samt utkast till större arbeten hvilka 
det ieke blef honom förunnadt att utföra.

Staden Paris’ statistik. Mr Loua, 
sekreterare i statistiska sällskapet, har ny
ligen framlagt en fullständig beräkning öf
ver den franska hufvudstadens folkmängd 
under 1872. Det visar sig deraf att Paris, 
som 1868 hade 1,825,000 invånare, lag
stiftande församlingen inberäknad, förlidet
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âr hade 1,820,000, nationalförsamlingen 
oberäknad. Och ändå voro dödsfallen från 
belägringens början till kommunen 73,711, 
hvaraf något mer än hälften voro offer för 
hunger, kulor och bomber. Från den 18 
mars till den 3 juni dogo 25,000, men 
dödsfallen för hela året 1871 uppskattades 
till omkring 100,000. Det borgerliga kri
get har således haft ännu förfärligare följ
der än det preussiska. Hufvudstadetis 
skuld närmar sig 2 milliarder francs, men 
den årliga afkomsten af dess handel och 
industri anses kunna betäcka hela denna 
skuld och ändå lemna ett öfverskott af 
100 millioner.

Vigtig upptäckt på det romerska 
rorum. En del af det gamla Rostra har 
kommit i dagen, och man är icke utan 
hopp att kunna påfinna hela den tribun 
från hvilken Cicero höll sina verldsberömda 
tal.
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or herrar Riksdagsmän och andra personer, som under vintern uppehålla sig 
1 hufvudstaden, sker prenumeration lämpligast på postanstalt i deras hemorter, der de 
endast behofva gora anmalan hvarest de för hvarje tid önska att tidskriften hålles dem 
till handa.

Ml.. Alla meddelanden ärande tidskriften ställas till Speditionen af 
Samtiden, N:o 28 Norra Smedjegatan.

Veckoskrift för politik och litteratur, 
fortsattes under innevarande år 1873, efter samma plan och af samma redaktion 
som ii , ills, med ändamål att i frisinnad anda och med full sjelfständmhet behandla 
oieteelserna inom samhället, litteraturen, vetenskapen, sköna konsterna och den peri

odiska pressen. Den förmodan vi uttalade då tidskriften först framträdde, att det in
om den periodiska pressen i vårt fädernesland skulle finnas rum för en sådan organ 
oafh T U,ÖfVer hvad vi dä Vå^ade h°PPaS; Rättningen har varit i
oafbiutet stigande, och det välvilliga erkännande som från många håll kommit oss till 
del gör det tiil en dyrbar pligt för redaktionen att efter måttet af sina krafter arbeta 
pa tidskriftens fullkomnande.

Samtiden utkommer hvarje lördags morgon med ett ark dubbelspaltig 
1“?®. °*ta> motsvarande omkring 40 sidor vanligt oktavtryck, som vid årets slut
attoljes af titelblad och innehållsförteckning.

I renumerations-priset blir fortfarande 10 rdr för helt år, 5 rdr 50 öre för half- 
a! oc i ., id) för qvartal, postarvodet för landsortsprenwneranter inberäknadt. Då den 
nya tidningsstadgan förbjuder afsändning under korsband, mottages för landsorten 

P^numeratl0l) 1108 expeditionen, utan bör den ske på postanstalterna, då tid- 
hokh mdl ‘"T p;-en“raeranten skyndsammast till handa, eller också i bokhandeln. Hrr
tlnnpr i f. -L· andsortü“ ega att “tan koilt8llt betalning genom postverket göra reqvisi-

a läkning. Ett inskränkt antal ex. af innevarande årgång finnes ännu att tillgå. 
1 Stockholm kan prenumeration till ofvanstående pris ske i bokhandeln och på 

<le vanliga tidningsutdelmngsställena.

Stockholm, tryckt hos A. λο.




