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Ni 4. Löningen Öen 25 Januari

μΛΤ/ο^
VECKOSKRIFT

FÔR

POLITIK OCH LITTERATUR
UTGTFVEN Al-

C. F. BERGSTEDT.

Konung Oscar ILs törsta trontal.
»Det första mötet mellan Konungen 

och folkets lagliga ombud är betydelse
fullt. Det leder tanken pä sjelfva grun
den för ett samhällsskick, som, af ålder 
rotfästadt och genom sekler fortplantadt, 
än i dag utgör vårt lands styrka och lycka.»

Med denna tanke trädde säkert hvarje 
folkrepresentant i måndags in pä rikssalen 
for att höra konung Oscar 11:8 första bud
skap, och det var säkert ingen i församlingen 
som utan glädje och tillfredssällelse hörde 
honom uttalas från tronen i den form hvari 
han nyss blifvit af oss citerad. Måtte för
synen i sin nåd välsigna detta första möte 
och låta det följas af rätt många lycko
samma högtidsstunder, då Sveriges konung 
och det svenska folkets lagliga ombud, en
ligt samma höge talares ord, »båda med
vetna icke blott af sina i lagen utstakade 
rättigheter utan ock af sitt ansvar», skola 
kunna af varmt och godt hjerta förnya 
underpanterna på inbördes tillgifvenhet och 
trohet. »Att med ömsesidig aktning och 
kärlek värna och bistå hvarandra», det ar 
båda sidornas dyra åliggande i alla stun
der, och denna höga pligt, samhallsme - 
borgarens främsta, behöfver visserligen icke 
'ned ord inskärpas i någons sinne, men 
v' skatta det såsom en god och redbar sed, 
hvilken våra fäder till oss öfverlemnat, 
denna förskrift i vår grundlag, enligt hvil- 
ken konungen och de stora representativa 
kårerna vid början och slutet af hvarje 11 s 

dag möta hvarandra, med rätt och häfd att 
vexla några ord af manlig tillförsigt, som 
kunna fritt uppspringa ur personligheter
nas innersta, utan att vara på förhand af- 
vägda, beslutna och ingärdade inom juste
rade protokoll.

I en viss mening är trontalet, äfven un
der våra konstitutionella former, en rege
ringshandling, som tillkännagifver styrel
sens afsigter, och hvars ordalag måste 
sarafäldt öfvervägas och gillas af de män 
som sitta omkring monarkens rådsbord. 
Men Sveriges konung är icke bunden af 
de former hvilka annorstädes lägga i re
genteas mun, då han talar från tronen, 
blott och bart ett af ministerkonseljen be
slutet politiskt aktstycke; han har rätt att 
tala ur sitt eget bröst, och — hvad mer 
är — folkets ombud skulle knappast lika 
gerna höra hans ord, om de visste dem 

i vara i affärsmessig ordning dikterade till 
ett statsrådsprotokoll, på ett sätt somåla
de monarken att liksom utplåna sin egen 
personlighet.

Konung Oscar har begagnat denna egen
domligt vackra rätt att tala ett ord för 
sin egen räkning, på ett sätt som icke 
snart skall förgätas. Vi älska ej artighets- 
betygelser när det är fråga om statshand- 
lingar, och minst vore de på sitt ställe 
inför samhällets främsta personlighet, men 
så mycket kunna vi säga, att sällan hafva 
från vår konungatron utgått ord så egnade
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att finna ett gensvar i folkets sinnen som 
den egentligen personliga delen af konung 
Oscar II:s första trontal. Han kunde icke 
hafva öppnat det lämpligare än med erinrin
gen om det fridsälla och för hela vår sam
hällsutveckling välsignelserika halfva år
hundrade som förflutit, sedan hans frejdade 
farfader uppsteg på den tron till hvilkeu 
Sveriges folk genom fritt val honom kallat. 
Det har varit ganska få samhällen förun- 
nadt att under en så lång tid se sina hög
sta och dyrbaraste angelägenheter, sin od
ling, sin sedlighet och sitt välstånd, utan 
afbrott förökade och samhällsordningen ge
nom en ostörd samverkan mellan regering 
och folk med hvarje år bättre och bättre 
rotfästad. »Carl Johan blef svensk, och 
hans ätt satte cn ära uti att vara det. 
I Folkets Kärlek såg stamfadern sin Belö
ning, och allt mera enstämmigt blifver 
häfdens vitnesbörd, huru berättigad han 
dertill varit. Att Rätt och Sanning styrka, 
blef sonens, på våra grundlagars ord stödda 
regerings uppgift, och det är den först
födde sonsonens ära att med Lag hafva 
Landet bygt.» Ingen svensk skall jäfva 
den hyllning den yngre sonsonen med be
rättigad stolthet kunde hembära åt sina 
föregångares minne, och den häfdens allt 
enhälligare dom öfver stamfadren till hvil- 
ken ättlingen i tredje led förtroendefullt 
vädjat är icke något tomt talesätt utan ett 
historiskt ' faktum. Huru några af denna 
humanitetens ädlaste frukter mognade un
der den förste Oscars menniskoälskande 
spira, derom talar äfven på sitt vis häfden, 
och hans folk skall icke så snart glömma 
det. An mindre skall det kunna dragas i 
tvifvelsmål att den saknad hvarmed Carl 
XV följdes till sin nyss tillslutna graf var 
djup och uppriktig; brödrens tunga sorg 
vid förlusten af en dyr broder samman
smälte, såsom vi med anledning af tron
skiftet yttrade, med landets sorg öfver en 
folkkär konungs för tidiga bortgång, till 
denna heliga gemensamhet i nöd och lust, 
i sorg och glädje, i nattens mörker och 
dagens ljus, som från uråldriga tider för
enat styrande och styrde i det höga nor
den. Och då den efterlefvande brödren, 
som efter den bortgångne tagit i arf Sveri
ges urgamla tron, samt derifrån för första 
gången helsar landets förtroendemän med 
den förhoppning att de på honom skola | 
öfverflytta den tillgifvenhet hans företrädare I

egde, och egna honom det förtroende som.· 
är tronens säkraste stöd, så våga vi af full 
öfvertygelse säga, att ett sådant ädelt hopp 
icke kan svikas. Eti konungaätt som den 
åt hvilkeu våra förfäder för två mansåldrar 
sedan af det friaste val, och sällsynt fre
dade för diplomatiens vid sådana tillfällen 
vanliga påtryckningar, gaf sitt förtroende, 
växer med hvarje ny slägtled folkets hjerta 
närmare. Och detta är betydelsen af de 
för var konstitutionella författning egna 
former under hvilka konung och folkom
bud vid hvarje års början möta och helsa 
hvarandra, att hvarderas inre får gifva sig 
fritt luft, att ordet springer från ett bröst 
för att finna ett gensvar uti ett annat 
bröst, utan att den kollegiala betänksam
heten har något att dermed skaffa. Vi 
veta att de som strängast hålla på vissa 
konstitutionella konvenausbegrepp gerna 
finna fel med det sätt hvarpå statsmaktens 
båda organer tilltala hvaiandra på rikssa
len, och att de helst gjorde konungen till 
blott och bart ett språkrör för ministerielle 
program. Vi dela ej denna förkastelsedom 
öfver en jemförelsevis mindre vigtig punkt 
i våra grundlagar, och vi finna det rätt 
att konungen kan vid dessa sällan åter
kommande tillfällen tala såsom en lefvande 
person till sitt folks utvalde. Vi tro också 
att häri ligger något mer än en enskild 
smaksak: det är godt att det fins en väg. 
hvarpå konungens och folkets ömsesidiga 
stämning af tillgifvenhet och tillit kan ut
tala sig, oberoende af den konstitutionella 
omgifning som vid hvarje särskildt. tillfälle 
står vid hans sida.

Sedan vi sålunda i viss mon skilt konun
gens sak från hans rådgifvares, återstår att 
betrakta den del af trontalet som är att 
anse såsom de señares uttalande till riks
dagen, och vi finna då i första rummet en 
väl uttryckt antydning om det befästande 
af unionsbandet mellan de förenade rikena 
som blifvit en följd af ökade förbindelser 
och ett förtroligare umgänge mellan de båda 
folken. Dessa lyckliga förhållanden »skola», 
som det säges, »underlätta den för båda 
gemensamme konungens bemödanden att 
stärka och utveckla denna förening, som 
utgör en borgen för brödrarikenas sjelfstän- 
dighet och lycka.» Det angifves emellertid 
icke hvari dessa bemödanden skola bestå, 
om regeringen kommer att förlägga norska 
storthinget några grunder för en ny mel-
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lanrikslagstiftning, ett ämne för hvilket den 
nu varande chefen för finansdepartementet 
före sitt inträde i konseljen lifligt in
tresserade sig. Men vi skola ej full
följa denna granlaga fråga, öfvertygade 
som vi äro, att detta är ett af de områden 
pä hvilka unionskonungens personlighet kan 
och skall utöfva ett mäktigare och mera 
välgörande inflytande än några mellanriks- 
eller unionskomitéer tills vidare förmå att 
åstadkomma.

Försäkringen om det vänliga och förtroen
defulla förhållandet till främmande makter 
har denna gang en större betydelse än van
ligt, · då de flesta af dessa makter, genom 
sina val af utomordentliga sändebud till 
svar pa underrättelsen om tronförändringen, 
visat hvilkeu vigt de fästa vid de förenade 
rikenas och deras monarks aktning och väl
vilja. En mera lysande krets af diploma
tiska personligheter har väl den svenska 
hufvudstaden aldrig skådat, och den akt
ning som vid detta tillfälle visades vårt 
land borde stämma våra allmogerepresen
tanter litet vänligare mot Tredje hufvud- 
titeln. Men derom blir tid att tala en 
annan gång, och vi inskränka oss här till att 
accentuera den lika riktiga som praktiska 
erinringen i trontalet, att »ju enigare vi äro 
inom oss sjelfva, desto starkare och mera 
hedrad blifver oek vår politiska ställning.»

Geografisk belägenhet, folkfrändskap, fur- 
stefrändskap och god grannsämja berättiga 
de danska förhållandena till den framståen
de plats de erhållit i det kungliga talet. 
Afven vi se gerna, om gemensamheten 
i mynt kunde blifva en ytterligare lättnad 
i samfärdseln med våra danska grannar, 
äfven om vi ej anse att saken utan allt 
för stora uppoffringar för oss kan vinnas 
pa det föreslagna sättet. Försvarsfrågan 
ställes för denna gång afgjordt i skuggan : 
en proposition om förändrad härordning, 
dock med uteslutande af dess kamerala för
utsättningar, är under utarbetning, men man 
har afstått från dess framläggande denna 
gång, och icke en gång arméns löneregle
ring kommer under öfverläggning: endast 
om generalstabens omorganisation och nå
gra anslag hafva förslag blifvit framstälda. 
I afseende på sjövapnet förekommer det 
af riksdagen begärda förslaget om flottor
nas sammanslagning, eller, såsom det i tron
talet heter, om militärpersonalens organi
sation, »bygdt på grundsatsen att värnandet 

af våra kuster, utgör sjövapnets uppgift.» 
Uttrycket är något snäft, men vi vilja fatta 
det så att våra kuster, så vidt det kan ske 
utan att erbjuda batalj åt pansarflottor — 
hvilket naturligtvis icke kan vara vår me
ning — skyddas lika ofta från det öppna, 
till och med det aflägsna hafvet som från 
skärgårdarnes klippor. Att alldeles draga 
vår treklufna flagga från de stora vattnen, 
der hon är så väl känd och aktad, vore 
det samma som att slita ett stycke ur våra 
kuster.

Stambanesystemets, utsträckning om än 
till en början i en aldrig så anspråkslös 
skala, är en så vigtig sak att vi, efter den 
hastiga blick vi hittills hunnit kasta på 
det dithörande statsrådsprotokollet, icke 
våga att yttra oss om detta brännbara 
ämne.

Den utlofvade planen till ordnande af 
undervisningsväsendet vid elementarlärover
ken motse vi med stort intresse. Ett af 
de dagliga bladen, som bör veta väl hvad 
som föregår i ecklesiastikdepartementet, har 
försäkrat oss att den skall gå i en helt 
annan riktning än läroverkskomitén, nem- 
ligen genom studiet af fornnordiskan, hvari 
det ännu för lång tid kommer att saknas både 
läroböcker och — hvad värre är — lärare
bildning. Vi få väl se: många äro vä- 
garne som leda till Rom, men icke mycket 
färre äro de som leda till — Bysanz.

»Till lättnad i de af ålder jorden ålig
gande besvär är jag sinnad att afgifva ett 
förslag till — kronobrefbäringens upphö
rande.» Tankstrecket står icke i det tryckta 
talet: det utgör vår enskilda tanke. Man 
hade under för handen varande omständig
heter icke kunnat vänta något förslag till 
ordnande af jordens verkliga besvär, grund
skatterna och indelningsverket, men den 
ecklesiastika och borgerliga bygnadstun- 
gan, hvarom riksdagen så ofta gjort fram
ställningar, hade varit ett värdigt föremål 
för regeringens uppmärksamhet. Kronobref- 
bäringen är ett ganska obetydligt och i 
synnerhet högst onödigt servitut, och dess 
afskaffande är mycket förnuftigt, men det 
hade kanske varit bättre, om denna lika 
kloka som vänliga afsigt icke funnit något 
särskildt uttryck i trontalet, i synnerhet 
för den kontrast det gjorde med de starkt 
betonade orden i den helsning hr lands- 
höfding Asker å Andra kammarens vägnar 
frambar för tronen, att dess män »med
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gammalsvensk vördnad för konungen, och 
med häfdvunnen öfvertygelse om det kon
stitutionella statsskickets värde, förlitar sig 
pä konungens högsiuuade uppfattning af 
framstående vigtiga samhällsfrågor och med 
tillförsigt förbidar de framställningar och 
budskap som egna sig att ännu vigtigare 
tillknyta föreningsbandet mellan statsmak
terna, för att såmedelst. främja det gemen
samma fosterlandets ära, trygghet och väl
stånd.» Detta starka uttryck var kanske 
det märkligaste i talmannens för öfrigt 
både väl tänkta och vackert formade utta
landen. Det gladde oss att »styrkan af 
en lagstadgad tronföljd med ett på tillför
litliga grundvalar fortgående regeringssätt» 
vann ett så omdömesfuilt erkännande af 
Andra kammarens talman, på samma gång, 
han, efter att hafva gjort en passande anspel
ning på »bondens ax», med en hofmans full
ändade och akademiskt sinnrika vältalighet 
erinrade huru »de förenade rikena tillvun
nit sig bördsrätten af frejdade egenskaper 
hos den konung som nu tagit i arf deras 
krona». Om Första kammarens talman på 
förhand haft kännedom om trontalets ly
delse och inför kammaren justerat sin hels- 
ning, kunde den svårligen hafva fått eu 
fullständigare prägel af hvad i andra län
der kallas svarsadress: så väl känna hos 
oss begge statsmakterna hvarandra.

Om utsigterna i öfrigt för den började 
riksdagen är det ännu för tidigt att yttra 
sig. Vi få nästa gång tillfälle att redo
göra för det anmärkningsvärdaste i konun
gens proposition om statsverket. Hvad 
som vid ett första påseende faller i ögonen 
är kanske snarare hvad man saknar än 
hvad man finner. Att reglera staten är 
denna gång ingen invecklad sak, när man 
har en sjettedel af hela den beräknade 
utgiftssumman i besparingar, upplånar en 
åttondel och icke föreslår några skattened- 
sättningar. Men ändå är det ej alldeles 

gil vet att denna enkla sak uppgöres i »en- 
drägt och sämja», såsom det heter i riks- 
dagsbönen. »Ett litet buller», lyckligtvis 
mycket litet i jemförelse med det kolossala 
krig om hvilket uttrycket faides, har för
sports under riksdagens första timmar, lik
som eu svag åska, hvilken ibland låter för 
nimma sig under onaturligt blida vintrar. 
Allt sedan början af oktober, då en större 
mängd af Första kammarens ledamöter 
samlade sig i hufvudstaden, i anledning af 
Carl XV:s begrafuing, har man hört be
rättas om bildandet af ett parti, ministe
riell quand-même, som hade några små 
räkningar från hösten 1871 att saldera, 
och som fast beslutit att taga kamma
rens ledning i sina egna händer. Det 
är ingen ting annat än naturligt och väl
görande att den skärpa som länge fun- 

> nits latent i blodet får komma till utbrott, 
men symptomerna hafva hittills icke visat 

' sig vara af oroande beskaffenhet. Om 
partiställningen i Andra kammaren höres 

j åtskilligt kuriöst: två personer, hvar för sig 
företeende ej så få ytterligheter, och hit
tills sins emellan ungefär så pass samdräg- 
tiga som olja och ättika, skola hafva för
enat sig för att bilda en så kallad center, 
d. v. s. ett regeringsparti, men med betydlig 
lutning till eftergifter för landtraännens 
alla fordringar. Detta klingar ju som en 
gåta. För öfrigt är landtmannapartiets 
egen organisation ingen ting mindre än 
fast, ty i den mon de stora kameralt- 
ekonomiska frågorna rycka närmare, kom
mer den djupa scismen mellan de gamla 
och de nya svenska provinserna att gifva 
sig luft, och en absolut samverkan är omöj
lig, da det ena partiet har tung rotering 
och lätta grundskatter, det andra tvärt om, 
ett litet tredje landskap knappast någon
dera delen. Till en början torde emeller
tid de olika kamerala fraktionerna komma 
att förena sig i en ministeriel opposition: 
längre skola vi icke vid detta tillfälle för
söka uppställa några gissningar.

Italiens utveckling.
För just ett år sedan hade vi anledning 

att försöka en framställning af Det nya 
Italien, de omständigheter under hvilka en
heten genomfördes och utsigterna för dess 

bestand. Sedan den tiden har den unga 
stormaktens politik, och de starka pulsslag 
i hvilka det konstitutionella lifvet slår, blif- 
vit föremål för en mindre vanlig uppmärk-
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samhet i våra tidningar, och särskildt har 
en resande landsman till Nya Dagligt Alle
handa under de sista veckorna af det för 
flutna året insändt några korrespondens
artiklar, som på ett särdeles intressant sätt 
redogöra för partiställningen och förhand
lingarna inom det italienska parlamentet. 
Men det är en sida af Italiens utveckling 
som hittills blifvit förbisedd, nemligen den 
materiella tillväxten af dess hjelpkällor och 
sättet hvarpå de tillgodogöras. Om det 
är sant att staten, liksom den enskilde med
borgaren, »letver icke allenast af bröd», så 
är det lika sant att båda kategorierna lik
väl i första rummet lefva af bröd, och att 
det andliga lifvet utvecklar sig endast i 
den mon som de fysiska behofven blifvit 
väl fylda. I vår tid mer än i någon före
gående beror en stats styrka i väsentlig 
grad på ett väl ordnadt finansväsende, och 
ingen politisk trygghet är möjlig utan all
mänt och enskildt välstånd. Det synes 
derför icke vara utan intresse att under
söka, hvilka utsigter finnas för att det unga 
Italien skall äfven i detta afseeude kunna 
pa ett värdigt sätt fylla sin plats bland 
de stora kulturfolken. Nya rikhaltiga och 
tillförlitliga materieller ligga i detta ögon
blick framför oss till en ungefärlig upp
skattning af Italiens närvarande ekono
miska krafter, och vi skola begagna dem 
till en framställning af ämnet i det om
fång som vårt utrymme medgifver.

Med all aktning för eu verldsbekant di
plomats skarpsinne, då han fälde det ofta 
citerade yttrandet att Italien endast var 
ett geografiskt begrepp, torde det nu mera 
vara fullt erkändt, att det italienska en
hetsverket icke endast var en produkt af 
gynnande yttre tillfälligheter. Trots de i 
ögonen fallande olikheter i seder, folklyn
nen och ekonomiska förhållanden som man 
möter vid en resa från norr till söder ge
nom halfön, återfinner man likväl många 
och starka drag, som äro för alla dess 
trakter gemensamma. De klimatiska skilj
aktigheterna från Alperna till Sicilien ute
sluta icke en viss enhet i folkkarakteren : 
alla italienare äro lugne, tålige, skarpsynte 
och försigtige, i vida högre grad än med 
deras lifliga blod synes vara förenligt. Det 
är något af det kalla, beräknande romerska 
sinnet qvar midt ibland detta sydländskt 
eldiga folk, som bevarat det för många af 
de hänförelser och öfverilningar för hvilka 

vissa nordligare nationer ständigt aro ut
satta. Kommunism och socialism hafva i 
Italien mycket få anhängare, och Inter
nationale har hittills icke vunnit något in
flytande öfver dess talrika arbetarebefolk
ning. Arbetsinställningar hafva under förra 
hösten egt rum i några af de större stä
derna, men dessa hafva varit en följd af 
lifsmedlens dyrhet, icke af några politiska 
bearbetningar.

Landets geografiska form är i hög grad 
fördelaktig för den politiska enheten, på 
samma gång dess skapnad af en långsträckt 
landtunga, rik på ypperliga naturliga ham
nar, gör den särdeles egnad till bostad för 
en sjöfarande och haudelsidkande befolk
ning. En lång kuststräcka har i alla ti
der varit ansedd för den största välger- 
ning ett folk kunde mottaga af försynen- 
Italien kan i detta afseeude icke mäta sig 
med den skandinaviska halfön, men dess 
belägenhet vid en hafsbassin, som omgif- 
ves af några bland den gamla kontinen
tens rikaste länder, ersätter rikligt under
lägsenheten i miltal. Dock är äfven den 
geometriska utsträckningen ojemförligt stör
re än de omgifvande ländernas, dubbelt 
mot Frankrikes och en tredjedel större än 
Spaniens. Napoleon I beräknade att Ita
lien med öarne har 1300 lieues’ eller 720 
svenska mils strand, då Frankrike endast 
har 600 och Spanien 800 lieues.

Allt ifrån början insågo italienarne med 
sitt klara praktiska förstånd alla de eko
nomiska fördelar som de kunde draga af 
sin nya ställning. ' På en gång vaknade 
till fullt lif de aldrig, äfven under halföns 
djupaste politiska förnedring, fullkomligt 
slumrande traditionerna från de italienska 
handelsrepublikernas stora dagar. Staten 
kom på ett verksamt sätt åkerbruket, in
dustrien, handeln och sjöfarten till hjelp ; 
öfver allt anlades nya kommunikationsle
der och de gamla förbättrades; i första 
rummet fästes dock uppmärksamheten vid 
jernvägarne. Under de 10 åren 1861—71 
har regeringen för detta ändamål, inberäk- 
nadt garantierna åt enskilda bolag, utgif- 
vit 700 millioner francs. Italien hade vid 
början af decenniet 2,200 kilometer eller 
198 svenska mil jernvägar, nu nära tre 
gånger så mycket; inom samma tid har 
telegrafnätet tillväxt från 16,000 till 50,000 
kilometer. En dubbel sträcka af jernvä
gar löper nu mera längs efter halföus båda
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kuster, med talrika förbindelsebanor i öster 
och vester. Till och med Sicilien och Sar
dinien hafva sina jernbanor.

Under samma tid hafva hamnarne, dessa 
jernvägarnes naturliga slutpunkter, blifvit 
förstorade samt försedda med åugkranar, 
dockor och magasin; de gamla öfvergifna, 
såsom Brindisi, hafva blifvit ånyo upp
tagna och fördjupade, dels af staten, dels 
f enskilda bolag, som för detta ändamål 

blifvit hugnade med privilegier.
Bergskedjan, som förr bildade en för 

den stora handeln oöfverstiglig mur mel
lan halfön och det nordliga Europa, har 
blifvit genomborrad, och Po-dalens rika 
handelsområde har genom Mont-Cenis- 
tunneln redan blifvit förbundet med Rhône- 
dalens, liksom det genom Sankt-Gothards- 
och Brenner-tunlarne kominer att i en nära 
framtid förbindas med Rhens och Donaus. 
I synnerhet är den påbegyuta Gothards- 
banan af politisk och merkantil betydelse; 
den skall på ett beqvärnare sätt återknyta 
de flamändska och hanseatiska städernas 
handelsförbindelser med Italien. Vi nämde 
nyss Brindisi såsom en gammal förlagd 
och å nyo upptagen hamn. Detta var en 
naturlig följd af Suez-näsets genomgräf- 
ning. Med upptäckten af passagen kring 
Godahoppsudden utplånades Italiens gamla 
gemenskap med orienten, hvars produkter 
genom italienska krämares händer gingo 
till det norra och vestí a Europa ; med öpp
nandet af Suez-kanalen vaknade dessa forna 
förbindelser till lif, och de latinska ham- 
narne blifva ännu en gång emporier för 
den österländska handeln. Snabbgående 
ångfartyg förbinda nu mera de italienska 
hamnarne med de flesta betydande punk
ter vid Medelhafvet och Svarta Hafvet, men 
de utsträcka äfveu sina resor till de ara
biska och ostindiska farvattnen. Förliden 
vår erhölls bland annat parlamentets sank
tion at ett kapitalstarkt bolag i Genua 
för post- och fraktfart på Indien. Fem 
stora rederier underhålla regelbundna ång- 
fartsförbindelser mellan de stora italienska 
hamnarne och kusterna af röda, arabiska 
och indiska hafven med 75 stora fartyg af 
till sammans 70,000 ton, och de subven
tioner som äro dessa bolag beviljade gå 
till många millioner om året.

Så mycket om transportmedlen : återstår 
nu att se hvad som fins att transportera. 
Italien står främst i rangen bland de åker

brukande nationerna. Säd, olivolja, fruk
ter af många arter, silke, vin, spånads- och 
oljeväxter af alla slag gå förträffligt till 
under denna välsignade himmel. Några 
af dessa varor äro stapelartiklar öfver hela 
verldeu, och flere kunde blifva det, t. ex. 
det af araberna på Sicilien införda socker
röret. Sockerbetan odlas med stor vinst 
i Toscana; olivoljan och oljekakorua skulle 
hafva en stor marknad i norra Europa, om 
italienarne förstode sig rätt på oljans rening 
och kakornas pressning. Det samma är 
förhållandet med vinet. Om de piemont- 
ska och de toscanska samt särdeles de si
cilianska vinsorterna behandlades efter kon
stens regier, skulle de sannolikt i norra 
Europa blifva ganska farliga medtäflare med 
de franska och spanska.

Men det är icke blott på ytan som den 
italienska halfön är rik på goda gåfvor; 
det fins under myllan ett öfverflöd af dyr
bara mineralier och jordarter, såsom Carrara- 
marmorn, Volterra-alabastern, Elbas jern- 
malm, Sardiniens silfverförande bly- och 
zinkmalmer, Siciliens svafvel, Romerska 
provinsens alun, de under namn af ter
re di Siena bekanta färglerorna ; Toscanas 
kopparkis, qvicksilfver och borsyra m. fl. 
äro betydande stapelartiklar och rättfärdiga 
Plinii ord ora Italiens mineralrikedom: 
metallorum omnium fertilitate Italia nulli 
cedit. På tio är har bearbetningen af dessa 
miueralfyudigheter mer än fördublats, och 
alldeles nya mineralier hafva kommit i da
gen. Så till exempel har man sedan zitik- 
grufvorna i Belgien, Frankrike och Eng
land blifvit nära uttömda, funnit denna 
värdefulla metall på Sardinien.

Fisket och boskapsskötseln stå icke så 
högt som man skulle vänta af de natur
liga förmoner med hvilka landet är gyn- 
nadt; italienarne äro goda sjömän men 
dåliga fiskare, och ehuru de hafva öfver
flöd på både salt och olja af yppersta be
skaffenhet, förstå de sig icke på den be
handling af fisken som först gör honom 
till en dyrbar handelsvara. Den romerska 
campagnan har af gammalt haft anseende 
för sina hästar, men om någon raceföräd- 
ling värdar man sig icke, och djuren hafva 
snarare vanslägtats sedan romarnes dagar 
än motsatsen. Det samma gäller om pon- 
tinska träskens och de toscanska slätter
nas oxar, hvilka efter en gammal sägen 
skola hafva blifvit införda af barbarerna.
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Får utföras med fördel, men köttet är då
ligt i förhållande till de utmäikta betes
markerna. Bättre lyckas svinskötseln, och 
de bologuesiska skinkorna hafva förvärfvat 
ett visst anseende. Ost och smörbered
ningen äro deremot högt utvecklade på 
norra Italiens slätter, och parmesanen är 
vei Idsberömd.

Af handelshamnarne är Genua för när 
varande utan jemförelse den vigtigaste, oeh 
den liguriska handelsflottan uppgick i slu
tet af 1871 till 3,990 fartyg af omkring 
635,000 ton, inemot tre femtedelar af 
hela den italienska handelsmarineus dräg- 
tighet. Genueserua äro för vår tid hvad 
fenicierna voro för forntiden, och det är 
ett ordspråk som säger att det fordras två 
judar till att öfverlista en geuues. I Ge
nua arbeta alla menniskor, och ingen tän
ker på att roa sig. Genua är en farlig 
medtäflare med Marseille om väldet på 
Medelhafvet.

I Genua göras Italiens största affärer, 
icke blott handelns utan äfven industriens 
och finansens. Det är Genua som före
trädesvis dragit nytta af Mout-Cenis-tun- 
neln, och än större fördel skall det erhålla 
genom S:t Gothards-vägen. Livorno kom
mer Genua närmast: det är den förnämsta 
stapelorte.n för iandtbruksprodukter näst 
Marseille. De italienska statsmännen förut
säga att genomsprängningen af S:t Got
hard skall återgifva Livorno dess forna her- 
lighet. Denna stad är kosmopolit; här 
tränges greken med levantinaren, turken, 
tunesen och egyptiern, hvar och en i sitt 
lands pittoreska drägt; dertill grundlägges 
på denna plats det ena engelska och tyska 
handelshuset efter det andra. Liksom i 
Marseille, är det de grekiska köpmännen 
som intaga främsta rummet på börsen. De 
inhemska affärsmännen komma i andra el
ler tredje rummet; de sakna genuesernas 
ihärdighet, ocli det synes såsom om kli
matet försvagar deras energi, ty ju längre 
åt söder man kommer, desto sällsyntare 
blir det stränga regelbundna arbetet. Nea
pel gör ännu mindre än Livorno Genua 
någon allvarsam konkurrens; dock börjar 
denna stad att knyta lifliga handelsförbin
delser med Sydamerika, der italienska ut
vandrade sedan få årtionden bilda blom
strande kolonier

Vi hafva nämt Italiens tre förnämsta 
handelshamnar; Messina och Ancona stå

långt till baka för Genua, Livorno och Nea
pel; Brindisi har sin förnämsta betydelse 
såsom en transito- och anlöpiiingshamn ; 
Adriatiska hafvets drottning, Venedig, har 
sedan många år trädt i skuggan för det 
österrikiska Trieste, och ehuru hon dragit 
parti af sin återförening med Italien, är 
det mycken fråga, om hon någonsin full
komligt hemtar sig från sitt förfall.

Det följer nu i ordningen att se hvad 
Italien gjort och gör för upphjelpaudet af 
sin industri, ty i den stora verldshandeln 
utbytas endast produkter mot produkter, 
och intet folk kommer långt med sin na
turliga rikedom, om den icke förökas och 
förädlas genom det menskliga arbetet. Man 
kan också se ett anmärkuingsvärdt fram
steg på de sista tio åren. Åtskilliga små 
industrier hafva af ålder utmärkt. Italien, 
guldsmeds- och juvelerarearbeten, halmflät- 
ning, cisiiering, marquetteri och mosaiker, 
pappers- och handsktillverkning, beredan
det af vissa födoämnen, äfven som inom 
ett visst omfång spanad och väfnad. Nå
gra af de gamla republikerna, till exempel 
Florens, hade haft yileväfnaderua, arte della 
lana, Μ tacka för sitt välstånd. Derjemte 
idkades garfveri, och på kusten af Ligurien 
äfven skeppsbygnad.

Men detta var allt, och i jemförelse med 
andra, länders kolossala yrkesdrift kunde 
man väl kalla Italiens för en fattigmans- 
industri. Dock, detta förändrades såsom 
genom ett trollslag i och med den nya 
politiska organisationen, och deangränsande 
staterna märkte icke, hvilken fruktansvärd 

I konkurrent uppstått söder om Alperna. 
Milano håller den franska sidenindustrien 
i schack; för 10 år sedan var Milano’s 
tillverkning endast tredjedelen mot Lyon's 
men är redan 20 procent starkare. På 
samma sätt i Turin, som nyligen hade alls 
ingen sidenindustri men redan nu hunnit 
upp till en tillverkning af en half million 
kilos, ungefär femtedelen af Milano s. I 
Bergamo ^pinnes det siden hvars råämne 
hemtas från levanten och Indien. Ullen 
arbetas i Biella uti Piemont, i Salerno uti 
provinsen Neapel, samt i Prato och Pistoja 
uti Toscana. Stora bomullsfabriker finnas 
i Pisa och Navacchio; i Lodi äro sjal- 
väfverier. Italien tillverkar i närvarande 
ögonblick för omkring 100 millioner ylle
varor, eller lika mycket som Belgien. Pap
pers- och tapetfabrikerna i Piemont, Tos-
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utomor-

En naturlig rikedomskälla lättas Italien 
så godt som helt och hållet, nemligen sten
kol. De förnämsta italienska geologerna 
hafva länge och ihärdigt spanat efter sten
kol, men hittills icke funnit någon bassin 
som lönar försökskostnaderna. Det fins 
andra fossila bränmaterialier af sämre be
skaffenhet, men dessa låta icke använda 
sig i metallurgien, och hvad angår sko- 
garne, så hafva dessa för länge sedan blif- 
vit så utplundrade att inga träkol längre 
finnas för tillgodogörande af de rika malm- 
tillgångarne.

Detta är en allvarsam sak för italienarne, 
men de hafva en gång satt sig i sinnet 
att blifva ettjern- och ståltillverkande folk. 
Deras politiska ekonomer invända att då 
det under vanliga omständigheter fordras 
5 à 6 ton stenkol för att smälta 1 ton 
jernmalm, så måste malmen gå till kolen 
men icke tvärt om. Patrioterna invända 
deremot att kronans masugnar, som i liten 
skala drifvas med träkol, företett ett ut
märkt tackjern genom en välberäknad bland
ning af olika jernmalmer och mangan, 
hvaraf finnes så god tillgång i landet att 
det uppstått allvarsam fråga om att införa 
Bessemerprocessen. För öfrigt anser man 
icke omöjligt att för jern- och ståltillverk
ningen begagna gaser, som alstras med 
det orena lignitbränslet, efter den äfven 
hos oss bekanta metod som fått namn af 
Siemens, den engelska uppfinnaren. Det 
går knapt någon dag förbi utan att denna 
fråga agiteras i pressen, och man ropar 
från alla sidor att regeringen måste göra 
något för att bringa jernindustrien till 
blomstring. Finansministern ensam håller 
emot, ty han är en fackman, som grund
ligt studerat bergsvetenskapen vid den 
franska École des mines. Exemplet af nå
gra raska industriidkare, som för några 
år sedan åtogo sig att förse armén med 
gevär af inhemskt bessemerjern och derpå 
gingo under, är icke lockande till efter
följd. Dess utom befinna sig de ryktbara 
jernmalmgrufvorna på ön Elba, hvilka äro 
statsegendom, för närvarande i händerna 
på ett bankbolag, såsom pant för ett lån 
på 10 millioner, hvilket 1851 upptogs af 
storhertig Leopold i Toscana, och det åter
står ännu 9 år innan denna förbindelse 
blifver slutbetald, så att regeringen återfår 
full förfoganderätt öfver sin egendom.

Det är en vigtig och ofta upprepad fråga

ovanligt 
De 100 
införsel

siffran normalt stigit sedan 1861 fälla på 
sådana förbrukningsämnen som utvisa en 
stigande välmåga hos alla samhällsklasser, 
bekläduadsartiklar, socker, fotogen, stenkol 
och åkerbruksverktyg.

Utförseln har under samma tiderymd 
stigit från 570 till 1044 millioner. Vid 
en jemförelse mellan handelsåren 1861 och 
1871 finner man att det hufvudsakligen är 
råämnena som föranleda den betydliga 
stegringen, mineralier, olivolja, frukter, 
spanadsväxter o. s. v., men i första rum
met silke och sädesarter. Ministern ut
talar sin stora tillfredsställelse .öfver den 
betydliga tillväxten af exportöfverskotten, 
icke derföre att han är fången i det gamla 
merkantilsystemets fördomar, utan, såsom 
han säger, derföre att en kommun, en pro
vins eller en stat har samma skäl som den 
enskilde att lyckönska sig, då han med 
en tillväxande konsumtionsförmåga, ser sin 
produktionskraft tilltaga i ännu starkare 
förhållande.

cana, Lombardiet och Neapel utföra i stor 
skala sina produkter ända till Amerika.

Afven i andra grenar begynner Italien 
täfla med Frankrike; Genuas nya tvålfa
briker och oljeslagerier göra redan en far
lig täflan med Marseille, som af Savona 
fordom stal tvålberediiingens hemlighet. 
Marseille hade för ett trettiotal af år sedan 
gjort sig ett namn för sina mekaniska olje- 
frökrossanstalter; hundratusental ton så
dana frön kommo årligen till dess hamn, 
och genom ihärdigt arbete hade dess in
vånare just lyckats få införseltullen derpå 
afskaffad, då Thiers’ galna handelspolitik 
genom skatten på råämnena med ett penn
drag lade hela denna vigtiga industri i 
Genua’s och Livorno’s händer.

För att visa i hvilkeu skala Italiens han
del tilltagit under de tio sista åren skola 
vi anföra några export- och importsiffror, 
som nu varande finansministern signor Sella 
atgaf i den italienska deputerade-kamma
ren den 12 december 1871. Om vi då 
förbigå transitohandeln, finna vi att im
porten, som för tio år sedan sväfvade mel
lan 820 och 830 millioner francs, 1871 
stigit till 924 millioner; den var 1864 till 
och med 984 mill., men denna
dentliga höjning var en följd af handels- 
traktaten med Frankrike och en 
stor införsel af jernvägsmateriel. 
millioner och något mer hvarmed
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hvad en regering skall göra för industriens 
utveckling i ett land. Den politiska eko
nomien af Adam Smith’s, Bastiat’s och de 
franska ekonomisternas skola besvarar den
na fråga med sitt laissez faire, hvilket här 
vill säga frihet för den enskildes företag
samhet lika för alla och utan gynnande 
undantag för någon enskild. De tyska ka
tedersocialisterna fordra deremot såsom be
kant statens ingripande på flerehanda sätt, 
och man ser icke rätt klart, hvar deras 
pretentioner på det offentligas hjelp för 
individer och klasser skola komma att stan
na. Den italienska regeringen har efter 
vår tanke i detta afseende gjort allt hvad 
som rimligtvis kan begäras af en styrelse, 
i det hon anstalt omfattande och omsorgs
fulla undersökningar, hvilkas resultat sedan 
blifvit lagda inför allmänhetens ögon, och 
öfver hufvud taget lånat ett villigt öra åt 
alla de uttalanden som kunna lemna nå
gon ledning för hennes omdöme. En sådan 
inquieta rörande sjöfarten och den stora 
handeln fortgår för närvarande in på tredje 
året, och dess förhandlingar, som äro offent
liga, töljas med den lifligaste uppmärk
samhet af hela landet. Industriidkare och 
affärsmän kallas på engelskt sätt såsom 
vitnen inför denna kommission, och de 
klagomål och önskningar som här före
bringas hafva ett stort intresse för hvar 
och en som söker bilda sig en föreställ
ning om gränserna för statens ingripande 
i den enskilda företagsamheten. Stora 
skeppsbyggare klaga öfver att staten be
ställer örlogsfartyg i England, under för
menande att de med större fördel för det 
allmänna skulle kunna byggas på de in
hemska skeppsvarfven. Handelskamrarne 
framställa anmärkningar och yrkanden i 
afseende på tullsatser, drawbacks, handels- 
traktater och annat sådant. Syndikaten i 
de stora sjöstäderna hafva upptagit den 
intressanta frågan om frihamnar: Livorno 
klagar öfver förlusten af den frihamnsrätt 
som för 300 år sedan beviljades af Ferdi
nand I af Medicis, och Venedig vill blifva 
sin frihamn qvitt. Jernvägarne hafva stru
kit ett groft streck öfver de teorier på 
hvilka den gamla portofrancoinrättningen 
grundade sig. Det stora nederlag för alla 
Medelhafsprodukter som den mediceiska 
storhertigen anlade till fördel för Toscana 
saknar nu all betydelse, sedan hela Donau- 
dalens spanmål kan komma på jernväg till 

Pisa och göra konkurrens med den som 
från Svarta hafvet inskeppas till Livorno.

Men styrelsen kan ännu göra något an
nat och bättre för industrien och har icke 
försummat det, nemligen att sprida kun
skaper och underlätta deras förvärfvande. 
De italienska konsulerna hafva namn för 
sig att vara bland de dugligaste diploma
tiska agenter som något land har att upp
visa; långväga örlogsexpeditioner utsändas 
i handelns intresse, och specialskolor upp
rättas i alla delar af landet. I detta af
seende är i synnerhet den högre handels
skola som nyligen blifvit anlagd i Vene
dig förtjent af vår uppmärksamhet. De 
svenskar som besöka Venedig se deri knap
past något annat än spår af försvunnen 
storhet eller på sin höjd en stamort för 
sångare och positivspelare. Det gamla pa
latset Foscari, som varit hemvist för så 
många generationer af doger, har nu sett 
sina vida salar öppnade till bibliotek, mu- 
séer, laboratorier och föreläsningsrum åt 
en praktisk akademi, anlagd hufvudsakli- 
gen efter mönstret af handelsskolan i Ant
werpen. Regering, kommunalstyrelse och 
enskilda föreningar tafia i nit för denna 
nyttiga anstalt. Den som tror att köp
mannen icke behöfver några andra själs
egenskaper än födgeni bör kasta en blick 
på denna skolas undervisningsprogram. 
Här föredragas grundliga kurser i folkrätt, 
sjörätt och handelsrätt, ty bland annat är 
det anstaltens ändamål att uppfostra kon- 
sulselever. Professioner finnas der icke 
blott för de förnämsta europeiska språken 
utan äfven för de vigtigaste asiatiska, tur
kiska, arabiska, persiska, indiska, till och 
med kinesiska och japanska. Vi hafva i 
det föregående sett huru angeläget Italien 
är att upphäfva sina gamla förbindelser 
med orienten; Venedig har icke förgätit 
att Maco Polo, som i trettonde århundra
det gaf Europa de första tillförlitliga un
derrättelserna om Kina, var en af dess 
egna söner. De gamla traditionerna upp- 
lefva i nya former: Venedig kunde icke 
förblifva likgiltigt för den stora intellek
tuella rörelsen på halfön, men det har gif- 
vit den en egendomlig, teknisk-ekonomisk 
prägel.

Till slut några ord om de italienska 
statsfinanserna. Hvar och en vet att det 
nya riket är belastadt med en stor skuld, 
men det kostar mycket att blifva sin egen,
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och Italiens statsskuld synes i detta ögon
blick icke uppgå till mycket mindre än 
10 milliarder eller omkring hälften af 
Frankrikes. Beskattningen är derföre tryc- 
xaiide, och för att betrygga statsbidragens 
ordentliga ingående i ett land der det icke 
fins några taxeringskomitéer utan allt be
ror af regeringens agenter, har man nöd
gats taga sin tillflykt till ganska förhat
liga kontroller, till exempel en mekanisk 
räknare, som- anbringas på qvarnstenarue 
i afsigt att angifva hvarje deras kringsväng- 
ning, för att tjena till beräkningsgrund 
för den af signor Sella uppfunna mäld- 
skatten. Men statsintraderna ingå ordent
ligt, och revenuerna för första halfåret 1872 
äro i allmänhet en femtedel högre än för 
senare halfåret 1871. Utgifterna för 1872 
äro beräknade till 1208 millioner och an
ses komma att lemna ett deficit af 200 
millioner, som skola fyllas med lån och 

försäljning å statsegendom. Det är dock 
en tröst att häri ingå utgifter som icke 
mer återkomma, till exempel de ofantliga 
kostnaderna för hufvudstadens sista för
flyttning: endast bygnaderna för finans- 
ministèren kostade 7 millioner. Att icke na
tionen öfveransträngt sina finansiella kraf
ter bevisas bäst af det oupphörligt fal
lande agiot på guldmyntet: det har varit 
uppe till 20 proc, men sväfvar nu mellan 
7 och 8. Man får icke glömma, att i Nord
amerikas Förenta Stater, som efter det 
stora inbördeskriget antogo pappersmynt 
liksom Italien, noteras guldet i detta ögon
blick ännu till 114. Den italienska kon
soliderade 5 procents räntan, som för 2 
år sedan fallit under 50 francs, stod förra 
hösten vid 75. Allt detta bevisar godt 
för statens kredit och ger de bästa för
hoppningar om landets ekonomiska framtid.

Om klädernas betydelse för helsan.
När vi hafva behof att fördröja utstrål

ningen af vår kropps värme, hänga vi om
kring oss ett ytterligare öfverplagg, hvilket 
ännu en gång uppehåller den från kropps
ytan bortgående värmen och fördröjer dess 
förening med den omgifvande luften. På 
detta sätt hämmande '••jrkar en skjorta, en 
väst eller ett lifstycke, öfver hvilka plagg 
vi efter omständigheterna kasta ännu ett 
öfverplagg, och på samma sätt qvarhålla 
äfven hufvudbonaderna, både de manliga 
och de qvinliga, den nödvändiga liksom 
den öfverflödiga värmeutstrålningen från 
hufvudet.

Värmen stannar icke i kläderna utan 
går endast hastigare eller långsammare ige
nom dem på sin väg till det omgifvande 
luftlagret. Den stora skilnaden mellan vårt 
blods och den yttre luftens värmegrad 
sträfvar oupphörligt att ställa sig lika. 
Det rum der denna utjemning eger rum 
är den nerfrika ytan af vår kropp, och 
den härigenom uppstående värmeförlusten 
är alltid förenad med en känsla af kyla. 
Derigenom att vi förlägga denna utjem- 
ningsprocess ifrån vår känsliga kroppsyta 
i ett känslolöst tygstycke, det vill säga i 
omsorgsfullt valda kläder, spara vi oss 
den nerfretning som vi kalla kyla: vi låta 
våra kläder frysa i vårt eget ställe.

Samma förrättning som kläderna åtagit 
sig hos menniskan utöfva hår- och fjeder- 
drägterna hos djuren ; de fördröja värme
utstrålningen från djurkropparne och äro 
lika känslolösa som våra kläder.

En mycket vigtig omständighet vid va
let af kläder är tygets värmeledande för
måga, och vi bruka i allmänhet till kläder 
endast sådana tygsorter som äro dåliga 
värmeledare. Omedvetet rätta vi oss hvarje 
årstid efter denna föreskrift, men ett nog
grant mått för värmeledningen ega vi ty 
värr icke. Väl veta vi om många metaller 
huru de leda värme, men värmelednings- 
graden hos siden, bomull, ylle, läder, gum
mi o. s. v. är ännu icke med noggranhet 
utrönt. Underligt är att intet liiligare 
behof gifvit sig till känna i detta afseende, 
men den fysiker som ville egna uppmärk
samhet åt saken vore värd stor tacksamhet, 
ty många äro de sjukdomsformer som stå 
i sammanhang med sådana rubbningar i 
vår kropps allmänna eller lokala värme
ekonomi hvilka bero af värmeledningsför
mågan hos våra kläder.

Som bekant är vattnet en bättre värme
ledare än luften. En varm kropp, således 
äfven menniskokroppen, aflemnar åt vatten, 
således äfven åt fuktig luft, värmen hasti
gare och i större mängd än åt den torra
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luften. Vi mäste derföre i afseende på va
let af våra kläder öfverväga, att de sär
skilda tygsorterna draga till sig och qvar- 
hålla än mer än mindre hygroskopiskt 
vatten, och att deras värmeledningsförmåga 
och värmekapacitet äfven ändra sig med 
vexlingen i luftens fuktighet. Vår känsla 
och våi ei fai enhet hafva länge sau t oss 
att våra kläder vid våt kyla hastigare bort- 
släppa kroppsvärmen än vid torr och kall 
luft; vi säga derföre med rätta att den 
våta kylan förr tränger igenom, d. v. s. 
att värmen från vår kroppsyta lättare och 
hastigare bortgår genom kläderna i följd 
af dessas högre vattenhalt.

Professor Pettenkofer utgaf i slutet af förra i 
aret en skrift, hvari han framlägger en räcka I 
af försök, som han anstalt för att utröna 
de hygroskopiska egenskaperna hos åtskilli
ga tygsorter, och han visar deri att klä
dernas fuktighetshalt till en stor del äfven 
är beroende af luftens absoluta tempera
turgrad.

Två lika stora stycken linne och flanell 
torkades vid 100 gr. C. och kastades se
dan uti en tätt slutande blecklåda, de ut
sattes derefter i olika eldade rum för luften 
och inneslötos slutligen tid efter annan i 
lådan samt vägdes. Derigenom kunde för
ökningen och minskningen af hygroskopiskt 
bundet vatten för ylle och linne, som äro 
våra vigtigaste beklädnadsämnen, lätt ut
rönas.

Hvad som i främsta rummet väcker vår 
uppmärksamhet, säger Pettenkofer, är den 
mycket högre hygroskopiska egenskapen hos 
fårull än hos linne. Under de olika för
hållandena visade sig den hygroskopiska 
vattenmängden hos ylle nära dubbelt så 
stor som samtidigt hos linne.

Denna olikhet i fördunstningshastighet 
mellan linne och ylle visar sig icke blott 
i afseende på den fuktighet som är hygro
skopiskt bunden, utan äfven då de båda 
tygslagen direkt fuktas med vatten. Från 
ou våt linnelapp afdunstar fuktigheten vida 
snabbare än från ett vått flanellstycke. 
Äfven häröfver har Pettenkofer anstalt om
fattande försök, hvilkas resultat han uppfört 
i tabellform. Om ett stycke linne är svept 
omkring en kropp som utdunstar fuktig
het, så både insuper och afgifver det denna 
fuktighet ganska hastigt; ylle afdunstar 
och insuper vätskan långsammare men mera 
likformigt. Detta är anledningen hvarför

mau så mycket hastigare förkyler sig i 
vått linne än i vått. ylle. Ett till torkning 
uthängdt stycke linne kännes redan för 
beröringen med handen mycket kallare än 
ett stycke vått ylle. Vi finna följaktligen 
att den graduerade förmågan hos klädes
persedlar att upptaga och frånskilja fuk
tighet är lika vigtig för helsan som dess 
egenskap att antaga och bibehålla värme. 
Vi komma nu till ett tredje vilkor för hel
sans be arande hos våra kläder, nemligen 
deras förmåga att bibehålla och leda luft 
och andra gaser.

Då vi från ytan af vår kropp oupphörligt 
afdunsta vatten i ganska stora qvantiteter 
oeh dertill af ganska oren beskaffenhet, 
hviikct sedermera måste bortföras i luften, 
så har vår kropp behof utaf en ständig 
förnyelse af det luftlager som omgifver 
honom. Alla våra klädesstycken sätta ett 
större eller mindre motstånd i vägen för 
detta luftens från- och tillströmmande, ehuru 
de mycket sällan äro helt och hållet luft- 
eller vattentäta. Vid ordet »vattentät» 
tänker man vanligen endast på det vatten 
som utifrån vill tränga sig in på ytan af 
vår kropp; deremot tänker man sällan på 
det vatten som från kroppen försöker att 
arbeta sig ut i den fria luften. Deraf de 
många för helsan menliga misstagen i val 
af kläder, det förvända fikandet efter vat
tentäta hattar och mössor, regnrockar, stöf- 
lar och galoscher. Lufttäta tyg blifva oss, 
i synnerhet vid rörelse, då andedrägt och 
utsvettning blifva lifligare, i längden all
deles odrägliga, ehuru de på många ställen 
genomsläppa luften. Sålunda är en Macin- 
tosh-rock öppen nedan och ofvantill samt 
vid armante och hindrar blott luftens och 
kroppsutdunstningens utgång på sidan; men 
ändå blir han oss snart besvärlig, och stun
dom. rent af odräglig.

Hvarje lefvande menniskokropp är genom 
sin egen inneboende värme upphof åt en 
rundt omkring den samma uppstigande luft
ström, hvilken aldrig kommer till vår kän
nedom men ändå är så betydlig att den 
knapt står att uppmäta. Om man uti ett 
slutet boningsrum sätter en känslig anemo
meter eller vindmätare mellan rocken och 
västen, så röra sig instrumentets vingar 
hastigare vid låg temperatur och långsam
mare vid en hög värmegrad. I denna oupp
hörliga luftströmning deltager äfven hela 
det luftlager som cirkulerar i maskorna och
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trådarue af våra kläder och på sjelfva vår 
kroppsyta; något stillastående luftlager 
finnes icke gömdt inom våra kläder.

Ofverraskande äro de iakttagelser man 
får när man mäter det motstånd som olika 
beklädnadsämnen göra mot luften. Man 
finner nemligen då att just de tyg som 
lättast genomsläppa luften till kroppen 
praktiskt taget äro de varmaste. God en
gelsk flanell genomsläpper, under för öfrigt 
lika omständigheter, nästan dubbelt så myc
ket luft som medelfint lärft. Om således 
ett klädesplagg ger luften ett friare eller 
mindre fritt tillträde till huden, gör det 
mycket litet till saken för känslan af köld 
eller värme på kroppsytan. Visserligen 
kan man mot denna anmärkning af Petten- 
kofer erinra om det kalla luftdraget genom 
ett par sönderrifna benkläder eller en tråd
sliten rock, men en sådan invändning be- 
höfver knappast någon vederläggning, ty 
hvarje hål, om det är aldrig så litet, bil
dar en lucka i klädesplagget, en förlust af 
klädessubstans, liksom hvarje slitning bil
dar en förtunning i tygets massa. På 
samma sätt är det ju med hålet på en 
glasruta, som insläpper en kal; luftström 
utan allt afseende på den tunna glasskifvans 
förmåga att utestänga luften så länge den 
är hel.

Pettenkofer har pröfvat och jemfört flere 
beklädnadsämnen i afseende på deras för
måga att qvarhålla eller genomsläppa luften. 
För detta ändamål har han spänt tygen 
öfver ändarne af glasrör med lika stor 
genomskärningsarea. Sedan pressade han 
ur en gasometer under samma tryck och 
lika tid luft genom dessa rör och under
sökte huru mycken luft bortgått genom 
gasometern, allt efter som ändan af röret 
var öfverspänd med ylle, linne, bomullstyg, 
siden, läder, guttaperchatyg o. s. v.

På detta sätt fann han att på 1 minut, 
genom en cirkelrund öppning af 1 centi
meters diameter, afgingo genom linne 6,03 
liter, flanell 10,41, buckskin 6,07, hvitt 
garfvadt handskskinn 0,15, tvättskinn 5,37, 
siden 4,14. Man ser deraf att ett tyg kan 
vara luftigt, lätt och ändå varmt, och att 
det för varmhållandet kommer vida mer 
an på andra egenskaper hos tyget än den 
större eller mindre luftmängd det genom
släpper. Linne och buckskin genomsläppa 
i det närmaste samma luftmängd, men 
huru ojemförligt mycket varmare är ej ett 

par underkläder af buckskin än af lärft. 
Sämskskiunet gifver angenäm värme såsom 
handskar och benkläder, under det att som 
bekant en glacéhandske är betydligt kallare, ’ 
ehuru han genomsläpper endast femtion- j 
dedelen så mycken luft.

Märkvärdigt nog låter vattradt siden lika 
mycken luft gå igenom sig som enkelväfdt, 
oeh likväl veta alla damer att vattrade si- I 
denklädningar äro mycket varmare än två- 
skäftade. På samma sätt förhåller det sig 
med andra tygslag. Ett dubbelt linne vär- 3 
mer vida mer än ett enkelt, och likväl ut- i 
öfvar linnelagrets fördubling intet nämn- 
värdt inflytande på luftströmmens tillbaka- 
hållande.

Vått linne afhåller så starkt luften, att 
det vid det förenämda försöket på en mi
nut icke genomsläpte 10 kubikcentimeter, 
hvaremot torrt linne under samma lufttryck 
genomsläpte 6,000 k.centm. Detta är or
saken hvarför man begagnar våta omslag 
för att bibehålla hög temperatur kring en 
sjuk kroppsdel, men den oledande egen- I 
skapen hos det fuktade linnet räcker en- ' 
dast så länge som det är kallt ; när kropps
värmen förjagat kylan, börjar vattnet af- I 
dunsta, och då inträder en känsla af kyla. 
Under normala omständigheter håller det 
torra linnet, som genomsläpper 600 gånger 
mera luft än det våta, kroppsvärmen bättre 
och angenämare vid makt, hvaremot det 
våta linnet kännes kallt och obehagligt.

I afseende på luftvexlingen å kroppens 
yta böra följaktligen våra kläder väljas så 
att de endast mildra luftens strömnings- | 
hastighet mellan huden och kläderna så 
pass mycket att våra hufvudnerve.r icke 
känna luftströmmens rörelse. Vi beteckna 
denna grad af luftrörelsen såsom vindstilla, 
ehuru en sådan visserligen icke, existerar 
annat än i vår uppfattning. Hvad vi i 
fria luften kalla vindstilla är i sjelfva ver- ; 
ket luftens rörelse med en hastighet af en 
half meter i sekunden.

Derigenom att våra kläder på alla punk- I 
ter hejda den påträngande luften från den 
betäkta kroppsytan och bryta dess snabba 
vågslag mot huden, befinna vi oss i våra 
kläder så som vi skulle känna oss nakna i 
en vindstill fri atmosfer af + 24 till 30 
graders temperatur. Med de stora värme- I 
mängder som i hvarje ögonblick bortgå ■ 
från alla sidor af den nakna kroppsytan, 
och som icke annorlunda kunna begagnas, I
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upphetta vi beständigt den genom trådarne 
och porerna af våra kläder genomspelande, 
vexlaude luften, i det väfnaden uppfångar 
och en längre tid qvarhåller den utstrå
lande värmen. Våra kläder likna följakt
ligen en kalorikinaskin eller en ugn, som 
eldas med den från kroppen bortgående 
värmen, för att hålla det öfver vår kropps
yta sväfvande luftlagret vid angenäm tem
peratur. Vi skulle känna värmeförlusten 
på ytan af kläderna sasom kyla, om känsel
nerverna i huden kunde sträcka sig ut i 
klädernas ämne, men stenom vår bekläd
nad förlägga vi platsen der skilnaden 
mellan kroppens och luftens temperatur ut- 
jemnas från vår känsliga hud uti ett käns- 
lolöst stycke tyg, och detta låta vi frysa 
i vårt ställe.

För att gifva en ungefärlig föreställning 
om betydelsen af våra kläder vid vexlingar 
i temperatur, luftens fuktighet och kropps
ytans värmeutstrålning, måste vi göra ett 
hastigt öfverslag öfver vigten af våra samt
liga klädespersedlar. Om vintern bär en 
efter det nu varande modet klädd man af 
ståndspersonsklassen 15 till 18 skålpund 
kläder, hvilka han måste beständigt hålla 
varma med temperaturen i sitt blod. Om 
sommaren finner han deremot redan en 
tyngd af 5 till 7 skålpund besvärlig. Äfven 
dessa hållas af de 37 graderna kroppsvärme 
lika regelmessigt uppvärmda som vinter
kläderna. Det är icke genom sommarhettan 
eller lufttemperaturen af + 20 till 30 gra
der Cels. som våra kläder om sommaren 
stundom blifva så odrägligt upphettade, 
utan genom samma kroppsvärme som om 
vintern gör oss vistelsen i våra tunga öf- 
verkläder så behaglig.

Damernas vinterklädsel, efter det nu va
rande bruket af tjock doffel, anses icke 
uppgå till särdeles lägre vigt än männens, 
och deras sommardrägter torde i allmänhet 
vara 1 eller 2 skålpund tyngre än desses. 
Männen umbära sällan under den varma 
åistiden helt och hållet ylleplagg, under 
det att damerna då vanligen kläda sig i 
lärfts-, bomulls-eller sidentyg, hvarföre deras | 

sommardrägter måste hafva något mer massa 
än männens för att skydda dem mot för
kylningar. När man sammanställer klä
dernas totalvigt med de tjenster de hafva 
att uträtta, kommer man till några anmärk
ningsvärda slutsatser. Om vi till exempel 
i fria luften blifva våta om fotterna, eller 
rättare sagdt få våra strumpor våta, och 
derpå komma in i ett varmt rum med torr 
luft, så fördunstar till betydlig del det 
uppsugna vattnet. Om man nu på fotterna 
har tre lod ull som blifvit våt, så behöf- 
ves till fördunstningeu af det deri upp
supna vattnet lika mycken värme som 
skulle hafva åtgått för att bringa ett halft 
skålpund vatten af 0 graders temperatur till 
kokning, eller mer än som behöfves att 
smälta | skålp. is. Denna värmemängd 
levereras nästan uteslutande af den blod
värme som utstrålar från fotterna. Så lik
giltiga än menniskor i allmänhet äro för 
att blifva våta om fotterna, så mycket 
skulle de sträfva emot, om någon ville 
begagna deras fotter till att smälta ett 
hallt skålpund is, och likväl är faran för 
helsan i båda fallen ungefärligen den samma.

Det vore ännu mycket att säga om klä
dernas färg och form, hvarföre man i all
mänhet bär linnet närmast kroppen och 
derefter yllet o. s. v. Kläderna äro de va
pen med hvilka meuniskan bekämpar luf
tens fientlighet och söker göra alla jordens 
klimat sig underdåniga, och hvarje menni- 
ska hyser derför en naturlig kärlek för 
sina kläder, och smyckar dem, liksom sina 
boningsrum, med en viss omsorg. Men 
vi få icke förgäta att modet icke bör her- 
ska framför nyttan, mot hvars lagar skräd
dare och skomakare hafva blott allt för stor 
frestelse att synda. Lära vi bättre än nu 
känna våra kläders och vår bonings tjenst- 
förrättning såsom vapen i striden mot at- 
mosferens fientliga inflytelser, skola också 
nya och bättre former både af kläder och 
boningar utveckla sig, och äfven dessa for
mer skall menniskans medfödda skönhetssin- 
ne småningom lära sig att göra behagliga.

Blick på pressen.
Med början af hvarje riksdag uppdykq, I denter, som berätta sina nyheter och fram- 

1 landsortstidningarne en mängd korrespon- | ställa sina reflexioner öfver hvad de tycka
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häudt, då vi fâtt eu procent 
mindre för vår specie än deti 

mark banko och oupphörligen 
en procent i samfärdseln med

sig varseblifva från sessionssalarnes läktare. 
Några af dem pläga utmärka sig lör sin 
partibätskhet och sina äfventyrliga uppgitter. 
Emellertid synes den samvetsgranna och 
väl redigerade »Stockholms-korrespondens» 
hafva uträttat mycket godt för bildandet 
af en bättre smak och spridandet af pålit
ligare underrättelser.

Såsom ett prof på den frihet hvilken 
vissa brefskrifvare unna sin fantasi, anmärka 
vi hvad en korrespondent från Stockholm 
till danska Dagbladet, uppdukar om vissa 
planer för utvecklingen af den svensk-nor 
ska unionen. Det skulle vara fråga om 
ingen ting mindre än en tullförening och 
en gemensam representation, eller såsom 
det kallas, en delegation af båda rikenas 
representanter, som skulle hafva rätt att å 
riksdagens och storthingets vägnar fatta 
beslut i sådana frågor hvarom dessa båda 
kårer icke kunna förena sig. Vi minnas 
allt för väl hvilket häftigt motstånd frågan 
om ett unionsparlament väckte från norsk 
sida, när den ehuru med stor varsamhet 
bragtes på tal under unionskomiténs öfver- 
läggningar, och tänkesätten lära ej hafva 
förändrat sig sedan dess. Den lättfärdig
het hvarmed sådana rykten spridas är högst 
tadelvärd och kan göra ond blod i brödra
riket, i fall korrespondenten åtnjuter något 
förtroende, hvilket dock knappast i detta 
fall kan vara händelsen. Med rätta varnar 
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning sina 
landsmän för tanken på en tullförening i 
närvarande ögonblick, hvilken för Sverge 
endast skulle hafva den följden att omöj
liggöra någon nedsättning i våra tullsatser 
på de mest begagnade lifsförnödenheterna 
kaffe, socker o. s. v. och derigenom något 
minska de för personer i mindre förmögen- 
hetsvilkor hårdt betungande lefnadskost- 
naderna.

Det är länge sedan vi åtnjöto den äran 
att nämnas af Stockholms Dagblad; om vi 
minnas rätt, har denna utmärkelse, om ock 
en eller annan sida af våra artiklar fått 
hedern att incognito följa med i dess spalter, 
icke vederfarits oss sedan vi genom den ak
tade signaturen —1m—s dräpande kritik 
sattes på ungefär samma linie med de pari
siska kommunarderna. Men Dagbladet väd
rar nu i oss en motståndare till regeringens 
väntade myntproposition och nästan utmanar 
oss att framställa ett motförslag. Det fick 
vårt svar några timmar efter sedan frågan

framstäldes. Vi begära litet rådrum för 
sans och eftertanke; dock lärer detta under 
närvarande omständigheter anses såsom ett i 
ohemult anspråk.

Det kunde vara åtskilligt att justera i 
afseende på Dagbladets åsigter om hvad 
som är metriskt mynt: hvad vi dermcd 
mena hafva vi redan förklarat. Vi erinra 
endast att, de af oss omnämda 10-, 5- och 4- 
grams-systemen hafva den fördelen att klart 
angifva så väl bruttovigteu som halten af 
rent guld, respective 9, 4,5 och 3,6 gram. 
Med aktning och erkännande för ett mynt 
må Dagbladet gema för sin del mena pris 
eller mentions vid industriexpositioner; vi 
mena deremot att myntet tages för sitt me
tallvärde. Författaren tycker att, vårt silf- 
vermynt »stått sig och hållit sig uppe, så 
länge vi sjelfva velat hålla det uppe». Det 
hade varit mycket väl för oss, om detta 
varit förhållandet, men det är just mot
satsen som 
och deröfver 
varit värd i 
förlorat nära 
Danmark.

Med dr Hans Forssell är det, som hvar 
man vet, icke godt att hafva något obytt, 
och han har tagit mycket, illa det aktnings
fulla och på det hela erkännande sätt hvar
på vi yttrat oss om hans uppsatser i mynt- 
frågan. Hvarken vår smak, vår ställning 
eller våra läsares anspråk på oss tillåter 
oss att byta ord med honom på det språk 
han sjelf adopterat såsom sitt polemiska 
modersmål, men några rader i förbigående 
torde vi ändå kanske böra undantagsvis 
för denna gång egna honom. Hvilka äro 
nu de diffamerande beskyllningar vi »fram
slungat» mot hans oantasteliga myndighet? 
Att han egnat sin ovanligt skickliga penna 
åt försvaret af en regeringshandling, till 
hvilken ett offentligt uppdrag bjudit honom 
att i någon mon medverka? Motsatsen 
skulle hafva varit något högst tadelvärdt i 
våra ögon. Eller skulle det medföra något 
medborgerligt opprobrium att i någon viss 
fråga tänka lika med en departementschef? 
Han förekastar oss afsigten att »nedsätta 
hans åsigter». Vi känna icke till hvilken 
utsträckning hans individuella meningar i 
myntfrågan bestämt de kontraherande rege
ringarnas handlingssätt; för allmänheten 
torde dessa »åsigter» icke hafva den betydelse 
att de ens rättfärdigat den lilla uppmärksam-
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het vi åt dem eguat, men vid en redogörelse 
för myntfrâgans formella behandling hos 
oss kunde hans uppträdande ändå icke helt 
och hållet förbigås. Om det fins ett »svalg» 
mellan hans tidigare och senare uppsatser 
i myntfrågan, derom kunna ju läsarne dö
ma för egen räkning, men han har i denna 
eleganta passe 'd’armes med Samtiden mer 
än till hälften blottat något mer än ett 
svalg, då han talat om att för bibehållandet 
af vår räkneenhet »eliminera de 2 £ som 
för närvarande skilja 4 rdr från 1| thaler». 
Vi torde en annan gång få tillfälle att tala 

om vissa väntade elimineringsprojekt, utan 
att då, så vidt det som vi hoppas är oss 
möjligt, sysselsätta oss med hans hetsiga 
person, och vi tillägga nu endast, att då dr 
Forssell »förmodar att Samtiden har lika lätt 
att taga sina påståenden till baka som den 
haft att framslunga dem», så har säkert 
dr Forssells minne svikit honom, och han 
tycks hafva allt för snart glömt, om icke 
den lätthet, åtminstone den nödvändighet, 
hvari han sjelf någon gång befinner sig 
att offentligt återtaga vissa, kanske litet 
öfveriladt »utslungade» påståenden.

Strödda underrättelser.
Mary Somerville. Den 29 november 

förlidet år dog detta märkvärdiga fruntim
mer, hvars arbeten äro kända äfven hos 
oss, och som, genom sin djupa lärdom i 
förening med en angenäm framställning 
och ett behagligt umgängessätt, icke litet 
bidragit till den aktning och det intresse 
för allvarsammare studier som utmärka de 
engelska damerna af de uppfostrade sam
hällsklasserna. Mary Somerville dog i Nea
pel, der hon flere år uppehållit sig, i en 
ålder af nära 92 år. Hon var född den 
26 december 1780 af en god skotsk fa
milj; hennes fader var vice amiralen Sir 
William Fairfax. Hon var ett ovanligt 
flitigt barn och lärde sig i hemlighet Eu- 
clides, på samma gång som hon inhemtade 
så mycket latin att hon kunde läsa New
ton's Principia. Hon uppfostrades i en 
skola i närheten af Edinburg.

Hennes första vetenskapliga arbete var 
en afhandling om de magnetiserande egen
skaperna hos de mest refrangible solstrå- 
lame, hvilket inlemnades till Royal Socie
ty och väckte lifliga diskussioner, ända till 
dess att Riess’ och Moser’s undersöknin
gar ådagalade att de violetta strålarne i 
solspektret icke utöfvade något inflytande 
på magnetnålen.

Mrs Somerville's första större arbete var 
hennes Mechanism of the Heavens, som hon 
skref 1831 på begäran af lord Brougham 
för en populär tidskrift, utgifven af det 
engelska sällskapet för nyttiga kunskapers 
utbredande. Men då det var för långt för 
detta ändamål, och då det enligt Sir John 
Herschel’s omdöme, som det blef uuder- 

stäldt, var skrifvet för efterverlden, utgafs 
det sjelfständigt och tillvann författarinnan 
stort bifall. Tre år senare författade hon 
sitt verk »Om sammanhanget mellan de 
fysiska vetenskaperna», som Humboldt kal
lade »ett i allmänhet högst noggrant och 
beundransvärdt arbete.»

Det verk som gjort hennes namn mest 
kändt är hennes Fysiska Geografi, som 
fått en stor mängd upplagor både i Eng
land och Amerika, och blifvit öfversatt på 
flere främmande språk, deribland äfven på 
svenska. Denna bok har ännu i dag be
tydelse för män af facket.

Ar 1869 utkom hennes sista arbete »Om 
den molekulära och mikroskopiska veten
skapen», hvilket, för att citera en skrift
ställares ord i Edinburgh Review, innehåller 
en fullständig öfversigt af några bland den 
moderna vetenskapens svåraste och dunk
laste områden, och beundransvärdt beskrif- 
ver icke blott våra dagars upptäckter på 
fysikens och kemiens fält, utan i synner
het mikroskopets upptäckter i den vegeta
tiva och animaliska verlden. Den omstän
digheten att mrs Somerville var på sitt 
90;de år när hon utgaf detta arbete, som 
innehåller en resumé af den moderna ve
tenskapens intressantaste upptäckter, kan 
gifva en föreställning om denna rastlösa 
och vakna kärlek till forskningen och hen
nes högst ovanliga tankeklarhet.

Redan så tidigt som 1835 erkände re
geringen mrs Somerville’s förtjenster, ge
nom att bevilja henne en litterär pension 
af 300 pund sterling, och samma år kal
lades hon till hedersledamot af Royal Astro-
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nomical Society, den enda qvinna denna 
heder vederfarits utom miss Caroline Her
schel. Geografiska sällskapet beviljade hen
ne 1869 sin stora medalj, och 30 år förut 
hade ledamöterna af Royal Society låtit 
hugga hennes byst af Chantrey, hvilken 
nu pryder denna akademis bibliotek. Hon 
förtjenade också denna sällsynta utmär
kelse, ty hon har under sin långa lefnad 
gjort ganska mycket att lyfta den allmänna 
vetenskapliga litteraturen och sprida nog
granna underrättelser om de nyaste upp
täckterna.

Hennes sista man var läkare; den förste, 
kapten Greig, var sjöofficer och bildad ma
tematiker, som gjorde sig ett nöje af att 
gifva undervisning åt sin hustru i sitt älsk
lingsstudium, och sannolikt derigenom gaf 
hennes sinne den riktning som ledde till 
så betydande resultat.

En optisk företeelse i en luft- 
ballon. I franska vetenskapsakademiens 
tidskrift Comptes Rendus har den bekante 
luftseglaren Tissandier redogjort för ett 
märkvärdigt optiskt fenomen, som han iakt
tagit under en luftfärd den 8 sistl. juni, 
och som han beskrifver på följande sätt:

Klockan 5,35 e. m. hade luftskeppet ge
nomskurit de vackra hvita curaulusmolnen, 
som sträckte sig horisontalt i luftkretsen 
på en höjd öfver jorden af 1,900 meter. 
Solen var glödande, och jag kunde icke 
utan fara stiga högre, emedan jag för ned
stigandet endast tagit med mig en ringa 
qvantitet ballast. Jag öppnade ventilen 
några gånger, för att kunna sänka mig i 
de lägre rymderna. I detta ögonblick sväf- 
vade vi öfver ett hvitt moln; solen ka
stade på det samma en temligen oredig 
skugga af luftskeppet, hvilken var omgif- 
ven af de sju regnbågsfärgerna. Knapt 
hade vi tid att betrakta denna första före
teelse, då ballonen föll ännu 50 meter. 
Vi seglade tätt vid sidan af stackmolnet, 
som utbredde sig längs utmed vår farkost 
och bildade ett sken af bländande hvit
het, hvars höjd säkert icke var mindre än 
70 à 80 meter. Nu aftecknade sig hal
lonens skugga såsom en stor svart fläck 
och nästan i naturlig storlek. Dess min
sta detaljer, tåg, ankare och annat mer, 
framstodo med en underbar skärpa; lika 
så skuro sig våra silouetter alldeles klait 
mot molnets silfverbotten. Luftballonens

skugga var omgifven af eu elliptisk gloria, 
som var temligen blek, men hvari pris
mats sju färger syntes i koncentriska rin
gar. Temperaturen var omkring + 14 
grader, höjden 1,900 meter. Himlen var 
mycket ren och solen alldeles klar. Mol
net, på hvars vertikala sida, företeelsen vi
sade sig, hade en ansenlig höjd och lik
nade ett stort snöblock i full belysning- 
Sjelfva voro vi omslutna af töcken.

Snarlika iakttagelser äro redan förut 
gjorda af luftfarare, men jag tror icke att 
någon hittills sett hallonens skugga af- 
tecknad med en sådan klarhet. Skåde
spelet, hvilket vi hade godt tillfälle att be
trakta, var utomordentligt gripande, och 
detta slags bilder äro väl bland de skö
naste som en luftseglare kan skåda. Ramen 
af en strålgloria omkring ballonen ger 
fulländning åt den underbara bilden; den I 
finner sin förklaring i de förhållanden som 
förekomma i sammanhang med hvad fysi- 1 
kerna kalla iriserande eller regnbågsskif- | 
tande fransar.

Språkforskaren Max Müller ro
manförfattare. Den lärde filologens fa
der var skald, och han sjelf har i sin ung
dom utgifvit ett litet diktband. Men midt 1 
i sin berömda mannaålder kommer han | 
med en roman, som antagligen är inepi- | 
rerad af ett ungdomsminne, en platonisk 
kärlekshandel med en sjuklig prinsessa af 
det lilla furstehuset i hans fädernestad, 1 
alldeles för mycket tysk sentimentalitet för 
de praktiska engelsmännen. Lyckligtvis I 
är tvskhet nu i de förnäma engelska kret- ¡ 
same högsta modet, och så får kanske det | 
sentimentala följa med på köpet.

Rättelse:
S. 38 nederst på 2:dra spalten står “6 I 

för millionen»; läs 600 för millionen.

I η n e li ä 1It
Sid· !

Konung Oscars II:s första trontal ... 49·
Italiens utveckling.................................... 5|· 1
Om klädernas betydelse för helsan. . . 58. |
Blick pä pressen.....................................61‘ 1
Strödda underrättelser: _ .3

Mary Sommerville m. m.......................................I

atocKUuhn. tryckt hos A. L. Norman. 1SÎ3.




