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VECKOSKRIFT *
FÔR

POLITIK OCH LITTERATUR
U T GIF VEN AF

C. F. BERGSTEDT.

N° 5. Lördagen den 1 Februari 1873.

Den kungliga propositionen om statsverkets tillstånd 
och beliof.

Den afvaktande ställning regeringen in
tagit i följd af tronförändringen röjer sig j 
på ett i ögonen fallande sätt i den stats- 
handling vi hafva framför oss. Knapt en 
enda stor fråga är berörd, om vi undantaga 
den principielt uttalade utsträckningen till 
Norrland af statens jernvägssystem. Knapt 
är någon partiel organisation försökt af 
sådan beskaffenhet att den skulle kunna 
väcka nagot allmännare intresse, om det 
icke vore det nya förslag som af chefen 
för landtförsvarsdepartementet blifvit fram- 
lagdt rörande generalstabens ombildning. 
Några utomordentligt stora anslag äro icke 
begärda, och löneförhöjningar i följd af den 
dyra tiden ifrågasättas egentligen för några 
hundra vaktmästare i de offentliga verken, 
samt för tjenstemännen vid landtregeringen 
och några af deras jemlikar. Till för
svarets materiel fordras ganska måttliga 
summor, och för statens jernvägsbygna- 
<ler begäres icke mer än 4 millioner, utom 
några smärre summor för rörlig materiel och 
undersökning af nya vägsträckor. Penningar 
finnas fullt upp, och den största svårigheten 
blir kanske att taga vara på dem. Den 
nuvarande finansministern har icke varit 
lycklig i sina båda föregående statshushåll- 
ningsplaner; den sista borde icke kunna 
misslyckas, vore det icke möjligen för de 
stora öfverskottens skull, ty rikedomens 

förlägenhet är icke mycket mindre vansk
lig än behofvets.

Om den skenbara tillökningen i stats
budgetens siffror hafva vi mer än en gång 
haft tillfälle att yttra oss. Det är ett tack
samt ämne för den principiella oppositio
nen att utbreda sig öfver de år från år 
tillväxande statsbehofven ; mängden ser en
dast på slutsummorna, och när dessa äro 
större än förut, hvilket regelbundet är hän
delsen, tar man för afgjordt att samhällets 
bördor med det samma blifvit förökade. 
En sådan förökning å summorna hafva vi 
äfven denna gång: det är något mer än 5 
millioner, hvarmed den kungliga propositio
nen öfverstiger innevarande års statsregle- 
ring, om man räknar efter inkomsterna. 
Af de ordinarie statsintraderna är det. huf- 
vudsakligen jernvägsmedlen som stiga, till 
siffran med icke mindre än halfannan mil
lion, men utan att derför lemna något 
större netto öfverskott, då trafikomkostna
derna för denna gång upptagas till 61 
millioner. De extra ordinarie inkomsterna 
visa likaledes en stegring af något mer än 
3 millioner, hvaraf tullen çnsamt lemnar 
två tredjedelar och bränvinstillverknings- 
afgiften större delen af den återstående 
tredjedelen. Visserligen ligger häri en 
skattestegring, men som den är helt och 
hållet frivillig, bevisar den endast landets
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ökade konsumtionsförmåga eller med andra 
ord dess förökade välstånd.

Om vi nu öfvergå till utgifterna, så finna 
vi äfven här en motsvarande förhöjning, 
nemligen från 56,64 till 61,77 millioner. 
Det är ingenstädes någon i ögonen fallande 
förökning, och en hufvudtitel är oförändrad, 
medan en annan till och med undergått 
någon förminskning. Men de många små 
bäckarne är det som bilda det stora vatten
draget, och några hundra tusen här, några 
hundra tusen der, göra snart fem millioner. 
Siffrornas valörer krympa i den mon sam
hället blir rikare, och det är ingen ting 
att säga om att statsutgifterna stiga, en
dast de användas till nyttiga ändamål.

Om vi nu taga en hastig öfversigt af 
de särskilda hufvudtitlarne, så finna vi först 
och främst att i afseende på Första huf
vudtiteln en nedsättning här är föreslagen 
af 126,000 rdr, motsvarande det anslag som 
till förene varit anvisadt för hertigen af 
Östergötland och hans gemål. Att ingen 
förhöjning blifvit begärd i anslaget för 
konungens hofhållning, är naturligtvis klokt 
och riktigt, då det i alla fall snart lärer i- 
frågakomma att anvisa någon särskild sum- I 
ma för kronprinsens hofhållning, men icke 
heller kunde man med skäl vänta, at.tkongl. 
maj:t sjelf skulle föreslå någon nedsättning. : 
Vi hafva förut uttryckt den öfvertygelsen, j 
att om en minskning i hofhållningssuminan i 
vore möjlig, skulle förslag derom nog icke 
uteblifva, men de förhöjda lefnadsomkost- : 
naderna drabba konungafamiljen lika väl 
som den ringaste undersåte.

Utan tvifvel vore det en god sak, om 
civillistan blefve vid en konungs tronbe- 
stigning bestämd för hela hans regering, och 
garantien för dess oafkortade bibehållande 
nedlades i någon paragraf af Regerings
formen, hvilken grundlag, med sin orimliga 
vidlyftighet för öfrigt, icke har ett enda 
ord till att försäkra konungen om ett an-, 
ständigt underhåll. Att deremot sammanslå 
alla under Första hufvudtiteln inbegripna 
anslagen uti en enda summa, som skulle 
ställas till konungens förfogande för att 
af honom fördelas mellan den kungliga 
familjens medlemmar, anse vi icke ända
målsenligt eller öfverensstämmande med vå
ra seder och förhållanden; en enkedrottning 
bör till exempel för sitt underhåll icke 
göras beroende af sin gemåls efterträ
dare, och hvad familjens öfriga medlemmar 

beträffar, kunna omständigheter inträffa, 
under hvilka det är af vigt för riksdagen 
att hafva bestämmandet af anslagen i sina 
egna händer.

På Andra hufvudtiteln finna vi ingen 
ting annat anmärkningsvärdt än en anslags- 
fordran af 250,000 rdr till nya fängelse- 
bygnader, nemligen för en förändring af 
straff- och arbetsfängelset på Långholmen 
och några nybygnader efter branden å Mal
mö slott, med hufvudsakligt afseende på 
inrättandet af celler. Vi tvifla icke att 
riksdagen skall behjerta detta trängande 
behof. Hela kostnaden för en ändamåls
enlig anordning af dessa båda våra för
nämsta straff- och arbetsfängelser är be
räknad till icke fullt 1 million, men den 
skulle fördelas på flere år. Vi önska likväl, 
och till och med hoppas, att riksdagens 
intresse för fängelsereformen icke måtte 
stanna vid anslagen utan gå litet djupare, 
till en klart och bestämdt uttalad fordran 
på en nödvändig revision af en del af vår 
strafflag. Vi hafva i en följd af artiklar under 
slutet af det förlidna året sökt visa, huru 
mycket vår strafflagstiftning blifvit efter 
de flesta andra hyfsade samhällens, och att 
en genomgripande reform i detta afseende 
står på dagordningen. Det är i dessa frå
gor ingen »ting att vänta af regeringens 
initiativ, men riksdagens justitieombuds
man har i sin nyss öfverlemnade berättelse 
tagit ämnet under en så omfattande och 
uttömmande behandling, att det vore stor 
skada, om ej kamrarne, hvilkas arbete den
na gång ej ser ut att blifva särdeles be
tungande, ville taga saken allvarligeu oro 
händer. Vi hoppas att åtskilliga enskilda 
motioner dertill lemna anledning.

Tredje hufvudtiteln visar ingen annan 
sifferuppställning än i nu gällande riksstat, 
men den nya utrikesministern har vidtagit 
några anordningar, som enligt vår tanke 
äro särdeles välbetänkta. Det var en lycka 
att kongl. maj:ts framställning till 1872 
års riksdag om två militärattachéers upp
förande på landtförsvarsdepartementets stat 
icke blef bifallen, och besparingarna på 
utrikesdepartementets stat, dit dessa befatt
ningar ovilkorligen höra, tillåta för när
varande aflönaiidet af en militärattaché i 
Berlin utom den som är anstäld i Paris. 
Det är också en tillfredsställelse att i mi
nister- och konsulsstaten slippa se den 
gamla hamburger-riksdalern, som lämpligt
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blifvit ersatt med den norska specien. H. 
ex. hr utrikesstatsministern kom så nyss före 
riksdagen till sitt embete, att man icke rim
ligen kunde af honom vänta några förslag 
till ordnande af vissa önskningsmål inom 
konsulatsväsendet, och han har i följd af 
den korta tid han haft för sig icke heller 
kunnat uttala sig onj riksdagens nu två 
gånger vidblifna beslut om fastställandet 
af en normalsiffra, 300,000 rdr, för mini
sterstaten och anvisande af resten, 40,800 
rdr, såsom »tillfälligt anslag till öfvergå- 
ende utgifter». Vi skola icke ogerna se 
om utrikesbudgeten utan skada för våra 
verkliga intressen låter nedsätta sig, och 
vi hoppas till och med att det i någou 
mon kan ske, icke genom afprutning på 
de högre ministerlönerna men genom in
dragning af några mindre. Deremot hafva vi 
aldrig kunnat försona oss med påhittet af 
en s. k. normalstat, som slapp fram endast 
genom Första kammarens bristande vak
samhet. Den enskilde medborgaren har 
allt skäl att i förhållande till sin förmögen
het bestämma en siffra öfver hvilken han 
ej vill sträcka sina utgifter för hushåll, 
kläder eller nöjen; i statshushållningen är 
en sådan bestämmelse hvarken nyttig eller 
fullt värdig.

Hvad som vid Fjerde hufvudtiteln väcker 
uppmärksamhet är frånvaron af alla orga 
nisationsförslag utom i afseende på gene
ralstaben, som skulle sammanslås med to
pografiska kåren och få en fast löuestat, 
med ogillande af det så kallade passage
systemet, som brukas i Preussen Vi sakna 
för egen del befogenhet att yttra oss om 
denna plan, men vi hafva hört framstående 
militärer derom uttala sig gynsamt. Att 
löneregleringsfrågan för armén äfven denna 
gång blifvit åsidosatt hafva vi förut nämt, 
men till förbättrande af underofficerarues 
och deras vederlikars ställning vid de värf- 
vade regementena föreslår kongl maj:t att 
de skola erhålla portionsersättning. Hela 
tillökningen i ordinarie anslag går till nå
got öfver 355,000 rdr, och ungefär lika 
stor är tillväxten på de extra anslagen. 
De flesta af dem äro gamla och utgå efter 
föregående riksdagars bestämmelser, såsom 
för artilleriets fortgående organisation, an
skaffandet af fästnings- och positionskano- 
ner samt infanterigevär och några bygnader. 
Af grofva refflade kanoner har blifvit ifrå
gasatt att anskaffa 7, och till infanterigevär 

begäres under 1874 något öfver 1 million. 
Af de 246,000 gevär som ansetts vara 
nödvändiga, och hvartill vid 1871 års riks
dag anvisade 4| millioner, är nu ungefär 
halfva antalet anskaffadt. Fortifikatious- 
behofven taga fortfarande betydliga summor 
i anspråk, men så uppträder nu också 
Carlsborg med fordringar på en ordentlig 
kommendautsstat, med egen läkare och 
garnisonspastor. Befästningarna i Stock
holms skärgärd fortgå ofvan jord och vid 
Carlskrona under· vattnet. Blinderingarna 
blifva fruktansvärdt dyra i följd af de sti
gande jern- och kolprisen, och fyllnads- 
arbetena icke mindre i anseende till hafs- 
bottnens oberäkneliga appétit på sand och 
gråsten, men vi finna oss dervid hellre än 
att uppgifva Carlskrona såsom en »förlorad 
position».

Vid 1872 års riksdag begärdes af kongl. 
maj:t ett extra anslag af 1 million för an
läggande af ett fullständigt kasernetablis- 
sement för Svea artilleri, och riksdagen 
anvisade för påbörjande af en kasern, 
stallar och ridhus 450,000 rdr, med anhållan 
att kongl. maj:t ville taga i förnyad om- 
pröfning, huru vida ej förråden och verk
städerna kunde inrymmas i bygnaderua 
omkring Artillerigården och kostnaderna 
således nedsättas under den beräknade 
millionen. Generalfälttygmästaren har visat 
att detta icke låter sig göra, och man 
skulle väl hafva väntat att kongl. maj:t nu 
begärt den återstående halfva millionen, 
men sådant är icke förhållandet, utan che
fen för landtförsvarsdepartemeutet hemstäl
ler tvärt om att, intill dess nya ritningar och 
kostnadsförslag hinner uppgöras, tills vidare 
endast begära 200,000 rdr »till kostnader 
för Svea artilleriregementes kasernetabli- 
sement». Det har nemligen visat sig att 
de beräkningar hvarpå millionen begärdes 
voro något lösligt uppgjorda, och att det 
egentligen skulle hafva varit 1,615,000 rdr. 
Men med en så stor anslagsfordran till 
följd af en missräkning har chefen lör landt- 
försvarsdepartementet icke tilltrott sig att 
komma inför riksdagen, och han har der- 
före anbefalt en omarbetning både af rit
ningar och kostnadsförslag.

Vi anse oss slutligen . böra meddela skä
len hvarföre någon ny plan till härordning 
icke blifvit till innevarande riksdag fram- 
stäld, och vi anföra derföre ordagrant hr 
krigsministerns yttrande derom till stats-
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rådsprotokollet, endast med kursiverande 
af några ord, sorn förekommit oss företrä
desvis anmärkningsvärda:

»Ordnandet af fosterlandets försvarsvä- 
sende pä ett för vår sjelfständighet be
tryggande sätt har sedan flere är utgjort 
en af dagens vigtigaste frågor, och denna 
frågas lösning har äfven under tiden från 
senaste riksdag varit ett hufvudföremål för 
verksamheten inom generalstaben. De vär
defulla arbeten som så väl af landtförsvars- 
komitén som af föregående chef för landt- 
försvarsdepartementet på detta fält blifvit 
nedlagda hafva visserligen frambringat rika 
skördar af upplysande materialier, men 
med beaktande af det skaplynne som krigs
väsendet under sin hastiga utveckling an
tagit inom de flesta europeiska länder, och 
med fästadt afseende på de åsigter som 
rörande denna fråga blifvit inom riksdagens 
kamrar uttalade, har jag icke ansett mig 
böra fullt vidblifva de grunder på hvilka 
föregående förslag äro bygda, utan derifrån 
afvikit, äfven i syfte att underlätta en möj
ligen framdeles ifrågakommande öfvergång 
till ett annat sätt än det närvarande för 
anskaffning och underhåll af stamtrupp.«

»De många förändringar och nya beräk
ningar som med anledning häraf måste 
företagas hafva förauledt ett arbete, allt 
för omfattande att under den jemförelsevis 
korta tiden mellan tvenne riksdagar hinna 
till alla sina detaljer fullbordas, än mindre 
undergå den granskning af sakkunniga män 
som jag med afseende på frågans djupa 
betydelse, och för att åt ett förslag i detta 
ämne bereda största möjliga fulländning, 
anser förslaget böra underkastas, innan 
Eders kongl. maj:t pröfvar det samma.»

Om Femte hufvudtiteln kunna vi fatta 
oss mycket kort. Den förändring som den 
af förliden riksdag beslutade återföreningen 
af båda flottorna gör nödvändig i sjöför- 
svarspersonalen låter lyckligtvis genomföra 
sig utan annan tillökning i hufvudtitelns 
nu varande anslag, än att, i händelse af 
bifall till framställningen om kronans öfver- 
tagande af hela beklädnadskostnadeu för 
båtsmännen, anslaget för detta ändamål 
höjes med 69,000 rdr. Det underdåniga 
»Memorial angående organisationen af sjö
försvarets militärpersonal» som åtföljer 
statsrådsprotokollet är redigt och öfver- 
skådligt och föregås af en kort redogörelse 
för grunderna, hvari bland annat yttras, 

att »vi må skatta oss lycklige, att ej ett 
mellankommande krig genom en dyrköpt 
erfarenhet allt för hastigt påskyndat mog
nandet af vår öfvertygelse derutinnan». 
I en statsrådsprotokollet bifogad skriftligt 
affattad reservation afråder grefve Platen 
på det allvarligaste konungen att i dess 
helhet gilla det af chefen för sjöförsvars
departementet framlagda sammanslagnings- 
förslaget. Han nekar icke att det i öfrigt, 
och oberoende af sammanslagningen, inne
håller åtskilligt nyttigt och verkställbart, 
men han anser att hvarje försök saknas 
till en utredning af förslagets nytta eller 
skada, och han finner slutligen att det 
»öppnar allt för lockande utsigter mot ett 
mål, som må vara frestande för national- 
fåfängan, men som enligt min (reservan
tens) öfvertygelse aldrig kan uppnås, och 
som icke är egnadt att befordra landets 
sanna intresse», nemligen anskaffandet af 
stora sjögående fartyg, och utrustandet af 
kostbara expeditioner till aflägsna haf, »vis
serligen angenäma för dem som deraf kom
ma i åtnjutande, men för landets försvar 
långt mindre ändamålsenliga än dem som 
kunna vinnas genom tjenstgöring på de 
ångfartyg som befara de skandinaviska far- 
vattnep». Det var klart att grefve Platen 
efter ett sådant uttalande icke skulle kunna 
blifva en dag längre sittande vid konun
gens rådsbord, och huru än omdömen må 
utfalla om det system för sjöförsvaret som 
varit hans offentliga lifs uppgift, har han 
satt sin politiska karakter så högt att den 
icke kan träffas af något tadel. Vi förstå 
nu också de starka uttrycken rörande sjö
försvaret i trontalet, hvilka vi i vår före
gående artikel anmärkt: de voro regerin
gens indirekta svar på grefve v. Platens 
hänsyftning. Vi önska endast att man 
icke skjutit öfver målet och bundit sig vid 
ett program, strängare än ens grefve v. 
Platen skulle kunna godkänna.

Det gläder oss att sjöministern icke öf- 
vergifvit monitorerna, ehuru han för det 
närvarande inskränkt sig till att begära 
anslag för ett slags större sjögående men 
opansrade kanonbåtar, som skulle erhålla 
skonerttackling och föra en pansarbrytande 
kanon jemte en annan af mindre kaliber. 
Det är intressant, hvad chefen för sjöför
svarsdepartementet upplyser i sitt anförande 
till statsrådsprotokollet af den 10 januari 
detta år, att de pansarfartyg vi för när-
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varande ega eller snart erhälla, med till 
samman 18 grofva pansarskyddade kanoner, 
ungefär är hvad som påkallas ensamt för 
försvaret af Stockholms skärgård; men vi 
böra ej låta vårt mod deraf nedslås — 
det var icke länge sedan vi ej ens hade 
så mycket.

Än mindre märkvärdigt erbjuda Sjette 
och Sjunde hufvudtitlarne, om man icke 
vill anse såsom ett tidens tecken, att brän- 
vinskontrollbyran skulle från civil- förläggas 
till finans-departementet och dermed förenas 
äfven en anstalt för kontrollering af hvit- 
betsockertillverkningen, hvilket förefaller 
ganska lämpligt, efter som dessa två till
verkningar äro de enda som hos oss äro 
underkastade accis, och finansdepartementet 
väl är det bland statsdepartementen som 
är minst belastadt med arbete. Om planen 
att till Norrland utsträcka statens jern- 
banssystem genom fortsättning af norra 
stambanan, dock med lättare öfverbygnad 
pa norra sidan om Falu—Geflebanan ända 
till Sundsvall, samt en smalspårig tvärbana 
derifrån öfver Jemtland till norska gränsen, 
för att möta Throndhjembanan, liafva vi 
denna gång ingen ting mer att säga, än 
våglängden af den i vinkel brutna bana 
som efter denna plan skulle byggas från 
Gefle till riksgränsen mot Jemtland är nå
gra och femtio mil och beräknas kunna 
utföras till omkring 26 millioner, hvaraf 
likväl Jemtlands landsting skulle under 
vissa vilkor bidraga med 900,000 rdr, och 
följaktligen betydligt mindre än fjerdedelen 
af hvad statens nu färdiga 115 mil jern- 
banor i södra och mellersta landet kosta. 
Det enda vi nu hafva att dervid anmärka är 
det egna att binda ett så ofantligt program 
vid beviljandet af ett så ringa anslag som 
200,000 rdr. För det lägre tekniska under
visningsväsendets förbättring har kommers
kollegiet visat en berömvärd ifver, hvaraf för
slaget att staten skulle öfvertaga de lägre 
bergsskolorna blifvit en följd. Vi sakna i 
dessa handlingar endast en utredning af 
samma myndighets absoluta olämplighet att 
utgöra de tekniska skolornas öfverstyrelse, 
men vi hoppas att denna inkompetens, så 
vidt den skulle behöfva bevisas, blir tillräck
ligt ådagalagd genom den komité som har i 
uppdrag att utarbeta förslag för fullständigt 
ordnande af den tekniska undervisningen. 
En fråga som säkert icke aflöper utan häf
tiga debatter är den om rätta gränserna 

för stuteriväsendet, och det kan dragas i 
tvifvelsmål, huru vida en teoretiskt riktig 
grundsats låter sig utan äfventyr för det 
allmänna tillämpas i så stor utsträckning 
som det blifvit ifrågasatt. Postverket be
gär ett förslagsanslag af 250,000 rdr mot 
afskaffande af fribrefsrätten samt upphäf- 
vande af kronobrefbäringsskyldigheten, hvil- 
ken i trontalet högt betonade angelägenhet 
här visar sig i sitt rätta ljus, såsom en 
mycket simpel administrativ fråga. För 
öfrigt hålla vi chefen för finansdeparte
mentet räkning för det intresse han hyser 
för en förenklad uppbörd och redovisning 
af statsverkets medel, då han föreslår, i 
enlighet med statskontorets tillstyrkande, 
att den nu till riksgäldskontoret ingående 
allmänna bevillningen, jemte hela den öfriga 
uppbörden af skatterätts-, ekeskogs- och 
andra medel, i stället må öfverflyttas till 
statskontoret. Någon fullkomlig ordning i 
statsförvaltningen står dock icke att erhålla, 
så länge ej hela medelförvaltningen är lagd 
i statskontorets händer med finansministern 
som chef. Vi tro oss veta att vidlyftiga 
förberedande arbeten äro utförda i stats
kontoret med syfte af riksgäldskontorets 
totala försvinnande, men en sådan åtgärd 
har man förmodligen ansett stötande för 
Andra kammaren, som deri nu kan insätta 
gynnade personer såsom fullmäktige med 
ett litet emolument. Hr statsrådet Wærn 
anser derför att riksgäldskontoret bör qvar- 
stå för att upptaga lån och betala räntan 
å statsskulden, samt för att — förvalta re
presentationens ekonomiska angelägenheter 
under och mellan riksdagarne.

På åttonde hufvudtiteln förekommer in
gen ting annat som fäster uppmärksam
heten än ett förslag till reglering af löne- 
stat för Sundhetskollegium samt någon löne
förhöjning för länsveterinärerna, begäran 
af anslag till uppförande af några nya 
bygnader för veterinärinstitutet samt af 
välbehöflig lokal för Musikaliska akademien, 
men icke ett ord om något anslag för ut
vidgning och uppvärmning af Upsala uni
versitets bibliotek, ehuru chefen för eckle
siastikdepartementet förledet år förmodade 
att kongl. maj:t skulle redan till denna 
riksdag derom aflåta proposition. Men 
frågan var den gången väckt af en enskild 
motionär, som icke hörde till de bäst an- 
skrifne, och det var möjligen derför icke
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utan sin lilla frestelse att få den för någon 
längre tid begrafven i tystnad.

Statsrådsprotokollet i ecklesiastikärende!· 
lemnar ingen annan upplysning om arten 
af den väntade propositionen »rörande för
ändrad anordning i vissa delar af rikets 
elementarläroverk», än att den kommer att 
sättas i sammanhang med rättigheten för 
kongl. maj:t att disponera öfver reservations
anslaget för elementarläroverken, uppgående 
till inemot 1,700,000 rdr. Frågan faller 
således under statsutskottets behandling, 
men då det icke är sannolikt att detta 
har tid och lust att befatta sig med en 
sådan speciel organisationsfråga, är det 
tjenligast att ett särskildt utskott nedsättes, 
hvilket då äfven kan behandla förslaget 
om inrättande af elementarläroverk för 
qvinlig ungdom, hvarför tills vidare endast 
den måttliga summan af 20,000 rdr blifvit 
begärd. Erkännes blott en sång grund
satsen att staten är skyldig att bestå kost
nadsfri eller i det närmaste kostnadsfri 
undervisning åt den qvinliga ungdomen 
lika som åt den manliga, så komma nog 
fordringar på millionerna efteråt.

På nionde hufvudtiteln finna vi uttalad 
en som vi tro riktig grundsats, att stats
verket bör genom anslag sätta civilstatens 
pensionskassa i tillfälle att sörja för de 
civila embets- och tjenstemännens under
håll, så att de icke vidare behöfva belasta 
indragningsstaten. För detta ändamål äskas 
ett ytterligare anslag af 300,000 rdr, som 
blifva väl använda, om det på detta vis 
lyckas att bringa reda och följdriktighet i 
vårt oefterrättliga pensionsväsende. Tillika 
föreslås att statsverket i likhet med hvad 
till förene egt rum skulle öfvertaga pen
sioneringen af de personer som varit an- 
stälda i tjenst hos framlidne konungen och 
drottning Lovisa, med ett sammanlagdt 
belopp af 39,750 rdr. Efter drottning 
Lovisas frånfälle begärdes ingen sådan för- 
mon af det allmänna, utan konungen betalte 
ur sin enskilda kassa lönerna och under
hållet till drottningens tjenare. Vi göra 
oss förvissade att inga allvarsamma röster 
skola höjas mot ett så vanligi åtagande, i 
synnerhet som detta är det enda tillfälle 
landets representanter ega att ådagalägga 
sin tacksamhet mot Carl XV för de stor
artade skänker hvarmed han riktat svenska 
staten.

Det återstår oss nu endast att yttra 

några ord vidare om det allmänna af fi
nansplanen. Då inkomsterna beräknas till 
61,77 och utgifterna till 52,75 millioner, 
blir statsfyllnadssumman, hvilken dock fullt 
motsvaras af de kapital som komma att 
nedläggas i jernvägarne, något öfver 9 
millioner. liiksgäldskontorets inkomster 
för 1873 äro beräknade till 20,56 och ut
gifterna till 27,35 millioner, hvadan en 
behållning till 1874 uppstår af 6,761,951 
rdr. För 1874 åter beräknas riksgälds- 
kontorets inkomster till omkring 11 millio
ner, men utgifterna, statsfyllnadssumman 
inberäknad, till 20,86 millioner, och blir 
då riksgäldskontorets ytterligare behof om
kring 10 millioner, hvartill den allmänna 
bevillningen och de nya upplåningarna äro 
påräknade. Härtill kommer att 1872 års 
bankovinst icke blifvit inberäknad i de me
del som äro bestämda till fyllande af stats- 
behofven, och dessa 1,500,000 rdr skulle 
således jemte andra uppkommande bespa
ringar öfverlemnas till riksgäldskontoret 
för att användas till minskning i upplå
ningen. Förlidet år framlade, som man 
minnes, chefen för finansdepartementet för
slag till anläggande af en statsverkets be- 
sparingsfond, hvilket emellertid af riksda
gen ogillades, och vi klandra det icke, ty 
den enda tänkbara besparing eller reservfond 
för skuldsatte, vare sig stater eller enskilde, 
är att göra afbetalningar på sina skulder. 
Samma tanke återkommer i år, men under 
en något olika form och liksom litet be
slöjad. Några nya skattenedsättningar i 
frågasättas ej denna gång, och detta enligt 
vår tanke med rätta, ty ställningen i Andra 
kammaren är ännu icke sådan att någon 
proposition om borttagande af lastpennin- 
garne och bergverkstionden skulle med 
något hopp om framgång kunna vid denna 
riksdag framställas. Återstå då tullnedsätt- 
ningarna, men sådana gjordes i stort om
fång vid förra riksdagen, och resultaten 
deraf äro ännu icke kända. De stora ut- 
skylderna kunna icke rubbas förr än det 
kommer i fråga att gripa sig an med grund
skatterna och indelningsverket. Dess utom 
måste de ökade lefnadskostnaderna snart 
»framkalla oafvisliga anspråk på förhöjning 
i embetsmännens löner».

Om vi rätt lyckats fatta hr finansmini
sterns tankegång, skulle det väl vara hans 
mening att riksgäldskontoret först skall 
i sin passiva uppföra ett belopp i obliga-
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tioner, motsvarande den summa som för 
tillfället skall nedläggas i jernvägsbygnader 
och ny materiel, sedan den exakta siffran 
blifvit på statsutskottets förslag af riks
dagen bestämd, men sedan till aktiva åter
föra så många af dessa obligationer som 
motsvara bankovinsteu och andra tillfälliga 
besparingar. Detta går naturligtvis för sig, 
men med den olägenheten att Andra kam
marens majoritet, som fantiserar på riks
bankens »förstärkning» för att kunna ute
sluta all enskild konkurens i penningrörel
sen, måste tro att bankovinsten är för 
statsverket obehöflig och i denna öfverty- 
gelse blir än mer än förut böjd att indraga 
den till riksbanken, ehuru den der kom
mer att lemna sämsta möjliga afkastning. 
Bättre hade väl då varit att på fullt allvar 
taga bankovinsten i anspråk för statsbe- 

hofvens fyllande och för jernvägarne endast 
upplåna så mycket som derutöfver erfor
dras. När man har reda tillgångar, är det 
ju ingen nödvändighet att upplåna mer 
än man strängt behöfver, och man vinner 
i alla fall det mål som hr finansministern 
med all rätt uppstält för sin förvaltning, 
nemligen att påskynda den tidpunkt dii 
statens jernvägsanläggningar blifva en för 
statsverket vinstgifvande affär, som kan 
tillåta statsmakterna att utan risk aflyfta 
skattebördor från en samhällsklass, utan 
att vältra dem på någon annan, och utan 
det äfventyr att »statsverkets oafvisliga 
behof af medel till bestridande af de från 
en ständigt fortgående utveckling oskilj
aktiga nya eller ökade utgifterna icke skulle 
kunna mötas».

Om menniskans uppkomst.
Föredrag vid 45-.te Tyska Naturforskaremötet af professor H. Schaffhausen.

Det är en ofta uttalad sats att kunskap 
är makt; i synnerhet har den blifvit an
vänd på naturvetenskaperna, i det de hjelpa 
oss att vinna af naturen dess krafter och 
göra dessa mäktiga krafter oss underdåniga. 
Men vetenskapen måste ställas mycket 
högre, och man har rätt att påstå, att af 
henne ensam beror menniskovärdet, att 
menniskan endast genom sitt vetande in
tager sitt rum såsom skapelsens krona. 
Ty endast genom detta skiljer hon sig 
från alla öfriga varelser; derföre finner ana- 
tomen också intet aunat kännetecken som 
utmärker henne från djuren än hennes 
större hjerna, ty denna är hennes tankes 
verkstad. Men kunskapen är icke menniskan 
medfödd : en hvar måste förvärfva den. 
Menskligheten har icke förefunnit den i 
vaggan såsom en gudomlig skänk; hon har 
nödgats förvärfva den på den långa vägen 
genom sin historia. Endast denna sak är 
nog för att bevisa att menniskan icke från 
början var ett färdigt verk af naturen, 
utan att hon uppstått småningom, lika
som hennes vetande.

Vi veta om tingen endast så mycket 
som vi utforskat eller erfarit. Vårt första 
vetande var naturvetenskap, och denna skall 
också blifva all forsknings högsta och sista 
mål. Först lärde menniskan känna tingen 

som omgåfvo henne, djuren och växterna 
af hvilka hon hemtade sin näring, bergen, 
floderna, landet och hafven, hvilka hon 
fann på sina vandringar, äfven så himla- 
kropparne, som bragte henne dag och natt 
och lärde henne tidernas lopp. Med natu
ren lärde hon känna sig sjelf, och öfver 
naturen anade hon gudomen; lifvets för
gänglighet kom henne att spörja hvad der- 
på månde följa. Vilden begriper icke dö
den ; mången sådan tror att när en menniska 
dör måste någon annan vara skulden der- 
till, hvilken de då uppsöka och döda för 
att hämnas den aflidne. Men de tro att 
den döde åter upplefver och vandrar om
kring om natten ; deraf de rådande bruken 
att i grafven gifva honom med sig mat och 
dryck, smycken och vapen, och med barnet 
dess leksaker. Vi vanvårda våra döde, 
och vi gifva dem ingen ting med sig. Hvaraf 
kommer hos den råa vilden denna lefvande 
tro på odödligheten? Den är hos honom 
en illusion: ett ofullkomligt begrepp, en 
naturföreteelse ligger till grund för den 
samma; det är en drömbild. Afven dju
ren drömma. När modren i sin sorgfulla 
sömn ser sitt barn, som döden nyss från- 
röfvat henne, monne hon icke tror att det 
lefver? Några naturforskare hafva velat 
härleda ordet själ af se, och tron på spö-
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ken, som skrämt menniskan ända in i våra 
dagar, har intet annat ursprung. Så nära 
förbundna äro i vetenskapens begynnelse 
alla menniskans kunskaper, hennes före
ställningar om en sinlig och öfversinlig 
verld: de ösa alla ur naturbetraktelsens 
källa. Men den gamla indelningen af ve
tenskaperna blir i samma mon bristfällig, 
som den framskridna vetenskapen i af- 
seende på menniskan uppkastar de yttersta 
och högsta frågorna, hvem hon är, hvadan 
hon kommer, hvart hon går. Ty hvilken 
gifver oss äfven här ett bättre svar än 
en fördomsfri betraktelse af menniskans 
natur, hvilken alltid stod såsom en mörk 
gåta? Redan Sofokles låter ju choren i 
sin Antigone utbrista:

Mycket det gifves underbart; mest 
dock underbar menskan är.

Man säger vanligen att det gifves två 
källor för mensklig kunskap, naturen och 
en omedelbar gudomlig uppenbarelse i men· 
niskans historia. Men om man noggran
nare betraktar den senare, så upptäcker 
man att hon är på det närmaste förbun
den med den förra, ja, att hon är ett och 
det samma med denna, att hennes sann
färdigt gudomliga innehåll dock endast är 
det som det var menniskoförnuftet förun- 
nadt att veta om de högsta tingen.

Om vi nu fordra att intet föremål för 
vår tro får stå i motsägelse med natur
vetenskapens läror, måste vi, för att kunna 
förklara våra tidigare bildningsförhållanden, 
betänka huru nyss det är som vi kommit 
till insigt om naturlagarne, och att det 
som vi nu finna oförnuftigt icke alltid så 
förefallit våra föregångare. Man tror så 
länge på underverket, till dess ett bättre 
vetande träder i dess ställe. Om reli
gionen nu som förr endast skulle vilja 
stödja sig på underverken, vore det illa 
bestäldt med henne. Underverket i Bol- 
sena, hvilket Rafael skildrat i sin bekanta 
freskomålning, den så kallade Disputa, den 
blödande hostian, är för naturforskaren in
tet annat än förekomsten af en röd alg, 
en mikroskopisk växt, som ofta utvecklar 
sig på mjöliga ämnen. Några hafva sagt 
att det icke mer gifves några underverk 
derföre att verlden blifvit så gudlös; men 
de vore ju då, efter den gamla föreställ
ningen, endast så mycket mer nödvändiga. 
Det är bildningen som förjagar dem, lik
som mörkret förjagas af ljuset. Stora na

turföreteelser, vid hvilka många menniskor 1 
tillsätta lifvet, äro för oss icke mer gu- 1 
domliga straffdomar, ett antagande som 
ännu Kant fann sig uppfordrad att veder- | 
lägga i fråga om jordbäfningen i Lissabon. 1 
Men väl kunna vi betrakta förhärjande far- 1 
soters uppträdande såsom en gudomlig 1 
straffdom, hvilken menniskan sjelf ådragit I 
sig genom sitt ringaktande af naturlagarne. i 
Redan Cicero förehöll ju sina samtida att 
de tillskrefvo gudarne sina egna fel.

Ett stort framsteg har vårt tänkande .1 
gjort sedan det lärt sig att sätta natur- 1 
krafterna i lagbunden och oföränderlig I 
verksamhet i stället för skaparens god
tyckliga och nyckfulla ingripande; men i | 
menaiskoandens utveckling kommer denna I 
insigt först senare till stånd: först måste ] 
tron på djefvulen, som frambragt det, läg- 1 
gas å sido.

Låtom oss taga ett exempel. Det lig- I 
ger på ett stort sandfält ett mäktigt sten- 1 
block; äfven forntidens råa menniskor funno 1 
företeelsen besynnerlig och reflekterade der- j 
öfver: huru hade det väl kommit dit? men- | 
niskohänder hade ju omöjligen förmått dit- 
välta det. Men det finnes starkare mak- 1 
ter, sådana som uppenbara sig i blixt och | 
dunder: följaktligen är det en gud, eller j 
snarare en djefvul, som vältat dit blocket, I 
ty föreställningen om en ond makt är äldre I 
än begreppet om en kärleksfull gud, men- | 
niskornas fader. En annan tänker ng en 
race af starkare menniskor, jettar, som ut- 1 
fört gerningen; derifrån stammar sagan om 
titanerna, som stormade himmelen. Men 
nu kommer vetenskapen och knackar med 
sin hammare på rullstenen som ligger på 1 
den nordtyska slätten; hon finner att det ' 
är granit, som bildar bergbygnaden i Sve- I 
rige; hon har upptäckt att det finnes många 
sådana vidt kringströdda block, och vat
tenflöden kunna icke hafva fört dem dit 
der de ligga, ehuru sanden på hvilken de i 
hvila fordom var hafsbotten ; blott på sim
mande isflakar, som lösryckt sig från gla- 
ciererna, kunna dessa massor hafva blifvit 
fraktade söder ut, liksom man ännu i dag 
ser det ske på kusterna af Newfoundland. 
Dermed förklaras förekomsten af rullstens- j 
blocken: de bära ännu märke af glacie- 
rernas slipning. Så är hvarje underverk 
och hvarje föremål för öfvertro en miss- I 
uppfattad naturföreteelse, till hvars för
klarande man ansett sig nödgad att taga
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sin tillflykt till det omedelbara ingripandet 
af en öfvernaturlig makt.

En af de djupaste inblickarne i naturen 
hafva vi vunnit genom betraktandet af 
tingens utveckling, såsom redan hos de 
gamla ordet natura icke betyder hvad som 
är utan hvad som blifver. Vetenskapen 
har i alla naturföreteelser igenfunnit denua 
utveckling, först i den organiska verlden, 
der den så tydligt ställer för våra ögon 
de enskilda tingens uppkomst, tillväxt och 
fruktsättning, men der också den långa 
raden af organiska varelser genom arter
nas förvandling bildar ett sammanhän
gande helt, hvars högsta spets är menni- 
skans skapelse. Men äfven i den oorgani
ska naturen röjer sig utveckling, såsom 
historien om vår jords tillkomst lärer oss, 
och slutligen hvad vi genom Spektralana
lysen erfarit om tillkomsten af de öfriga 
verldskropparne. Stjerntöcknet, kometsvan- 
sarne och småplanetsvärmarne visa sig först 
såsom detta verldsstoft hvarutur efter vår 
föreställning verldskropparne sedan bilda 
sig genom förtätning. Men samma be
traktelsesätt börjar äfven att gifva en frukt
bärande forskningsmetod för alla de öfriga 
vetenskaperna: icke en gång teologien och 
politiken förmå längre att undandraga sig 
den samma. Det är nu vår uppgift att 
utsträcka denna naturlag till hela den and
liga och sedliga verlden. Icke blott men- 
niskoandens första uppvaknande var en 
naturprocess, utan hvarje uppenbarelse som 
under historiens lopp kommit honom till 
del har blifvit med nödvändighet fullbordad.

Liksom vi uppgifvit den föreställningen 
att skaparen den ena gången efter den an
dra ingripit i naturprocessens lagbundna 
fortgång, och i dess ställe vunnit en något 
värdigare föreställning om verlden och dess 
skapare, så skall man också komma der- 
hän att låta föreställningen falla om ett 
Guds omedelbara ingripande i mensklig- 
hetens andliga och sedliga utveckling. Ve
tenskapen skall lära sig att förklara de 
historiska tilldragelsernas sammanhang så
som en utveckling af de hos menniskan 
nedlagda bildningsfröen, på samma sätt 
som det sker i den kroppsliga utvecklin
gen. Men derför upphör icke verlden att 
vara ett verk af en gudomlig försyn; om 
det var en nödvändighet att religiösa före
ställningar rörde sig hos menniskan, så 
snart hon började tänka, så är äfven den

högsta menskliga odling icke tänkbar utan 
religion. Några forskare hafva bragt na
turvetenskapen i vanrykte genom sitt på
stående att Gud i naturen och själen i 
menniskan vore föråldrade och alldeles onö
diga begrepp, blotta hjernspöken, från 
hvilka en dristig tänkare hade att frigöra 
sig. Väl fasthåller naturforskaren den sat
sen att man blott får tro hvad man kan 
bevisa eller finner genom följdriktigt tän
kande. Derföre fins det endast så till vida 
en sanning i Goethes uttryck, att tron be
gynner der vetandet slutar, om man med 
»tro» förstår ett blott menande, önskan 
eller hopp, såsom t. ex. i fråga om sjä
lens individuella odödlighet. Men tron att 
det fins en Gud och en gudomlig verlds- 
ordning, och att menniskan har en själ, är 
på samma gång ett vetande, ty hon är 
följden af en förnuftig forskning, någon 
ting som jag tror derföre att jag kan be
visa det med grunder. Blott derföre att 
vid det religiösa tänkandet, äfven hos den 
bildade, ännu fasthänger så mycken vid
skepelse, hafva många utkastat barnet med 
badvattnet, under det att naturvetenskapen 
ändå har den sköna uppgiften att luttra 
den religiösa tanken, i det hon vänder sitt 
skarpa vapen mot allt som gör henne mot
stånd. Men i sin ovetenhet om naturen 
likna menniskorna barn och måste sasom 
dessa uppfostras, icke med hån och spott, 
såsom många göra, ty sådant framkallar 
endast ondska och förargelse, utan genom 
lärdom och undervisning.

Om Goethe har rätt i sitt påstående att 
vi endast begripa det om hvars uppkomst 
vi hafva något begrepp, så förstå vi men
niskan först då när naturforskningen lärt 
oss huru hon uppstått. Den organiska 
verldens utvecklingslag, jemte dess tillämp
ning på menniskan, kan icke mer betrak
tas såsom en blott hypotes, ty den för
klarar på det enklaste och otvungnaste sätt 
alla under den samma fallande naturföre
teelser, men till dess verkan under årtusens 
lopp kunna vi blott sluta af hvad vi upp
täckt inom korta tiderymder, och den kan 
icke såsom en fysisk eller kemisk process 
bevisas genom ett experiment. Och hvad 
har man att sätta i stället, om man icke 
vill medgifva menniskans naturliga utveck
ling? Till och med de naturkunniges för
sök att förklara menniskans uppkomst fram
stå såsom de galnaste inbillningsfoster.
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Beu snillrika Oken mente att efter som ett 
2 års barn väl vore i stånd att uppehålla 
lifvet, om det funne beredda födoämnen 
omkring sig, så måste menniskan liafva 
blifvit skapad i denna ålder, men ett så 
stort embryo kunde icke hafva funnit rum 
i ett moderssköte, och derför hade sådana 
i tusental uppstått i hafvet, hvilket den 
tiden hade kroppens temperatur. Ritgen 
lemnar oss valet mellan ett menniskoem- 
bryo, som uppstått i blomkalken af en 
Rafflesia, eller en meuniskosvamp, som 
uppskjutit på brädden af någon bäck eller 
ett menniskoägg i gytjan såsom krokodi
lens. Om vi nu för tiden fråga huru Gud 
frambragt menniskan, så svarar vetenska
pen att menniskans frambringande är ett 
verk af tiden och, såsom vi kunna sluta, 
ett verk af långa tider, och då menniskan 
endast kan fattas såsom den högsta for
men af animalisk utveckling, så måste vi 
återkomma till den ytterligare frågan, huru 
den första lefvande varelsen uppstått. Sva
ret derpå blir: genom sjelfalstring. Men 
naturlagarne äro så oföränderliga att ännu 
i dag består den moderlösa sjelfständiga 
alstringen för de lägsta organismerna, de 
första begynnelserna, både inom djur- och 
växtlifvet. Hypotesen om i luften sväf- 
vande frön, som skulle ha gifvit upphof 
åt svampar och monader, kan icke veder
lägga den enkla nyktra erfarenhetens iakt
tagelse, att organismer uppstå der det är 
alldeles omöjligt att uppvisa några frön. 
Vid de försök som med hela apparater af 
fysikaliska och kemiska försigtighetsmått 
blifvit utförda i ändamål att vederlägga 
sjelfalstringen, erinras man om Fausts ord:

Och hvad hon ej din ande uppenbara vill, 
det tvingar du ej fram med tumskruf eller 

tänger.
Frågan är icke den, om en sjelfalstring 

eger rum i vissa flaskor och retorter, se
dan man inledt de konstigaste och natur
vidrigaste förhållanden, utan om den sker 
i den fria naturen, om icke samma ämnen 
hvilka såsom näringsmedel äro i stånd att 
underhålla organismens lif, under lifsvil- 
korens, värmens, ljusets, luftens, vattnets 
och kanske ännu för oss obekanta krafters 
medverkan, kan gifva upphof åt det samma. 
Då detta är händelsen, kunde alltså för
synen åt naturkrafternas verksamhet öfver- 
låta att frambringa menniskan. Också 
utan den nvligen erkända företeelsen af 

arternas förvandlingar, äfven utan de nyare 
iakttagelserna af menniskolika djur och 
djurlika menniskobildningar, kunde man 
uppfatta mensklighetens historia såsom en 
utvecklingsprocess. Hvarje vetenskaps hi
storia, men företrädesvis naturvetenskaper
nas, innehåller nemligeu ovederläggliga be
vis för verkliga framsteg i den menskliga 
själsverksamheten. Redan Pascal sade i 
denna mening, att de som vi kalla de 
gamle äro barn, och vi äro de gamle, 
emedan vi äro klokare än dessa voro.

Endast detta är det märkvärdiga att ju 
mer menskligheten åldras, desto starkare 
och lefnadskraftigare blir hon, och att i 
detta fall är åt slägtet beredd en bättre 
lott än åt dess enskilda medlemmar. Äf
ven arter och slägter af djur och växter 
förgås, såsom vi veta, hela folkslag för
svinna, såsom historien lärer, men icke 
menskligheten; hon skrider allt jemt fram
åt med städse föryngrade krafter. Lika sä 
vetenskapen; ja, det är vetenskapen som 
städse ingjuter nytt lif i menskligheten, 
uppställer nya problem för forskningen, 
bjuder nya insigter, öppnar nya källor till 
välstånd: endast hvad som icke kan följa 
henne bär dödens frö i sitt innersta. Men 
om historia och språk, religion och konst, 
och menniskosjälen och det menskliga sam
fundet kunna blifva föremål för en natur
vetenskaplig behandling, som ådagalagt 
det öfverraskande beviset att en fortgående 
utveckling öfver allt egt rum, omfattar icke 
då naturforskningen hela vårt vetande? 
Och om den menskliga bildningen ensamt 
beror på vetandet, med hvilket äfven vår 
sedliga lefnadsåskådning förädlar sig och 
vår känsla vinner i djup och rikedom, är 
icke då också naturvetenskapen den rena
ste källa ur hvilken vi kunna ösa sannin
gen? Men vi kunna icke förtiga att mot 
den naturvetenskapliga betraktelsen af men
niskan står den ännu vanligaste, den hi
storiskt teologiska, hvilken äfven Plato 
hyllade, i den skarpaste motsats. Enligt 
denna utgick menniskan fullkommen ur 
skaparens hand och föll genom sin egen 
skuld. Vi äro, om vi erinra oss vår egen 
ungdom, underkastade samma sköna irring, 
i det vi föreställa oss denna ålder skönare 
än den i verkligheten var, derför att vi 
sjelfva voro ofullkomligare och icke sågo 
tingen sådana de äro utan sådana de syn
tes för oöfvade sinnen och omdömeskraft.
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Men är icke den mogna mannen, som fyl
ler verlden med sina handlingar, ett full
komligare väsende än ynglingen, hos hvil- 
ken hänförelsen brinner endast för hvad 
han en gång skall komma att uträtta? 
Icke ett enda bevis kan anföras till stöd 
för det antagandet att den menskliga bild
ningen ursprungligen stod högre än seder
mera. Man åberopar mot den satsen att bild
ningen är naturforskningens verk, såsom 
mot en hädelse, gema den gamla klassiska 
bildningen. Men var ej hela den grekiska 
filosofien en naturfilosofi, och är icke hela 
grekernas gudalära ett förherligande af na
turkrafterna? Apollo är solguden och der- 
före skönhetens gud, men när han sänder 
förgiftade pilar mot grekernas här framför 
Troja, så är det blott en poetisk beskrif- 
ning af det faktum att solhettan alstrar 
dödliga sjukdomar, nu alldeles som for
dom. Var ieke forntidens största tänkare 
Aristoteles en naturforskare af första ran
gen? Hafva icke de grekiska konstnärerna 
lyssnat på naturen, då vi funnit att det 
skönaste förhållandet i proportionen af 
kroppsdelarne på deras berömdaste statuer 
icke var någon uppfinning af skönhets- 
sinnet utan frukten af noga aktgifvelse på 
den verkliga naturen? Väl var deras na
turkunskap ofullkomlig, men äfven i hu
manitet stodo de gamle efter oss. Vid
skepelsen genomgår hela deras lif, äfven 
deras gudstjenst. Themistokles förordnar 
ännu ett menniskooffer, och Aristoteles an
ser slafveriet grundadt i menniskonaturen, 
då han säger att somliga menniskor äro 
födda till att herska, andra till att tjena.

Naturvetenskaperna hafva nu för tiden 
ett högre värde än någonsin, ty de hafva 
från olika sidor blifvit lyftade till en höjd 
der deras vägar sammanstöta och hvarifrån 
öppnar sig en öfverraskande och belönande 
utsigt; det är utsigten öfver hela naturens 
enhet och dess fullständiga harmoni, sådan 
den för oss uppenbarar sig i det förut endast 
anade sammanhanget af samtliga natur
företeelserna. Naturen är något bestående 
under företeelsernas vexling; materiens 
kretslopp, kraftens bevarande och förvand
ling, alla lifsformers utveckling ur hvar
andra, lifvets ursprung ur det liflösa, och 
slutligen det oskiljbara sammanhanget mel
lan fysiska och andliga processer vid upp
täckter, hvilka blifvit, oberoende af hvar
andra, gjorda på kemiens, fysikens och

fysiologiens fält, men som sins emellan 
stå i det närmaste sammanhang, något 
som kan gälla såsom ett vitnesbörd om 
deras sanning. På detta stadium erbju
der naturen en kunskap som förblef till
sluten för hvarje filosofi; här lyfter hon 
sig till en poesi inför hvilken verldsaltet 
uppenbarar sig såsom en bild af högsta 
skönhet, såsom en Kosmos. Och öfver 
denna verld står ännu skaparen, inför hvil
ken den djerfvaste forskare ödmjukt böjer 
sig.

Under det att den moderna vetenskapen 
uppvisar de högsta yttringar af mennisko- 
andens kraft, kallar man materialismen för 
tidens strömning och beskyller naturforsk
ningen för att utbreda den. Denna be
skyllning beror på ett misstag. Natur
vetenskapen har aldrig påstått att mate
rien ensam har en verklig tillvaro, ty äf
ven medvetandet, grunden för all andlig 
verksamhet, är för naturforskningen en 
verklighet. Men hon har ater insatt den 
föraktade materien i hennes rättigheter, i 
det hon kunde visa att all andeverksam
het utan undantag är bunden vid kropps
liga processer. Till och med i folksprå
ket yttrar sig en afsky mot materien, i det 
att man med detta ord betecknar sådana 
saker som äro vidriga för vara sinnen, 
stinkande ämnen o. s. v. Men det hög
sta som en skald eller tänkare frambragt 
lyckas honom endast genom denna mate- 
rie som darrar i hjernans vibrerande nerf- 
trådar. Till och med hos naturforskarne 
stöta vi på en vedervilja mot att erkänna 
öfverensstämmelsen mellan kroppsliga och 
andliga processer, äfven då deras studium 
ligger snarare åt fysikaliska och kemiska 

I än åt fysiologiska och antropologiska un- 
! dersökningar. Fysikern Baumgärtner, for

dom president i Wiener-vetenskapsakade- 
mien, trodde sig kunna uppvisa en djup
gående skiljaktighet mellan de materiella 
och de andliga krafterna. Men hans be- 
skrifning är fullkomligt falsk, om hon också 
är öfverraskande och vid första ögonblic
ket synes hafva något slående. Han säger 
nemligen: »De materiella krafterna i natu
ren förblifva ständigt de samma, men de 
andliga hafva blifvit något annat än de 
voro från början.» Det påstås alltså att 
värme, tyngdkraft, kemisk frändskap verka 
nu på samma sätt som för tusen al sedan, 
men att tankarne som sätta folken i rö-
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reise äro andra nu än då. Men det är 
icke de andliga krafterna som blifvit an
dra, utan deras verkningar. Såsom and
liga krafter, livilka man kan jemföra med 
de materiella krafterna, kunna endast be
tecknas de enklaste förmögenheter som till
höra den menskliga tankekraften, följakt
ligen sinnesförnimmelsen, minnet och in- 
billningskraften. Dessa hafva i sitt väsen 
ingen ting förändrat sig — de förekomma 
till och med i djurens hjerna — men de
ras verkningar, tankarne, förställningarna, 
erfarenheterna, hafva blifvit fullkomligare, 
såsom t. ex. i naturvetenskapen eller mu
siken. Men hafva icke äfven de materiella 
naturkrafternas verkningar blifvit andra? 
Såsom sådana kunna vi betrakta de orga
niska kropparne. Äro icke de nu lefvande 
djuren och växterna andra än de voro i 
urtiden, ehuru elementen af hvilka de äro 
sammansatta och deras krafter förblifvit de 
samma? Äfven de särskilda organen, såsom 
matsmältningens, blodomloppets och mu
skelverksamhetens, kunna hafva blifvit full
komnade genom fortsatt öfning, lika så 
sinnena och hjernan och den motsvarande 
andliga begåfningen. Vi varsna samma 
framsteg i den materiella organisationen 
som i de andliga förmögenheterna. Lika 
som tyngdkraften förblifvit den samma, 
så äfven den omständigheten att sinnes
intrycken verka på medvetandet, som är 
själens tyngdkraft. Vidare säger Baum
gärtner: »Inom mekaniken ökas ingen kraft: 
verkan är aldrig större än orsaken; men 
båda delarne eger rum i den intellektuella 
verlden. En skald inspirerar ett helt folk.» 
Men hade ej detta sitt motstycke i den 
materiella verlden ? En svafvelsticka sätter 
en hel skog i brand, en liten nedfallande 
sten blir en lavin, ett par jästceller sätta 
ett stort kar i jäsning. I alla dessa fall 
meddelar sig de små delarnes rörelse åt 
stora massor. Således råder äfven här den 
största öfverensstämmelse mellan det som 
föregår i den kroppsliga och den andliga 
verlden.

Huru man har att föreställa sig krop
pens och själens förening med hvarandra, 
är icke blott lösningen af en filosofisk fråga, 
utan insigten i detta förhållande ger oss 
ensam de riktiga grundsatserna för menni- 
skans kroppsliga och andliga uppfostran. 
Redan Sokrates sade det rent ut, att man 
aldrig bör öfva själen utan kroppen, och 

Anaxagoras såg att alla menniskans and
liga företräden äro grundade i hennes or
ganisation. Huru mycket bättre borde icke
vi än de gamle veta att vårt själslifs helsa 
är bunden vid de kroppsliga förrättnin
garnas regelbundenhet, men vi lida ännu 
mycket illa af den falska tankeriktning 
som föraktar materien och tillbakastöter 
kroppens fordringar. Enligt de nyaste be
rättelserna af den preussiska statistiska 
byrån befunnos, bland 138,000 unga män 
som erhållit rättighet till den ettåriga fri
villiga vapentjensten, endast 33 % eller 
tredjedelen tjenstdugliga. Denna sjuklig
het alstras i skolan. Och ändå gymnasti
serar man ju, om vintern en timme i vec
kan. När skola vi upphöra att betrakta 
de båda sidorna i vår natur såsom mot
satser? Visserligen behöfver kroppsarbeta
ren en annan organisation än den lärde, 
och den menskliga färdigheten har ett olika 
värde, allt efter som den kommer från ar
men eller från hjernan, men båda dessa 
organ behöfva för sin fulla verksamhet 
samma friska blod. Den öfveransträngda 
arbetskarlen och den utarbetade lärde äro 
båda lika långt från idealet, så olika deras 
värde för öfrigt må vara. Den harmoni 
som vi upptäcka i verlden bör vara målet 
för all uppfostran; deri ligger äfven den 
menskliga gestaltens skönhet, som griper 
oss så mäktigt emedan den är så sällsynt. 
De tyska högskolorna kunna berömma sig 
af att genom århundraden hafva i hela sin 
inrättning hänvisat på ungdomens harmo
niska bildning, men nu för tiden se vi 
lärda korporationer alldeles likgiltiga för 
hvad som trängt ned till sjelfva massan 
af folket.

Det var Des Cartes som yttrade det 
märkliga ordet, att om det finnes något 
medel att göra menniskorna bättre än de 
verkligen äro, så måste det sökas inom 
medicinen, ty menniskoanden är så be
roende af de kroppsliga organen, att hvarje- 
fullkomning i de senare måste komma den 
förra till godo. Huru äro ej i sjelfva ver
ket våra organ i stånd att uthärda, särdeles 
sinnesverktygen? Om en menniska hos sig 
förenade alla de färdigheter som vi under 
särskilda omständigheter för hvarje sinne 
finna genom öfning uppnådda, de bengaliska 
spinnerskornas känsel, den blindes eller ton
konstnärens hörsel, målarens färgsinne, bild
huggarens formsinne, hvilken rik andlig ut-
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rustning skulle icke blifva följden deraf! I en 
annan mening har Des Cartes’ förutsättning 
blifvit verkliggjord. Det är naturvetenska
pen som på ett underbart sätt förbättrat 
vårt ädlaste sinnesorgan, ögat, hvilket nu 
med sin blick dyker ned i de aflägsnaste 
verldar och upptäcker en ny verld i det 
minsta rum. Jag han icke neka mig att 
anföra de sköna ord med hvilka Keppler 
i företalet till sin Dioptrik tilltalar det 
nyuppfunna, af honom förbättrade telesko
pet: »O mångkunniga spejarerör, kostba
rare än hvarje spira! Eller står icke den 
som håller dig i sin hand såsom en konung, 
en herre öfver Guds händers verk?»

Det gafs en tid då naturforskarne voro 
icke endast läkare utan äfven prester. Äro 
de det icke i viss mening ännu? De äro 
ju dock utläggarne af naturlagarne, och 
hvad äro dessa annat än Guds tankar? 
Men naturvetenskapen är blygsam; hon är 
icke hersklysten, och hvem som vill för
neka hennes sanningar gör sig ensam skada. 
Hon patvingar ingen sina satser, sänder 
inga bannstrålar mot de otrogne; hon för
smår till och med polismaktens hjelp för 
att skaffa sig erkännande. Hennes segrar 
äro icke förvärfvade med blod utan med 
svett. Också håller hon sig icke för ofel
bar, emedan hon fortskrider: endast natu
ren sjelf är ofelbar eller den erkända na
turlagen.

Gränserna för naturforskningen äro i 
hvarje tid äfven gränserna för det mensk- 
liga tänkandet, men den eröfrande veten
skapen framflyttar oupphörligt dessa grän
ser, och den som skulle vilja säga att det 
finnes någon förnimbar gräns för detta 
framsteg, honom vilja vi erinra om det ord 
som den döende Herder med så mycken 
tillförsigt uttalar· »Är då icke hela fram
tiden vår?» Och hvilken är framtiden för 
den med naturvetenskapen så oupplösligt 
förenade menskliga bildningen? Såsom 
högsta målet för den samma nämner man 
ständigt humanitet, mensklighet. Är det 
icke underbart att ordet »menniska» är så 
omfattande att vi icke kunna uppställa 
någon annan fordran för vårt högsta sed
liga sträfvande än att vara menniska? Men 
mensklighetens kostligaste egendom är ve
tenskapen; låtom oss sluta oss omkring 
detta palladium. Vetenskapen kan icke 
vända om: hennes lösen är »framåt!» Lå
tom oss i stormen mot fienderna högt bära 

fanan med de gyllene orden: »Forsknin
gens frihet». Liksom Konstantin, då han 
vid begynnelsen af en ny tid höjde kors
fanan, kunna äfven vi ropa: »I detta tec
ken skola vi segra».

Vi hafva här ofvan meddelat ett af de 
i vårt tycke bästa föredragen vid de tyska 
naturforskarnes sammankomst förlidet år, 
icke för att oroa någons samvete, utan för 
att visa, huru den rena och förutsättnings- 
fria naturforskningen betraktar menniskans 
förhållande till Gud och till det öfversin- 
liga. Den vetenskapliga forskning som 
förnekar allt annat än det handgripliga, 
och lägger lifvets källa i atomernas me
kaniska rörelsemoment, är nemligen icke 
en ointresserad forskning utan en filoso
ferande materialism, lika doktrinär som nå
gonsin den mest doktrinära teologi, ehuru 
den sje-lf är en ateologi, det vill säga en 
lära som försöker leda i bevis att ingen 
gud fins. Den som för sitt sinnes ro be- 
höfver tron på menniskans skapelse i ord
grann öfverensstämtnelse med någondera 
af de båda redaktionerna af skapelseurkun
den i 1 och 2 kapitlen af 1 Mosebok må 
icke kasta den ifrån sig, om han dermed 
måste försaka öfvertygelsen om en allsmäk- 
tig och kärleksrik försyn; men vetenska
pens ljus kan icke utan fara för sjelfva 
religionen utestängas från den allmänna 
bildningen, och man har icke sett att den 
sekulära odlingen drifvit kristendomen ur 
verlden, om ock dess bekännares tanke
gång och uppfattning af verlden och dess 
ursprung icke äro de samma som de första 
kristnes, eller ens som Luthers och hans 
själsförvandters under protestantismens för
sta stora dagar. Det är af denna anled
ning som vi ansett riktigt att tid efter 
annan meddela våra läsare några af de 
ädlaste uttalandena från naturvetenskapens 
sida, och vi torde någon annan gång blifva 
1 tillfälle att redogöra för en märklig för
klaring om gränserna för bekantskapen 
med naturen af Emil du Bois-Reymond, 
hvarvid vi äfven torde komma att i förbi
gående taga i betraktande ett arbete, kal- 
ladt »Den gamla och den nya tron», hvari 
den gamle David Strauss med en viss en
tusiasm kastar sig i ateismens armar och 
söker på dogmatiskt sätt stödja denna 
öfvertygelse på vissa af naturvetenskapens
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resultat, men med ett begagnande af Dar- | säkert är dem sjelfva i ingen ringa grad 
win’s och andra forskares hypoteser, som | och på intet behagligt sätt öfverraskande.

Blick på pressen.
Det af vice talmannen samtidigt hos 

kamrarne väckta förslaget att riksdagen 
skulle till kongl. maj:t aflata underdånig 
hemställan om konungens kröning har i 
dubbelt afseende varit föremål för diskus
sion i ett par tidningar, och den formella 
behandlingen är onekligen egnad att till
draga sig en viss uppmärksamhet. Riks
dagsordningens hela anda förbjuder kam
rarne att besluta underdåniga framställnin
gar i något ämne, utan att frågorna förut 
blifvit af utskott behandlade, och Första 
kammaren remitterade frågan om kröningen 
till kanslideputerade. Men då riksdagens 
kanslideputerade sakna all befogenhet att 
afgifva yttranden om förslag som fordra 
utskotts behandling, har man sökt förklara 
saken så, att remissen i Första kammaren 
endast gälde de båda kanslideputerade som 
äro af denna kammare tillsatte, och hvilka 
i denna särskilda fråga skulle handla såsom 
ett tillfälligt utskott. Det kan låta sig 
göra i en kammare såsom den första, der 
sjelfva saken antagligen icke föranleder 
några yttranden af stridiga meningar, men 
formriktigast har enligt vår tanke Andra 
kammaren förfarit, som remitterat förslaget 
till ett verkligt tillfälligt utskott.

Om sjelfva saken är föga att säga. Hvad 
som gör Sveriges konung till hvad han är, 
det är icke den symboliska handlingen i Stor
kyrkan utan successionsordningen, och om 
konung Oscar II funnit för godt att för 
första gången möta riksdagen i full kunglig 
ornat, hade han deri varit i sin goda rätt, 
utan att någon haft något derom att säga 
— må hända har det i vissa afseenden 
blifvit helsadt såsom välbetänkt. Den logiska 
bevisning som en gerna hörd talare på Andra 
kammarens Stockholmsbänk frambar motkrö- 
ningens behörighet hade, äfven med något 
mindre bitterhet, varit lika bindande, men 
det är ej för dem som tänka logiskt som 
de gamla plägsederna iakttagas. Om krö
ningens bortfallande gjorde oro i någon af 
våra minst upplysta vrår af någon aflägsen 
provins, så är det ju genast ett skäl för 
dess bibehållande, och allra minst böra olika 

meningar i en så oväsentlig smakfraga få 
gifva anledning till hetsiga diskussioner.

En insändare, som undertecknar sig 
patriot, har i Nya Dagligt Allehanda ut
tryckt sina bekymmer öfver den stora mängd 
af dyrbara bruksegendomar och grufvor som 
jemte annan egendom under den allra sista 
tiden öfvergått i utländingars händer, och 
han hoppas att saken på motionsväg måtte 
komma under riksdagens behandling. Vår 
uppmärksamhet har länge varit fäst på 
detta bekymmersamma förhållande, och vi 
hade redan förliden höst ämnat göra det 
till föremål för en särskild uppsats, men 
det har icke lyckats att i de äldre riks
dagshandlingarna återfinna första föranled
ningen till den kongl. kungörelsen af den 
29 oktober 1829, och utan säkra histori
ska förutsättningar kommer mau på detta 
svåra fält icke af stället. Att genom lag 
absolut förbjuda utländingar som icke äro 
svenska undersåtar att köpa jordegendom 
skulle vi anse föga välbetänkt, om det kung
liga tillstånd som dertill fordras gifves med 
tillbörlig urskilning. Deremot instämma 
vi gerna i «Patriots« önskan, att då det är 
så stor tillgång på kapital, svenska män 
måtte ådagalägga något större nit att åt 
landet bevara värdefulla besittningar, som 
kunna blifva både dess ära och välmakt. 
Men vi må öppet erkänna att vi ej hafva 
särdeles vänskap för jordegande aktiebolag,· 
äfven då de bestå af landsmän, ty mång- 
höfdade husbönder, som representeras af 
disponenter eller förvaltare med af bolags
stämma bundna händer, kunna aldrig ställa 
sig i det rent personliga förhållande till de 
underhafvande som är nyttigast för de se
ñares trygghet och välbefinnande. Jordens 
egande af enskilde behöfver ej hindra in
dustriella föreningar: grufvor, vattenfall 
och verkstäder, till och med under vissa 
förutsättningar skogar, kunna gerna vara 
bclagsegendom ; men frälsebönder, torpare 
och husmän må mindre väl på en sådan 
régime, och sjelfva den odlade jorden synes- 
vara i behof af en fritt tänkande och hand
lande personlig målsman.
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Strödda underrättelser.
Skogshushållningen i forhållande 

till naturens hushållning. (Eftei-Na
ture). Till hvilken grad klimatet på någon 
punkt af jorden kan förändras genom men- 
niskans arbete, är ännu en öppen fråga. 
Vi äro vane att anse vissa områden såsom 
af naturen dömda till evig ofruktbarhet. 
Afrikas och mellersta Asiens öknar, Sibé
riens isrike och andra trakter synas vara 
på förhand bestämda till en dyster, liflös 
enslighet. Att klimatet blifvit inom en nyare 
tid väsentligen förändradt, känna vi såsom 
ett historiskt faktum. Macaulay har gjort 
oss förtroliga med de våta dimmor och 
eviga regnmoln med hvilka de britiska 
öarna voro öfverhängda under den tid som 
föregick saxarnes och danskarnes ankomst. 
Mycket af den klimatförändring som sedan 
den tiden egt rum har utan tvifvel sin 
grund i landets successiva uppodling och 
det omfång hvari kärrmarkerna blifvit ut
dikade, men den förnämsta faktorn har 
helt visst varit förstöringen af de skogar 
som den tiden betäckte största delen af 
landet.

Det sätt hvarpå skogarne verka till för
ökande af atmosferens fuktighet har san
nolikt blifvit mycket missförstådt. Till och 
med i ganska upplysta tidskrifter får man 
läsa att det kommer af den attraktion som 
träden utöfva på regnmolnen. Den princip 
enligt hvilken träden verka detta är emel
lertid,åtminstone ihufvudsaken, att detjenst- 
göra såsom pumpar, som suga till sig den öf- 
verflödiga fuktigheten ur marken. De mest 
tillförlitliga försök visa, att under vanliga 
omständigheter hafva växterna ingen för
måga att genom sina blad uppsuga vatten, 
vare sig i fluid eller gasform; deras till
försel af vätska går uteslutande genom 
deras rötter, och det öfverflödiga afdunstar 
genom bladen. Beloppet af den vatten
ånga som af växterna sålunda levereras åt 
atmosferen är oerhörd och har varit före
mål för noggranna beräkningar af franska 
och tyska botanister. Pettenkofer redogjorde 
nyligen inför Baierska vetenskapsakademien 
för några experiment han anstält öfver af- 
dunstningen från en ek under hela dess 
sommarväxtlighet. Han fann att vatten
mängden gradvis tilltog från maj till juli, 
och derefter regelbundet aftog till oktober. 

Antalet löf på hela trädet uppskattade han 
till 751,592, och hela afdunstningsbeloppet 
under året till 539,16 centimeter vatten. 
Medeldjupet af det regnvatten som hela 
tiden föll på den yta som betäcktes af 
trädet steg icke till mer än 65 centimeter; 
afdunstningen var således 8| gånger så 
stor som regnvattnet. Ofverskottet måste 
af rötterna uppdragas från ett ganska stort 
djup, och sålunda förebygga träden klima
tets allt för starka uttorkande, derigenom 
att de åt luften återställa den fuktighet 
som eljest skulle af floder och bäckar ut- 
fraktas i hafvet.

Det omedelbara resultatet af skogarnes 
uthuggande i ett tätt trädbevuxet landskap 
skulle följaktligen blifva att öka propor
tionen af det årliga regnfall som genom 
landets naturliga afloppsvägar föres till haf
vet, och i samma proportion minska massan 
af den fuktighet som omärkligt återvänder 
till atmosferen och der förtätas till regn 
och dimma. Inom vissa gränser är det 
gifvet att detta måste vara ett oblandadt 
godt, men i den mon landet blifver tätare 
befolkadt och jorden dyrbarare för odlingen 
af födoämnen, ligger faran vanligen i den 
motsatta ytterligheten, att landet blir så 
blottadt på skogar att klimatet blir för 
torrt för ett fördelaktigt bedrifvande af 
åkerbruk. Detta har 1 sjelfva verket i se
nare tider egt rum i en sådan utsträckning 
att det väckt allvarsamma farhågor, och i 
många delar af det europeiska fastlandet 
gör man stora ansträngningar för att åter
ställa de skogar man förut tanklöst för
härjat. I en enda kronopark i Dalmatien 
äro för detta äudamål uppdragna fem mil
lioner unga trän. I de britisk-indiska be
sittningarna uppnådde de olägenheter som 
voro en följd af skogarnes utrotning för 
några år sedan en sådan höjd, att det for
drades regeringens omedelbara inskridande 
för att afhjelpa det onda. De indiska 
skogarne äro i sig sjelfva en källa till be- 

! tvdliga inkomster, emedan de frambringa 
det utmärkta skeppstimret teak, och dess 
utom en massa af sådana träslag som be
gagnas till finare snickeri. Men detta var 
icke den goda eller ens den svaraste följ
den af skogarnes lättsinniga förstöring; 
torkan, som återkom allt oftare och räckte
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allt längre hvarje gång, hade i sitt följe 
ohyggliga missväxter, och när regnet ändt- 
ligen kom, uppsvälde floderna förfärligt och 
förorsakade förstörande öfversvämningar. 
Regeringen tog slutligen saken om hand, 
och i alla de indiska provinserna är sko
garnes bevarande nu mera en vigtig del 
af förvaltningen, ehuru mycket ännu åter
står att göra för att fullända och konso
lidera systemet. På Mauritius hafva lik
nande orsaker frambragt liknande verknin
gar;' öns fruktbarhet har blifvit minskad 
med skogarnes uthuggande, och den röt
feber som några år sedan decimerade in- 
vånarne i Port-Louis tillskrefs den malaria 
som var en följd af de häftiga öfversväm
ningar hvilka följde på hvarje nederbörd.

Litteraturen öfver skogarnes bevarande 
— Forest Conservancy är det tekniska ut
trycket — är nu mera öfverväldigande. Det 
förnämsta verket för Indien är af Hugh 
Cleghorn, medicine doktor och Conservator 
i presidentskapet Madras, men oupphörliga 
aktstycken inkomma från samtliga kolonial
förvaltningarna, och ett af de mest fram
stående namnen i denna litteratur är Fer
dinand von Muellers, kurator vid botaniska 
trägården i Melbourne, hvars outtröttliga 
bemödanden för införandet och acklimati- 
seringen i andra verldsdelar af australiska 
träslag förtjena det varmaste erkännande.

Från Algeriet förspörjes alldeles det sam
ma som från Indien. Anda till 1865 var 
arabernas skogsförhärjning med eld och 
andra medel ofantlig, till dess regeringen 
tog saken om händer, nitiskt understödd 
af ett par franska och engelska jordegare 
inom kolonien. Det träd man der funnit 
ändamålsenligast att ersätta skadan är icke 
inhemskt utan ett af den familj som i 
Australien är bekant under namn af gum
miträdet, Tasmaniens Eucalyptus globulus. 
Den stora fördelen af detta träds plantering 
är icke allenast det dyrbara virket utan 
dess utomordentliga snabbväxthet, som är 
så stor att den säges växa tjugo gånger 
fortare än eken. Detta träslag har äfven 
genom Muellers bemödanden blifvit med 
stor framgång infördt i södra Frankrike 
och har visat sig fullkomligt härdigt i detta 
klimat. Bladen sägas afsöndra en gummi- 
artad saft, hvilken skall vara af största 
nytta såsom läkemedel mot rötfeber.

I det franska departementet Hautes Alpes 
har ett intressant försök af något skiljaktig 

beskaffenhet nyligen blifvit företaget. Sam
ma orsaker hafva äfven der medfört sa mma 
följder. Ar från år hade de högt belägna 
byarne blifvit öfvergifna, och på tjugo år 
hade befolkningen minskats med 11,000 
personer. Ett försök att återplantera sko- 
garne mötte häftigt motstånd från bönder
nas sida, och de fingo tillåtelse att sätta 
gazonnement — anläggandet af gräsvallar — 
i stället för reboiseringen eller återplan- 
terandet af träd. Verkningarna deraf sägas 
hafva varit högst välgörande; sedan den 
nakna alfven blifvit betäckt med grästorf 
har afdunstningen blifvit förekommen, och 
regnet kan nu åter tränga ned i jorden i 
stället för att genast löpa bort i förstö
rande floder; de områden som för få år 
sedan öfvergåfvos för sin ofruktbarhet åter
vinna nu småningom en yppig vegetation, 
som ger skydd och föda åt hjordar af alla 
slag, hvilka länge varit främlingar i dessa 
nejder. Floderna blifva klarare och mindre 
våldsamma, och broarne blifva icke längre 
periodiskt bortförda.

Det fins sannolikt intet vetenskapligt 
område åt hvilket mensklig energi och 
uppfinningsförmåga kunde med större fördel 
riktas än återgifvandet af växtlighet åt de 
öde rymderna på jorden.
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