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VECKOSKRIFT *
FÖR

POLITIK OCH LITTERATUR
UTGTFVEN AF

C. F. BERGSTEDT.

N° G. Lördagen den 8 Februari 1873.

Berättelsen om statsrevisionen.
En blick på deu digra qvartvolum af ! 

mellan 3 och 400 sidor, utom stora och 
breda tabeller, som kallas »Riksdagens re- : 
visorers berättelse om den år 1872 af dem 
verkstälda granskning af Statsverkets samt 
andra af allmänna medel bestående fonders 
styrelse och förvaltning under år 1870, 
jemte de i anledning af samma berättelse 
infordrade och till kongl. maj:t afgifna un
derdåniga utlåtanden», kan ega åtskilligt 
intresse, ehuru knappast nyhetens. Sen
färdigheten af vår offentliga redovisning 
har varit så ofta och så allvarsamt på tal, 
äfven i våra egna spalter, att föga derorn 
nu är att tillägga. Den långa titeln, som vi 
nyss pligtskyldigast och vördnadsfullt upp
repade i hela dess imposanta omständlig
het, säger oss i de två små årtalen som 
insmugit sig i den långvindade officiella 
frasen allt hvad som behöfver sägas. Först 
efter nära två år sedan den period för- 
lupit som är föremål för granskningen 
sätter sig den tolfhöfdade statsrevisionen 
ned, för att för andra gången granska sam
ma siffror som redan genomgått Kammar
rättens falkögda skärskådande, och befinnes 
det då att auktions-proceuten å några från 
en kronopark försålda vedfamnar varit hö
gre än herrar revisorer anse billigt, eller 
att något cmbetsverk prenumererat på Here ' 
exemplar af Post- och .nrikes-Tiduingar i 
för 1870 än rikets sanna välfärd synes hafva j 
fordrat, utan att de öfver anmärkningarna 

underdånigst afgifna förklaringar hvilka ve
derbörande myndigheter, vare sig ståthållare 
eller domstolar eller rikskollegier, med alla 
sina ledamöters namn från presidenten ända 
ned till sekreteraren tropligtigast underteck
nat, förmå att gifva tillfredställande reson, 
då står det 1873 års riksdag fritt att på ett 
eller annat sätt göra anordning om rät
telse, och 1876 års revisorer kunna til! 
1877 års riksdag inberätta, huru vida så
dan rättelse då blifvit iakttagen eller icke.

Våra åsigter om nödvändigheten och 
möjligheten af en skyndsammare afslutning 
af statsräkenskaperna hafva icke undergått 
någon förändring sedan vi för två år ytt
rade oss i ämnet, men då det föga lärer 
löna mödan att nu upptaga frågan i hela 
dess omfång, skola vi i stället försöka, om 
vi i den föreliggande berättelsen kunna 
hitta ett eller annat korn af intresse, som 
eljest kunde löpa fara att förbises.

För att gå i ordning med hufvudtitlarne. 
söker man i första rummet den mycket 
omtalade anmärkningen om statens egande- 
rätt till hofstallets hästar, ehuru den före
kommer först i slutet af berättelsen. Deu 
är mycket fogligt framstäld. »Revisorerne», 
heter det, »som tagit kännedom om de hos 
Kammarkollegium förvarade förteckningar 
Öfver möbler och andra inventarier vid de 
kungliga slotten, hafva dervid funnit att 
uti dessa förteckningar icke finnas omför- 
mälda hästar, åkdon och stallinventarier,
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ehuru, enligt hvad 1809 års riksdagshand
lingar gifva vid handen, hvad till hofstal- 
let hörer synes böra åtminstone till viss 
del såsom statsegendom betraktas, hvar- 
före förteckning jemväl för desSa inven
tarier torde böra, på enahanda sätt som 
kongl. brefvet af den 20 september 1841 
föreskrifver rörande annan staten tillhörig 
egendom å de kungliga slotten, upprättas 
för att i Kammarkollegium förvaras och, 
då så äskas, riksdagen och dess revisorer 
tillhandahållas». Riksmarskalksembetet upp
lyser till svar derpä, att några hästar som 
tillhöra staten nu mera icke finnas i hof
stallet, och att samma embete i det nyss- 
nämda kungliga brefvet saknat anledning 
att till Kammarkollegium inberätta om de 
förändringar som de i brefvet nämda »möb
ler och inventarier» undergått, men att, i 
fall konungen så befaller, skall riksmar
skalksembetet till kammarkollegium insända 
en af chefen för hofstallet uppgjord för
teckning öfver de i hofstallet förvarade 
selar, åkdon m. m. som tillhöra staten. 
Chefen för hofstallet yttrar att de i dess 
kontor förvarade handlingarna »icke gifva 
anledning till antagande att hofstallets 
hästar eller någon del deraf egas af sta
ten». Jemlikt kongl. brefvet af den 28 
december 1828 hade hofstallets rättighet 
att mot 200 rdr banko stycket årligen er
hålla 15 unghästar från rikets stuterier 
upphört, och hofstallets remontering hade 
sedan den tiden skett på konungens egen 
bekostnad, »hvadan antagandet att hästarne 
vore staten tillhöriga torde sakna all grund.» 
Vi förmoda att. frågan härmed för alltid 
är sliten; emellertid har revisorernas an
märkning framkallat den upplysningen att 
staten verkligen innehafver eganderätt till 
några åkdon, selar m. m. som förvaras i 
hofstallet, antagligen de gamla s. k. sju- 
glasvagnarne och sådana paradåkdon som 
förr begagnades vid vissa stora tillfällen, 
men som nu mera endast undantagsvis 
torde komma i användande.

Emedan statsräkenskaperna först 20 må
nader efter räkenskapsperiodens utgång äro 
färdiga att läggas under statsrevisorernas 
ögon, händer det ej sällan att öfverklagade 
oegentligheter varit Here år undanröjda nai
de anmärkas. Detta är förhållandet med 
en reflexion på hvilken vi i början af vår 
uppsats antydde, rörande beräknad för- 
päljnjngsprocent å några från Gripsholms 

kronopark afyttrade skogsalster; med slu
tet af 1870 upphörde det öfverklagade för
hållandet, och en öfverjägare med fast års
lön anstäldes, så att någon provision på 
försålda effekter icke under de två sista 
åren varit beräknad.

Stundom gifva statsrevisorerna förslag 
till förändringar i ett eller annat afseende, 
hvilka hos vederbörande myndigheter finna 
beredvilligt understöd, såsom då de, med 
hänseende till vigten och betydelsen af de 
allmänna arbeten som utgöra föremål för 
väg- och vattenbyggnads-styrelsens verk
samhet, ansett önskvärdt att. de af denna 
embetsmyndighet utgifna berättelserna kun
de under en särskild littera ingå i Sveriges 
officiella statistik. 1 förening med chefen 
för statistiska centralbyrån förordar väg- 
och vattenbygguadsstyrelsen den föreslagna 
anordningen, och vi kunna således vänta 
oss en statistisk serie rörande allmänna 
arbeten, föregången af en inledande af- 
handling, innehållande hufvudsakligt de nu 
gällande bestämmelserna för verksamheten 
inom detta förvaltningsområde, en sum
marisk öfversigt af hittills samlade iakt
tagelser och vunna resultat, jemte annat 
mer som kan anses nödigt att meddela 
till upplysning öfver innehållet af berät
telseföljden. Utlåtandet upplyser att utom 
de årliga berättelser som varit ingifna till 
regeringen har styrelsen på kongl. majits 
befallning till riksdagen aflemnat treåriga 
redogörelser för användningen af de till 
allmänna arbeten anslagna medel, hvilka 
blifvit af Riksgäldskontoret publicerade för 
att till riksdagens ledamöter utdelas, men 
icke i stort och prydligt qvarto, såsom 
alla öfriga statistiska berättelser, utan »lika 
med så kallade fickformat, troligen», såsom 
de båda erabetsverkscheferna icke utan en 
viss officiel ironi anmärka, »i afsigt att 
hvarje riksdagsman måtte, för påkommande 
behof, kunna medföra berättelsen i fickan»· 
En sådan typografisk skandal bör hädan
efter rimligtvis kunna undvikas.

En liknande önskan har blifvit framstäld 
med afseende på fångvårdsstyrelsens be
rättelser. Sedan revisorerna anmärkt att 
direktörerna vid samtliga straff- och ar- 
betsfängelserna åtnjuta den högsta provi
sion å behållna inkomster af fångarnes ar
bete som styrelsen eger att bestämma· 
nemligen 4 procent, utan afseende derpa 
om fångarne sysselsättas af enskilda en-
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treprenörer eller genom fängelsedirektörer
nas försorg, i hvilket förra fall revisorerna 
mena att de señares besvär måste vara 
särdeles ringa och kunde anses godtgjordt 
med en lägre procentsiffra, uttala de den 
åsigten att det vore af synnerlig vigt att 
erhålla en möjligast fullständig statistik 
öfver fångarnes sysselsättning, och att ri
kare upplysningar derom än hittills borde 
inflyta i fångvårdsstyrelsens berättelser. 
Sedan styrelsen i afseende på den förra 
punkten upplyst, att vid de mycket få fän
gelser der fångarne icke sysselsättas af en
skilda arbetsentreprenörer har direktören 
till sitt biträde en särskildt aflönad arbets
föreståndare, och att vid de öfriga hans 
vaksamhet rätt mycket tages i anspråk för 
undanrödjande af flerfaldiga anledningar 
till kollisioner mellan de särskilda arbets- 
gifvarnes intressen samt för upprätthållande 
af fängelsedisciplinen, förklarar sig styrelsen 
vara betänkt på att för framtiden införa i 
sina berättelser sådana uppgifter om fån
garnes sysselsättning som revisionen an
sett vara önskvärda, och således har äfven 
denna sak kommit till ett tillfredsställande 
resultat.

Nästan lika förekommande har öfverståt- 
hållareembetet i Stockholm yttrat sig om 
den maktpåliggande frågan, hvilken väg 
qvittenserna å erlagda kommunala afgifter 
för några kronan tillhöriga fastigheter i 
hufvudstaden borde taga för att komma 
till statskontoret, antingen direkt genom 
uppbördskommissarierna eller genom öfver- 
ståthållareembetet, och hafva revisorerna 
ansett att det skulle leda till större reda 
och enkelhet, om alla sådana utbetalnin
gar, hvilka i parentes ske af ett statsan
slag på sjunde hufvudtiteln, som för detta 
ändamål blifvit stäldt till öfverståthållare- 
embetets disposition, blefve i ett samman
hang redovisade, och detta embete finner 
lyckligtvis inga hinder möta för en sådan 
metod för redovisningen af dessa medel 
som revisorerna föreslå. Vi förakta ingen 
ting som leder till enkelhet och reda i 
statens medelredovisuing, men vi kunna 
icke undertrycka den öfvertygelsen, hvilken 
vi fått vid läsningen af så väl denna som 
föregående revisionsberättelser, att herrar 
revisorer icke saknat vigtigare räkenskaps- 
detaljer att reformera, och att i det fallet 
sjelfva uppställningen af rikshufvudboken 
skulle hafva utgjort ett värdigare föremål 

för revisorernas uppmärksamhet. Vi erinra 
endast om den besynnerliga företeelsen 
att stats- och riksgäldskontorens redovis
ningar af den svenska statsskulden ofta 
skilja sig på många millioner. Vi hafva 
framför oss en rätt kuriös tabell öfver dessa 
bokslutsdifferenser under några af de sista 
åren, hvarvid den märkvärdiga omständig
heten förekommer, att dessa statens båda 
högsta förvaltningsverk, kanske för att på 
detta sätt erkänna de båda af dem repre
senterade statsmakternas jemnbördighet, 
med en viss regelmessighet alternera i att 
beräkna detta skuldbelopp sex till åtta 
millioner högre eller lägre.

Ett annat förslag till förändrad bokfö
ring, nemligen i afseende på förskottsför- 
teckningarua som bifogas räkenskapen för 
statens jernvägsbygnader, har visserligen 
blifvit af styrelsen öfver detta förvaltnings
område upptaget, men under protest mot 
att detta redovisningssätt skulle i minsta 
mon hafva något företräde framför det hit
tills brukliga. Vi anse dock icke den sa
ken vara af den vigt att här vidare be-

I höfva upptagas.
Med tillfredsställelse vända vi oss bort 

från dessa mindre vigtiga detaljer, till ut- 
sigten att i en snar framtid erhålla en rä- 
kenskapsförbättring af verkligt värde på 
ett område der den länge varit behöflig, 
och ora den nu varande chefen för finans
departementet icke hinner uträtta mer än 
rensa sjöförvaltningens gamla Augias-stall, 
skall detta vara nog att åt hans embets- 
förvaltning bereda ett aktadt minne. Re- 
visorerne yttra härom följande : »Riksda
gens uti föregående revisionsberättelser om- 
förmälda framställningar angående dels 
sammanföring af kassabehållningarna vid 
statens särskilda penningförvaltande verk 
till en hufvudkassa in. m., dels en tidi
gare afslutning och revision af allmänna 
räkenskaper, och dels en inskränkning i 
användandet af förskottstitel vid utanord- 
nande af allmänna medel äro, enligt hvad 
revisorerna iuhemtat, fortfarande på kongl. 
majzts nådiga profiling beroende; och böra 
samtliga dessa frågor i ett sammanhang till 
afgörande förekomma, sedan det uti finans
departementet på nya grunder förut om- 
förmälda förslag till formulär för sjöför
valtningens hufvudbok blifvit slutligen pröf- 
vadt och faststäldt.»

Med stuteriöfverstyrelsen har revisionen
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varit af olika mening om fördelaktigheten 
af det arrendekontrakt som blifvit upp- 
gjordt för koladugården vid Ottenby kungs
gård. Det är en vansklig sak nog för per
soner, af hvilka åtminstone somliga kanske 
aldrig sett en ladugård, att på femtio mils 
afstånd, och utan kännedom om en mängd 
ekonomiska detaljer, bedöma tillräcklighe
ten af den utfodring som är anslagen åt 
statsverkets kor på en småländsk kungs
gård eller värdet af de naturaprestationer 
som en mjölkarrendator åtagit sig, och det 
synes oss vara stor skada att förnuftiga 
och upplysta män föröda sin tid på sådant, 
hvarmed de äfven under de bästa förhål
landen icke kunna komma till rätta. Vi 
erinra oss från en föregående berättelse, 
huru revisorerna gjort anmärkning mot 
skötseln af en för Strengnäs stifts dom
kapitel inköpt landtegendom, och samma 
anmärkning förnyas nu med afseende på 
den förebragta räkenskapen, som endast är 
slutsumman af ett simpelt kassakonto. I 
följd af detta visserligen högst otillfreds
ställande redogörelsesätt har det högvör- 
diga kapitlet i sitt utlåtande varit nödsa- 
kadt att meddela en utförligare analys af 
egendomens vinst- och förlustkonto, som 
visar att resultatet af gårdens skötsel varit 
jemförelsevis fördelaktigt.

De största hufvudtitlarne ådraga sig nå
gon gång de mest småartade anmärknin
garna; en ganska karakteristisk sådan an
märkning faller inom landtförsvarsdeparte- 
mentet. Som auditören vid Vestgöta re
gemente under de båda sista riksdagsperi- 
oderna varit ledamot af Andra kamma
ren, hade en vikarie blifvit förordnad att 
bestrida hans tjenst mot ett arvode för år 
af 125 rdr, som blifvit till regements- 
qvartermästaren utanordnade af de all
männa besparingarna under Fjerde hufvud- 
titeln. Revisorerna hafva ingen ting att 
invända mot beloppet, soin motsvarar halfva 
lönen under den tid vikariatet räckte, men 
de anse det hafva varit oriktigt att förordna 
en officer till att sköta en tjenst som for
drar, eller åtminstone under vissa förhål
landen kan fordra, speciella juridiska kun
skaper. Regementschefen svarar härpå, att 
då det icke låtit sig göra att för ett så 
ringa arvode erhålla en kompentent jurist 
till skötande af en befattning hvari åt
skilligt annat ingår än lagfarenhetsärenden, 
så hade han trott sig böra lemna arvodet 

åt regementsqvartermästaren, hvilken ge
nom ökade göromål haft mesta olägen
heten af auditörens frånvaro, och hvars en
sak det vore att på sin enskilda bekost
nad skaffa sig juridiskt biträde der sådant 
kunde erfordras. Att statens intressen li
dit något af denna anordning finna vi icke 
att revisorerna ifrågasatt, och man skulle 
under sådana omständigheter kunna fråga, 
om hela anmärkningen är värd det papper 
på hvilket den blifvit nedskrifven.

Ett vigtigare tadel drabbar Sjöförvalt
ningen, derför att af det till förvaltnin
gens disposition å mindre kreditivet an
visade belopp, 763,000 rdr, hvilka afsågos 
till förstärkande af sjöförsvaret, med när
maste ögonmärke att upprätthålla Sveriges 
neutralitet under kriget mellan Tyskland 
och Frankrike, blifvit under rubriken »ma
terialer och effekter» till förråden inköpta 
åtskilliga förnödenheter, såsom flaggduk, 
stearinljus, färgämnen m. in., hvilka in
köp revisorerna icke ansett hänförliga till 
sådana åtgärder som förstärkningen af sjö
försvaret i första hand kräfde. Förvalt
ningen af sjöärendena företer i anledning 
deraf ett utdrag ur Karlskrona stations 
räkenskaper för 1871, som slutar på 10,167 
rdr, hvari ingår bland annat stearinljus 
från L. J. Hiertas fabrik för 95 rdr, för

I ljusglas 88 rdr 50 öre, för pergaments
skinn 63 rdr o. s. v. Förvaltningen af 
sjöärendena upplyser, att den anmärkta ut
giftsposten uppkommit »genom anskaffan
det af just sådana materialier och effekter 
som i de af kongl. maj:t godkända för
teckningarna (öfver åtskilliga företrädesvis 
nödvändiga artiklar) finnas specificerade, 
och hvilka varit använda för komplette
ring af bevärings- och utredningseffekter 
till de fartyg som kunde komma i fråga 
att hastigt utrustas, samt till en mindre 
del för reparation af gamla dockans i Karls
krona pumpmaskin, hvilken reparation fun- 

¡ nits skyndsamt behöflig för möjligen ha- 
I stigt påkommande rustningar.»

För den som — han må för öfrigt vara 
så litet sjöman som helst —- har en miss
tanke att flaggor och trummor kunna vara 
nödvändiga ombord på krigsfartyg, och att 
till och med upplysningen under däck när 
det är mörkt icke är helt och hållet öfver- 
flödig, kan det vara förklarligt att kom
merskollegium, ehuru egentligen icke en 
litterär eller vetenskaplig inrättning, ogerna
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försakar tillfället att läsa Journal des Dé
bats och Edinburgh Review, i hopp att 
der inhemta, »om och hvilka hinder ligga 
i vägen för näringarnas förkofran och ut
veckling, samt hvilka medel kunna vid
tagas till hindrens undanrödjande, och att 
i sådant afseende äfven inhemta kännedom 
om handelns, sjöfartens och öfriga närin
gars tillstånd och fortgång i andra länder 
och de anstalter som till deras befrämjande 
derstädes kunna vara vidtagna eller vid
tagas.» Revisorerna anse nemligen att de 
båda omnämda främmande journalerna icke I 
höra till kretsen af dem hvilka kollegiet ! 
enligt ett gammalt kungabref erhållit rätt | 
att för expensmedlen anskaffa, äfven som ¡ 
att utgiften för utländsk journalistik, 415 I 
rdr 8 öre, är för dryg. Det torde icke 
vara många riken i verlden der sådana ut
gifter sofras och siktas af personer som 
hafva att yttra statsmäns omdömen, och 
den litterära sidan af striden är ofrukt
bar, ty hvem skall afgöra hvilken tidskrift 
det är helsosammast för kommerskollegium 
att studera? Visserligen är det oss icke 
bekant att denna review i högre grad än 
alla andra sysselsätter sig med sådana äm
nen som angå detta rikskollegium, men 
kommerskollegium upplyser att det är i 
besittning af en oafbruten följd af denna 
tidskrift allt ifrån dess första uppkomst 
1802, och äfven om samlingen skulle vara 
till större eller mindre del ouppskuren, 
tar det sig onekligen väl ut att hafva den 
fullständig i ett glasskåp. Vidare anmär
ker revisionen, att ett anslag af 300 rdr, 
som för några år sedan anvisades till vår
dande af kollegiets mineralogiska samlin
gar, allt fortfarande qvarstår och besparas 
på kollegiets stat, ehuru sjelfva samlin- | 
garna blifvit för flere år sedan öfverlem- 
nade till Vetenskapsakademien, och revi
sorerna anse att embetsverkets hela an
slag bör med ett motsvarande belopp min
skas, vid hvilken hemställan kollegium sä
ger sig »icke hafva något att erinra». Der- 
emot anser kollegium det hårdt, om kolle
gium skulle, såsom revisorerna föreslagit, 
skiljas vid sitt bibliotek och sina tidskrif
ter i bergsvetenskap, hvilkas fortfarande bi
behållande och nödtorftiga förökning kol
legiet tvärt emot revisorernas åsigt erfor
drar på grund af sin befattning med bergs
ärenden.

I följd af den långa tid det tager för

statsräkenskaperna att blifva afslutade och 
komma under pröfni-ng, händer det, sasom 
vi redan förut visat, att ett fel eller en 
oegentlighet blifvit afhjelpt långt innan 
det hinner att väcka revisorernas uppmärk
samhet. Så funno revisorerna på Stats
kontorets »Redovisning för anslagna me
del till sandplanteringar i Hallands län», 
en för året in- och utbalanserad behållning 
af 395 rdr 37 öre allt för obetydlig att 
bokföras såsom en särskild fond, hvarpa 
Statskontoret upplyser, att redan inom få 
månader efter räkenskapsårets utgång hela 
den kontanta behållningen blifvit remitte
rad till räntekammaren och såsom skogs-
planteringskassans medel der tagen i upp
börd, så att bokföringen såsom särskild 
fond länge sedan upphört. Ett annat 
exempel på karaktereu af den kontroll som 
af statsrevisionen utöfvas öfver de särskilda
offentliga institutionernas hushållningssätt 
är en anmärkning för Carolinska Institu
tets uraktlåtenhet att betala sina skulder. 
Institutet hade nemligen bland verifika
tionerna till 1870 års räkenskaper insändt 
räkningar så gamla som 1867, och stats
revisorerna slöto deraf att institutet maste 
vara en sölig betalare af sina skulder. 
Läroverkets kollegium förklarade emeller
tid saken på ett mycket enkelt och för 
dess ledamöter i hög grad hedrande sätt. 
Anslaget till institutionen är litet och be- 
hofven stundom ganska stora; det händer 
ej sällan att dyrbara instrument behöfvas, 
som tillgångarna för året icke skulle med- 
gifva att anskaffa, om icke lärarne sjelfva, 
på det undervisningen icke måtte blifva 
lidande, af egna medel ginge i förskott 
för anskaffningen, och först flere år der- 
efter, när tillgångarna så medgifver, göra 
sig betalta för sina förlag, som naturligt
vis under tiden varit räntelösa.

Det har fordom hört till herrar stats
revisorers åligganden eller förströelser att 
göra besigtningsresor hit och dit i landet, 
för att taga reda på statens tillhörigheter, 
såsom till' Karlskrona, Carlsborg och andra 
ställen. De röra sig nu mera icke sa vidt 
omkring men hafva dock förlidet ar besett 
en och annan institution i hufvudstaden 
och dess närmaste granskap. Sålunda hade 
de bland annat besökt Nationalmuseum 
och der ansett sig hafva erfarit att dess 
inredning blifvit fullbordad, hvarföre ett 
för detta ändamål i Riksgäldskontoret ännu
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inneståeude anslag af 24,424 rdr jemte ett 
mindre belopp i öfverintendentsembetets 
kassa syntes dem kunna indragas. Ofver- 
intendentsembetet ådagalägger deremot att 
både hvad historiska museum och mynt
kabinettet angår, ännu fattas åtskilligt i in- 
redningsväg, samt att livad konstsamlingarna 
och lifrustkammaren angår, betydliga kostna
der snart vore att emotse i följd af de stora 
och högst dyrbara samlingar som genom 
konung Carl XV:s testamente kommit staten 
till godo. Revisorerna anse äfven önskligt 
att museum hölles öppet under jul- och 
påskveckorna, för att kunna i vidsträcktare 
mon gagna den stora allmänheten, som 
under dessa veckor företrädesvis skulle 
hafva ledighet att besöka dem. Ofverin- 
tendenten upplyser i anledning häraf, att 
det svenska muséet hålles oftare öppet än 
någon likartad institution i andra länder, 
och att jul- och påskferierna äro nödvän
diga för rengöring och reparationer. För 
öfrigt visar sig af den meddelade tabellen 
att af 85,557 besök, som under 1871 räk
nades i Nationalmuseum, infolio icke mer 
än 1830 i december. Omöjligheten att vi
dare än redan skett utsträcka förevisnin
garna synes derigenom vara så fullkomligt 
som möjligt bevisadt.

Den stackars Bibelkommissionen, hvars 
lilla, under ganska egna omständigheter 
tillkomna kapital ända tills nyligen ansetts 
vara fritaget från offentlig granskning, har | 
haft det missödet att erhålla en icke in
direkt varning för misshushållning. Fon
den, om hvars öfverlemnande till Stats
kontoret riksdagen gjort en på kongl. maj:ts 
pröfning då ännu beroende framställning, 
hade vid medlet af förlidet år sjunkit till nå
got under 30,000 rdr, och då åtskilliga ho- 
norarier derefter blifvit utbetalta, befara re
visorerna att de återstående medlen icke 
skola blifva tillräckliga till bibelöfversätt- 
ningsarbetets fullbordan, hvarföre de anse 
»önskvärdt, att sådana föreskrifter i af- 
seende på medlens användande blefve med
delade, som kunde betrygga arbetets slut
liga fullbordande utan behof af särskildt 
anslag», hvarförutom kommissionen får en 
förebråelse för sin uraktlåtenhet att årligen 
inkomma med berättelse »om tillståndet 
och styrelsen af de under dess förvaltning 
stående delar af statsverket». Kommissio
nen har häröfver afgifvit ett utlatande, som 
genom sin starka och sjelfständiga ton 

bjert afsticker mot de öfriga undfallande 
och till en del urskuldande svaromålen. 
»Bibelkommissionen med sin rent ideella 
uppgift är icke ett embetsverk eller en 
myndighet. Den är icke ens en institu
tion, för så vidt en sådan vanligen är af 
permanent beskaffenhet. Tvärt om ligger 
i denna kommissions tillvaro, alldeles så
som förhållandet är med alla andra komi- 
téer, den afgjordaste uppfordran för samma 
kommission att arbeta på sitt eget upp
hörande». Kommissionen har utgifvit alla 
det Gamla testamentets böcker, de kano
niska och de apokryfiska, och om få må
nader utkommer dess öfversättning af Nya 
testamentet. Det återstår då intet mer af 
dess förelagda arbete än en revision af 
Gamla testamentets böcker, hvilken anses 
kunna vara raedhunnen inom loppet af 
ett par år. Under sådana förhållanden 
kan en arbetsredogörelse i den strikta ern- 
betsformen här knappast vara på sitt ställe, 
än mindre fordras. Kommissionen hem
ställer huru vida det kan vara skäl att, för 
den korta tid som ännu återstår innan den 
i sin nu varande form fullgjort sitt arbete, 
ålägga den »att årligen inför Ed. kongl. 
maj:t, äfven för riksdagens herrar revi
sorers räkning, afgifva en summarisk fram
ställning af bibelarbetets fortgång, men om 
kongl. maj:t täcks gifva en vink i sådan 
syftning, skall det för kommissionen blifva 
en kär pligt att ställa sig en sådan sär
skild ny anordning till efterrättelse». Då 
med nu ingångna år medelförvaltningen 
blifvit öfverlemnad till Statskontoret, är 
kommissionen derifrån helt och hållet be
friad, »hvarföre kommissionen i denna 
punkt ej kan för framtiden hafva något att 
vidare meddela».

Det är naturligtvis ännu åtskilliga an
märkningar och utlåtanden, för hvilka hvar- 
ken tid eller skyldigt afseende på våra 
läsares tålamod tillåter oss att redogöra, 
men de flesta mål af denna oredovisade 
rest äro af fullkomligt enahanda beskaf
fenhet och angå antingen förmenta urakt
låtna redogörelser från sällskap eller kor
porationer, hvilka revisorerna behagat be
trakta såsom förvaltande verk, »rörande 
tillståndet och styrelsen af de under deras 
förvaltning stående delar af statsverket» —· 
enligt en gammal, nästan alldeles bort
glömd kunglig kungörelse af den 14 au
gusti 1841, hvilken i följd af den sista
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statsrevisionens stränghet plötsligen lärer 
hafva af samtliga vederbörande erhållit en 
strykande afgång — eller också den obe- 
rättigadt stora förbrukning som, vi veta 
ej huru många embetsverk, domstolar och 
korporationer anses hafva tillåtit sig af 
Posttidningen och Dagbladet. Vi bekänna 
uppriktigt att vi ej gifvit oss mödan att 
genomräkna de särskilda fallen af anmärk
ningar i sådan syftning eller de särskilda 
utlåtanden som i anledning deraf blifvit 
infordrade och afgifna. Högtidligast har 
saken blifvit tagen af Kammarrätten, som, I 
i följd af ett in extenso aftryckt kunga- 
bref från Carl XIV Johans dagar med C. 
J. Skognians kontrasignation, ansett sig 
ega rätt att för sina särskilda afdelningar 
till samman prenumerera på fem exemplar 
af Posttidningen och lika många af Stock
holms Dagblad, en utgift som revisionen ! 
funnit oaktadt dess obetydlighet anmärk- ; 
ningsvärd.

Vi hafva så sorgfälligt vi kunnat för
sökt att i ett lätt öfverskådligt samman
hang framställa allt väsentligt som inne- 
hålles i den nyligen till riksdagen öfver- 
lemnade berättelsen om revisionen af stats
verket, nemligen då vi utelemna alla de | 
sifferuppgifter, tablåer och meddelanden I

hvilka blott och bart äro efter de offent
liga räkenskaperna refererade. Vi tro oss 
icke hafva förbigått en enda anmärkning 
af någon betydenhet, och vi hoppas att 
våra läsare skola vara benägne att rätt 
allvarsamt förebrå oss en allt för stor sam
vetsgranhet. De skola utan tvifvel, om de 
nemligen förmått att sträfva sig fram ge
nom den massa af obetydligheter vi upp
dukat för dem, med rättvis förtrytelse fråga 
oss, huru det kunnat falla oss in att be
svära dem med så mycken lumpenhet. Vi 
hafva ärligt förtjent tillrättavisningen, men 
vi hafva trott det icke vara utan all vigt att 
en gång undantagsvis säga den stora all
mänheten hvad en så vördnadsvärd och 
fruktad korporation som statsrevisionen ut
rättar. Om de 12 eller 15,000 riksdaler 
denna inrättning i sin helhet årligen ko
star statsverket gitta vi icke tala, ehuru 
det förekommer oss att de kunde bättre 
användas; men värre är att tolf bildade och 
förståndiga män under halfva den brådaste 
hösten äro årligen upptagne af en förrätt
ning, fruktlösare än någon som man gerna 
kunnat uppfinna för fullmyndiga menni- 
skor. att leta efter jernstänger och knap
past finna några bortkastade afbrutna sy
nålar.

Litteratur.
En sommar i Finnmarken, Ryska Lappland j 

och Nordkarelen. Skildringar af land och folk ] 
af J. A. Friis, professor vid universitetet i 
Kristiania. Af författaren auktoriserad, till
ökad och granskad öfversättning. Med tjugo
fem träsnitt och en karta. Stockholm P. A. 
Huldberg 1872. Pris 5 rdr 50 öre.

Den resa som här beskrifves företogs för 
vetenskapligt ändamål, med tillhjelp af of-'' 
fentligt understöd, och i sällskap med profes
sor K. A. Daa, om sommaren 1867, men 
författaren, som är professor i finska och 
lapska språken, hade redan två gånger 
förut besökt Norska Finnmarken, och hvad 
Ryska Lappmarken och Karelen beträffar, 
hade han under ett senare halfårigt uppe
håll i Helsingfors tillfälle att göra sig väl 
bekant med samtliga ryska författares ar
beten, hvilka på senare åren behandlat 
dessa nordliga trakter. Hans bok har der- 
före rätt att gälla såsom fullgod auktoritet 
i alla de etnografiska och språkliga frågor 

hvilka deri upptagas till behandling. Han 
kastar derjetnte mycket ljus öfver vissa de
lar af de politiska förhållandena mellan de 
tre riken hvilkas gränser sammanstöta i 
det aflägsna norden, Sverige, Norge och 
Ryssland, hvilket just i närvarande ögon
blick är för oss af icke ringa vigt, då den 
internationella frågan om lapparne sanno
likt snart å nyo kommer under statsmak
ternas behandling. Af stort icke blott teo
retiskt utan äfven praktiskt intresse är för 
öfrigt allt hvad han liar att berätta' oss om 
natur- och samhällsförhållanden i de nord
ligaste nejderna af vårt land och dess när
maste granskap, samt om de vilkor under 
hvilka civiliseradt lif der kan vinna ut
sträckning och hafvets och vildmarkernas 
rikedom på förträffliga födoämnen göras 
tillgängliga för de bofasta skandinaverna. 
Lägges dertill att berättelsen flyter i ett 
vårdadt, ofta humoristiskt och smått poe-
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tiskt sprak, samt att framställningen un
derstödes af utmärkta illustrationer, efter 
af författaren sjelf upptagna fotografibilder, 
sä inses lätt att detta arbete äregnadtatt 
intaga ett rätt aktningsvärdt rum i vår 
litteratur.

Hr Friis’ reskamrat har i en norsk tid
skrift låtit införa sin särskilda beskrifning 
öfver den gemensamma färden. Hr Daa, 
såsom professor i historien, har företrädes
vis intresserat sig för den politiska och rätts
vetenskapliga sidan af saken samt derföre 
med mycken fullständighet samlat de offi
ciella handlingar som angå riksgränsen, 
nomadernas flyttningar m. rû. Dess utom 
hafva de båda resande uti hvar sitt norska 
dagblad skrifvit en stor mängd uppsatser 
öfver ämnen som med deras resa stodo i 
något sammanhang, så att det kan sägas 
öfver dem existerar en hel litteratur. Det 
har icke varit oss möjligt att samla och 
genomgå alla dessa spridda dagbladsnum- 
mer ; den som vill gifva en fullständig bild 
af lifvet i de nordligaste trakterna af Skan
dinavien får emellertid icke sky detta ar
bete. hör vårt nu varande ändamål kunna 
vi i det hela inskränka oss till att följa 
professor Friis och i ett eller annat en- 
skildt fall supplera honom med uppgifter 
ur friherre G. von Dübens afhandling »Om 
den svensk-norska Lappfrågan» i fjerde och 
lernte häftena af »Svensk Tidskrift» för for
tidet år.

Varen 1867, då de norska professorerna 
anträdde sin resa till Finnmarken, var hård 
i åminnelse, och i slutet af maj låg ännu 
nära alnstjock is på sjöarne i våra norra 
och vestra landskap. Icke underligt då 
att de som reste mot höga norden länge 
hade vintern i sitt följe, och hr Friis be
rättar att han den 21 maj åkte öfver Glom
men med häst och kärra. Slädföret öfver 
skogarne var godt som midt i vintern, och 
längs hafskusten norr om Trondhjem låg 
snön nere vid stranden ända till de sista 
dagarne af månaden. Knapt utgjorde Al- ¡ 
tenfjorden, som ändock kallas »Finnmarkens 
Italien», något märkligt undantag, och i 
Hammerfest hade man sett sig nödgad att 
med krut spränga sönder de stora snö- 
drifvor som hopat sig på fjellet ofvanför 
staden, på det de icke vid en hastig smält
ning skulle öfversvämma och bortspola hu
sen. Foderbristen var förfärlig för både 
fastboende och lappar; fjcll-lapparne söder

om Tromsö, som för den hårda skaren och 
isskorpan hade svårt att föda sina renar 
i uppländerna, hade tidigare äu vanligt 
drifvit dem ned till kusten, der de vuxna 
djuren skola hafva omkommit i hundratal, 
under det att kalfvarne dödades af köl
den genast efter födelsen.

Om lapparne har blifvit så mycket skrif- 
I vet att det är föga mer att om dem be

rätta, men så mycket mer att rätta, skrifver 
hr Friis. Vi erkänna gerna att professor 
v. Dübens uppsats gjorde oss tvehogsne, 

Í huru vida det var klokt af 1871 års riks
dag att förkasta kongl. maj:ts då framlagda 

I förslag till en mellanrikslag i afseende på 
deras flyttningar. Så mycket framgår med 
full säkerhet af friherre v. Dubens fram
ställning, att fjell-lapparnes årliga vandringar 
till hafskusten alldeles icke hafva någon 
urminnes häfd ·—· de äro ännu icke tre 
hundra år gamla — samt att icke heller 
lapparne, såsom den patetiska filantropien 
älskar att uttrycka sig, äro någon »utdöende 
stam», efter som den tvärt om utmärker 
sig för en ovanlig fruktsamhet och antalet 
af dess medlemmar befinner sig i ständig 
tillväxt. Hr Friis bekräftar dessa uppgifter, 
och han säger att ehuru lappen visserligen 
icke kan i aktiv muskelkraft mäta sig med 
normannen eller finnen, är han lika käck, 
seg och ihärdig som dessa. Af de tabel
ler han meddelar öfver befolkningen i Nor
ska Finnmarken i slutet af 1500-talet sy
nes att lappar och finnar sedan dess oupp
hörligt förökat sig. För år 1567 uppgif- 
vas lapska och finska »skattemän», det vill 
säga familjeöfverhufvud, till samman till 
154, mot 561 norska familjer, och 1865 
utgjorde antalet af ensamt lapska hushåll 
icke mindre än 1556 mot 1749 norska. 
Man finner således att de lapska famil
jerna förökat sig tio gånger, medan de 
norska förökat sig föga öfver tre, och den 
norska racen befinner sig således i tillba- 
kagående.

Man får dock icke skrifva dessa förhål
landen uteslutande pä den naturliga frukt
samhetens räkning. Under medlet af 1500- 
talet, ända fram mot slutet af 1600-talet, 
utöfvade Bergens köpmän ett förtryckande 
monopol öfver Finnmarken, som höll på 
att alldeles förjaga den norska befolknin
gen, och orsaken till lapparnes oproportio
nerligt stora förökning ligger till en stor 
del i gränsregleringen 1752, då de förut
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gemensamma svensk-norska distrikten för
delades så att Enare och Utsjok blefvo 
uteslutande svenska men Avjovarre och Kou- 
tokeino uteslutande norsk tillhörighet. Lika 
så är det ett faktum, att lapparue under 
påträngningen från sydost blifvit liksom 
sammanjagade på Finnmarkens grund. Det 
är eget att den finsk-karelska och ryska 
befolkningen, som är lapparnes närmaste 
frauder, förstått att långt starkare förjaga 
eller dénationalisera dem äu normännen, 
och hr Friis anser derföre troligt, att i tider
nas lopp de sista lemniugarna af den lap
ska stammen skola blifva att söka i Norge 
och den sista lappen begrafvas i norsk 
jord.

Lapparnes vilkor äro mycket olika; i 
somliga trakter bo de i jordkojor eller gam
mer, i andra deremot i lika goda timmer
hus som normännen. Lappar och norman 
hafva svårt att sammansmälta, men der 
finnen kommer till, bildar han liksom en 
öfvergångslänk mellan de båda racerna, 
och talrika äktenskap förekomma å ena 
sidan mellan finnar och lappar, liksom å 
andra sidan mellan norman och finnar. 
Afkomlingarne af sådana blandade äkten
skap äro högväxta, starka och vackra, och 
det är kanske genom dem en race skall 
beredas, som, med full andlig utrustning 
till bevarande och främjande af den skan
dinaviska stammens odling, möjligen är 
ännu bättre utrustad för det hårda, försa
kelsefulla lifvet under polcirkeln. De platta 
dragen och det förtryckta utseendet i lap
parnes ansigten försvinna jemte deras kry
pande, slafviskt undergifna väsende, i den 
mon de bättre behandlas och mer känna 
sig såsom de båda andra folkens jemlikar.

Språkforskningen har ännu en gång be
visat sin underbara förmåga att utreda hi
storiska förhållanden der alla andra urkun
der fela. Lapparne lefde af ålder icke 
såsom nomader med tama renhjordar, utan 
uteslutande såsom fiskare och jägare. Man 
finner af språket att de från början icke 
kände något annat husdjur än hunden, ty 
endast hans namn är inhemskt; för alla 
andra husdjur, kon, hästen, fåret, geten 
och katten, hafva de lånat benämningar 
från de skandinaviska folkslagen. Icke ens 
renen kände de af ålder annat än som fö
remal för jagt, och ordet »tämja» är ett 
lån af de högre begåfvade stammarne. Först 
i nionde århundradet synas de hafva bör

jat hålla tama renhjordar, meu endast i 
ringa antal; 600 var då en stor rikedom, 
hvaremot det nu fins lappar som ega flere 
tusen. Ar 1855 fuimos i hela Finnmar
kens amt 83,554 tama renar, men 10 år 
derefter hade antalet minskats med inemot 
20,000, en följd af den ryska gränsspärr
ningen 1852. Detta förbud för lapparnes 
fria flyttningar var till stor skada för be
folkningen på båda sidor om gränsen, så
som till och med af finska författare er
kännes, ty medan de norska rename svälta, 
sedan tillträde nekats dem till Finlands 
rika och föga begagnade betesmarker, van- 
trifvas äfven de finska, sedan de äro ut
trängda från den norska hafskusten.

Hr Friis synes antaga att den ryska åt
gärden var en »hämd för svikna förvänt
ningar», men han antyder icke hvari dessa 
förväntningar skulle hafva bestått: förmod
ligen hade vår mäktiga granne önskat nå
gon ytterligare rektifikation till sin fördel 
af gränsen mot de skandinaviska rikena. 
Emellertid har spärrningen varit båda si
dorna till stor skada; tusental norska re
nar hafva dels omkommit af svält dels 
blifvit konfiskerade af de ryska gräusvak- 
tarne. Hvart egarne tagit vägen vet mau 
icke, men de hafva icke blifvit ryska 
undersåtar, och nomadbefolkningen i Syd- 
Varanger har under nedstäraniug och för- 
tviflan ännu mer än förut hemfallit åt 
dryckenskapen. Af Koutokeinolapparne öf- 
verflyttade 200 till Sverige och inedtogo 
omkring 20,000 renar.

Samtidigt inskränktes lapparnes område 
inom landet år för år genom så kallade 
»anvisningar» till de bofaste. Man har i 
Sverige haft den föreställningen att de 
norska nybyggarne och auktoriteterna för
farit mer än hårdhändt mot det stackars 
nomadfolket, men om det ock så varit, sa 
hafva norska författare lifligt höjt sina röster 
deremot. Särskildt hafva statens agrono
mer i de norska amten ifrigt sökt under
visa den bofasta befolkningen om det stora 
ekonomiska misstag de begå, då de bort
kasta sin arbetskraft på afbergandet af några 
magra naturliga slottermarker på långt af- 
stånd från boningsplatserna, i stället för 
att väl sköta den jord de upptagit närmare 
sina hem. »Den högsta norden», säger · 
professor Daa i en af sina tidningsuppsat
ser, »har intet öfverflöd på många och rika 
näringssätt; ju mera derföre hvart och ett
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af dem frodas, dess mera blomstra de öf- 
riga samtidigt. Det fins många renbeten 
som blefve till föga nytta om de öfver- 
lemnades åt de bofaste, och det är bevis- 
ligt att Finnmarkens fiskerinäring haft stor 
hjelp af samfärdseln och varubytet med 
fjell-lapparne.» Man bör derföre hoppas att 
den svagare racens uppgift ännu icke slu
tat, och att den skall i långa kommande 
tider vara sin starkare broder till nytta, 
men för att vinna detta mål måste den 
underkasta sig det civiliserade samhällets 
lagar och ordningsbestämmelser, och efter 
allt hvad vi nu senast sett anföras, så väl 
från norsk sida som af friherre v. Düben, 
synes oss det solidariska ansvar för skade
ersättning hvilket, enligt 1866 års komité 
och regeringens derpå grundade förslag, 
skulle åligga samtliga lappar, hvilka till
höra en by eller utgöra ett sällskap, icke 
innebära någon orimlighet. Hr Friis sä
ger att det endast fins en utväg att slita 
striderna mellan lappar och bofaste, nem- 
ligen uppgörandet af goda och fullständiga 
kartor öfver de distrikt som de förre ge
nomvandra. Mycket i den vägen har blif- 
vit g.jordt sedan han skref, och en inskränk
ning i »anvisningarna» är, som vi tro, 
redan anbefald, hvarigenom lapparnes flytt- 
vägar betryggas. Riksdagen 1871 beslöt 
äfven för sin del en hemställan om rätte- 
gångshjelp för lappen vid de norska dom- 
stolarne, och med detta ytterligare skydd 
torde han kunna hjelpa sig, till dess att 
öfvertygelserna på båda sidor om riksgrän- 
sen blifva mogna för vidtagandet af en fullt 
betryggande lagstiftning.

Vargen är emellertid en fiende mothvil- 
ken ieke de bästa lagar hjelpa, och han 
tillfogar lapparne tid efter annan betydliga 
förluster. Gumpe ja botsuin — vargen är 
framme — är en lösen som ofta midt i 
natten sätter hela det vandrande samhället 
på krigsfot. Hunden är lappens trogna 
stridskamrat: han kallas, efter sin färg, 
Muste, Kanne, Girjis och Tschalmo, den 
svarte, gråspräcklige eller fyrögde eller för- 
shdde med ögonlika fläckar öfver ögonen. 
Lapparnes hundar äro små men modiga, 
och tumla tappert om både med varg och 
björn. En art af lapphundarne saknar svans; 
man afhögg den generation efter genera
tion, och naturen har sjelf efter hand in
dragit en prydnad som menniskorna funno 
öfverflödig. Kan hända, säger författaren, 

skulle Darwin’s vänner här finna en be
kräftelse på sin teori. Derom lärer väl 
knappast vara någct tvifvel.

Hr Friis har några lifliga beskrifningar 
på renhjordarnes bevakning, striderna mot 
Gumpe och flyttningarna från och till 
hafskusten, hvilka visserligen icke, såsom 
det blifvit från några håll påstådt, äro en 
absolut nödvändighet, men i alla händelser 
äro helsosamma och befordrande för renens 
trefnad. Han redogör vidare för deras 
hemseder, sagor och traditioner och med
delar en utförlig beskrifning på den be
kanta lapptrumman, med den hedniska spå
konst och den trolldom till hvilken hon än 
i dag brukas. De norska lapparne hafva 
redan i ett århundrade varit kristne till 
namnet, men det nya ljuset var nära att 
utslockna under försöket att jemte mis
sionsverksamheten dénationalisera den mot- 
sträfviga stammen, och ännu för tjugo år 
sedan fans det en lapp som tillbad en af- 
gud, en stor bautalik sten, åt hvilken han 
hvart annat år på hafsstranden offrade på 
fullt allvar och på äkta hedniskt vis. Men 
en dag hade ett snöskred, just i granska- 
pet af fetischen, slagit i hjel två af gubbens 
bästa renar; då blef han arg, kastade de 
ännu skälfvande styckena af djuren midt 
i ansigtet på guden och utropade: »Der 
har du hvad du sjelf slagtat, men från 
denna dag skall du aldrig smaka något 
offer af min hand.» Icke heller någon 
annan lapp har vidare brytt sig om honom.

Vi följa nu vår ledsagare på färden till 
Vadsö, den lilla norsk-finska staden på 
södra kusten af Varangerfjorden och Nor
ges sista utpost mot öster. I den finska 
stadsdelen är fisket hufvudsaken; alla qvin- 
norna, från prestens hustru til) gårdsman- 
uens, måste reda ut fiskedon, och barnen 
hjelpa till så fort de kunna. Finnarnes 
inflyttning började under Carl XII:s krig, 
den stora ofreden, och nu förekomma i 
dessa trakter omkring 6000 finnar. De 
behålla envist sitt språk, äfven sedan de 
i öfrigt uppgifvit sin nationalitet, och nor
ska regeringen förser dem frikostigt med 
prester, skollärare och böcker. Om våren, 
under fisketiden, är gränsstaden öfverfyld 
af främmande finnar från murmanska ku
sten, ty det fins intet förbud för främ
mande undersåtar att idka fiske på kusten 
af Finnmarken; endast en årlig skatt af 
1 specie skali betalas af främlingar som
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idka eget lottfiske eller mot andel i fång- | 
sten arbeta på normäunens båtar. De 1 
noiska handelsmännen gifva finnarne kre
dit för hvad som erfordras till utrustnin
gen och köpa deras varor. Nakne och 
utsvultne komma de karelska finnarne med 
hustrur och stora barnskaror öfver till 
norska kusten; uppklädde, mättade och 
med blanka specier i behåll resa de sina 
färde vid midsommar, när fångsttiden är 
slutad. De finska fiskvattnen äro icke 
sämre än de norska, men der saknas ord
ning, rättsskydd och tillfälle till erhållande 
af förlag, hvarför de icke heller begagnas 
på långt när så mycket. Det torde knapt 
behöfva tilläggas, att å de ryska kusterna 
visas ingen motsvarande gästfrihet mot 
utländska fiskare.

Norra stranden af Varangerfjorden är 
kal och dyster; der växer icke ett barrträd, 
och knapt den härdiga björken kan förmås 
att spira fram mellan klipporna. Helt an
nat är utseendet af fjordens södra kust, 
och man öfverraskas der af ett landskaps- 
stycke som erinrar om sydligare nejder. 
Redan vid inseglingen till de djupa små 
fjordar som genomskära detta landskap 
möter ögat en vegetation af buskbjörk och 
ljung, som åtminstone täcker de skrofliga 
strandklipporna, men kommer man längre 
in, växer björken som träd, midt ibland 
frodiga gräsmarker, och ännu en half mil 
längre in åt fjordändan träffar man stora 
sammanhängande och frodiga furuskogar. 
Omfånget af dessa tomma obeväxta mar
ker skattas till icke mindre än 50 geogra
fiska mil; högre uppåt Pasvigelfven, genom 
hvilken Enaresjön utgjuter sig i Ishafvet, 
blifva skogarne tätare, och här och der 
insprängas de med löfskog Yxan har 
ännu ej hittat till dessa parker, men tal
rika vindfällen af grofva, praktfullt kron- 
formiga furor bekläda flodens och insjöar- 
nes stränder. Asp och al växa lika resliga. 
Aspar sågo de resande några så tjockstam- 
miga att en man knappast kunde famna 
om dem.

Elfvarne äro fulla af lax, och det skall 
säkert icke dröja länge innan trakternas 
pittoreska skönhet lockar skaror af engel
ska turister att under de solbelysta som
marnätterna ett par månader igenom fiska 
och jaga efter sitt hjertas lust. Dessa 
vattendrag äro egentligen räckor af större 
eller mindre bassiner, som sammanbindas 

genom forssar, breda och oförfulade af 
inskränkande dambygnader, men i allmän
het icke högre än att de kunna passeras 
af elfbåtarne. Stränderna vid Pasvigelf
ven äro hittills nästan obebodda, ehuru 
det fins rikedom på bygnadstimmer, godt 
rödjeland till gräsmark, och några få mil 
från hafvet, vid Klostervattnet, så kalladt, 
emedan trakten fordom tillhört munkarne 
i Kola, har en kunnig agronom förklarat 
jorden vara särdeles rik, såsom bestående 
af ett tunnare eller tjockare humuslager, 
som hvilar på ett underlag af lera. För 
nybyggare som vilja idka boskapsskötsel, 
hvarmed ett synnerligt gifvande fiske låter 
förena sig, vore detta med rika gräsmar
ker och utmärkt löfskog yppigt utrustade 
distrikt särdeles lämpligt. Icke heller är 
klimatet afskräckande; 10 grader köld ef
ter Celsius är det högsta man hai’ att 
uthärda, och alla hamnarne på hela mur· 
manska kusten äro om vintern isfria. 
Ryssland behöfver således icke att af den
na anledning eftersträfva något af Norges 
kustområden, och de som påstått att 
Golfströmmen redan vid Alten öfvergif- 
ver kusten hafva nedrigt förtalat den vär- 
mebringande främlingen från Mexikanska 
viken.

Detta oaktadt synes det som skulle dessa 
trakter vara bestämda att befolkas af en 
annan race äu den skandinaviska, medan 
dess egna barn i mänga tusental årligen 
söka ett ofta vida sämre lottadt hem i det 
Nordamerikanska vesterlandet. Men det 
är två saker som uppväga rikedomen på 
vildt till sjös och lands, uppväga obero
ende, naturskönhet och alla tänkbara för
måner, nemligen den långa polarnatten 
och bristen på kommunikationer. Kring 
norska kusten finnes nu mera en beqväm 
och regelbunden ångbåtsled, men den slu
tar vid gränsen, och posten mellan Vadsö 
och Kola, ett afstånd af på sin höjd 15 
svenska mil, går öfver Christiania, Stock
holm, Petersburg och Archangel. På den 
norska sidan af Pasvigelfven bo också 
icke mer än 5 eller 6 finnramiljer, som 
på den sista tiden köpt land der af nor
ska staten, men man väntar att flere skola 
följa efter.

Det var som bebant först ar 1826 som 
gränsen mellan Ryssland och den skan
dinaviska norden uppgjordes af ryska riks
kansleren grefve Nesselrode och svensk-



norska ministern i Petersburg friherre 
Palmstjerna. Hela Kolahalfön var af 
gammalt ett gemensamt distrikt, hvars in
byggare erlade skatt både till ryska cza- 
ren och till danska kronan, under hvik 
ken Norge då lydde. Det fans likväl 
från början af 1300-talet en skilnad i rätts
anspråk, i det att Norge ansåg sig ega 
länsrättigheter och Bysslands rätt inskränk
tes till att utkräfva skatt af personer. De 
till Kola och det grekiska klostret vid Pej- 
senfjorden på sextonhundratalet inflyttade 
ryska kolonisterna betalte till Norges kro
na årligen en afgäld för rätten till att 
»bruka mark och elf». När Kola först be- 
bygdes såsom stad — stället kallades i 
norska handlingar Malmis — sändes nor
ska deputerade till att klaga öfvcr intrån
get, men de tingo till svar att det icke 
skulle lända Norge till skada utan till de 
norskii mannens nytta, såsom ett skydd 
mot sjöröfvare och en hjelp för handels- 
farare. Samma år hade den danska ko
nungen kräft skatt af munkarne i Kola 
kloster och fått till svar den bekännelsen 
att landet tillhörde Norges krona, i hvars 
utöknar de andlige såsom fattigt folk bvgt 
sig fast och lefde af Guds gåfvor i haf- 
vet. Under århundradenas lopp lyckades 
det emellertid ryssarne att genom upp
byggandet af kyrkor och ’apparnes krist
nande så småningom slå under sig både 
land och folk, så att det 182G endast 
återstod ett ganska obetydligt område till 
delning.

Det sista norska fiskeläget heter Pas vig; 
det är välbygdt och ser på planchen icke 
olikt ut någon flottningsstatio;: vid en af 
de norrländska floderna. Det första ryska 
fiskeläget heter Vuorjem, och der bo två 
ryska familjer ständigt, hvarförutan en 
myckenhet ryska lappar uppehålla sig der 
pa sommarfiske, men sedan bor ingen ryss 
på kusten förr än man kommer till Kola. 
Ire rail vester om Jacobsfloden, som bildar 
sista gränsleden, utmynnar eu djup fjord 
som lapparne kalla Båtsam Vuodna och j 
normännen Peisen, men i forna dagar ¡ 
hette vattnet Munkefjorden. Här fans af ! 
ålder norska kolonier, och normännen kalla 
derföre stället Normansæt, men redan före 
slutet af 1600:talet voro de öfvergifna, 
hvilket är skada, ty hamnen är ypperlig, 
bättre än Vadsös, och öarna utanför, de så 
kallade Henöarne, hvimla af fogelvildt.

Omkring medlet af 1500;talet lefde i 
dessa trakter ett helgon, Trifan vid namn, I 
som omvände många lappar till kristen- j 
domen och derför kallades lapparnes apostel. 1 
Han anlade vid floden Petschengas utlopp 
i Peisenfjorden ett kloster och reste sjelf 
till Moskwa, för att, utan afseende den gån
gen på Norges öfverhöghet af Ivan Wasi- Ï 
liewitsch utverka åt klostret ett gåfvobref 
på det omliggande landet. Trifans rykte I 
för helighet ditlockade efter hand ett stort I 
antal både munkar och laibröder, så att I 
der vid slutet af århundradet skola hafva 
funnits 50 klosterbröder och 200 tjenare. | 
Oviintadt nog finna vi det svenska namnet· 1 
förenadt med klostrets förstöring, i det hr 1 
Friis, enligt ett dokument i norska riks- I 
arkivet, berättar oss att ett svenskt ströf- 1 
parti 1590 ödeläde och brände klostret, | 
hvarvid omkring 200 personer skola hafva 
blifvit dödade. Vi veta att samma år upp
lågade å nyo, efter sju års stillestånd, Jo
han IILs ryska krig, som sedermera öfver- 
lefde honom; och det måste hafva varit | 
under det första utbrottet af dessa fient
ligheter som våra landsmän utöfvade det 
grymma dådet mot de fromma männen vid 
Peisen. »Desse efterskrifne», heter det i 
det åberopade dokumentet, »hafver svensken 
ihjelslagit af det inunkkloster vid namn 
Pesanntz som ligger en åtta väg sjös (sjö
mil) från Vardöhus: den öfversta munken 
vid namn Lgumandt (så uppräknas en mängd 
munkar och prester, äfven som 51 kloster- 
tjenare). Qvinnor, som voro i ladugården 
i förmälda kloster, som svensken slog ihjel : 
Kylinna, Fefemj. Detta efterskrefne brände 
svensken i samma kloster: alla hus der 
voro, och kyrkan och den största parten 
af allt godset, och en ladugård och en 
qvarn blefvo ock afbrända. Dess likes en 
gård vid namn Wiekitz, som munkarnes 
hamn var, der de lade timmer och båtar 
upp: den brände de upp, och alla båtar 
svensken öfverkom i samma hamn, dem 
höggo de i stycken. Item bief intet hus 
i behåll af samma kloster utom en bad
stuga, stod något från klostret, och två 
gammer och bodar, lågo på två små öar, 
der kunde svensken icke komma till. Vardö 
hus den 7 augusti (15)90.»

Om denna bragd icke synnerligen hedrar 
våra förfäder, så måste man hafva någon 
förskyllan med den tidens råa seder. Mindre 
ursäktligt är då det dåd som under kriget
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mellan Ryssland och vestmakterna 1854 
af engelska örlogsfartyg utfördes mot Kola 
och Kandalaks. Redan 1809, under det 
då pågående kriget, landsattes i Kola från 
två engelska barkasser några matroser, åt 
hvilka borgmästaren »med högtidliga cere
monier» öfverlemnade sin värja. Seger- 
herrarne gjorde emellertid den gången in
gen annan skada än att plundra ett par 
regeringen tillhöriga bränvins- och sädes
magasin samt tillegna sig ett par magra 
kor. Värre var det 1854, då staden blef 
bombarderad af engelska krigsskeppet Mi
randa och så godt som alldeles uppbränd: 
92 hus, träfästningen, två kyrkor och sta
dens magasin för salt och korn blefvo för
störda, utan annan politisk följd än att 
några oskyldiga köpmän blefvo ruinerade. 
Nästan svårare ändå är det att fatta, huru 
en engelsk skeppsbefälhafvare kunde ned
låta sig att lossa ett skott mot en så usel 
samling af några små träruckel som Kan
dalaks vid Hvita hafvet, och vi hoppas att 
den enda princip på grund af hvilken så
dana företag blifvit försvarade, att man 
måste försvaga den fientliga statens för- 
svarskraft genom tillintetgörande af de 
enskilda medborgarnes egendom — blifvit 
dömd nu, sedan en snillrik engelsk författare 
i en fantasibild tecknat det öde som skulle 
träffa det obefästade London, om en främ
mande eröfrare en gång skulle lyckas sätta 
sin fot på det britiska området.

Den norska resande berättar mycket läs- 
värdt om sin färd genom den ryska lapp
marken och de äfventyr han der mötte. 
Särdeles intressant är hans beskrifning på 
den grekiskt heterodoxa sekt af ifrare som 

i allmänhet kallas Roskolniks, men som 
både af Castrén och Friis kallas »Starov- 
jerer.»

Deras föreställning om rent och orent 
går så långt att när en häst från ett van
troget land eller en vantrogen bygd dricker 
ur en gammal troende bys brunn, blifver 
vattnet orenadt. Man kan då tänka sig 
hvilka försigtighetsmått de stackars sjelf- 
plågarne tro sig tvungne att underkasta 
sig i sin beröring med annorlunda troende 
menniskor. Med starka drag tecknar hr Friis 
den krassa och mot all civilisation fient
liga inflytande som den grekisk katolska 
kulten utöfva på sina bekännare. De haf- 
va så införlifvat religionen med lifvets 
hvardagsbestyr att de äro, hvad romarne 
skulle kalla, insnärjde i heliga bruk, men 
så mycket lättare hafva de att genom yttre 
handlingar lätta sitt samvete från ganska fula 
saker, och man kan tänka sig, hvilket för
lamande inflytande i fysikt afseende en sex 
månaders fasta måste utöfva på ett folk 
som lefver inom polcirkeln och behöfver 
stark köttföda för att uppehålla kropps- 

j värmen. Fattigdom, fysisk svaghet och vid- 
' skepelse hör oskiljaktigt till samman. När 
i de båda resande satte sin fot inom den 

finska gränsen funno de sig i alla afseen- 
den såsom hemma hos sig. Hvad Finland 
behöfver är afdikuing af de frostländiga 
markerna, som år efter år förstora dess 
skördar. Skulle icke den finska ihärdig
heten, som åstadkommit så många storverk, 
kunna genomföra något jemförelsevis så 
enkelt, hvarpå dock hela landets ekono
miska välfärd är beroende?

Blick på pressen.
Det tyckes som har den internationella 

skiljedomstolen i Genève gifvit föranled
ning till en arbitrage äfven i andra frågor, 
och man har just i dessa dagar sett en 
skiljedom i en interkonfessionel tvist af 
ganska egen beskaffenhet. Göteborgs Han
dels- och Sjöfartstidning meddelar i ett af 
sina sista nummer det utslag som blifvit 
fäldt af en kompromiss, tillsatt af samma 
tidnings utgifvare och pastor Bernhard vid 
härvarande katolska församling i anledning 

i af en meningsstrid rörande rätta betydel- 
I sen om katolska kyrkans lära om aflaten.

Det var att förutse att utgången skulle 
blifva till den förres fördel, och den tap
pande parten har kanske endast ingått på 
vadet för att få en anledning till välgö
renhet mot hufvudstadens fattige, som 
vinna fem famnar björkved på den dog
matiska skiljedomen. Vi vilja emellertid 

' för ingen del förorda detta sätt att slita 
I teologiska tvister, och de tidningar som
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meddelat utslaget hafva visligen afhållit 
sig från alla betraktelser öfver sjelfva tvi
stefrågan.

Landsortstidningarna innehålla nu mera 
stundom ganska väl utarbetade uppsatser 
öfver allmänna frågor, och vi hafva bland 
sådana att särskildt utmärka en artikel i 
Sydsvenska Dagbladet angående straffvä
sendet och behandlingen af förbrytare, i 
hvilken man återfinner de menskligare å- 
sigter om bestraffningens ändamål som 
göra sig mer och mer gällande i det all
männa tänkesättet, och hvilka vi hoppas 
äfven inom kort skola göra sig gällande i 
lagstiftningen.

Ett annat ämne af intresse för ögon
blicket har blifvit på ett särdeles förtjenst- [ 
fullt sätt upptaget i Göteborgs-Posten, nem- I 
ligen frågan om en ny organisation af ele
mentarläroverken. Man vet ännu ingen 
ting med visshet om syftningen af den 
väntade kungliga propositionen, och det 
har blifvit uppgifvet att de personer af 
lärarestaten som varit kallade till öfver- 
läggningar i ämnet förbundit sig att icke 
til] någon meddela resultatet. Emellertid 
har en af hufvudstadens aftontidningar trott 
sig veta att den tilltänkta nya organisa
tionen skulle vara bygd hufvudsakligen på 
de grunder som finnas angifna i en reser
vation till komitébetänkandet af dompro
sten Linder, hvilken som bekant vill i 
elementarläroverket införa det fornnordiska 
språket såsom grundläggande studium för 
realsidan. Göteborgs-Posten säger mycket 
oförbehållsamt sin tanke om den del som 
nu varande chefen för ecklesiastikdeparte
mentet såsom expeditionschef haft i »en 
hel hop af de åtgärder som bestämt vårt 
skolväsendes öfverklagade riktning och un
der riksdagen 1870 framkallade ett slags 
storm» mot då varande innehafvaren af 
samma embete och räknar honom inga
lunda till förtjenst sammansättningen af 
den komité hvars uttalade åsigt han seder
mera offentligen jäfvat. Följande stycke 
förtjenar läsas i sin helhet:

Det är våra praktiska behof, det är arten 
af hela samhällsutvecklingen, som gör det nöd
vändigt, att elementarundervisningen, icke län
gre må hufvudsakligen afse grundläggandet 
af embetsmannabildning. Den hopen, som 
rustad med så kallad klassisk bildning eller 
klassisk beläsenhet tränger sig fram på tjen- 
stemannabanan, är redan för stor. Här liksom 
på andra områden borde den satsen gälla: 
»litet men godt»; men vi se våra universiteter 

öfverlupna af medellösa examinandi, som skola 
öka antalet af de lönlösa eller eländigt aflö- 
nade aspiranterna till ordinarie befattningar 
i statens tjenst. Och å andra sidan klaga våra 
näringsidkare, våra köpmän, ledarne af våra 
stora verkstäder och våra ; bygnadsföretag, 
med ett ord alla våra praktiska män, att det 
är så svårt att finna unga, dugliga och ända
målsenligt bildade ämnessvenner i de olika 
yrkena. Och denna klagan är icke obefogad. 
Reallinien vid våra elementarläroverk har från 
början varit styfbarn. Dess kurs är dess utom 
för lång, en följd lika mycket af hopandet af 
olikartade ämnen som af en i allmänhet sämre 
skött undervisning, och de som gått igenom 
ett läroverks latinlinie och vid ungefär tjugo 
års ålder blifvit studenter hafva ofta icke 
någon tillräcklig beläsenhet på de områden, 
på hvilka de borde vara i viss mån hemma
stadda för att öfvergå till tillämpningsskolorna. 
Kanske kommer ofta dertill, att de fått en så 
förvriden uppfattning, att deras ambition hind
rar dem att välja andra yrken än dem, för 
hvilka akademiska examina äro rekommende
rande. För öfrigt äro de från elementarläro
verken utexaminerade unga männen vanligen 
för gamla att börja en ordentlig praktisk kurs, 
ty i näringarne behöfva vi vanligen våra yng
lingar vid 16 à 17 års ålder. Man kan säga, 
att allt detta har blifvit sagdt förut, men 
man kan icke säga, att det blifvit vederlagdt. 
Dessa förhållanden stå alltså qvar såsom indi
cerande hvar ett stort fel ligger, och de måste 
vid en förändring af vårt undervisningsväsende 
beaktas. En naturlig slutsats blir den, att vi 
måste ställa våra läroverk så, att ynglingar 
vid 16 års ålder hafva genomgått och afslutat 
en någorlunda fullständig lärokurs, låt vara i 
endast några få ämnen.

Artikelförfattaren ingår derefter i en 
skarpsinnig diskussion af koiniténs bevis
föring för latinets förträfflighet såsom bild
ningsmedel och visar att det beror på me
toden huru vida ett undervisningsämne är 
formbildande. »Man har sagt, att latin
undervisningen skulle lära folk att uttrycka 
sina tankar i skrift. Nåväl, visst hjelper 
hon något, men det är icke latinundervis
ningen i skolans lägre klasser som uträttar 
detta, det är studiet af hvad man kan 
kalla språkets logik och kännedomen af 
den klassiska litteraturens mästerverk, och 
denna vinst bereder man med bra mycket 
mindre uppoffring och med större visshet, 
om undervisningen häri meddelas, efter det 
ynglingen blir något äldre, förutsatt att 
han sjelf önskar det och visar hog för 
dylika studier; och man kunde då hoppas, 
att vi omsider skulle finna den klassiska 
bildningen representerad på ett sätt, som 
tillät någon jemförelse med hvad t. ex. 
Tyskland har att framvisa på detta område.
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Man har också sagt, att latinundervisnin
gen skulle lära barnen att »tänkas, att den 
skulle gifva deras omdöme mera klarhet 
och fasthet. Det är dock vår åsigt, att 
större delen af de andra läroämnena, om 
i dem undervisningen meddelas lika meto
diskt, lika noggrant och af lika goda 
lärarekrafter, hafva alldeles samma egen
skap; men det är ett bedröfligt förhållande, 
att det är just vid latinundervisningen, 
som de bästa krafterna nedläggas: arten af 
vår lärarebildning är sådan, att latinet blir 
hufvudsak. För öfrigt vore det godt, om 
det latinskolans högmod, som synes följa 
med högt upp på parnassen, ville låta la- 
tinifrarne få så pass öppna ögon, att de 
kunde göra en opartisk jemförelse mellan 
sig sjelfva och de olycklige, som icke hafva 
ätit af detta den sanna kunskapens träd: 
de skulle då få se, att det pro raía är lika 
mycket «voting cattle» på båda sidorna.»

Slutligen säger författaren att han utan 
att tro på någon nemesis, som icke skulle 
tillåta en departementschef att först dela 
en ministers åsigter och verksamt bidraga 
till deras genomförande men sedan intaga 
dennes plats och tillsätta en komité om 
hvilken man kunde veta att den skulle 
uttala sig för det gamla systemet, likväl 
icke har stora förhoppningar på det vän
tade förslaget, ehuru han icke förnekar 
»möjligheten af en kär öfverraskning. Det 
heter derefter:

Men om öfverraskningen blifver af den art, 
att förslaget kommer att sätta studiet af forn
nordiska språk i latinets ställe, så må man i 
sanning beklaga ett slikt misstag Andra kam
maren och i viss män äfven det af Första kam
maren tillsatta tillfälliga utskottet hafva an- 
tydt, att af seende borde göras på en berätti
gad klagan öfver öfveransträngning och på de 
praktiska behof, som betinga en afslntning vid 
en mindre framskriden ålder. Det är då nä
stan otänkbart, att chefen för vårt undervis
ningsväsende skulle vilja föreslå ett fullkom
ligt nytt läroämnes införande, helst som för 
undervisningen i det samma de erforderliga lä
rarekrafterna nästan helt och hållet saknas. 
Såsom »formelt bildningsmedel» —vi använda 
med någon motvilja detta uttryck, emedan 
man velat i det samma inlägga alltför mycket 

anse vi dess utom isländska språket stå 
långt efter fransyskan och tyskan. Dess form
lära kan aldrig få samma betydelse vid vår 
undervisning, som dessa språks, och hvad dess 
litteratur beträffar, så må den i öfversättning 
ingå i undervisningen i svenska språket och 
fäderneslandets historia, men för all del icke 
användas vid »explikation» och »resolution». 
Det vore att nedsätta den till det slags litte
ratur, som Cornelius Nepos representerar, på 
samma gång som man säkerligen finge erfara, 
att den icke är användbar för samma ändamål.

I ett annat nummer meddelar tidningen, 
på grund af en uppgift genom en enskild 
korrespondent, som skall vara väl under
rättad, att de fornnordiska språken icke 
ingå i ecklesiastikministerns läroverksplan, 
hvars närmare beskaffenhet likväl äfven han 
förklarar sig genom tysthetslöfte förhindrad 
att röja.

Strödda underrättelser.
Skrattet. Till de företeelser som ge

nom en retning uppträda hos den lefvande 
menniskan, utan och till och med emot 
den retades vilja, hör äfven skrattet. Det är 
en så kallad refiexföreteelse,som frambringas 
genom kittling och psykologiskt genom 
det komiska. Dr Evald Hecker har under
kastat detta reflexfenomen en närmare un
dersökning, och detta ur den synpunkt att 
alla reflexinrättningar hafva ett bestämdt 
ändamål till organismens skydd. Resul
taten af sin undersökning har hr Hecker 
den 16 augusti meddelat i den fysiolo
giska sektionen af tyska naturforskaresäll
skapet i Leipzig. Referenten talade här
vid om skratt i följd af kittling, hvilket 
han skildrar som en intermitterande, sväf- 

vande retning af hud nerverna som åstad
kommer en rörelse af det sympatiska syste
met, hvilken rörelse verkar till utvidgning 
af pupillen och förminskning af blodkärlen. 
Den på blodkärl sä rika bjernan kommer 
i följe af sammandragningen af dess kärl 
att erfara ett betydande aftagande i trycket, 
som för den samma icke är utan fara. 
Men en sådan negativ tryckförändring mot
verkas af en stark utandning. Då nu skrat
tet består i intermitterande, forcerade ut- 
andningsrörelser, så måste man deri finna 
ett afgjordt medel för att kompensera de 
genom den intermitterande retningen af 
kittlingen framkallade negativa tryckför
ändringarna i bjernan. Skrattet till följe af 
det komiska låter förklara sig på fullkorn-
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ligt samma sätt. Såsom hr Hecker visat 
i ett psykologiskt arbete, låter verkningen 
af det komiska återföra sig till en inter- 
mitterande glad rörelse. Efter denna in
termission uppträder .den nya rörelsen 
plötsligt och omedelbart, och är derföre 
analog med den glada öfverraskningen. 
Men den senare visar åtföljande kroppsliga 
fenomen, (bleknande af huden) som låta 
återföra sig till en rörelse af de sympati
ska nerverna. Det komiska har derföre 
till följd en intermitterande sympatiens 
retning, hvilken på samma sätt som kitt- 
lingen drager efter sig skrattet så som 
kompensationsmedel.

Göktonerna upptecknade i not
skrift. Musiken har, såsom bekant, ofta 
efterapat gökens båda toner, och Beetho
ven gör det med en stor terz, d2bx, me
dan i folkvisan den lilla terzen c-a' är 
vanligare, och äfven den rena qvarten, 
,f2c2 förekommer i en svensk bondpolska. 
En tysk författare hr Appel har egnat en 
särskild uppmärksamhet åt denna sak och 
antecknat mer än 150 gökrop — tyska 
gökars, naturligtvis — med noga angif- 
vande både af taktdelar och intervaller. 
Hvad rytmen beträffar, fann Appel båda 
tonerna i allmänhet lika långa, och hvarje 
fras skild från den följande genom lika 
långa pauser. Intervallen och tonhöjden 
vexla efter individerna, dock likväl inom 
mycket trånga gränser. Den största af 
Appel iakttagna skilnaden är från den för
minskade qvinten, ges2c'2, till den knappa 
stora sekunden, d2e2, men båda fallen äro 
sällsynta. Den rena qvarten förekommer 
ofta nog, lika så den rena stora och lilla 
terzen, men ännu oftare dessa intervaller 
orena. Efter stämgaffeln fann Appell ton
höjden aldrig högre än g2 och aldrig un
der h1, men dessa ytterligheter voro un
dantag, och det vanligaste var e eller 
es2c2. De i musikaliska efterbildningar 
begagnade tonlägena har hr Appel aldrig 
återfunnit i naturen. Vi skulle kunna 
tillägga, att efter hvad vi tyckt oss finna 
är den lilla terzen den svenska gökens 
älsklingsintervall, men vid sinnesrörelse, 
såsom skrämsel, täflan eller andra affekter, 
stiger den till stor terz eller ren qvart, 
hvaremot den vid trötthet sjunker till en 
låg och oren liten terz eller öfverstigande 
secund. Att bestämma tonhöjden efter 

stämgaffel hafva vi aldrig haft tillfälle. 
Kytmens påskyndande till ett tempo rubato 
eller recitativlikt är mycket vanligt i våra 
svenska löfskogar, och ganska ofta hör man 
den första och högre noten sönderdelad i 
två hälften kortare, men aldrig den lägre 
och senare.

Té, kaffe, kakao och alkohol. Dr 
Angel Marvaud har anstalt några försök 
för utrönande af de uppräknade ämnenas 
fysiologiska och medicinska verkningar. Han 
betraktar deras inflytande på kroppsunder- 
hållet ur två synpunkter, å ena sidan såsom 
retningsmedel för nerfsystemet, å andra 
sidan såsom hämmare af matens assimile
ring. Alkohol verkar direkt på ryggmär
gens känselverktyg, indirekt på rörelse
verktygen, hvilka den retar på samma sätt 
som stryknin. Kaffe och té verka hufvud- 
sakligen på hjernan; alkohol och kakao 
sporra musklernas rörlighet, té och kaffe 
sinnenas. Genom minskande af den orga
niska sysselsättningen och förlusten genom 
afsöndringarna verka de alla snarlikt de 
öfriga näringsmedlen. På detta sätt för
klaras deras förmåga att stimulera till ar
bete om aftonen, ty de ersätta på sådant, 
vis till en viss grad födan och fördröja 
omsättningen af kroppens beståndsdelar. 
Detta är skälet till deras dagligen tillta
gande afsättning och deras icke ovigtiga 
ställning i hygieniskt afseende. Deras miss
bruk har emellertid två skuggsidor, som 
icke låta sig förbises. Hvad först retnin
gen på nerfsystemet beträffar, så kan man 
iakttaga att derpå alltid följer nedstämning, 
kraftlöshet och tröghet. I afseende på 
deras inflytande å ämnenas omsättning, 
hvilken ändå är så oundgänglig för det 
organiska lifvet, så är detta ett ingrepp i 
lifsekonomien, som icke alltid aflöper 
utan vådliga följder, bristfällig näring af 
kroppsbeståndsdelarne, svaghet, sjuklig fett- 
bildning och vissa cellväfsdelars förviss
nande.
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