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μΛΤ
VECKOSKRIFT *

FÔR

POLITIK OCH LITTERATUR
UTGTPVEN AF

C. F. BERGSTEDT.

N= 9. Lördagen den 1 Mars 1873.

Motioner vid 1873 års riksdag.

Bland de många s. k. ovissa besvär som 
hvila på den oprivilegierade jorden i vårt 
fädernesland är intet tyngre än väghåll- 
ningsskyldigheten, och bördan blir med 
hvarje dag mer och mer tryckande, utan 
att ändå anspråken på vägarnes beskaffen
het kunna motsvaras. Så länge en glest 
boende befolkning icke hade andra fordrin
gar för sin samfärd med hvarandra än en 
uppröjd och utstakad stråt, så pass afjem- 
nad att dragarne utan allt för stora svå
righeter kunde komma fram, var det en 
enkel sak för jordegaren, som för öfrigt 
utom kungsföljet och armén nästan var 
den enda trafikanten, att hålla farleden 
öppen öfver sitt eget område, under den 
förutsättning att hatis grannar handlade på 
samma sätt. Att detta servitut, tvärt emot 
hvad förhållandet varit i alla andra civili
serade länder, här ända tills nu stannat på 
jorden, beror väl dels på den ringa varu
transport hvilken i allmänhet sommartiden 
egt rum på våra landsvägar, dels på den 
ypperliga beskaffenheten och den ymniga 
tillgången af grus, samt den fasta egen
skapen af sjelfva marken, som gjort en 
artificiel vägbygnad mindre nödvändig och 
ändå gjort det möjligt att i våra flesta 
landskap åstadkomma ganska drägliga vä
gar. Men med allt detta har på senare 
■år föregått en stor förändring; icke blott 
blir landet allt tätare bebygdt, hvarigenom

II.
det blir nödvändigt att anlägga nya lands-, 
härads- och sockenvägar, som indelas på 
aflägse liggande gårdar; icke blott tillväxer 
trafiken med tungt gods genom anläggnin
gar af sågverk, jernbruk och allehanda 
fabriker, samt genom öppnandet af nya 
jernbanor, hvilka leda den gamla varufors- 
lingen i helt och hållet nya riktningar ; 
men genom den fortskridande odlingen 
hafva de lorna utmarkerna, der hvarje väg
hållare utan hinder kunde hemta nödigt, 
grus, erhållit ett värde för egarne, som 
tvungit dem att skaffa sig fridlysning mot 
främmande intrång, och sedan en sådan grus- 
tägt genom skifte eller på annat sätt blif- 
vit förvandlad i privategendom, hvaraf ega- 
ren måste bemöda sig att så vidt möjligt 
draga någon nytta, kan det icke vara ho
nom angenämt att se sitt område lass ef
ter lass bortflyttas, för att i egentligaste 
mening läggas för fäfot. Det är ej heller 
längre jordegaren som mest begagnar vä- 
garue; hans varor äro icke mycket skrym
mande eller tunga i jemförelse med malmer 
och andra mineralier eller råämnen, som i 
ständigt växande massor föras till föräd
lingsorterna och i förarbetadt skick deri- 
från, massor, hvilka den vanligen såsom 
ett slags husslöjd idkade vägbygnaden icke 
längre förmår att motstå. Vägbygnaden har 
i våra dagar blifvit en ingeniörskonst och 
måste blifva det mer och mer, i den mon
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varuforslingen .tilltager. Vid första anblic
ken synes derföre ingen ting vara natur
ligare än att staten öfvertager vägarne, 
liksom den tagit posthållningen och i se
naste tider anlagt telegrafer till allmän
hetens betjenande, samt låter hvarje resan
de betala till deras underhåll i den mon 
han sliter dem. Men erfarenheten har visat 
att den uppbörd som i förening med en 
sådan anordning måste inrättas blir så dyr 
att den äter upp inkomsten, och vår all
mänhet har nu en gång fått en vana vid 
ett fritt bruk af både allmänna och en
skilda vägar, hvilken icke torde vara möjlig 
att utrota. Den enda utvägen att göra 
detta besvär drägligt torde derföre vara 
att inom vissa kretsar, härad, eller andra 
områden, göra väghållningen till en gemen
sam skyldighet för alla som skatta till 
staten, på det sätt att vissa prestationer, 
såsom dikning, forsling af bygnadsämne 
och till en del sjelfva grofarbetet, kunde 
af de närboende efter fritt val få verk
ställas in natura, men att allt annat, in
köp afgrustägter och andra fyllnadsämnen, 
stensprängning, anläggningen af kulvertar, 
trummor och mindre broar, utfördes med 
uttaxerade medel under ledning af en fullt 
skicklig arbetschef. Detta utesluter icke 
billigheten deraf att staten under vissa 
omständigheter kan komma de vägbygnads- 
skyldige till någon hjelp : statsbidrag ut- 
gifvas ju äfven nu för omläggning af backi
ga landsvägar.

I något så när denna syftning, ehuru 
icke så långt gående, hafva elfva motio
närer, hvaribland två inom Första kam
maren, uppträdt med förslag, dels att väg- 
hållningsskyldige skola fördelas i vissa 
grupper, att taxeringsvärdet på jordegen
domen skall utgöra fördelningsgrunden i 
stället för hemmantalet, samt att égaré af 
bruk, fabriker, qvarnar o. s. v. skola, i för
hållande till den slitning de åstadkomma 
å vägarne, betala en viss afgift till de väg- 
hållningsskyldige; dels att staten skall be
kosta vägbygnadsämnet och genom sina 
tjenstemän utsyna tillräckligt förråd deraf 
till väglottsegarnes fria begagnande; dels 
att staten skulle med 3 à 500,000 rdr komma 
de i afseende på detta onus hårdast lotta
de kommunerna till hjelp; dels slutligen 
har man inskränkt sig till att begära nya 
grunder för besvärets utgörande, antingen 
fvrktalet eller bevillningen efter II art.

Bevillningsförordningen. En motionär har 
åtnöjt sig med att yrka på decimalindel
ningens införande i stället för fjerdedels- 
systemet, och en annan har begärt de gam
la, i många fall endast missledande mil- 
stolparnes borttagande. Båda dessa yrkan
den hafva fullt skäl för sig, sedan decimal
indelningen blifvit införd vid statens jern- 
vägar, och genom anläggandet eller om
läggningen af landsvägar de gamla vörd
nadsvärda milvisarne blifva med hvarje dag 
mer oefterrättliga.

Skjutsväsendet, bondeståndets gamla 
käpphäst, framkallar ännu vid hvarje riks
dag ett halft dussin motioner, men vi må 
erkänna att dessa icke hafva samma intresse 
som förut, sedan de blifvit så många gån
ger upprepade och staten verkligen gjort 
så mycket för att lätta detta besvär. Vi 
finna i samtliga dessa förslag ingen enda 
tanke som vi icke sedan många år till 
baka kunnat utantill: den som vill åka må 
betala hvad det kostar, och skjutslegan 
derför höjas till prestationens verkliga vär
de på hvarje särskild ort; staten bör bära 
bördor som nog länge hvilat på de en
skilda jordegarnes skuldror o. s. v. Om 
underlättandet af kommunikationerna i och 
för sig har man föga bekymrat sig.

En vida allvarsammare börda på jorden 
är den judiciella och ecklesiastika bygnads- 
skyldigheten. Den senare är nu mera, så 
vidt det angår socknemännens skyldighet 
att deltaga i prestgårdsbygnäd, beroende på 
regeringens beslut, sedan 1872 års riksdag 
aflät underdånig skrifvelse, med begäran 
att kongl. raaj:t täcktes låta utarbeta och 
för riksdagen framlägga förslag till sådana 
förändrade stadganden att detta åliggande 
må blifva för socknens medlemmar efter bil
liga grunder gemensamt. Men det är en sär
skild omständighet som nu uppkallat ett par 
motionärer, nemligen den uppenbara orim
ligheten att vid af- och tillträdessyn i ett 
par socknar, der reglering af presterskapets 
lön föregått och vunnit kunglig stadfästelse 
på det sättet att all stråtionde upphört 
och kyrkoherdens lön helt och hållet eller 
till en betydlig del utgöres i penningar 
samt det öfriga i strid säd, synerätten emot 
församlingsombudens bestridande ålagtsock- 
nemännen att fortfarande för pastors räk
ning underhålla sådan s. k. tionde- eller 

' sädeslada, och sådana beslut blifvit i högsta 
I instans stadfästade. I vanliga fall har, der
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lönereglering blifvit uppgjord, billighets- 
känslan å båda sidor efterskänkt en skyl
dighet af hvars utgörande pastor icke längre 
kan hafva någon nytta. Hvad åter angår 
deltagande i bygnad och underhåll af 
häradsfängelse kom den sista riksdagen icke 
till något beslut, ehuru det ieke saknades 
inflytelserika röster för att detta åliggande 
skulle i sin helhet öfverflyttas pä staten, 
oaktadt städernas fortfarande skyldighet att 
på egen bekostnad underhålla sådana byg- 
nader som äro nödvändiga för deras egen 
separata rättsvård. Fordringarna denna 
gång gå i allmänhet icke längre än att 
begära framläggande af förslag till sådana 
stadganden att det motsvarande åliggandet 
för landet blefve för medlemmarne af tings
lagen efter billiga grunder gemensamt, 
och dessa yrkanden borde icke möta nå
gon invändning, så Vida icke det ifråga- 
stälda införandet af gemensam rättsskipning 
för stad och land hade till följd att göra 
äfven i fråga varande bygnadsskyldighet för 
stad och land gemensam.

Ifrandet för att göra folkundervisningen 
till en statsangelägenhet och mer och mer 
oefria kommunerna från skyldigheten att 
aflöna sina skollärare kunde svårligen an
nat än tillväxa, sedan genom de två sista 
riksdagarnes beslut staten blifvit ansvarig 
för halfva aflöningen, och det var således 
ingen ting oväntadt att förslag skulle fram
komma om att äfven den återstående delen 
af folkskolelärarnes aflönine skall från kom
munerna öfverflyttas på det allmänna. Vi 
aro inga vänner af detta slags centralisa
tion, och vi kunna icke heller önska de i 
detta syfte framstälda motionerna något 
understöd. Det egna härvid är att de som 
vilja helt och hållet befria församlingarna 
trån skyldigheten att underhålla sina folk
skolor ändå kunna sätta i fråga att kom
munerna skola genom sina skolråd få be
stamma öfver statsmedlens användande samt 
tdl och med ifrågasätta ett utvidgande af 
denna befogenhet, genom borttagandet af 
pastors sjelfskrifvenhet till ordförandebefatt- 
inngen och rättighet för sockenmännen att 
invalja skolläraren till ledamot. Bekostas 
tolkets uppfostran helt och hållet eller till 
en ofvervägande del af staten, då är det 
/<i också klart att staten måste taga kon- 
,rollen öfver skolväsendet i sina egna hän- 
! ei och undandraga den kommunerna, ty 
mgen lätt kan rimligtvis tillkomma dessa 

att besluta huru det allmännas medel skola 
användas. Ju längre staten sträcker sin om
vårdnad och frikostighet mot folkskolorna, 
desto orimligare blir också anspråket att 
landstingen skulle få någon befattning med 
folkskoleinspektörernas tillsättning, och det 
väckte derför icke ringa uppmärksamhet, 
att samma ecklesiastikminister på hvars för
slag riksdagen beslöt att använda 1,100,000 
till lönetillskott åt lärare vid folkskolor och 
småskolor tvärt emot ett utskotts afstyr- 
kande öfvertalade det parti inom Andra 
kammaren hvilket helst skulle vilja helt 
och hållet tillintetgöra regeringens myn
dighet till en sådan opinionsyttring som 
den förenämda. Samma stränga dom som 
både inom och i synnerhet utom riksdagen 
blifvit fäld öfver chefens för ecklesiastik
departementet åtgörande i denna sak lärer 
ovilkorligen stänga vägen för framgången 
af ett par å nyo i samma syftning väckta 
motioner.

Vi kunna lyckönska oss att två ämnen, 
som varit i särdeles hög grad egnade att 
uppreta och förbittra, banklagstiftningen 
och jernvägsanläggningarna, denna gång 
nästan helt och hållet ligga nere. Under 
det att regeringen, med en ledighet som 
väckt någon förvåning, för att icke säga 
något mera, gifvit koncessioner åt det ena 
enskilda jernvägsbolaget efter det andra, 
utan afseende derpå att dessa banor komma 
i konkurrens, om också icke öppen preju
dice, med andra äldre enskilda eller stats
banor, har en motionär i hvardera kamma
ren ifrågasatt ett statsunderstöd af 300,000 
rdr, motsvarande ersättning för tre års un
der bygnadstiden förlorad ränta på anlägg
ningskapitalet, för en enskild jernbana mel
lan Westervik och Linköping, hvilken sär- 
skildt skulle vara vigtig för Gotlands in
tressen. Några motioner rörande bankvä
sendet hafva visserligen äfven denna gång 
framkommit rörande garantierna för sedelut- 
gifningsrätten, men de härröra från sakkun
niga personer, och det skadar icke att de 
blifva på ett sakkunnigt sätt diskuterade. 
Visserligen förspörjas de gamla önsknin
garna om förstärkningen af riksbankens 
grundfond, men snarare såsom en följd af 
det vid sista riksdagen i sådan syftning 
fattade beslutet än såsom ett utbrott af 
hätskhet mot den enskilda penningrörelsen. 
Vi lägga icke mycken vigt på valet af 
gömställe för några af statsverkets tills
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vidare öfverflödiga millioner, och de kunna, 1 
i fall man ej begär någon afkastning, lika 
gerna liggs i riksbanken som på något 
annat ställe, ehuru väl det naturligaste 
vore att i stället minska statens skulder och 
följaktligen kunna nedsätta dess årliga 
räntebetalningar. Men om nu riksbanken 
nödvändigt skall hafva något af dessa me
del, må det hellre än att gifvas såsom en 
obegärd och obehöflig present, ske, såsom 
af en motionär i Första kammaren blifvit 
yrkadt, under formen af slutbetalning af 
Riksgäldskontorets skuld för 1808 och 1809 
årens krigskostnader, hvarå årligen göras 
små afbetalningar, och hvaraf för närva
rande återstår icke fullt halfannan million, 
nära motsvarande den beräknade banko
vinsten.

Ett annat ämne, som vid föregående 
riksdagar varit ett mäktigt agitationsmedel, 
nemligen den kommunala rösträtten, har 
denna gång helt och hållet trädt i skuggan, 
och de tre motionärer som framstå i frå
gan, samtlige tillhörande dc mindre jord- 
brukarnes klass, hafva inskräukt sig till 
den anspråkslösa önskan att röstmaximum 
på landet skall begränsas till en tjugon
dedel af kommunens hela röstetal efter 
fyrklängden samt äfven i öfrigt undergå 
några inskränkningar. Af den så kallade 
vensterns stora politiska program, utjem- 
nandet af all skilnad i befogenhet mellan 
kommunernas särskilda skattebetalande med
lemmar, synes nu ingen ting vidare. Vi 
veta ej om öfver hufvud något vensterparti 
vidare existerar; kanske har det samman
smält med högern, eller också med centern, 
ty för båda dessa antaganden finnas unge
fär lika goda skäl. Kanske har också partiet, 
om det verkligen fortlefver, kommit till in- 
sigt om ofruktbarheten för samhällets ut
veckling af en fortsatt agitation, och om 
så är, vitnar det om ett framsteg i politiskt 
omdöme som det är en tillfredsställelse att 
kunna erkänna.

Icke heller har mer än en enda röst, 
och denna gång en ganska svag stämma, 
höjt sig för nedsättningar i census för val
barhet och valrätt till kamrarne. Hr Nils 
Hansson från Kristianstads län har på vinst 
och förlust slagit samtliga i Riksdagsord
ningen innehållna censussiffrorna midt itu, 
och dertill beskärt arvode åt ledamöterne 
af Första kammaren. Motionen har inga 
utsigter till framgång. Det är sannolikt 

att några af allmogerepresentanterna skola 
för syns skull gifva ett lamt understöd åt 
saken, men det är mer än sannolikt att de 
inom sig äro rätt nöjde med den utgång 
som redan blifvit från konstitutionsutskot
tets sida bebådad.

Det allmänna deltagandet för ordnandet 
af beskattningsväsendet har gjort ätt lag
frågorna blifvit jemförelsevis föga upp
märksammade. Den förhoppning vi för 
icke länge sedan "uttalade, att de ofta al- 
handlade reformerna i fängelseväsendet och 
brottslingarnes behandling skulle genom 
någon enskild motionärs åtgärd bringas 
under riksdagens afgörande, har gått i 
fullbordan genom det omfattande och väl 
utarbetade förslag som hr Carlén i denna 
syftning framstält, och såsom ett supple
ment dertill kan anses hr Hjelms motion 
att riksdagen skulle för en tid af tre ar 
anvisa 10,000 rdr årligen att af kongl· 
maj:t användas till vanvårdade barns och 
unga brottslingars förbättring, samt för 
försvarslösa från fängelset utkomna till än
damål att bereda dem tillfälle att sig sjelfva 
försörja. Båda förslagen till samman, ehuru 
det senare i sin uppställning är något 
dunkelt, lemna riksdagen fullt utrymme 
att för sin del besluta en öfvergång, eller 
åtminstone ett närmande, till det progres
siva fängelsesystemet och unga förbrytares 
fullkomliga afskiljande från de äldre. Men 
de omständigheter som med sådana an
ordningar stå i samband äro så många 
och olikartade, att riksdagen svårligen kan 
på égen hand åstadkomma en fullt till
fredsställande ändring i lagstiftningen, och 
den lärer väl nödgas att dervid taga re
geringens medverkan i anspråk. Ingen 
ting hindrar emellertid kamrarne att be
sluta ett så omfattande och tydligt for- 
muleradt principbetänkande att det kunde 
utesluta all villrådighet hos regeringen om 
riksdagens afsigt, och ett sådant arbete 
vore onekligen ett af de vackraste mål 
som 1873 års lagutskott kan uppställa för 
sin verksamhet. Hr Uhr har upptagit sitt 
gamla förslag om tillåtelse att utan allt 
afseende på trosbekännelse ingå s. k. civilt 
äktenskap, och hr O. B. Olsson har sä 
till vida instämt i detta yrkande, att han 
önskar antingen en särskild förordning 
eller också en sådan förändring af eller 
tillägg till kongl. förordningen af d. 2« 
januari 1863 angående kristna bekännares



äktenskap med mosaiska bekännare, att 
personer som af nu gällande kyrkolag och 
stadgar äro i följd af sina religiösa åsigter 
förhindrade att knyta kyrkligt äktenskap 
må berättigas att inför magistrat eller kro
nofogde lagligt äktenskap ingå. I sitt till 
riksdagen afgifna förslag till förordning 
angående främmande religionsbekännare 
har kongl. maj:t bibehållit det af 1869 
års riksdag beslutade stadgandet, att äk
tenskap mellan kontrahenter som båda till
höra främmande religionssamfund med 
sådant presterskap att kongl. maj:t funnit 
åt det samma kunna anförtro att vigsel 
med laga verkan förrätta och förty rättig
het dertill medgifvit, ovilkorligen skall af- 
slutas med vigsel efter samfundets kyrko
bruk, men att deremot, då makarne tillhöra 
samfund utan sådant presterskap, gifter
målet skall ingås inför borgerlig myndig
het, och att i andra fall valet är fritt mel
lan de båda formerna. Nu äro vi emel
lertid öfvertygade att huru strängt än den 
konfessionella disciplinen kommer att un
der en ny dissenterlag handhafvas, och 
huru stor omsorg än må användas på att 
bringa hvar och en från kyrkoläran affäl- 
lig person in i hans särskilda krubba, skall 
det ändå alltid komma att finnas menni- 
skor som med dissenterande trosmeningar 
stanna inom statskyrkan och, antingen af 
samvetsbetänkligheter eller af underlätet 
begagnande af sakramenten, förblifva beröf- 
vade all möjlighet att få sina äktenskap 
beseglade med kyrkans vigsel. För sådana 
personer blir saknaden af civiläktenskapet 
en fortfarande medborgerlig olycka, och för 
många andra skulle dess befintlighet vara 
en lika stor välgerning. Det myckna talet 
om äktenskapets gudomliga stiftelse, som 
icke skulle tillåta dess afslutande under 
andra än kyrkliga former, har också för
lorat mycket af sin öfvertygande kraft, 
sedan staten sjelf i några fall legaliserat 
borgerliga äktenskap och gifvit dem i alla 
afseenden samma aktning och samma bor
gerliga följder som de kyrkliga. Lägger 
man härtill den mer och mer spridda in- 
sigten om den äldsta protestantiska kyr
kans egen uppfattning af äktenskapet så
som en rent borgerlig inrättning, så se vi 
icke något skäl hvarföre en anordning som 
annorstädes visat sig välgörande för tukt, ord
ning och samhällstrefnad skulle längre förblif« 
va utesluten ur den svenska lagstiftningen.

Om vi förbigå några mindre och ovä
sentligare lagändringsförslag, såsom i frå
ga om ersättning för vitnen i brottmål, 
frihet från framtida kraf för den som af- 
trädt sin egendom till borgenärers förnö
jande, samt ett mer välment än väl genom
tänkt försök att i enlighet med justitieom
budsmannens förslag att skaffa följdriktig
het åt Högsta domstolens utslag, men utan 
allt sammanhang med dertill erforderlig 
grundlagsförändring, finna vi på detta områ
de ingen ting annat nämnvärdt än en motion 
af hr Walldén om underdånig anhållan å 
riksdagens sida att kongl. maj:t ville låta 
utarbeta och i nådig proposition till riks
dagen framlägga förslag till sådan ändring 
af 8, 9, 10 och 11 kap. Giftermålsbalken 
och dermed sammanhang egande lagrum, 
att gift qvinna, der icke annorlunda blifvit 
öfverenskommet, må ega att sjelf råda öf- 
ver henne genom arf eller förvärf enskildt 
tillhörig egendom, eller åtminstone öfver 
sin egen arbetsförtjenst, äfven som till de 
förändrade bestämmelser i öfrigt som deraf 
kunna blifva en följd. Såsom man torde 
erinra sig, aflät 1871 års riksdag en un
derdånig skrifvelse med anhållan om pro
position med förslag till sådan ändring af 
8 kap. 1 S Giftermålsbalken, att genom 
äktenskapsförord må kunna betingas sådan 
rättighet för hustrun, som genom den om- 
förmälda motionen afses att tillägga henne 
srenom lag, en hemställan som, så vidt det 
är oss bekant, hittills icke föranledt till 
någon åtgärd — åtminstone heter det i 
justitieombudsmannens stora restlängd, att 
»frågan är på kongl. majcts profiling be
roende». Och så godt kan det vara, ty 
det är ej genom undantag utan genom 
direkt lag som klar rätt skall skyddas, och 
det bör nu mera, med lagutskottets för
ändrade sammansättning, icke vara omöj
ligt att derifrån erhålla ett utlåtande 
hvarpå riksdagen kan bygga en väl befo
gad framställning i ämnet. Den falska och 
halfförruttnade idealism som ännu dväljes 
qvar inom vissa områden af det allmänna 
tänkesättet har gjort det möjligt att, länge 
sedan de ogifta qvinnorna erhållit vid
sträckta och dyrbara rättigheter, i lagen 
bibehålla bestämmelser, hvilka beröfva ma
kan och modren en af hennes naturligaste 
rättigheter, den att utan intrång afen slösak
tig, utsväfvande och oefterrättlig äkta man 
sörja för sina barns och sitt eget uppe-
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hälle med de medel hon eger eller genom 
sitt arbete förvärfvar. Det är ett simpelt 
begrepp om äktenskapets poesi, denna före
ställning att sedan lagen förbjuder den 
starkare parten att kroppsligt misshandla 
den svagare, han dock alltid måste hafva 
rätt att misshandla och ruinera henne eko
nomiskt, ehuru det senare oftast har ojem- 
förligt förskräckligare fysiska följder. Mo
tionären har derföre rätt till erkännande, 
då han, efter en nu mera añiden publicists 
föredöme, gjort sig till målsman för en 
rättvis sak af det slag som säges icke kunna 
falla.

Ett annat förslag af samma motionar 
rörer en sådan ändring i kommuualord- 
ningarna att alla räkenskaper upprättas i 
öfverensstämmelse med derför af kongl. 
maj-.t upprättade formulär, i syfte att så 
snart som möjligt må erhållas en tillförlitlig 
statistisk redogörelse för samtliga civila 
och kyrkliga kommuners finansiella för
hållanden. Huru vigtigt behofvet är af 
sådana redogörelser för nästan hvarje re
form i vår politiska och sociala inrättning, 
beskattningsförhållanden och lagstiftning, 
kan lätt af en hvar inses, och på de stora 
statistiska kongresserna har man lifligt sys
selsatt sig med detta ämne, i ändamål att 
söka erhålla en för alla stater likformig 
plan för upprättande af de kommunala rä
kenskaper på hvilka hvarje kommunalsta
tistik måste grundas. Motionären medde
lar några rätt intressanta och, som vi tro 
fullkomligt obekanta, underrättelser om hvad 
som inom regeringen i detta afseende passe
rat. Sålunda «bief, på uppmaning af nu va
rande statsrådet och chefen för civildeparte
mentet,för omkring ett år sedan en promemo
ria utarbetad af doktor Hans Forssell, hvaruti 
redogjordes icke blott för det sätt hvarpå 
den kommunala statistiken blifvit ordnad 
i flere främmande länder, utan äfven fram- 
stäldes hufvuddragen af ett förslag till så
dan statistiks införande jemväl i Sverige. 
Detta förslag cirkulerade bland Statistiska 
beredningens medlemmar och föredrogs 
slutligen inom nämda beredning, der det 
utgjorde föremål för öfverläggning. Något 
annat resultat lärer dock icke deraf hafva 
framkommit, än att man till prof förskaffat 
sig afskrifter af åtskilliga kommuners rä
kenskaper i och för uppgörande af mera 
utförliga förslag.» Så långt motionären. 
Vi tillägga att om resultatet af ett sanno

likt ganska omfattande arbete, som till följd 
I af det ministeriella uppdraget blifvit af deii 
■ ofvannämde författaren utfördt, icke är stort, 
: så är det åtminstone ganska förnuftigt.

Ingen annan kan med hopp om framgång 
uppgöra förslag för ett landstings, en kom
muns eller en kyrkoförsamlings räkenska
per, än den som i sådana kommunala kret
sar deltagit i ärendenas behandling och 
lärt känna måttet af de krafter som i och 
för redogörelsernas afgifvande stå till dessa 
korporationens förfogande. I annat fall 
kunde det lätt hända att man erhöbe för
träffligt utarbetade formulär, men att hela 
räkenskapen stannade vid — formulären. 
Vi dela följaktligen icke motionärens åsigt 
att fastställandet af dessa formulär helst 
borde blifva civilministerns ensak, äfven 
om vi ej också i öfrigt vore ganska me
delmåttiga vänner af en ministerstyrelse 
efter vissa utländska mönster.

Vi tillägga slutligen att hr P. Olsson fram
lagt ett ganska tänkvärdt förslag om förö
kande till minst dubla antalet af ledamöterne 
i det allmänna svenska kyrkomötet, att 
elektorsvalen skulle blifva gemensamma för 
prester och lekmän, med rätt att såsom 
lekmanuaombud äfven välja prester, samt 
att tiden för kyrkomötes sammankallande 
måtte med nu gällande undantag bestäm
mas till hvart tredje år. Med hr Olsson 
hafva 19 andra ledamöter af Andra kam
maren förenat sig. Bland öfriga förslag 
som förtjena större uppmärksamhet, men 
som vi i brist på utrymme icke kunna 
vidare diskutera, nämna vi företrädesvis 
hr Adlersparres i Andra kammaren väckta 
motion angående förbättrade vilkor för be
väringsmanskapet under dess öfningsmöten- 
Det var hög tid att göra litet undan i 
den vägen nu, sedan riksdagen för sin del 
beslutit afskaffandet af lega och friköp· 
Att icke mindre än sex personer i Andra 
kammaren ansett sig böra, såsom en pro
test mot den kungliga propositionen i af
seende på Första hufvudtiteln, motionera 
betydliga nedsättningar i dess sifferbelopp, 
kunna vi ej annat än på en gång ogilla 
och beklaga, och måste ännu mer beklaga 
att dessa förslag vunnit afseende inom den 
ena af kamrarne, hvarigenom tvisten kom
mer att slitas genom en samfäld votering· 
Första kammaren mötte försöket från mot
sidan att diktera beslutet med ett decide- 
radt motstånd — det är ej för godtyckliga
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hugskott som en kompromiss är på sin 
plats. En sak förvånar, nemligen den att 
då den närvarande konseljen har så många 
vänner, för att icke säga organer, inom 
pressen till sitt förfogande, ingen enda af 

dessa blifvit tagen i anspråk för att upp
lysa allmänheten, huru litet ett sådant hand
lingssätt å riksdagens sida vore öfverens- 
stämmande med god takt och politisk 
klokhet.

Litteratur.
Ur granskapets krönika. Teckningar af So

rel la. Stockholm, L. J. Hiertas förlags- 
expedition 1872. Pris 2 rdr.

Sidste Blade. Erindringer og Bekjendelser. 
Anden og tredje Række. Af Fort. til 
»Amtmandens Dotre». Christiania. 1 kom
mission hos P. T. Mailing, 1872.

Då vi för icke länge sedan hade anled
ning att sysselsätta oss med nyare ut
ländsk emancipationslitteratur (n:o 48, 
1872 s. 743), anmärkte vi, såsom en gläd
jande motsats till hvad i andra länder är 
förhållandet, att den svenska qvinnan är 
och af ålder varit sa fri att hon icke 
behöfver genom lagens hjelp emanciperas 
från någon träldom. Men dermed är icke 
ämnet uttömdt, och de båda små arbeten 
som i detta ögonblicket ligga framför oss 
sysselsätta sig hvar på sitt sätt med denna 
fråga, hvilken noga taladt stått på dagord
ningen allt sedan menniskoslägtets ska
pelse och nog kommer att stå der så länge 
detta slägte linnes till. Ty om den bör
jat blifva en antiqverad föreställning, denna 
passiva salighet, hvars ständiga högtids- 
lefverne endast kan tänkas genom ensidig 
uppfattning af den bokstaf som dödar, huru 
mycket mindre är det möjligt att menni- 
skan redan här i lifvet skall komma i ett 
sådant tillstånd af ro och belåtenhet, att 
inga vidare samhällsproblem återstode att 
lösa. Hvarje sådan föreställning, vare sig 
om den bästa regeringsformen eller det bästa 
uppfostringssystemet eller den mest till
fredsställande lagstiftningen om egande- 
rätten och arbetsprodukternas fördelning, 
är en utopi, hvilken i bästa fall kan hafva 
någon betydelse såsom en fingervisning på 
faror som böra undvikas, men som aldrig 
kan blifva det direkta målet för något sam
hällsarbete.

Skulle frågan om könens inbördes för
hållande vara mindre stor och svårlöst än 
frågan om representativa församlingar eller 
om egendomens fördelning? Detta vore ju 

så mycket mer orimligt, som ju allt hvad 
hittills blifvit kalladt politik endast rörer 
halfva slägtet, dess manliga del, och gan
ska litet angår den öfriga hälften; men 
vigtigare än detta är den återverkan som 
det svagare könets ställning utöfvar på det 
starkare, och vi undra just, om icke på 
botten af den så kallade qvinnoemancipa- 
tionen ligger en vida vigtigare emancipa
tion, båda könens frigörelse från vissa före
ställningar, bruk, seder och lagstadgar, som 
hittills lagt sig hämmande emot det fulla 
realiserandet af menniskans sedliga ändamål.

Det har blifvit sagdt, och sagdt med 
full rätt, att samhällets välfärd icke beror 
derpå att en större eller mindre del af den 
manliga befolkningen har rösträtt vid val 
till stadsfullmäktige och riksdagsmän, utan 
derpå att en man rätt älskar en qvinna. 
Det är i jemförelse med detta problem af 
föga vigt, om en ung fru i begränsade för- 
mögenhetsvilkor kan erhålla en kamrerare- 
befattning i någon bank, eller om qvin- 
norna få fullt lika stor betalning för samma 
slags arbete som männen, eller till och med 
om unga qvinnor få vid statens läroverk 
åtnjuta undervisning och aflägga examina, 
för att sedan blifva läkare eller embets- 
män. Låtom oss med Sorella arbeta på 
att aftägsna de fördomar som möjligen 
ännu hindra en ung husmoder att med sin 
skicklighet i bokföring öka mannens in
komster, och med författarinnan till »Amt
mandens Dotre» bemöda oss om att undan- 
rödja den ekonomiska orättvisa i följd af 
hvilken den qvinliga fliten ersättes lägre 
än den manliga; ja, vi hafva alls ingen 
ting emot att uppväxande unga flickor fa 
försöka sig på latinska grammatikan och 
sjelfva dissektionsknifven, om sa skall vara. 
Men vi betrakta allt detta sasom genom
gångsstadier till ett bättre och renare för
hållande emellan könen, och icke sasom 
någon slutlig samhällsordning; det är i 

1 alla fall undantagsvis som en gift qvinna
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blir bankkamrerare, och det är förmodligen 
bäst för samhället att läkarekonstens ut- 
öfning i allmänhet ligger i manliga hän
der. Så mycket har emellertid detta slags 
oskyldiga emancipation rätt, att den undan- 
rödjer anledningar till ledsamma missnöjen 
och öppnar utrymme för anlag och förmögen
heter, som förvissna om de icke få växa efter 
sin art, som syrsättas och förgiftas af brist på 
rum i verlden. Det kan visserligen hända, att 
en mängd unga qvinnor till en början miss
tager sig om sin bestämmelse och på elemen- 
tarlexor bortkastar en tid som kunnat an
vändas till något bättre; men huru många 
är det icke som icke hafva någon synbar 
bestämmelse, och som bortkasta sin tid på 
hvad som är vida sämre än lexläsning, på 
sysslolöshet och koketteri?

»Så att äfven dessa små böcker, som kom- 
mo midt upp i jullitteraturen och afhvilka 
den svenska åtminstone af somliga kritiker 
bedömdes snarare såsom litet förlegade kär
lekshistorier än som en tendensskrift, ock
så höra till »emancipationen», höra vi nå
gon läsare fråga. Det är icke så alldeles 
utan: den högt begåfvade författarinnan 
till »Sidste Blade», väl bekant och varmt 
värderad äfven på vår sida om riksgränsen, 
har anlagt hela sitt skriftställarskap, så 
vidt det är oss bekant, på beredande af 
saknadt andrum åt sitt kön, och vår lilla 
svenska syster, hvars signatur vi för första 
gången varseblifva i bokmarknaden, har allt 
ändå något allvarsammare på hjertat än 
att få framföra litet småsqvaller om gran- 
narnes angelägenheter. Vill man inskränka 
sig till att bedömma hennes bok som en 
estetisk produkt, kan allt vara sagdt i 
några få ord: författarinnan har, såsom 
hennes granskare också erkänt, en ovan
ligt ren och god stil; hvad mer är, hon 
har fullkomligt god ton, en förtjenst som 
börjar blifva sällsynt nog, äfven bland skrift
ställare med större anlag. Ett odladt vett 
i förening med ett rent och välvilligt sinne 
är vilkoret för denna egenskap hos en 
bok, som gör att den som läser henne 
känner sig vara i godt sällskap och erfar 
alla de goda inflytelser som denna känsla 
har med sig. Uppfinningens ådra flödar 
icke rikt. Det har blifvit anmärkt emot 
det lilla litterära maskineriet med månstrå
len, som tittar in i hemmen och berättar 
sina upptäckter, att det är föga lyckadt, att 
strålen är kall och vattenaktig, samt att den 

sprider ett ganska matt och tvifvelaktigt 
ljus. Allt detta är sant, och ville man 
vara sträng, kunde man till och ined till- 
lägga att uppfinningen icke ens är ny, att 
vi hafva sett den bättre utförd i ett en
gelskt arbete för ungdom, som för några 
år sedan öfversattes på svenska under titel 
af Månens Berättelser. Bland andra in
vändningar som kritiken framstält mot So- 
rellas berättelser är den att hon tecknar 
männen för mörkt, och att hon lägger dem 
till last en samvetslöshet i brytandet af 
heliga löften som man velat finna lika ofta 
gravera det andra könets moraliska konto. 
Det är emellertid icke vår afsigt att i detta 
afseende försöka skipa rättvisa mellan kö
nen, och vi anmärka endast att denna sak 
har ett ganska nära sammanhang med eman- 
cipationsväsendet. Hela den berättelse som 
kallas »Min granne och hennes byrålåda», 
eller rättare sagdt den ram som inneslu
ter de små delvis obetydliga men i allmän
het särdeles täcka månstrålsberättelserna, är 
en sakta hviskad protest mot den hårdhet 
hvarmed, äfven i oklanderliga och hvar- 
dagligen att tala lyckliga äktenskap, den 
tysta och formlösa längtan å den svagare 
partens sida efter något renare, bättre, sed
ligt och intellektuelt fullkomligare till- 
bakastötes såsom ett sentimentalt pjoller 
eller såsom ett jäktande efter en oupp- 
hinnelig utopi. I den sista afdelningen, 
»Mina vänner i andra våningen», går för
fattarinnan ett steg längre och företager en 
liten anatomisk dissektion af det banala 
manliga begrepp som fått sitt vanligaste 
uttryck i talet om »huslighet». Rättsfrågan 
har af författarinnan blifvit framstäld så
som skrifbordet versus sybordet: vill den 
hemmets poesi hvarom så mycket ordas 
säga, att en hustrus hela verksamhet skall 
vara inskränkt till köket, barnkammaren, 
romanläsning och tapisserisöm, och att allt 
hvad derutöfver går är ett blåstrumperi, 
ett obehörigt intrång på den kristna sul
tanens andliga område? Vi kunna vara 
glade att i vårt lugna samhälle bilägges 
denna rättstvist i vanliga fall genom en 
hederlig kompromiss: mannen känner att 
äfven hans uppförande, seder, andliga sys
selsättningar och tankevanor hafva något 
att skaffa med den husliga härdens vård, 
och hustrun tar sig, der icke mannen är 
rent af en inbilsk, trånghufvad tyrann, på 
sitt stilla vis allt det utrymme för intellek-
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tuel sysselsättning som hennes anlag och 
uppfostran kräfva för hennes andliga tref- 
nad.

Det är en gammal erfarenhet att säll- 
skapssedens träldom är värre än lagens, 
och etiketten är en långt mera konservativ 
herre än domaren eller lagstiftaren. Länge 
sedan qvinnor äro medborgerligt berättigade 
att utöfva hvilken yrkesverksamhet de ön
ska, äro de bundna af den konventionella 
föreställningen om hvad som kallas »det 
passande». Passar det att en väluppfostrad 
dotter i ett förmöget hus företager sig nå
got nyttigt arbete, hvarigenom hon gör sig 
oberoende af föräldrars eller anhörigas fri
kostighet och på egen hand förskaffar sig 
medel att tillfredsställa förnuftiga behof? 
Passar det att en hustru inom hvad som 
kallas de bättre klasserna med sitt hufvud, 
sina kunskaper och sin flit på öfverlopps- 
stunder bidrager till fyllandet af en tvin
gande nödtorft, eller kanske deröfver till 
förvärfvande af ökadt välstånd eller till
fredsställandet af en förfinad smak? Så 
långt äro vi ännu icke komna att dessa 
smakfrågor äro öfverflödiga, och om de be
svaras kortsynt, så. är det kanske lika myc
ket männens som qvinnornas fel. Anser 
man hemmet och familjen för ett pascha- 
likat, der mannen allena får tänka, vilja 
och handla, men alla andra förnuftiga va
relser endast äro till för att sörja för hans 
beqvämlighet och tillfredsställa hans nyc
ker, då går naturligen intet af detta an; 
men fattas deremot orden hem, familj, äk
tenskap så pass vidsträckt att de inbegripa 
flere individers förening för egen och an
dras lycka, då torde det vara mycket nog 
som passar, äfven med ganska förfinade 
umgängesseder, och Sorella förtjenar tack
samhet för det hon ej blott uppstält frå
gorna utan äfven ganska skickligt besvarat 
dem.

Den röst som i samma ämne höjer sig 
från vårt grannrike har en helt olika klang. 
Om den svenska systerns stämma är lugn, 
foglig, smått skämtsam och må hända litet 
förnäm, så är det i jemförelse med detta 
nästan ett rop af smärta som når oss från 
Norge, som tränger till oss ^underbart rö
rande, äfven om vi ej fullt förstå dess 
grund. Det måste väl vara så att Sverige, 
som är ett större och äldre samhälle, också 
är fördragsammare mot nya idéer. Hvad 
man i brödralandet söker att vinna hafva 

vi redan hunnit vänja oss vid. Möjligt 
är också att med den högre åldern och er
farenheten följer något kallt, torrt och in
different, hvaremot under nya kulturtill
stånd både angrepp och motstånd äro häf
tigare. Vi hafva i vår sista artikel upp
räknat de medborgerliga förmoner hvaraf 
det qvinliga könet i vårt fädernesland re
dan är i åtnjutande, och vi anmärkte der 
att det egentliga felande i afseende på gifta 
qvinnors dispositionsrätt öfver sin enskilda 
egendom lätt bör kunna åstadkommas. Vi 
finna också att man på andra ställen an
ser Sverige i denna sak hafva gått framför 
de båda öfriga skandinaviska länderna, och 
författarinnan till »Sidste Blade», säger det 
uttryckligt. Hon söker förklaringen till 
detta förhållande, som Xycks förundra henne, 
i suppositionen om en större sedlig tryck
ning eller ett djupare moraliskt behof. 
»Det sædelige Schisma mellan Mand og 
Kvinde var — har man villet paastaa — 
ikke mindre her end anderstedes. Have 
de svenske Kvinder, af os okjendte Grunde, 
forend noget andet Sted opdaget det og at 
det truede med at blive for stort? — — 
At »Hus- og Privatlivet, dette Kvindernes 
»heilig fredede Enemærke», var alt andet 
end fredet og heiligt? De skrege efter 
Luft, efter at slippe ud, Maendernes Sam- 
vittighed rorte sig. Svenskerne ere et 
ridderligt Folk, de gjorde ojeblikkelig Ind- 
rommelser, og de indrommede stort og 
ridderligt.»

Den fråga som den norska författarin
nan härmed uppställer är onekligen in
tressant, men svaret är icke så lätt att 
gifva; vi skola dock försöka. »Det sæde
lige Schisma» mellan båda könen var sä
kert icke större här ■ än annorstädes, men 
båda voro kanske i något högre grad än 
i våra grannländer anstuckna af den fri
volitet som från kontinenten—visst icke 
ensamt från Frankrike — hade inympat 
sig på Gustaf IILs och Carl XIILs hof 
och från de högsta kretsarne väl icke sa 
litet utbredde sig till medelklasserna. Men 
detta lättsinne var intet privilegium för 
det manliga könet, och det visades för 
ett halft år hundrade sedan ett öfverse- 
ende med intressanta förvillelser som de 
icke skulle hafva att påräkna i våra da
gar. Om tänkesätten i afseende på qvin
nornas ställning här i landet äro mera 
fördragsamma och upplysta samt lagstift
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ningen mera frisinnad än i grannrikena, sä 
hafva vi till en stor del derför att tacka 
en ädel och snillrik qvinlig penna, Fre
drika Bremers. Hennes uppfostran, lef- 
nadsställning och sociala betydenhet skyd
dade genast frän början qvinnosaken mot 
det grofva gycklet och stälde den så att 
säga under den goda tonens protektion. 
Utmärkta sceniska konstnärinnor, såsom 
Jenny Lind och flere andra, visade genom 
sitt exempel att det högsta konstnärs- 
rykte och de mest intagande personliga 
egenskaper voro förenliga med det tadel
friaste privatlif, och de förnämsta säll
skapskretsar öppnade sig första gången 
för qvinnor som dittills genom sitt lefnads- 
kall från dem varit uteslutna. Det torde 
väl kunna sägas att vi svenskar älska att 
göra våra förhållanden större än de äro 
efter siffrorna, folkmängdens, förmögen
hetens o. s. v.; dertill äro vi kosmopoli- 
ter, och hafva en stor respekt för orden 
kultur, upplysning, humanitet, en vördnad, 
tant soit peu blandad med vidskepelse, 
som vid våra riksdagar koinmit väl till 
pass för emancipationsaffärerna.

Vi känna mindre än vi önskade om 
den norska författarinnans föregående litte
rära verksamhet och det sätt hvarpå al
stren af den samma blifvit emottagna af 
hennes landsmän. Att dömma efter det 
stora bifall hvarmed en svensk öfversätt- 
ning af »Amtmannens döttrar« för några 
år sedan upptogs, skulle man väl icke 
kunnat föreställa sig att originalet funnit 
ett mindre välvilligt bemötande. Att sluta 
af mer än ett ställe i »Sidste Blade«, sy
nes dock detta vara förhållandet. Det 
tyckes af författarinnans sjelfbekännelser, 
att man i hennes eget land lagt henne 
till last hvad som hos oss sannolikt skall 
hafva blifvit mottaget med aktningsfullt 
deltagande. Hvarför skulle ej ett rent 
sinne få uttala hvad som tynger det, Ijö- 
de än detta uttalande såsom en anklagelse 
mot samhället? Den elegiska skalden gör 
ju ingen ting annat; är det farligare att 
det sker på prosa? Endast djupt smärt
samma erfarenheter hafva kunnat diktera 
ord såsom dem hon yttrat om qvinliga 
sjelfbiografier. En qvinna, säger hon, 
skulle icke kunna oförbehållsamt och full
ständigt i form af dagbok nedskrifva hvad 
hon upplefvat från morgon till afton utan 
att bryta sina pligter och uppträda såsom 

angifverska. »Hun kunde det ikke, nei, 
jeg paastaar hun kunde det ikke, uden 
at blötte et Dyb af Forurettelser og Smaa- 
mishandlinger, der intet Navu have, saa 
længe Tausheden dækkerdera; hun indaan
der dem med Luften saa lang som Dagen 
er, hun teller dem ikke. Vogt dig for 
att kalde paa dem, de vaagne og kræve 
ct Navn. Tor du give dem det? Et 
Medusahoved vilde ikke forstene mere 
end en fattig, enlig Kvindes rolig kolde, 
naturtro Skildring af sin daglige Strid for 
at komme gjennem Verden.»

Vi skulle icke hafva citerat dessa gri
pande rader, om vi haft någon anledning 
att fatta dem såsom uttryck af hvad man 
i dagligt tal kallar ett oförstådt hjerta. 
Allt hvad författarinnan låter genomskim
ra om sig sjelf och sin närmaste omgif- 
ning visar att det icke är fråga om något 
sådant, utan om en sak af vida allmän
nare betydelse. Här är icke frågan om 
att beklaga sig öfver enskilda missöden, 
tomhet inom hus eller brist på sympati 
med dem som lagen och äktenskapslöftet 
ålägga oss att sympatisera med, utan der- 
om huru vida en qvinna som har något på 
hjertat skall få utsäga det, eller om hon 
är dömd att bära det för sig sjelf i en 
tryckande förtigenhet. Mutier taceat in 
ecclesia — »en Kvinde maa kunne tie.« 
Men fromma och bibeltrogna kristna sek
ter hafva åtcrgifvit qvinnorna ordet i sjelf- 
va den församling der aposteln förbjöd 
att tala, och vi se icke hvem som skulle 
förmena dem att tala utom tempelmurar- 
ne. Olyckan, säger författarinnan, är här 
såsom öfver allt, att qvinnosaken blifvit 
tvungen på qvinnohänder. Hon undanta
ger Erik Bögh och dr Brandes, hvilken 
senare med ett varmt förord infört Mill’s 
bekanta skrift om qvinnornas undertryckta 
ställning i den dansk-norska litteraturen. 
Hon bemöter derefter deras invändning 
som säga att qvinnornas egen tystnad är 
ett bevis på orättmätigheten af deras an
språk, med den motinvändningen att de 
flesta qvinnor tiga derföre att förtrycket 
gör dem stumma: »vi havde liden Grund 
til Klage, vare vi naaede derher at vi baade 
kunde og vilde tale» . . . »Giver denne 
dode Masse Livstegn fra sig, saa er det 
gjerne et enkelt Skrig om dog for Guds 
skyld ikke at slippe Lys og Luft ind til 
den. Tilbage blive de Faa, der elske Luft



139 —

og Lys, og som gjerne vilde tale, naar de 
kunde det saa godt som de gjerne vilde 
det.» Vi beklaga om författarinnan skulle 
hafva fullt rätt, och hennes eget exempel 
vederlägger henne. Qvinnornas sak kan 
icke utan våda anförtros åt manliga hän
der, och det har kuapt någonsin skett 
utom i Frankrike, hvarom ett ord nedan
för. Mill’s skrift var ett verk af hans 
hustru mer än af honom sjelf, såsom han 
också medgifver i företalet till en af sina 
öfriga skrifter, hvilken han tillegnat hennes 
minne. Brandes har betraktat saken som 
en litterär kritiker, och hvad Bögh slutli
gen angår, torde hans ridderliga under
stöd icke göra den påräknade nyttan. Nej, 
må de tala sjelfva, och det är ju ett gam
malt ordspråk att Gud vill hvad en qvinna 
vill: skulle hon då icke kunna tala? Vill hon 
allvarligt, kan hon nog också tilltviuga 
sig ett aktningsfullt öra. Så mycket borde 
åtminstone qvinligt författarskap kunna 
uträtta att göra ett slut på dessa afsky- 
värda fysiologiska undersökningar om qvin- 
nan, som allt för länge fått föregå under 
allmänhetens ögon af vetenskapsmän, litte
ratörer, uppbyggelseförfattare och lagstif
tare, allt i den välmenta afsigten att ställa 
hennes angelägenheter till rätta. Gud 
bevare la pauvre femme för de manliga 
vänner i hvilkas händer hennes sak fallit. 
De franska qvinnoskriftställarne äro värst. 
Huru ren och stor i sjelfva sina förvillel
ser står ej en George Sand vid sidan af 
en Balzac eller Eugène Sue, som gräfva 
och slita i qvinnohjertats finaste fibrer för 
den fina skandallystna publikens fröjd och 
förlustelse. Författarinnan till »Sidste 
Blade» talar om huru den hederliga pa
stor Monod skrifvitj äfven han, en bok 
om qvinnan, hvari han med bibliska skäl 
predikar för henne om »lydnad», »bero
ende» och »undergifvenhet». En sådan 
argumentation slår henne emot, såsom luften 
i vissa kyrkor, till hälften rökelse, till hälf
ten unkenhet, och hon har endast allt för 
mycket rätt. Har Gud förvägrat sitt eget 
verk ratten att bero af sig sjelf och gif- 
vit henne en gång för alla, genom sjelf
va den allegoriska akten af hennes ska
pelse, i mannens våld? Vi kunna ej öf- 
'ertyga oss att det är så som bibelns första 
sida skall läsas och förstås. Men om det 
doftar halft rökverk, halft unkenhet af dessa 
fiomma böcker om qvinnan» undergifven- 

hetspligter, och om det sprider sig en icke 
mycket angenämare atmosfer kring de 
lärda undersökningarna om hennes perio
diska naturskiften, med hvilka gamla man
liga läkare sökt bevisa hennes olämplig
het för läkarekonstens utöfning, så slår 
en ordentlig stank af förruttnelse läsaren 
till mötes ur sådan qvinnomonografier 
som Eugène Pelletan’s ook La Femme, 
för en nyligen utgifvcn svensk öfversätt- 
ning hvaraf det blifvit ej så litet puffadt 
i åtskilliga af våra tidningar.

Vi återkomma till den sats vi uttalat i 
det föregående, att den innersta kärnan i 
qvinnofrågan icke är den, huru vida den 
allmänna tonen bör hos qvinnor tolerera 
cigarrökning, sjelfsvåld i uppförande och 
alla de fula olater hvilka blifvit ansedda 
för det högre begåfvade könets afunds- 
värda företrädesrätt, ej heller om rätt
mätigheten af de fria och fritt upplosliga 
könsförbiudelserna, i hvilka, såsom den 
norska författarinnan så väl och vackert 
visat, bor hvarken frihet eller lycka, icke 
ens brödfrågan, huru vida qvinnor skola ■ 
vara berättigade att förrätta allt det ar
bete de utan men för sin andliga och 
fysiska natur kunna åstadkomma, samt att 
derför erhålla lika ersättning som män
nen. Nej, det är något vida högre som 
qvinnofrågan gäller, att göra en verklig
het af det otvetydigaste af bibelns budord : 
»Moses har skrevet paa Tavlerne, Gud i 

I Alles Hierter, Christus har prædiket og 
Paulus har forkyndt det for sine Menig
heder, og det er det Bud, der skulde 
gjælde for Mand og Kvinde uden Forskjel, 
at de skulde være rene af Hjertet. Fryg- 
ter Gud i Eders Legeme og i Eders Aand, 
staar der.» Om något mindre är icke 
spörsmålet, ehuru det kan., se så ut. 1 allt 
detta ofta narraktigt rörande fikande att 
likna männen i klädsel, i hållning, i tan
kegång och okynnen ligger ett omedvetet 
sträfvande att upphäfva den olikhet i mo
raliska förpligter som fördomen skapat 
och den sedliga liknöjdheten tolererat, och 
att genom männens sedliga förädling lika 
mycket som qvinnornas gifva åt »hemmets 
helgedom« en snöhvithet, som icke en
samt representeras af skurade golf och 
blanka kastruller, icke ens ensamt af hu
struns obefläckade rykte. Det är en hö
gre gemensamhet mellan könen, i andligt
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och sedligt godt, hvarpå emancipationen 
innerst, fast omedvetet, går ut.

Det är många andra egenskaper som 
berättiga »Sidste Blade» till ett heders
rum i svenska boksamlingar, fina iakt
tagelser öfver många ting i lifvet och na
turen, ett rent och ädelt sinnes återspeg
ling af dess olikartade bilder, en enkel, 
okonstlad, genom sin redbara uppriktighet 
i hög grad tilltalande stil, och en bekant
skap med främmande förhållanden som 
hos nordiska författarinnor är temligen 
sällsynt. Huru riktigt säger ej författa
rinnan att menniskor göra hvarandra mer 
skada med att underlåta det goda de kun
na uträtta än med det positiva onda de 
tillfoga hvarandra, eller att då vi se huru 
lätt de tomrum fyllas som de döde lemna 
efter sig, se huru lätt de mest begråtne kunna 
undvaras, borde vi akta oss för att lära våra 
vänner konsten att undvara oss: de lära 
den ändå endast allt för snart. Hon har nå
gra halfsatiriska reflexioner om det stora 
välgörenhetsintresset med Zulukaffrerne, 
det brinnande nitet att sticka vantar och 

strumpor åt barn som helst gå barfota, 
medan tusental späda lemmar lemnas att 
förfrysa under nordens barska himmel. 
Tout comme chez nous. Der finnes några 
både träffande och roliga iakttagelser om 
»Dyreskikkelser«; man erfar en riktig läng
tan att göra bekantskap med de hästar 
kor, gäss och kalkonhönor som författa
rinnan införer på scenen och hvilkas före
bilder tydligen omgifvit henne i yngre, 
kanske gladare skiften af hennes lif. Det 
fins något bättre än djurfysionomier i ka
pitlet »Engle og Drenge», i hvilket hon 
på ett intagande sätt tecknat personlighe
ter i brodd som stått henne nära, den 
ångest, den smärta och den glädje försy
nen tillmäter föräldrar och i första rum
met mödrar. Det finnes små tillfällighets
verser, som varmt tilltala oss, ehuru före
målen äro oss okända. Der möta oss äf- 
ven några minnen från Stockholm, der för
fattarinnan utan tvifvel har personliga vän
ner; hennes sista lilla bok skall helt visst 
förvärfva henne många flere.

Blick på pressen.
Innan vi i en eller ett par ytterligare 

artiklar, såsom det är vår afsigt, komma 
att behandla den skandinaviska myntkon
ventionen, och särskildt det sätt hvarpå re
geringen säges hafva för afsigt att »utplåna» 
eller »eliminera» de nu varande skiljaktig
heterna mellan den svenska, den norska 
och den danska myntenheten, finna vi det 
lämpligt att i denna form till bemötande 
upptaga några invändningar och anspel
ningar, hvilka mot vår föregående behand
ling af detta ämne förekommit i Nya Dag
ligt Allehanda.

Vi sysselsätta oss ogerna med polemik 
af det slag som der riktas mot oss, men 
då vår samtida icke ogenomskinligt låtit 
sina läsare förstå, att vårt uttalande i mynt
frågan skulle stå i sammanhang med eller 
vara dikteradt af något intresse, personligt 
eller korporatift, men i alla händelser ett 
separatintresse, som skall hafva »lyckats ge
nom skickliga manövrer under mer än ett 
decennium tillintetgöra alla försök till en 
praktisk myntreform i Sverige», så förklara 
vi att denna insinuation är fullkomligt obe

rättigad, och vi hafva anspråk på att denna 
vår öppna förklaring skall blifva trodd. 
Vi skrifva icke i någon persons eller nå
got intresses tjenst, och vi hvarken begära 
eller mottaga några ingifvelser, hafva ingen 
kunskap om några tillämnade »stormlöpnin- 

I gar» och göra oss icke till verktyg för några 
skickliga eller oskickliga manövrer. Det är 

i sorgligt att en tidning, som eljest bemödar 
I sig· om ett visst dekorum i sättet att disku

tera offentliga angelägenheter, skall anse 
sig behöfva, för att besegra en motståndares 
åsigter, i första rummet manövrera mot 
hans supponerade bevekelsegrunder. Det 
hjelper icke att försäkra, att man tror 
denne motståndare hafva handlat bona fide, 
när man uttryckligen påstår honom haf
va »i skiljaktiga syften» begagnat samma 
statsekonomiska grundsatser, och i hela sin 
argumentation för öfrigt låter framskymta, 
att det hos honom varit, om ock omed
vetet, andra krafter som gjort sig gällande 
än egen öfvertygelse om det rätta.

Hvad som ingifvit oss våra stora betänk
ligheter mot den skandinaviska myntkon-
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ventionen är icke motviljan mot ett gemen
samt skandinaviskt mynt, än mindre mot 
införandet af guldstandard, utan ensamt 

‘ det ofördelaktiga förhållande i hvilket det 
föreslagna systemet skulle sätta oss sven
skar både till vårt nu varande myntsystem 
och till de omgifvande, icke skandinaviska 
folkens. Vi önska att kunna stå i godt 
och vänligt förhållande till vårt grannfolk 
vester om Sundet, men vi önska icke 
att se oss af Danmark påtvungna beslut, 
hvilka vi, om vi endast haft att göra afse- 
ende på våra egna intressen, alldeles icke 
skulle hafva fattat. Sådant är likväl det 
förslag som innehålles i den väntade rege
ringspropositionen : det är ett danskt för
slag, hvars första tanke utgick från Dan
mark, hvars utbildade formulering framlades 
vid det skandinaviska mötet af en bland 
den danska nationalbankens direktörer, och 
hvars slutliga antagande genomdrefs från 
dansk sida mot de svenska komiterades 
invändningar. De danska underhandlarne 
medgåfvo att Sverige skulle få de största 
olägenheterna deraf, men de ville icke dis
kutera något annat.

Det säges vidare i samma artikel, itt 
«Samtiden förut lifligt omhuldat guldfrauk- 
systemets införande i vårt land, bland an
nat på grund af silfrets befarade prisfall . . . 
Nu finner hon det »fullkomligt orimligt», 
att staten bryr sig om en sådan småsak 
som myntmetallens förändrade pris.» Det 
förra är lika så litet händelsen som det 
senare. I en enda sjelfständig uppsats haf
va vi under de båda föregående åren be
handlat myntfrågan, och om vi då, ehuru 
för ingen del lifligt, ådagalade vårt intresse 
för guldfranksystemet, så var detta under 
den förutsättningen att Tyskland antingen 
skulle direkt autaga samma system eller 
ställa sitt thalerssystem i ett exakt för
hållande till det samma. Uppsatsen, som 
förekommer i mo 26, för den 1 juli 1871, 
var föranledd af en artikel i Bibliothèque 
Universelle de Genève af mr de Parieu, som 
ansåg sig veta att en plan i syftning af 
det senare alternativet då var under utfö
rande i Tyskland. För öfrigt angick denna 
•var uppsats vida mera tvångskursen på 
•riksbankens sedlar än införandet af guld- 
tranksystemet i Sverige. . Någon gång i 
en blick på pressen hafva vi visserligen 
eljest berört myntfrågan, men detta endast 
flyktigt, och utan att framställa några di

rekta anspråk på införandet hos oss af det 
franska systemet.

De som i likhet med oss önska utbyte 
af värdemätare göra det på grund af gul
dets större lätthaudterlighet och äfven för 
den värdeförändring silfret kommer att un
dergå, när det ' i de stora kulturländerna 
upphör att vara myntmetall. Men detta 
är något helt annat än hvad Nya Dagligt 
Allehanda menar, då det fordrar, af rege
ringen att hon skall »upprätthålla myntets 
köpevärde». Att regeringen skulle hafva 
en sådan förpligtelse, nemligen att utbyta 
en metall som sjunker i värde mot en an
nan, vill vår samtida ytterligare ådagalägga 
genom hänvisningen på myntregalet. Men 
detta är ingen ting annat än regeringens 
uteslutande uppdrag för tillverkningen af 
de myntslag som af regering och riksdag 
samfäldt beslutas, ty konungen har endast 
att bestämma myntens utseende och in
skrift men ingalunda deras skrot och korn, 
hvartill enligt g 79 Regeringsformen er
fordras riksdagens bifall. För öfrigt är 
begreppet »myntets köpevärde» ett mycket 
oklart begrepp; att upprätthålla en metalls 
förmåga att uppväga en viss handelsvara 
kan ingen statsmakt, och hvarken Michel- 
Chevalier eller någon annan författare i 
ekonomiska ämnen har velat gifva regerin
garna ett så outförbart åliggande. Vi hafva 
under ögonen några rätt egna tabeller 

i öfver varuprisen i Tyskland, af hvilka det 
I bland annat visar sig att oaktadt jernvä- 
I gar och telegrafer stå prisen på vissa lifsför- 

nödenheter 60, ända till 100 procent högre i 
Rhenprovinserna än i Schlesien och Ost- 
Preussen, så att medan 6,7 silbergroschen 
i Neidenburg bibehållit sin förmåga att 
köpa 1 skålp. smör, fordras i Aachen ända 
till 13,3 sgr för samma inköp. Myntet i 
Aachen har förlorat sitt »köpevärde», men 
myntet i Neidenburg har bevarat sitt; följ
aktligen borde väl då en landsfaderlig re
gering på det förra stället byta om mynt- 
metall, efter som den samma bevisligen 
förlorat mer än hälften af sitt »köpevärde».

Allehanda förebrår oss slutligen att vi 
sagt att våra exportvaror säljas i guld och 
våra skatter betalas i silfver, samt hemtar 
deraf anledning till förnyadt framläggande 
af sin samla kärnsats, att köpmannen stop
par hela kursvinsten i sina egna fickor, 
liksom det i handeln icke funnes någon 
konkurrens. Naturligtvis betalas också en
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del importvaror i guld, liksom en del export- I 
varor äfven säljas i silfver, men våra sta- | 
pelartiklar gå företrädesvis till länder med 
guldmyntfot, och våra importvaror komma 
företrädesvis från länder med silfvermynt- 
fot, så att t. ex. exportöfvervigten för 1870 
på guldmyntslandet England uppgick till 
icke mindre 51 millioner och importöfver- 
vigten från silfvermyntslanden Danmark, 
Ryssland och Nederländerna till sammans 
till omkring 32 millioner rdr. Uttrycket, 
ämnadt att endast angifva det öfvervä- 
gande förhållandet, torde således ganska 
väl låta försvara sig.

Hvad vi afsett är icke att agitera utan 
att tvärt om skaffa riksdagen litet rådrum 
till pröfning och eftertanke. Men det är 

detta som inför hela den ministeriella pres
sen gäller såsom ett helgerån — det vore 
ju ett brott för undersåten att tänka, när 
regeringen tänkt för sig och alla andra! 
Och huru länge har väl entusiasmen i den 
pressen varit uppeldad till det höga ång
trycket för det ifrågavarande förslaget? 
Först sedan det dikterades af hr Levy vid 
mötet i Köpenhamn. Det är väl kanske 
i Sverige på samma sätt som det i Norge 
skall vara fallet, enligt hvad hr Björnstjerne 
Björnson påstått, att en del tidningar äro 
torpare åt den Köpenhamnska pressen, men 
till dessa torpare trodde vi icke att Nya 
Dagligt Allehanda hade böjelse att räkna 
sig.

Strödda underrättelser.
Skick, seder och bruk i Océanien. 

Utom Sala bära männen på Fidjiöarne 
ingen annan klädsel än sin Seavo eller hvita 
lifgördel af tapatyg, som vanligen är 20 
till 30 fot lång, hos rika personer ända till 
tlere hundra, och i det sista fallet förfär
digad af mycket fint tyg. Man bär honom 
vecklad omkring höfterna och derefter dra
gen mellan de nedre extremiteterna samt 
slutligen instucken i gördeln, så att den 
på framsidan räcker ungefär till knät men 
på ryggen hänger så långt ned som möj
ligt, hos rika personer bildande ett enda, 
till hundra fot långt släp, som uppbäres 
etter dem af tjenare.

Qvinnorna få icke bära tapatyg, utan 
deras beklädnad inskränker sig till liku, 
en gördel med fransar, som flätas af ett 
slags bast och färgas rödt eller svart. 
Fransarne äro för ogifta qvinnor mycket 
korta, för hustrurna så långa att de räcka 
halfvägs till knät, till dess de blifvit möd
rar, då de anlägga en gördel med ännu 
djupare nedhängande fransar.

Fidjianernas vapen äro stridsklubban, 
yxan, bågen, slungan och kastspjutet. Med 
slungan kasta de stenar af ansenlig vigt, och 
det har händt att stenarna träffat en böss- 
pipa och gjort bucklor på den liksom en 
gevärskula. Deras klubbor äro af flere slag: 
en dei äro breda och tunna såsom ett ro
der, andra så stora att det fordras en stark 

man till att lyfta dem; andra äro så små 
att .de bäras vid gördeln och användas så
som kastvapen. . Vanligen äro de rikt ut
sirade med snideri.

Lika mångfaldiga äro spjuten; de äro 
vanligen 15 fot långa och försedda med 
en mängd hullingar, dels af fiskben dels 
af ett träslag som har den egenskapen att 
svälla upp när det blir vått och spricka 
i tu i såret, så att man icke kan utdraga 
det. Många spjut utlöpa i flere alnslånga 
spetsar af olika träslag, som behändigt in
stickas i skaftet och fastgöras med snören. 
Dessa mångspetsade harpuner äro liksom 
ljuster försedda med hullingar och nytjas 
endast till fiske.

Oaktadt sina goda vapen äro fidjianerna 
mycket fega. Vilja två höfdingar föra krig 
med hvarandra, skicka de härolder till hvar
andra, som försöka uppvigla deras soldater 
och bringa gudarne offer af hvalfiskben och 
lifsmedel. Många oberoende höfdingar be
gagna sådana tillfällen att rikta sig; de 
taga skänker af båda parterna utan att 
hjelpa någondera.

Under marschen mönstras stridskrafterna 
upprepade gånger. En sådan parade utgör 
ett af krigets behag utan att medföra nå
gon af dess faror. Den ena krigaren efter 
den andra framstörtar i vild fart till höf- 
dingen, svänger sin lans och skryter med 
sina kommande bragder. Alla äro de på
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det ståtligaste utstyrde, kroppen är öfver- 
smord med kolpulver ocli ansigtena malade 
så gräsliga som möjligt.

Höfdingen gör sig stundom lustig öfver 
sina soldaters skrytaktighet ocli låter dem 
veta att de snarare skola fly än fakta, men 
detta sker’endast för att än mer uppelda 
deras mod. Mången gång lofvar en ung 
kämpe dristigt att nedlägga den fientliga 
höfdingen, uppäta honom såsom stek och 
göra sig en dryckesbägare af hans hufvud- 
skål, men detta är ett farligt skryt: den 
fientliga höfdingen får veta det och utlof- 
var en stor belöning åt den som kau taga 
storskrytaren lefvande. Blir han fången så 
är hans öde afgjordt: man bakbinder ho
nom, fäster tvärs öfver hans axlar en knippa 
torra kokosblad som antändas, och den 
olycklige springer under sina plågares gap
skratt och gyckel, till dess han störtar död 
till marken.

Den angripna parten drager sig vanligen 
till baka till någon befästad eller eljest 
svårtillgänglig plats, der 2 eller 3 man 
kunna försvara sig mot 1,000. Finner 
man ingen sådan naturlig plats, vare sig 
på klippor, i bergskrefvor eller täta skogs
snår, omgifver man sig med Here räckor 
palisader, hvilka hafva små skottgluggar, 
så att när den yttre ringen är stormad, 
återstå ännu flere att eröfra. Sådana skan
sar våga de infödde sällan att angripa utan 
söka vid sitt framryckande städse betäck- 

’njng, men de äro käcke att håna och skymfa 
fiende», och utmana honom att träda fram ur
sina förskansningar. Stundom efterkommes 
uppmaningen, och några krigare framträda 
ur förskansningen för att utvälja motstån
dare åt sig, men då detta sker beger sig 
angriparen vanligen på flykten, ty fidjianen 
tycker långt mera om att angripa och ned
göra sin fiende bakifrån än att möta honom 
ansigte mot ansigte.

Men blir en gång en sådan fästning 
tagen, slutar saken vanligen med ett ur
sinnigt blodbad; de flesta blifva dödade på 
stället, några sparas för att pinas till dö
den. Vanligast döfvar man fången med 
ett klubbslag och kastar honom sedan i en 
upphettad ugn för att väcka honom till 
medvetande igen. Andra bindas till hän
der och fötter och öfverlemnas till höfdin- 
garnes söner, för att tjena dessa till öfning 
i marteringskonsten.

Da härnadstågen vanligen företagas till 

sjös, ser man de återkommande krigarnes 
kanoter redan på långt håll, och folket 
församlar sig på stranden för att helsa 
dem välkomna: triumfsånger uppstämmas, 
och qvinnorna uppföra dansar. Derpå föl
jer ett gräsligt skådespel, som knappast 
låter sig beskrifvas; de dödade fienderna 
skaffas in i templen, offermåltiden tillredes, 
och de tygellösa gräsligheterna räcka flere 
dagar.

Hvar och en som dödat en fientlig kri
gare erhåller ett hedersnamn; om det är en 
höfding, får han dennes. Detta namnbyte 
eger rum på en öppen plats under stora 
högtidligheter. Det är ett slags Investitur 
i bokstaflig mening, ty konungen aftager 
honom hans lifgördel och låter en tjenare 
binda omkring honom en mycket längre, 
och hans vapen utbytas mot andra. Till 
ceremonien hörer också en vandring till 
hafsstranden, då konungen kastar en sten i 
vattnet. Vid återkomsten till byn måste 
för den omdöpte byggas en ny hydda, i 
hvilken han med sitt följe skall uppehålla 
sig tre nätter. Han får under denna tid 
icke nedlägga sig på marken utan skall 
sofva sittande, icke aftaga sin gördel eller 
rubba den salfva med hvilken han smordes 
vid omklädseln, icke heller beträda något 
hus i hvilken en qvinna befinner sig.

I allmänhet råder på Fidjiöarne den strän
gaste etikett. Mötas till exempel på en 
väg två män som hafva sina klubbor på 
axlarne, måste den ena af dem sänka sin 
klubba ned mot knät till tecken att de äro 
vänner: ett motsatt förfarande upptages så
som en utmaning. Höfdingen är omgifven 
af en vördnad som gränsar till vidskepelse; 
man får icke tala om hans person, hans 
hufvud, lemn*ar eller klädespersedlar med 
språkets vanliga uttryck, utan det måste 
ske i omskrifningar och hyperboler. Att 
gå förbi en person af högre rang på orik
tig sida gäller såsom ett groft brott mot 
anständigheten, men att försöka gå bakom 
en höfding är förbjudet vid lifsstraff. Or
saken dertill är lätt att inse: fidjianerue 
äro mycket misstänksamme och tycka i 
synnerhet om att öfverraska hvarandra bak
ifrån, och den som går bakom en annan 
förutsattes derföre hysa fientliga afsigter. 
Den som möter en höfding måste gå ur 
vägen, nedlägga sin klubba och i ödmjuk 
ställning vänta till dess den store mannen 
gått förbi. Äro de som mötas af någor-
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lunda samma rang, så stiger den som vill 
vara artigast något åt sidan, gör en liten 
bugning, skubbar sig med högra handen 
på venstra armen eller tager sig om skäg
get. Vill man gifva någon ting åt en 
höfding, ellei· säga honom något eller ut
bedja sig en gunst, måste allt sådant be
ledsagas med en lindrig handklappning. 
Man får icke blifva stående inför en höf
ding utan knäböja när man tilltalar honom ; 
går han då vidare måste man följa honom 
lunkaude på litet afstånd. Om en förnäm 
man snafvar och faller, eller eljest råkar att 
bete sig något bakvändt, fordrar anständig
heten att hvar och en som ser det gör på 
samma sätt.

Höfdingarne sjelfva äro ej frikallade från 
etikettstvånget. Till och med på sitt eget 
område, der de oinskränkt herska öfver sina 
undersåtar, skulle de icke våga att vid gä
stabud smaka af en rätt som icke bjudes 
dem — ett sådant försök kunde kosta dem 
lifvet. En gång spisade en ung höfding 
till samman med sin svärfader. Anrätt
ningen bestod af en stekt iguan, en ödla 
med lång och smal svans. Denna var na
turligtvis skör af stekningen, och då den 
unge mannen skulle gå förbi den, råkade 
han vidröra den och utan afsigt afbryta 
svansspetsen. Detta ansågs för en så grof 
kränkning af gästfrihetens lagar att prinsen 
fick med lifvet umgälla sin oskicklighet.

Menniskokroppens temperatur. 
(Slut.) Akuta eller hetsiga sjukdomar, t. ex. 
lunginflammation, ros o. a. karakterisera sig 
derigenom att kroppsvärmen inom 1 eller 
2 dygn rusar ända upp till 41 grader. En 
tid håller den sig vid denua höjd, små 
variationer oberäknade, och efter några da
gar, vid inträdandet af den så kallade kri
sen, begynner den att falla, för att små
ningom återvända till normalhöjden.

Om qvicksilfret efter de första 3—5 da- 
garne håller sig på en större höjd eller 
kanske till och med stiger, så är detta ett 
ganska dåligt tecken. Vid hudsjukdomar 
stiger värmen ända till dess att utslaget 
börjar, men faller vanligen derefter med 
utomordentlig hastighet.

Stegringen eller nedsättningen i kropps
värmen kan endast komma af en föränd
ring i kroppsämnenas omsättning, men på 
hvad sätt de sjukliga inflytelserna härvid 

ingripa, är ännu till någon del en öppen 
fråga. A ena sidan tar man sin tillflykt I 
till en jäsningsprocess i blodet; andra mena 
att om på någon punkt i kroppen uppstår 
en inflammation, sprider sig värmen der- | 
ifrån såsom från en härd till hela organis- ' 
men; andra åter skjuta hela saken på en I 
onaturligt stegrad verksamhet i nerfsy- I 
stemet.

Den första läkare som tog termometern 
till hjelp vid sjuksängen var Sanctorius, i | 
början af 1600-talet; nu mera är detta I 
instrument nästan en nödvändighet, och 1 
Wunderlich har utbildat de termometriska 
iakttagelserna till en formlig disciplin. Mo- J 
det har kommit vetenskapen till hjelp, och | 
man bär små termometrar såsom per- j 
sonliga prydnader. Hvilket parti den in- 1 
sigtsfulla och uppmärksamma läkaren kan 
draga af qvicksilfverröret, tillhör icke j 
oss att på detta ställe uppvisa, men · 
vi kunna ej underlåta att erinra, huru | 
mycken nytta det skulle medföra för den 
sjuke, om han sjelf och hans omgifning | 
vande sig att från första tecknen till ett · 
illamående, och innan läkare hinner blifvit | 
påkallad, göra sig noga reda fö>· kropps- | 
temperaturen och med ordentliga uppgifter j 
derom underlätta den blifvande diagnosen, fl 
För iakttagande af den allmänna kropps- j 
värmen är det beqvämast att införa ter- . 
mometern i armhålan; vid lokala inflainma-,,· 
tioner är det svårare att bringa instrumen- 1 
tet i så full och ostörd beröring med den | 
sjuka kroppsdelen att en noggrann obser- 1 
vation blir möjlig.

Regleringen af värmen i boningsrum 
medelst termometer, så att den hålles vid I 
jemn och passande höjd, är nu mera en 
allmänt antagen vana, som af ingen bör 
underlåtas.
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