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VECKOSKRIFT *

FÓR

POLITIK OCH LITTERATUR
UTGTFVEN AF

C. F. BERGSTEDT.

N 10 . Lördagen den 8 Mars 1873.

Om åkerjordens fortgående utsugning.
Frågan huru vida det moderna åkerbru

ket, för att föda den tillväxande folkmäng
den, angriper jordens fruktbarhetskapita], 
och således till fördel för det nu lefvande 
slägtet minskar utvägarne till uppehälle för 
det kommande, eller om ett motsatt för- ¡ 
hållande eger rum, är en sak som intres
serar icke allenast idkarne af jordbruks- i 
näringen utan alla som hysa deltagande : 
för menskliga angelägenheter. Förhåller I 
det sig nemligen så att menskligheten lef- ; 
ver på sitt kapital, det vill säga anstränger I 
naturens fruktbarhet starkare än att hon 
hinner återhemta krafterna, då ser det san
nerligen illa ut för våra efterkommande, 
och det är då hög tid att länka in på en 
förnuftigare bana. Och det fattas icke an
sedda män som höjt varnande röster i detta 
afseende, bland andra ingen mindre person 
än den berömde kemisten Liebig och an- 
hängarue af hans skola. Dessa påstå nem
ligen att jorden mer och mer utmattas af 
det nu vanliga åkerbrukssystemet, som 
icke återgifver henne öfverlefvorna af de 
skördar hon framalstrar; andra författare 
göra deremot gällande den satsen, att jor
den eger ett naturligt och outtömligt för
råd af växtföda, som kan tillgodogöras 
genom djup plöjning och bruket af kemiska 
lösningsmedel.

Det är icke vår afsigt att behandla detta 
ämne såsom en yrkesfråga, och vi skola 
med utelemnande af alla tekniska detaljer

söka att se henne under hennes allmänna 
synpunkter. Vi kunna då också lemna å 
sido allt särskildt afseende på svenska för
hållanden, så mycket mer som våra stati
stiska redogörelser visa en öfver förbruk
ningen oupphörligt stigande produktion, och 
de ännu obegagnade odlingslägenheterna 
sannolikt äro tillräckliga för befolkningens 
rimliga tillväxt under många århundraden. 
Det finnes nemligen här under långa tids
åldrar hopade lager af förruttnade växt
ämnen, som, när de först angripas af od
larens plog, af sig sjelfva för en tid lemna 
rik näring åt andra, för menniskor och djur 
nyttigare växtarter, och det låter sig icke 
ens praktiskt göra att år för år ersätta 
den jordens fruktbarhetskraft som genom 
sådana nya arbeten konsumeras. För den 
gamla åkerjorden gälla deremot naturligtvis 
samma lagar öfver allt på ytan af vår pla
net, och de erfarenheter som göras i andra 
länder böra derföre ej heller för oss gå 
förlorade.

I januarinumret af Quarterly Review fin
nes en uppsats, kallad Exhaustion of the 

’ Soil of Great Britain, »Om den engelska 
jordens utsugning», som innehåller några 

; nya och högst öfverraskande uppgifter om 
I minskningen i de engelska spanmålsskör- 

darne. Vi kunna fatta att denna tidskrift, 
j som på sin tid var en förklarad vedersa

kare till Cobden och spanmålslagarnes af- 
I skaffande, gerna begagnar tillfället att fram-
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draga alla de olägenheter som på något 
sätt kunna bringas i sammanhang med fri
handelssystemet, men det kan icke miss
tänkas att de tabeller och sifferberäkningar 
som författaren lägger till grund för sitt 
resonnement skulle vara missledande, då 
alla uppgifter som angå införseln af span- 
mål i de förenade rikena äro hemtade ur 
offentliga handlingar, och beräkningarna öf- 
ver den årliga konsumtionen inom landet 
omöjligt kunna komma särdeles långt ifrån 
sanningen. Med dessa begge faktorer och 
den exakta folkmängdssiffran för hvarje pe
riod kommer man till en temligen noggrann 
föreställning om landets spanmålsafkastning, 
ehuru inga direkta uppgifter derom kunnat 
erhållas. Det är alldeles samma väg man 
gått i Sverige vid behandlingen af vår of
ficiella jordbruksstatistik, med den stora 
skilnaden till fördel för de engelska förut
sättningarnas större giltighet, att i England 
äter hvarje menniska, med få och lätt be
stämbara undantag, hvetebröd, och att hve
tet, likaledes med få och lätt bestämbara un
dantag, uteslutande begagnas till brödföda, 
under det att i Sverige fyra olika span- 
målsslag begagnas till bröd och derjemte 
till en mängd olikartade ändamål.

Vända vi oss då först till en tabell öfver 
spanmålsinförseln och folkmängden sedan 
århundradets början, så finna vi, med en 
till 6 bushels eller omkring svensk tun
na på person beräknad medelkonsumtion, 
att under det första tiotalet af århundradet 
funnos i medeltal 800,000 personer som 
behöfde importeradt hvete till sitt under
håll, och af en annan tabell öfver införseln 
finna vi också för decenniet 1801—11 en år
lig införsel af 600,000 qvarters, en qvarter 
à 8 bushels motsvarande så nära som möj
ligt 1,763 tunnor. Hela folkmängden i de 
förenade rikena var vid slutet af denna 
period något öfver 18 millioner, och efter 
en medelberäkning för hela decenniet kunde 
något öfver 16 millioner födas med landets 
egna hveteskördar, hvilka följaktligen skulle 
hafva uppgått till något mer än 12 millio
ner qvarters om året. Under det decennium 
som slutade med 1841 hade folkmängden 
stigit till nära 27 millioner, men åkerbru
kets utveckling hade hållit jemna steg med 
denna tillväxt, ty importen af utländskt 
hvete hade endast höjt sig till 900,000 
qvarters, och den folkmängd som hade sin 
föda af den främmande spanmålen utgjorde 

då icke mer än 1,200,000, hvaremot öfver 
24 millioner lefde på den inhemska, mot
svarande i medeltal en årlig skörd af 18 
millioner qvarters. Men sedan denna tid 
förändrades förhållandet märkbart: folk
mängden steg jernnt med omkring 2 mil
lioner på decenniet, så att den vid slutet 
af 1871 utgjorde 31,61 millioner, men in
förseln af utländskt hvete steg i en ännu 
högre grad, så att den nyssnämda år upp
gick till icke mindre än 8,296,000 qv., 
hvarförutan af andra spanmålssorter, korn, 
.hafre, råg, bönor m. fl., som förut nästan 
icke förekommit till import, infördes icke 
mindre än 6,717,000 qvarters. Antalet per
soner som underhöllos af det främmande 
hvetet hade sålunda uppgått till något öfver 
11 millioner, och de som lefde på landets 
egna skördar hade sjunkit till 19,278,000, 
allt i medeltal räknadt, motsvarande en 
årlig skörd af omkring 14,4 millioner qvar
ters och följaktligen utvisande ett årligt 
underfall i skörden af nära 3 A millioner 
qvarters. Den engelska författaren medde
lar inga uppgifter om jordarealens fördel
ning mellan olika spanmålskulturer, men 
det är ingen anledning att antaga, att 
någon särdeles förändring i detta afseende 
inträdt under de 30 sista åren. Den en
gelska farmern är mycket konservativ och 
gör icke utan tvingande nödvändighet nå
gon ändring i det brukningssätt vid hvil- 
ket han en gång blifvit van. Vi kunna 
derföre icke tänka oss att någon nämn
värd del af hvetejorden skulle hafva blifvit 
igenlagd till gräs eller annan kultur, men 
vi känna deremot med säkerhet, att icke 
så obetydliga rymder af hed och annat 
waste land blifvit under de sista åren upp
tagna af små nybyggare, så att hvetekul- 
turen snarare utvidgats än blifvit inskränkt. 
Oaktadt Englands berömda framsteg i jord
bruk skulle således procentsiffran afjordens 
bördighet hafva under de 27 åren sedan 
spanmålslagarnes afskaffande hafva gått till 
baka från 18 till 14^, eller ined mer än 
20 ß. Ett sådant förhållande kan icke und
gå att väcka allvarsamma tankar.

Vända vi oss till andra länder, göra vi 
alldeles enahanda erfarenhet: öfver allt har 
jordens naturliga bördighet aftagit. Vända 
vi oss till de källor som äro oss närmast 
till hands, nemligen de britiska konsuls- 
berättelserna från de förnämsta spanmåls- 
odlande länderna, finna vi förhållandet full-
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ständigt bekräftadt. Så skrifver engelska j 
konsuln i Berdiansk vid Azoffska sjön, en 
af södra Rysslands rikaste spanmålstrakter: 
«Detta land, som fordom var mycket bör
digt och gaf 5 A qvarters hvete på acre 
(motsvarande omkring 7,6 tunnor på tunn
landet), afkastar nu inera, i anseende till 
bristen på medel att underhålla denna frukt
barhet, icke mer än 3|, ända ned till 2 J.» 
Samma underrättelser komma från de bästa 
hvetedistrikten i Polen. Medelskörden i de 
trakter som skicka sin spanmål till Danzig, 
ned för floderna Weichsel, Bug och Narew, 
synes vara endast, omkring 11 qvarters per 
acre. Engelska beskickningen i Ryssland 
diskuterar med mycken sakkännedom orsa
kerna till denna jordens minskade bördig
het. Ofver allt der befolkningen är gles 
och endast förtär föga animalisk föda, så 
att boskapsskötseln ligger nere, brukas ren 
träda, utan förfrukt af foderväxter, med liten 
eller ingen gödning; men blotta hvilan och 
plöjningen ersätta icke jorden för de sub
stanser som skördarne taga ifrån henne: 
på sin höjd kunna de bidraga att bringa 
i dagen en mängd ogräsväxter, som der- 
efter lättare kunna bortrödjas, och påskynda 
den upplöjda alfvens sönderdelning genom 
att utsätta den för luftens och köldens in
verkan. Med ett ord, förbättringen är me
kanisk men icke kemisk, och den förra är 
endast ett sätt att lättare komma åt det 
af ålder i jorden hopade fruktbarhetskapi- 
talet, utan tanke på att bevara, än mindre 
att föröka det.

Förhållandet är icke bättre i Tyskland, 
Spanien, Österrike och Amerika; medel
skörden anses i dessa länder vara från 
hälften till tredjedelen lägre än i England, 
och orsaken dertill ligger icke i brist på 
jordens bearbetning utan deri att hon be- 
röfvas sådana af siria beståndsdelar hvilka 
äro oundgängliga för åstadkommande af korn- 
växtskördar.

Den bekanta amerikanska statsekonomen 
Carey har, såsom man vet, alltid varit af 
samma tanke som baron Liebig rörande 
åkerjordens utmattning, ehuru han kommit 
till sin öfvertygelse på en helt annan väg. 
Carey har i en följd af bref till Förenta 
staternas president gifvit några slående 
exempel på aftagande fruktbarhet i de vestra 
staterna af unionen. Efter att hafva antydt 
hvilket ofantligt belopp af fosforsyra och 
pottaska som årligen utan någon nämn

värd ersättning drages ur jorden genom 
spanmålsskördarne, uppgifver han att i sta
ten New-York, hvarest hveteskörden för 80 
år sedan var från 25 till 30 bushels per 
acre, är den nu mera icke mer än 12 bu
shels; maisen gifver icke mer än 25 bushels. 
I Ohio, en stat som för 80 år sedan var 
en ödemark, är medelskörden af hvete un
der 12 bushels och går oupphörligt nedåt 
i stället för att stiga. I Virginien är det 
ett vidsträckt område, ett af de rikaste i 
landet, som nu i medeltal producerar min
dre än 7 bushels, medan det i Norra Ca
rolina fins trakter som icke gifva mer är. 
samma skörd af mais. 1 Virginien och 
Kentucky har man drifvit tobaksodling ända 
till dess att jorden blifvit helt och hållet 
utpinad, så att den måste alldeles öfver- 
gifvas, och i bomullsdistriktet är detta svält- 
system drifvet om möjligt ännu längre, i 
fall man gör afseende på kortheten af den 
tid under hvilken det blifvit bedrifvet. 
»Bomulls- och tobaksodlarne», säger Carey, 
»lefva på sitt kapital; och med de skördar 
de draga ur sina fält sälja de dessa fälts 
fruktbarhet »

Det franska åkerbruket berättar samma 
saga. Det norra Frankrike liknar England 
till jordmon och brukningssätt, liksom till 
klimat, och befolkningen är nästan lika tät; 
vilkoren för jordbrukets framgång äro följ
aktligen ungefär lika på båda sidor om 
Kanalen. I södra Frankrike hafva vinet och 
oliverna utträngt kornet och hornboskapen ; 
der äro inga naturliga beten, rotfruktsod- 
lingen är ganska obetydlig, och jorden får 
genom kreatursgödsel eller artificiella frukt- 
barhetsmedel högst ringa ersättning för si
na förluster; resultatet är också att hvete- 
skördarne ofver hela Frankrike icke gifva 
mer än 15 A bushels per acre, eller omkring 
3 tunnor på tunnlandet. Klimatet och jord- 
monen äro fördelaktigare för hveteodling 
än i England, men jorden i södra Frank
rike har blifvit utsugen genom råg- och 
bohveteodling, hvilka sädesarter gifva skör
dar på sämre jordmoner, hvilka äro för 
svaga för hvetet. Den vanliga arealen för 
hveteodling i Frankrike är 17 millioner 
acres, och dessa gifva endast 33 millioner 
qvarters.

Dessa uppgifter äro nedslående, men det 
saknas lyckligtvis icke andra att ställa vid 
deras sida, som äro af mera tröstande be
skaffenhet. Då vi icke skrifva specielt eller
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ens företrädesvis för jordbrukare, kunna vi ! 
lenana å sido allt tal om de onekliga fram
steg som jordbruksvetenskapen gjort hos 
oss, i England, i Belgien och i de flesta 
länder af det civiliserade Europa. Först | 
och främst har lefnadssättet undergått en 
förändring, som gör behofvet af spanmål 
något mindre än förr, derigenom att kött 
och vegetabilier till större qvantiteter ingå 
i den dagliga födan, och som särskildt för 
England gjort att medelkonsumtionen af 
hvete på person sedan århundradets början 
icke behöfver beräknas högre än till 6 
bushels, då den enligt säkra underrättelser 
uppgick till 8 bushels under sjuttonhundra
talet. Framstegen i konsten att tillvara
taga afskräden och åt jorden återgifva deras 
fruktbärande beståndsdelar äro ofantliga, 
sedan Liebig lärde oss konsten att upplösa 
ben i svafvelsyra, och kemien visat oss ut
vägar att hindra de mest värdefulla be- 
ståndsdelarne i spillniugen från att förflyk
tigas. Sedan 1840, då guanon först blef 
bekant i Europa, hafva millioner laster af 
detta dyrbara befruktningsämne blifvit skänk
ta åt den europeiska åkerjorden, och, hvad 
som är mer än allt annat, boskapsskötseln 
har genom en följd af successiva förädlin
gar frambragt icke blott förökade födoäm
nen utan äfven i hög grad förbättrade lef- 
vande smältningsmaskiner, som icke endast 
draga mera och bättre kött eller mjölk ur 
födoämnen som de förtära, utan äfven göra 
ojemförligt värderikare återbetalningar åt 
jorden.

Ej heller har kreatursskötseln, eller den 
särskilda del af den samma som kallas för 
Stock breeding, uppfödandet och förbättran
det af sjelfva racerna, ännu nått den full
ändning som den har att vänta, och hvar- 
igenom den först kan blifva en rätt vär
defull bundsförvandt för sädesodlingen. I 
England och Skotland finnas såsom bekant 
hela stora gods som knappast någonsin 
komma under plogen, utan deras vidsträckta 
områden begagnas uteslutande såsom be
tesmarker, och deras fruktbarhet understöd- 
jes årligen genom öfvergödning. Engelska 
agrikulturförfattare hafva redan länge fäst 
uppmärksamhet på felen i detta system, 
som visserligen besparar penningar och 
arbete men ödslar med tid, hvilken endast är 
en annan form af penningar och arbete. 
De hafva hänvisat till de flandriska provin
sernas exempel och dermed ådagalagt att.

ί ett regelmessigt åkersystem med plöjning 
och en väl inrättad växtföljd frambringar 
billigare, större och värdefullare skördar af 
foderväxter än ett fält som under längre 
tider hålles gräsbärande. Ett i »Quarterly 
Review» citeradt stycke ur »Agricultural 
Gazette» förklarar detta bättre, då det sa
ges: »Oaktadt det höga och fasta priset på 
kött finna förpaktarne att det icke lönar 
sig att producera det, om uttrycket tillätes 
oss, hastigt och på artificielt sätt; de tvin
gas att öfverlemna en stor del af proces
sen åt naturen, i det de lita på de bestän
diga betena och på de under koppelbruket 
odlade gräsarterna, med ett ord på skördar 
som inbringa litet men på samma gång 
kosta litet. Utgifter sparas på bekostnad 
af tid, och under den vanliga växtföljden 
på åkerjord gödslar man ekonomiskt med 
växter som äro förfrukter till sädesskör- 
darne. Cirkulationen är i sjelfva verket 
påfunnen för att ekonomiskt anbringa ar
bete och gödsel. Framgången i landtbruket 
beror till en ganska betydlig del på anta
gandet af en riktig cirkulation, men före 
ställningen att cirkulationen är nödvändig 
endast för en riktig och billig fördelning 
af gödsel och arbete är ett stort misstag, 
som är en följd af den bedröfliga miss
hushållningen med gödseltillgångarne inom 
landet. Om folket vore ekonomiskt i den 
syftning som angifves i den berättelse hvil
ken för icke länge sedan afgafs af konn
ten för flodernas renhållning — Rivers

j Pollution Commission — skulle växfcirku- 
lationen i hela landet blifva betydligt för
ändrad, och åkerbruket blifva mera gifvande 
både på kött och säd: jordbruket skulle 
då i viss grad kunna sägas förvandla sig 
i trägårdsskötsel.»

Artikelförfattaren anmärker för egen del 
att kött under närvarande omständigheter 
verkligen produceras billigare på betesland 
än på åkerjord, och att saken förklaras 
genom vanorna hos vissa växter, som lefva 
på mager jord och icke behöfva någon 
gödning. Sådant är förhållandet med ljun
gen, som älskar fattig jord och har en 
förmåga att med rötterna draga till sig 
mineraliska födoämnen, då de äro fördelade 
i små qvantiteter och i lätt njutbara for
mer. De värderikaste växterna äro också 
de minst varaktiga, så att när jordens must 
är utsugen, försvinna de nyttigare gräsen, 
till dess att den utmattade torfvan endast
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är betäckt af odugliga medlemmar af växt
riket, hvilka förmodligen fordra samma mi- 
neraliska näringsämnen som de bättre, men 
i mindre qvantiteter, på samma gång som 
deras rötter äro hvad man skulle kunna 
kalla »närigare».

Försök hafva i detta afseende blifvit an- 
stälda, hvilka hafva intresse äfven för an
dra än landtbrukare, medan de på visst 
sätt ställa ett horoskop för menniskosläg- 
tets framtida utkomst. Mr Lawe, en skick
lig engelsk åkerbrukskemist, gjorde några 
sådana vid Rothamstead; han började med 
rotfrukter, men efter ett par år hade de 
urartat till trästickor, och likväl, säger för
fattaren, måste den jord som innehållit föda 
för 27 hveteskördar hafva innehållit föda 
för åtskilliga rofskördar. Men derför att 
rotfrukterna hafva en kortare växttid, fordra 
de närvaron på en gång i jorden af en 
större massa näringsämnen i en lätt njut
bar form; följaktligen måste rotfruktodlaren 
köpa gödsel, medan spanmålsodlaren och 
kreatursuppfödaren hafva en större kontroll 
öfver skatterna i jorden genom de härdi
gare och lättföddare växter de odla, och 
följaktligen behöfva taga mindre ur sina 
fickor.

Vi måste här göra en icke ovigtig erin
ring. Om vår generation tärer på jord
kapitalet, så hafva våra föregångare gjort 
det i ännu högre grad, och när vi beklaga 
oss öfver jordens aftagande fruktbarhet, få 
vi icke glömma huru den blifvit anlitad. 
När våra nordiska förfäder behöfde en råg
skörd, brände de obesväradt af några tunn
land timmerskog och sådde i askan, som 
frambragte tjugonde eller trettionde kornet. 
Metoden var beqväm men ej ekonomisk.

Ingen menniska och intet folk saknar dock 
all beräkning, och våra skogssköflande för
fäder iakttogo, äfven de, ett slags ekonomi, 
ty skogen hade för dem intet värde, och 
de förvandlade den i näringsämnen för jor
den, emedan de icke hade några an
dra, efter som de saknade någon kreaturs- 
afvel att tala om. Det är naturligt nog, 
att så länge medlen att återställa jordens 
växtkraft äro dyrköpta, skall åkerbruket 
fortfara att trycka tungt på naturen, eller 
nied andra ord angripa jordens kapital. När 
deremot bildning och insigt tillväxa med 
folkmängden, hemtar jordbruket af båda 
delarne ett direkt i stället för ett indirekt 
understöd, och produktionen vinner i ha

stighet lika som i massa. Det är eget nog 
att de högt bildade européerne skola behöfva 
hemta föredömen för sitt jordbruk från ki- 
neserne, men det är icke desto mindre en 
sanning. Redan för hundra år väckte Ki
nas oerhörda fruktbarhet, som är i stånd 
att underhålla dess oerhörda befolkning, 
ekonomisternas uppmärksamhet, och Adam 
Smith försökte förklara detta förhållande 
genom risens öfverlägsenhet öfver hvetet 
såsom näringsmedel. Ris, anmärkte han, 
ger årligen två skördar af 30 till GO bushels, 
och en jord som är duglig att bära ris 
bör följaktligen kunna föda en dubbelt så 
stor befolkning som den engelska. Detta 
är sant, men det är endast den ena sidan 
af saken, ty två risskördar utmatta natur
ligtvis jorden dubbelt så mycket som en, 
och Kina skulle icke i längden kunna föda 
sina 400 millioner så pass godt som det 
sker — ty inånga millioner blifva alldeles 
icke födda, utan måste utvandra eller dö 
af hunger — om de icke med större om
sorg än något annat folk bemödade sig 
att ersätta jordens förlorade fruktbarhet. 
De som betrakta jorden såsom en maskin, i 
hvilken inlägges arbete och utsäde ochhvarur 
utgå skördar, förglömma helt och hållet att 
gödningen är sjelfva råämnet för de senare. 
Kineserne göra sig icke skyldige till en 
sådan förgätenhet, och de veta dertill, att 
ju högre organiserad en lefvande varelse 
är, desto dyrbarare äro de återstoder af 
föda som han återbetalar åt jorden. Miss
taga vi oss icke allt för mycket, så är den 
första och billigaste pudrettberedningen, 
som i Sverige infördes för några år sedan, 
ett direkt lån från kineserne.

»Ersättningens lag», säger Liebig i ett 
af sina bref om det moderna åkerbruket, 
»hvilkeu gör verkningarnas förekomst eller 
fortfarande beroende af de vilkor som fram
bragte dem, är den allmännaste af alla na
turens lagar; den styrer alla naturens fö
reteelser i alla deras faser, alla organiska 
processer, all skapelse af menniskans arbete. 
Att jordbrukaren ensam skulle vara okun
nig om denna lag, ja, att hans lärare och 
ledare skulle rent af förneka dess verksam
het, visar tydligen beskaffenhet af den skola 
hvari våra landtbrukares söner uppfostras», 

ί Våra egna agrikulturlärare äro icke de som 
1 förbise, än mindre förneka, denna kompen- 
5 sationens lag, men att den ofta bade för- 
I bises och förnekas i praktiken, lärer icke
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kunna bortresonneras. Minst sker det af 
den lilla jordbrukaren, både här och i an
dra länder. Vill man se en odlad fläck af 
verkligt strålande grönska, skall man icke 
gå till de stora besittningarna utan till de 
små hyddorna, hvilkas innehafvare med 
sina händer vunnit sina obetydliga riken 
från den värdelösa vildmarken. De rika 
alluvialfälten, hvilka med sina stora dimen
sioner och sin ypperliga utläggning synas 
enkom skapade för ångplogen, tillhöra ge- 
menligen det stora kapitalet, och de äro 
sällan om någonsin tillgängliga för den 
fattiga odlarens mödor. I skogsbrynen, 
på sluttningen af sandåsar och vid kan
terna af grusfält, der knapt ett frodigare 
grässtrå förmår taga sig fram, slår den 
torftiga nybyggaren sig ned, och omkring 
den anspråkslösa stugan höjer sig efter 
hand några blommande fruktträd, som gifva 
skydd åt en välhäfdad trädgårdstäppa. Det 
är ett misstag af dem som tro att sådana 
små oaser ensamt äro ett verk af hackan 
och spaden. Utan allt tvifvel kan heder
ligt arbete i förening med sparsamhet, för
sakelse och tålamod göra underverk, och 
vi hafva hört en upplyst landtbruksförfat- 
tare säga, att i jordbruket är ingen kraft
källa så billig som det välordnade hand
arbetet, intet brukningssätt så fördelaktigt 
och gifvande som det med spaden, ingen 
spade hälften så trägen som den lilla jord
brukarens och hans raska söners; men 
hvarken spade, ångplog eller andra kraftiga 
redskap förmår att gifva jorden några sak
nade beståndsdelar, och det är likväl, så
som vi ofvan sade, gödseln som är råäm
net hvaraf skördarne tillverkas — jorden 
är blott maskinen hvaruti de förvandlas.

Hemligheten af dessa odlingens eröfrin- 
gar från heden, sandfältet eller ljungmar
ken ligger således icke ensamt i mennisko- 
armen, ehuru dess kraft är underbar, utan 
— om vi få säga saken rätt ut, hvarvid 
vi önska att ingen måtte stöta sig — äf- 
ven i menniskomagen, i den ekonomi som 
all ting tillvaratager och den kärleksfulla 
uppmärksamhet mot naturen som låter in
gen ting förfaras. På detta sätt hafva 
under en följd af år stora sträckor af ofrukt
bara sandfält i Flandern och annorstädes 
blifvit förvandlade i rik trädgårdsjord. Sa
ken är i korthet den att jorden i början 
fått mer än hon gifvit ifrån sig. De sträf- 
samma menniskor som från början upp- 

bröto dessa marker hemtade sitt hufvud- 
= sakliga uppehälle från andra yrken: de 
voro handtverkare, väfvare eller daglönare, 
som på den egna torfvan förtärde frukten 
af det arbete de annorstädes förrättat. 
Det är klart att deras utkomstmedel så
lunda hemtades från en annan jord, som 
ännu hade öfverskott affruktbarhetsalstrande 
ämnen, ty på jorden kommer ingen ting 
som icke varit der förut — menniskor en
dast flytta det från den ena orten till den 
andra. Men det vigtiga är att ingen ting 
under transporten går förloradt. Det är 
en sorglig företeelse, som kulturen har i 
sitt följe, detta sammanboende i ofantliga 
städer, der luft och ljus felar, och affallen, 
som skulle efter naturens egen ordning 
bereda fruktbarhet åt fälten, tillåtas att. i 
stället förgifta vattnet som vi dricka och 
luften som våra lungor inandas. De stora 
städerna på det europeiska fastlandet kämpa 
i detta afseende med svårigheter som hit
tills synts vara oöfvervinneliga, och jette
staden London har det i den vägen kapske 
mera otillfredsställande än någon annan. 
Det var en stor lycka, att då i vår egen 
hufvudstad, då för ett tjugotal af år sedan 
de sanitära förhållandena kommo allvarsamt 
på dagordningen, de personer som ville taga 
föredömen frän de engelska städerna icke 
lyckades göra sina åsigter gällande. Ännu 
bortgå i våra vattendrag dyrbara ammoniak- 
saltef, som skulle vara ovärderliga, om de 
utan för stor kostnad kunde tillvaratagas, 
men som äro förderfliga dit de komma ; de far
ligaste klipporna hvarpå man annorstädes 
strandet har man emellertid här lyckats 
undvika.

Menniskoslägtet uppfostras icke på en 
gång, och fädernas synder mot naturens 
hushållning, liksom mot de högre lagarne 
inom andens rike, straffas på barnen allt 
intill icke blott fjerde och femte, men in
till fyrationde och femtionde led. Den 
malaria som ännu i våra dagar gör vistel
sen i Rom under sommarmånaderna så 
farlig och outhärdlig för främlingar, och 
som förvandlat dess fordom så bördiga 
campagna i en pestdiger ödemark, är ett 
arf från den onaturliga civilisation som i 
verldsstaden vid Tibern samlade 1,200,000 
menniskor, för hvilkas underhåll den då 
varande verldens rikaste spanmålsländer 
utplundrades. Siciliens, Sardiniens och 
Afrikas kornbodar skeppades till Rom, och
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Tiberns gula böljor förgiftades med affall, 
som skulle hafva återgifvit bördighet åt 
hela utsugna länder. Hvilken lärdom för 
oss och dem som komma efter oss!

Om det i ofvan sagda ligger en skarp 
sanning, ligger der också en stor tröst och 
en mäktig uppmuntran. Naturens skatter 
räcka nog åt menniskoslägtet, så länge det 
har sig förelagdt att bebo jorden, men det 
måste hushålla med dem, och hvarje öfver- 
grepp, hvarje trots mot naturens lagar, 
hamnar sig genom lidanden, som icke stanna 
vid den brottsliga generationen utan sträcka 
sina följder öfver en lång rad af de kom
mande. Förutseende är derföre en pligt, 
hvars uppfyllande väl lönar sig äfven för 
det närvarande. Det är en annan tröst, 
som för den frisinnade och menniskovän- 
lige har icke mindre värde. Kapitalet har 

utan tvifvel sin stora uppgift att utföra i 
det menskliga odlingsarbetet, men vi behöfva 
ej förtvifla om ankomsten af en tid då per
sonlighetens uppgift blir ännu både större 
och välsignelserikare. Denna tid skymtar 
oss, om vi icke se allt för mycket miste, 
dunkelt till mötes i landtbruket. Den stora 
kulturen och ångplogen, de kraftbesparande 
maskinerna, de stora associerade kapitalen, 
som kunna köpa Perus guano och frakta 
till oss isregionens koproliter, äro nödiga 
och nyttiga till att bryta bygd och öfver- 
vinna naturens gröfsta hinder, men efter 
dem kommer nog menniskan med lättare 
verktyg men skarpare omdöme, för att yt
terligare försköna, fullkomliggöra och så att 
säga adla de rymder som den starkare men 
råare naturkraften först hjelpt till att 
göra menniskorna underdåniga.

Liten Bokrevy.
Grönland, dess natur och invånare, efter äldre . 

och nyare författares skildringar samt egen j 
erfarenhet tecknade af Th. Μ. Fries. Med 
fyra färgtryckta plancher och. elfva af ; 
grönländare skurna träsnitt. Upsala, E. ; 
Edqvist 1872. Pris 4 rdr.

Ett land af ett par hundra mils längd 
och hälften så stor bredd, hvars sydligaste i 
del ligger under samma polhöjd som Stock- ’ 
holm och Christiania, som upptäcktes och 
under flere hundra år befolkades af de skan- j 
dinaviska folkens förfäder, och hvars nu 
varande befolkning, af en helt annan stam, 
uppfostras, regeras och på sätt och vis offi- 
cielt försörjes från den tredje af de nor
diska rikenas hufvudstäder, är i och för 
sig ett föremål, värdt något mer än den 
högst flyktiga uppmärksamhet hvarmed det 
vanligen i vårt land bevärdigas. Men detta 
under polcirkeln belägna, vidsträckta och 
hittills till allra största delen outforskade 
område har på de allra sista åren fått för 
oss ett stegradt intresse genom de veten
skapliga expeditioner som nu mera nästan 
hvarje sommar företagas till dessa aflägsna 
nejder af våra egna landsmän och flere af 
var verldsdels mest bildade nationer. Det 
var ett sådant företag, då om våren 1871 
två af våra mindre örlogsfartyg utsändes 
för att hemföra de året förut af Norden
skiöld upptäckta jernblocken, som hr Fries 
hade tillfälle att besöka Grönland, och er

farenheterna från denna intressanta färd, 
supplerade med dem han funnit i Danmarks 
ganska omfattande Grönlandslitteratur, har 
han nedlagt i denna lilla bok, hvilken med 
framställningens behaglulla ledighet och ett 
lekande godlynne, som aldrig förnekar sig, 
förenar forskarens allvarliga sanningskärlek 
och uppöfvade iakttagelse på ett område, 
så afvikande från allt hvad de odlade de- 
larne af jorden hafva att erbjuda åt den 
vetgiriga betraktaren.

En naturforskare ser sakerna med andra 
ögon än vanliga resande, och ser framför 
allt oändligt mycket mer. Detta är det 
som ger en så stor retelse åt reseberättel
ser skrifna af vetenskapsmän, och den snart 
sagdt dagligen tilltagande smaken för detta 
slags läsning är ett af de säkraste bevisen 
på bildningens framsteg. Berättelsen om 
Darwin s namnkunniga verldsomsegling med 
Beagle, full af faktiska uppgifter och skrif- 
ven på denna författares enkla och osmyc
kade språk, har i sitt fädernesland upp- 
lefvat en stor mängd upplagor, och den 
vackra svenska öfversättningen som förlidet 
år utkom har redan förvärfvat sig en icke 
vanlig spridning. Men en bok såsom hr 
Fries’ om Grönland har ojemförligt lättare 
att göra sig populär, emedan den är så myc
ket mera lättläst och berör ämnen som äro 
för allmänheten betydligt mindre främmande.



Det är en egen kontrast mellan det idyl
liska namnet och de häpnadsväckande is
massor af hvilka Grönland pä alla sidor

af landet förekommer någon potatisodling, 
men skörden !ir af så dålig beskaffenhet 
alt ny sättpotatis måste årligen hemt.as från

den kan endast förkla- 
landets första upptäckt

är inkräktadt, och 
ras derigenom att 
skedde af flyktingar från en kal fjelitrakt. 
En modern upptäckares fantasi skulle sä
kert mera tilltalas af de kyligare men mera 
gripande naturfenomen hvilka hr Fries på 
ett högst tilltalande sätt tecknat, de häp
nadsväckande iskolosserna, från hvilkas top
par, under den lodräta sommarsolens in
flytande, lösgöra sig oerhörda berg af samma 
kristallklara ämne, som med ett förfärligt 
brak nedstörta i hafvet, eller, der upplös
ningen hunnit längre, oerhörda forssar af 
ett genomskinligt vatten. Men icke heller 
floran är att helt och hållet förakta: träd 
saknas naturligtvis, annat än såsom för
stenade lemningar af dess tropiska växt- 
verlds herlighet, och en stam af några tums 
genomskärning samt 6 eller 7 alnars längd 
är en stor sällsynthet, men i skyddade lä
gen bilda pilarterna, dvergbjörken, strand
rågen, kråkriset och andra af våra inhemska 
växter nästan ogenomträngliga snår, och 
praktfulla umbellater uppskjuta till mans
höjd. Den ståtliga mjölkörten, orätt här och 
der kallad kungsljus — Epilobium augusti- 
folium — med sina pyramidlika stjelkar och 
yppiga högröda blommor, som trifvas så 
väl på våra skogsbackar, har på Grönland 
en bredbladig slägting, något mindre res
lig men med tre eller fyra gånger så yp
piga blommor; den nordiska alprosen, Rho
dodendron lapponicum, äfvenledes' med hög
röda blomknippen, och fjell-ljungen med 
sina hvita liljekonvaljelika klasar pryda de 
högre belägna trakterna. Eget nog fann 
hr Fries den vackraste vegetationen i ett 
fjell på Disco-ön, 2 eller 3,000 fot öfver 
hafvet. De nedre sluttningarna äro magra; 
ju högre man klättrar, desto resligare blifva 
växterna och sammanväfva sig slutligen 
till en färgskiftande blomstermatta. Be- 
klagligtvis erbjuda de odlade växterna icke 
samma mångfald och yppighet; intet af de 
vanliga sädesslagen har på Grönland kun
nat bringas till mognad, äfven på de mest 
gynnsamma ställen, och hr Fries säger att 
man som en allmän regel kan antaga, att 
ingen för frukterna eller fröna odlad nä- 
ringsväxt, äfven då de skördas i omoget 
tillstånd, kan bringas att lemna den rin
gaste afkastning. I de sydligaste delarne

Europa. I de små trägårdstäpporna vid 
samtliga kolonierna Annas deremot några 
sängar rofvor, och hastigt växande köksväx- I 
ter kunna, ehuru med mycket arbete, åstad
kommas af fullgiltig beskaffenhet. Det är 
troligen denna saknad af vegetabilisk föda, 
så nödvändig för menniskan att eskimoerna 
till och med förtära det halfsmälta laffo- 
dret i renames magar, som gjorde det i 
längden omöjligt för de talrika och högt 
odlade norska nybyggarne att subsistera. 
Historien om denna koloni, hvilken en tid 
var så blomstrande att den räknade 18 
biskopar och var försedd med kloster för 
både munkar och nunnor, hörer till det 
märkvärdigaste som häfderna hafva att upp
visa. Den bibehöll sig i mer än ett halft år
tusende, till dess att den ädlare och starkare 
stammen ändtligen dukade under för den 

i råare och svagare. Men denna hade na
turen till bundsförvandt, och äfven i sin 
seger mottog den djupa och bestämmande 

\ inflytelser af de besegrade; af de blandade 
äktenskapen har uppstått om ej en ny, åt
minstone en starkt modifierad mennisko- 
stam, mer än den föraktade »skrellingen» 
mottaglig för den vesterländska bildningen, 
men härdigare än nordbon och bättre än 
dennes afkomlingar rustad för den hårda 
striden för tillvaron i dessa ogästvänliga 
nejder. Författaren säger oss att det är 
få eskimofamiljer i de danska nybyggena 
som icke hafva skandinaviskt blod i sina 
ådror, och den blomstrande, rika, aristokra
tiska slägten Broberg härstammar från en 
svensk tunnbindare. De nyare nordiska 
kolonisterna antogo grönländska vanor och 
lefnadssätt, men de lemna, jeinte större till
gänglighet för odlingen, en resligare kropps- 
bygnad och ädlare anletsdrag i arf åt sina 
afkomlingar.

År intresset för den grönländska koloni
seringens forntid stort, så är det säkert 
icke mindre för dess framtid. Hårdt och 
bistert är landets utseende i allmänhet, men 
det är icke omöjligt att delar deraf äro äm
nade för menskliga samhällen. Den tyska 
expedition, som 1869—70 öfvervintrade 
vid den lilla Sabine Island, belägen på vestra 
kusten af Grönland under nära 75” latitud, 
upptäckte inloppet till en fjord, som af 
expeditionens befälhafvare, den käcke kap-
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ten Koldewey blifvit kallad Kejsar Franz I hvars sjette under utgifning befintliga upp- 
Josephs Fjord, hvilken man då icke kunde 1 laga den svenska öfversättningen göres, 
i vidsträcktare mon utforska, men som ge- säger något mer men ändå icke allt. Upp-
nom sina praktfulla scenerier, sin för dessa 
polhöjder ovanliga frodighet och sin utomor- ' 
dentliga rikedom på för menniskan nyttiga i 
djur väckte de resandes på en gång för
våning och förtjusning. Kan hända finnas 
här utrymme och utkomstmöjligheter för i 
den grönländska befolkningen, sedan det . 
starkt angripna förrådet af vildt på land ¡ 
<sch i vatten förr eller senare måste utsina. ¡ 
Hr Fries anser att af endast två sälslägten, I 
Pioca vitulina och hispida, dödas 50 till | 
70,000 om året, under det att renar, alkor 1 
ock ejdrar fara ingen ting bättre. Antalet 
invånare i samtliga danska kolonierna upp
går icke mer än till högst 10,000 grön
ländare, men äfven detta ringa antal skall 
med ständigt fullkomligare vapen och 
fångstredskap småningom uttömma natu
rens gifmildhet, när menniskorna icke gifva 
henns något tillbaka. Landet styres en
väldigt från moderlandet, hvars regering 
monojoliserat hela dess handel och bedrif- 
ver den såsom en statsangelägenhet, så att 
den danska riksdagen bestämmer icke blott 
hvilka raror skola in- och utföras utan äf
ven deras pris, med en årlig vinst för mo
derlandet af 50 till 150,000 rbdr. Detta för- 
mynderslap är onaturligt och kan ej utan 
skada för befolkningen länge fortfara. För 
öfrigt är styrelsen välvillig till sinnes, lik
som den folkstam den beherskar, och od
lingen blii icke försummad; alla Danmarks 
eskimo-uncersåter äro kristne, och de flesta 
kunna bådt läsa och skrifva; böcker skrif- 
vas och till och med tryckas på stället; 
tidningar, äfven illustrerade, utgifvas af in- 
födingarne, och hr Fries har försett sitt 
arbete med några prof på genuint eski- 
moisk träsnidarkonst, som sannerligen icke 
äro dåliga.

Uppfinningarnas Bok. Öfversigt a£ det indu
striella arbetets utveckling på alla om- 
råder. Öfversättning under medverkan af 
sakkunniga män,redigerad af O. W. Alund. 
Stockholm L. J. Hiertas förlagsexpedition 
1872 sch 1873. 4 häften à 1 rdr.

Detta stora verk, som skall innehålla icke 
mindre i.n sex starka band à 6 à 8 häf
ten med tillsamman 2,500 illustrationer, 
har fått en nog oegentlig titel. Das Buch 
der Erfindungen, Gewerbe und Industrie, 
sasom det tyska originalet lärer heta, från

tinningar, handtverk och industri skola en
ligt det meddelade programmet utgöra före
mål för några af de följande delarne, men 
deri ingår också landtbruket med dess bi
näringar, skogshushållning, jagt och fiske, 
de vetenskapliga upptäckternas historia, de 
fysiska och kemiska krafterna och före
teelserna, födoämnenas och beklädnadsar- 
tiklarnes ursprung, tillredning och bruk, 
mekanisk och kemisk teknologi, de sköna 
konsterna i medlen för deras framställning, 
de reproducerande eller mångfaldigande yr
kena, skrift och skrifkonst, boktryckeriet, 
träsnittet, litografien, vägar och kommunika
tionsmedel, med ett ord hela det mensk- 

' liga arbetet som har afseende på möjlig
heten att uppfylla vilkoren för menniskans 
tillvaro, hennes utkomst och odling. Det 
är ingen ting mindre än ett slags fort
löpande encyklopedi, ur hvilken icke ens 
läran om de organiska varelsernas upp
komst blifvit utesluten.

Den åskådning författaren tager af men
niskans skapelse är helt och hållet den 
Darwinska: vårt slägte har ej blifvit fram- 
bragt fallfärdigt i någon på öfvernaturligt 
sätt framkallad individ, begåfvad med öf- 
verjordiska egenskaper och förmoner, som 
genom hans felsteg gått för hans efter
kommande förlorade; den motsatta vägen 
är det som menniskan vandrat, från det 
lägsta djurlifvets stadier, i bister kamp mot 
naturen, steg för steg utvecklande sina för
mögenheter och sitt sedliga medvetande. 
Framställningen häraf är icke utan en viss 
tysk dogmatism, men den är ingenstädes 
vanstäld af den råa, utmanande och oför
dragsamma ton som ty värr så ofta gör 
sig gällande hos tyska naturforskare af den 
materialistiska skolan. Bevisen för men
niskans förekomst redan under tertiärperio- 
den, som nu mera är en trosartikel i pa- 
leontologien, äro valda med mycken ur- 
skilning, och om slägtets höga ålder säges 
ingen ting annat än hvad som är allmänt 
kändt — må hända hade någon större om
ständlighet icke skadat. I afseende på 
inenniskoslägtets äldsta hemort synes den 
Darwinska hypotesen om Afrika hafva blif
vit öfvergifven, utan att den Ritter-Hum- 
boldtska teorien om det turaniska höglandet 
såsom mensklighetens vagga vunnit mera er-
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kännande. Författaren erkänner satsen i frå
ga om för den ariska stammen, med dess tre 
»verldsbeherskande» grenar, den germaniska, 
den romaniska och den slaviska, men att det 
funnits en verldsbeherskande semitisk gren 
synes han hafva helt och hållet förgätit. Re
sultatet är att menskligheten icke är med 
sitt ursprung fästad vid någon bestämd 
punkt af jordytan: »öfvergången (frän en 
lägre djurform till en högre?) har säker
ligen samtidigt, d. v. s. under samma 
geologiska period, egt rum på olika punk
ter af jorden, der gynnsamma vilkor fun- 
nos för handen«.

Det är ännu för tidigt att uttala sig om 
det hela, efter som de fyra hittills utkomna 
häftena icke föra läsaren utöfver redogö
relserna för menniskornas olika bostäder, 
sätt att färdas och dylikt. Illustrationerna 
äro mycket goda och deras föremål valda 
med omsorg; för egen räkning föredraga vi 
dock utan betänkande sådana framställningar 
som fraktandet af den egyptiska kolossen, 
sådan den af Rosellini blifvit återgifven 
efter exakta afbildningar på de fornegyp- 
tiska tempel väggarne, framför fantasitaflor 
af de schweiziska sjöbyarne — habitations 
lacustres — de assyriska konungarnes prakt
fulla tronsal, och annat sådant som ingen 
konstnärs öga sett eller kunnat afbilda. 
Men det är mycken olikartad smak som 
skall tillfredsställas genom ett populärt ar
bete som detta, och man får vara nöjd att 
det fins så litet som uppkallar invändnin
gar. Vi hafva med tillfredsställelse sett, 
att ehuru originalet är tyskt, svenska för
hållanden icke lemnas alldeles utan afseende 
vid bearbetningen, och i fjerde häftet fin
nas några utmärkta framställningar af gamla 
svenska bygnader. Om språket och öfver- 
sättningen är ingen ting annat än godt 
att säga, och vi tro att företaget skall 
blifva af verklig nytta för mången vetgirig, 
emedan hvarje läsare utan undantag deraf 
alltid kan hafva något att lära.

Den evangeliskt lutherska kyrkan i Sverige af 
F id us. Stockholm, I. Hæggstrôms Bok
tryckeri 1873. Pris 50 öre.

Om författaren med den antagna signa
turen «Trogen» velat tillkännagifva att han 
önskar räknas till dem som kalla sig sjelfva 
bekännelsetrogne, så befara vi — eller rät
tare sagdt hoppas vi — att de icke skola 
vilja kännas vid sällskapet. Har han der- 

emot afsett den trohet som den tänkande 
och i någon mon uppfostrade delen af den 
svenska församlingen vill finna hos sitt 
presterskap, så har han full rätt till be
nämningen. Hvilket framsteg från den 
flacka andefattiga rationalism som för tret
tio, tjugo och än färre år importerades till 
oss från Tyskland, och den uppfattning af 
våra heliga skrifter som röjer sig hos de 
franska, schweiziska och holländska prote
stantiska teologerna, hvilka börja mer och 
mer blifva hos oss bekanta. Den nyare ut
ländska bibelkritiken har tagit på en gång 
högre, sannare och för hjertat, lika som för 
förnuftet, mera tillfredsställande vyer af hvad 
vi ännu, ehuru ej i samma mekaniska b>k- 
stafsmening som förr, hafva full rätt att 
betrakta såsom den uppenbarade religioren. 
I denna mening är Fidus både bibel- och 
bekännelsetrogen, liksom han är en terlog 
af ingen vanlig beläsenhet och skarpsinne. 
Det parti som till skyddsvärn mot materia
lismen vill reprietinera sextonhundravalets 
dogmvälde arbetar sig ovetande på »tt re- 
pristinera den hedendom af hvilktn det 
ännu återstår så mycket att utrota ir verl- 
den. En kristendomens föryngring i anda 
och sanning är hvad vår tid behöfrer och 
hvarorn vi med Fidus hafva en 'ast för
vissning. Vi tro till och med att denna 
föryngring i vårt land är närmare än att 
den behöfver kallas blott och bar. en tranj- 
tidshägring. Den djupa längtat efter en 
renare trosform, en mot tidens >ehof sva
rande förening af hjertats öfvertygelse med 
förnuftets kunskap, som går igeiom nästan 
alla djupare sinnen i vår tid, väsnas och 
skriar icke på torgen och i sammankom
sterna, såsom andra, hvilka med lätthet 
samla sig under de högljuddi välbekanta 
signalerna, men låt dem en gång få höra 
en högt uttalad lösen, så får man väl se 
att de äro starka nog. »Signalerna måst,'- 
förändras» ; de gamla hafva förlorat sin 
ton, men de nya äro ännu icke hörda.

Samling af kongl. bref, resolutioner och utslag 
under åren 1869—1871 angående tillämp· 
ningen af Kommunal-förordningirne. Ut- 
gifven af J. A. Wenn berg, fil. d:r, till
förordnad kanslist i kongl. civildeparte
mentets expedition, Tredje häftet. Stock
holm 1872. P. A. Norstedt & Söner. Pris 
2 rdr 75 öre.

Vi hafva i en föregående årgång i sin 
tid anmält de båda föregående häftena ai
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detta arbete, som utgåfvos af hr W. Wall- ¡ 
dén och dä i allt väsentligt samma plan | 
blifvit följd äfven för det, föreliggande, 
hafva vi föga annat att tillägga, än att 
uttala var tillfredsställelse deröfver att den 
nvttiga och väl anlagda samlingen blifvit 
fortsatt för en tid af tre är, samt vår för
hoppning att den måtte blifva än vidare fort
satt. Så till vida har planen blifvit något 
utvidgad, att ett och annat beslut blifvit , 
intaget i afseende på tillämpningen af de ‘ 
kungliga förordningarna rörande fattigvår- I 
den och folkskoleväsendet. Häftet med- 
delar 144 prejudikat och en fullständig i 
innehållsförteckning öfver de båda före
gående häftena. Målen äro icke af något | 
utomordentligt intresse, och de vigtigare | 
hafva redan genom tidningarna blifvit of- ¡ 
fcntliggjorda, men det är af stor nytta att 
hafva de vigtigaste prejudikaten samlade | 
på ett ställe: de bilda till samman en rätt 
brukbar kommentar öfver kommunalförfatt
ningarna, och om de funnes allmänt till
gängliga samt behörigen rådfrågades i före
kommande fall, skulle många formvidriga 
beslut med deraf följande klagomål kunna 
undvikas.

Fransk-Svensk Ordbok af A. J. Dalin. Stock
holm L. J. Hiertas förlagsexpedition 1872. 
Pris 8 rdr.

Vi hafva ej upptagit detta sista arbete 
af den flitige lexikografven för att granska 
det ur språklig synpunkt, utan för att i 
några få ord uppvisa dess betydelse och 
användning för skolan och det dagliga lif- 
vet. Vi böra då säga att i en liten lätt- 
handterlig och i afseende på trycket sär
deles väl beräknad volum innehålles både 
af ord och fraseologi så mycket som er
fordras för vanliga behof, det vill säga 
läsning af nyare franska arbeten och för
fattande af bref, promemorier och sådant som 
kan erfordras af en främling, hvilken icke 
har anspråk på fulländadt franskt skrift
ställareskap. Särskildt bör man hålla för
fattaren räkning för den fullständighet hvar
med han upptagit de nyaste tekniska ut
trycken i krigskonst, sjöväsende o. s. v., hvil- 
kas förekomst äfven i tidskrifter och ar
beten som tillhöra den allmänna litteraturen 
göra den icke tekniskt bildade läsaren stän
diga svårigheter.

Kritiska studier af Anders F lodman. Stock
holm Fr. G. Beijer 1872. Pris 2 rdr.

Skälet hvarför dessa, med ett enda un
dantag förut i tidskrifter och tidningar 
offentliggjorda, uppsatser blifvit pa detta 
sätt samlade' i ett särskildt häfte, säger 
författaren, har icke varit att rädda dem 
från glömskan utan att till ett samman
binda hvad som af naturen hör i hop så
som uttryck för en individuel uppfattning 
af det sköna. Vi skulle tro att det fun
nits en annan, fullgiltig och mer objektiv 
grund, nemligen den att de litteraturhi
storiska bilder författaren med stor sak
kännedom, billighet och moderation upp
dragit, i ett språk som i smak och ädel
het lemnar föga öfrigt att önska, innehålla 
om icke hela området, dock det vigtiga
ste af hvad som på den senaste tiden varit 
af framstående egenskap inom vår sköna 
litteratur. Om vi lemua ur räkningen två 
äldre skaldeporträtt, Anna Maria Lenn- 
grens och Franzéns, samt en förut otryckt 
uppsats öfver Schillers dramatiska diktskap, 
tillkommen, såsom författaren upplyser, 
egentligen, för att tillgodogöra de hjelpme- 
del som under de sista åren erbjudit sig, och 
vituande om att dessa medel blifvit sorg
fälligt och omdömesrikt begagnade, hafva 
vi för oss bilderna af tre våra mest bety
dande inhemska novellister, Fredrika Bre
mer, Onkel Adam och Blanche, samt en 
utförlig och högst läsvärd essay öfver Dic
kens, hvars skrifter äro bland oss så högt 
värderade och allmänt lästa att denna 
monografi hade sitt fulla berättigande i 
en svensk litteraturtidskrift. Författaren 
har i bedömmandet af de båda manliga 
skriftställarne ådagalagt ett kritiskt mod som 
förtjenar desto större erkännande, efter som 
hans dom icke sammanfallit med den litte-

I rära jargonen för dagen, och den stora 
hopen af roman- eller novell-läsare oger- 
na ser nedrifvas en odödlighetsvård, hvil- 
ken de sjelfva med hjelp af bokhandels- 
annonser och litterära reklamer haft ett 
visst nöje af att uppföra. Med den sanna 
humanitet som dikterat dessa omdömen, och 
det vackra sätt hvarpå de blifvit utförda, 
äro vi öfvertygade att de sjelfva skola in
taga ett både hedradt och varaktigt rum i 
vår litteratur.
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Brott och straff eller lifvet i ett svenskt straff
fängelse, skildradt af Ave, förf, till »För 
fyratio år sedan. Taflor ur Skånska folk- 
lifvet». Stockholm A. Bonnier 1872. Pris 
2 rdr.

Vi skulle icke halva upptagit denna ro
mantiserade skildring af våra fängelseför
hållanden, ehuru den är utförd med icke 
så ringa litterär talent och utgör en rätt 
så god läsning för de novellhungrige som 
massan af romaner och följetonsuppsatser 
hvilka enkom för denna klass serveras, om 
icke allt som behandlar fängelsefrågan hade 
ett särskildt-intresse just nu, då riksdagen har 
under afgörande förslag som syfta på en 
förändring i sättet att behandla förbrytare. 
Vi hafva anledning till det antagande att 
författarinnan — ty att boken flutit ur en 
qvinlig penna torde icke kunna betviflas — 
hemtat sina upplysningar ur ganska tillförlit
lig källa, och personer som bättre än alla 
andra varit i tillfälle att bilda sig en tanke 
om saken hafva försäkrat oss att Ave’s 
framställning, om man bortser från den 
diktade hufvudhändelsen, är en fullt san
ningsenlig teckning af tillståndet, såsom 
det nyligen varit och kanske är i ett straff
fängelse uti en af våra södra provinser. 
Om det ginge au att till lagutskottet re
mittera romaner, skulle vi önska att det 
skedde med denna lilla skrift, hvilken otvif- 
velaktigt förtjenar att af dess ledamöter 
studeras vid sidan af hrr Olivecronas och 
von Mentzers sakrikå arbeten.

Valda skrifter af Olof von Dalin. Örebro, 
Abr. Bohlin 1872. Pris 4 rdr 50 öre.

Dalin har efter en lång period af glöm
ska och vanvördnad omsider fått åtnjuta 
den berömmelse han förtjenar — det var 
Atterbom som först skipade denna rättvisa, 
sedan kom Malmström, och nu är det in
gen* litteraturhistoriker som icke talar väl 
om honom. Det var derföre en god tanke 
af förläggaren att utgifva några af hans 
poetiska och prosaiska stycken som bäst 
kunna senteras af vår tids läsare, och upp
draget att göra urvalet föll i mycket goda 
händer. I ett kort företal redogör E. W. 
L., en signatur som blott till hälften döl
jer en ganska aktad litteratör och skald, 
för arbetets plan och gifver på samma gång 
en hastig teckning af författarens lefnads- i 
öden. Några få upplysande noter äro lika- | 
Jedes tillfogade. Ehuru Dalin kanske icke I

kan kallas för en skald af första ordnin
gen, har han genom sin qvickhet, sin ele
gans och sitt ytterligt fina sinne för språ
kets och versens välljud röjt vägen för en 
poesi af högre halt än hans egen, icke 
minst derigenom att han sökte sina före
bilder der ingen annan svensk skriftställare 
den tiden tänkte på att söka dem, hos 
Addison, Swift, Thomson och sjelfva Mil
ton. Om valet skulle vi säga att utgif· 
varen snarare gifvit oss för litet än för 
mycket. Vi erkänna behörigheten af en 
ansedd kritikers anmärkning (C. R. N., i 
Svensk Tidskrift h. 1 1873), att »Svenska 
Friheten» icke borde saknas i en vald 
samling af Dalins skrifter. Det är äfven 
i öfrigt ett och annat som vi för vår del 
gerne skulle hafva sett utbytt mot ett och 
annat som är utelemnadt, men vi afstå 
från alla sådana anmärkningar, som vi sak
na både lust, tid och utrymme att moti
vera.

Äfven tyr berättade af A. Th. Lys an der. 
Första samlingen. Lund 1872. Gleerup. 
Pris 1 rdr 25 öre.

Detta lilla elegant utrustade häfte fram
kom till julen, tillegnadt företrädesvis »alla 
de små hemma och. utomhus som pläga 

| anlita mig som sagoförtäljare», men hvad 
I en så fin och mångbildad penna fram- 
I bringar för »de små» har en långt större 
j betydelse än en vanlig barnbok. Det är 
I kanske icke utan all afsigt som författaren 

i sina berättelser inkastat några häntyd-
i ningar, hvilka den samvetsgranna och upp-
j lysta julkritiken förkastat såsom olämpliga
i för »barnasinnet». Af de tre berättelserna
j äro två af fornindiskt ursprung, den ena 
j hemtad ur sagosamlingen Katkâsaritsâgara 
I — sagoflodernas ocean — den andra, den 
ί intagande episoden om Nalas och Dama- 
1 janti, hörande till den kolossala episka 
i cykeln Mahabharata. Författaren synes
I icke hafva vetat att denna förut är mycket 

smakfullt och väl på svensk vers öfversatt 
af den nu mera aflidne orientalisten Wil
helm Kellgren i Helsingfors, ty i annat fall 
hade han säkert valt något annat lika be
hagfullt och för sitt ändamål lika passande i 
denna outtömliga litteratur, som synes vara 
enkom tillkommen för små eller stora 
drömmande barn. Den tredje berättelsen 
är ur Boccaccio men är naturligtvis icke 
af det äfventyrliga slaget. Vi hoppas att



hr Lysander icke anses hafva med denna 
första amortering inlöst sin skuld till sina 
små kunder, och att han till nästa jul, om 
icke förr, ger oss ett nytt häfte af lika ut
sökt beskaffenhet i statens museum.

Nationalmuseum. Bidrag till Taflegalleriets 
historia af Fredrik Sander, amanuens 
vid Nationalmusei konsthistoriska afdel- 
ning. 1. Riksrådet grefve Carl Gustaf 
Tessins, konung Adolf Fredriks och Drott
ning Lovisa Ulrikas taflesamlingar. Stock
holm. Samson & Wallin 1872. Pris 2 rdr.

Tailor och andra konstverk hafva sin 
biografi, föga mindre intressant än konst
närerna sjelfva. Hr Sander har i dessa 
mödosamt hopbragta urkunder öfver till
komsten af svenska statens målningsgalleri 
gjort de svenska konstälskarne en tjenst 
som knappast kan nog högt värderas, ty 
den historiska belysning hvari konstverken 
sättas icke allenast höjer njutningen af 
deras åskådande utan låter oss äfven kasta 
en och annan blick öfver helt andra om
raden. Att vårt museum eger en mål- 
ningssamling af så högt värde, hvari vissa 
skolor, såsom den franska, flamiska, neder
ländska och senare italienska, äro ovän- 
tadt väl representerade, har sin grundderi att 
landet egt några varma konstvänner, som 
tillika voro utmärkt dåliga ekonomer, Tes
sin, som i Paris sammanbragt en dyrbar 
samling hvilken han sedan nödgades sälja 
till Lovisa Ulrika, och denna begåfvade 
drottning, som några år senare nödgades 
sälja till svenska staten hvad hon dels af 
Tessin köpt, dels under hans ledning låtit 
anskaffa från utlandet. Adolf Fredrik sjelf 
var konstvän och hade en särskild, högst 
värdefull tafvelsamling, hvilken dock, när 
det blef konkurs vid hans frånfälle —τ ett 
missöde som, om vi icke äro allt för orätt 
underrättade, äfven drabbade två af hans 
söner — gick under exsekutionsklubban, 
men till en stor del föll i utländska hän
der; några saker inropades dock af drottnin
gen. För öfrigt öfverflöda dessa antecknin
gar af intressanta uppgifter om konstnärer 
och politiska personer som med dem haft 
förbindelse, och vi finna många lärorika 
omdömen om sjelfva konstföremålen. Bland 
de talrika bilagorna, innehållande katalo
ger öfver äldre målningssamlingar, af hvilka 
flere eller färre stycken sedan ingått i sta
tens samlingar, träffas äfven den märkliga 
köpeafhandlingen mellan Lovisa Ulrika och

Gustaf 111, hvarigenom den förra, i ända
mål att få sina skulder betalta, afstod från 
besittningsrätten till lustslottet Drottning
holm med alla der befintliga henne tillhö
riga inventarier. Gustaf III var sin mo
der underlägsen såsom kännare af mål- 
ningskonsten, men han kände så myc
ket bättre skulpturen, och hr Sanders nä 
sta häfte kommer förmodligen att gifva 
oss värdefulla upplysningar om det sätt 
hvarpå han grundade de högst dyrbara 
antiksamlingarna i statens museum.

Kapplöpningarna inför kritiken. En kort af- 
handling af C. G. Wrangel. Jönköping 
C. Lundströms Enka 1873. Pris 2ö öre.

Vi hafva ofta haft tillfälle att förarga 
oss öfver de tvärsäkra omdömen hvarmed 
de stora tidningarnas kåsörer uttala sitt 
placet om saker som de icke det ringaste 

! begripa, och det högst obesvärade sätthvarpå 
; de räcka ut tungan åt allt som icke faller 

dem i smaken. Till det senare höra allt 
som kan innefattas under namnet sport, 
och särskildt är kapplöpningen ett före
mål för deras stora misshag. Vore dessa 

I anordningar intet annat än ett påhitt för 
sysslolösheten eller fåfängan, kunde de väl 

ί knappast ur högre synpunkt försvaras, ehuru 
; nöjet i alla fall vore af en långt ädlare 

och manligare beskaffenhet än det af her- 
' rar kåsörer så omhuldade och utpuffade 
I lifvet på hufvudstadens kaféer. Att det 
i för vårt landtbruk, vår industri och vårt 
; försvar är en nationalangelägenhet att 

förädla vår hästrace, samt att kapplöpnin
gen är ett oundgängligt vilkor för en så- 

¡ dan förädling, är hvad som utgifvaren af 
denna lilla skrift på det klaraste bevisat,

i och derför förtjenar denna brochyr en vid- 
I sträckt krets af läsare. Det är en sak 
1 som kanske mer än något annat bidragit 
; att förstöra intresset för den odlade häst

kulturen, nemligen den onödiga och i 
många fall smaklösa halfengelska stall-ter
minologien, till hvilket fel äfven den i 
andra afseenden högst förtjenstfulla Tid
ning för Hästvänner i viss grad gjort sig 
skyldig. En svensk gentleman behöfver 
icke låna sitt språk från engelska grooms, 
äfven om detta språk skulle vara adopte- 
radt af den aristokratiska Jockey club. At

! saken sjelf önska vi framgång såsom at
j en vigtig nationalangelägenhet, och vi er

känna äfven med nöje det manliga, oafiek-
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terade språket i denna lilla bok, på hvilken I 
vi önskat fästa tänkande och patriotiska läsa
res uppmärksamhet.

Faust, En Tragoedie af Goethe. Oversat af 
Fr. Gjertsen. Christiania Mailing 1873.

Då vi så nyligen sysselsatt oss med 
Faustverket i anledning af dr Melins högst 
märkliga Öfversättning af dess senare del 
(1872, n:o 28 s. 759), kunna vi inskränka 
oss til! det erkännandet att hr Gjertsens 
öfversättning af förra delen står i intet 
hänseende till baka för den som vi ega 
på svenska af samma del, men att versen i 
välljud och ledighet, liksom i fyndig och 
djerf tolkning, snarare står framför den. 
Det är en sak genom hvilken denna be
arbetning bör vara särdeles välkommen för 
nordiska läsare, nemligen de rika och 
med godt urval ur främmande källor med
delade noterna, hvarigenom läsaren bli i 
stånd att fatta enstaka ställens à propos 
och sammanhang med hela den goetheska 
dikten. För dem som läst dr Melins öf
versättning och kanske icke så litet un
drat på den teologiska grundtanken i 
Faust-tragediens andra del, torde följande 
egenhändiga anmärkning af Goethe icke 
vara utan intresse : »I Faust sjelf blir verk
samheten högre och renare ju längre det 
lider mot slutet, och från ofvan kommer 
honom den himmelska kärleken till hjelp. 
Detta står i fullkomlig öfverensstämmelse 
med vår religiösa föreställning, enligt hvil
ken vi icke blifva salige blott genom vår 
egen kraft utan genom den dertill trä
dande gudomliga nåden.»

Kriget mellan Tyskland och Frankrike 1870 
af A. Borbstædt. Öfversättning af G. 
Kleen 1 häft. 4; Stockholm 1872. (9. 
Militärlitteraturföreningens förlag). Pris 
2 rdr.

Öfversigt af grannstaternas arméorganisationer 
af Jesper C ru sebj örn, generalstabsoffi
cer, m. m. Stockholm P. A. Norstedt & 
Söner 1873. Pris 2 rdr.

Föreläsningar i Artilleri af Th. Palmstierna, s 
lärare i artilleri vid kongl. Krigshögsko-, I 
lan. Läran om materielen. Kanoner. Stock-, I 
holm P. A. Norstedt & Söner 1872. Pris 3 rdr. I 

Artilleri-Tidskrift häftena 1 à 2. Stockholm I
I. Haéggström 1872. Pris 2 rdr 50 öre.

Vi hafva sammanstält dessa militärarbe- 
ten, naturligtvis icke i någon afsigt att uttala | 

.oss om deras relativa värden, hvartill vi | 
sakna kompetens, utan derföre att någon 
bekantskap med försvarsvetenskapen i 1 
närvarande ögonblick, då frågan om ord- I 
nandet af vårt landtförsvar allt jemt står 1 
på dagordningen, är alldeles nödvändig J 
för hvar och en som på ett eller annat 1. 
sätt är kallad att deltaga i diskussionen I 
om allmänna angelägenheter, och man I 
beklagligtvis kan säga att läran om för- ■ 
störelsemedlen i det tidehvarf som gerna I 
kallar sig det fredliga arbetets i viss mon | 
ingått i den allmänna bildningen. Borb- I 
stædts berömda arbete, hvilket väl lärer i 
förblifva hufvudkällan för en hvar som vill | 
bilda sig en klar föreställning om de or- fl 
saker b vilka afgjorde den kolossala striden | 
mellan Tyskland och Frankrike, har denna 
gång fört oss till katastrofen vid Sedan, J 
den största och märkvärdigaste krigsslut- | 
ningsbatalj som någon tid skådat, och in- | 
nehåller såsom tillägg en särdeles åskåd- I 
lig framställning af Strassburgs evigt min
nesvärda belägring. Hr Crusebjörn har pa I 
ett mycket klart sätt redogjort för hufvud- 
dragen i Norges, Danmarks, Tysklands och 
Rysslands militärorganisationer och défi- I 
genom gifvit en värdefull ledning för deras 
omdöme som en gång skola definitift be
sluta öfver vår egen. Föreläsningarna i I 
artilleri äro ett vetenskapligt specialarbete, I 
hvilket vi här nämna egentligen såsom ett 
glädjande bevis på det tilltagande veten- Í 
skapliga intresset hos vår officerskår. Ar- | 
tilleri-tidskriften innehåller deremot, utom 
formler och tekniska detaljer, åtskilligt som 
kan fattas af och ega intresse för bildade | 
läsare i allmänhet.

Blick på pressen.
Hertigens af DA LARNE frånfälle har gif

vit hufvudstadens tidningar anledning att 
utan afseende på partiställning och politiska 
öfvertygelser gifva en vacker minnesgärd 

åt den bortgångne furstens anspråkslösa 
och vänliga personlighet, på samma gång 
som de uttalat sitt varma deltagande i den 
sorg som å nyo, och efter en så kort mel"
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lantid, drabbat konungen och den kungliga 
familjen. Mångir små rörande drag af den 
aflidnes enkelt, välvilliga och uppoffrande 
sinnelag hafva dervid kommit i dagen, och 
man har erfarit att han, på ett långt verk
sammare sätt än man under lians strängt 
tillbakadragna lefnad anade, tog del i li
dande medmenniskors öde och arbetade för 
dess lindrande. Det var i synnerhet för 
sårade i fält och frigifna brottslingar som 
hans hjerta ömmade, men i mon af sin 
förmåga försummade han aldrig att räcka 
en hjelpsam hand åt den nöd som kom 
till hans kännedom. Af det intresse för 
bildning och allmännyttiga ting som ut
märkt hela hans höga slägt. hade äfve.n 
han sin del, och det uppgifves att han 
riktat sjukvården i fält med en värdefull 
modell till ambulansvagti. Frid med hans 
menniskovänliga minne!

Den skygghet hvarmed hufvudstadens 
press undvikit att yttra sig öfver riksdagens 
behandling af Första hufvudtiteln har icke 
afhållit tidningarna i landsorten att med 
mycken skärpa uttala sitt ogillande af stats
utskottets kompromissförsök och frågans 
utgång i Andra kammaren; Göteborgs-Po
nten framhåller i synnerhet klandrande den 
indirekta väg som blifvit vald och obehaget 
för konungen att nödgas knappa in på de 
öfriga kungliga hofvens andel i vissa anslag 
under hufvudtiteln, under det att hans egen 
hofhållningssumma till skenet blifvit lemnad 
orörd, och söker äfven draga några all
männa politiska slutföljder af tilldragelsen. 
Vi våga ej inlåta oss på en gissning, huru 
pass grundade dess förhoppningar kunna 
vara om ett vänligare samarbete hädanefter 
kamrarne emellan, men det saknas icke 
exempel derpå att Andra kammarens majo
ritet fogligt och erkännande upptagit ett 
motstånd som den vid närmare eftersin
nande funnit befogadt. Vi anföra med 
nöje följande utdrag:

Hvilka följder Första kammarens i onsdags 
enhälligt uttalade vägran att låta sina beslut 
dikteras för sig af det parti, som nu anser sig 
hafva makten i sina händer, kunna medföra 
för kompromissförslagen i afseende på grund
skatte- och knektehållsfrågorna, kan man ännu 
icke med visshet förutse. Så mycket synes oss 
emellertid sannolikt, att denna Första kam
marens beslutsamma hållning i en fråga, der 
ett vacklande eller en eftergift skulle hafva 
varit komprometterande, om ej rent af ruine
rande, för dess politiska anseende, kommer att 
göra ett välgörande intryck i hela landet och 

dertill gifva konungen den välbehöfliga känslan 
af en viss trygghet mot »folkdömets» allt för 
öfverdådiga anspråk och öfvergrepp. Men äfven 
i afseende på den inbördes samdrägten mellan 
kamrarne, som är så nödvändig för ett godt 
riksdagsarbete öfver hufvud, och särskildt för 
en fördelaktig lösning af de föreliggande be- 
skattningsfrågorna, förefaller det oss, att För
sta kammarens deciderade afvisande af ett 
otillbörligt anspråk varit snarare gagneligt än 
skadligt. Den svenska allmogen är nu af na
turen en gång så beskaffad, att den med bätt
re lynne mottager en välförtjent tillrättavis
ning än en omotiverad smekning, och det har 
vid mer än ett tillfälle visat sig, att dess riks- 
dagsrepresentanter i detta afseende icke för
nekat sitt ursprung. Det är derföre mycket 
möjligt, att Första kammarens barska svar 
stämmer allmogerepresentanterna till större 
medgörlighet i grundskattefrågan än det »till
mötesgående» i apanagefrågan, hvarpå landt- 
mannapartiets ledare med säkerhet synas hafva 
räknat.

Eu insändare i Nya Dagligt Allehanda, 
som undertecknar sig G. A. F. (C. A. F.?) 
och förklarar sig för ett antal år sedan 
hafva tillhört fångvårdsstyrelsen, har med 
anledning af några artiklar i Sydsvenska 
Dagbladet om straffångars behandling, hvari 
förekommer ett utdrag ur våra egna upp
satser i ämnet förliden höst, mot oss öpp
nat ett slags polemik, som tydligen beror 
på ett misstag om vår mening. Han talar 
om »emot staten och fångvården riktade 
anmärkningar», som »icke bort utdelas hvar- 
ken af Samtiden eller dess beundrare, helst 
såren, om sådana tillämnats, ingalunda lä
kas ’med balsam utaf frivilliga fångvårds- 
föreningar.» Det är troligt att han af våra 
artiklar i frågan icke läst mer än de cite
rade orden, i hvilka han inbillat sig finna 
angrepp på staten och fångvårdsstyrelsen, 
som lyckligtvis ingen annan, och minst de 
vederbörande myndigheterna, deri kunnat 
upptäcka. Det har icke heller varit vår 
mening, då vi talat om den menniskokär- 
lek som fängvårdsföreuingar kunna utöfva, 
att deras medlemmar skulle hafva ett fritt 
och okontrolleradt tillträde till fängelserna, ty 
ehuru vi aldrig, hvarken i ena eller andra 
egenskapen, tillhört fångvården, äro vi icke 
alldeles obekante med det vådliga ofog som 
någon gång i fängelserna bedrifvits af om
dömeslös välmening eller tygellöst omvän
delsenit.

I Nya och Gamla Hemlandet för den 4 
februari har en brefskrifvare, som tecknar 
sig »Svensk Emigrant», gifvit eu intressant 
berättelse om ett nytt svenskt nybygge i



- 160 —

Orange County, Florida, vid Lake Jesup, 
postadressen Mellonville. Det är, så vidt 
vi veta, första gången som svenskar bosatt 
sig och trifvits i ett tropiskt klimat; mellan 
kokos- och dadelpalmer, lagrar, magnolier 
och cypresser bygga de efter hemlands sed 
sina timmerstugor, odlande ananas, fikon, 
vindrufvor och oliver, i det skönaste land
skap, hvars temperatur om sommaren ej 
gerna stiger öfver 36 och om vintern ej 

under 15 grader Celsius, och der husdju
ren året om försörja sig sjelfva. Kolonien, 
mest befolkad från Skåne och från Upsala- 
trakten, tyckes vara blomstrande, och sven- 
skarne arbetade under den förlidna heta 
sommaren lättare än de infödde. Vi hop
pas att någon tidning med större utrymme 
än vårt måtte i dess helhet aftrycka den 
högst tilltalande berättelsen.

Strödda underrättelser.
Om bildning af land genom i sam

hällen lefvande strandväxter. I den 
tyska tidskriften Ausland läses härom föl
jande:

Det stora inflytande som i samhällen 
lefvande strandväxter utöfva på förändrin
gen af gestalten och tillväxten af kuststräc
kor synes i Indiska arkipelagen knappast 
annorstädes så påfallande och märkvärdigt 
som på Sumatras östkust. Den samma vi
sar sig för den längs efter den farande 
som ett grönt slättland, som knappast hö
jer sig öfver hafvet.

Ehuru hela östra kusträckan af denna 
stora ö visar en lika beskaffenhet hos jor
den, och ända till långt in åt landet be
står i en låg sumpig mark, så afviker lik
väl den del deraf som ligger mellan 
Banka-sundet och floden Sekampong’s myn
ning mycket från det öfriga. Mellan de 

högsta grad opittoresk och enformig. Den ä 
bildar sedd ifrån sjön en oafbruten grön 
slätt, utan det ringaste spår af mennisko- I 
boningar. Ingenstädes ser man ett rök
moln uppstiga eller kokospalmen, den vän- ; 
liga kamraten till menniskorna, uppresa 
sin bladkrona öfver den lägre vegetationen, 
emedan dessa kuster, inilslångt in i lan
det, äro obebodda och obeboeliga.

Här, liksom öfver allt på de Indiska 
öarne, hvarest landet endast föga höjer sig 
öfver hafvet och det señares djup endast 
mycket långsamt tilltager från kusterna, 
visar sig på ett mycket påfallande sätt e;i 
småningom skeende öfvergång från det 
flytande till det fasta. Som första tecken 
till land synas, förnämligast under flodti
den, enstaka, liksom gräshalm på en öfver- 
svämmad äng, med sina toppar ur vattnet 
framstickande lägre strandväxter. De till'

%
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Stockholm, tryckt hos A. L. Norman. 187:

Om åkerjordens fortgående utsugning .
Liten Bokrevy.........................................
Blick på pressen....................................
Strödda underrättelser:

Om bildning af land genom i samhäl
len lefvande strandväxter . . . .

nämda punkterna löper nemligen kusten 
från söder till norr, nästan noggrant i rikt
ningen af en meridian, på en längd af un
gefär tre breddgrader. I denna del befin
ner sig äfven endast en större flodmyn
ning, nemligen Gulong Bawangs. Der- 
emot är kusten norr om den landspets 
som utmärker ingången i Banka-sundet 
och på sjökanten angifves såsom den för
sta punkten på Sumatra mycket mera böjd 
och oregelmessig. Men härtill bidraga 
väsentligt de många större och mindre 
framför mynningarne af floderna Muri, 
Sambi, Indragiri, Kampar och Siak liggan
de, ursprungligen genom deras öfversväm- 
ningar uppkomna, alltid i omfång tillta
gande och tillika fortfarande sin gestalt 
förändrande öarne.

Den hela långt utsträckta kusten är i

böra hufvudsakligen den så väl för sin 
skapnads skuld och sättet hvarpå de växa, 
som äfven för det stora inflytande som de 
utöfva på förstoringen och formförändrin
gen af kuststräckorna, högst märkvärdiga 
och artrika växtordningen rhizosphoréerna, 
och mera specielt sVågienn Ehizospliora, Kan- 
délia, Brugniera och (Jeriops.

(Slut n. g.)
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