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VECKOSKRIFT *
FÖB

POLITIK OCH LITTERATUR
TJTGTFVEN AF

C. F. BERGSTEDT.

N° 11. 1873Lördagen den 15 Mars

De kungliga propositionerna.
Uti bihanget till riksdagens protokoll 

upptaga med all rätt kongl. maj:ts hem
ställningar till riksdagen den första volu
men eller »samlingen», såsom det heter på 
det tekniska språket, och riksdagens un- ■ 
derdåniga skrifvelser till kongl. maj:t den 
sista. I den förra flocken, liksom i den 
sista, ligger historien icke blott om utveck
lingen af vår konstitutionella rätt och våra 
kulturförhållanden, sådana de visa sig i 
lagar, författningar och institutioner, utan 
äfven om landets ekonomiska tillstånd, ty 
det är ingen märkligare förändring i det 
senare som icke under en eller annan form 
blir föremål för aftal mellan statsmakterna. 
Till den kungliga propositionen om stats
verkets tillstånd och behof sluta sig de 
öfriga propositionerna och skrifvelserna så
som supplement och bihaug, ty gränsen 
mellan föremålen för den förra och de se
nare kan icke med någon bestämdhet upp
dragas. Det beror nemligen dels på tiden 
då ärendena kunna blifva färdiga till före
dragning i konseljen, dels på deras om
tång, huru viila de skola medfölja i den 
stora statsverkspropositionen eller afgifvas 
såsom särskilda budskap. Af de särskilda 
propositionerna, såsom vi vilja för korthe
ten kalia dem, angå naturligtvis de allra 
flesta endast småärenden, eftergifter af kro
nans rätt till danaarf, till arrendemedel, 
utlanta kapital, räntor eller andra fördelar, 
som klokhet och billighet kunna bjuda att

helt och hållet eller till någon del efter
skänka, afsöndringar af jord från krono- 
hemman eller boställen till fördel för kom
munernas folkskoleväsende eller ecklesia
stika behof, anslag för tillfälliga samfunds- 
kraf, såsom deltagande i utländska indu
striexpositioner o. s. v., uttjenta embets- 
och tjenstemäns uppförande på indragnings- 
staten, lån och anslag för allehanda ända- 

i mål åt städer och landskommuner, tillfäl
liga understöd i missväxtår och mycket 
annat af samma beskaffenhet. Så stor är 
regelmessigheten i statens lifsfunktioner, 

; att sådana mål hvarje år återkomma i nn- 
' gefär samma antal; första riksdagen under 

den nya riksdagsordningen uppnådde de 
i kilngliga propositionerna undantagsvis siff- 
: ran 39, men sedan har medeltalet varit
i några och 30 — under detta tiotal hafva 
1 hittills icke sjunkit.

Riksdagen är visserligen icke ännu mer
j än halfliden, och ännu torde derföre en 
■ eller annan ytterligare proposition vara att 
( förvänta, såsom om ersättning genom stats

verket af kostnaderna för konung Carl XV:s 
begrafning, äfven som lönestater för ett par

I tre embetsverk, men emellertid torde man 
kunna taga för afgjordt att de vigtigaste re
dan äro afgifna - och ega någon rätt att 
efter dem bedömma regeringens verksamhet. 
Af hela antalet, som för närvarande uppgår 
till 36, då propositionen om statsverket 
frånräknas, angår ungefär hälften löpande
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ärenden ocli smärre »mål» af det ofvan 
uppräknade slaget, hvilka äro följder an
tingen af enskildes och kommuners ansök
ningar eller af föregående riksdagars skrif- 
velser, eller också helt och hållet falla af 
sig sjelfva, såsom då kongl. maj:t föreslår 
riksdagen att förlänga de för enskilda 
jernvägsanläggningar, hvilka icke åtnjuta 
kontant statsunderstöd, beviljade förmoner- 
na, äfven som att vakanskontrakten vid 
de afsutna kavalleriregementen skola gälla 
till dess annorlunda kan blifva beslutadt; 
ett anslag till värmeledning i det nya 
posthuset kan anses såsom ett enkelt ko- 
rollarium af den förut beslutade nybygna- 
den. Tre af framställningarna angå ord 
nandet af renbeten och skogsfång för lap- 
parne på den mark som blifvit afvittrad, 
äfven som införandet af bevillningstaxering 
samt särskilda grunder för skatteläggnin- 
gen af hemman uti lappmarkerna af Ve- 
sterbottens och Norrbottens län. För ut
vidgning af de stationer på statens jern- 
banor der enskilda jernvägar. komma att 
utmynna erfordras anslag af 231,000 rdr 
samt rättighet att på ett ställe utbyta en 
liten tomtplats, och till bidrag för den 
stundande verldsntställningen i Wien be- 
höfves, inberäknade de summor som förut 
blifvit, anvisade, 100,000 rdr. Uddevalla 
stad vill hafva hjelp till beredande af bät
tre förbindelse med hafvet, och det förer 
slås att staten dertill skulle bidraga med 
125,000 rdr utan återbetalningsskyldighet; 
smärre anslag begäras för upprödjande af 
en vinterväg mellan Norge och Sveriges 
lappmarker, ' samt för iståndsättande af 
Ystads af stormen skadade hamn. För 
ingen af dessa propositioner saknas goda 
skäl, och de begärda summorna är alldeles 
icke öfverdrifna.

Nästan hvarje år erfordras någon regle
ring med afseende på kronans egendom, 
såsom indragning af gamla feodalrättigheter, 
hvilka i någon aflägsen landsort kommit 
att öfverlefva olikartade anordningar an
norstädes, eller försäljning af sådan stats
egendom som är för obetydlig att lämp
ligen böra åt kronan bevaras. Båda de- 
larne vitna om ringheten af de förhållan
den hvari det allmänna af ålder rört sig, 
en prisco, simplicitas i siffror och jordrym
der, som det kan vara rörande att erinra 
sig, men som är hinderlig, förlustbringan- 
de och någon gång löjlig genom sin liten

het. Af det förra slaget hafva vi den åt 
Kristianstads samhälle öfverlåtna rätten till 
städja och landtgille af åborne uti Skil- 
linge fiskläge, som inbringar icke fullt 250 
rdr såsom bidrag till borgmästarens aflö- 
ning, och hvilken öfverhöghet det nu är 
meningen att åt statsverket återvinna ; till 
den senare kategorien hör Melböns fiske
lägenhet i Undenas socken af Skaraborgs 
län, hvilken dyrbara statsegendom nu in
bringar ett årligt arrende af 5 rdr, men 
som under föregående sexårsperioder icke 
åt staten afkastat en full riksdaler, icke 
på långt när motsvarande kostnaderna för 
domänets förvaltning.

Sedan vi nu redogjort för det märkli
gaste af hvad vi kallat de löpande målen, 

I kunna vi öfvergå till de egentliga princip-
i frågorna. Äfven här är det för det mesta 

föregående riksdagars skrifvelser som gif- 
vit anledning till förslagen, och detta är 
särskildt förhållandet med propositionen 
med förslag dels till förordning angående 
ändring i vissa delar af kyrkolagen med 
dertill hörande författningar, dels ock till 
förordning angående främmande trosbekän- 
nare och deras religionsöfning. Den förra 
afdelningen är allt för obetydlig att väcka 
någon invändning; den senare, redigerad i 
närmaste öfverensstämmelse med den af 1869 
års riksdag beslutade dissenterlagen, har alla

I möjliga utsigter att blifva i sina väsentli-
j gaste delar antagen, och man kan således 

ändtligen hoppas att få den i grundlagen
I utlofvade religionsfriheten af den civila 
; lagstiftningen erkänd. Propositionen om 

kronobrefbäringens borttagande har äfven 
! sin grund i en riksdagens skrifvelse, ehuru 

förslaget nu framkommit särskildt på ge- 
i neralpoststyrelsens tillskyudelse.

Den i förra veckan aflemnade myntpro
positionen, ehuru, såsom man nu fått veta, 
närmast föranledd af en skrifvelse från den 
danska finansministern till vår regering 
någon tid före det skandinaviska national- 

I ekonomiska mötet sistlidne sommar, har 
Í dock äfven sammanhang med föregående 

riksdagsbeslut och bör således räknas till 
samma klass af ärender som de föregående. 
Vi återkomma snart till denna vigtiga an- 

i gelägenhet och skola för denna gång icke 
’ dervid uppehålla oss. Det samma gäller 
i i afseende på det kungliga förslaget om 

förändrade anordningar i elementarlärover
ken, som fordrar sitt eget kapitel. Endast
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så mycket kunna vi för närvarande säga 
derom, att chefen för ecklesiastikdeparte
mentet, med en beslutsamhet som torde 
hafva varit öfverraskande för de tlesta, be
undransvärd för åtskillige, otillfredsstäl
lande för ganska många, och förfärande 
för icke sä få, tagit 1870 års riksdag på 
orden. Vill riksdagen vara fullt konse
quent, så se vi knappast huru den kan 
undgå att med uppräckta händer mottaga 
hvad som nu bjudes; men det är icke 
omöjligt att den kan vilja börda till sig 
det politiska arfvet efter en gammal väl
bekant riddarhusledamot, som plägade tacka 
Gud för att han blef med hvarje dag klo
kare, och i sådant fall torde det nyligen 
nedsatta särskilda utskottet få åtskilligt 
att göra. Ί vifvelsmål börja uppstå i mer 
än ett hufvud, om det är rätt att staten 
lägger på elementarläroverken ett slags 
andlig uniform, efter en fransk centralisa- 
tionsgrundsats som nu i sjelfva sitt hem
land håller pa att blifva kastad under bor
det, eller om icke de särskilda institutioner
nas verksqmhet bör åtminstone i en viss mon 
fa bestämmas af de lefvande krafter som der 
arbeta. Dertill kommer att frågan om 
latinets rätta ställning i undervisningen 
omöjligt kan slitas på annan väg än erfa
renhetens, och erfarenhet kan aldrig vin
nas, sa länge samtliga läroverken skola 
hafva alldeles samma snitt och dimensio
ner, antingen de ligga i de norrländska 
ödemarkerna eller i Skånes tätast befolkade 
bygder. Det kan vara skäl att tänka på, 
om ej för de tätast bebodda trakterna, 
der städer ligga en timmes jernvägsresa 
från hvarandra, borde inrättas några få 
särskilda läroverk öfvervägande för den klas
siska linien, och latinläsningen på de öfriga 
ställena kunde då gerna uppskjutas till 
femte, om icke till och med till sjette 
klassen.

Frågan om särskilda qvinnoskolors in
rättning på statens bekostnad upptogs 
för första gången af riksdagen 1856—58, 
°eh i anledning af dess underdåniga skrif- 
velse inrättades seminariet för bildande af 
lärarinnor jemte den dermed sammanhän
gande normalskolan för flickor. Det var 
då ännu endast tal om uppfostran af per
soner som kunde med framgång egna sig 
åt uppfostrarekallet, men icke om en så
dan elementarundervisning hvarigenom till
träde kunde beredas för qvinnor till en 

eller annan af statens tjenstebefattningar. 
1 denna senare form upptogs åter ären
det vid 1865—66 årens riksdag, och med 
anledning af dess framställning uppdrog 
kongl. maj:t åt särskilda komiterade att ut
reda och undersöka, dels i hvad mon of
fentliga läroanstalter för qvinlig ungdom 
må anses ytterligare böra på det allmän
nas bekostnad upprättas, dels huru i sådan 
händelse dylika anstalter böra organiseras. 
Komitén, som i slutet af 1868 afgaf sitt 
utlåtande, godkände obetiugadt grundsat
sen och uppgjorde en plan för qvinliga 
läroverk i närmaste ©fverensstämmelse med 
det offentliga elementarläroverket, dock utan 
undervisning i de klassiska språken. Ett 
fullständigt qvinligt elementarläroverk be
räknades kosta minst 15,000 rdr, hvaraf 
staten skulle bidraga med två tredjedelar 
och återstoden borde betäckas genom lär- 
jungarnes afgifter. Tillfälle till afgiftsfri 
undervisning borde dock beredas för me
dellösa föräldrars barn, som hade hog och 
och fallenhet för studier, äfven som extra 
elever skulle under vissa vilkor ega rätt 
att mot någon mindre afgift deltaga i un
dervisningen uti sådana särskilda läroäm
nen som af deras målsmän bestämdes. 
Till en början kunde tre- och femklassiga 
läroverk göra till fyllest, och öfverbygnaden 
med de två högsta klasserna, den så kal
lade lyceiafdelningen, kunde tillägggas i 
mon af behof. Styrelsen skulle utgöras 
utaf en af kongl. maj:t tillsatt inspektor 
samt 4 ledamöter, af hvilka chefen för eckle
siastikdepartementet skulle utnämna två 
och de båda öfriga väljas af kommunen. 
Något bestämdt antal för dessa skolor, eller 
någon bestämning af de orter der de bor
de förläggas, ingick icke i denna komités 
utlåtande.

Chefen för ecklesiastikdepartementet, 
som utgått från den allmänna grundsat
sen, »att qvinnans rätta och förnämsta 
verksamhetskrets är förlagd inom hem
met», men som likväl anser att denna verk
ningskrets utan hennes förvållande gjorts 
allt trängre och trängre, hvarför någon 
utväg måste åt henne beredas, till »en 
mera oberoende verksamhet och ett mera 
sjelfständigt förvärf än hon nu eger, före
slår för detta ändamål till en början att tre- 
klassiga läroverk skola inrättas i Stock
holm, Göteborg, Malmö och Norrköping, 
för hvardera bland hvilka bör beviljas ett
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ärligt statsanslag af 5000 rdr, med vilkor I 
för kommunerna att anskaffa och under- ! 
hålla lokaler jemte dertill hörande lekplat- ί 
ser. Man kan väl säga, att vinnes målet 
med sä litet, så bör staten ieke sky den 
ringa uppoffring af 20,000 rdr om året, | 
men anledningar saknas icke till den far
hågan att icke allenast ändamålet med det 
välvilliga förslaget icke på denna väg står ! 
att upphinnas, utan äfven att staten inledes 
på en bana som kan leda åt det alldeles 
motsatta hållet. Hr statsrådet Wenner- 
berg erkände också under den diskussion 
som uppstod i Första kammaren med an
ledning af remissen af den kungliga pro j 
positionen, att man »endast i följd af ett ! 
abnormt och ganska olyckligt förhållande» ' 
blifvit tvungen att taga detta steg, hvars 
betänklighet i öfrigt han icke hade någon i 
böjelse att förneka. Huru litet den kung- ' 
liga välmeningen redan vid sitt första 
framträdande lyckades tillfredsställa fordrin- ’ 
garna, visade sig redan vid samma till- ¡ 
fälle, i det att en representant såsom 
amendement yrkade ett årligt statsanslag 
af 100,000 till inrättande af 10 femklas- 
siga läroverk, förutom i de af kongl. 
maj:t föreslagna städerna äfven i Hernö- 
sand, Gelle, Örebro, Carlstad, Jönköping 
och Carlskrona. Och huru länge skall 
det väl dröja innan andra städer komma 
efter? Har staten en gång erkänt den 
qvinliga ungdomens rätt till kostnadsfri 
elementarundervisning, så vore det ju en 
uppenbar orättvisa att endast medgifva 
tillämpningen af denna rätt just på så
dana orter der en mängd andra, för det 
praktiska behofvet bättre lämpade under
visningsanstalter redan finnas och begag
nas i en långt större utsträckning än som 
kan blifva händelsen med dessa stackars 
treklassiga elementarskolor, 'h vardera i 
stånd att upptaga högst 50 eller 60 ele
ver. Det är i sanning att bjuda fem små 
bröd åt fem tusen hungriga, och det for
dras bokstafligen ett underverk för att de 
skola blifva mättade.

Har möter således ieke blott, betänklig
heter vid grundsatsen att staten skall be
reda i det närmaste kostnadsfri högre un
dervisning för qvinlig ungdom, sedan man 
börjat sätta i fråga behörigheten af den 
motsvarande som bekostas för den man
liga, utan äfven den frågan, om det är 
klokt att för de unga qvinnorna slå upp

en dörr, som man menar skall leda till 
utkomst för några få, men som omöjligen 
sedan kan stängas för den stora mäng
den, hvilken endast är alldeles för mycket 
benägen att rusa efteråt. Vi missunna 
ej qvinnorna att få. lära allt hvad de* kunna, 
och vi tro att ingen väg bör helt och 
hållet stängas för dem som undantagsvis 
besitta högre anlag och ihärdighet för 
bokliga studier, men vi anse det nära nog 
obarmhertigt att staten utlägger för dem 
samma lockbete som årligen, med sina 
falska förespeglingar om en högre ochan 
seddare lefnadsställning, drager så många 
ynglingar af det manliga könet från de 
produktiva yrkena. Det skall svaras att 
sådan icke är meningen, och statsrådet 
Wennerberg yttrade äfven. att afsigten med 
detreklassiga skolorna vore att bereda flickor 
erforderlig bildning för yrkena, för han
del, mindre kontorsgöromål o. s. v. Men 
det är ej i en elementarskola, i saknad af 
undervisning i bokföring, beskrifvande geo
metri, olika slag af för yrkena beredande 
ritning och andra praktiska kunskapsgre- 
nar, ur hvilken eleverna i regeln utgå vid 
tolf års ålder, som en sådan uppfostran 
förvärfvas, utan snarare i slöjd- och yrkes
skolor, samt i högre klasser af folkskolan, 
hvilka i flere landsortsstäder just för detta 
ändamål blifvit anordnade. Slöjdskolan i 
Stockholm undervisar årligen 8 à 900 
flickor från 13 år till högre ålder i så
dana ämnen som kunna underlätta deras 
sjelfförsörjning på det sätt departements
chefen tänkt sig, och vi tro att målet i 
allmänhet vinnes. Motine ej detta är den 
rätta vägen som bör beträdas, i stället för 
att inlocka de fattiga barnen på en mer 

i eller mindre förklarad lärdoms- och em- 
betsbana? Dertill behöfde^ ingen vidlyf
tig lärarinnekompetens, med doktorsgrad, 
profår och successiva löneförhöjningar, 

1 icke heller den pensionering som dessa 
’ nya doktorinnor efter ett par tiotal af år 

skola kräfva af staten med alldeles sam
ma rätt som deras manliga kolleger.

En annan proposition, hvilken åtfölj
des af förslag till förordning angå
ende lagfart å fång till fast egendom, 
är märkvärdig derför att den innehåller 
det första specimen af den nya lagbyråns 
arbete som kommit till den stora allmän
hetens kunskap. Väl har man hört att 
ett par af dess lagförslag blifvit fullstän-



digt underkända af Högsta domstolen, så
som obegripliga till sin redaktion och följ
aktligen olämpliga att tillämpas af dom
stolar, men detta förslag har, ehuru med 
två vidlyftiga reservationer bland tre leda
möter, oeh beledsagadt af högst väsent
liga anmärkningar från Högsta domstolens 
sida, hvilket också föranledt till en par
tiel omarbetning, dock verkligen ledt till 
en nådig proposition. Riksdagen 1859—60 
hade begärt utarbetande och framläggande 
af förslag till stadgande om att hvar och 
en soin genom laga fång, af hvad beskaffenhet 
det än måtte vara, kommit i besittning 
af fast egendom skulle förpligtas att 
dera söka lagfart, samt att i vissa andra 
länder brukliga grund- och fastighetsböc
ker borde här i riket införas. En komité 
nedsattes, som utarbetade ett omfattande 
förslag i ämnet,, ehuru kongl. maj:t ansett 
så stora svårigheter möta mot att genom 
allmän lag omedelbart införa sådana spe
cificerade fastighetsböcker som komiterade 
afsett, att kongl. maj:t funnit sig icke kunna 
på komiteförslaget grunda någon fram
ställning till riksdagen. »Erhållandet af 
fullständiga fastighetsböcker är likväl ett 
mål hvartili kongl. inapt väntar att lag
stiftningen inom en ieke allt för aflägsen 
framtid skall föra, och anser äfven det nu 
uppgjorda förslaget om lagfart å fast 
egendom utgöra ett steg i den uppgifna 
riktningen.» Detta är litet men välment, 
och då icke' lagförbättringen sträcker sig 
till inteckning af pant eller uytjanderätt 
till fastighet, kan den tyckas vara af ringa 
värde, annat än såsom en rekommendation 
för bibehållandet af de 20,000 rdr som 
åro anslagna för lagbyrån i 1873 års 
stat, i fall en sådan rekommendation eljest 
kan anses vara af fullgiltig beskaffenhet. 
Om saken sjelf äro vi icke beredde att 
yttra oss vidare, än att det förefaller oss 
något hårdt om den som genom arf eller 
skifte tillträdt en egendom skall nödgas 
utbetala de efter närvarande bestämmel
ser högst betungande lagfartskostnaderna, 
just då han i allmänhet haft andra ut
gifter af den känbara beskaffenhet att han 
väl kunde behöfva någon liten tid hemta sig. 
Särdeles gäller detta då en arftagare har att 
ur gemensam fastighet utlösa flere eller färre 
samarfvingar.

Vi komma nu till den klass af propo
sitioner som utgått ur kongl. maj:ts eget 

initiativ; de äro endast tre, och ingen
dera rörer något vigtigare ärende. 1 den 
ena föreslås upphäfvande af det stadgande 
i prestcrskapets privilegier enligt hvilket 

! prestcrskapets samt akademie-, gymnasii- 
och skolebetjente äfven som deras enkors 

i och barns gårdar och lägenheter i städer
na, ut.au att af dem bebos, äro fria från

i borgerligt besvär och tunga. Sedan nu 
mera, genom de nya kommunalförordnin-

' garna, borgerskapet upphört att vara det 
dominerande elementet i statskommimerna, 

: och bördorna följaktligen böra på alla de
ras medlemmar lika fördelas, finnes icke 
vidare något skäl för bibehållandet af en 
sådan undantagsförmon för en särskild 
klass, men som saken är af privilegii na
tur och följaktligen faller under kyrkomö
tets slutliga afgörande, vill kongl. maj:t, 
som ämnar framlägga det för det i höst 
sammanträdande andra allmänna svenska 
kyrkomötet, först föreslå riksdagen att för 
sin del fatta beslut i den afsedda syftnin
gen, hvilket sannolikt icke heller lärer 
kunna möta någon invändning.

Den andra propositionen som regeringen 
proprio motu framstält angår förändring 
af några ord i tryckfrihetsförordningen, 
hvarigenom den litterära eganderätten der-

j ifrån undantages för att hänföras till civil- 
i lagen, såsom också var föreslaget i 1872

års konstitutionsutskotts förslag till ny 
tryckfrihetslag.’ Förslaget, soin blifvit af 
nu varande konstitutionsutskott förordadt ocli 
säkert blifver af kamrarne antaget att hvila 
till vidare grundlagsenlig behandling, är 
föranledt af hemställningar från Norge och 
Danmark, i ändamål att hindra eftertryck, 
och under vissa vilkor äfven utan författar- 
nes tillstånd verkstälda öfversättningars 
utgifvande i de tre rikena. Vi önska en
dast att den väntade lagen om litterär e- 
ganderätt icke måtte komma att verka till 
ett skråmessigt patenterande af den så kal
lade andliga egendomen.

Det tredje af regeringens egna förslag, 
angår ett ännu obetydligare ämne, hvilket,- 
om det hade sjelfmedvetande, säkert skullo 
förvåna sig öfver att det fått den äran 
att blifva föremål för en kunglig propo
sition. Denna angår »förändrad bestäm
melse i fråga om nedgrafven skatt, bot
tenfynd eller annat dylikt, hvartili égaré 
ej finnes», men går i sjelfva verket endast 
ut på att ur § 16 af kongl. förordningen
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rörande nya strafflagens införande få bort
taget ordet »brons» bland de fornsaker som 
böra af upphittare hembjudas åt kronan. 
Det är ännu en annan märkvärdighet med 
den lilla sak, att tanken på framställnin
gen icke utgått från den departements- I 
chef under hvars handläggning så beskaf
fade ärenden falla, nemligen h. ex. hr ju- 
stitiestatsministern, utan är frukten, om 
vi så få uttrycka oss, utaf en inom stats
rådet väckt motion. Motionären var che
fen för ecklesiastikdepartementet, och se
dan framställningen blifvit till en början 
på hans föredragning bifallen, blefvo 
handlingarna öfverlemnade till justitiestats- 
departementet för utarbetande af sjelfva 
lagförslaget.

Äfven den minsta rotta har sitt lilla 
hufvud, och äfven den anspråkslösaste re- 
geringsinitiativ har sin lilla omedelbara 
föranledning. Våra läsare veta mycket väl 
att vårt fädernesland haft lyckan att tidi
gare än något annat ega en storartad an- 
tiqvarisk forskning, och statens historiska 
museum, som står under Vitterhets-, hi
storie- och antiqvitetsakademiens vård och 
uppsigt, är en af de största, vackraste och | 
bäst ordnade samlingar af fornsaker i Eu- | 
ropa. Orsaken till detta gynsamma för- I 
hållande ligger till ingen ringa del i lag
stiftningen. Redan 1684 utkom ett kung
ligt plakat, som tillerkände upphittare af 
fornsaker rätt till aflösning åf hans tredje
del samt derjemte lofvade »något särskildt 
nådetecken», och genom 1734 års efter
skänktes kronans dubla andel i sådant 
fynd, hvarjemte stadgades att om staten 
inlöste det, skulle upphittaren utöfver dess 
fulla värde erhålla en åttondedel såsom 
premium. Genom 1828 års förordning 
skedde ett förtydligande af det gamla lag
rummet, hvarigenom kronans lösningsrätt 
förbehölls äfven till fornfynd af »sten och 
trä», men på grund af en 1856—57 årens 
riksdags skrifvelse utfärdades 1867 en ny 
författning, hvari dessa ord borttogos och 
kongl. maj:t, i öfverensstämmelse med Vit
terhetsakademiens förslag, icke förbehöll 
sig hembud af andra fornsaker än af guld, 
silfver, koppar och brons, hvilka, om de 
till inlösen emottagas, skola ersättas för 
de ädla metallerna med | öfver fulla me
tallvärdet, samt för koppar och brons med 
hvad som utöfver metallvärdet kan anses 
motsvara fyndets vetenskapliga värde. För

döljande, nedsmältning eller förskingring 
af sådant fynd straffas med förlust utan 
lösen af hvad som finnes qvar samt böter 
till dubla värdet af det bortkomna. Vi 
hafva emellertid aldrig hört att denna an
svarsbestämmelse blifvit tillämpad.

Under skydd af denna lagstiftning har 
den svenska fornforskningen gått med stora 
steg framåt, och på samma gång statens 
eget historiska museum vunnit värdefulla 
förökningar, hafva genom Vitterhetsaka
demiens liberalitet universiteten, de hö
gre elementarläroverken i provinserna och 
landskapens fornminnesföreningar kunnat 
samla egna muséer af fornsaker, hvaraf 
några äro särdeles omfattande, riktade ge
nom statsmuséets dupletter och många af 
de fynd som af staten icke inlösas. Så 
vidt det är oss bekant, lefde dessa provins- 
föreningar i bästa enighet med akademien, 
men så uppkom i början af 1870 den s. k. 
Svenska Fornminnesföreningen, hvars huf- 
vudsyfte synes hafva varit mindre att genom 
sina handlingar befrämja fornvetenskapens 
sak än att gifva luft för enstaka med
lemmars animositet mot Vitterhetsakade
mien. Denna krigiska anda framträdde 
genast från första början. I första häftet af 
föreningens tidskrift är infördt ett för öfrigt 
rätt intressant bref från professor S. Nils
son, hvari denne berömde fornforskare, med 
en bitterhet som skulle vara oförklarlig, 
derest man ej erinrade sig det deciderade 
motstånd hvarmed hans bekanta teori om

I bronssakernas ursprung från fenicierna blif- 
! vit af de flesta svenska arkeologer bemött, 

utfar mot den nu varande riksantiqvarien, 
som påstås hafva »lagenlig rätt att hos sig

I samla materialier för bearbetning af ifråga- 
j varande vigtiga vetenskap, och som följ- 
I aktligen har derpå fått uteslutande privi

legium.» Uttrycken hos sig och det ute
slutande privilegiet för riksantiqvarien tyc-

I kas hafva varit signalen till striden, ty nu 
började ett förfärligt anlopp mot »skråtvång»* 
och officiel vetenskaplighet, i spetsen för 
hvilket stodo personer som eljest visat en 
ganska stor tillgifvenhet för skråtvång, 
men i vetenskapen visst aldrig gjort mycket 
väsen af sig, och vid Fornminnesföreningens 
möte i Örebro om sommaren 1871 tillät 
sig en af mötets koryféer, som kanske hade 
gjort klokast i att icke söka sak med sty
relsen för statens historiska museum, att 
anklaga samma styrelse för förstöring af



fornminnen, genom ncdsmältningen af all
deles värdelösa mynt, på ett sätt som i en ' 
aktad tidskrift karakteriseras såsom hardt 
när skandalöst, men som Svenska Fornmin- ' 
nesföreningen ieke hade någon betänklighet 
vid att låta inflyta i sin tidskrift. λΓϊ tvifla 
ieke att man här har att söka rottans huf- 
vud. Tvisten om rätten till fornsakerna 
är utsidan af den vetenskapliga striden om 
de feuiciska eller icke feniciska bronsvapnen, i 
i andra och tredje hand förgiftad med vissa 
tillsatser af förtrytelser öfver personliga ¡ 
förbiseenden och annat af liknande beskaf- i 
fenhet.

Det kan deri också ligga en rivalitet om 
vetenskapligt företräde mellan södra och I 
mellersta Sverige, och det egna dervid är i 
att Svenska Fornminnesföreningen, som har ■ 
sin styrelse i Stockholm, är så angelägen I 
att taga det förras parti, i det den genom 
sin styrelse hos kongl. maj:t gjort hemställan 
om en förändring i fyndlagen i samma ¡ 
syftning som den kungliga propositionen. I 
Fornminnesföreningens ansökan remittera- 1 
des till Vitterhetsakademien, hvilken an- i 
modade riksantiqvarien att uppsätta sitt 
utlåtande, som sedan af akademien sam- 
fäldt antogs och hvari justitie-kansleren för ί 
sin del instämt, med underdånig hemställan 
att Fornminnesföreningens ansökan icke måt- ! 
te till någon kungl. majits åtgärd föranleda. | 
Då hr Hildebrands utlåtande blifvit i tryck ; 
tillgängligt, behöfva vi icke vidlyftigt redo- | 
göra för dess innehåll. Han visar, såsom ■ 
oss synes på ett tillfredsställande sätt, att 
den smyghandel med svenska jordfynd som 
nu säges bedrifvas af utländska uppköpare, 
långt ifrån att förekommas genom den ifrå
gasatta lagförändringen, tvärt om skulle kom
ma att antaga större proportioner, då lagen 
förklarade den berättigad i hvad angår 
bronsfynden, hvarpå statens historiska mu
seum är fattigast, men hvilkas vitnesbörd 
är mest afgörande för besvarandet af de 
arkeologiska frågor som just nu stå på 
denna vetenskaps dagordning. Han veder
lägger i grund det påståendet att styrelsen 
för statens historiska museum skulle visa 
ifrån sig värdefulla fynd genom att endast 
betala det lagstadgade metallvärdet, ty aka
demien har under det enda året 1870 fått 
anmärkning af Kammarrätten för öfverbe- 
talning vid ej mindre än 33 inköp, och den 
har vid ett tillfälle med 25 rdr betalt ett 
rart silfverfynd, ehuru det ej vägde mer
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än J lod; någon underskattning af de hem- 
bjudna artiklarnes värde hade således icke 
blifvit af akademien begången. Det är ock
så vigtiga upplysningar som meddelas om 
Danmark och andra länder, Iran hvilka man 
velat hemta exempel som skulle tala för 
uteslutandet af bronsen bland de fornsaker 
som böra åt staten hembjudas; England, 
som väl eljest är frihandelslandet par pre
ference, har nyligen upptagit i sin lag om 
jordfynd samma förbehåll för bronssakerna 
som man här vill utesluta, och från Un
gern har man begärt ett exemplar af var 
nu gällande förordning af jj- 1867, för att. 
rådfrågas vid utarbetandet af en ny fynd- 
lag. Äfven besvarar hr Hildebrand den 
invändningen från motsidan att enskilda 
samlingar, som kunde uppkomma genom 
större fyndfrihet, ändå till slut skulle på 
ett eller annat sätt komma i statens, hän
der, med den motanmärkningen att det ej 
är nog med att efter många års förlopp 
komma i besittning af materieller som just 
behöfvas för dagens vetenskapliga arbete.

Hela denna lilla angelägenhet är af föga 
eller ingen vigt för eganderätten, men icke 
utan vigt för vetenskapen, och ensamt ur 
denna synpunkt bör den bedömmas. Så 
vidt vi kunna se, måste riksantiqvariens 
bevisning tillerkännas öfvervägande giltighet 
mot de allmänna resonnement som ur Forn
minnesföreningens underdåniga ansökan fått 
den hedern att blifva omständligt citerade 
i statsrådet af föreningens f. d. ordförande, 
n. v. hr ecklesiastikministern. Vi äro inga 
vänner af monopol och skråtvång, men vi 
kunna ej såsom sådana fatta ett lagstad
gande, hvarmed endast afses uttalandet af 
den grundsatsen att upptäckta fornminnen 
böra vara offentligt tillgängliga för att 
kunna af alla studeras. Det är ingen ting 
som hindrar uppkomsten af enskilda sam
lingar, ty staten kan ej taga emot allt som 
erbjudes, men äfven om upphittaren, såsom 
vi hört föreslås, skulle få rätt att sjelf 
sätta pris på de saker han hembjuder at 
staten, är det af vigt att styrelsen för dess 
historiska museum må få tillfälle att se, 
undersöka, afbilda och uppteckna dem som 
anses icke böra af staten inlösas.

Det är oss sagdt att ansedde arkeologer 
under det närvarande s. k. skråtvånget icke 
funnit omöjligt att bilda enskilda samlingar, 

! som till högt pris blifvit afyttrade till ut- 
I ländska amatörer. Vi missunna dem ej



motsatta

hvarken 
eget an-

inedel till enskilda forskares bättre förfo
gande. Så är det också med museerna. 
Det vore bättre att Svenska Fornminnesföre
ningen, i stället att agitera mot en offent
lig institution, öfverbjöde den i vetenskaplig 
verksamhet och icke gjorde sig till verktyg 
för ett vetenskapligt skråhat, som 
befrämjar upplysningen eller dess 
seende.

förbindelse att ställa oss på den 
sidan och draga i härnad mot ortodoxien, 
så vida hon ieke menar att hämma tan
kens och forskningens frihet, som är oss 
framför allt dyrbar. Vi veta visserligen, 
att en sådan neutralitet från båda sidorna, 
men i synnerhet från den förstnämda, är 
värre anskrifven än till och med öppen 
fientlighet, men detta gör oss föga bekym
mer. Vi erkänna icke den evangeliska kyr
kan för en så trångt sluten korporation att 
icke olika tolkningar, äfven af hennes huf- 
vuddogmer, skulle kunna inrymmas inom 
hennes omhäguad; vi tro tvärt om att en 
upplyst meningsbrytning är lika nödvändig 
för hennes eget lif som vattnets rörelse är 
för att hindra dess forruttning.

Vi äro således oförhindrade att erkänna 
hvad godt en författare från den ena eller 
andra sidan bidrager till det gemensamma 
förrådet af religiösa idéer, och hr Wikuers 
sista bidrag är sannerligen icke ringa. \ i 
hafva en fruktansvärdt stor litteratur af 
uppbyggelseskrifter, sämre och bättre, hvars 
afsättning går vidt utöfver hvad man i 
allmänhet kan föreställa sig möjligt i ett 
så litet land som vårt ; i förhållande till vår 
folkmängd och dess bildning äro de egent
ligen asketiska skrifterna både talrika 
och spridda. Men på sådana arbeten som 
diskutera religiösa frågor ur den allmänna 
odlingens synpunkt, meddela orienterande 
öfversigteröfver den dithörande forskningen, 
eller försöka att i ett allmännare menskligt 
intresse bringa i dagen de spekulativa san
ningar som kunna gömma sig under den

T ankar och Frågor inför Menniskones Son af 
Pontus Wikner. Stockholm 1. Hægg- 
ström 1872. Pris 2 rdr 50 öre.

Vi kunna knappast påminna oss att nå
gonsin hafva sett den litterära kritiken med 
större skygghet hafva väudt sig bort från ett 
arbete af en aktad och i ingen ringa grad po
pulär författare öfver ett ämne hvilket, om 
något, kan sägas stå på den allmänna littera
turens dagordning. Vi säga med flit skygg
het, ty omöjligt kan det vara likgiltighet. 
.Det är också tänkbart att man ieke i hast 
funnit något af de vanligast begagnade 
kritiska betygen fullt användbart, och det 
kunde redan hafva sin lilla vansklighet att 
reda för sig, huru vida hr Wikners sista 
skrift var progressiv eller reaktionär, om 
dess uppfattning af andliga angelägenheter 
var trång eller vid, filosofisk eller teolo
gisk, med ett ord, huru vida den, efter 
livarje kritiskt organs särskilda partiställ
ning, borde, innan hori företogs till be
handling, preliminärt rangeras på fårens 
eller getternas sida.

För oss, som icke hafva några partisyn
punkter att göra gällande, existera visser
ligen svårigheter att rätt bedömma hr Wik
ners arbete, men åtminstone icke denna. 
Vi hafva icke åtagit oss någon skyldighet 
att försvara kyrkans läror — hoti har till
räckligt många vägar och medel att sjelf 
bevaka sitt område, och hon skulle förmod
ligen icke ens gerna se, om någon som icke 
vore i yttre eller inre mening rite voeatus, 
det är rätteligen kallad, tillmätte sig något 
sådant uppdrag. Lika litet hafva vi någon 

hetsakademiens och det historiska museets ·> 
tjenstemäus berömliga arbete: hvarföre da 
vilja undandraga dem tillfället att fortsätta 

den vinst som af en sådan affärsverksam
het kan härflyta, och vi anse det högst 
önskvärdt att den särdeles betydande forn- 
samlingen vid Lunds universitet måtte få det? Icke säljer man på auktion de offent- 
en stor hastig tillväxt, för att blifva till [ liga biblioteken för att ställa deras kunskaps- 
nytta och beqvämlighet för fornforskare i 
södra delen af riket; men tills vidare anse 
vi det för vetenskapen oundgängligt att 
riksmuseet icke går miste om bronsfynden, 
som det så väl behöfver, och af hvilka mu- 
séets vårdare göra ett så hedrande bruk. 
Det torde ej vara för mycket sagdt, att 
den högsta värdefulla arkeologiska litteratur 
vi nu ega väsentligen är en frukt af Vitter-

Litteratur
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antagna kyrkolärans dogmer, iir vår litte
ratur mycket fattig. Det är icke tonen 
att göra dessa ämnen till föremål för dis- 1 
kussion i litteraturen eller sällskapslifvet. 
Sådana saker förbehåller man helst åt kyrko
besöken eller de enskilda andaktstimmarne ; 
de höra till den vanliga intellektuella mat
ordningen lika litet som kål och fläsk höra 
till någon annan spisordning än sönda
gens!

För dem som, utan att vilja förbinda sig 
till allt som under utvecklingen af vår 
kyrkas öden kommit att intaga, eller synts 
dem intaga, samma ställning till hvad de 
anse som religion som den mosaiska lagen 
till kristendomen, ändå älska att betrakta 
Kristi person såsom en syndens och dö
dens besegrare och en ledare till helgelse, 
till dessa vänder sig hr Wikner såsom till 
själsfränder, och för dem hoppas han utan 
all förmätenhet kunna blifva en hjelp i 
sökandet efter den helige, genom att låta 
dem se huru sanningssökare med tanke och 
vilja arbetat i samma riktning. »Jag tän
ker», säger han, »härvid i synnerhet på de 
unga vetenskapsidkare med hvilka jag tid 
efter annan kommit i beröring, hvilkas upp
riktiga sanningskärlek jag lärt att älska, 
och hvilkas tvekande ställning inför din 
(Kristi) underbara person jag delvis be- 
vitnat». Dessa enkla och vackra ord kunna 
anses såsom den lilla bokens företal, ehuru 
de uttalas först em o.t slutet, och vi tro att 
de på ett tillfredsställande sätt förklara den 
form författaren valt för sin framställning, 
då han bestämt sig för att tala i första 
personen. Han ville undvika att gifva ett 
abstrakt tankeschema och i stället gifva 
en lifsbild, säger han. Må hända är icke 
denna bild så klar som det varit hans ön
skan, men vi se icke att den anklagelse 
för sjelfviskhet han omtalar att någon af 
hans närmaste stält emot honom har nå
gon grund: tvärt om synes det oss vitna 
om icke ringa sjelfförsakelse att ställa sig 
sjelf fram såsom en bärare af erfarenheter 
°ch andliga undersökningar, hvilka det i 
allmänhet anses tillhöra god ton att bevara 
för sig sjelf eller för sina närmaste förtrogne. 
Renheten i hans afsigt är höjd öfver allt 
tvifvel, han har underkastat sig ett afvi- 
kande ifrån den allmänna seden, som han 
visste skulle ådraga honom personligt tadel, 
kanske något löje, derföre att han trodde 
sig dermed kunna uträtta något godt. och

han har dermed gjort sig förtjeut af akt
ning och erkännande.

En annan sida af framställningens form 
kunna vi icke lika obetingadt gilla, nem- 
ligen den att han hela skriften igenom 
ställer sitt tal, såsom ett sändebref, en 
interpellation eller en bön, till, Mennisko- 
sonen i andra personen. Anledningen till 
denna taleform har författaren hemtat dels 
i fruktan för menniskorna, dels i fruktan 
för sig sjelf. Vi förstå ej klart hans re- 
sonnement, men han säger sjelf att men
niskorna äro mycket fruktansvärda med 
sina hastiga domslut, som gå på andligt 
lif och död, och det har fallit honom in att 
om han toge dem som höra och dömma 
honom med inför Menniskosonens eget an- 
sigte, så skulle det förekomma dem att de då 
med honom stå framför den åt hviiken all 
dom är gifven. För sig sjelf fruktar han, 
emedan han mången gång förr talat till 
menniskorna om Menniskosonen, men icke 
alltid talat så som hade han talat inför 
Honom, och då han ställer sitt tal så som 
han nu gjort, hoppas han af den tilltalade 
»en hjelp till att tala med ödmjukhet och 
dock utan fruktan». Detta är en samvets
sak, hviiken ingen annan har rätt att vid
röra. För vår del bekänna vi vår oför
måga att följa hans tankegång, på samma 
gång söm vi uniste utsäga den öfvertygel- 
sen att framställningen ingen ting vunnit 
på den form som af författaren blifvit vald; 
tvärt om är det, efter hvad vi trott oss 
finna, icke så få läsare som derpå stött 
sig, och det är icke utan att den gifvit 
äfven oss en viss känsla af obehag utan 
motsvarande nytta.

Det direkta tilltalet är på sitt ställe i 
en hymn eller en bön, men knappast i en 
åtminstone delvis resonnerande och dialek
tisk undersökning på något mer än 240 
sidor. Det tvungna i tanken hämnar sig 
någon gång genom oformligheten i stilen, 
såsom då författaren under redogörelsen 
för sin egen religiösa utveckling, på ett 
ställe, s. 45. i följande protokolleartade 
ordställning tilltalar sin frälsare: »På 
sätt jag förut nämde, hade min Faders 

! hus, der jag i början fått en väl be- 
höflig hvila från irrfärden derutanför, små
ningom förvandlat sig till ett slags för- 
trolladt slott, der all verklighet förbyttes 
och ingen ting fick behålla sitt eget ut- 

' seende "utan allt vexlade form och namn



med allt», o. s. v. Sjelfbekäunelsen om I 
trollslottet har ett psykologiskt intresse ' 
och leder oss 'in pä den mystiska tanke- 1 
riktning som författaren icke öfvergaf då 
han, efter sin egen berättelse, åter längtade j 
ut i den verkliga verlden, för att fä andas , 
ut och få göra gällande sin egen individua- | 
litet. Han är allt fortfarande en mystiker I 
och en teosof, och vi undra, om ej hans 
föregångares exempel honom sjelf ovetande 
bidragit att skapa hans framställningssätt, 
liedan i ett af hans föregående arbeten 
tyckte vi oss igenfinna en återklang af 
medeltidsmästare sådana som Eckhart och 
Taulerus; monne han ej nu omedvetet kom; 
mit att tänka på den store biskopen i Hippo, 
och utan att vilja det skapat sin tanke 
efter dennes verldsberömde Confessioner ? I 
Liksom Augustinus fann sig manad att med ' 
sin öfverväldigande syndbörda, såsom han | 
kände den, dristigt tråda sin försonare un
der ögonen, så kommer äfven hr Wikiierinför j 
honom med sitt lilla knippe under armen af fi
losofiska småsynder, panteism,platonsk idea- | 
lism, boströmianisin och, om vi rätt förstå 
honom, äfven något litet svedenborgianism. | 
Men nu är det i all likhet ej blott arten 
som är bestämmande utan också måttet, 
och derför är det oss icke rimligt att be
kännelserna i ena och andra fallet skulle 
kunna antaga en liknande form. Detta 
dock i förbigående.

Vi hafva icke tagit hr Wikners tankar 
och frågor i handen för att tadla dem, | 
utan för att så vidt vi förmå ådagalägga , 
att han i några afseenden genom dem fört | 
den religiösa odlingen ett stort steg framåt, 
och att någon gång få göra ett sådant er
kännande är en verklig sällhet. Men förr 
än vi komma till hvad som synes oss vara 
den äkta metallen i detta arbete, och det 
för alla tider vunna resultatet deraf, är det 
vår pligt att öppet framlägga hvad vi hafva 
att invända, och det är sannerligen icke 
så litet. Vi hafva nyss omtalat våra be
tänkligheter mot formen; de sammanhänga 
nära med ännu större betänkligheter mot 
vissa delar af innehållet. Ehuru författa- I 
ren under hela sitt föredrag adresserar sig ■ 
till Menniskones Son i andra personen, 
med en massa af titulaturer, som han gerna 
kunde hafva bortlagt, såsom »min förtrogne 
vän», »min herre Kristus», »dyre herre och 
broder», »min själs konung», »min älskade 
He,-re», »min allra käraste Herre», o. s. v.,

skyr han icke mödan att underkasta Hans 
gudomliga personlighet en ganska inträngan
de psykologisk analys, och han använder så
som material för denna kritiska undersökning 
företrädesvis utropet på korset: »min Gud, 
min Gud, hvi hafver Du öfvergifvit mig?» 1 
— till hvilka ord han återkommer på icke 
mindre än tre särskilda ställen i sitt ar
bete. Till det sinnestillstånd han tror sig 
derur kunna deducera skola vi längre ¿led 
återkomma; för ögonblicket fästa oss en
dast vid metoden, och denna förekommer 
oss så ofilosofisk som den möjligen kan 
vara i en filosofs händer. Han pressar, 
eller såsom det heter på tekniska språket, 
urgerar hvarje särskildt pronomen, min, du 
och mig, och han drager af dessa emfatiskt 
accentuerade partiklar sina psykologiska slut
följder. Vi skulle finna denna metod obe
rättigad annat än såsom en fantasisak, ät- ’ 
ven om vi hade för oss sjelfva den auten- 
tika ordalydelsen af Kristi tal, på det språk 
han användt, och om vi vore i besittning 
af osvikligt kritiska hjelpmedel att med 
full skärpa förvissa oss om deras verkliga 
betydelse. Men nu är detta alldeles icke 
händelsen, ty det är endast några ytterst 
få och enstaka ord, hvilka, såsom de flöto , 
ur hans mun, genom de på ett främmande 
språk affattade evangeliska berättelserna 
kommit till vår kännedom. Det första 
evangeliet har ursprungligen varit aftattadt 
på arameiska, det judiska folkspråket vid den 
tid då Kristus lefde, och det är möjligt, , 
ehuru för ingen del bevisadt, att hans ord 
i denna ursprungliga redaktion voro åter- 
gifna så som de verkligen talades. Men det 
är ingen ting som auktoriserar den före
ställningen att öfversättningen på ett språk 
af en helt främmande grundtyp, såsom hel
lenistiskan, hvilken dertill var ofullständigt 
fixerad både till ordens betydelser och till 
formerna, af hvilka händer och vid hvilken ; 
tid den än blifvit verkstäld, skulle kunna 
meddela mästarens ordagranna utsagor eller 
ipsissima verba. Att den allmänna karak- 
teren är återgifven, den heliga tonen, de 
österländska bilderna, de starka, till inbill
ningen talande paradoxala vändningarna — 
såsom hr Wikner så träffande uttrycker sig 
— att allt detta blifvit åt oss så väl bevaradt 
som det för vårt andliga väl är nödvändigt, 
det måste vi tacksamt erkänna, men der- 
med också låta oss nöja; de verbala ut
trycken äro deremot utan all räddning för-
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iorade, och fromma teologer hafva deri ! 
velat finna en särskild försynens skickelse, 
som bevarat menniskan för det dogmatiska ; 
rätthafveri hvilket skulle kunna bygga sina | 
konstmessiga funder på religionsstiftarens 
autentica utsagor. Det är detta som man ¡ 
vid religiösa diskussioner allt för mycket 
förglömmer, och vi hafva i en af våra bä- ! 
sta illustrerade tidskrifter nyligen sett 
den anmärkningen att det skulle vara otill
börligt att förändra den svenska öfversätt- 
ningen af bönen Fader Vår, med dess 
arkaistiska ordställningar »äst» och »him- 
lonw, emedan dessa arkaismer blifvit hel
gade af honom som först begagnade dem. Hr 
Wikner, med sin omfattande filosofiska och 
språkliga bildning, borde ej hafva begått ett 
sådant förbiseende, men han har gjort det, då 
han tagit den svenska texten till material för 
sin undersökning i stället för den aramei- 
ska, der de pronominala partiklarne endast 
ligga såsom tonlösa suffixer, innehållande 
på sin höjd ett dunkelt musikaliskt anslag, 
men icke ett begrepp som låter sig kur
siveras. I allmänhet synes det vara oss 
väl icke en hädelse, men ett skriande dog
matiskt våld, att af de sista orden på kor
set draga dogmatiska slutföljder, och dess 
Utom berättas detta gripande tidsmoment 
af de särskilda evangelisterne med en an
märkningsvärd olikhet. Det är endast Mat- 
theus och Marcus som omtala att den 
lidande upprepade begynnelseorden af den 
22:dra Psalmen, båda inryckande i den 
grekiska texten den veka och vokalrika 
folkdialektens uttryck Eloi, Eloi, hvarförutan 
de ornkringståendes ordlek med namnet.Elias 
icke skulle hafva haft någon mening. Båda 
dessa evangelister säga att den korsfäste 
uppgaf andan med ett högt anskri, men de 
omtala icke att han yttrat något ord mer 
än de nämda; evangelisten Lukas näm
ner ingen ting om citatet ur Davids psalm, 
men berättar deremot om samtalet med röf- 
varen och utropet »Fader, i dina händer 
skall jag öfverlemna min ande», hvaremot 
åter Johannes citerar andra ord, som äro 
obekanta för de tre öfriga evangelisterne, 
°ch vet alls ingen ting om dem som de 
anföra. Under sådana omständigheter före
kommer det oss nog mycket vågadt att med 
hr Wikner draga psykologiska slutföljder 
ur orden hos de båda första evangelisterna 
och af dem leda sig till en förtviflan och 
en frestelse hos den korsfäste en tanke att 

frälsningsverket var förfelade och han sjelf mot 
sin vilja en bedragare. Vi hafva redan visat 
huru det förhåller sig med ordet min, hvil
ket författaren till ytterlighet pressar och 
ompressar. Är det ej lika tänkbart att 
citationen kunde hafva varit uttrycket al 
eu alldeles motsatt tankegång i djupet af 
det heliga sinne ur hvilket det flöt? Psalm
diktaren började den upplyftande sången 
med ett rop till Gud och en fråga hvar- 
för han öfvergifvit honom, men slutar med 
en jublande segerhymn, huru verldens ändar 
skola omvända sig till Herren, huru Hans 
rike skall utsträckas och Hans namn pre
dikas bland hedningarne i aflägsna tider. 
De gripande bilder som evangelisterne i 
stora drag hvar på sitt vis återgifvit äro 
egnade att djupt och mäktigt ansia var 
känsla, men de egna sig, såsom det före
faller oss, alldeles icke för dogmatisk eller 
filosofisk systematisering.

Medan vi sysselsätta oss med anmärk
ningar, skola vi icke förtiga ännu en an
nan, som är kanske vigtigare än de före
gående. I en bok som innehåller »tankar 
och frågor inför Menniskones Son» är det 
öfverraskaude att den kristna kyrkans upp
fattning af dessa samma frågor har så 
liten betydelse för den som framställer dem. 
Hr Wikner är en mycket bättre bibelkristen 
än han sjelf vill veta af, och då han på 
ett ställe säger att han »till de heliga skrif
terna som i bibeln äro samlade intager en 
mycket fri ställning», tro vi knappast att 
han gör sig sjelf full rättvisa. Men i ett 
fall har han onekligen förfarit med stor fri
het, nemligen då han så helt och hållet 
bortser från den tredje personen i gudo
men, för att på mystikernas vis försjunka 
i ett slags intellektuel åskådning af den 
andra. Han har naturligtvis full rätt att. 
i sin egen sak handla så som han för 
godt finner, men oss smärtar denna urakt
låtenhet, egentligen derföre att den kollek
tiva gudstanken, som uttrycker sig i hela 
den kristna kyrkans andliga medvetande, 
är bland religiösa saker just någon ting 
som är väl värdt för vår till partikularism 
och subjektivism allt för mycket fallna ge
neration att taga vara på. Kan det vara 
oss likgiltigt, då vi bemöda oss om att bilda 
oss tydliga föreställningar· i de högsta fra
gor, hvad milliarder menniskor före oss 
tänkt om samma ting, och kunna vi ens 
komma till en personlig uppfattning af
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gen af dessa satser kommit till oss i den 
genuina form hvari de ursprungligen ut
talades, är det lätt att begripa den vada 
för sanningens sak som ligger i ett oaf- 
brutet dogmbyggande, om icke byggmä- 
starne tid efter annan vända sig bort från 
det menskliga systemverket och försöka att 
med förutsättuingsfritt sinne genombryta 
dess hårdnade och i viss mening förtorkade 
murbruk, kristendomens verldsomskapande 
betydelse sätter hr Wikner med rätta deri 
att dess stiftare arbetade pä att för men- 
uiskorna bereda eu fri och öppen tillgång 
till Fadren, så att alldeles intet judiskt ce
remonial- och offerväsende, eller öfvcrhuf- 
vud någon tmg yttre, tinge träda emellan 
eller skjuta framför den till Fadren läng
tande själen din (Kristi) egen petson och 
säga: »ingen kommer till Fadren utan ge
nom mig». Alla religioner hafva en känsla 
af skuld, som icke kan försonas utan ett 
offer af någon tredje person, gud eller men- 
niska, som träder emellan domaren och 
det skyldiga subjektet och till den señares 
fromma ikläder sig hans ouppfylda för
pliktelser. Huru under tidernas lopp kyrko
läran i detta afseende utbildat sig är väl 
bekant, men det gamla »ceremonialväsen- 
det» går i alla tider igen, och våra egna 
tiders pietister åtnöja sig icke längre med 
kyrkans faststillda försoningsdogm utan göra 
frälsningsverket till något ännu mera yttre 
och ytligt, som kan förvärfvas genom ett 
slags magi, och som en gång förvärfvadt 
upphänges på en spik, ungefär såsom ett ef- 
tersträfvadt blänkande husgeråd, som fägiiar 
den fattiga egarinnans öga men aldrig är 
ämnadt att oskäras genom begagnande. 
Hr Wikner säger också rent ut, att den 
uppfattning enligt hvilken Kristus såsom 
frälsare alldeles trädt i menniskans ställe 
i lidande och laguppfyllelse, om den af 
förståndet skall tillgodogöras, »måste un
derkastas en omgestaltning», ehuru mycket 
hon kan vara egnad att tilltala den kon
kreta menniskans fantasi, »som i detta lif- 
vet aldrig sett ett högre kärleksprof än det 
då en oskyldig uppoffrar sig för den skyl
dige». Huru han sjelf på sitt mera spe
kulativa sätt fattar denna försonings in
nersta betydelse och dess upphofsmans per
sonliga ställning såsom en sannfärdig, ehuru 
syndfri menniska, och såsom sin fader i 
evighet underordnad, ådagalägger han i en 
högst tilldragande undersökning, som dock.

dessa saker på någon annan än 
den kollektiva? Den stora, i sanning fräl
sande kraft som ligger i gemensamheten 
mellan församlingens lemmar, och den prak
tiska vigteu att denna gemensamhet, allde
les oafsedt konfessionella och dogmatiska 
särskildheter, blir klart känd af en 
hvar i synnerhet, torde vara så allmänt 
erkända att vi här icke behöfva vidare 
utveckla det.

Vi hafva härmed sagt det mesta af hvad 
vi hafva att invända och kunna nu med 
lätt hjerta gå till det angenämare värfvet att 
förklara våra sympatier. Försoning, synd 
och straff, förhållandet mellan jordelif och 
evighet, viljans frihet och meuniskoslägtets 
gemensamma medansvarighet, äro begrepp 

. hvilka hr Wikner synes oss hafva fattat 
djupare än någon svensk författare före 
honom, och genom hvilken utveckling hans 
arbete gema kan kallas epokgörande. Det 
dogmatiska åskådningssättet i afseende på 
allt detta torkar så lätt ihop till en hård
biten skorpa, hvilken gömmer ett samman- 
skrumpet och icke särdeles närande inne
håll. Uttrycken hafva stelnat, medan före
ställningarna om de med dem betecknade tin
gen antingen äro fullkomligt bortvissnade 
eller befinna sig i en ständig metamorfos. 
På sådant sätt löper religionen fara att 
blifva ett slags teknik, hvars konstiga ter
mer hafva ett lif och en betydelse för sig 
sjelfva, endast allt för svår och vidlyftig 
att kunna skötas utan professionella mel
lanhänder, åt hvilka individen anförtror sin 
sak, liksom en juridiskt oerfaren målsegare 
öfyerlemnar sin process åt en advokat 
och, öfvertygad att han för egen del hvar- 
ken kan göra till eller ifrån, icke vidare 
besvärar sig med den samma.

Det är hr Wikuers stora förtjenst att 
han-, i trots af sitt brinnande behof att i 
de bibliska 
stakad som skall till Gud återföra den 
från honom affälliga mens 
icke tvekar att uttala den sanningen, »att 
den begår ett stort misstag hvilken tror 
att han vinner en för menskligt eller gu
domligt förstånd hållbar uppfattning af den 
religiösa sanningen, dermed att han obear
betade upptager hvilka som helst af Kristi 
eller hans apostlars i skriften uttalade sat
ser och blott ställer (fem i ett mera syste
matiskt sammanhang». När vidare dertill 
kommer att, såsom vi förut sökt visa, in· *, '1 '. i .,
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skrifterna iinna den väg ut·



är allt for omfångsrik för att här kunna annat 
än antydningsvis beröras. Med riktig takt 
lemnar han helt och hållet å sido den hos 
två af evangelisterne förekommande berät
telsen om menniskosonens öfvernaturliga 
födelse, och säger endast att om det för 
den eviga frälsningsplanen var nödigt att 
han skulle umbära en jordisk fader, då var 
det så. och han tycks till och med hoppas 
vetenskapen skall i framtiden visa att ett 
sådant under var möjligt utan våldförande 
af naturlagarne. För öfrigt är det ej den 
jordiska varelsen, hvilken vandrade omkring 
bland Palestinas judar för snart nitton hun
dra år sedan, som är hufvudsaken i men
niskosonens personlighet, utan evighetsge- 
stalten, sådan han vid sin faders sida utan 
uppehör verkar sitt gudomliga verk.

Med denna uppfattning af menniskoso
nens evighetsställning sammanhänger på 
det närmaste uppfattningen af hela vårt 
slägtes, ty det är ett utmärkande drag i 
hr Wikners religiösa spekulation att endast 
till graden men icke till arten skilja det 
menskliga hos den förre och det senare, 
hvarföre han tillerkänner alla menniskor för
mågan att i bättre stunder uti någon mon 
göra sig delaktige af Kristi lidande eller 
medlidande för menniskornns synd. Ty i 
viss mening kan det sägas att hvad men- 
niskan gör eller låter, det gör och låter 
hon icke blott för sig ensam, utan det 
kommer också all verlden till gagn eller 
skada, »och det händer nog äfven oss 
i mera djupgående stunder i vårt lif, i syn
nerhet i stunder af djup nöd och anfäkt- 
ning, att vi på sätt och vis känna att hvad 
vi erfara icke rörer oss allena utan att nå- 

ligheten slutar: hon omgifver timligheten 
såsom en luftkrets men fortsätter den icke 
såsom en från en viss slutpunkt utdragen 
linia.

Först, i evigheten* det vill säga utom grän
sen af det ändliga lifvets vilkor, återfinner 

' alltså menniskan sig sjelf och ser hurudan 
Í hon rätteligen är. A.11 synd är en men- 
! niskans snedvridning från den gudomliga 
i viljan, som alstrar disharmoni, och all dis

harmoni är ett lidande. Under det jor
diska lifvet är det så mycket som förströr

i och hindrar denna känsla att förnimmas,
j ty annars skulle ju den syndiga menniskan 
I redan här lida a Ka helvetets qval, hvilka

ingen ting annat äro den fulla känslan af
I disharmonien mellan Guds heliga och men- 
! niskans oheliga vilja. I detta lifvet und- 
I går hon att se denna förfärliga motsägelse, 
i dels emedan hon icke kan, dels emedan 
1 hon icke vill, men när det jordiska lifvets 

band slitas, och i djupare ögonblick äfven 
¡ förut, öppnas hennes ögon, och hon ser 

då, vare sig till godt. eller omit, »såsom au- 
sigte mot ansigte».

Hr Wikner har icke här upptagit det 
i stora problemet om viljans frihet, men 
I vissa liksom i förbigående fälda uttryck 

visa att han icke blundat för dess omät-
i liga betydelse. »Jag förstår», säger han,
' »att den enes synd i detta lifvet kan hafva 
I till följd lidande för den andre, ty den
j enes lif är med den andres på det inner- 
' ligaste sammanflätadt, och hvad den ena

företager sträcker sina verkningar in på 
j området af den andres verksamhet, för att 
I antingen hämma eller befordra den». Mon- 
, ne vi under sådana förhållanden kunna sa

gen ting af all verldens lycka och olycka j 
är lagdt på vårt hjerta». Vi blifva sålc- i 
des, om vi förstått honom rätt, icke blott . 
medarfvingar utan i vår lilla mon äfven j 
medarbetare i frälsningens verk. Men I 
detta arbete fulländas icke här på jorden, I 
och då vissa sekter kalla sig sjelfva »he- j 
lige», så är detta antingen blott en ante- : 
cipation eller en ohygglig vidskepelse. Men- I 
niskan befinner sig här liksom en amfibie, 
som rörer sig i två medier, liksom en sim
mande, hvars lungor, ehuru de befinna sig 
under vattnet, likväl andas hiinrnelens luft, 
men fullständigt omgifves hon af luften 
först då när hon ur materiens verld trädt 
på evighetens strand. Det är således en 

■ fördom att evigheten börjar först der tim- '

gas vara ensamme herrar öfver vår vilja, 
eller är det ej oupphörliga impulser som 
oss medvetet eller omedvetet inverka på 
dess riktning? Hr Wikner sjelf erinrar, 
huru den ntsväfvande fadren ger sin son i 
arf ett förgiftadt blod, men det är ej nog 
dermed: de förderfvade instinkterna, som 
äro bosatta i hjernans och nerfsystemets 
arffallna organisation, och den förpestade 
sedliga atinosferen följa med på köpet. 
Hvarje generation lemnar åt den efterföl
jande en mängd förvärfvade anlag till godt 
och ondt, och detta är den för tanken fatt- 
liga betydelsen af den arfsynd hvars första 
uppkomst blifvit symboliserad under bil
den af ett olofligt fruktförtärande.

Vår författare* finner med rätta något
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flackt och otillfredsställande i den ratio- ! 
nalistiska föreställningen att Menniskosonen i 
icke hade annan betydelse för sitt slägte j 
än den af en vis lärare och ett Iromt före
döme. Men nästan lika flack och otillfreds
ställande synes oss den yttre och ytliga upp
fattning af försoningens mysterium enligt 
hvilken Gud skulle på de utvalde öfver- 
föra en annans rättfärdighet och på honom 
deremot öfverföra lidandet för de utvaldes 
synder. En sådan giroräkning kan endast , 
vara utsidan, masken eller fodralet, för en 
andligare lära, som vår tid väl ännu icke 
fullkomligen fattat, men dess bästa andar 
fara derefter att de må *fatta den. Det är 
mycken hedendom och judendom ännu qvar 
inom kristendomens råmärken, som före
ställer sig att individens ställning till Gud 
afgöres genom ett yttre förhållande, en in- 
mönstring, ett schibboleth eller ett slags 
magisk operation på deras inre menniska, 
hvarigenom, utan allt deras eget åtgörande, 
liksom ett qvitto stickes i handen på dem 
öfver en annans insättning på deras rätt- 
färdighetsräkning. Med mycken styrka har 
hr Wikner framhållit flackheten i det gängse 
föreställningssättet att Guds barmhertighet 
skulle vara ett prut med hans rättfärdig
het. Syndens straff är icke något yttre 
tillkommet, som kan genom en gudomlig 
egenvilja påläggas eller borttagas, och Gud 
är icke någon pedagog, som för hvarje 
särskildt fall pålägger disciplinstraff till 
den felandes rättelse, utan hvar och en 
skall lida hvad hans gerningar äro värda, 
och Kristus sjelf har påmint om det syn
dens fängelse ur hvilket ingen utkommer 
förr än han betalt den yttersta skärfven. 
Det upprör derföre vår känsla lika mycket, 
när det slags rationalism som visserligen 
förtjenar flackhetens benämning talar om 
en patologisk behandling efter döden, hvar
igenom försynen liksom underkastar själen 
upprepade tvagningsakter, till dess att hon 
blir tillräckligt renfejad, som när den sjelf- 
viska pietismen liksom vill snika sig in i 
himmelen förbi sina medmenniskors rygg 
och obekymrad om deras öde. Mensklig- 
heten är solidarisk i synd liksom i fräls
ning, och Guds förbarmande nåd är ingen 
ting annat än hans rättfärdighet. Huru 
en medling rätteligen kan med denna he- 
lighetsfordran stå till samman, det är sjelfva 
den innersta lifspunkten i kristendomen, 
på hvars fulla uppdagande väl mensklig-

heten i alla sina dagar kommer att hafva 
arbete. Men man kan hafva en dunkel, 
aning derom, då man tänker på ädla och 
renhjertade likar som gått före ur lifvet;.
i vår egen dödsminut, när det evigas när
het skärper vår syn till en smärtande klar
het, bränner oss känslan att hafva förorät
tat dem såsom alla andra, men ändå kan
ske öppna de för oss sina armar, till ett 
bevis på att känslan af oförrätt bortbränt 
sjelfva oförrätten. Vi veta ju alla hvilken 
makt den enskilda menskliga sympatien 
utöfvar här i lifvet; hvilken allmakt bör 
då ej tillkomma den kollektiva sympati,, 
om detta uttryck tillätes oss, som i men- 
niskosonens evighet.spersou är samlad se
dan verldens begynnelse?

Menniskorna begagna ibland, uti hvad. 
de tro vara en rätt ödmjukhet, ordalag 
som nära nog äro en hädelse. Sådant är 
talesättet att Gud skall »låta nåd gå för 
rätt», i fall det skall fattas efter ordaly
delsen. Liksom »Gud någonsin dömmer 
oss annorlunda än såsom det kräfves af 
hans rättvisa»! Men »vi tala på ett mensk- 
ligt sätt om saker hvilka vi ej kunna se 
i deras eviga sammanhang, och derför stapla 
vi så när vi tala.» Mest göra vi det kanske 
ändå när vi tala om Guds försyn och vår 
egen viljas frihet. Det hörer till from
hetens väsende att alltid tänka sig stå un
der allmaktens omedelbara beskydd och 
veta att ingen sparf faller till marken, in
tet hår krökes på vårt hufvud, utan vår 
himmelske faders vilja. Men för varelser 
som icke kunna tänka utom tidens kate
gori faller det sig svårt att föreställa sig 
en försyn som är bunden af sina eviga 
oföränderliga lagar. Det är väl intet dju
pare sinne som ej vid något vigtigt till
fälle i sitt lif tyckt sig se liksom en skymt 
af Guds finger, men det är en nästan cy-

j nisk sjelfviskhet att vilja förklara hvarje 
j den i våra ögon obetydligaste händelse så

som en särskildt till vår fördel anordnad 
skickelse. Ju mer individen känner sig 
förbunden med hela sitt slägte, desto min
dre rum blir det för inbillningar om nå
gon privilegierad undantagsställning: vi. 
äro ju alla af Hans slägte. Teoretiskt ta- 
ladt kunna vi icke undgå den slutföljden, 
att liksom menniskan har vilja att mer 
och mer fullkomna sig i helgelse och åter 
närma sig till sitt ursprung, lika så fri 
måste hon vara att vilja aflägsna sig der-
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ifrån, och lion måste således hafva valet i 
öppet äfven till en oupphörligt tillväxande | 
syndfullhet, eller, såsom frasen lyder, till 
den eviga fördömelsen. Men individen 
går icke ensam hvarken till frälsning eller 
förtappelse, och det synes oss vara en 
logisk orimlighet, då hr Wikner en gång 
begagnar uttrycket »hvarje salig person». 
Teorien om evighetsstraffen, såsom den före- 
sväfvar den oreflekterande föreställningen, 
är emellertid, så vidt vi kunna finna, bygd 
på lösryckta, bildliga och emfatiska uttryck 
af det slag som hr Wikner sammanfattar 
såsom frälsarens »paradoxala utsagor», och 
hvilka säkert aldrig voro menade att fat
tas i bokstaflig mening, äfven om det vore 
möjligt att utur mångfaldiga godtyckliga 
textredaktioner och felaktiga öfversättnin- 
gar restaurera deras ursprungliga bokstafs- 
lydelse. Trogne bibelkristne hafva också 
i våra dagar méd bibeln i hand bestridt 
alla utsagor i dessa urkunder om någon 
evig- fördömelse, och bibelkritiken torde 

ännu hafva mycket att säga oss, hvarom 
vi ännu icke hafva någon aning.

Vi hafva sökt att angifva några syn
punkter för bedömmandet af hufvudpar- 
tierna i hr Wikners bok, men hvarken för 
att bestrida eller bekräfta dem. För men- 
niskornas evighetssak är <let säkert vida 
mindre vigtigt att de tänka lika med nå
gon, hvem det än må vara, Paulus eller 
Apollon eller Calvin eller Luther, än att 
de tänka sjelfva, ärligt, allvarligt, så godt de 
kunna, ty annars blir ju religionen äfven 
under kristendomens namn endast ett trol
leri med formler, ett utvärtes offer- och 
ceremonialväsende. Men hvar och en som 
hjelper oss med våra försök att tänka är 
i någon mon vår välgörare, och detta är, 
efter vårt sätt att betrakta saken, den egent
liga betydelsen af hvarje ärlig spekulation 
i andliga ämnen, dess ensidigheter och 
formella brister må för öfrigt vara aldrig 
så stora.

Strödda underrättelser.
Om bildning af land genom i sam

hällen lefvande strandväxter. (Slut.) 
Ålskliugsuppehåll för dessa i samhällen 
lefvande växter äro sumpiga hafsstränder, 
mot hvilka ingen bränning slår sig, och 
som icke öfverflödas vid högt vatten. Det 
är mera busk- än trädartade växter, hvil- 
kas höjd uppgår till 5 à 25 fot. Deras 
stam är icke insänkt i jorden, utan den hvi- 
lar på de mångfaldigt delade, sig nedåt 
alltid mer urbredande men med sina änd- 
spetsar vid bottnen häftande rötterna. Un
der flodtiden höjer sig endast den öfre de
len, ofta endast toppen, af dessa växter ur 
vattnet, men vid ebben blifva äfven deras 
stammar och talrika rotgrenar synbara.

Emellan de senare hvimlar det då at 
blötdjur, krustacéer och fiskar på det af 
sjön der qvarlemnade slammet. Det sam
ma samlar sig alltid mera mellan dessa 
om hvarandra växande, liksom ett tätt, 
naturligt pålverk bildande rötter, blir hög
re, fastare och gestaltar sig ändtligen till 
ett kustland. De mångdelta rotgrenarne, 
på hvilka rhizosphorstammarne, hvila göra 
dem tillika äfven mycket skickligare för 

motståndet mot vågornas brytningar, än 
om ,de sjelfva vore djupt insänkta i bott
nen. Emellan rhizosphoréerna, hvaraf mesta
dels olika arter lefva bland hvarandra, före
komma äfven andra arter, hvilkas lefnads- 
sätt, ehuru de tillhöra andra familjer, är 
ett liknande. Hit höra olika arter af Aegi- 
cerus, Climatandra och Avicennia.

Egendomlig är äfven rhizosphoréerna? 
fortplantning. Fröt gror redan inom de 
långa tunna, mer eller mindre böjda, och vid 
sin undre ända något tillspetsade frukterna, 
under det att dessa ännu nedhänga från gre- 
name. Frukterna befria sig först från mo
derväxten, då de ur fröt utskjutande rot- 
trådarne hafva sänkt sig nog långt in i 
den slammiga jorden, och den unga växten 
eger nog styrka till att skild från modern 
bjuda motstånd mot hafvets påträngande 
och kunna fortlefva sjelfständigt.

På detta sättet eger en fortfarande ny
bildning af land rum der hvarest kustens 
gestalt och beskaffenhet äro gynsamma för 
uppkomsten och växtligheten af rhizophor- 
skogar, såsom i synnerhet pa hela ostku
sten af Sumatra,' och kusten rycker så
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-småningom allt längre, ut i hafvet. Om 
sådant har skett i den grad att de äldre 
generationerna af dessa växter icke en 
gång vid hög flod uppnås och bespolas af 
hafsvattnet, så dö de och göra rum för 
andra, i deras lifsvilkor från dem afvikande 
arter. Men alla dessa processer försig
gå, med den underbara drifkraft som växt- 
verlden i dessa trakter eger, öfverraskan- 
de hastigt.

Märkvärdig· annons. Man läste för 
några veckor sedan i annonsafdelningen af 
»Augsburger Allgemeine Zeitung» följande 
tillkännagifvande, som händelsevis fått sin 
plats midt emellan en läkares anbud att 
bota vissa slags sjukdomar och en ockra- 
res löfte att under förbindelse af den strän
gaste förtigenhet låna ut penningar åt her
rar officerare:

«Unique. Ett par praktfulla vaser af 
florentinsk marmor, hvilka, såsom det kan 
autentikt bevisas, äro en present af Pius 
IX till Ludvig Filip och äro försedda med 
båda regenternas porträtt, finnas till salu. 
Köpeanbud och förfrågningar kunna in
sändas till annonsagenturen Haasenstein 
Λ Vogler i Dresden, märkta med N. H. 
679.» '

Tillkännagifvandet har framkallat åtskil
lig uppmärksamhet i Frankrike. Man miss
tänker att denna furstliga privategendom 
fått sin plats antingen på Saint Cloud eller i 
Compiègne, och att detär från något af dessa 
kejserliga favoritställen den sällsynta varan 
sökt sig en väg till den tyska marknaden.

Chicagos återuppbyggande. Denna 
hårdt pröfvade stad har nu helt och hål
let hemtat sig från den ödeläggelse som 
•för något mer än ett år sedan träffade 
den. An mer: Chicago är i detta ögon- : 
blick en folkrikare, bättre bebygd och mera 
blomstrande stad än före eldsvådan. Man 
beräknar att folkmängden ökat sig med 
76,000 personer, så att »drottningen vid 
Michigan» nu anses hafva omkring 400,000 
invånare. Handeln, i stället för att gå 
till baka, har ökat sig i ofantliga proportio
ner; den industri som åt flere af vesterns 
städer förvärfvat namnet Porcopolis, d. v. s. 
svinstad, har stigit till det dubla, och 
spanmålshandeln har med 21 millioner ' 
dollar höjt sig öfver beloppet för det år , 
som föregick eldsvådan ; fabriksindustrierna I

hafva stigit med 20 till 40 procent, och 
sparbankerna hafva 3 millioner dollar stör
re behållningar än före den stora branden.

Patagonien. 1 detta ögonblick, skrifves 
till en engelsk tidning i medlet af febru
ari, inlasta fem fartyg guano på kusten af 
Patagonien. Detta är en ny utveckling 
af industrien och handeln, som lofvar att . 
taga ett stort omfånng. Prof af argen- 
tisk eller, om man så vill, patagonisk 
guano hafva blifvit undersökta af sakkun
niga personer i Buenos-Ayres och befun
nits öfverlägsna den peruvianska guanon. 
Det tyckes att flere öar på den patagoni- 
ska kusten innehålla outtömliga förråd af 
detta dyrbara gödningsämne.

Blindhet förorsakad af månljuset. 
Detta egna fenomen har blifvit fullkomligt 
konstateradt genom bref från en af delta- 
garne i den expedition som fått i uppdrag 
att utföra en telegrafanläggning mellan 
norra och södra Australien. Det lins per
soner som se fullkomligt väl i solskenet 
och vid eldsl jus någorlunda men alls icke vid 
månsken, och man tror att månstrålarne 
utöfva någon kemisk inverkan på sådane 
blindes pupiller. Sjukdomen är icke före
nad med något lidande, utom då och då 
ett lätt anfall af svindel.
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Anmälan.
Prenumeration å Samtiden kan ske pä 

alla postanstalter i riket äfven som i bok
handeln, samt i Stockholm på tidnings- 
utdelningsställena. Priset för helt år 10 
rdr, för halft år 5 rdr 50 öre, och för 
fjerdedels år 3 rdr, postbefordringsafgiften 
till landsorten inberäknad.
Obs. Alla meddelanden rörande vecko

skriften ställas till Expeditionen af 
Samtiden N:o 28 Norra Smedjegatan, 
kontoret J trappa upp.

Stockholm, tryckt hos A. 1.. Norman. 1873




