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VECKOSKRIFT

FÔR

POLITIK OCH LITTERATUR
UTGTFVEN AF

C. F. BERGSTEDT.

Ni 15. Lördagen den 12 April 1873.

Riksdagen och konungen.
Vid 1848 ars riksdag yttrade en talare, 

som fått en viss märkvärdighet, mindre föi 
sitt skarpsinne än sin stora välmening. 
“Mine herrar, i detta ögonblick haï Eu 
ropa sina ögon fastade på Sveriges bor
garestånd.» Om också icke i samma smick- 
ratfte mening, har den svenska riksdagen 
denna gång varit föremål för en mindre 
vanlig uppmärksamhet i andra länder och i 
dessa länders tidningspress, och man har 
af företeelserna här dragit politiska slutsat
ser, som, ehuru hvilande pa oriktiga föi 
utsättningar, beklagligtvis icke varit egnade 
att höja vårt anseende som nation inföi 
den öfriga verlden.

I en fransk tidning lästes för icke länge 
sedan dessa ord: Les suédois commencent 
" faire misère avec leur nouveau roi. 
Det behagar oss icke att öfversätta dem, 
1’vilket ej heller torde vara nödigt. Men 
detta yttrande står icke ensamt, och det 
synes 'hafva både i England och på kon
tinenten bildat sig en föreställning, att den 
syenska riksdagen lefver i ett krigstillstånd 
’«ed sitt konungahus, hvartill man sökt 
finna anledningen i all ting annat än en 
plötsligen påkommen sparsamhetsanda, hvil- 
'<en man, när det gäller detta föremal och 
dessa siffror, omöjligen kan begripa. Den 
svenska statsbudgeten är nemligen nu meia 
"" sina detaljer fullständigt känd i vara 
grannstater, och det är väl bekant att i 
endast två monarkier i Europa, bada med 

en ringare folkmängd än i Sverige, är 
anslaget till konungahusets underhåll nå
got lägre än hos oss, nemligen i Holland, 
hvars regerande familj, som man vet, är 
i besittning af en oerhörd privat förmö
genhet, och i Grekland, ett samhälle med 
knapt halfannan million inbyggare, som 
icke på 30 år förmått betala en skillings 
ränta pä sin statsskuld.

Det är synnerligen genom kontrasten 
med Norge, som den svenska riksdagens 
sätt att behandla sina ekonomiska förhål
landen till konungen och den kungliga 
familjen kommit att framstå i ett så eget 
ljus. Brödralandet är af främlingar långt 
mer besökt än vårt eget, dess naturför
hållanden, folkets enkla seder och den re
lativa fattigdomen i de aflägsnare bygder
na, hafva ofta utgjort föremål för de re
sandes skildringar, och den starkt repu
blikanska författningen under en monar- 
kisk mask har icke sällan utgjort föremål 
för främmande politiska skriftställares un
dran. Under sådana omständigheter är 
det icke oförklarligt att den utländska 
pressen med större uppmärksamhet följer 
de norska angelägenheterna än de sven
ska; den känner ganska väl till striderna 
i storthinget om statsrådens tillträde till 
representationens öfverläggningar samt om 
prolongationssaken, och den har mer än 
en gång vidlyftigt redogjort för de skarpa 
yttringar af fientlighet som egt rum mot
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den Stangska ministéren. A andra sidan 
egnas en ieke ringa uppmärksamhet åt den 
fulländade politiska klokhet och takt hvar
med det radikala bondepartiet i norska Stor- 
thinget vet att skilja mellan konungens 
och hans rådgifvares personer,»hvilken röjt 
sig icke blott i det särdeles vänliga sätt 
hvarpå konungen och hans gemål blefvo 
mottagna vid deras sista besök i Kristi
ania, utan också i den enhällighet hvar
med storthinget voterat konungens hof- 
hållningssumma, och den skrifvelse genom 
hvilken konungaparet inbjöds att enligt § 
10 i Norges Grundlov låta sin kröning 
ega rum i Trondhjems domkyrka. Af allt 
detta har utlandet kunnat draga, och verk
ligen också dragit, den slutsatsen, att den 
norska storthingsbonden är en genomdrif- 
ven diplomat, som vet att han med sin 
ridderlighet mot den högst uppsatta per
sonen endast så mycket känbarare drabbar 
dem som stå närmast omkring honom, och 
att normännen i allmänhet äro ett mo- 
narkiskt siuuadt folk under utpräglade re
publikanska institutioner.

Hvilket i ögonen fallande motstycke den 
svenska folkrepresentationens förhållande i 
dessa afseenden utgjort, och huru riksdagens 
handlingssätt blifvit i utländska tidningar 
kommenteradt, derom behöfva vi här icke 
påminna. Under en konjunktur då alla 
våra stora näringar uppnått en aldrig förut 
anad blomstring, och statsverket har mellan 
9 och 10 millioner rent öfverskott, stiger 
en ny konung på tronen. Den granlaga 
och svåra ställning han under en lång 
följd af år innehaft har gjort det till en 
pligt för honom att hålla sig till baka; 
folket kände honom icke så nära som hans 
företrädare, och man kan, om man sä vill, 
gerna utsäga att han icke var populär så
som denne. Men detta hör ej hit, ty vi 
hafva icke med personerna att göra utan 
med de platser de fylla, och för öfrigt är 
det alldeles icke nödvändigt att en mo
nark, för att regera väl och lyckligt, skall 
vara i åtnjutande af det slags folkgunst 
som yttrar sig i hurrarop på gatorna och 
med andra dylika stormiga manifestatio
ner. Den tysta och grublande Leopold 
I af Belgien, vårt århundrades obestridt 
största konstitutionella regent, lefde ända 
till sitt tjugofemåriga regeringsjubileum i 
den öfvertygelseu att han knappast var 
tåld, långt mindre populär; han sågs nä

stan aldrig i sin hufvudstad, och för fler
talet af Brüssels invånare var hans person 
fullkomligt obekant. Nå väl: under den 
allmänna och djupa sorgen efter en ko
nung, som i ovanlig grad var hvad man 
kallar folkkär, intogs tronen af en ny ko
nung, om hvilken den stora massan visste 
föga annat än att han i stillheten af ett 
lyckligt familjelif sorgfälligt beredt s'ig för 
utöfningen af sitt regentkali. Man kände 
hans indragna och välreglerade lefnadssätt, 
och för dem som stodo sakerna något när
mare var det ingen hemlighet att den un
der den allmänna välmågans utveckling 
ständigt stigande dyrheten, oaktadt den 
höga familjens enkla och anspråkslösa lef- 
nadsvanor, gjorde det anslag han såsom pre
sumtiv tronföljare åtnjutit otillräckligt för 
hans behof. Han var icke arfving till 
företrädaren, och han måste derföre vid 
anträder till sin regering från sterbhuset 
utlösa nödiga inventarier till ett belopp 
som föga torde liafva understigit en half 
million; enligt hvad vi hört uppgifvas in
gick deri den enda posten linne och duk
tyg till omkring 100,000 rdr. Man torde 
icke böra allt för mycket förvåna sig, om 
under sådana omständigheter kongl. maj:t 
icke kunde föreslå riksdagen någon ned
sättning i hofhållningssumman, en åtgärd 
som naturligtvis skulle hafva varit i hög 
grad angenäm för en regent hvilken för 
första gången mötte nationalrepresentatio
nen. En person i hans ställning är icke 
i samma grad som den enskilde medbor
garen herre öfver sin hushållning, och 
hans ställning tvingar honom mången gång 
att uppoffra önskningarna af en enkel per
sonlig smak. Chefen för h. maj:ts hof 
framlade vid riksdagens början för stats
utskottet en promemoria, hvari de ound
gängliga kostnaderna för hofhållningen voro 
omsorgsfullt detaljerade, och det visade 
sig deraf att, i strid med hvad som under 
diskussionen i Andra kammaren af en 
talare uppgafs, den summa som återstod 
för opåräknade utgifter var mer än mått
lig för en familj i en sådan lefnadsställ- 
uing. Siffrorna hafva icke blifvit offent
liggjorda, men vi hafva hört detta erkän
nande oförbehållsamt uttalas af män som 
det ålåg att pröfva dem, och hvilkas opar
tiskhet i detta fall är höjd öfver allt tvif- 
velsmål.

När man nu i utlandet förnam att För-
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sta hufvudtiteln blifvit utsatt för flere mo
tionärer, af hvilka visserligen ingen var 
för sin egen del i åtnjutande af nagot 
större politiskt anseende, men som likväl 
till samman utöfvade det inflytande pa stats
utskottet, att samtliga dess ledamöter före- 
slogo riksdagens kamrar att nedsätta hof- 
hållningssumman med 100,000 rdr, hvari- 
genom den skulle komma att nedbringas 
till nära samma sifferbelopp som den fick 
för ett halft århundrade sedan, då lefnads- 
kostnaderna voro föga mer än fjerdedelen 
af hvad de äro nu, och konungen endast hade 
att sörja för sig sjelf och sin gemal, eme
dan ett ganska frikostigt anslag blifvit an- 
visadt för det dåvarande tronföljareparets 
hofhållning — hvad skulle man väl tänka? 
Ingen af de främmande publicisterna och 
statsmännen förmodade väl att den sven
ska allmogens representanter vid riksda
gen voro mindre upplyste eller mindre he
derligt sinnade än de norska bonderepie- 
sentanterna, och den enda slutsats de kunde 
draga af den svenska nationalrepresenta
tionens hållning var att det i Sverige exi
sterade något djupt och smärtsamt miss
förstånd mellan folket och konungafamil
jen, hvilket gaf sig luft på detta öfver- 
raskande sätt, eller också att det var en 
begynnande republikanism, som genom en 
fortsatt amortering af anslaget till konun
gamaktens upprätthållande ville utan, revo
lution bana väg för dess slutliga undan- 
rödjande. I hvilketdera fallet som helst 
trodde de sig i dessa företeelser se sparen 
af en social sjukdom och en börjande sam- 
häilsupplösning, som icke kunde vaia eg- 
nade att höja vårt anseende så som en 
stark och välordnad statskropp.

Vi veta icke hvilka åtgärder blilvit träf
fade af dem som sådant kan anses till
komma, för att vederlägga dessa lyckligt
vis grundlösa antaganden och försäkra det 
Öfriga Europa att det svenska samhället i 
grunden åtnjuter en bättre helsa än nå
gonsin, och att förtroendet mellan konung 
och folk är så godt som det någonsin kan 
eller bör vara, ehuru ett visst parti inom folk
representationen handlat efter den gamla 
grundsatsen att den man älskar den agar 
man. Det kunde ej skada, om våra diplo
matiska agenter i utlandet särskildt ville 
relevera några af de yttranden som i så
dan syftning afgåfvos af några landtmanna- 
representanter vid behandlingen i Andra 

kammaren af Första hufvudtiteln. De borde 
framför allt gifva sig möda att förklara, 
huruledes man sökt genom en eftergift för 
den minst upplysta folkopinionen i denna 
punkt bereda en utväg till aliägsnande af 
missförstånd och meningsskiljaktigheter mel
lan de båda kamrarne, som hota att på 
ett betänkligt vis störa sammanarbetet och 
göra öfverenskommelser omöjliga i afseende 
på grundskatterna, indelningsverket och an
dra af vårt lands vigtigaste angelägenheter.

För vår egen del hafva vi alltid upp
riktigt beklagat detta sätt att söka bilägga 
stridigheter genom anordningår beträffande 
en tredje person, hvilken borde stå både 
utom och öfver så beskaffade meningsskilj
aktigheter. Vi gå icke så långt som en 
framstående talare i Första kammaren, hvil
ken, kanske med en obehöflig bitterhet, ytt
rade att han »omöjligt kunde skänka sin 
beundran åt ett förmedlingsförslag, bygdt 
på den grundsatsen att enighet mellan två 
stridande skall åvägabringas på bekostnad 
af en tredje, hvilken af omständigheterna 
hindras att sjelf försvara de anspråk han 
kan grunda, om ej på laglig rätt, så lik
väl på obestridlig billighet». På samma 
gång vi underkänna ändamålsenligheten af 
den kompromiss man försökt åvägabringa, 
och den säkerhet man deri velat finna för 
framtiden, vore det dock orättvist att söka 
förneka den välmening hvarmed parterna å 
ömse sidor velat för den nu varande re- 
gentens lefnadstid åtminstone förebygga 
upprepandet af de försök till inkräktande 
på civillistan, som från ett litet men en
vist parti blifvit ständigt upprepade vid 
de närmast föregående riksdagarne. Man 
trodde sig påtagligen dermed göra regen
ten en tjenst, och det väntades till och 
med temligen allmänt att han genom sina 
rådgifvare skulle antaga bemedlingen, hvil
ket emellertid icke blef händelsen. Hade 
det utan för stora olägenheter kunnat ske, 
äro vi öfvertygade att det också blifvit 
gjordt, och vi skulle då hafva ansett det 
som en lycka. Om sjelfva summans stor
lek och de ekonomiska anspråk man med 
rätt eller orätt ställer på Sveriges främsta 
personlighet hafva vi icke för afsigt att 
vidlyftigt yttra oss; hade det varit fråga 
om att för första gången inrätta en civil
lista för en nyskapad monarki, så hade re
genten förmodligen utan särdeles olägenhet 
kunnat åtnöja sig med hvad statsutskottet
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velat anvisa honom. Det kunde väl också 
under nu varande omständigheter gå för 
sig, förutsatt att allt går sin jemna gång, 
inga offi-ntliga olyckor inträffa, som fordra 
uppoffringar från konungens sida, inga kost
sammare resor blifva nödvändiga, och inga 
främmande furstar besöka landet, åt hvilka 
statens öfverhufvud måste visa en dyrbar 
gästfrihet. Men allt sådant inträffar ibland, 
och det är icke nyttigt om monarken för 
att fylla sådana utomordentliga behof nöd
gas göra antecipationer på framtiden. Hans 
fader uppgifves hafva under sin femton
åriga regering tillsatt 6 millioner rdr af 
sin enskilda förmögenhet; sådant kan ske 
blott när man har något att mista.

Så vidt vi i denna svåra och högst sam
mansatta fråga kunnat bilda oss en klar 
öfvertygelse, är det hvarken sparsamhets- 
skäl eller en egentlig tro att den nu va
rande civillistan är för stor, som föranledt 
den ifrågasatta nedsättningen. Det folk
liga partiet äflas att tvinga på Första kam
marens ledamöter arvoden och resekostnads- 
ersättningar, som skulle öka riksdagens 
utgifter med mer än 200,000 rdr om året, 
och en framstående statsutskottsledamot 
gaf i Andra kammaren temligen otvetydigt 
till känna, att den tid nog måste komma 
då en förhöjning på Första hufvudtiteln 
blefve alldeles nödvändig. Enskildt har 
ett yttrande af samme man blifvit mycket 
omtaladt: han skall nemligen hafva sagt 
att om hans parti blir nöjdt med regerin
gen. är det ingen fara att det ej skall vo
tera åt konungen äfven om det vore två 
millioner. För vår del tro vi likväl att 
en sådan onödig frikostighet vore för honom 
personligt lika ovälkommen, och för den 
monarkiska principen lika litet nyttig, som 
den obetydligare indragning man nu velat 
genomdrifva. Monarkens person måste all
deles lemnas ur räkningen och hans per
sonliga apanage under inga omständigheter 
göras beroende deraf, huru vida det ena 
eller andra partiet är mer eller mindre be
låtet med regeringssystemet, för hvilket 
konungens rådgifvare ensamme hafva att 
bära ansvaret. Det är olyckligt att frågan 
om Första hufvudtiteln blifvit gjord till 
föremål för ett förtroende- eller misstro
endevotum åt konseljens medlemmar, och 
de äro, genom i Karararne afgifna förkla
ringarna, icke alldeles utan skuld deri. Det 
är en sanning att den kungliga proposi

tionen i afseende på hofhållningskostnaden 
beslutas i konseljen, men det hade varit 
en granlagenhet mot konungen och en po
litisk klokhet, om hans främsta rådgifvare 
erinrat kamrarne, att riksdagen har andra 
hufvudtitlar på hvilka sådana opinionsytt
ringar kunna ifrågakomma, men att i ett 
konstitutionelt samhälle den första dertill 
är alldeles olämplig.

Genom den samfälda voteringen har den 
höga summan blifvit för denna gång be
viljad, och då konungen således för två 
och ett fjerdedels år blifvit derom försäk
rad, se vi icke hur en kommande riksdag 
skall kunna å nyo ifrågasätta en nedsätt
ning, så vida man icke vill frånsäga sig 
allt anspråk på konseqvens, efter som man 
lagt så mycken vigt derpå att civillistan 
ej bör förändras under en konungs regering. 
Hr Jöns Pehrsson, med hvars åsigter vi så 
sällan eljest haft den tillfredsställelsen att 
kunna öfverensstämma, har i detta fall åt
minstone handlat följdriktigt., då han för
klarat sig hafva redan under den sista ko
nungens regering väckt förslag bm en ned
sättning, hvilken han afsett att få införd 
för hela den nu varande konungens rege
ringstid. Vill derför riksdagen för fram
tiden försäkra sig om de öfriga europeiska 
folkens okränkta aktning, enigt samarbete 
mellan kamrarne och — hvad som icke är 
minst vigtigt — enighet och godt förstånd 
med brödrariket, hvars folkparti lemnat en 
så betydelsefull fingervisning, då bör den 
en gång för alla släppa detta farliga och 
retsamma tvistefrö, som finansielt taladt 
är en ren obetydlighet, men som politiskt 
taladt är ett sannfärdigt sjukdomsfrö.

Den andra händelse som på ett ledsamt 
och högst obehöfligt sätt komplicerat riks
dagens ställning till konungen är krönings- 
affären. Om sjelfva saken hafva vi redan 
till förene sagt vår mening: det är icke 
ceremonien med kronans påsättning och 
mantelns omläggande i Storkyrkan som gör 
konungen till konung, utan Succesionsord- 
ningen, och på grund af § 1 i denna grund
lag bär han sin krona, icke på grund af 
någon kyrklig invigningsakt. Om derför 
konung Oskar II, då han första gången på 
rikssalen mötte folkets ombud, hade burit 
de kungliga insignierna, så hade han varit 
i sin goda rätt, och ingen hade derför kun
nat tadla honom, ty successionsordningen 
nämner visserligen uti inledningen att sven-
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ska folket kallat ättens stamfader »att till 
Sveriges konung krönas och hyllas samt 
riket styra», men för öfrigt fins krönings- 
ceremonien icke med ett ord nätnd i vaia 
grundlagar. Då nu konungen valde en an
nan väg, så var han emellertid likaledes i 
sin goda rätt, och vi veta i sanning icke 
på hvilken grund riksdagen skulle kunna 
misstycka, att han genom att lata insig- 
nierna bäras framför sig indirekt tillkäuna- 
gaf sin afsigt att efter gammal sed lata 
sig krönas. Det är oss icke bekant huiu 
vida hans rådgifvares framställningar haft 
någon del i detta hans beslut, men äfven om 
det dikterades ensamt af hans personliga 
önskan, hade denna all rått att blifva re
spekterad. Sannolikt hade han väl öfver- 
vägt saken och icke saknat fullt giltiga 
grunder för sitt handlingssätt. Man ma 
vara så fördomsfri som helst, sa har man 
ingen rätt att gyckla öfver uråldriga kon
stitutionella bruk, och det år otillbörligt 
att söka stämpla kröningshögtidligheten så
som ett upptåg för sysslolösa och skåde- 
lystna gummor, såsom det skedde af en 
bland hufvudstadens representanter i Andra 
kammaren, hvilken väl borde veta att fler
talet af hans valmän, äfven de som fullt 
kunna mäta sig med honom i filosofisk och 
politisk upplysning, alldeles icke dela hans 
stoiska förakt för det allmänna deltagande 
och den industriella liflighet en sådan hög
tidlighet tillskyndar landets främsta stad. 
Det kunde vara många kousiderationer som 
bestämde konungen att icke vara den föi ste 
som frånginge ett urgammalt bruk, men 
troligen var det ett skäl som talade vig- 
tigare än något annat, nemligen hänsynen 
till Norge, hvars grundlag uttryckligt före- 
skrifver kröningen. Vi antaga som rimligt 
att konungen icke ville mottaga denna hög
tidliga konsekration i sitt kall uti brödra
riket, utan att den förut egt rum i det 
äldre och större af de båda rikena.

Under sådana förutsättningar kunde riks
dagen gerna hafva afvaktat konungens eget 
tillkännagifvaude om hans kröning, eller, om 
liöfligheten nödvändigt ansågs fordra ett 
uttalande från riksdagens sida, borde åt
minstone de som derför voro intresserade 
hafva gjort sig någon möda att pa för
hand underrätta sig, huru vida uagra sym
patier voro att påräkna för planen, samt i 
annat fall hafva låtit den förfalla. Det 
var detta man försummade, och man blott

I stälde derigenom både sig sjelf och den 
som det hvarken är rätt eller klokt att 
blottställa. Derigenom var på sätt och 
vis det af Andra kammaren beslutade ut
talandet fullt motiveradt, och vi skuile 
hafva fullständigt gillat det, hade vi blott deri 

i saknat den förtäckta förmaningen om spar- 
samhet och den icke förtäckta vinken om 
att riksdagen, ehuru den i underdånighet 
förordade tarfligheten, ändå gerna ville vara 
med på kalaset.

Såsom frågan nu stod, hade konungen 
fria händer; och vi tro icke att den eljest 
så sparsamma Andra kammaren skulle haf
va undandragit sig att betala kostnaderna 
för en ceremoni, hvilka hvarken tidsomstän 
digheterna eller monarkens personliga smak 
skulle hafva gjort särdeles höga. Då öf- 
verraskades kamrarne, några få dagar före 
den gemensamma voteringen, af en kung
lig proposition, så egendomlig både till in
nehåll, framställningsform och tidpunkt för 
framleranandet, att den för en gång åt
minstone lyckades framkalla ett fullt en
stämmigt intryck hos de eljest så motsatta 
riksdagspartierna, en förvåning, blandad med 
den förvissningen att i detta fall åtminstone 
konungens personliga önskningar blifvit full
ständigt åsidosatta för hvad flertalet af hans 
rådgifvare ansågo såsom en fordran af för- 
sigtigheten, och derutöfver, såsom man 
hörde sägas, ett mästerstycke af politisk 
takt. Det var ett så utomordentligt fint 
drag att underrätta riksdagen att konun
gen äskade 70,000 rdr för kröningen, i 
fall, någon, på den grunden särskildt. skul
le vilja rösta för den lägre hofhållnings- 
summan, att »besparingar» förefunnos i 
följd af senaste tronskiftet, så att dessa 70,000 
rdr icke behöfde särskildt uttaxeras så
som »kröningshjelp», och att riksda
gen »enligt gammalt bruk» kunde få va
ra med om högtidligheterna — under för
utsättning att anslaget beviljades. Huru 
mycket bättre hade ej konungens och riks
dagens ömsesidiga ställning blifvit, om 
kongl. maj:t endast tillkännagifvit tid
punkten för kröningen utan att nämna 
något om kostnaderna, hvilka civillistan 
med det större beloppet i nödfall kunde 
hafva burit, men som riksdagen förmodli
gen i alla händelser då frivilligt erbjudit 
sig att anvisa! Det är en olycka att den 
närvarande konseljen, i sin välvilliga åtra 
att behaga riksdagen, slagit in på en med-
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delsamhet hvad de kungliga behofven be
träffar, som säkert genom sitt ytterliga nit 
icke ens behagar Andra kammaren men 
afgjordt stöter den Första för hufvudet. Så 
lästes förledet år i den kungliga propo
sitionen n:o 31, angående kostnaderna för 
drottning Lovisas likbegängelse detaljer 
från likrummet, som väl kunde hafva varit 
borta ur en statshandling af detta sorgliga 
högtidliga slag, och det gjorde icke heller 
något välgörande intryck att kong], maj:t 
liksom ville köpa sig till ett bifall af pro
positionen genom löftet att Riddarholms- 
kyrkan skulle på den då regerande konun
gens enskilda bekostnad sättas i skick för 
framtida kungliga begrafningar, en åtgärd 
som kort derefter fick en så rörande vänd
ning, då hans eget stoft infördes under de 
hvalf som han af sin egen hofhållnings- 
summa låtit dekorera med sorgens sinne
bilder. Vi hafva icke heller hört någon 
som ansett att icke propositionen om an
visande af årets anslag för hertigens af Da- 
larne efterlemnade gemål kunnat affattas i 
en lämpligare form, så att medel till den 
flärdlösa begrafningen blifvit efter gammal 
häfd äskade af riksdagen, medan en mot
svarande summa af anslaget blifvit före
slagen att omedelbart indragas till stats
verket.

Så öppet vi än ansett oss böra uttala 
vårt ogillande af mer än ett åtgörande 
från våra landtmannarepresentanters sida, 
och särskildt hvad behandlingen af Första 
hufvudtiteln beträffar, så fullkomligt öfver- 
tygade äro vi om uppriktigheten af de för
säkringar om sin vördnad och tillgifvenhet 
för konungen, hvilka så många af dem under 
diskussionen om hofhållningsanslagen af- 
gåfvo. De inse säkert den politiska vig
ten deraf att dessa angelägenheter riktigt 
behandlas, och det skulle förvåna oss i fall 
de icke skulle med redligaste vilja dertill 
medverka, om de klart såge för sig vägen 
hvarpå det kunde ske. Det kan icke fela 
att de i likhet med alla andra fosterlands
vänner finna sig ledsna och besvärade af 
det invecklade skick hvari dessa frågor 
olyckligtvis kommit, en komplikation som 
ytterligare förvärras genom förhållandet till 
Norge. Det är en känd sak att folkpar
tiet i det norska stortinget, som lägger 
så mycken vigt på ett godt och vänligt 
förhållande till statens öfverhufvud person
ligen, oaktadt sina starka sympatier för 

vårt landtmannaparti och de politiska grund
satser för hvilka det arbetar, med ganska 
blandade känslor betraktat samma partis 
ställning till apanage- och kröningsfrågor- 
na. Vi veta ur en temligen säker källa, 
att då norska Storthinget beslöt sin an
hållan att konungen och hans gemål mätte 
låta utsätta dagen för sin kröning i Trond- 
hjem, det också var betänkt på att aflata 
inbjudning till den svenska riksdagen att 
till denna högtidlighet sända deputerade, 
men att dess ledamöter under hand öfver- 
enskommit att icke utfärda bjudningen, 
förr än den svenska riksdagen visat huru 
vida den vore sinnad att under en passande 
form anvisa kostnadsbeloppet för konunga- 
parets kröning i Sverige. Det ligger i den
na öfverenskommelse en stor och riktig 
takt, och tvärt emot hvad vid första på
seendet skulle kunna tyckas, är den både 
vänlig och grannlaga emot Sveriges konung 
och riksdag. Om en sådan inbjudning 
aflates innan den svenska riksdagen utta
lat sin tanke, skulle kamrarne, icke mindre 
än konungen, komma i en ganska obehag
lig förlägenhet, ty om riksdagen sedan 
undandroge sig att anvisa medel till krö- 
ningskostnaderna, kunde hvarken bjud
ningen kollektift antagas eller medel an
visas till de deputerades resekostnader, då 
det ju icke kunde förutsättas att några de
puterade från norska storthinget kunde 
hitbjudas att öfvervara den svenska krö
ningen. För att komma ur denna härfva 
af trassligheter, utan att genom ett bifall 
till den nu föreliggande kröningspropositio- 
nen gifva en anledning som säkert icke 
skulle lem nas obegagnad, att få det sam
ma tolkadt såsom ett erkännande af en 
förseelse och ett ångerfullt förtroendevo- 
tum åt den närvarande rådgifvarepersona- 
len, har man tänkt sig den utvägen, att 
riksdagen kunde, utan att inlåta sig på 
någon undersökning om befintligheten eller 
obefintligheten af några »besparingar» på 
Första hufvudtiteln — hvilka enligt vår 
tanke slätt icke finnas, emedan det förut 
åt hertigen af Östergötland anvisade ansla
get från och med den 1 oktober sistledet 
år helt enkelt upphört att utgå och indra- 
gits till statsverket — och utan all sifferpröf- 
ning, som på detta ställe knappast vore 
förenlig med riksdagens värdighet, helt 
simpelt i lämpliga ordalag anhölle att 
kongl. maj:t ville låta, när kostnaderna
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för kröningen blifvit kända, ingifva räk
ningarna till statsutskottet och emellertid 
anmoda riksgäldskontoret att förskottsvis 
utbetala medlen i den ordning de reqvire- 
rades. Vi hafva från olika sidor hört ut
talas ett gillande af denna plan, som skulle 
lösa alla svårigheterna, göra ett godt in
tryck både i Norge och utomlands, utpla

na alla spår af missförstånd i afseende på 
riksdagens ställning till statsöfverhufvudet, 
på ett verksamt sätt underlätta sammanar- 
betet i de öfriga riksdagsangelägenheterna, 
och dertill gifva åt någon eller några en 
konstitutionel fingervisning, som kanske 
icke saknade all betydelse.

Litteratur.
How I found Livingstone (Huru jag fann Li

vingstone) Travels, Adventures and Discove
ries in Central Africa: including four mounths 
residence with Dr Livingstone. By Henry 
Μ. Stanley, Travelling, correspondent of 
the »New York Herald». Sampson Low, Mar
ston Low and Searle 1873. Illustrationsand 
Maps.
Det är ingen öfverdrift i uttrycket att 

pressen i våra dagar blifvit en makt, när 
man ser enskilde tidningsredaktörer på sin 
bekostnad utrusta karavaner och sända ex
peditioner till antipoderna. Mr Bennet 
är en helt ung man och égaré till New 
York Herald; han befinner sig i Paris, och 
han kallar med telegrafen till sig sin Madrid- 
korrespondent, med befallning att denne, 
kosta hvad det vill, skall resa till mellersta 
Afrika och uppsöka Livingstone. Den fly
gande korrespondenten packade på två tim
mar sin kappsäck, reste med iltåg till Paris 
och träffade redan följande afton sin prin
cipal i hans säng uti Grand Hôtel; ordren 
var på ett ögonblick gifven och mottagen. 
Det var ilmedlet af oktober 1869. Skall jag 
resa direkt? frågar korrespondenten. Men 
mr Bennet hade andra afsigter och ville 
naturligtvis draga det största möjliga parti 
af en snillrik reseberättare. Nej, svarade 
han, ni bevistar först Suez-kanalens invig
ning; derifrån begifver ni er Nilen uppför 
°ch tager så fort som möjligt reda på Ba
ker’s expedition. Under denna resa skall 
ni beskrifva allt som kan vara af intresse 
att se för turisterna, och ni skall göra en 
resbok af riktigt praktiskt slag: ni skall 
säga oss hvad som förtjenar att ses, och 
huru man kan se det.

Sedan gjorde ni väl i att begifva er till 
Jerusalem; man säger att kapten Warren 
gör vigtiga upptäckter der borta. Så fai 
ni til] Konstantinopel och gör er noga un
derrättad om misshälligheterna mellan khe- 

diveu och sultanen. Ni tar derifrån vägen 
öfver Krim och beser bataljfälten. Ni kan 
gå öfver Kaukasus till Kaspiska hafvet ; 
man säger att det utrustas en rysk expe
dition till Khiva. Sedan begifver ni er öf
ver Persien till Indien: ni kan skrifva ett 
intressant bref från Persepolis. Bagdad 
ligger på er väg, och ni kan låta oss veta 
något om Eufratsdalens jernbana. När ni 
kommit till Indien, inskeppar ni er till 
Afrika och tar reda på Livingstone. God 
natt nu, och Gud vare med er.

Detta är Stanley’s ordagranna redogörelse 
för samtalet med Bennet. Några dagar 
derefter var han på vägen till Egypten, 
der han i Philæ träffade mr Higginbotham, 
öfvermekaniker vid den Bakerska expeditio
nen. I Jerusalem språkade han med kap
ten Warren, besåg moskéerna i Stambul, 
åt i Odessa middag hos general Liprandi s 
enka, uppsökte en mängd diplomatiska per
soner på sin väg och bodde hos ryska mi
nistern i Teheran, skref intressanta resebref 
från det klassiska Persien och ristade sitt 
namn på en af ruinerna i Persepolis, och 
kom i augusti 1870 till Indien, hvarifrån 
han efter en lång och tråkig öfverfart på 
ett trögseglande fartyg ändtligen den 6 ja
nuari 1871 landsteg på Zanzibar, der han 
hos nordamerikanska konsuln mr Webb 
fann den älskvärdaste gästfrihet.

Vi skola ej följa honom i hans beskrif- 
ning af östra Afrikas mest betydande han
delsplats, stapelorten för elfenben, dyrbara 
träslag, hudar och svarta skönheter, ehuru 
hans skildringar af de många olika slags 
folk som mötas i detta de ullhåriga racer- 
nas emporium äro högst läsvärda. Genom 
sin värd blef han bekant med engelska 
konsuln dr Kirk, som personligt kände Li
vingstone och helt torrt försäkrade Stanley 
att den engelska missionären var en arg
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och enstörig menniska, som helt visst skulle 
skynda att gömma sig i de otillgängligaste 
nejder, om han finge någon aning om att 
någon vesterländsk resande var på vägen 
att uppsöka honom. Detta var icke upp
muntrande, för att icke tala om alla öfriga 
bekymmer. Det är en lätt sak när man 
har helsa och godt om penningar att flyga 
som en stormvind genom de tre nordliga 
verldsdelarne, men i Afrika går det till på an
nat sätt; der måste man aflägga turistens 
vanor och antaga stamchefens, uppträda som 
suverän och skaffa sig sjelf rätt. De eko
nomiska detaljerna äro icke heller någon 
småsak, och en ordentlig generalintenden
tur måste inrättas, llesebeskrifningar och 
européer kunde ingen ting upplysa om huru 
mycket penningar, lifsmedel, bärare och sol
dater erfordrades eller huru en karavan 
skulle sammansättas. Slutligen vände sig 
Stanley i sitt bekymmer till eu rik arab, 
som dref handelsaftarer i det inre af lan
det, och fick af honom veta, att det för 
att föda 100 man åtgick om dagen 10 doti 
eller omkring 60 alnar bomullstyg, hvilket 
för 2 år gaf en siffra af 50 eller 60,000 
alnar olika tygslag, hvilkas qvalitet den 
resande nu närmast hade att studera.

Utom bomullstyg begagnas i dessa nej
der hufvudsakligen glasperlor såsom betal
ningsmedel, men som smaken är olika i 
nästan hvarje distrikt, och inga bankirer 
underlätta utbytet af det ena glasmyntet 
mot det andra, måste en vidlyftig beräk
ning uppgöras öfver den tid som ansågs I 
åtgå för passagen genom hvarje område, ! 
och penningebeloppen som skulle medföras I 
i kassa bestämmas derefter. Slutligen be- i 
stämde sig vår yankee för 25,000 perlsnö- 
ren af 11 olika slag såsom skiljemynt; 
bomullstyget motsvarade silfver, men som 
guldmynt gälde på andra sidan sjön Tan
ganyika messingstråd af de vanliga telegraf- 
trådarnes tjocklek; med 350 skålp. af detta 
dyrbara ämne ansåg han sig hafva allt 
hvad som erfordrades.

Återstod nu att anskaffa de lefvande 
varelserna, lifsmedel, tält, köksredskap och 
hela denna oerhörda uppsättning hvarom 
en europeisk resande aldrig kan drömma. 
Och sedan hvilket prut, osanningar och un- 
derslef! Åsnorna, af hvilka köptes 22, be
taltes med 18 till 25 P. sterling, men 
man hade fordrat 3 gånger så mycket. 
Två dugtiga engelska sjömän, Farquhar

och Shaw, erbjödo sina tjenster och anstäl- 
des, jemte några infödde, som tjenat Speke 
Burton och Grant på deras upptäcktsre
sor, dess utom 18 volontärer, som betin
gade sig en månatlig sold af 3 dollar-utom 
kläder, vapen och ammunition; bärare er
fordrades 140 à 160, och dertill några 
soldater, så att hela karavanen, hvilken 
emellertid fördelades i mindre partier, ut
gjorde omkring 200 personer. Det går 
icke fort att komma i ordning i Afrika. 
En karavan som skulle föra lifsmedel till 
Livingstone hade legat i Bagamoyo, när
maste fastlandsstaden till Zanzibar, sedan 
början af november, och icke kommit sig 
åstad förr än i midten af februari, äfven 
då endast af skrämsel öfver ryktet om en
gelska konsulns förestående ankomst till 
platsen. Samtidigt afgingo förtropparna 
till Stanleys tåg, men först den 21 mars 
satte han sig sjelf jemte Shaw i marsch. 
Hans tropp bestod af 28 bärare, 12 sol
dater, en kock, en skräddare, en tolk, en 
vapentjenare, två ypperliga arabiska hästar, 
som Stanley fått till skänks, men som snart 
dukade uuder för det osunda klimatet, 17 
åsnor och en hund.

Ingen ting kunde vara mera löftesrikt 
än början af denna expedition, som an
träddes under sång och hornmusik, med 
en ofantlig amerikansk flagga i spetsen. 
Under de första dagsresorna gick vägen 
genom ett landskap, bördigt och vackert 
som en engelsk park, men snart kom man 
till träsk och snår af öfverdådigt yppiga 

j klängväxter, der knappast en och en kun- 
I de taga sig fram; hästarne stupade, och 
I folket sjuknade uti febrar under inflytande 

af de pestartade miasmerna. Efter en må
nads tåg hade man anländt till Mouhalleh, 
der Stanley mötte en karavan som kom 
från Livingstone. Han befann sig senast 
i Oudjidji, på nordvestra stranden af Tanga
nyika; han hade varit sjuk och såg ut som 
en gubbe, sade den hederlige araben som 
anförde karavanen; han var infallen, och 
skägget var alldeles grått.

Zanzibar och Oudjidji ligga båda på 
samma breddgrad, 6 grader sydlig latitud, 
och afståndet fogelvägen mellan båda or
terna synes utgöra omkring 80 svenska 
mil, men Stanley’s väg gick icke i rät li- 
nie utan buktade nära två . grader åt norr, 
delvis sammanfallande med den kosa som 
Speke och Burton hade tagit tretton år
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förut. Att följa honom genom alla de äf- 
ventyr han på denna resa hade att utstå 
skulle vara föga annat än att ord för ord 
öfversätta hans journal. Utpressningar, be
drägerier af alla slag, och till och med 
öppnakrigsexpeditioner, äro oskiljaktiga från 
ett företag såsom Stanley’s, för att icke tala 
om myterier af eget folk, deserteringar, 
förlust af dragkreatur, brist på lifsmedel 
samt alla de kroppsliga lidanden som äro 
oskiljaktigt förbundna med öfveransträng- 
ning och ett mer än mördande klimat. 
Undantagsvis träffades vänliga och gästfria 
stammar, men motsatsen hörde till regeln, 
och utom några goda amerikanska repe- 
tionsgevär, som i nödfall kunde ingifva en 
helsosam respekt hos höfdingar och stam
mar, skulle tributerna som utkräfdes för 
rättigheten till genomtåg hafva blifvit all
deles ruinerande. De voro stora nog i alla 
fall. Till sultanen i Ougogo sändes tva 
vältaliga slafvar, som kände cheferna och 
etiketten på stället, med 120 alnar bomulls
tyg af flerehanda slag såsom en första akt; 
ningsbetygelse. Skänken befans otillräcklig 
och blef oaktadt diplomaternas underhand
lingar icke ens emottagen. Om jag hade 
tjugo män af min egen stam, beväpnade 
med goda repetitionsgevär, sade Stanley 
till sin trogna arabiska följeslagare, vore 
det till oss som denna höfding skulle be
tala tribut.

Den försigtige araben ansåg det nöd
vändigt att gifva efter; i annat fall skulle 
man få öppet krig, eskorten desertera och 
hela karavanen vara lemnad i den snåla 
potentatens våld. Slafvarne återvände denna 
gång med 150 alnar, men utan att fa affä
ren uppgjord; chefen fordrade ännu 100 
alnar och dertill 10 rader svarta perlor. 
Man skickade honom äfven dem. Han tog 
dem helt enkelt och helsade till baka att som 
munsungiïs tvg var för snäft mätt och ara
bernas af dålig qvalitet, fordrade han ännu 
'bO alnar. Äfven dessa fordringar maste 
man underkasta sig och ännu andra der- 
till, innan de resande fingo skudda den 
kungliga stadens stoft af sina fötter.

Un af de vackraste episoderna i denna 
märkvärdiga reseberättelse är ankomsten till 
Kuikuru, hufvudstaden i ett stort rike med 
obegripligt namn och tillika en arabisk 
•foloni, hvars chef Seid ben Selim visade 
de resande en utsökt gästfrihet. Kolonien 
befann sig i krigstillstånd med en viss 

Mirambo, som plundrat karavaner och be
gått allehanda illbragder, hvilka ådragit ho
nom alla de kringboende höfdingarnes fient
lighet. Fick han fritt spelrum, var det 
stor fara för återvägen, och Stanley blef 
snart indragen i en krigisk expedition, som 
under de hvitas anförande och med till- 
hjelp af deras ypperliga vapen skulle hafva 
lyckats förträffligt, om araberna, bildade, 
förmögne och gentlemanlike för öfrigt, hade 
varit litet mindre fega. I Kuikuru upp- 
hans de ii för Livingstone bestämda kara
vanen; den skulle hafva aftågat från Baga- 
moyo före slutet af 1870, och det var nu 
något in på senare hälften af 1871. Ingen 
menniska hade på två år hört något om 
Livingstone. Hvem kunde väl veta hvad 
han lidit i väntan på dessa varor, hvilkas 
befordran gått så eländigt sölaktigt?

Mirambos fästning hade med tillhjelp af 
Stanley’s lilla armé blifvit lyckligen stor
mad, men honom sjelf hade man oförsig- 
tigtvis låtit undkomma, och han vände sig 
nu med ett par tusen man mot araberna, 
utan att likväl framtränga till platsen der 
Stanley barrikaderat sig. Sjukdomar och 
mångfaldiga motgångar af alla slag hade 
här uppehållit Stanley; många af sina följe
slagare och sina lastdjur hade han äfven 
förlorat. Först den 15 september var ka
ravanen å nyo sammansatt, så att man 
kunde fortsätta resan.

Denna sista del af färden var utmärkt 
af myterier, deserteringar och farliga jag- 
ter, men äfven af några glada möten, och 
den gick genom ett vackert, trädrikt hög
land, som småningom öfvergick i jungle 
och höga gräsarter, sådana som pläga ut
märka sjöstränder. Bland de många illu
strationer som pryda den engelska uppla
gan är i synnerhet en prägtig vy af en 
liten negerkral med dess kupiga kojor, bygda 
rundt omkring foten af en ofantlig syko- 
mor, som med sin ståtliga krona öfver- 
skygger hela det lilla samhället. Här är 
jägarens paradis. På höjdsträckorna som 
beherska floden Gambe’s tröga strömfåra 
ströfva bufflar, gazeller, antiloper och gi
raffer, och undantagsvis träffades en älsk
värd höfding, ehuru det såg illa ut i bör
jan med mottagandet. Vid inträdet i Ma
nyara tillsades karavanen att lemna områ
det, emedan stammen befann sig i krig 
med grannarna och icke tålte någon främ
mande ibland sig. Stanley, som hade nio
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dagars ökenresa framför sig, skickade en j 
vägvisare in i byn för att göra uppköp, | 
men budbäraren återvände med oförrättadt 
ärende, ty all hande] var förbuden. Stan- | 
ley utvalde då två af sina vackraste furste- ! 
draperier, hvilka han skickade till chefen 
med helsning om sin vänskap. Skänkerna 
kommo åter med tillsägelse att potentaten 
ville vara i fred. Ny beskickning med fyra ' 
dyrbara drägter, tolf alnar bomullstyg och 
nya artigheter. Den gången var lyckan 
bättre; om en stund kommo födoämnen i 
mängd, och slutligen chefen sjelf med sin 
lifvakt och ytterligare skänker aflifsmedel. 
Ma-Manyara — ty så kallade sig monar
ken — mottogs i gala uti Stanley’s tält 
och fick med sina officerare betrakta alla 
hans skatter, gevär, revolvrar och till och 
med apoteksflaskor. Allt detta gjorde dem ! 
ett obeskrifligt nöje, som gaf sig luft i 
högljudda gapskratt. Chefen ville veta hvad 
en ammoniaksflaska tjente till, och när han 
fick veta att den begagnades mot svindel och 
hufvudvärk, började han klaga öfver illa
mående och ville nödvändigt lukta. Han 
fick sin vilja fram, men ovanan vid den 
stickande parfumen gjorde att han till hela 
adjutantkårens förskräckelse föll baklänges 
i konvulsioner. Den svarta högheten hem- 
tade sig emellertid snart, skrattade så att 
tårarne runno och ropade då han bortgick: 
O, dessa hvite förstå all ting i verlden; 
i jemförelse med dem äro araberna bara 
smörja.

Man nalkades nu sjön, och allt antog 
en festlig stämning: alla besvärligheter voro 
glömda. Under de sista dagarne hade de 
resande mött personer från Oudjidji, som 
med säkerhet intygade att Livingstone fans 
der, så att alla Stanley’s tvifvel i detta 
afseende voro undanröjda. När den sista 
morgonen inbröt, lät han gifva sig nva 
kläder, och utstyrde äfven sitt manskap så 
ståtligt som möjligt. Den 10 november, 
den tvåhundratrettiosjette dagen efter af- 
resan från kusten, hade man endast sex 
timmars marsch öfrig. Morgonen var strå
lande, luften frisk. Framåt kamrater! — 
Ja vid Allah, herre! Vägen går först ge
nom snår, derefter på bottnen af en ravin, 
sedan uppför en ås ; först vatten glittrande ¡ 
mellan träden, sedan hela den bruna spe
geln utbredd under vandrarnes fötter. Hur
rah Tanganyka — utbröt med ens från 
femtio par läppar, stjernbaneret svajade och i 

gevärssalfvorna knallade; bergens eko upp
repade de triumferande ljuden.

Der nere låg den täcka byn, der den 
länge sökta vandraren befann sig. Dess 
invånare hade på afstånd märkt och signa
lerat tåget, hvars fana, Bindera mérikani, 
somliga af dem hade lärt känna i Zanzi
bar. Hela byn, infödde och araber, ström
made under välkomstrop karavanen till mö
tes, Yambo bana skallade det från alla si
dor, då Stanley tätt invid sig hörde ett 
Good morning sir! Det var en vacker 
svart yngling med glädjestrålande ögon. 
Han hette Souzi och var Livingstone’s 
tjenare.

Souzi skyndade till sin herre för att an
mäla främlingens ankomst men återvände 
straxt derpå för att få veta hans namn; 
de mest betydande af araberna hade sam
lat sig kring Livingstone’s hus, och mis
sionären sjelf hade trädt ut på sin veranda 
för att öfvertyga sig om den stora hän
delsen. »Jag skulle i detta ögonblick hafva 
gifvit hvad som helst för en liten bit vild
mark, der jag osedd kunnat öfverlemna 
mig åt någon galenskap, bita mig i hän
derna, stupa kullerbytta, sparka omkull ett 
träd eller på något annat sätt gifva luft 
åt den glädje som qväfde mig. Mitt hjerta 
klappade såsom om det ville brista, men 
jag lät mitt ansigte ej förråda ett spår af 
min rörelse, af fruktan att nedsätta min 
stams värdighet. Jag skred derföre lugnt 
fram mellan två rader af nyfikne till den 
halfcirkel af araber som omg^f mannen 
med det hvita skägget.»

»Under det att jag långsamt närmade mig, 
märkte jag hans blekhet och hans aftärda 
utseende. Han bar grå underkläder, en liten 
röd paletot och en blå mössa med en urblekt 
guldgalon. Jag hade velat ila fram till ho
nom, men jag var feg för den stora rnenni- 
skohopen. Jag hade velat omfamna honom, 
men han var engelsman, och jag visste 
icke huru jag skulle blifva emottagen. Jag 
gjorde då hvad feghet och falsk stolthet 
befalde mig; jag nalkades med ett beslut
samt steg, lyfte på hatten och frågade: 
Doktor Livingstone, förmodar jag? Ja, 
svarade han, i det han aftog sin mössa 
med ett välvilligt småleende. Vi betäckte 
oss och våra händer hvilade i hvarandras.»

Vi hafva anfört dessa rader ordagrant, 
äfven med fara att upprepa hvad som straxt 
efter Stanley’s återkomst till Europa stod



i våra tidningar — de äro betecknande 
for¡ den anglosaxiska racen. Dessa män, 
som mött tusen faror, bäfvade för äfven- 
tyret af en känsloyttring som kunde falla 
den andra parten besvärlig. Isen var nu 
emellertid bruten, och efter det första ögon
blickets tvång kunde de båda represen
tanterna för Amerika och England tala ur 
fullt hjerta med hvarandra. Stanley hade 
väntat att i Livingstone träffa en kall, för- 
behållsam och frånstötande menniska, som 
högst ogerna säg att någon hvit korsade 
hans väg, för att kanske stjäla hans upp
täckter. Det var icke så, och tidnings- 
korrespondenten kan icke nog beundra den 
utsökta hjertats godhet, den oförbehållsam
ma öppenhet och den smittsamma glädtig- 
het som utgjorde de först i ögonen fal
lande dragen uti Livingstone s personlighet. 
Denne hade å sin sida inga svaga skäl att 
betrakta amerikanen såsom sin räddare, och 
när han fick höra att detta möte med en hvit 
man, som tillförde honom lifsmedel, utvä
gar att fortsätta sina forskningar, bref från 
de sina och i åratal saknade underrättelser 
från den odlade verlden, var ett verk af en 
amerikansk tidningsredaktör, förbjöd honom 
icke ens hans värdighet som engelsman att 
uttrycka sin rörelse. Han var bokstafligen 
räddad från armodets elände, kanske fran 
dess dödsqval, tv han var nu en fattig 
man, hvars tillgångar på bomullstyg och 
perlor vorö i det närmaste uttömda, och 
hvars krafter voro vid 60 års ålder brutna 
af sjukdom och bekymmer.

Små drag kunna vara betecknande för 
Stora karakterer, och Stanley anför några, 
som icke äro utan sitt intresse. Livingstone 
bade sedan fiere år saknat alla underrättel
ser från Europa; den karavan som för mer 
än ett år sedan utrustades i Zanzibar hade 
af Stanley blifvit omfaren i Kuikuru, men 
Stanley hade tagit i sitt sällskap en af ka
ravanens soldater, på det att han sjelf 
skulle få öfverlemna de bref och depescher 
som han hade sig anförtrodda. Sedan de föl - 
sta helsningarna voro öfver och araberne, 
med en takt som icke alltid finnes hos 
uppfostrade européer, hade dragit sig till 
baka för att lemna de hvita männen till
fälle till ostördt samtal, skickade Stanley 
efter brefbäraren. Livingstone uttog ur 
väskan en stor packe bref, betraktade dem 
noga, öppnade två som voro fran hans 
barn, och läste dem med stralande ögon,

men bortlade de öfrige. Derpå frågade 
han Stanley om nyheter. — Men läs då 
först edra bref, doktor! Ni bör vara ny
fiken på dem. — Ah nej, jag har väntat 
dem i åratal, och jag har lärt mig tåla
mod. Säg mig hvad som tilldragit sig i 
verlden. Stanley berättade då om Suez- 
kanalens fullbordande, Stilla hafsjernbanans 
öppnande, upproret på Kreta, drottning 
Isabellas afsättning — hvem skall väl om
tala konung Amadeos tronafsägelse ? — 
mordet på Prim, Danmarks styckning, 
slaget vid Sadowa och dess följder, affären 
vid Sedan och Napoleons fall, utom allt 
annat som tilldragit sig under de fem eller 
sex föregående åren, hvilket allt var in
tressanta nyheter för den som under hela 
tiden icke sett en tidning, icke haft ett 
bref, kuapt hört ljudet af ett europeiskt 
språk. De stora historiska händelser som i 
hastiga bilder uppdrogos af berättaren lif- 
vade Livingstone’s drag — det var, säger 
Stanley, reflexen af det bländande ljus som 
civilisationen sprider. Under tiden kom- 
mo araberna med välkomstskänker, beståen
de af alla slags lifsmedel. Livingstone 
hade under sjukdomen förlorat all matlust, 
och hans infödda hushållerska Halimah ha
de med sitt magra visthus icke förmått 
att återväcka den : en kopp té tid efter 
annan var nästan all den föda doktorn 
njöt Stanley hade förbehållit sig att hans 
kock skulle få inträda i tjenstgöring, och 
förslaget antogs.' Men först pröfvadeS ara
bernas välfägnad. Stanley gjorde dem all 
den heder hvaraf en rask uthungrad jägare 
är mäktig, men Livingstone gjorde ingen 
ting mindre, och allt under det att han 
konsumerade ofantliga massor af cyrry och 
pillau, ropade han upprepade gånger: Ni 
har återgifvit mig lifvet! Ni har återgifvit 
mig lifvet!

Nu bragte Selim, Stanley’s tjenare, silf- 
verbägaren och champagne; — vältaligare 
skålar hade aldrig varit föreslagna, åtmin
stone aldrig druckna med större entusiasm: 
nya rätter inburos allt jemt, och hvarken 
gästen eller värden tröttnade att äta. Ha
limah kunde icke hemta sig från sin för
våning, från minut till minut tittade hen
nes lurfviga hufvud in från köket, och ögon
blicket derefter förkunnade hon för hela 
menigheten den underbara händelsen att 
doktorn åt. Emellertid berättade Living
stone om den trogna och redliga varelsens
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outtröttliga och hängifna tjenster, huru 
oegennyttigt hon vårdat honom, och med 
hvilken glad men på samma gång ängslig 
öfverraskning hon erfarit karavanens an
komst. Det var ju en hvit, och husets 
värdighet måste upprätthållas, det tomma 
skafferiet frambesvärja åtminstone skuggan 
af gästfrihet. »Ty ändå, o herre, är det 
ju en hvit, det är en af de våra.» Men när 
hon sett de många bärarne, ville hennes 
glädje icke längre känna några gränser. 
En rik man, herre! Tala om araberna? 
Hvad äro araber i jemförelse med en hvit? 
Araber, det är just någon ting att tala 
om !

lighet att föra anteckningar och mycket 
annat af samma beskaffenhet. En del af 
berättelsen är egnad åt återgifvandet af 
den redogörelse som Livingstone lemnade 
lör sina föregående öden, sedan han i mars 
1866 lemnade Zanzibar för att begifva sig 
till det inre af Afrika. Klent utrustad 
som han var i afseende på materiella me
del, endast åtföljd af 28 personer, hvaraf 
de flesta voro mer än otillförlitliga, och i 
öfrigt förföljd af ändlösa missöden, hade 
han haft den smärtan att se dessa fem år 
i det närmaste förlorade för det stora mål 
han hade i sigte, ehuru hans forskningar ; 
i andra afseenden visst icke voro ofrukt- ■ 
baia för vetenskapen. Först revolterade 
kameldrifvarne och misshandlade med af- ; 
sigt djuren, så att de inom få dagar dogo. ¡ 
Sedan öfvergafs han helt och hållet af dem, | 
och det var dessa trolösa varelser som ef- [ 
ter återkomsten till Zanzibar och för att 
förklara den samma hade utspridt ryktet 
om Livingstone’s död.

Då en kort berättelse om Livingstone’s 
öden under dessa år varit, efter det bref 
som han skref till New York Herald, med- i 
delad af Here tidskrifter och tidningar, skola 
vi icke längre dervid uppehålla oss utan ' 
erinra endast derom att hans färder huf- 
vudsakligen rörde sig söder och vester om | 
Tanganyika, der han träffade ett alldeles

okändt system af fyra stora sjöar, förbund
na genom breda floder, flytande i väsent
ligen nordlig riktning, men med ett första 
tillflöde från öster, genom Chambezifloden, 
samt vidare matade genom en annan vest- 
ligare belägen sjö, som med sina tillflöden 
och sitt utflöde förenar sig i den nord
ligast belägna stora bassinen, hvilken tills vi
dare fått namnet Okända sjön, och hvars 
utlopp Livingstone äfven tills vidare nödgats 
lemna outforskadt. Detta vattensystem, 
som sträcker sig 10 eller 12 latitudgrader 
mot söder om equatorn och hvars riktning 
är åt norr, har intet sammanhang med 
Zambeze-lloden, som kommer från vester 
och vid adertonde longitudgraden utfaller 
i Mozambique-kanalen, ej heller med den 
parallell flytande Tanganyika, hvars utlopp 

ännu icke blifvit funnet, och icke
heller har det ännu visat sig finnas något 
sammanhang mellan den vestligaste käll
sjön till Livingstone’s nya vattensystem, 
hvilken han kallar Lincoln, och den på 
vestra kusten utflytande Congo, hvars käl
lor icke äro belägna långt ifrån den sist- 
nämda sjön. Livingstone tror att de fyra 
stora bassinerna, som höra till detta sy
stem, Bangveolo, i hvilken Chambezi in- 
mynnar, Moero, Komolondo och Okända 
sjön, äro Nilens i den gamla egyptiska, 
äfven hos Herodotus anförda traditionen 
omförmälda fyra källor. Okända sjön sy- 

) nes ligga endast fyra eller fem längdgra- 
■ der från Luta N’zige, hvilken sedan blif- 
I vit kallad Albertsjön eller Albert Nyanza, 
1 och skulle nu en förbindelse finnas mellan 

dessa stora sötvattensbassiner, så vore Li
vingstone s djerfva antagande besannadt, 
och Nilen, börjande med Chambezis öfre 
lopp, på nära 10 graders sydlig bredd, 
skulle då hafva en sträckning af nära 42 
breddgrader, längre än någon af jordens 
floder utom Mississippi. Det är detta som 
nu är föremål för Livingstone’s undersök
ning, sedan han å nyo hemtat friska kraf
ter och så väl genom den för honom af 
europeiska vänner utrustade karavanen, som 
i synnerhet genom mr Bennet’s storartade 
frikostighet, blifvit försedd med de mate
riella medel han för dessa forskningar be- 
höfde. De vidsträckta nejder han hittills 
genomvandrat äro, oaktadt sitt läge under 
och nära omkring equatorn, ganska sunda 
för européer och utrustade med alla de na
turliga förmoner som kunna göra dem till

Omkring fyra månader tillbragte Stanley 
till samman med Livingstone, dels i Oudjidji 
dels pa upptäcktsresor omkring Tanganyika 
samt på karavanfärder i landet öster om 
sjön. Han vederlägger i grund en mängd 
illvilliga berättelser, som blifvit satta i om
lopp rörande Livingstone’s personliga ka
rakter, hans otillgänglighet och afundsjuka 
mot andra upptäcktsresande, hans försum-

hittills
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stamorter för en hög civilisation. Ara
berna hafva öfver allt dit de kommit in
fört en viss srrad af förstandsodling, men 
också sina karakterslyten, sin roflystnad, 
sin grymhet och sin opålitlighet. I län
derna omkring de fyra sjöarne finnes en 
ljuslagd och högt begåfvad stam, som icke 
har någon annan likhet med negrerna än 
det ulliga håret. De äro ännu delvis kan
nibaler, men de stå i allmänna karakters- 
egenskaper, ordhållighet och välvilja mot 
främlingar, högt öfver det vinstlystna ara
biska slafhandlareföljet. Livingstone be- 
skrifver på ett särdeles tilldragande satt 
sitt besök hos konung Cazembe i Londa, 
en ung, vacker och rikt begåfvad fuiste, 
som visade honom den hjertligaste välvilja. 
Skildringen af den första audiensen är 
behaglig och humoristisk: höfdingen, kladd 
i en karmosinröd skotsk kjortel, mottog 
Livingstone omgifven af sin stora vakt; 
det var den första engelsman han såg, och 
han förklarade honom sin vänskap.

Straxt derefter gjorde drottningen sitt 
inträde, åtföljd af ett stort antal lansbe- 
väpnade amazoner. Ung, vacker och hög 
växt, räknade hon synbarligen på sina m- 
hag för att imponera på den hvite man
nen, ty hon var omgifven med alla afri
kanska kunglighetens emblem och höll sa 
som Minerva i högra handen en ofantlig 

lans. Men hennes oväntade uppträdande, 
jemte några af enskildheterna i hennes drägt, 
som voro nog starkt afvikande från det 
europeiska bruket, framkallade hos Living
stone ett utbrott af munterhet, som helt 
och hållet förstörde den påräknade effek
ten. Doktorns skratt har en så egendom
ligt naiv och älskvärd uppriktighet att det 
oemotståndligt smittar, och så gick det äf- 
ven denna gång: första offret för denna 
öfverdådiga munterhet blef drottningen, 
som sjelf täcktes utbrista i ett högljudt 
skratt; derpå kora ordningen till hofda- 
merna, och sist till ordonnanser och vakt- 
hafvande af det manliga könet; under in
trycket af allt detta gjorde drottningen med 
sina hoffröknar en plötslig sortie, betydligt 
mindre majestätisk än hennes inträde.

I mars förlidet år skildes Stanley från 
Livingstone, för att återvända till Europa 
och Amerika. Om återfärden är icke myc
ket att tala, och huru han mottogs i Eng
land, dels med misstroende såsom en be
dragare, dels med de lifligaste uttryck af 
deltagande och beundran, nästan såsom en 
triumfator, derom hafva tidningarna om
ständligt berättat. Såsom resejournal be
traktad, ä; Stanley’s bok en af de intres
santaste man kan läsa, och det gläder oss 

I att den just i dessa dagar börjat utkomma 
I i svensk öfversättning.

Blick på pressen.
Aftonbladet och myntfrågan.

I en mängd numror af Aftonbladet har en 
insändare, som undertecknar sig . · · · ■ ■"> 
under titel Myntfrågan och Samtiden öpp
nat mot oss en liflig polemik, som >a e 
till sitt innehåll och sin form gör en ly
sande kontrast mot samma blads vanliga 
innehåll. Den öfverflödigt bittra och per
sonligt utmanande ton författaren anslagit 
«kall ej hindra oss från det öppna erkän
nandet att vi läst hans uppsatser med noje, 
till och med beundran, och att man eia 
har mycket att lära, äfven der man ej fin
ner sig öfvertygad. I några särskilda fall 
kar dock äfven detta varit förhållandet, 
sasom i afseende på hans beräkning a 
samtliga svenska skuldförbindelsers belopp, 
’ fråga hvarom vi efter en talare i Föista 
kammaren anfört en af denne nämd siffia, 

utan att doek dervid fästa mycken vigt· 
Att vi felaktigt sammanfört slitnings- och 
variationsgränserna erkänna vi villigt, men 
att detta är en blott misskrifning, och att 
vi icke i tanken kunnat sammanblanda re- 
medium och passervigt, torde kanske hafva 
visat sig klart för en mindre ovänligt stämd 
granskare. Lika så borde han hafva funnit 
att vi icke satt någon principiel skilnad 
mellan internationell och metriskt mynt; 
insändaren har sagt ungefär det samma 
som vi, fastän klarare och elegantare. Med 
sin stora stilistiska öfverlägsenhet förenar 
han en spetsighet, som behagar genom en 
superciliös grâce, och han sitter oförlikne
ligt väl till häst på en motståndares min
dre omsorgsfullt valda ord. Så medger 
han i det hela riktigheten af vår anmärk-
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ning om den svårmätliga guldhalten hos 
nu brukliga guldmynt; hvad skäl hade vi 
väl att tala om de aflysta? Han persifflerar 
vårt yttrande om jemna gram, såsom om 
vi begagnat detta uttryck i motsats mot 
udda oeh icke mot bråk, ehuru ingenting är 
vanligare än det af oss begagnade språk
bruket. Lika så har det väl icke fallit oss 
in att glömma, att det fins en förmögenhet 
som ligger i annat än mynt och fordringar. 
Eqvationen 100: 95 == hänför°sig
till ett annat förslag än hr Wærns, med 
hvilket det blifvit sammanblandadt, men 
förvexlingeu torde vara förlåtlig och in
verkar icke det ringaste på hufvudfrågan.

Hr...........n förebrår oss strängt att vi
sett endast den ena sidan af saken, men der 
vi närmast hafva i sigte att bemöta en ensi
dig framställning, torde ej denna sak böra 
läggas oss till last, och han sjelf har ju 
handlat på samma sätt. »Förskräckelsen» 
för det våld som ligger i tvångskonver- 
teringen är ej vår utan den skriftställares 
som nu senast med så mycken ifver försvarat 
den. Insändaren tar den skandinaviska 
myntkommissionens parti med så stor häf
tighet att man skulle tro honom vara en 
af dess svenska ledamöter. Att någon af 
dem framstält invändningar, ehuru frukt
lösa, mot det förslag som de danska delta- 
garnes förklarade sig icke vilja släppa, erforo 
vi på enskild väg just sedan våra båda för
sta artiklar voro skrifna, men huru skulle vi 
veta det förut, då kommissionen icke of
fentliggjort sitt protokoll ? Riktigheten der- 
af att inga namn funnos under det tryckta 
manuskriptet, hafva vi aldrig förnekat: hvad 
vi tadlat är att icke vår regering, såsom 
nu mera eljest alltid plägar ske med komité- 
betänkanden, så snart det kunnat ske låtit 
det utkomma på svenska, i stället för att 
uppskjuta det till riksdagens sammanträde.

Insändaren har påbördat oss oriktiga 
uppgifter om silfverkursen i november; den 
ena härrör Iran myntkonferensens egen se
kreterares uppsatser i Dagbladet, den andra 
är hemtad ur det nederländska »Verslag 
aan den koning omtrent het muntwezen 
door de Staatscommissie V. b. v. d. 30 oct. 
1872» och är af insändaren sjelf bekräftad. 
Någon satanisk afsigt med dessa siffror 
känna vi ej med oss. Vi ville visa att 
silfret en moment stått vida lägre än det 
stod sedermera, och vi kunna ej se att vi j 
deri misslyckats.

Vi veta mycket väl att konverterings- 
grunden ligger utanför den egentliga kon
ventionen, men vi tro oss ej hafva miss
tagit oss i den förutsättningen, att hela 
konventionen är en följd af kommissionens 
förslag att de tre länderna, för att komma 
till myntets identifikation, skulle göra en 
konvertering efter olika silfverpris. I annat 
fall skulle vi icke haft mycket att invända 
mot konventionen rörande ett gemensamt 
hufvudmynt. Skiljemyntet skulle vi dock 
alltid, i likhet med dr Broch, hafva velat 
se uteslutet från konventionen, men derom 
har författaren icke heller yttrat sig då 
detta skrifves.

Hvarför vi ansett ordet »konvertering» 
böra utbytas mot »tariffering», när det 
gäller icke att antaga en ny räkneenhet, 
utan att leta sig till ett mer eller mindre 
adeqvat uttryck i guld lör en silfvermynts- 
enhet, framgår tillräckligt af våra båda 
första artiklar. Förf, beskyller· oss att i 
detta uttryck hafva velat dölja någon ting 
som vi menat; det är lika litet händelsen 
som att vi någonsin skulle gått in på att 
göra konventionens dubla guldmynt till be
talningsmedel för jemna 20 rdr. ‘ Vi hafva 
endast velat, af samma skäl som Broch och 
för att icke alldeles sönderslita konventio
nen, gå in på myntandet af en guldkrona 
»med fast tariffering i vår räkneenhet», d. v. 
s. efter den silfverkurs som, vid en sjelf- 
ständig pröfning af alla dermed samman
hängande omständigheter, kunde visa sig 
vara den riktigaste oeh rättvisaste, icke 
blott den för ögonblicket beqvämaste. Om 
den af myntkommissionen för Danmark och 
för' Norge föreslagna konverteringskursen 
är riktig, måste den för Sverige ifrågasatta 
blifva i samma mon oriktig, och den dubla 
guldkronan, 124 på 1 kil. finguld, är då 
värd omkring 19 rdr 80 öre, enligt den 
norska regeringens beräkning i dess Ind- 
stilling af den 11 Juli 1872, (sid. 34 sp. 
1 mom. 1.), och det enkla hufvudmyntet 
följaktligen 9 rdr 90 öre.

Det är en allvarsam sak med dessa s. 
k. konverteringssiffror, att när man väljer 
dem illa, så icke allenast tillfogar man en
skilda medborgare orättvisor, utan äfven 
det allmänna blir lidande, ty den metall 
som blifvit för lågt tarifferad reser sin väg, 
och det är ingen hjelp derför. När nu 
det svenska silfret sättes till ett så mycket 
lägre än det danska och norska som skil-
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naden mellan en svensk och en n.orsk eller 
dansk specie, d. v. s. omkring 1 procent, 
så mista vi vårt silfver och få i ersättning 
papperskronor och det biljonerade skilje- 
mvntet. Vådan af ett sådant misstag har 
blifvit på ett särdeles tydligt sätt ådaga
lagd i den nederländska statskommissio- 
nens betänkande. Holland har i sin euio- 
peiska cirkulation omkring 126 millioner 
silfvergulden, som efter de officiella sven
ska teorierna väl måste deprecieras och till
foga landet en ofantlig förlust, men ända 
afstyrker kommissionen all annan konver
tering än efter ----- med dubbel standard, 

ö io,s,
emedan så länge latinska myntförbundet, 
Tyskland, Kyssland och andra stater behalla 
den dubla myntfoten, ligger deri en garanti 
mot silfrets allt för starka prisfall. Det äi 
eu gifven sak att Tyskland, för att ö vei 
gå till enkel guldfot, afvaktar den icke 
aflägsna tid då Frankrike kan återtaga sin 
speciebetalning och måste absorbera en stor 
del af det öfverflödiga tyska sil fret; för 
samma ändamål behöfvas, i mon af för
bättrade statsfinanser, betydande silfveimas 
sor i Italien, Kyssland och Österrike. Hr 
.......... n skulle' med sina obestridliga in- 
sigter i bankväsendet och de hjelpnie e 
som stå till hans förfogande, kunna gilva 
oss en ganska intressant uträkning ö vei 
det silfver som för detta ändamål kan a > 
sorberás af de nyssnämda länderna.

Denna författare tillbakavisar med dyg- 
dig afsky all tanke på att begagna ett kou- 
junkturpris på silfret till myntöfvergången, 
och han vill att man skall lägga medelpriset 
under någon längre eller kortare tid till 
grund derför. Om han skulle hedra oss 
med en ny polemik, så bedja vi honom pa 
samvete säga oss, om han ej ganska nyligen, 
lika ifrigt som någonsin den svenska mynt- 
komitén, fordrade den »längre» tiden, fem 
eller tio år, fastän han nu finner den kor
tare, sex månader, lämpligare för det af- 
sedda ändamålet, emedan dessa sex mana
ger, inklusive mars 1873, gifva en medel
siffra af 1:15,782, eller· i jemn räkning 
den skandinaviska myntkommissionens önsk- 
ningsmål för Sverige, 1 : 15,81·

Innan den latinska myntkonventionen 
afslöts hade franska regeringen föranstaltat 
omfattande undersökningar, och utlåtanden 
hade blifvit infordrade af mer än 200 han-

delskamrar och handelsföreningar. Hvad 
har vår regering gjort för att sprida klara 
begrepp om myntfrågan ?

Det är en tom och svekfull fras, när man 
invänder att riksdagen har beslutet och 
ansvaret i sin hand, då man gör allt möj
ligt för att drifva saken fram med storm 
och förhatliggöra hvar och en som försöker 
att få den betraktad från mer än en sida. 
Det heter att vi se den ensidigt och med 
»skygglappar», men har man ej i motsatt 
syfte velat sätta skygglappar på riksdagen? 
Regeringen delgaf den ej någon annan hand
ling än den skandinaviska myntkommissio
nens betänkande, utan protokollen, samt de 
intetsägande protokollen vid konferensen. 
Det sammansatta banko- och lagutskottet 
lät för skams skull trycka statskontorets 
utlåtande och statsrådet Mantheys Ind- 
stilling i det sammansatta norsk-svenska 
statsrådet i Kristiania den 20 nov. 1872, 
hvartill de svenska statsråden endast ut
tryckte sitt samtycke. Men om det märk
värdigaste aktstycket, på hvilket hela under- 

I handlingen grundar sig, den svenska finans- 
1 ministerns förslag till de öfriga regerin

garna, måste svenska representanter söka 
sina underrättelser från de norska storthings- 
handlingarna och från Danmark, en sällsam 
uppmärksamhet af hr statsrådet Wærn mot 

j hans eget fäderneslands riksförsamling. Och 
märkvärdig är i sanning denna handling, 
hvari hr chefen för det svenska finansde- 

I partementet. uttryckligen förklarar omöjlig
heten af den åtgärd, de olika nordiska 
myntens identifikation, som han ett par 
månader derefter var med om, uttryckligen 
förklarar att frågan ännu i maj månad var 
alltför litet utredd för att kunna komma 
till ett snart afgörande, och slutligen ytt
rar att, som de nordiska länderna hade 

I sin minsta handel med Tyskland, var öf- 
verensstämmelsen med det tyska myntet, 
hvaraf hans vapendragare sedan gjort det 
föreslagna systemets största berömmelse, af 
endast ett underordnadt värde. Det är 

I kanske icke utan skäl han så omsorgsfullt 
undvikit att lemna den svenska riksdagen 
någon underrättelse om dessa sina före
gående åtgöranden.

En ny serie af myntartiklar hai· blifvit 
börjad i Dagbladet, hvari författaren söker 
ådagalägga att Broch gillar konventionen, 
ehuru han sjelf uttryckligen säger sig för-
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kästa den och särskildt på det lifligaste I myntet. Med en sådan argumentering är 
motsatter sig den i hvad som rörer skilje- | det ingen ting som icke kan bevisas.

Strödda underrättelser.
Guanons ursprung. I en församling 

af naturforskaresällskapet i Nevv-York be
rättade dr Habel om några iakttagelser 
som han gjort på Chincha-öarne, och som 
ledt honom till den föreställningen att 
guanon utgör en hvarfvig aflagring. Denna 
åsigt har sedan 1868 blifvit framlagd af 
mr Eduards, hvilken derom yttrar sig på 
följande sätt. Om man med mikroskop 
undersöker de delar af guanon som äro 
olösliga i vatten och syror, finner man dem 
utgöras af skelett utaf diatoméer, polycy- 
stiner och svampar, alla samtliga saltvat- 
tensdjur, och ofta nog identiska med sieg
ten som ännu lefva i det närbelägna och 
förekomma förstenade i de angränsande 
lagren af infusorier. Vi finna vidare att 
några af dessa former förekomma i grupper, 
alldeles så som de växa i naturen och så 
som de skulle framställa sig om de vore 
aflagrade i vattnet och icke så, som om de 
först gått genom blötdjurens och andra dy
lika små djurs matsmältningskanaler, samt 
vidare genom fiskarnes och igenom fog- 
larnes, hvilket likväl måste hafva skett, för 
att de skulle hafva kommit i guanon, sådan 
den är bildad eiter det allmänna föreställ
ningssättet. Af alla dessa omständigheter, 
och af andra ännu vigtigare, som jag sam
lat och afledt af de kemiska och mikro
skopiska karaktererna, har jag kommit till 
den slutsatsen, att guanon icke är en sam
ling af fogelexkretioner, som hopat sig på 
öarne och fastlandet sedan dessa höjt sig 
ur hafvet, utan att den är resultatet af ett 
hopande af växt- och djurkroppar, hvilka 
till största delen äro ytterst små och till
höra den nya grupp som Häckel uppstält 
mellan växt- och djurriket, den han kallar | 
protister, och att aflagringen först vid en 1 
senare period uppstigit fran hafsbottnen. 
Senare kemiska processer hafva förvandlat 
massan i guano, eller också hafva värme 
och tryck så inverkat derpå att de orga
niska substanserna omsatt sig till bitumen, 
under det att mineralbeståndsdelarne bibe
hållit sig i de sköna former som utgöra 
massan af de vidsträckta infusorieaflagrin-

gar hvilka finnas i olika delar af verlden· 
Det är också en känd sak att guano regel
bundet fäster sig vid skeppsankarne, som 
falla i granskapet af Chincha-öarne och 
med dem följer upp från hafsbottnen när 
de uppvindas.

Tnpprödt eller tetronrythrin. Visst 
talar ordspråket om att blifva röd som en 
tupp, men att tuppen skulle innehålla ett 
rödt färgämne har man väl hittills icke 
kommit att förmoda. Detta är emellertid 
händelsen, men det är icke i kammen, så
som någon torde ana, utan i en helt an
nan del i hufvudet. Det är i den så kalla
de rosen, en vårtlik fläck öfver ögonen på 
åtskilliga hanar af tetraoslägtet, som de 
Wurm i Teinach upptäckt det hittills o- 
kända färgämnet, och som ännu icke låter 
sig med bestämdhet klassificeras. Genom 
utdragande med kloroform och fördunst- 
uing låter det sig framställas ur rosen på 
tuppar, tjedrar, fasaner och några andra 
hönsfoglar; jägare veta redan förut att om 
man gnider ögonvårtan på ett sådant djur 
med en lindrigt fuktad hvit näsduk, färgas 
den ganska vackert röd. Hr Bischof, som 
fått del af fyndet, har funnit att färgämnet 
ligger i de nedre hudlagren, liksom pig
mentet, hvilket ger menniskoracerna deras 
olika hudfärg, och det förekommer dels löst 
i de talrika cellerna, dels såsom talrika 
små korn. Baron Liebig angifver flete 
reaktioner, af hvilka det visar sig att det
ta färgämne är en substans af egen art, 
som icke har någon ting gemensamt med 
blodets färgämne.
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