
Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek. 
Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och 
kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att 
OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör 
man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

Th is work has been digitised at Gothenburg University Library.
All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text. 
Th is means that you can search and copy text from the document. Some early printed books 
are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always 
visually compare it with the images to determine what is correct.

0
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20������������������������������������������������
21

22
23

24
25

26
27

28
29

C
M



^T/0^
VECKOSKRIFT *

FÖB

POLITIK OCH LITTERATUR
UTGTFVEK Al·'

C. F. BERGSTEDT.

N° IG. Lördagen den 19 April 1873.

Den nyaste befolkningsstatistiken.
Den betydande utveckling som den statisti- ! 

ska forskningen i vårt fädernesland ernatt 
under de senaste åren, och den med hvarje 
dag ökade vigt som kännedomen af < euna 
forsknings resultat erhållit för bedömman- 
det af våra samfundsförhållanden, hafva oi , 
anledt oss att tid efter annan till betrak
tande upptaga några af Statistiska Centia 
byråns nyaste meddelanden. > hava se 
dän början af detta år erhållit icke fa nya 
urkunder, bland hvilka vi i första rumme 
nämna den officiella berättelsen af ta i , 
stiska byrån rörande befolkningsstatistiken 
för år 1871, samt kommerskollegiets under- | 
dåniga berättelse om Sveriges utiikes lan 
del och sjöfart för samma år, hvartill kali 
läggas det nyss utkomna första hq.tet a 
Statistisk Tidskrift för innevarande ar, med 
dess 62 särskilda tabeller, som dock endast 
delvis omfatta förhållandena under 1871 
men i åtskilligt annat stanna vid uppgif- j 
terna för det' näst föregående året. Det 
kan icke vara vår mening att pa de fa si
dor som åt detta ämne kunna upplåtas 
söka åstadkomma någon utförligare ofver- 
sigt af det omfattande materialet, och vi 
måste inskränka oss till att anteckna ett 
°ch annat som mest faller i ögonen, oi 
egen del tillfredsstälde, om vi kunna för
må en och annan af våra läsare att egna 
någon närmare uppmärksamhet at sje va 
urkunderna och kanske i någon mon äfven 
lemna dem en vägledning till deras begag 

nande. Vi sysselsätta oss denna gång eft- 
dast med befolkningsstatistiken.

Det möter oss då till en början den trö
stande företeelsen att rikets folkmängd un
der 1871 stigit med en större siffa än un
der det sista qvinqvenniet varit händelsen, 
nemligen från 4,168,525 till 4,204.177; 
tillväxten har sålunda utgjort 35,652 per
soner eller nära 0,86 procent. Detta är 
visserligen litet mot de första åren i det 
förra decenniet, då tillökningen uppgick 
till 1,49 Ü för 1861, 1,24 ¡j för 1862 och 
1,43 Ü för 1863, men den har sedan varit 
jemt fallande, och åren 1868 och 69 visa
de en minskning af respektive 0,54 och 
0,34 ¡¡, under denna periods felslagna skör
dar och starka utvandring. År 1870 bör
jade återgången, men endast med en j pro
cents tillökning. De sista årens gynnsam
mare skördeförhållandcn börja nu, i före
ning med de sällsynt fördelaktiga konjunk
turerna för våra förnämsta stapelartiklar, 
göra sitt välgörande inflytande gällande, 
hvilket utan tvifvel kommer att visa sig 
ännu starkare under de närmast följande 
åren.

Det förtjenar anmärkas,, att ehuru ingerí 
landsdel blifvit lottlös i den förbättrade 
ekonomiska ställningen och den dermed föl
jande folkökningen, så har dock tillväxten 
varit mest märkbar i de fem nordligaste 
länen; så finner man i Gefleborgs län en 
tillökning af 2,958 på 150,374, eller mira 2
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procent, i Vesternorrlands 2,341 på 136,939, 
och i Norrbottens län 1,266 på 77,323, 
hvilket gör i procenttal 1,64- Städernas 
folkmängd fortfar att ökas genom inflytt
ningar, men under 1871 har nativiteten på 
landsbygden börjat återtaga sin relativa 
styrka och hänvisar derigenom omisskänne
ligt på en väsentlig förbättring i landsbyg
dens för möge η hetsomständigheter.

En egen märkvärdighet företer folkmängds- 
förhållandet under de senast föregående 
åren i afseende på könen. Då minsknin
gen under 1868 och 1869 drabbade man
könet till mer än dubbelt belopp mot det 
qvinliga, och den 1870 åter började till
växten endast utgöres af 22 procent mot 
78 procent qvinkön, så har under 1871 
visat sig att hvardera könet med nära nog 
lika stor siffra bidragit till ökningen. På 
detta sätt läker naturen sjelf sina sår; efter 
krig och andra allmänna olyckor, hvilka i 
följd af sakernas egen natur företrädesvis 
hemsöka männen, är det en oomtvistad er
farenhet att gossar födas i öfvervägande 
antal mot flickorna, så länge till dess att 
jemnvigten blifvit återstäld. Proportionen 
på. det hela mellan könen har visserligen 
från 1860 undergått en ringa förändring 
till förmon för det qvinliga, men detta be
ror på det señares större öfvervigt. i städerna, 
1210 qvinuor mot 1000 män, hvareraot på 
fendsbygden förhållandet under det förflut
na årtiondet varit i det närmaste 1,045 
Plier så omkring. För hela riket har qvin- 
-noantalet för 1000 män under tolf år sti
git. från 1,059 till 1,067.

Det närmaste ämne som förtjenar upp
märksamhet är antalet ingångna äktenskap. 
Välmågan och de ökade utkomstmöjlighe
terna hafva stegrat denna siffra till högre 
belopp än något år sedan 1866. Högst 
under det sista årtiondet stod 1863 med 
29,013 giftermål, och lägst år 1868 med 

’22,833; två år derefter var siffran upp vid 
25,072, och året derefter stod den vid 
27,187, medan de upplösta förbindelsernas 
antal samtidigt minskades med mer än 
2,800, så att »de bestående äktenskapen» 
voro talrikare än någonsin till förene.

Sedan århundradets början har det i all
mänhet. visat sig ett altagande i omgiftena. 
Vi hafva vid ett föregående,tillfälle anmärkt 
den besynnerliga företeelsen af sådana för
bindelsers förnyande ända till femte gån
gen och deröfver, då det vanligast inträf-

' far att kontrahenternas åldersskilnad är
i högst betydlig, ett halft sekel till och med.

En obetydlig tillökning har egt rum i an
talet omgifta män, hvilket enligt chefen för 
Statistiska centralbyrån skulle kunna för
klaras genom »mera tryggade förhoppnin
gar att kunna bereda sigcen lugn hem- 
trefnad».

Det är företrädesvis genom mannens död 
som äktenskap upplösas: aflidna hustrur 
mot 100 mån utgjorde under förra deceu- 

. niet pa landsbygden 78,3 och i städerna 
I 63,6; men siffran har 187.1 för landsbygden 

stigit till 83,14, med ett fall för städerna 
till 62,48- För hela riket har således 
skilnaden i någon mon utjemnat sig. En
dast i Vesterbottens län företer sig ett 

I motsatt förhållande, 32 Here hustrur döda 
än äkta män. Sådana oregelbundenheter 

I hafva förekommit någon gång förut, men 
underligt nog endast för de norrländska

j länen. Ar det klimat, lefnadssätt eller 
I raceskilnader som gjort att. qvinnorna i· 
. dessa landsdelar äro så mycket svagare, eller
I äro männens arbete eller sedliga vanor i 
I samma mon mindre lifsfarliga? Vi anmärka 
, endast utan att söka förklara, och sjelfva den 
j officiella berättelsens författare har intet 
j mer att säga oss, än att »dessa undantags- 
; förhållanden, inskränkta sålunda inom vår 

högsta nord, torde förtjena uppmärksamhet, 
da de sannolikt hafva egendomliga lokala 
anledningar».

Redan vid ett föregående tillfälle hafva 
vi anmärkt att den ålder då äktenskapen in
gås i allmänhet framskjutes, oeh 1871 vi
sar en fortgång i denna riktning. Ytter1· 
ligheterna höra naturligtvis icke hit, såsom 
att 21 män, alla på landsbygden, ingått 
giftermål under fylda 20 år, och 27, af 
hvilka endast 2 i städer, gift sig efter fyl
da 70 år, hvilken senare abnormitet endast, 
inträffat med 2 qvinuor, båda enkor eller 
frånskilda samt båda två på landsbygden. 
Både män och qvinuor gifta sig till stör
sta antalet mellan 26:te och 30:de lefnads- 
året; på landsbygden gifta sig männen i 
allmänhet något tidigare än i städerna, 
men med qvinnorna. är förhållandet om- 
vändt, oeh den högsta siffran faller för dem 
i städerna pä det 28:de året. De flesta 
omgiftena falla både för man- och qvinkön 
inom åldersklassen 36—-40 år, så väl på 
landsbygden som i städerna. Om årsti
den för äktenskapens ingående gäller sam-
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ma anmärkning for 1871 som för det före
gående decenniet, att äfven den framskju- 
tes, och då förr på landet flertalet af bröllop 
höllos i oktober, hafva städerna blifvit ense 
om att göra denda månad till saison för 
äktenskapen, medan landsbygden framflyt
tat sin till december. Det minsta antalet 
giftermål ingås nu tnera både för stad och 
land under årets två eller tre första må
nader, hvaremot augusti, som förr hade 
inftista antalet, nu synes såsom bröllops- 
månad hafva förlorat något af sin vanfrejd.

Antalet barnaföderskor för hela riket 
står något lägre än det föregående decen
niet men är doek betydligt högre än nå- 
gotdera af åren 1868—70: hela antalet 
utgör 129,781. I städerna har fruktsam
heten varit något större än den varit 
på landsbygden och kommer helt nära 
siffran för det goda året 1866. Barnaföder
skornas procenttal af hela den qvinliga be
folkningen var högst 1863 och 64, 6,68 n, 
lägst 1868, 5,44 {J, den lägsta siffran som 
> vårt tabellverk blifvit iakttagen, och höj
de sig åter 1871 till 6,01 ¡¡.

Chefen för Statistiska centralbyrån har 
denna gång företagit sig en beräkning, 
hvars resultat äro i hög grad öfverraskande. 
Deraf visar sig nemligen att vissa qvinliga 
åldersklasser tilltaga, medan andra åter af- 
taga. Det senare är förhållandet med de 
båda klasserna 31—35 och 36—40 år, 
1 synnerhet de senare, hvaremot ungdomen 
'inder 15 år fått en högst betydlig tillväxt, 
•nen derjemte äfven åldersklasserna 46—50 
samt 50—56 år och deröfver. Detta för
hållande beror på nativiteten under de mot
svarande åren 1821—26, som var utomor
dentligt stark, liksom den i allmänhet varit 
"nder åren 1856—70, men perioderna 
1831—35 samt 1836—40 voro svaga i 
•ruktsamhet, och deraf kommer nu under
lägsenheten i de motsvarande åldersklas
serna. Det lärer, uti de utförligare redo
görelser som äro att motse för 1870 års 
folkräkning, komma att uppvisas ett all
deles enahanda förhållande för de motsva- 
■ande manliga åldersklasserna, så väl af 
styrka som af svaghet, och denna omstän
dighet kommer naturligtvis att uti ännu 
en generation eller kanske Here inverka på 
antalet af äktenskap och nativitet.’ Denna 
verkan har under de sista fem åren blifvit 
ytterligare stegrad genom emigrationen och 
de felslagna skördarne.

Utvandrarnes antal var som vi minnas 
högst 1869, då det uppgick till 39,064 
personer från hvilken oroande siffra det 
emellertid redan följande året sjönk till 
20,003, så vidare till 17,450, och ytterli
gare förra året, hvars exakta siffra ännu 
icke är känd, till såsom vi tro 12 eller 

i 13,000. Jemför man dessa siffror med års
växten i landet, lärer det väl vara alldeles 
klart att den plötsliga stegringen 1869 
var en direkt följd af de föregående årens 
trångmål, och att minskningen lika så har 
sin grund i det återvändande välståndet. 
Att saknaden af politisk och kommunal 

i rösträtt, eller det slags religionstvång som 
ännu qvarstår, skulle hafva något att göra 
med saken, är det väl knappast någon 
som nu mera på allvar påstår, ehuru de 
aflönade emigrantvärfvarne, som alla år 

I besöka Sverige och mest utgöras af sven
skar, hvilka sjelfva utvandrat men miss
lyckats i sina hederliga förehafvanden, väl 
finna lämpligt att påstå något dylikt. Men 

' en märkvärdig omständighet, som icke bör 
lemnas utan uppmärksamhet, är qvinnor- 
nas ökade andel i utvandringen; antalet 
gifta par som deltogo deri 1869 var öfver 
4,000, och årsklasserna från 1 till 15 år 
representeras uti de sista tre årens utvan- 
dringslistor af de betydande siffrorna 9,301, 
4,976 och 3,713. En sjettedel af dem är 
under 10 år, en annan mellan 10 och 20, 
två sjettedelar mellan 20 och 30, en mel
lan 30 och 40 o. s. v.

Det skulle vara mycket frestande att 
söka göra sig närmare reda för de anled
ningar som göra att qvinnorna i växande 
proportion deltaga i utvandringen, särde
les i åldersklassen 20—30 år, men det 
fattas oss dertill ännu fullt säkra grunder. 

' Så mycket synes emellertid klart, att dethöga 
pris som betingas för tjenster i hushållen 
på andra sidan Atlantiska hafvet, i jemfö- 
relse med det vanpris hvartill det qvinliga 
tjenstfolkets löner varit nedbragta hos oss 
ända till de två eller tre allra senaste åren, 
gjort det mesta ; äfvenledes torde den ökade 

i folkskolebildningen, som utplånat den vid- 
I skepliga förskräckelsen för långväga resor, 

icke hafva gjort så litet till saken. Det 
är nemligen ännu allt jemt till Nordame- 

• rikas förenta stater som den stora emigra- 
tionsströmmen vänder sig, omkring tre 
fjerdedelar af det hela. Deraf utgöra jord- 
bruksidkarne och tjenstehjonen hvar sin
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tredjedel, men det är en tendens hos den 
senare yrkesklassen att tillväxa på den för
ras bekostnad. Lika sa stiger antalet me
kaniska arbetare, under det att de obe
stämda sysselsättningarna leinna mindre 
och mindre utsigter till framgång. Arti
ster, ingeniörer och byggmästare ökas i 
någon ringa mon, och öfvade handtverkare 
skulle säkert finna fördelaktiga anställnin
gar. Danmark och Norge upptaga unge
fär lika mycket utvandrare, nemligen hvar- . 
dera landet mellan 7 och 8 procent, Tysk
land och en del af Holland 6, Finland och 
Ryssland 2. Endast ett hundratal går till 
andra europeiska iänder och ungefär lika 
många till de aflägsnare verldsdelarne. Det 
är naturligtvis hufvudsakligen Australien 
det gäller, ehuru enstaka personer gå till 
Kina, Ostindien och St Barthélemy. Från 
Malmöhuslän ensamt hade under året 1871 
17 personer utvandrat till Australien, deri- 
bland ett gift par; äfven ensamma qvinnor 
hafva företagit denna långa färd. Det stör
sta utvandrareantalet kommer från Malmö
hus län, eller för 1871 icke mindre 11,2 pro 
cent, dernäst från Jönköpings och Werm- 
lands. De mest hemkära länen äro de 
som ligga hufvudstaden närmast, Söder
manlands, Stockholms och Upsala. Detta 
är öfverraskande nog, men äfven staden 
Stockholm innehåller mindre äfventyrslystne 
än man skulle kunna vänta, och detta an
tal är i nedgående. För 1871 upptager 
emigrantlistan från Stockholm icke mer än 
633 personer.

Men vi återvända från denna utflygt om 
utvandringen till det ämne med hvilket det 
har ett nära sammanhang, nemligen för
svagandet af åtskilliga qvinliga årsklasser 
och denna omständighets inflytande pa 
folkökningen.

Vi antydde ofvanföre att antalet af »de 
stående äktenskapen» ökats; tillväxten har 
från I860 varit omkring 45,000, nemligen 
från 640,615 till 685,630. Det är dock 
mellanliggande år som visa en vackrare 
siffra, nemligen 1866 och 67 med respek
tive 692,115 och 694,174. Man finner 
af dessa tal att tillväxten i de stående 
äktenskapens antal skulle hafva varit be
tydligt större, om den ej motverkats af de 
antydda ofördelaktiga inflytelserna under 
den senare hälften af decenniet.

Hvad vi nu kunna med full visshet motse 
för framtiden är att i den mon de star

kast ökade åldersklasserna kunna tillväxa, 
eller, såsom chefen för Statistiska byrån 
uttrycker sig, »rycka upp i den produktiva 
åldern», skall sänkningen i dessa produk
tiva åldersklasser åter gifva rum för till
växt, i följd hvaraf åter talen af vigda 
barnaföderskor oclr födda barn å nyo skola 
stiga, och detta så mycket säkrare, som 
man äfven kan hafva förhoppning att det 
allmänna välståndet skall gynna äktenskaps 
ingående och motverka en öfverhandtagan- 
de emigration.

I afseende på fördelningen af barnafö
derskornas antal mellan stad och land är 
det ett anmärkningsvärd! förhållande nog, 
att i följd af de talrika inflyttningarne till 
städerna de medelåldriga klasserna i de 
senare förökas och följaktligen äfven nati
viteten. Procenten af barnaföderskor har 
under decenniet I860-—70 varit mellan 

! landsbygd och stad som 6,22 till 6,27 %, 
I men förhållandet har för 1871 stält sig 
¡ som 6,02 till 7,45: så mycket har frukt- 
I barheten minskats på landsbygden och till

tagit i städerna. Det största antalet mö- 
j drar, omkring fjerdedelen af samtliga, till

hör åldersklasserna 30—35 år; närmast 
! komma de näst föregående och efterföl- 
; jande femårsklasserna : i städerna förekom- 
i ma fall af nativitet, 0,225 procent, efter 

fylda 50 år, men nästan endast på landet 
under 15 år. Deremot inträda städerna 
med en högre procent från 16:de till 35:te 
lefnadsåret.

Vi komma nu till ett af de svåraste och 
i mest grannlaga ämnena för den sociala sta- 
I tistiken, nemligen förhållandet mellan äkta 

och oäkta barn. Det är i detta afseende 
¡ en skilnad mellan stad och land som är 
¡ egnad att väcka öfverraskning. Man skulle 

nemligen ‘ föreställa sig att de som vid 
tidig ålder falla offer för frestelserna äro 

, talrikare i städerna än på landsbygden, men 
I skall man dömma efter barnaföderskornas 
! antal är förhållandet motsatt, ty högsta 
i antalet mödrar för oäkta barn faller för 

landsbygden i det 25:te men för städerna 
* i det 27:de och det 28:de lefnadsåret. Siff- 
' rorna för 16:de 17:de 18:de lefnadsåret! 
! äro ofantligt öfvervägande för landet. Af
i 10,000 mödrar i det 17:de lefnadsåret falla 
I på landet 18,29 mot 9,56 på städerna; i 
: 18:de lefnadsåret ställer sig skilnaden ännu
j långt starkare, nemligeu som 69,32 · till 
ί 28,70: ' det 19:de minskas den åter —■



129,01 till 117,17, — för att i (let 20:de å ' 
nyo tilltaga med 290,75 mot 222,38· Pro- . 
centen af mödrar till oäkta barn är dess 
utom i tilltagande på landet, från 8,46 proc. | 
till 9,65, men i aftagande i städerna, från 1 
21,93 till 21,68, nemligen om 1871 jem- 
föres med hela det föregående decenniet. ; 
Stigandet i hela riket sedan 1865 af de ¡ 
ogifta mödrarnes antal vållas ensamt af 
landsbygden, och den blir så mycket mei i 
ögonen fallande, som man vet att stora 
skaror af dessa olyckliga, för att dölja sin 
vanära, årligen inflytta från landet till stä- 
derna, och att deremot i de senare manga I 
verkliga äktenskap blifvit, ehuru utan iakt
tagande af de lagliga formerna, ingångna 
af dissenter, hvilkas barn följaktligen tills 
vidare måste räknas biand de oäkta. A andi a 
sidan är det sant att från och med 1861 
räknas i Statistiska centralbyrån de barn 
som födas efter lagligt ingångna äktenskap 
såsom äkta, men icke sådana som sedermera 
legitimeras genom vigsel. I afseende pa 
mödrarnes civilstånd ställa sig siflioina 
sålunda: på landsbygden gifta 1,05 proc., en
kor och frånskilda 4,16,trolofvade 11,16 och 
icke gifta 83,63 proc, mot i städerna respek
tive 0,77, 2,15, 5,50, och 91,58- Afven här 
framträder således förändringen ofördelak
tigast för landet hvad de gifta, enkoina 
och frånskilda hustrurna beträffar.

1 afseende på dessa onekligen betänk
liga förhållanden yttrar chefen för Stati
stisk* byrån: »Man hänvisas alltså förnäm
ligast på en sedlig förslappning, soin möj
ligen torde sammanhänga med de massoi 
af den manliga befolkningen hvilka af en 
mängd stora arbetsföretag lockas att föra 
ett ambulatoriskt lif och frigöra sig från 
goda hemseders band.» Vi kunna för våi 
del icke se saken fullt så mörkt, och vi 
skola genast få tillfälle att uppvisa en om
ständighet som synes oss vitua emot ett 
tilltagande sedeförderf, nemligen den båttre 
vård som nu mera egnas åt de oäkta bar
nen, och hvaraf en följd blifvit deras min
skade dödlighet i den spädaste åldern. Det 
fins intet skäl att antaga en absolut ökad 
lättfärdighet, som har sin rot i nöd, sjelf- 
förakt och bristande utkomstmedel. Der
emot anse vi det icke omöjligt att den nu 
uppväxande ungdomen icke har samma 
vördnad som förr för kyrkan och dess ord
ning, hvarmed vi dock ieke vilja säga *itt 
irreligiositeten i sig sjelf gjort några sär

deles framsteg. För att kunna bilda sig en 
tydlig föreställning härom måste man veta 
en sak hvarom de närvarande statistiska
tabellerna icke lemna oss den ringaste upp
lysning, nemligen huru många af dessa barn 
tillhöra samma föräldrar och följaktligen
äro i åtnjutande af ett jemförelsevis be
tryggande familjelif, ehuru det saknar de 
lagliga garantierna’. Att till rangen af lag
ligt giltiga äktenskap upphöja sådana för
eningar, som blifva mer och mer talrika, 
är en af de borgerliga och sedliga intres
senas allra första fordringar, och det kan 
enligt vår tanke endast ske på ett sätt, ge
nom medgifvande af det civila äktenskapet. 
Yrkandet på rättigheten att fakultatift ingå 
äktenskap inför de borgerliga myndighe
terna återkommer vid hvarje riksdag men 
tillbakavisas lika envist, och sannolikt anse 
sig motståndarne handla i kyrkans intresse. 
Vi äro öfvertygade om motsatsen. Det kan 
icke vara nyttigt, vare sig för kyrkan eller 
religionen, att en mängd förbindelser ingås 
som sakna den borgerliga sanktionen. Att 
der tinnes en stor brist i den sedliga upp
fostran vilja vi icke förneka; man ger bar
nen för mycket begrepp om dogmer och 
hvad man skulle kunna kalla för kyrklig
etikett, men alldeles för litet om handlin
garnas egen inneboende sedliga halt. Men 
detta kan afhjelpas. Om föräldrar och upp
fostrare läte ungdomen veta hvad som är 
hufvudsaken i äktenskapet, nemligen sam- 
manlefnaden och trohetsföresatsen, skulle 
ett mindre antal flyktiga förbindelser kny
tas, och de som inginges skulle först genom 
tänkesättets helgd och sedan genom den 
allmänna seden förädlas till verkliga och 
varaktiga föreningar. Sannolikt skulle då 
också giftermålen ingås vid en tidigare 
ålder.

Det fins få statistiska siffror som äro 
bättre mätare af samhällstillståndet än upp
gifterna på procenten af dödfödde och död
ligheten i de allra första lefnadsären. Vi 
äro i detta afseende i vårt land ganska 
långt ifrån hvad som vore önskvärdi när 
man betraktar saken i dess helhet, ty det 
visar sig att de svagare skördeåren hafva 
en alldeles för stor inflytelse pa dessa siff
ror. Sålunda var under det sistförflutua 
årtiondet procenten af de lefvande födde 
högst 1860 och 1864, nemligen 66,19 och 
65,5, men lägst 1868, nemligen 53,44. hvar- 
ifrån den under 1871 åter steg till .>8,93
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på hvarje 1000-tal af den qvinliga be
folkningen. Men förhållandet mellan de 
lefvande och dödfödda oäkta barnen har 
undergått en högst märkvärdig förbätt
ring, från 3,11 procent för hundra år se
dan till 9,57 under sista deccenniet, och 
11,03 särskildt för 1871. Dödligheten i 
det första lefnadsåret för hela riket var 1860 
16,482, 1868 19,351,-men sjönk sedan 
oupphörligt, så att den 1871 endast upp
gick till 14,4/5; för andra lefnadsåret äro 
dödlighetssiffrorna för dessa år respektive 
3,895, 5,703 och 3,111. Vi sakna i de 
officiella tabellerna en särskild redogörelse 
för dödligheten bland de oäkta barnen, men 
af de speciella uppgifter som i detta af- 
seende kommit till vår kännedom synes 
den slutsatsen berättigad, att förbättringen 
inom denna klass varit ännu större än bland ■ 
de äkta födde. Mödrarna hafva således va
rit föremål för en bättre omvårdnad och 
barnen sjelfva i åtnjutande af fördelaktigare 
vilkor för sin utveckling. Sådant vitnar 
icke om slappad sedlighet, om ock begrep
pet om skilnaden mellan äkta och oäkta 
börd förlorat en del af sin förra betydelse.

Dödlighetstabellerna efter ålder och kön, 
sådana som de enligt ett oförändradt for
mulär år från år af Statistiska centralbyrån 
meddelas, äro bland de mest öfverraskande 
ui kunder man kan betrakta. 1 allmänhet 
gäller naturligtvis att dödligheten under 
det första året är störst och att den sedan 
successift aftager, så att det redan är ovan
ligt om mer än en enda person i hela ri
ket årligen dör. vid 100 års ålder eller 
deröfver. De båda sista år för hvilka sta
tistiska redogörelser hafva blifvit lemnade 
läkna hvardera 1 manlig person som dödt 
vid 101 ars alder, men så rigorösa äro 
de statistiska lagarne att båda åren visa 
samma antal qvinnor som öfverlefvat 100 
år, nemligen 4, af hvilka 1871 en upp
hann 102, tvenne 103 och 1 104 års ål
der. Men inom dessa gränser mellan 1 
och 100 ar är progressionen ingalunda regel
bunden, ty dödligheten t. ex. vid 20:de 
och 29:de lefnadsåren är i allmänhet större ' 
än vid de båda näst föregående, och lik- ' 
så infaller vanligen efter midten af fjerde 
årtiondet någon dödlighetsförminskning, lik
som äfven det 36:te eller 37:de lefnads
året skulle vara en kritisk period. En så
dan. tidpunkt visar sig äfven i flere berättelser 
som vi jemfört ligga omkring det 60:de

året, så att det synes som vore det lättare 
att uppnå 62 äu 61 år. Vi skola dock 
icke vidare fullfölja dessa antydningar, dels 
emedan vi hafva allt för få jcmförelsepunk- 
ter, dels och i synnerhet derför att saken 

! synes häntyda på några hygieniska förhål- 
[ landen, hvilka endast en "läkare kan klart 
‘ bedömma. Vi inskränka oss derför till den 
i anmärkningen att chaucerna för mennisko- 
I lifvets tillväxt, långt ifrån att aftaga med
i kulturen, tvärt om varit i regelbundet till

tagande allt sedan dessa förhållanden varit 
föremal för tillförlitliga iakttagelser. Se
dan början af vart tabellverk, omkring 
medlet af 1700:talet, har dödlighetspro
centen nedgått från 2,77 till 2,02 under 
1870, och 1871 ännu ytterligare till 1,72, 
eller med nära en tredjedel, hvarvid mor- 
taliteten i städerna och på landet förhåller 
sig såsom 2,29 till 1,64. Enligt dessa spe
cifika ålderstabeller visar medelåldern vid 
tiden för 1871, då i hela riket betraktas, 
34,02 för mankön oeli 39,77 för qvinkön, 
hvaraf särskildt för städerna 27,31 emot 
00,7», och särskildt för landsbygden 36,19 
mot 41,00· Medeltalen af dessa siffror för

j decenniet 1860—70 voro i allmänhet 4 
till 5 enheter lägre, och från minimiåret

i 1862 till 1871 uppgår skilnaden ända till 
' 8 och 9 enheter.
I Vi hafva i det närmaste genomgått allt 
' af vigt i den officiella berättelsen, ty sta

tistiken öfver de olika dödsorsakerna och 
raortalitetens fördelning mellan årets sär
skilda månader anse vi oss i denna hasti
ga öfversigt icke behöfva vidröra. Det 
återstår oss då blott eu enda punkt af nå
got större, intresse att dröja vid, och det 
är folkmängdens fördelning mellan lands
bygd och stad. Såsom våra läsare allmänt 
känna, är det få civiliserade länder der stä
dernas invånare utgöra en obetydligare del 
af den samfälda befolkningen äu i vårt 
fädernesland, och vi kunna odeladt glädja 
oss deröfver, ty de stora menuiskomyrstac- 
karue London, Paris, Wien, och på de se
naste åren äfven Berlin, för att icke tala 
om de amerikanska och asiatiska hufvud- 
städerna, erbjuda endast sparsamt de vil
kor som menniskolifvet behöfver för sin 
sunda utveckling och sitt välbefinnande. 
Emellertid ligger det i sjelfva sakens na
tur att äfven hos oss städerna måste till
väga på landsbygdens bekostnad. Pro
portion till landet har inom 11 är höjt sig
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omkring 2 proc, och står för närvarande sa- , 
■som 13,1! till 86,89, och. några af de större [ 
städerna hafva från 1861 till 18/1 fatten 
ganska betydande tillväxt, såsom Stock
holm från 116,496 till 138,512, Göteborg 
från 38,504 till 57,360,,Malmö från 20,149 
till 26,426, Norrköping· från 20,828 till 
24,916, Jönköping från 7,729 till 11,254 
o. s. v. Andra städer äro deremot i ett 
regelmessigt aftagande, och 37 af dem 
minskade 1870 sin befolkning, ehuru un
der 187 1 detta var förhållandet endast med 
18. Det största tillbakagåendet visar sig 
för Nyköping från 4,825 till 4,001, Ve- 
stervik från .5,530 till 5,211, Skeninge 
från 1,532 till 1,436 o. s. v. I städernas 
led har Trelleborg inträdt med 2,022 in
vånare, och några större köpingar, såsom 

Arvika med 1,089, Motala med 1,631, 
Ronneby med 1,500 och Mönsterås med 
1,107 invånare, komma förmodligen snart 
att nödgas göra anspråk på rang, heder 
och värdighet af stad, så vida icke en så
dan reform i domstolsväsendet blir för 
den närmaste framtiden genomförd att all 
judiciel åtskilnad upphör mellan stad och 
land. Det fins ännu 14 städer i riket med 
en folkmängd under 1000, ända ned till 
280, och äfven residensstäder äro sa ute
slutande anvisade på sitt lilla jordbruk, 
och så utan alla vilkor för stadsmanna- 
näriugars bedrifvande, att det skulle vara 
dera en ovärderlig välgerning att blifva 
qvitt sin på en gång orimligt dyra och 
högst underhaltiga jurisdiktion.

Litter
Europas statslif och tilospfins politiska läror. I 

Den nyare historiens hufvudepoker betrak
tade ur filosofisk synpunkt af Wilhelm Bo
lin, extraord. professor vid universitet i Hel- ¡ 
singfors. Första och andra bandet. Hel- | 
singfors. Th. Söderholm 1870 och 1871.

Problemet om viljans frihet, kritiskt och logiskt j 
undersökt af Dr W. Bolin, docent vid uni
versitet i Helsingfors. Akademisk afhandling.
Helsingfors, Frenckel et son 1868.

Ett nytt filosofiskt system af Wilhelm Bolin 
(i Svensk Tidskrift, Augusti 1872.)
Í slutet af 1871 meddelade vi eu kort 

anmälan af det första bland de arbeten 
hvilkas titlar vi nyss uppräknat, under ut
talande af den förhoppningen att vid ett 
annat tillfälle få göra närmare bekantskap 
med det samma. Andra litterära saker 
hafva sedan dess trängt sig på oss, och då 
ett par af de dagliga tidningarna lemnat 
ganska omfattande redogörelser för »Europas 
Statslif», kunde någon vidare åtgärd å vår 
sida hafva varit öfverfiödig. Professor Bo
lin innehar redan ett högt aktadt namn 
inom den svenska litteraturen, men få äro 
de som sysselsätta sig med filosofiska fack
studier, och den stora allmänheten bibe
håller ännu den, hvad professor Bolin åt
minstone beträffar, ganska irriga föreställ
ning att arbeten som beröra något af de 
filosofiska forskningsområdena sakna intresse 
för vanliga läsare eller i alla händelser äro 
för mycket öfver deras fattning — grœca 
sunt, non leguntur. Vi hade kanske icke

atur.
heller nu, då så många andra saker taga 
vår och andras uppmärksamhet i anspråk, 
kommit att företaga vår lärde ock snillrike 
finska grannes arbeten i närmare ögonsigte, 
men vi hafva denna gång dertill en särskild 
anledning. Han är i egenskap af talare 
och föreläsare lika elegant, klar och fängs
lande som han är i egenskap af skriftställare, 
och vi erinra oss särskildt några med stort 
bifall i hans fädernesland hörda föredrag 
öfver betydelsen af karaktererna i Shake
spear’s dramer, hvilka Helsingforstidnin- 

Î garna på sin tid med högt erkännande re-
i fererade. En dylik estetisk njutning blir 
I inom få dagar beredd åt hufvudstadens in-
j vånare; i serien af de föreläsningar som 
i denna vår varit på Vetenskapsakademiens 
: hörsal anordnade af styrelsen för Stock4
! holms Högskoleförening har professor Bolin· 

vänligt erbjudit sig att deltaga med sex 
föredrag öfver personligheterna i det sha- 
kespearska dramat.

Af företalet till det förstnämda och större 
arbetet finner man att det ursprungligen 
utgjort en serie af föreläsningar inför Hel-

I singfors universitet, och att denna högt 
ansedda vetenskapliga korporation anvisat 
medel till dess offentliggörande. Detta är 
hedrande och betecknande icke blott för 

i den stora liberaliteten i tänkesätt hos de 
I akademiska fäderna — ty hr Bolin är i sin 
I tolkning af staternas historia politiskt fri-
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ton hos universitetspubliken hvarom det ■ 
synes oss vitna. När vi i vårt eget land 
höra talas om akademiska föreläsningskurser 
i filosofi, tänka vi oss gerna ett abstrakt 
schema, eller en torr uppräkning af de klas
siska systemen, med deras expositioner och 
den häfdvnnna medföljande kritiken, som 
visar huru den ena filosofen lemnar luckor 
och motsägelser i sitt system, hvilkaafden 
närmaste efterföljaren blifvit delvis fylda 
och- förmedlade, medan åter denne i sin 
ordning lernnat nya luckor och motsägelser, 
som i sin tur blifvit nödtorftigt och med 
samma risker lappade af en ny efterföljare, 
och så vidare i ordningen, ända till dess 
att föreläsaren kommit fram till Hegel 
Boström eller någon annan mästare, som 
för honom är hvad Napoleon III plägade 
kalla le couronnement de tédifice, sjelfva 
kroppåsen på den filosofiska systembygna- 
den, i hvilken tidens filosofiska spekulation 
helt och hållet kulminerar. Det är upp
friskande att se, huru dristigt den unge 
författare hvars verk vi hafva framför oss 
öfvergifvit denna trampade väg och slagit 
in på en annan. Naturligtvis måste äfven ¡ 
han hålla fast vid de stora klassiska perio- j 
derna och uppställa några ledande namn, i 
vid hvilka utvecklingen af statsteorierna un
der hvarje tidehvarf företrädesvis knyter sig, 
såsom t. ex. Macchiavelli, representanten af ¡ 
envåldsmakteu, .Jean Bodin, Hugo Grotius I 
och Hobbes, hvilka hvardera på sitt sätt 1 
förde den konstitutionella frihetens talan, | 
Milton såsom en exponent af de läror som i 
lågo under den engelska revolutionen, Al
gernon Sidney och restaurationen, Locke, 
Montesquieu och de franska stormfoglarne, 
Kant och Pichte i Tyskland, genom den 
romantiskt reaktionära perioden, af hvilken 
Nya skolan i Sverige är en trogen afspegling, i 
ända ned till Hegel och Wilh. Humboldt’ 
de sista namn som hittills vunnit burskap i 
den filosofiska klassiciteten. Men han in
skränker icke sin betraktelse till skolkorv- 
féerna och stannar icke vid den sista klassi
kern utan inrycker i sin betraktelse den 
allmänna litteraturen under de tider han 
genomlöper, och går fram, så långt vägen 
räcker, ända ned till våra lefvande och 
verkande politiska och litterära skriftstäl- 
larne.

Vi fästa exempelvis uppmärksamheten 
på den särdeles intressanta behandling hr

sinnad —· utan äfven för den vetenskapliga | Bolin gifvit åt de stora kyrkliga reforma’ 
I torernas uppfattning af staten och sam' 

hällsväsendet. Luther var ingen politisk 
filosof, men hau såg skarpt och klart äfven 
i verldsliga ting, och de dogmatiska skilj- 

; aktigheterna mellan honom och till exempel 
i Calvin återkommo troget i deras olika 

politiska öfvertygelser. Vi vilja minnas att 
; professor Bolins sammanställning af Luther 
I och Macchiavelli lifligt öfverräskade en 
; svensk anmälare af hans arbete. Tanken 
: på en sådan jemförelse har endast vid för- 
I sta påseendet något underligt. Saken är 
! att Luther visste att gifva åt religionen en 
Í hållning som öfverensstämde med det med- 
| borgerliga lifvet, ty detta afsåg han med 

sin tolkning af de evangeliska lärorna. 
»Luther gjorde just det hvad Macchiavelli 

. antydde såsom möjligt: att den kristna reli- 
I gionen kunde uppfattas i öfverensstämmelse 

med sin gudomlige stiftares ursprungliga 
' syfte, utan att sådant behöfde stå i strid 

med menniskans egenskap att älska ett hem 
pa jorden och att lefva och verka inom 
häremot svarande förhållanden. Det är ge
nom denua tendens reformationen är epok
görande. Öfvertygelsen om det sedliga och 
statsliga lifvets helgd och stora berättigande 
är den jordmon som befrämjar Luthers 
sträfvanden; det är han som låter Zwingli 
omgjorda sig med svärdet och falla i striden, 
samt tilldelar Calvins verksamhet en prägel 
som påminner om Macchiavelli's samhälls- 
regenerator.»

Författaren utvecklar i den följande af- 
delningen på ett särdeles intressant sätt 
denna sats och visar, huru påfvedömets 
nederlag ovilkorligeu innebar den verlds
liga maktens seger. »Den verldsliga mak
ten» var i detta fall ungefär liktydig med 
furstemakten, på hvars beskydd Luther grun
dade hoppet om sin reformations bestånd, 
och han framhöll vid hvarje lägligt tillfälle 
»de maktegandes af Gudi stadfästade anse
ende». Han ogillade derför också den af 
llutten och Sickingen företagna resnin
gen och hade månget allvarligt ord att säga 
»de mordiska och rofgiriga boudehoparne», 
ehuru han icke nekade giltigheten af de po- 
tiska fordringar som lågo till grund för 
bondeupproret. Hr Bolin har härvid anfört 
några yttranden af Prevost-Paradol och Las
salle, den señares i synnerhet märkvärdiga 
derför att han sasom socialist och revolu
tionär förklarar sjelfva rörelsens tendenser
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vara reaktionära och dertör dömda till un- ¡ 
dergång. Luther résonnerai- om uppror och ■ 
resningar säsom en utomordentligt praktisk 
man: lydnaden för öfverheten innebär för [ 
honom det ständiga kännemärket på from- ! 
het och rättsinne, i det att upproret är ett ; 
egenvilligt ingrepp i den för menniskornas j 
sammanlefnad nödvändiga ordningen, hvil- i 
ken vore ohjelpligt komprometterad, om , 
hvar och en skulle på egen räkning få göra i 
gällande äfven de mest berättigade fordrin- > 
gar. Upproret är i Luthers ögon förkast- I 
ligt, emedan det afsedda ändamålet aldrig ; 
på denna väg kan åstadkommas, och lidan- ■ 
det drabbar långt oftare den skyldige än : 
den oskyldige. Motivet kan vara rättvist, ' 
men handlingen blir ohjelpligen orättvis, i 
och deraf uppstår mera ondt än godt. Der- ' 
för är svärdet öfverheten gifvet för att straffa 
de onde och försvara de oskyldige. En i 
sådan skilnad iakttages icke af »herr Omnes», i 
ett älsklingsord hvarmed Luther betecknar ¡ 
den ouppfostrade hopen: den nådiga Omnes 
hugger till på vinst och förlust, och kan 
ingen ting göra utan att begå de gröfsta 
våldsamheter. Detta sätt att argumentera 
rättfärdigar ingalunda tyranniet, men det 
är icke så lätt att afgöra hvar tyranniet 
börjar, och när det kommer i pöbelns sinne 
att betrakta någon som tyrann, känner dess 
öfvermod inga gränser. Pöbeln iakttager 
ingen måtta och har inom sig oräkneliga 
tyrajiner, då legeringens tyranni utöfvas af 
en enda, och denna straffas nog en gång 
af Gud, utan att någon rättfärdig behöfver 
dertill bidraga. Intet värre finnes än den 
oförståndiga hopen »och ingen kan bättre 
hålla den i styr än en tyrann. Kunde 
ordningen upprätthållas på annat sätt, hade 
Gud nog gifvit något bättre medel än svär
det och tyrannerna. Svärdet visar hvars 
andas barn det har att tygla, idel förtviflade 
sällar, som göra ondt så ofta de kunna.»

Vi hafva något omständligare behandlat 
dentia episod för att gifva våra läsare ett 
begrepp om författarens metod. Det vore 
frestande att fullfölja ämnet och visa huru 
en katolsk skriftställare sådan som jesuiten 
Mariana kunde, ehuru förordande den kon
stitutionella monarkien såsom den lämpli
gaste statsformen, på fullt allvar tala om 
en makt som står öfver furstens, nemligen 
folkets, hvilket endast genom en öfverlå- 
telseakt på honom öfverflyttat sin befogen
het att inrätta samhället på ett sådant

sätt som genom ordning och förnuft gör 
menniskorna bäst delaktiga af en sann 
mensklig lefnad. Frestelsen att med nå
gon utförlighet dröja vid protestantiska och 
katolska andliga skriftställares statsteorier 
vid början af reformationstiden är så 
mycket större, som just i våra dagar stri
den mellan påfvedömet och den verlds- 
liga samhällsmakten synes vara i begrepp 
att upplåga å nyo, och det i ett omfång 
hvarom man icke gör sig någon föreställ
ning, men vi måste afstå derifrån för att 
i förbigående vidröra bokens sista kapitel.

En trogen åhörare af de filosofiska kolle
gierna vid våra inhemska universitet får i 
allmänhet, skulle vi tro, den föreställ
ningen att spekulationen är något som 
sväfvar i oändlig höjd öfver dagspolitiken, 
och det torde icke vara mången af veten
skapens unga ämnesvänner som hört La- 
boulaye, Prevost Paradol, August Comte 
eller Thomas Buckle på allvar behandlas 
såsom politiska tänkare. De lieste torde 
ej ens under hela sin studiitid hört dessa 
namn uttalas från en akademisk kateder, 

i knappast Vilhelm von Humboldts, John 
I Stuart Mill’s eller Herbert Spencer’s. Och
i likväl kan det sägas att det var Alexander 
I von Humboldts älskvärde och högt begåf-
j vade broder som grundläde hela den nya

ste politiska skolan, ehuru hans läror blif- 
vit på något olika sätt utvecklade i Tysk-

; land, Frankrike och England, ty det var 
1 han som först med en otvetydig klarhet 

uttalade den satsen att statens åliggande 
i icke är något annat än att gifva hvarje 
i medborgare trygghet för att de rättigheter 
! som tillhöra honom, så väl till person som 
' egendom, icke må störas genom främman- 
| de angrepp. Deri ligger, att staten icke 
i såsom en sjelfständig lefvande organism, 

vare sig såsom två- eller fyrfotad, sjelf är 
I något ändamål utan endast ett medel att
i utbilda menniskorna. Staten skall lemna 

de derför nödiga garantierna, derigenom 
att den afiägsnar alla de för ändamalet

■ hinderliga omständigheter som individen 
icke med egna krafter kan öfvervinna. 
Humboldt varnar äfven för deu samman-

j blandning af statsinrättning och nationa- 
litetsband som så ofta egt rum under den

! senaste tiden. Staten måste hafva vissa 
' yttre medel för att befordra sin negativa. 
| uppgift, men det förnämsta stödet för sä- 
i kerheten är den andliga friheten, och öf-
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ver hufvud folkets odling, lin ren för- 
nuftskonstruktion af samhället, såsom den 
första franska konstitutionen, förkastade 
han såsom utan löfte om bestånd, emedan 
den var uppgjord utan allt samband med 
gifna förhållanden, ty förnuftet kan väl 
ordna och forma hvad som förefinnes, 
men det är ur stånd att skapa något nytt. 
Med sådana grundsatser, och med den starka 
tonvigt Humboldt lägger på individernas 
egen handlingsfrihet, som borde vara fre
dad från hvarje obehörig inblandning från 
statens sida, hade man väntat att han 
skulle mer än han gjordt utbilda det kon
stitutionella statssystemet, men äfven han 
var ett barn af sin tid och sitt land, och 
den egna hos honom inneboende idealite
ten dref honom att i tankens och fantasi
ens rike söka den frihet som han i det 
yttre samhällslifvet icke fick se förverkli
gad. I l· rankrike var det i främsta rum
met Laboulaye som upptog och utbildade 
hans lära i sina äfven hos oss bekanta 
arbeten »om staten och dess gränser» och 
Förenta staternas konstitution. Mera lästa 
än dessa äro hans populära skrifter Paris i 
Amerika och Kung Pudel; men andan och 
riktningen äro de samma, fastän han här 
klädt dem i fantasiens drägt. I England 
var det John Stuart Mill som, genom sina 
berömda arbeten om friheten och det re
presentativa styrelsesystemet, fortgick på 
den af Humboldt öppnade vägen, och det 
torde vara mer än en förmodan, att det 
senare verket, lifligt och med intresse stu- 
deradt af en bland våra främsta statsmän, 
just under den tid då 1865 års riksdags
ordning författades, icke var utan ett visst 
indirekt inflytande på den samma. Pro- 
lessor Bolin har gjort sig till grundsats 
att icke i sitt verk upptaga exponenterna 
föl de samhälliga förirringarna, och vi tro i 
för öfrigt icke att Mill då hr Bolin skref 
hade omfattat de socialistiska, och till och | 
med rent kommunistiska läror, för hvilka 
han under de båda sista åren gjort sig 
till apostel, Ï synnerhet hvad jordegendo
men och den limiterade arfsrätten beträf
far. Ett renare filosofiskt sinne är Spen
cer’s, hvars betydelsefulla filosofiska verk- | 
samhet ännu är så godt som alldeles okänd ■ 
i vårt fädernesland. Hans sista stora ! 
psykologiska verk känna vi tills vidare ¡ 
endast genom tidskriftsartiklar. Spencer 
betraktar staten så att säga såsom en lifs-

företeelse, så att lifvets egna lagar utgöra 
nödvändiga förutsättningar 'för ett sam- 
fundslif. Men den enskildes lif frigör 
statens, och det måste finnas inenni- 

: skor innan det kan finnas ett samhälle.
Hvad som bestämmer vilkoren för sam- 
manlefnadeu är att den enskildes frihet 

Í att handla och röra sig endast, inskränkes af 
samma frihet för alla de ofriga. Både 
Spencer och Prevost Paradol förklara sig 

I för den demokratiska statsförfattningen, 
men ingalunda för den större förmåga 

; denna statsform skulle ega att afhjelpa alla 
j brister och .öfverblicka gränslösa göromål, 

utan derför att folkets andliga bildning 
och sedliga medvetande derunder bäst be
främjas. Hos alla dessa författare ligger 
en kraftig protest mot det förtryck som 
socialism och kommunism söka utöfva 
öfver den enskilde.

Det innerliga förhållandet mellan vår 
tids statsväsende och den derpå riktade 
forskningen framstår ej mindre tydligt 
deri, att liksom det i verkligheten endast 
gäller att blifva trogen de grundsatser 
som genom, absolutismens fall i England 
och revolutionen i Frankrike ingått i fol
kens lif samt vid hvarje ny rörelse — se
dan öfverdrifterna fått fördunsta - endast 
erhållit ökad giltighet, så kan äfven teo
rien i våra dagar icke uppställa några an
dra vilkor för ett sundt och kraftigt stats- 
lif än dem hon en gång antagit så%om 
principer för rätt och frihet. I denna 
mening måste vetenskapen om staten, sä 
vidt den stöder sig på dessa grunder, anses 
vara i sin allmänna gestalt afslutad ge
nom den uppfattning som författaren utan 
tvifvel med skäl ansett sig kunna benämna 
den humboldtska. Skriften om viljans frihet 
är mindre lättläst, såsom hållen helt och 
hållet i det filosofiska skolspråket, men 
ändå icke obegripligare att man med van
lig bildning och någon uppmärksamhet 
rätt väl kan förstå den. Det mått af· ef
tertanke, och om man så vill ansträng
ning, som användes för läsningen deraf 
blir icke obelönad: problemet är ett af 
de vigtigaste af dem som i närvarande 
ögonblick stå på dagordningen, och om 
lösningen, i fall man får tala om en så
dan, icke är ny utan måste till alla sina 
väsentliga delar sökas inom filosofiens 
klassiska period, så beror detta derpå att 
hela den moderna spekulationens arbete är



så att säga ett historiskt. Hafva vi rätt 
fattat den innersta tråden i professor Bo
lins vetenskapliga verksamhet, så går den 
Ut pä att bekriga de lemningar af hegel- 
ianism som ännu finnas qvar i de nordi
ska nationernas medvetande, och att i grund 
rasera den teknik som denna skola infört 
i diskussionen. Hans metod är derför en 
helt annan än den vanliga, ehuru äfven 
han gifver expositioner af systemen och i 
kriticerar dem, men han har icke valt ' 
motsatsförmedlingarnas väg, utan han går ' 
dristigt till baka till eu klassisk doktrin ■ 
och ställer sig på dess allmänna stånd- | 
punkt, ehuru han ingalunda undandrager ; 
sig att vidare utveckla och generalisera 
den. Denna ståndpunkt är väsentligen i 
Spinozas och den så kallade determinis
mens. Des Cartes förutsatte viljans frihet ; 
såsom en af de menniskosjälen medfödda j 
förmögenheterna, men det visade sig snart 
att denna förutsättning icke var hållbar, ¡ 
och en djupare forskning sökte, om vi så I 
få uttrycka oss, en bestämd och objektiv j 
orsak till hvarje fri viljeyttring, hvaraf 
determinismens system erhållit sin benäm
ning. Det vore också i sanning· under- . 
bart, om allt annat i naturen skulle lyda 
eviga lagar men icke det menskliga vil
jandet, och långt ifrån att förlusten af 
nyckens så kallade frihet skulle göra 
något intrång i den menskliga värdig
heten,. lärer det väl få medgifvas, att ju 
mer viljan regleras af förnuftiga lagar, som 
ligga öfver godtyckets oberäkneliga språng, 
desto högre stiger individen i sedlig hög
het och närmar sig sin eviga uppgift. 
Den exakta forskningen, med hvilken de
terminismen alltid stått i närmaste sam
manhang, har å nyo beraäktigat sig doms- 
rätten öfver hvad menniskan är, hvad hon 
från början varit och hvad det är menin
gen att hon skall blifva, och denna forsk
ning ställer henne i ett allt närmare sam
manhang med den öfriga skapelsen.

Determinismens bevisning för riktigheten 
■af dess uppfattning är dels positiv dels 
negativ. Den senare går ut på att förklara 
det af deterministerna s. k. »frihetsskenet», 
som uppkommer genom viljandets samband 
med känslan af tillvaro; den ledighet och 
hinderslöshet hvarmed ofta upprepade hand
lingar utöfvas, i förening med förmagan 
att i tanken öfverskåda och sammanhalla 
deras mångfald, synes lemna ett stöd at

denna skenbara frihet, Att viljandet inom 
individen sker utan direkt inverkan från 
något annat, bevisar lika litet frånvaron af 
bestämmande omständigheter, som om man 
skulle rörande våra sinnesförrättningar an
taga att de verka oberoende af några vilkor, 
emedan dessa icke skönjas under den van
liga varseblifningsprocesseu, som endast 
lemnar oss de färdiga resultaten. Den po
sitiva bevisningen stöder sig på menniskans 
kroppsliga sammanhang med hela den öf
riga naturen, de svårigheter som viljan har 
att öfvervinna för att genomföra sina i 
sjelfbevarelsedriften ursprungna syften, de 
vilkor som betinga valet i dess gifna be
roende af de lagbundna andliga funktio
nerna, och slutligen på erfarenheterna från 
det verkliga lifvet, allt ifrån motiven till 
de alldagligaste handlingar ända upp till 
dem som skalder och häfdatecknare inlägga 
hos de personligheter som äro föremål för 
deras skildringar.

Vi vttrade eu gång i vår redogörelse för 
Buckle’s bekanta arbete (årg. 1872 s. 503 
följ.) något om det starka intryck hans 
vakna och uppmärksamma sinne mottog af 
regelbundenheten i de statistiska företeel
serna. Detta var ingen tom inbillning, 
ehuru han såg sakerna ensidigt, och de
terminismen har allt ifrån början kallat 
den empiriska och exakta forskningen till 
sitt bistånd. Utom det att vetenskapen om 
lifsfunktionerna behandlar menniskan i oupp- 

. lösligt sammanhang med den öfriga naturen, 
hafva de undersökningar som gälla speciella 
menskliga förhållanden ledt till den viss
heten att äfven i odlingens vilkor och ytt
ringar råder en lagbunden ordning, en för- 
knippning af orsaker och verkningar, fullt 
motsvarande det kausalförhållande som her- 
skar i den yttre naturen. Etnologi och 
språkvetenskap, allmän historia och kultur
historia, statsekonomi och alla grenar af 
socialvetenskapen, äro alla lika talande vit- 
nen om denna lagbundenhet i det and
ligt menskliga, på grund hvaraf hvarje in
tellektuell och sedligt framsteg som vårt 
slägte gjort visat sig bundet vid oefter- 
gifiiga yttre vilkor. »Den nödvändighet», 
säger professor Bolin, »som gör att jern 
behandladt med saltsyra vid en viss tem
peratur förvandlas till ett salt år fullt nt 
den samma som gör att ur vissa premisser 
följer blott en bestämd riktig konklusion, 
eller af gifna faktorer blott ett visst resultat.



Spinoza sätter viljans praktiska frihet i 
en förnuftig nödvändighet af bestämmande 
motiver, vunnen genom en full och klar 
insigt i handlingarnas följder, hvaremot den 
som handlar på grund af lidelser och nyck
fulla impulser är den verkligt ofrie. Han 
kommer på detta sätt till den slutsatsen, 
att de fritt viljande äro några få vise, som 
hålla sig på afstånd från det förvirrade 
menniskolefvernet och i ett slags orienta
lisk quietism fördjupa sig uti undersöknin
gar om andens vilkor. Hr Bolin bestrider 
i en särdeles intressant undersökning denna 
inskränkning, och visar att ehuru menni- 
skorna i allmänhet icke äro mäktiga af ett 
logiskt bindande resonneinent, har dock 
flertalet ett instinktlik riktig uppfattning 
af det rätta, ty annars skulle inga lagar 
kunna stiftas och af massorna åtlydas, intet 
begrepp finnas om brott eller dygd, om 
rätt eller orätt, utan de få visst blifva offer 
för de fysiskt öfverlägsna oupplysta mas
sornas tyranni. Endast genom sann upp
lysning befrämjas den rätta viljans frihet, 
som emanciperar menniskan undan nyckens 
och de blinda impulsernas tyranni. Den 
egna handlingsförmågans uppöfvaude och 
stärkande genom sunda sedliga vanor är 
föremålet för en fortgående uppfostran, först 
äf andra, sedan af oss sjelfva; nödvändig
heten för det sedliga lifvet af goda och 
rena vanor har determinismen bättre åda
galagt än hvilket annat filosofiskt system 
som helst.

Skriften om viljans frihet är en teoretisk 
afhandling, med sträng och bindande be
visning, ur hvilken läsaren sjelf får draga 
de praktiska slutföljderna; författaren nöjer 
sig med att yrka upphäfvandet af motsatsen 
mellan determinism och indeterminism, då 
det i högre mening icke vidare lins någon 
skilnad mellan frihet och nödvändighet. 
Hvad som gör viljan ofri är okunnigheten, 
som förorsakar att den viljande endast ser 
de omedelbara och enskilda följderna af en 
handling, till ex. de sinliga behofvens till
fredsställande med stulna penningar, eller 
hämdkänslans ögonblickliga gratifikation ge
nom en våldshandling, men icke ser de af- 
lägsnare och allmännare följderna, fulla af 
olycka för den handlande sjelf och hans 
medvarelser.

En praktisk konklusion har dock förfat
taren sjelf dragit af sin undersökning, då 

han i fråga om dem hvilkas bristande upp- 
: fostran satt dem ur stånd att fritt och af sig 
i sjelfva iakttaga den sedliga ordningens före- 
! skrifter yttrar följande ord, som bära prä-
i geln af en sann och vacker humanitet, 
t »Derföre är en human kriminallagstiftning 
I betänkt uppå att på fullt allvar och sam-
¡ vetsgrant gifva straffet en försonande be- 
; tydelse, att det samma blir medel till att. 
. efter förmåga upphjelpa det som uti den 

felandes utveckling blifvit försummadt med 
afseende å viljans oundgängliga kultivering. 
Det är lyckligtvis redan en trivialitet att i 

' »samhällets olycksbarn» se en »spegelbild 
I af samhällsförhållandenas brister», och att 
I hänföra deras missöde till en dålig upp- 
1 fostran och hvad dermed sammanhänger. 
: De äro i sjelfva verket ett offer för det 
■ ofria viljandets under vissa förhållanden 
1 oundvikliga förevaro. Flertalet, af de sA 
\ kallade oduglingarne äro så att säga för-
j dröjde i sin utveckling ; ty i grunden röja
' de en permanens af vissa, under den indi- 
! viduella utvecklingstiden oundvikliga olater, 
I hvilka under gynnsamma förhållanden icke 
I konsolideras till psykiska anomalier, utan, 

emedan de äro öfvergående, endast betrak
tas såsom löjliga, dåraktiga, genom tjeniiga 
medel utplåuliga.»

Förliden höst öfverraskades läsarne af 
I Svensk Tidskrift med en filosofisk uppsats, 
Í så olik som möjligt med hvad som af det 
! slaget i vårt upplysta land plägar produ- 
1 ceras. Det var professor Bolins särdeles 
j klart och väl skrifna exposé af E. von Hart

manns bekanta »Philosophie des Unbewus
sten», en dyster men i högsta grad ge
nialisk verldsåskådning, uppsprungen i hela 
riktningen af den tyska skolfilosofien men 
fullständigt utvecklad i en ung tysk dok
tors hufvud, hvilken började sin bana så
som militär men för dålig helsa fann sig 
föranlåten att egna sig åt studier. Hart
manns system skiljer sig himmelsvidt från 
den kongl. svenskt-akademiska idealitets- 
filosofien, för hvilken den yttre verlden 
icke har någon annan tillvaro än den det 
tänkande subjektet genom sin reflexion be
hagar förläna henne, i det den tyska tän
karen tvärt om stöder sig på den exakta 
forskningen och söker den ontologiska för
klaringen öfver tingens tillvaro i materien, 
icke som en liflös massa utan såsom ett 
system af omedvetet viljande, verkande och 
lefvande krafter, som först hos den högst



organiserade varelsen utveckla sig till sjelf- 
medvetande. Också finner sig tidskriftens 
redaktion nödgad till en reservation och 
en förklaring: någon kritik af systemet är 
obehöflig »inför vårt lands filosofiskt bil
dade allmänhet». Det är väl temligen gif- 
vet att tillvarons knut icke är löst med 
framställningen af denna omedvetna ska
parekraft hos sjelfva tingen, hvilken står i 
lika skarp motsättning mot den materiali
stiska spekulationen som mot det dogma
tiska antagandet af en personlig och sjelf- 
medveten skapare öfver och utom naturen. 
Men alldeles rätt torde professor Bolin hafva 
deri att Hartmann genom sitt arbete lem- 
nat ett oskattbart bidrag till filosofiens ut
veckling, så väl genom den snillrika tolk
ning han gifvit åt sina föregångares system 
som genom den kritiska hållning han i af- 
seende på dem ådagalagt, och han har inom 
sin vetenskap redan intagit ett så bety
dande rum att han icke kan lemnas obe
märkt af dem som tro att det tins en filo
sofi äfven efter Hegel eller Boström. Med 
pessimismen i hans uppfattning få vi hafva 
fördrag, ehuru den är öfverraskande ; denna 
sorgbundna åsigt af tillvaron började med 
Schopenhauer, som sjelf hade uti sig ett 
godt stycke orientalisk qvietism, men hans 
efterföljare har gått så långt, att för honom 
har endast plantans och det lägsta djurets 
medvetslösa handling en lycksalighet, som 
blett aftager i den mon man uppstiger

! på varelsernas skala, och den lugna förin 
i telsen är det enda mål till hvilket den 

upplyste kan sträfva — det är budhismens 
nirv'âna ända upp i dagen. Den qvicke och 
skarpsinnige Strauss har någonstädes sagt 
att denna förintelsefilosofi är den nödvän
diga och fullt konseqventa slutakten i det 
transcendentala systemet, och vi undra om 
han icke i detta fall träffat hufvudet på spi
ken. Men liksom den store (,'akyamuni hade

■ en verldshistorisk mission att uppfylla med
i spridandet af de läror hvilka ännu i dag räkna 

nästan lika många anhängare som kristendo ■
I men, så torde äfven Hartmanns nihilism vara 
I bestämd att utöfva en renande inflytelse på
j vår tids menniskor, hvilken den subjektiva 
i idealismen i all sin luftighet är oförmögen 
i att åstadkomma, och säkert synes oss, att 
i den hittills i det tomma intet upphängda 
1 spekulationen måste ännu en gång stiga ned

till jorden och hos de induktiva veten
skaperna skaffa sig något begrepp om de 
många saker i himmel och jord om hvilka 

I den hittills icke drömt. Den svenska all
mänheten står i en outplånlig förbindelse 
till professor Bolin för det ljus han hos 
oss spridt öfver forskningen i andra länder, 
och han skall genom de arbeten vi här 
sökt i korthet karakterisera, och åt hvilka 
vi önska rätt, många svenska läsare, hafva 
för alltid förvärfvat en framstående plats i 
vår litteratur.

Blick på
Ett särskildt drag i historien om »mini- 

stéren Adlercreutz» — för att tala i samma 
stil som en, af dess skrifkunniga beundrare 
— har varit den utmärkta välvilja dess 
medlemmar samtligen lyckats åtnjuta hos 
de stora tidningarna, en ynnest som dock 
icke synes sträcka sig högre än till den 
främste af rådgifvarne. Det är gammal
modigt att vara royalist; man är minister
ialist i stället. I samma nummer hvari en 
Ί våra stora samtida upplåter flere spalter 
för det mest verksamma understöd åt en viss 
regeringsproposition, utgjuter redaktionen 
rätt mycken galla mot konungens kröning. 
Så har det varit hela tiden. »Ministrarnos« 
personer äro heliga, men man visar sin pla- 

pressen.
tonska republikanism när det blir fråga 
om någon annan.

1 flere tidningar samtidigt har professor 
Sven Nilsson i Lund låtit publicera ett 
»Bref till en vän i Stockholm rörande den 
vid riksdagen nu diskuterade frågan om 
behofvet af frihet för fornforskningen äfven 
i Sverige». Titeln redan säger så mycket 
att vi ej behöfva vara vidlyftige angående 
sjelfva innehållet; vördnaden för en berömd 
åldrig vetenskapsman förbjuder oss att inga 
i någon kritik af denna skrifvelse, men nog 
må vi beklaga att den sett dagen. Det är 
en strids- och konjunkturskrift, som utan 
nytta upprifver gamla sår, men som sjelf 
erbjuder så många sårbara punkter att dess



Strödda underrättelser.

*

Spaniorernas utdöende i Kalifor
nien. I (len tyska tidskriften Das Ausland 
läses om detta fimne en artikel, hvilken vi 
här i sammandrag återgifva.

Den spanska kronan förlänade, då ännu 
ingen bestred henne rätten härtill, god
tyckligt åt förtjenta embetsmän eller oför- 
tjenta gunstlingar stora sträckor af områ
det vid Stilla hafvet. Länderierna hade 
ju intet värde, urinvånarne ingen röst der- 
vid. Allt hvad en ranchero, egaren till 
ett sådant furstendöme, kunde erhålla der 

var att han gladde sig öfver de tallösa 
hjordarne af sina halfvilda mustanger och 
boskap, som vaktades i berg och dalar af 
hans vacqueros, hvilka till hälften voro in
dianer, till hälften spaniorer, men fullstän
diga centaurer.

.Jordegarne voro omätligt rika, emedan 
de sällan hade tillfälle att träda i berörin»- 
med den yttre verlden, ehuru hvarje fä 
kreatur då blott representerade värdet af 
en enda mexikansk dollar. Detta var den 
bestämda taxan för alla, antingen nu ”ko-

Viir samtida synes då verkligen tro at¿
1 lika mycket varor för

Vi få väl
Hvad vi få med säkerhet är tre dan

en köpare skall få 
en krona som för en riksdaler?
se.
ska mark för vår riksdaler; danska natio
nalbanken ville så ha det, och vår finans
minister var nog artig att af en så vigtig 
anledning ändra en nyss förut starkt ut
talad öfvertygeise samt för detta ändamål fö
reslå Sveriges riksdag en konverteringssifira 
pa hvilken säkert ingen förnuftig menniska 
kommit att söder om Kongeaaen.

rVya Dagligt Allehanda erkänner «med 
nöje den stora talent hvarmed alla invänd
ningar mot konventionen och lagförslagen 
blifvit besvarade samt ytterligare stöd anför
da för de af hr departementschefen omfattade 
åsigter specielt hvad angår konventeringen, 
— just med undantag af den här ofvan 
omrörda omständigheten». Oss skulle det 
hatva förvånat om talenten varit ringare, 
efter en sa god öfning i myntkomitén, 
myntkonferensen, den kungliga propositio
nen, det sammansatta utskottet och dertill 
minst ett tjog vidlyftiga tidnings- och tid
skriftsartiklar. Men det återstår ännu en 
talang att göra rättvisa åt, nemligen den 
som med det talade ordets makt för de 
sista veckorna notoriskt utvecklat ett be- 
undransvärdt nit, för att bland andra kam
marens ledamöter förvärfva proselyter åt 
regeringsförslaget. Huru som helst riks
dagens beslut kommer att i denna fråga 
utfalla, sa är det säkert att de medel som 
varit begagnade för dess genomdrifvande 
nog inom kort skola få sin ganska märkvär
diga historia.

förblödning vore oundviklig, i fall någon 
vidrörde den med ett skarpt vapen. Vore 
professor Nilsson och hans vänner i Sven
ska Fornminnesföreningen förnuftige, skulle 
de glädja sig åt lagutskottets ganska libe
rala förslag att endast begära hembudsrätt 
at statens arkeologiska museum för brons
fynden. De kunna få mindre än så, och 
för vår del tro vi icke att riksdagen vill 
gå mycket längre.

Nya Dagligt Allehanda har en ny arti
kel om myntreformen, och om vi ej miss
taga oss, hafva dess bet mklighetér mot den 
kungliga propositionen icke så litet tillta
git. Det är, såsom man kan vänta, kon- 
verteringsgrunden hvari vår samtida finner 
motiveringen »något svag». Detta är möj
ligt, menar han, till och med sannolikt, 
att man, såsom sakerna nu stå, icke kan 
komma till något annat resultat än det 
af chefen för finansdepartementet åsyftade; 
»men den väg som blifvit beträdd för att 
komma dit synes oss något för mycket be
händig». Uppmärksamhet har blifvit väckt 
på de olika tidslängder man begagnat för 
att taga silfrets medelvärde. I den kung
liga propositionen är det tre månader, ° i 
Dagbladsartiklarne fyra, i utskottsbetän- 
kandet/em; — alla dessa urkunder äro flut
na ur en och samma penna, hr doktor Hans 
Forssells, och författaren i Aftonbladet vill 
utsträcka tiden till sex månader, hvilket 
ock kan vara fullkomligt likgiltigt, efter 
som man i alla fall lyckas räkna sig till j 
samma medelvärde för silfret, nemligen det I 
som man en gång för alla vill komma till, j 
Häraf kan man ytterligare erfara att alla ' 
vägar bära till Rom.



paren begärde djuret lefvande eller blott 
dess hud. De fil segelfartyg som med långa 
mellantider besökte dessa aflågsna kuster 
föYde med sig hvad man kunde umbära 
och ditförde hvad man kunde kalla öfver- 
flöd. Men stoltheten, denna arfvedel som 
moderlandet i rikt mått gaf alla sina sö
ner med på vägen, kom dessa koloniernas 
grander att utveckla den bekanta prakt som 
ryttare hvaraf man ännu här och der ser 
en erinring.

Dessa privilegierade män stodo på god 
lot med fäderna i de talrika missionerna 
och miiitärtjenstemäunen i presidios, befä- 
stade platser som voro besatta med spansk 
garnison för att kunna upprätthålla herra
väldet. Deras glansdagar voro då de fe
ster som mestadels sammanhängde med den 
praktälskande katolska kyrkans ritual. De 
medförde glänsande upptåg, kapplöpningar, 
tjurfäktningar och kärleksäfventyr. Hog- 
komsten af de på Ebro's och Guadalqui
vir’s stränder upplefda romantiska ungdoms- 
dagarne framkallade i kolonierna sina ef- 
terklangar, åt hvilka man så mycket hel- 
dre hängaf sig, ju aflägsnare man var från 
plantskolan för den <jrandezza som då 
gälde såsom civilisationens högsta ideal.

. Ja, det var visserligen en poetisk tid som
omgaf dessa män, innan den materialism 
inbröt som för dem bief en djefvul; innan 
de funno· på den penningens demon som 
gjorde en så fullkomlig kontrast mot den 
höga dygd som af rancheros utöfvades full
komligt hänsynslöst, nemligen gästfrihetens. 
Den patriarkaliska enkelheten och afstängd- 
heten lemnade dem oförståndige som ett 
oerfaret, omisstänksamt barn, utsatt för 
den stormflod som på en gång inbröt öf- 
ver dem, då det påträffades af så mycket 
ftuld på deras område.

Det är ett högst tröstlöst ämne att följa 
fången af de händelser som här störtade 
sönerna till Castiliens och Arragoniens släg- 
’■er ur deras himmel. Aldrig kunde de nå
gonsin åter resa sig, och så djupt var deras 
,!ψ> att de med få undantag stå fullt så 
Djupt som de hvilka de en gång kallade sina 
"nderkufvade. Verlden i stort har utan tvif- 
vel vunnit oändligt genom deras störtande, 
och derföre är det ej på sin plats att klaga, 
men rättvist medlidande skall gripa den 
menniskoviin som skådar ner.på qvarlef- 
voina af Kaliforniens spanska period.

1’örst lösryckte sig, som bekant, Mexiko

från Spanien och drog Kalifornien med sig 
Derpå begärde de landhuugriga yankees ett 
stycke af Mexiko och tvungo det att af- 
träda en areal som nu näst Texas är den 
största af Förenta staterna.

Den fruktansvärdaste fienden för Kalifor
niens spaniorer blef emellertid det förfö
riska guldet. Välsignelsen dermed var så 
riklig att den blef dem till den största för
bannelse. I alla fall garanterade Washing- 
tonregeringen vid mottagandet af landet åt 
de rancheros deras jordegendom hvilka voro 
stånd att uppvisa eu eganderättstitel från 
det spanska eller mexikanska herraväldet — 
en så kallad »grant» —; men detta höll 
hvarken berg eller dalar i deras händer. 
Ty det vältade sig plötsligt öfver de klip
piga bergen en sådan flod af giriga sökare 
efter lyckan österifrån, och skepp på skepp 
landsatte i San Franciscobugten sådana 
skaror af samvetslösa äfventyrare från alla 
länder, att rancheros snart blefvo öfverman- 
nade genom det utomordentliga i de nya 
förhållandena. De voro icke i stånd att 
fatta omhvälfningen och tillgodogöra sig 
den underliga tiden.

De mycket skickliga äfventyrarne frågade 
icke mycket efter rätt eller billighet. De 
hade dragit dit för att taga dessa kuster, 
och blygsamhet fanns allra minst i deras 
kappsäck. Raskt och fulle af beslutsamhet 
gingo de till sitt verk. An afledde de 
landets bäckar och strömmar för att snoka 
igenom flodbädden, än gräfde de ändlösa 
kanaler, än sprängde de igenom bergen 
och klipporna, allt utan att fråga eller 
undersöka hvem marken och jorden egent
ligen tillhörde.

Och innan mången omisstänksam ran
chero såg sig om, icke anande hvilket ko
lossalt värde de så länge missaktade sträc
korna af hans egendom kunde vinna, hade 
någon slug amerikan genom löften eller 
hotelser vetat intala honom att för en ba
gatell skänka bort hela sitt furstendöme. På 
exempel är det ej någon brist, och de tala 
ej, de skria. Vid San Joaquinfloden lefver 
ännu i dag en rik man, som tillhandlade 
sig en grant af femtiotre tusen tunnland af 
den rikaste allavialjord för tvåhundra dol
lar och ett fat bränvin.

'Icke bättre gick det den hop i hvars 
sköte den blinda Fortuna hopvis strödde 
den ädla metallen. Deras bästa guldgruf- 
vor blefvo naturligtvis de hjordar af bo-
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skap och hästar hvilkas antal icke få räk
nade i tiotusende. Männen i guldminedi- 
strikten kunde icke se sig mätta pä guldet; 
de behöfde i stället soppa och stek såsom 
andra dödlige och betaide exempellösa pris 
för hvad de icke kunde undvara. Den 
mexikanska silfverdollarn, som förut mot
svarat priset för en oxe, betraktades nu 
med förakt och hade gifvit vika för uns 
guld. Stora högar af det gula ämnet fylde 
nu rancheros’ koffertar, som voro i förlä
genhet hvad de skulle göra derated. De 
voro för en gång mera naturbarn än affärs
män och gåfvo utan stor kamp vika för 
de tusenfaldiga lockelser som jemte skat
terna nalkades från alla sidor.

Att tadla har alltid varit lättare äu att 
sjelf vara tapper, och alltför skarpa häck
lare borde dristigt, innan de vilja fördöm- 
ma, fråga sig om de sjelfva alltid skulle 
vara i stånd att motstå frestelsen, som så lätt 
komma en att glömma lyckans obeständighet. I 
Också på annat håll gifves det många exem- 1 
pel derpå att erfarenheten blott gör den ! 
klok som är mottaglig derför.

De första upptäckterna af petroleum i I 
staten Pennsylvanien öfverhopade på lika j 
sätt en ung amerikan der med fabelaktiga | 
rikedomar. På hans egendom funnos oljekäl- 
lor, som dagligen lera nade tusentals fat af 
det värdefulla ämnet. Mannen blef liksom 
i en dröm på en gång så oberoende, att hans 
sysselsättning bestod uti att föra pennin- 
garne till banken och åter taga dem derur. | 
Under en lång tid var nettoinkomsten för 
hvarje vecka öfver 40,000 dollar! Huru går 
det denne Fortunas gunstling i dag? Det 
instable sig fiender, men ännu tätare omrin
gades han af vänner. Den ena rådde till 
den spekulationen, den andra till en an
nan; en begärde en kapitalförsträckning, en 
annan önskade en skuldförbindelse endos- 
serad; från picknicks förde man honom till 
baler, från kapplöpningar till spelbordet. 
Godmodighet och omisstänksamhet gräfde 
en djup graf för millionerna. I dag då 
sannolikt håns hufvud blifvit klarare, är 
vår fallna kresus stalldräng för ett mul- 
åsnespann i samma stad som en gång såg 
hans herlighet.

Precis på samma sätt gick det Kalifor
niens rancheros; men hvad som i Penn
sylvanien måste kallas undantag blef hos 

ställning kunde ej uppehållas. Förgäfves 
höjde enskilde bland dem sin röst till var
ning och pekade bort åt de med faror ho
tande klipporna, men giftet var för ljuft 
för att man icke alltid ånyo skulle smaka 
derpå. Den som en gång först inslagit 
den branta afvägen, han dref för fulla se
gel mot den ödesbringande afgrunden, ända 
tills nästan alla stannade på det djupa 

’ trappsteg hvarest de nu äro att finna.
Dessa betraktelser trängde sig nyligen 

på oss, da en ättling af en af de ansed- 
daste och ädlaste familjer af Kaliforniens

i spanjorer,Manuel Amador,skymfligt hängdes 
i Alameda af sheriffen i grefskapet. Ett

: mord hade låtit måttet blifva fullt, sedan
j dryckenskap, spel och förtviflan gjort sitt till 

för att låta honom sjunka till den djupa
ste grad af elände. Genom gallerfönsterna 
till sitt fängelse kunde den olycklige blicka 
ut öfver omgifuingen af San Francisco bay, 
hvarest de egendomar lågo som en gång 
vid hans vagga lofvades honom till arfve- 
del. Ar det ett under, om en sådan mans 
förstånd flyr sin kos, då han öfvertänker 
huru ovärdiga advokatränker bragte med 
sig så namnlösa lidanden öfver honom och 
hans familj?

Det förrädiska guldet framkallade en inre 
korruption i familjerna och utvidgade der- 
igenom ännu mera den klyfta hvari frid, 
enkelhet och lycka försvunno. Derefter, då 
nöden kom, blefvo sönerna äfventyrare och 
förbrytare. För stolte att arbeta, och dock 
tvungna att afhålla hungerns ulf från sina 
dörrar, trodde de sig icke sällan höjde öf
ver lagen. Kaliforniens staufängelse på 
den lilla Ön, icke långt från San Francisco 
uppvisar i sina böcker ett förskräckligt an
tal missledde, hvilkas namn erinra om de 
mest glänsande dagarne i de.t gamla Spa
niens historia. Dårhuset i Stockton skulle 
älven kunna berätta mången sorglig saga, 
om dess väggar kunde tala. (Slut n. g.)

I n ii e h a 11 :

dem regel. De funno nästan alla sin under
gång, man kan väl icke säga oförtjent; deras
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