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VECKOSKRIFT
FÔR

POLITIK OCH LITTERATUR
VTGTFVEN AF

C. F. BERGSTEDT.

N° 17. Lördagen den 26 April 1873.

Utsigterna för den svenska jernliandteringen.
Den oerhörda och högst oväntade blom- | 

string som inom detta och det näst föregå
ende året kommit denna vår af ålder förnäm
ligaste hufvudnäring till del, i det att ex
portprisen blifvit inom denna korta tid mer 
än fördublade, föranleder oss helt natur
ligt att kasta en blick på denna närings 
ställning i det förflutna och det närvaran
de, samt på dess utsigter för den närmaste I 
framtiden. Detta arbete är oss sa mycket ‘ 
angenämare, som saken i dessa dagar blifvit 
från den tekniska sidan upptagen och be- | 
handlad af en bland våra insigtsfullaste , 
lärare i bergsvetenskapen, hr adjunkten 11. 
Åkerman, som i Svensk Tisdkrift gifvit en 
sammanträngd men högst innehållsrik skil
dring af »Jernhandteringens ståndpunkt i 
Sverige vid början af 1873». Vi skola 
söka att afkläda ämnet några af dess tek
niska konsttermer, i hopp att vinna äfven 
sådana läsares deltagande för hvilka dessa j 
detaljer kunna synas främmande eller från
stötande, samt att i öfrigt föra betraktel
sen i någon mon utöfver de gränser som 
den exakta vetenskapsmannen uppdrager 
omkring sitt synfält.

Liksom uppfinningen af bokstafsskriften 
»ii ett af dessa sekularverk inför hvilka vart 
skrytsamma århundrades intellektuella brag- ¡ 
der reducera sig något jemförelsevis lätt, I 
så var också den första beaibetningcn af 
metaller ett framsteg i kultur med hvilket 
jemvägar, telegrafer och alla andra den mo- [

derna industriens uppfinningar ingalunda 
kunna mäta sig. Vårt land har i detta 
afseende en prioritet, som icke fördunklas 
deraf att utländingar efter hand infört nya 
och fullkomligare arbetssätt. Det är sant 
att våra äldsta förfäder till en början icke 
vågade sig på bearbetningen af de dyrbara 
bergmalmer med hvilka vårt land blifvit af 
naturen så rikligen välsignadt; de beredde 
deremot af den jernhaltiga jorden i myrar 
och mossar, de så kallade myrmalmerna, 
ett för den tidens behof ganska använd
bart smidigt, jern. Processen var kort och 
behändig, såsom Sven Kinman säger i sitt 
klassiska arbete öfver jernets historia. Man 
lät malmen smälta genom ved eller kol, för 
den eld som medelst handpustar uppväck
tes i små gropar, hvilka först nedgräfdes i 
torra jordbackar, men som sedermera små
ningom fullkomnades genom påbyggande 
af sidomurar, så att de efter hand bildade 
små ugnar eller härdar. Det är sannolikt 
att den första uppfinningen af denna för
rättning underlättades af någon tillfällig
het, genom verkan af mågon större eld på 
närliggande rika och lättsmälta malmer. 
Ännu i dag träffas djupt inne i aflägsna 
skogar spår af dessa s. k. blastrar, hed
ninga, blästrar och rännverk, och hr Åker
man berättar oss att en sådan bläster ännu på 
1830-talet var i gång i Jemtland. Det ännu 
under Gustaf I:s regering vanliga osmunds- 
smidet var ett verk af denna ofullkomliga
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process. Efter hand delades förrättningar
na: malmerna nedsmältes först med trä
kol i särskilda masugnar, och tackjernet 
befriades derefter i öppna härdar från den 
öfverskjutande kolhalten, så att <let blef 
färskadt eller smidbart. Genom Norrkö
pings riksdagsbeslut 1604 förbjöds utför
seln af osmunds- och tackjern och stadga
des att det skulle utsmidas till stänger förr 
än det utfördes ur riket. Tyska hammar
smeder inflyttade i landet och gynnades 
med särskilda förmoner. En sådan man, 
Hans Steffen, utmärkt för sin skicklighet 
att göra träbälgar, blef under Kristinas re
gering bergsfogde, bergmästare och slutligen 
assessor i det nyinrättade bergsamtet. Ett 
stort antal tyskar utmärkte sig under den
na tid såsom grundläggare och förbättrare 
af det efter dem uppkallade tysksmidet, 
som fortfarit intill våra dagar och består 
deri att tackjernets färskning och uträck- 
ning till stänger sker uti samma härd och 
under samma hamrar. En annan metod 
infördes samtidigt i riket, det så kallade 
vallonsmidet, som erhållit sitt namn af de 
i början och medlet af 1600-j®let från 
franska Flandern införskrifna vallonerna; 
denna metod, som består deri att tack
jernets smältning eller färskning och dess 
derpå följande uträckning i stänger före
gå i två kombinerade härdar, som arbeta 
till samman, bibehålies nu mera endast vid 
Koslagsbruken eller de så kallade Danne
mora verken, och lemnar ett ståljern af 
utmärkt qvalitet, ehuru med en betydlig 
kolåtgång och stora arbetskostnader. Inom 
de sista tjugo åren har tysksmidet blifvit 
utträngdt af den så kallade lancashire-me- 
toden, bestående deri att tackjernet fär
skas i små slutna härdar, hvarefter smäl
torna sammanslås under en mycket tung 
s. k. mumlingshammare, som utpressar slag
gen och ger den smidbara metallen en tä
tare, jemnare textur; vällning och utsträck
ning ega deremot rum för en särskild s. k. 
vällugn, vid hvilken smältstyckena uträckas 
under lättare hamrar eller genom valsverk. 
Lancashiresmidet utgör således, såsom läsa
ren lätt finner, en ytterligare fördelning 
af de båda processer, färskning och väll- 
ning, som vid tysksmidet åstadkommas för 
samma eld, och medför jemte en betydlig 
besparing i råämne en väsentlig förbättring 
i den framstälda varans beskaffenhet.

Lancashire-smidet har, såsom namnet 

antyder, sitt ursprung från England, men 
det har i vårt fädernesland undergått för
bättringar, som gifvit det en väsentligen 
svensk prägel och vid några svenska mäns 
namn knutit oförgätliga förtjenster. Vi 
nämna uti detta afseende i första rummet 
hr G. Ekman, hans outtröttliga och mång
sidiga arbete till den svenska jernföräd- 
lingens fullkomnande beredt honom ett 
varaktigt rum i denna industris historia, 
och som särskildt genom sin förbättrade 
konstruktion af vällugnarne gifvit ett före
döme, hvilket af flertalet svenska bruks- 
egare blifvit med begärlighet efterföljdt. 
Träkolens allt mer stigande värde har emel
lertid under de allra sista åren framkallat 
en annan uppfinning, af hr E. Lundin, som 
gjort det möjligt att för vällningen och 
uträckningen af smältstyckena begagna ett 
mindre dyrbart bränsle, såsom ved, stickor, 
ris, torf och soltorkad sågspån. Affallet 
vid sågverken har hittills varit ett icke blott 
värdelöst utan mycket besvärande ämne, 
hvars ständigt ökade massor man haft det 
största besvär och betydliga kostnader 
att tid efter annan undanskaffa. De Lun- 
dinska vällugnarne tillgodogöra,genom enkla 
kondensatorer för bortskaffande af dess vat
tenhalt, på ett utmärkt sätt detta hittills 
oanvändbara bränsle, och vällugnar af den
na konstruktion hafva endast för detta än
damål blifvit anlagda vid flere af de stora 
sågverken.

Såsom vi sett, är det hufvudsaklige.n, 
skogsprodukter som användas till bränsle 
vid de förenämda färskningsverken, och vi 
betvifla att något annat kan komma i frå
ga för tillverkningen af det qvalitetsjern 
hvars framställning i begränsade qvantiteter 
men till höga pris hittills varit, det huf- 
vudsakliga föremålet för våra jernproducen- 
ters verksamhet: åtminstone är det väl så 
godt som afgjordt att vår tackjernstillverk- 
ning måste till den öfvervägande delen 
grunda sig på träkol, då vi sjelfva sakna 
fossilt bränsle utom i Skåne, och äfven de 
skånska stenkolen, oaktadt sin frihet från 
svafvel, föga lämpa sig för forsling till 
långt aflägsna hyttor. Det gifves emeller
tid ännu ett annat färskningssätt, som i 
allmänhet bedrifves med engelska stenkol, 
nemligen den så kallade puddlingen, hvil
ken metod, äfvenledes införd från England, 
begagnas vid några få mycket stora för- 
ädlingsverk, der det är fråga mindre om
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jernets qvalitet för finare arbeten än om 
frambringandet för godt pris af stora massor, 
användbara för gröfre ändamål, såsom jern- 
vägsskenor, skeppsplåt, större maski ner o. s. v. 
Vi skola icke försöka att beskrifva sjelfva 
processen vidare än att af bränslet gene
reras gaser, för hvilka smältningen sker, 
så att dess orenande beståndsdelar icke 

; komma i direkt beröring med metallen. Den 
stora skala hvari puddlingen bedrifves må
ste förutsätta valsverk för uträckningen, 
hvilken föregår för ett slags mycket stora 
vällugnar; men hamrar af en egendomlig 
konstruktion med en ofantlig egen tyngd, 
som ytterligare förökas genom ångtryck, 
begagnas derjemte för vällning oeh tillform
ning af sådana kolossala maskindelar som 
hjul- och propelleraxlar och dylikt. Den 
från de slutna härdarna och reverberugnar- 
ne bortgående värmen tillvaratages på det 
sinnrikaste sätt för ångmaskinernas eldning, 
ty det är sällan som dessa ofantliga verk 
hafva tillgång till så betydlig vattenkraft 
att ångan kan helt och hållet umbäras.

Vi hafva sett huru den metallurgiska pro
cessen ursprungligen var en enda, och huru 
den i tidernas längd småningom fördelat 
sig i flere. Genom hedningablästrarne och 
rännverken frambragtes med otrolig åtgång 
at bränsle och i ömkligt små massor ett 
jern som i allmänhet var smidbart, ehuru 
i högst olika grader. Det är den vexlande 
mängden af kol som bestämmer de sär
skilda slagen af jern: tackjernet har sin 
starka kolbindning att tacka för sin hård
het men tillika för sin sprödhet; genom 
tärskningen utdrifves en del af denna kol- 
halt, så mycket att den smälta massan lå
ter sträcka och välla sig, men genom ett 
fullkomligt aflägsnande af kolet, hvilket dess 
utom är praktiskt overkställbart, skulle en
dast uppkomma en för alla praktiska ända
mål oduglig svamplik massa, det så kal
lade metalliska jernet. Genom blaster- och 
osmundssmidet fick man ett högst olikar- 
tadt jern, hvaraf det hårdaste gränsade till 
taekjern, det mjukaste var nästan odugligt 
for smide, och en mellansort var ett slags 
stål, ty stålet ligger till sin kolbindning°s- 
giad mellan taekjern och smidigt jern. 
Denna mellansort åstadkommes på många 
olika sätt, hvilka vi här icke skola försöka 
att beskrifva; det vanligaste är genom bränn
ugnar, hvarvid de uti ett slags ofantliga, 
kolossala likkistor liknande deglar mel

lan kolpulver inbäddade jernstängerna un
der en längre tid utsättas för en stark 
hetta, som verkar kolpartiklarnes upp
tagande i metallmassan, hvarefter de så
lunda härdade stängerna sönderslås i små 
bitar och i förening med mangan eller an
dra rå malmer smältas i smärre deglar, och 
sedermera gjutas, antingen direkt till kloc
kor och andra stora stålpjeser, eller också 
för vidare bearbetning i ett slags formar, 
som kallas göten. Endast en högst ringa 
stålförädling har hittills skett i Sverige, 
utan varan har såsom stångjern i halfför- 
ädladt skick utvandrat till England, ur hvars 
ofantliga faktorier vi sedan fått återköpa 
henne förvandlad till dessa finsmiden, knif- 
var, saxar, kirurgiska verktyg, ståljuveler 
och alla dessa mästerstycken af smak, fi
ness och dyrbarhet, för hvilka i synnerhet 
verkstäderna i Sheffield fått en så rättvis 
berömmelse; slutligen äfven såsom hjulrin
gar till jernvägslokomotiv och andra sådana 
stora pjeser, hvilkas dyrbarhet endast till
tager med volumen. Det är icke arbets
skicklighet som fattas våra inhemska jern- 
förädlare — långt derifrån — men de hafva 
hittills icke kunnat arbeta i så stor skala 
att de förmått tafia i prisbillighet med de 
utländska fabrikanterna.

Men hvarje rörelse åtföljes förr eller se
nare af en reaktion, och en sådan har ny
ligen inträdt i den ytterliga fördelningen af 
de metallurgiska processerna. För hvarje 
ny upphettning af jernet åtgår bränsle, och 
förminskning uppstår i metallmassan; för 
att nedbringa tillverkningskostnaden har 
man derföre nödgats försöka att åter sam
manlägga några af operationerna. För detta 
ändamål har man till exempel företagit sig 
att direkt ur stångjernshärden frambringa 
stål, samt att för vällning och uträckning 
begagna smältstyckenas ur lancashirehärden 
medförda värme, innan de hunnit afkylas. 
Detta och annat af samma beskaffenhet är 
emellertid endast obetydligheter i jemförelse 
med den storartade uppfinning som är känd 
under namn af Bessemerprocessen. Vid de 
engelska naturforskarnes möte 1856 fram
lade en då helt och hållet okänd man en 
metod att direkt ur det från masugnen fram
flytande tackjernet frambringa stål, deri- 
genom att en mängd starka luftstrålar in- 
pressas i ett slags rörlig kittel eller skänk, 
hvilka intränga i den glödande massan, 
hvars öfverflöd af kol förbrinner genom
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den insläpta luftens syre, så att jernet | 
ännu innan det hinner stelna är stålfärskadt | 
och i sin första flytande form låter bringa 
sig i gjutformen eller under räckverket. 
Uppfinningen mottogs med misstro och för
klarades af Sheffieldfabrikanternas förening 
enhälligt såsom oduglig. För närvarande 
tillverkas i Europa omkring 250,000 cent
ner bessemcrstfd hvarje vecka, och då pa- 
tentafgiften ända till 1870 var utomordent
ligt högt satt, säges patenträtten under en 
lång tid hafva inbragt åt uppfinnaren öfver 
175,000 rdr i veckan. .Den ofantliga be
sparingen i bränsle och arbetskostnad är 
lätt tänkbar, och derjemte vinnes af passande 
råämne ett stål af utmärkt beskaffenhet, 
men äfven tidsvinsten är betydande, ty då 
minst halfannan vecka åtgår för framställ
ningen af 100 ctr brännstål, och minst half- 
annan dag för samma qvantitet puddelstål, 
är bessemerkokningen vanligen fulländad in
om mindre än tio, femton minuter. Sveriges 
flesta malmer äro särdeles väl passande för 
bessemerprocessen, och d.et eger dertill i sina 
vattenfall en rörelsekälla, hvilken blir i sam
ma mon dyrbarare som stenkolen stiga i pris. 
När man nu betänker att bränsleåtgången 
för bessemermetoden räcker till iiära dubbelt 
så stör tillverkning som för lancashirepro- 
cessen, kan det väl synas underligt att hit
tills så få bessemerverk blifvit anlagda i 
vårt fädernesland. Vi låna ur hr Åkermans 
uppsats några få siffror. Han förbigår med 
tystnad de bessemerhyttor som redan för 
flere år sedan varit i verksamhet, men af 
hvilka, såsom vi tro oss veta, flere eller 
färre nödgats alldeles nedlägga sin till
verkning, och nämner blott att 1871 voro 
7 sådana i gång, af hvilka dock endast 3 
hafva små stående ugnar med mycket be
gränsad blästertillgång, hvarföre hela deras 
tillverkning till samman icke uppgick ens 
till 10,000 ctr. Vid de öfriga, der stjelp- 
ugnar begagnas, tillverkades något öfver 
170,000 ctr, och under förledet år fullbor
dades ytterljgare fyra nya verkstäder, hvar- 
förutau flere vidare äro under anläggning. 
Orsaken att de hittills äro så få beror dels 
på de stora kostnader som en sådan verk
stad erfordrar, hvilken endast lämpar sig 
för en stor tillverkning, dels också derpå 
att den oväntade stegring som under de 
båda sista åren inträdt i stångjernsprisen 
gjort jerntillverkarne angelägne att begagna 
sig af de sannolikt snart öfvergående kon

junkturerna för den gamla tillverkningen, 
och under tiden bereda sig på de kostna
der som industriens fullständiga omskap- 
ning oundvikligen medför.

De gamla hyttorna och stångjernsbruken 
voro till sin uppkomst beroende på två 
vilkor, tillgången på vattenkraft och när
heten till kolskogar. Der skog och vat
tenfall funnos kunde man, för den obetyd
liga tillverkning som ifrågakom, i nödfall 
bära jemförelsevis långa malmforslingar, ty 
närmast kring grufvorna utöddes skogarne 
vanligen så hastigt att masugnar endast 
undantagsvis der kunde ega bestånd, och 
tvärt emot det naturliga förhållandet fann 
man svårare att flytta den lättare råvaran, 
kolen, än den tyngre råvaran, malmen och de 
öfriga beskickningsämnena. Hyttor bygdes 
derföre vid de små vattenfallen i skogarne, 
låga, illa belägna, försedda med de mest 
anspråkslösa blästerverk och öfriga meka
niska hjelpmedel. Men de voro också i 
hvila större delen af året, då malmerna 
endast kunde på vinterföre blifva franifor- 
slade, och ehuru under de senaste åren 
några få masugnar hållits i gång under 
flere år, uppgick antalet blåsningsdygn 
1871 för 207 masugnar, med en samman
lagd tillverkning af något öfver 7,000,000 
ctr tackjern och gjutgods, endast till 37,471, 
eller i medeltal något öfver 180 dagar på 
hvarje. Utomlands byggt.s sådana verk
städer i närheten af malm- och stenkols
fälten, med 7 à 9 pipor af 50 till 60 fots höjd, 
medan Sverige ännu intill de sista åren 
endast räknat en dubbelmasugn, och en 
stor del af dessa verkstäder, som i ett slags 
bolag drifvas af bergsmän, brukas turvis 
af intressenterna med olika kol och be
skickningar, på ett sätt som motverkar alla 
tekniska framsteg i handteri ngen. Med 
stångjernsbruken har det ända till de se
naste decennierna icke förhållit sig mycket 
annorlunda, i det hvarje skogsegare velat 
hafva sin tillverkning för sig, om ock en
dast uppgående till några få tusen centner, 
och för detta ändamål bygt sig smedjor 
med en, två eller några flere härdar samt 
de dertill oundgängliga räckverken, oftast 
af en ganska ofullkomlig beskaffenhet. Så 
mycket bör emellertid sägas till våra bruks- 
egares berömmelse, att de i allmänhet sökt 
följa de metallurgiska framstegen och för
bättrat sina tillverkningar med en uppoff
ring af tid, möda och materiella kostnader



som kanske endast undantagsvis blifvit 
återbetalt genom fördelaktigare afsättning. 
Men det har funnits några oöfverstigliga 
hinder, såsom bristen på kommunikationer, 
som hindrat tillverkningarnas koncentre
ring, kapitalsvagheten under de långvariga 
tryckande konjunkturerna för stångjernet, 
och icke minst frånvaron af den associa- 
tionsanda som i andra länder gifvit det 
första upphofvet åt de stora förädlings- 
verken. Bruksbolag finnas äfven i Sverige 
icke så få, men de äro grundade på ge
mensam skogs- och jordegendom, hvilket 
gjort att de äro inskränkta inom tranga 
geografiska gränser och i många afseenden 
hafva händerna bundna hvad deras indu
striella verksamhet beträffar.

Om vår jernhandtering skall kunna ut
veckla sig på ett sundt och naturenligt 
sätt, måste denna isoleringsanda upphöra 
och gifva rum för stora kapitalstarka för
eningar, ledda af de insigtsrikaste personer 
som till sådana befattningar kunna erhållas, 
och understödda af tillräckliga köpmans- 
relationer för att kunna skaffa tillträde på 
verldsmarknaden åt varor i andra former 
än det gamla hammarsmidda stångjernet, 
till hvars framställande fordom åtgått nä
stan landets hela tackjernsproduktion, och 
som ännu upptager betydligt mer än hälf
ten. Ehuru vi icke dela hela den förskräc
kelse som under de sist förflutna veckorna 
gjort sig gällande inom riksdagen med af- 
seende på främlingars eganderätt till den 
svenska jorden, kunna vi omöjligt med 
annat än ledsnad se utländska handels
firmors och enskilda kapitalisters inköp af 
svenska bruks- och landtegendomar, till 
ett värde ensamt under förra året af 8 
till 10 millioner riksdaler. Samma till
flöde af kapital och intelligens kan kom
ma vår jernindustri till godo, utan att 
sjelfva jorden afträdes till främlingar, om 
industrien betraktas såsom en sak för sig 
och storartade verkstäder vid vattenfall och 
jernvägsknutar anläggas i bolagsform, utan 
eganderätt till qvadratmil af skogs- och 
åkerjord. Det må vara dessa bolags sak 
att åvägabringa den tidsenliga fackfördel
ningen mellan jordegare och industrichefer, 
så att de förre kunna med full kraft egna 
sig åt skogs- och jordbruket, hvarigenom 
de senare endast komma i tillfälle att för 
så mycket billigare pris köpa deras pro
dukter. Hvar och en som har någon er

farenhet af bergsbruk vet huru betungande 
de förlag och den mångfaldiga admini
stration äro som hittills varit oskiljaktiga 
från en bruksegendom. Vi hoppas att 
bättre tider äro i annalkande, då jern- 
tillverkaren icke behöfver dragas med ett 
besvärligt och i allmänhet förlustbringande 
jordbruk, eller gifva förlag åt en grufbryt- 
ning som först på tredje året blifver åter
betalt, till och med först på det fjerde, om 
jernet konsigneras på amerikanska hän
der. Förändringen måste börja vid ro
ten, genom sammanslagning till stora aktie
bolag af samtliga, nu olika personer eller 
konsortier tillhöriga grufhålor i samma fält, 
och en sådan förnuftig begynnelse till ett 
bättre är redan gjord. Blir det sedan till- 
låtet genom lag att sälja skogsmark utan 
sammanhang med hemmantalet, skola bil
dade forstmän egna sig åt en rationel sam
mansättning och brukning af skogsegen- 
domar, hvarigenom jernverksegarne kunna 
köpa sina kol bättre och billigare än de 
kunna framställa dem med sina egna ar
betare på sina egna skogar.

För cu jerntillverkning i stor skala for
dras tillräckliga malmer, tillräckliga kol, 
ymnig vattenkraft och goda kommunika
tioner. Det sista vilkoret synes nu, för 
det breda bälte som sträcker sig tvärt öf- 
ver riket, det gamla jernbärareland, snart 
vara för handen, och öfver otillräckligheten 
af en erforderlig rörelsekraft hafva vi icke 
försport någon klagan, ehuru vattenfallens 
tillgodogörande för de moderna yrkesbe- 
hofven är en långt dyrbarare sak än man 
i allmänhet torde föreställa sig. Angå
ende malmtillgången våga vi ej med till- 
försigt yttra oss; att den skulle vara »out
tömlig» är ett tomt ocn tanklöst radotteri, 
men vi tro gerna på de sakkunniges för
säkringar, att den under en lång tid ännu kan 
anses fullt tillräcklig att utan fara för 
framtiden fyra- eller femdubla den nu va
rande grufbrytningen af något mer an 15 
millioner ctr". Mest begränsad är natur
ligtvis skogstillgången, ehuru áfven den 
kan ansbnligt ökas, dels genom ett insigts- 
fullare skogsbruk och mera bränslebespa- 
rande arbetsmetoder, dels derigenom att 
de nya jernvägskommunikationerna göra 
nya och större skogsrymder tillgängliga föi 
bergsbruket. Men utöfver en viss gräns 
kunna ej dessa begränsningar öfvervinnas, 
och det kan utan ' all öfverdrift sägas att
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i bristen på bränsle ligger ett oöfverstig- 
ligt hinder för den svenska jerntillverk- 
ningens uppdrifvande till en sådan höjd, 
att landet skulle kunna ens i aflägsnaste 
mon återvinna sin rang bland de förnämli
gare metallurgiska nationerna.

Då ställer sig helt naturligt den frågan, 
hvilketdera som är fördelaktigare, antingen 
att man med väsentligt fortgående på den 
gamla banan inskränker sig till produceran
det af qvalitetsjern, blåst med träkol, möjli
gen äfven färskadt med samma dyrbara 
bränsle, men i alla händelser uträckt för 
ett sådant billigare brännmaterial som ge
nom den lundiuska vällugnskonstruktionen 
eller andra gasugnar mycket fördelaktigt 
låter sig tillvaratagas, eller också att med 
någon utförsel af malm åter importeras en
gelska masuguscokes, och genom en till 
qvantiteten ökad tackjernstillverkning er
sättes hvad som naturligen kommer att 
brista uti qvaliteten.

Fragas nu hvilkendera vägen som bör 
väljas, sa svara vi att en allmän regel icke 
låter uppställa sig, och att valet helt och 
hållet beror på särskilda omständigheter 
för hvarje tillverkning. Att af köpetack- 
jern och kanske med delvis köpta kol räcka 
ut stångjern af ordinära qvaliteter lärer 
hädanefter väl knappast blifva möjligt, och 
sådana bruk skola förmodligen bäst använda 
sina kol genom att sälja dem till närmaste 
hytta. Att för andra än mycket mäktiga 
bolag eller särdeles kapitalstarka enskilda 
personer bygga tidsenliga förädlingsverk- 
städer torde lika litet komma i fråga. Det 
lärer hädanefter väl endast få sådana hyt
tor komma att fortlefva som med klen bla
ster och 3 månaders gång verka 12 à 15,000 
ctr om aret, och vi skola snart nog se i 
deras ställe uppstå stora och fullständigt 
inrättade verkstäder med 2 eller Here mas
ugnar, beräknade för blåsning året om med 
en tillverkning af 150,000 ctr om året 
pr pipa. Till förädlingen af detta tackjern, 
vare sig genom bessemer- eller puddel- 
färskning, kommer utan tvifvel att på lämp
liga punkter uppstå räckverk och finverk
städer, men deras arbete måste helt och 
hållet bero af den efterfrågan som kan 
skapas för helt och hållet nya produkter. 
Vi antaga att denna efterfrågan till huf- 
vudsakligaste delen kommer från Ryssland, 
samt att vi få förse denna stora marknad 
med både fint stålsmide och större delar 

af dyrbarare maskinerier, såsom axlar, hjul
band till lokomotiv och så vidare. Ju vid
sträcktare en sådan förädling kan vinna 
afsättning, desto bättre, ända till den gräns 
då skogarne icke utan snar förminskning 
tillåta ytterligare kolvedsafverkning. Men 
det är icke sannolikt att, livad hela riket 
beträffar, denna gräns någonsin skall blif
va uppnådd.

Det andra alternativet är att införa ut
ländska fossila bränumaterialier och med 
dem af våra bergmalmer tillverka stora 
qvantiteter af ett sämre, men dock för de 
ordinära behofven fullt användbart tack
jern. Dervid har man att i första rum
met taga i betraktande de höga prisen på 
engelska stenkol och i det andra möjlig
heten att få detta bränsle till masugnarne 
utan allt för betungande fraktkostnader. 
Detta senare synes endast kunna ske ge
nom en betydligare export af bergmalm, 
hvartill sannolikt våra gruffält med en tids
enligare brytning skulle kunna gifva till
fälle. England har alltid sökt göra sig 
oberoende af vårt träkolstackjern, och detta 
hade till en viss grad lyckats, så länge 
England hade fullt förråd på de för bes- 
semertackjern särskildt lämpliga blodstens- 
malmerna; men dessa tillgångar skola nu 
vara nära uttömda, och den engelska spe
kulationen sei- sig med all uppmärksamhet 
om efter utländska bergmalmer. Det fins 
sådana endast i Spanien och Sverige, men 
de förra, särdeles i de baskiska provinserna, 
äro ej tillgängliga förr än jernvägar blifva 
anlagda till kusten, och detta torde under 
den närvarande politiska redlösheten på 
halfön dröja ännu en mansålder. Af de 
svenska bergmalmerna skall England sanno
likt kunna införa en hel del och betala 
dera sa högt som konkurrensen med de 
svenska afnämarne föranleder. Så till vida 
kan en sadan export blifva fördelaktig, om 
den icke nedsätter det naturliga, ständigt 
stigande värdet på våra träkoi, men icke 
längre. Det är väl också ingen särdeles 
fara att våra malmer nu mera skulle falla 
i en sådan vanhäfd att man måste in
skränka uppfordringarna, för att icke nöd
gas sälja malmen till mindre än arbets
kostnader.

Af det nu sagda synes oss framgå, att 
den svenska jernhandteringen har en stor 
framtid för sig, om de närvarande undan
tagsvis gynnande förhållandena med klok-
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het och mätta begagnas. Men vigtigare 
än nästan all ting annat för vinnandet af 
detta stora ändamål är att de nya jernvä- 
gar, som nu till ett par hundra mils längd 
äro under anläggning, icke missriktas. Så 
har man sport om planer att draga den 
stora vestra bergslagsbanan utur dess på
räknade sammanhang med sydvestra Verm- 

lands och Dalslands skogar och vattenfall, 
för att göra henne till en strandbana i 
Venersbassinen och en matare bland annat 
åt Uddevalla—Herrljungalinien. _Vi nämna 
detta här endast exempelvis, ty den saken 
är i och för sig sjelf alldeles tillräckligt 
vigtig att kräfva sitt eget utförliga kapitel.

Assyriska urkunder.
Den tid är länge sedan förbi då man i de 1 

bibliska böckerna såg endast sagor; nu mera 
är det ingen forskare i levantens fornhäf- 
der som icke noga väger och pröfvar hvarje 
historisk uppgift i Gamla testamentet. De '■ 
arkeologiska upptäckterna, som fortgå på 
sydöstra Medelhafskusten, i Persien och på 
stränderna af Mesopotamiens floder, hafva 
bekräftat mer än en af de israelitiska skrift
ställarnas uppgifter som synts otrolig och 
omöjlig. Hezechiel berättar om de båda 
systrarna Ahala och Ahaliba, Samarien och 
Jerusalem, huru de bedrefvo skörlefnad med 
de angränsande folken. Ahaliba vardt upp
tänd, hette det, till Assurs barn, »då hon 
såg målade män på väggen i röd färg, de 
Kaldéérs belåten, begjordade om deras län
der med spetsiga brokiga hattar på deras 
hufvud, och alla anseendes voro såsom väl
dige män, efter den drägt som Babels och 
de Kaldéérs barn i sitt land hade». Nå 
väl, dessa bilder, som profeten tydligen be- 
skref efter , egen åskådning, har äfven vår 
tid sett: Layard, Botta, Oppert, llawlinson 
och andra hafva uppgräft dem ur grushö- 
garne vid Mossul, Kouyounjik och Babylon, 
Londons och Paris’ fornsamlingar äro öf- 
verfylda med dessa skulpturer, tegeltallor 
och cylindrar, soin på samma gång voro 
folkets urkunder, och vårt eget national
museum har några vackra gipsafbildningar 
af sfinxer, prester och konungar, tätt öfver- 
korsade med dessa små kilformiga märken, 
som voro de gamla Assyriernas skrifteeken. 
Huru skarpsinne, tålamod och lärdom efter 
hand lyckats uttyda en stor del af dessa 
urkunder och på denna väg restaurera en 
stor del af de assyriskt-babyloniska histo
rien, är väl bekant; vi skola för denna 
gång endast leda våra läsares uppmärksam
het på ett nytt framsteg af fornkuuskapen, 
hvarpå några tidningar i förbigående hän-

tydt. Det är den märkliga upptäckten af 
originalet till den assyriska sagan om syn
dafloden, sådan den berättas af den greki
ska historieskrifvaren Berosus, som lefde i 
3:dje seklet före vår tidräkning.

Inför det engelska sällskapet för biblisk 
arkeologi i London läste nyligen mr George 
Smith, en ung, högt begåfvad tjensteman 
i British Museum, som närmast har de 
assyriska samlingarna under sin uppsigt, 
en nfhandling »Om syndafloden efter en kil- 
skriftsurkund». Sir Henry llawlinson förde 
ordet. Föreläsaren förklarade till en början 
att han till beqvämlighet för sina studier in
delat i tre klasser de ofvanföre omnämda 
tegelplattorna, som utgjorde urkunderna i de 
assyriska konungarnes arkiv. I den första 
afdelningen, som innehåller de mytologiska 
och symboliska taflorna, fann han vissa plat
tor som höra till samman och innehålla en 
lång följd af legender, bland andra äfven 
den om syndafloden. Bland dessa fragment, 
urskilde Smith tre olika redaktioner, som 
äro kopior af en äldre te*t, och som för- 
skrifva sig från Assurbanipals (Sardanapalus’) 
dagar, omkring 660 år före Chr. f., och 
som alla blifvit funna i denna konungs pa
lats i Niniveh. Originaltexten synes här
röra från staden Erech och hafva blifvit 
omskrifven eller öfversatt på semitisk ba
byloniska i cu mycket aflägsen tid. Några 
af skrifteckneu äro gamla hieratiska karak- 
terer, hvilkas betydelse var okänd för ko
pisterna som begagnade dem; också hafva 
vissa fraser, som bevisligen endast voro 
glosor eller förklaringar, insmugit sig i tex
ten. Smith anser att den af honom tolkade 
redaktionen icke kan vara, yngre än från 
17:de århundradet före vår tidräkning, men 
originalet visar sig, efter en sorgfällig un
dersökning af detaljer som vi här måste 
förbigå, härstamma från en konungs tid
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hvars namn, skrifvet med monogram eller 
bomärke, Smith icke lyckats upplösa i ljud- 
skrift, men som han, efter tecknens vanliga 
betydelse, tills vidare läser såsom Izdubar.

Denna konung tillhörde, att dömma efter 
de på tegelstenarne meddelade berättelserna 
om hans regering, den mytiska perioden. 
Titlarne pâ de taflor som tillhöra hans hi
storia gifva till känna att han lefde på 
den tiden söm närmast följde på synda
floden ; han kunde vara grundläggare af den 
babyloniska dynastien, må hända skriftens 
Nimrod; men detta är dock endast en giss
ning.

Huru detta dokument kunnat komma från 
Erech till Niniveh, får ej här sysselsätta 
oss; Smith redogör för alla skälen i de 
anmärkningar med hvilka han inleder sin 
öfversättning af dessa tio taflor.

Staden Erech, skådeplatsen för de flesta 
af Izdubars sagolika bedrifter, nu för ti
den kallad Warka, är en af de äldsta stä
der i verlden. Fyra städer nämnas i in
skrifterna, Babel, Erech, Surippak och Ni
pur, den senare enligt Talmud identisk 
med Calneh. Izdubar besegrade Belezu 
och satte hans krona på sitt hufvud; han 
sökte och vann derefter till gemål prin
sessan Ishdar, Astarte eller Astaroth, mot
svarande grekernas Afrodite, skönhetens 
och behagens gudinna, men något ostadig, 
liksom den vesterländska Venus, ty hon 
hade redan förut tagit till äkta en af gu
darne som kallas Lifvets son. Med tiden 
blef Izdubar sjuk och började frukta för 
döden. Men nu trodde babylonierna på 
tillvaron af en patriark, Sisit, grekernas 
Xisuthrus, hvilken blifvit odödlig utan att 
lida döden, och till honom beslöt Izdubar 
gå och fråga huru han skulle bära sig åt 
lör att komma i åtnjutande af samma för
del. Vägledd af en dröm begynner fursten 
sin resa, men urkunderna äro här olyckligtvis 
stympade, så att föga geografisk upplys
ning är att erhålla. Efter att länge hafva I 
irrat hit och dit, träffade han en sjöman 
kallad Urhamsi, ett namn som erinrar om 
den grekiska Orchamos, och denne utru
star ett skepp, på hvilket de båda män
nen efter en månad och femton dagars 
segling anlända till Eufrats mynning, i en 
trakt dit folktron förläde Sisifs boning. 
När de båda resande anlända dit finna de 
Sisit sofvande; texten är stympad, men 
det framgår af sammanhanget att Sisit i

sällskap med sin hustru befinner sig någor
lunda långt från Izdubar och skild från 
honom genom en flod. Izdubar anropar 
den helige och frågar honom huru han 
blifvit odödlig, och Sisit svarar med ett 
tal, som utgör innehållet af den elfte taf- 
lan och som Smith ordagrant återgifvit på 
engelska. Det tjenar till ingen ting att för
söka rad för rad i en svensk öfversättning 
återgifva den engelska. Endast några stro
fer här och der skola vi upptaga, der de 
synas oss mest betecknande, men för öf- 
rigt åtnöja oss med en kort sammanfatt
ning af berättelsen.

Izdubar talade på afstånd sålunda: Säg 
mig, Sisit, huru du gjort för att komma 
inom gudarnes krets. Sisit svarade: Den 
dolda berättelsen skall jag uppenbara, och 
gudarnes vishet skall jag förkunna för dig. 
Surippak, staden som du grundlagt, var 
en gammal nejd, och gudarne bodde der- 
inom, de store gudarne, Anu, Bel, Nitip . . . 
herren öfver underjorden . . . deras vilja 
uppenbarade sig. . . och han talade till 
mig: Ubaratutus son, gör ett stort skepp 
för dig ... Jag skall förstöra syndarne och 
. . . lifvet. . . Tag in frön till allt lif, för 
att bevara det lefvande. Skeppet skall 
vara . . . armboglängder i höjd och läng
der . . . skjut det i hafvet. . . Jag förstod 
och sade till Hea: min herre, hvad du be
faller skall jag göra . . . här och troppar . . . 
(här äro några rader alldeles förlorade, som 
sannolikt innehöllo en närmare beskrifning 
på arken) . . . Fjorton mått mätte han i sitt 
skrof. . . Jag pålade taket . . . inneslöt mig 
... Jag blef buren af honom för sjette gån
gen . . . för sjunde gången . . . på det upp
rörda djupet . .. fogarne insläpte vatten . . . 
jag såg springor och hål . . . tätade med 
jordbeck . .. uppreste ett altare och offrade 
... Jag församlade allt det jag egde af 
silfver och guld, djur och lifvets frön, in
skeppade allii mina tjenare och tjenarin- 
nor, fältets djur och vildmarkens djur och 
härens söner — alla inskeppade sig. Iha- 
mas frambragte ett störtregn; jag skall 
låta flödet tungt störta ned från himmelen, 
sade han: gå in midt i skeppet och stäng 
dörren. Så kommer beskrifningen på öf- 
versvämningen: de regndigra molnen in
svepte himmel och jord, haf och land; den 
grönskande jorden blef »sopad» och förvand
lad i en ödemark: allt lif var utsläckt, och 
»gudarne smögo sig undan, like hundar
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som dölja sina svansar.» Ishtar klagade 
och sade att det var hon som gifvit lifvet 
åt menniskan, och hon ville icke låta ho
nom förgås i hafvet. Gudarne gräto med 
henne, och deras läppar voro förseglade 
af skräck. Sex dagar och sex nätter för
ginge: allt var uppslukadt af floden, men 
då lugnades stormen, och vattnet föll . . . 
Jag var buren öfver hafven, och liken af 
hela menniskoslägtet, som vände sig till 
synd, flöto såsom säf. Jag öppnade fön
stret, och ljuset inträngde; jag förblef stilla, 
orörlig i min fristad; jag blef buren öfver 
floden till hafvets gräns . . . till landet Ni- 
zir gick skeppet, flöt öfver landet, stanna
de vid berget Nizir, kunde ej komma der- 
öfver första, andra . . . dagen. Sjunde dagen 
utsläpte jag en dufva; hon sökte men fann 
intet torrt ställe och kom åter. Lika så 
en svala, slutligen cn korp, som hackade 
köttet af liken och kom icke till baka. 
Jag utsände då djuren åt alla verldens 
hörn . . . utgöt dryckesoffer . . . bygde ett 
altare på bergspetsen, lade derpå rör och 
ved . . . gudarne församlade sig kring den 
goda offerlågan. Måtte gudarne komma . . . 
måtte Bel icke komma till mitt altare, ty 
han har uppväckt stormen och dränkt mitt 
folk. Han gick till gudarne, vred i sitt 
sinne och sade att icke en skulle undkom
ma. Han tog till ordet och sade, Hea 
som vet all ting: Bel, du krigarens furste 
»är du var med uppväckte du en öfver- 
svämning. Syndens upphofsman frambragte 
synden; det ondas upphofsman frambragte 
det onda. Må menniskan icke förgås ge
nom vatten; rofdjuren kunna utrota henne, 
hungern och pesten. Jag forskade icke 
etter gudarnes råd; uppmärksam och vörd- 
»adsfull hörde jag hvad som talades till 
mig i drömmen. När domen var fullbor
dad, trädde Bel intill mig midt i skeppet; 
han tog min hand och förde mig derur; | 
han utförde min hustru vid min sida. Han i 
renade landet och upprättade ett förbund j 
med Sisit och hans folk. Och Sisit och 
hans hustru blefvo bortförda för att vara 
lika gudarne. Der bodde Sisit i en af- 
lägsen trakt vid mynningen af floderna. 
Men Izdubar föll i en dvala och sändes 
af Sisit och hans hustru hem till sitt land 
'Ren. Urhamsi fick befallning att rena ho
nom från någon bräcklighet, kanske en hud
sjukdom, ty han skulle doppa honom i hafvet, 
Och då skulle hans skönhet åter stråla i 

sin förra glans. Sedan Izdubar hört denna 
saga, tog han stora stenar och uppstaplade 
ett röse till minne af den underbara hän
delsen.

Derefter öfvergick mr Smith till enjem- 
förelse mellan den bibliska berättelsen om 
syndafloden och den som efter kaldeiska 
traditioner förekommer hos den grekiska 
författaren Berosus. Efter den senare var 
det Xisuthrus som bygde arken och Kro
nos som gaf honom befallningen; arken 
var 5 stadier läng och 2 stadier bred, och 
Armenien var, liksom i 1 Mosebok, det 
land der den stannade.

Kilskriftsberättelsen öfverensstämmer med 
bibeln deri att öfversvämningen framställes 
såsom ett himmelskt straff för menniskor- 
nas synder, en sak som Berosus helt och 
hållet förbigått. På inskrifterna hafva sif- 
fertalen som angingo skeppets storlek olyck- 
tigtvis gått helt och hållet förlorade ge
nom en remua, men dimensionerna äro 
liksom i Bibeln utsatta i armboglängder. 
Det är dock en skilnad i propositionerna: 
bibeln anger bredden till 50 och höjden till 
30 alnar, inedan efter inskriptionen bredd 
och höjd äro lika. Detaljerna om huru 
arken lopp af stapeln, befans taga in vatten 
och tätades med jordbeck, förekomma hvar- 
ken i bibeln eller hos Berosus. De tre 
traditionerna äro i hufvudsaken ense rö
rande inskeppningen, men antalet af de 
lefvande väsendena mycket olika: de hos 
Moses omnämda sju paren af rena djur 
förekomma icke i kilskriften, men å andra 
sidan låter den assyriska sagan Sisit vara 
åtföljd i arken af helt främmande personer, 
»härens söner alla» o. s. v.

På tegelskifvan angifves ingen början 
för floden; enligt Genesis började öfver
svämningen den 17:de dagen i andra må
naden, och arken stannade på toppen af 
berget Ararat efter ett hundrade femtio 
dagar, den sjuttonde dagen i sjunde må
naden, ehuru vattnet icke var helt och hål
let uttorkadt förr än den tjugosjunde dagen 
i andra månaden af det följande året. Den 
assyriska inskriften deremot lärer oss att 
vattnet började falla redan på den sjunde 
dagen, och att det förgick sju ytterligare 
dagar innan profvet med foglarne anstäl- 
des. I detta afseende bör man erinra sig 
att vissa bibelkritiker vilja i 1 Mosebok 
finna två olika traditioner om syndafloden, 
samt att dessa skilja sig i fråga om läng-
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den af öfversvämningen. Berosus nämner 
ingen ting alls derom. Mr Smith angifver 
■andras skiljaktigheter i afseende på landet 
der arken stannade: rörande upprättandet 
af ett altare och offret omedelbart efter 
utstigandet ur arken äro alla tre berättel
serna ense. Genom jemförelsen mellan 
dessa urkunder, fortsätter mr Smith, finner 
man att händelserna som berättas i bibeln 
och i den assyriska inskriften äro de sam
ma, samt att de följa pa hvarandra i sam
ma ordning, men olikheterna i detaljerna 

.visa att inskriften är uttryck för en tradi
tion som är helt och hållet fristående och 
oberoende af den bibliska. Oaktadt depå 
flere ställen och pa ett öfverraskande sätt 
återkommande likheterna i stil, märker 
man att de båda berättelserna tillhöra två 
alldeles särskilda folk. Bibelsagan tillhör 
en inlandsnation, som icke hade något 
namn för skepp utan kallade det en ark, 
dej; vill säga en kista; här är det hvarkeu 
fråga om haf, aflöpning af stapeln, tätning, 
profresa eller segling, hvaremot den assy
riska berättelsen i alla dessa afseenden 
tyder på ett sjöfarande folk. Kaldéernas 
äldsta traditioner synas knyta sig kring 
Persiska viken.

De kilformiga inskrifterna sprida ett nytt 
ljus öfver den ofta uppkastade frågan om 
ursprunget af den antediluvianska sagan | 
och om patriarkerna, hvilkas lefnadsålder 
sa oerhördt öfverskrider vanliga menniskors. 
Kilskrifterna erbjuda i detta afseende rika 
materieller för forskningen, och det vore 
ett stort misstag, om någon skulle före
ställa sig att allt i detta fall är sagdt med 
en hastig öfversättning af en okänd in
skrift, åtföljd af några flyktiga kommenta
rier. Under Kaldéeus jordkullar, i ruinerna 
af städer, tempel och furstepalats, hvilka 
ännu ligga och vänta på forskarens spade, 
sofva i sin graf äldre kopior af samma 
text om syndafloden, jemte andra urkun
der, som handla om vårt slägtes äldsta 
minnen.

Presidenten sir Henry Rawlinson vits
ordade riktigheten af mr Smith's öfversätt
ning, med reservation endast för de namn 
som äro tecknade med monogram, hvilkas 
ljudbetydelser man icke kan bestämma förr 
än man i någon glosa funnit anvisning på 
tecknens noggranna ljudvalörer. I afse
ende åter på dessa urkunders ålder erkände I 
han att de kopior som legat till grund för ■ 

rar Smith’s arbete icke gå längre till baka 
än till Asurbanipal eller Sardanapalus, men 
han tilläde att hvar och en af dessa taflor, 
som äro funna i Niniveh och härstamma 
från 6:te eller 7:de seklet f. Kr. f., bär 
nederst tecknet colophon eller hänvisning, 
som tillkännagifver att den är afskrifven 
från en äldre urkund, och dess utom fins 
det flere tecken som afskrifvarne sjelfva in
satt i kopiorna, och som betyda att de 
funnit luckor i den äldre text som de ko
pierat. Han ingick derefter uti en vidlyftig 
argumentation, för att ådagalägga att As
syriernas historiska period går till baka till 
5150 år före vår tideräkning, att denna 
legend ovilkorligt hörer till den mytiska 
perioden, hvilken sannolikt ligger 1000 eller 
1500 år bakom den historiska tiden, och 
att denne Izdubar är den samme som Zoroa
ster. Det framgår deraf att denna legend 
är den elfte sidan af en bok hvars första 
upplaga är mer än 80 sekler gammal.

Härefter uppstod Premierministern mr 
Gladstone och erinrade om sin gamla kär
lek för Homerus och den klassiska forn
tiden, till hvars kännedom de assyriska och 
egyptiska upptäckterna så mycket bidragit. 
»Jag vet icke», tilläde han, »om man före
ställer sig att de arkeologiska och andra 
vetenskapliga undersökningarna äro egnade 
att störa och oroa sinnena i våra dagar, 
men hvad mig angår, bör jag säga att de, 
så långt mina egna studier sträcka sig, på 
mitt sinne utöfvat en alldeles motsatt ver
kan. Bland forntidens traditioner och be
rättelser var det många som vi voro be
redde att acceptera med deras Siå att säga 
obestämda karakter, på samma gång som 
vi ville tillerkänna dem ett frö eller en 
kärna af sanning. Jag tror helt visst att 
vi i denna stund äro eller skola blifvtt vit- 
nen till en omkastning. Allt det som var 
eller troddes vara begrafvet skall komma i 
ljuset och få en ny gestalt, och icke alle
nast mensklighetens äldsta minnen utan 
dess stränga historia äro på väg att under
gå ett stort arbete af utveckling i riktnin
gen till baka mot- dess ursprung.» Talaren 
erinrade derefter, huru de homeriska sån
gerna antyda på en civilisation som här
stammar från fenieierna, men icke i den 
senare tid då de intagit sina boningsplatser 
på den smala kuststräckan vid Medelhafvet, 
utan då de ännu bodde vid Persiska viken. 
Han. erkände derefter behörigheten af den
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stycke till stycke, och 
oss gifvet att veta oändligt 
våra fäder, om verldens ur- 
och kanske om den del af 
som är den vigtigaste och 
menuiskan, i anseende till 

vetenskapliga och religiösa

varning soro fornt under diskussionens lopp 
blifvit uttalad, att man i ämnen sådana som 
•de förevarande icke borde göra sig för 
brådt om med sina slutsatser: »vi likna barn 
som hafva framför sig en stor, i tusen bi
tar sönderskuren karta, och lärde mäns 
skarpsinne och konst erfordras för att lägga 
hvart fragment på sitt rätta ställe; men 
efter hand fogar sig 
det skall blifva 
mycket mer än 
äldsta historia, 
denna historia 
lärorikaste för 
de betydande 
problem som dervid äro fastade.»

Någon tid derefter offentliggjorde mr 
Smith en skrift, hvari han angifver de upp
täckter som enligt hans öfvertygelse måste 
framgå ur en närmare bekantskap med de 
assyriska ruinhögarne. Araberna och de 
öfriga folken som nu bebo de mesopotami
ska nejderna hafva föga aktning för de assy
riska fornsakerna, och de endast förundra 
sig öfver att européerna egna så mycken 
uppmärksamhet ål hvad de kalla »detta 
värdelösa skräp efter de gamla otrogne.» 
Han anför derefter ur Layard’s arbeten 
några arabiska traditioner om nedgräfda 
skatter, som äro så vanliga i österländerna. 
Så fins det i granskapet af sjön Van i 
Armenien en håla, vid hvilken är fästad föl
jande legend. En herde hade i drömmen 
hört några magiska ord, som för honom 
öppnade ingången till berget. Han gick 
in och fann d»r outtömliga förråd af guld 
och ädelstenar, inlade i sin matpåse så 
mycket den kunde rymma, och öppnade 
med den magiska formeln åter bergets dörr. 
Men när han kommit ut erinrade han sig 
att han glömt sin staf, och uttalade åter 
besvärjelsen för att öppna porten. Han 
kom äfven den gången in, men då han 
ville återvända märkte han med förskräckelse 
att han glömt talismanen, och vägen var 
stängd för honom. Hans hund väntade 
honom utanföre ända till aftonen, och då 
det trogna djuret såg att han icke kom 
till baka, tog han guldsäcken mellan tän
derna, släpade den hem och drog herdens 
hustru med sig till berget. Der kunde hon 
höra mannens jeinmerrop innanföre; man 
hör dem än i dag, och ingen kan befria 
honom.

Dessa naiva traditioner vitna om en gam

mal, halft utplånad och af inbillningen hos 
ett vidskepligt folk förvriden öfvertygelse, 
att forntiden gömt skatter i djupet af de 
assyriska jordhögarne, och detta är ingen 
osanning.

Vi skola nu tala om de verkliga begraf- 
na skatterna. Det är en väl känd sak af 
våra lärde, att våra nu varande samlingar 
af assyrisk härkomst, oaktadt det stora in
tresse som vid dem fäster sig, endast inne
hålla cn mycket liten del af de skatter 
som gömmas i de mesopotamiska jordhö
garne. De redan uppgräfda fornsakerna, 
utom det att de kasta ett rikt ljus öfver 
de folks historia och seder som de tillhöra, 
angifva också med en löftesrik noggranhet, 
hvilka föremål vi kunna vänta att upptäcka 
genom nya bemödanden, och på hvilka stäl
len vi böra söka med största utsigten till 
framgång.

Nästan alla gamla folks tideböcker äro 
i sin början uppblandade med mytologiska 
berättelser, hvilkas intresse är betydande 
för hvar och en som sysselsätter sig med 
studier öfver dessa folks ursprung och hi
storia.

Det fins spår i Assyrien och Babylonien 
af en stor och särdeles rik samling af så
dana legender, men det är mycket få som 
man hit till dags återfunnit. Såsom exem
pel på dessa traditioner kan man anföra 
kilskriftberättelsen om gudinnan Ishtar’s 
nedstigande till underverlden. Under sin 
resa till dessa dystra regioner passerade hon 
genom sju portar, och vid hvar och en af 
dem måste hon aflägga en del af sina klä
der eller sina prydnader. Berättelsen är 
från början till slut ett besynnerligt register 
öfver tidens religiösa föreställningar; man 
finner deri öfverraskande analogier med 
andra äldre och nyare folks idéer och le
gender. Dertill kommer att de assyriska 
och babyloniska arkivens urkunder, liksom 
deras mytologiska och religiösa afhandlingar, 
voro skrifna på tegclplattor, och dessa ar
kiv, af ett intresse som man icke kan skatta 
för högt, måste gå mycket längre till baka 
än hvad som hittills kommit i dagen. 
Man har ännu icke återfunnit mer än några 
få fragment af de äldre delarne utaf denna 
1er- och tegelhistoria.

Sargon, som regerade öfver Assyrien och 
Babylonien mer än 700 ar före var tide
räkning, lärer oss uti sina inskrifter att 
350 konungar regerat före honom i landet.
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Det återstår ännu 
namnen på två tredjedelar af dessa furstar, 
utan att tala om den detaljerade historien 
om deras regeringar och bedrifter. Denna 
är jemte minnesmärkena efter dem begraf- 
ven ihögarne vid Kouyounjik, Nimrud, Kala- 
Shergat och andra orter i Assyrien ; och 
för öfrigt äro kullarne som omgifva Surat, 
Hymer, Hilla, Warka och ännu hundratals 
ställen i Babylonien otvifvelaktigt dyrbara 
nederlagsorter för gamla historiska tradi
tioner. Det är också i dessa konungars 
historia som man måste söka datum för 
begynnelsen af det stora hebreiska folket. 
Abraham, urfadren för denna märkvärdiga 
stam, lemnade Ur i Kaldéen på konung 
Chedorlaomer’s tid, hvilken var herre öfver 
hela vestra Asien från Persien ända till 
Medelhafvet. Sedan de assyriska annalerna 
en gång blifvit återfunna, skola de lära oss 
årtalet för Chedorlaomer’s historia och så
lunda lösa denna vigtiga fråga i historien.

Frågan om hela den semitiska folkstam
mens ursprung, hvaraf det judiska folket 
blott är en familj, kan äfven en dag blifva 
besvarad genom de nya upptäckter som 
man har att vänta. Under långt aflägsna 
tider var hela det vestra Asien bebodt af 
folkslag hvilkas språk helt oeh hållet skilde 
sig från de nu varande inbyggarnes. Det 
är från dessa uråldriga folk som den baby
loniska civilisationen leder sina äldsta anor. 
Omkring 2,000 år före Kristi födelse blef 
denna infödda race besegrad af den stora 
semitiska familjen, af hvilken judar, araber, 
syrer och assyrier äro grenar. Så länge 
vi ännu icke lagt händerna på hela den 
förlorade historia som döljer sig i de ba
byloniska ruinhoparne, hafva vi ingen an- 
fallspunkt för lösningen af detta och så 
många andra etnologiska problem. Man 
har naturligtvis fästat ett stort intresse vid 
den kaldeiska sagan om syndafloden, men 
det är godt att veta, att denna dyrbara 

i 3:dje seklet före Kr. f. på 
grekiska af Berosus, hvars arbeten nu äro 
till största delen förlorade.

När man kommer längre fram mot jem- 
förelsevis nyare tider, ehuru ännu ganska 
gamla, finner man sig stäld midt emot en 
hop frågor, hvilkas sista ord ännu återstår 
att finna. Vi kunna bland andra nämna 
de problem som stå i förbindelse med 
Konungaböckernas kronologi, och hvilka se
dan många år utgöra diskussionsämnen 
mellan historiker och teologer; upptäckten 
af de assyriska annalerna, af hvilka en del 
redan äro i våra händer, skall en gång göra 
ett slut på vår ovisshet. Hela historien 
och nästan hela litteraturen från Nebukad- 
nesars århundrade äro i detta ögonblick 
begrafna under Babylons ruiner, och der 
ligger belöningen förvarad för en omfattan
de undersökning af de mesopotamiska rui
nerna. Det är der man har att söka be
rättelserna om den judiska fångenskapen; 
det var ur detta arkiv som de buro till 
den persiska monarken det ryktbara ediktet 
af Cyrus, som befalde templets återupp
byggande. A andra sidan har man genom 
de första forskarnes gräfningar fått veta 
att det var assyriernas och babyloniernas 
vana att under de fyra hörnen af sina byg- 
nader lägga cylindriska minnesstenar af 
bränd lera, på hvilka voro tecknade de ko
nungars namn som låtit anlägga palatsen. 
Många af dessa 'cylindrar återstå ännu att 
upptäcka, och de kunskaper vi för det när
varande ega sätta oss i stånd att utan svå
righet bestämma de ställen der de äro att 
söka.

De assyriska konungarnes bibliotek inne
slöto utom de historiska urkunderna en 
mängd afhandlingar i olika vetenskaper; 
man kan citera taflorna öfver grammatik, 
naturhistoria, matematik och åtskilliga yr
ken, hvilka urkunders vigt det skulle vara 
svårt att öfverdrifva. Det fans flere kopior 

tafia är blott en enda sida af så många 
andra, som voro hopade i det ninivitiska 
biblioteket, och att ett lika stort intresse 
utan tvifvel fäster sig vid hvarje af episo
derna i denna serie. Det är genom dessa 
urkunder som vi kunna hoppas att lära 
känna babyloniernas föreställningar om ska
pelsen, menniskaus historia före syndafloden, 
och många andra liknande frågor. Alla 
dessa annaler, jemte ännu andra till obe- 
gränsadt antal, likaledes skrifna på lertaflor, 

af det stora klassiska verket öfver kaldéer- 
nas astronomi och astrologi. Att sluta efter 
några fragment som finnas i British Museum, 
synes det säkert att detta verk upptog mer 
än 70 taflor och utgjorde 8,000 skriftrader. 
Man bör kunna hoppas att hela exemplar 
af detta stora verk skola återfinnas, och 
detta skulle för oss vara en af de intres
santaste eröfringar i afseende på stjernkun- 
skapens uräldsta historia. Bland dem som 

i våra dagar kasta ögonen på en himmels

att upptäcka ända till | öfversattes
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glob eller en stjernkarta, ocb der se dessa ι 
besynnerliga figurer under hvilka konstella- I 
tionerna äro grupperade, är det väl icke män- j 
gen som vet att denna klassifikation af 
himlakropparne, sädan som den ännu i dag 
består, är de kaldeiska kosmografernas verk, 
och att vår astronomi liksom vår matema
tik hvilar på en grund som lades afbaby- 
ionierna för 40 eller 50 århundraden sedan. 
De egde också kalkuler och samlingar af 
observationer, som skulle vara oss af obe
räkneligt värde. Hittills har man af dem 
upptäckt ett högst ringa antal. Några un
dersökningar öfverst i några af de babylo
niska högarne hafva bragt i dagen en serie 
af matematiska tabeller, multiplikations-, 
quadrat och kubikrötter o. s. v. Det var 
för vetenskapen ett verkligt fynd att på
träffa dessa saker.

De rent litterära arbetena, som tillhöra 
en mindre sträng kategori, saknades icke 
heller hos Assyrierna; den lätta poesien 
hade äfven den sin hylla i det kungliga 
ninivitiska biblioteket. England har nyli
gen sett offentliggjordt ett profstycke af i 
denna litteratur, nemligen ett slags fabel, 
i hvilken hästen och åsnan jemföra sina 
öden. Vid sidan af denna fabelsamling 
äro Aesopi och Babrios’ fabelböcker rena 
moderniteter.

Slutligen finner man på de tailor som 
vi redan känna hela kataloger öfver verk 
af flerehanda slag, och de notiser som taf- 
lorna meddela oss gifva till känna att det 

bland de ruiner som betäcka denna gamla 
jord lins hopar af de allra vigtigaste litte
rära minnesmärken; en af de dyrbaraste är 
utan fråga en skrift om teorien för kome
terna, ett ämne som mycket sysselsatte 
forntidens folk liksom de moderna. Spridda 
under spillrorna af palatsen i Assyrien fin
nas också utan tvifvel andra mycket mindre 
taflor, som innehålla kopior af förordnin
gar, proklamationer, bref, depescher, dom
inar och domstolsprotokoll, köpebref och 
ekonomiska aftal af alla möjliga slag. Hvad 
vi redan känna af detta slag kastar ett 
märkvärdigt ljus öfver seder och vanor i 
dessa aflägsna åldrar. Dylika dokument 
uppgräfvas tid efter annan af infödingarne 
och säljas till européer.

Sådan är den naturligtvis mycket ofull
ständiga förteckningen öfver de ämnen öf
ver hvilka nya upptäckter komma att sprida 
ljus. Den assyriska litteraturen har redan 
kastat en oväntadt klar dager öfver de bi
bliska berättelserna, och man är berättigad 
till den förhoppning att nya undersökningar 
i djupet af denna urgamla jord skola ännu 
fullkomligare för oss förklara de gamla ti
dernas traditioner.

Det fins i sjelfva verket ett helt program 
af frågor rörande religion, etnografi och 
historia, hvilkas lösning endast är beroende 
på några för ögonblicket fortgående gräf- 
ningar i denna outtömliga grufva af arkeo
logiska skatter, hvars rika ådror sträcka sig 
genom Eufratdalen.

Blick på pressen.
Den gamla talleyrandska satsen, att ordet 

blifvit menniskan gifvet för att dölja sina 
tankar, tillämpas med utmärkt framgång af 
vissa tidningar, hvilka synas lägga en sär
deles vigt på att genom sina riksdagsreferat 
för den läsande allmänheten undandölja 
hvad som verkligen föregår inom riksdagen. 
Vi hafva vid ett par föregående tillfällen 
haft anledning att anmärka det hatfulla, 
partiska och afsigtligt missledande sätt 
hvarpå i synnerhet en stor aftontidning 
plägar redogöra för kamrarnes förhandlingar, 
och vi ansågo oss särskildt böra framhålla 
<16 uppsåtliga vanställningar af sanningen 
som hörde till ordningen i samma ärade 

samtidas artikelserie »från lliksdagsläktaren». 
Det har kommit till vår kännedom att en 
eller annan nykommen riksdagsman, som 
dåraktigt nog inbillat sig att tidningars 
intresse vore att bringa sanningen i dagen, 
vändt sig till redaktionen med upplysningar 
och riktiga referat, hvilka dock naturligtvis 
blifvit lem nade utan afseende. Emellertid 
synes det skändliga innehållet i dessa ar
tiklar hafva väckt uppmärksamhet hos di
rektionen för tidningens bolag, och vi halla 
de aktade män som äro i spetsen för dess 
styrelse räkning för att fortsättningen pa 
detta egendomliga skrifveri tills vidare blif
vit instäld.
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Men med blotta frånvaron af uppsâtliga 
osanningar följer ty värr icke någon seger 
för den positiva sanningen, och tiksdags- 
referaten skötas nu som förr med en för
vånande ledighet. Det har förekommit exem
pel derpå att samtliga referentplatserna 
under ett helt plenum i en kammare stått 
tomma, och att den läsande allmänheten 
blifvit beröfvad all kunskap om de inga
lunda ovigtiga saker som under samma 
plenum passerat. Vi förmoda att herrar 
tidningsredaktörer och referenter anse sig 
ega rätt att ensamme afgöra hvad som bör 
berättas eller förtigas af riksdagsangelägen- 
heterna, och den del af allmänheten som 
läser tidningarna finner förmodligen ansprå
ket befogadt, en humanitet hvartill sanno
likt icke i något annat civiliseradt samhälle 
finnes något motstycke.

Vida vanligare, vi erkänna det gerna, 
är att fiere referenter äro närvarande under 
någon del af ett plenum, men sällan torde 
det hända att de alla äro i samtidig verk
samhet, utan en eller två stanna på sina 
platser, medan de öfrige aflägsna sig, san
nolikt för att besörja sina personliga ange
lägenheter, och vid återkomsten redogör 
den som haft »vakten» för besluten och tá
lame för eller emot, hvilket icke behöfver 
hindra en man med god fantasi att sedan 
på egen hand komponera deras yttranden, 
allt efter den ståndpunkt man ansett dem 
böra intaga, eller den uppfattning som kan 
vara för deras principaler välkommen.

Till den yttranderätt som Tryckfrihets
förordningen medgifver hvarje svensk man 
hör naturligtvis också rättigheten att fritt 
pröfva och bedömma allt hvad folkets re
presentanter offentligt yttra, men knappast 
nog att lägga dem i munnen saker som 
de icke sagt eller tillskrifva dem åsigter 
som de sjelfva icke kuhna vidkännas. Det 
är emellertid detta som allt för ofta händer. 
De faktiska misstagen äro ej heller ovan
liga: talare rangeras i en hastig vändning 
på galen sida eller antecknas såsom reser
vanter, utan att de sjelfva dertill gifvit nå
gon anledning; äfven sjelfva besluten refe
reras någon gång på ett sätt som påminner 
om en bondes ofta citerade yttrande, att 
han vunnit sin sak vid tinget men tappat 
i papperen.

Såsom en regel kan gälla att allt hvad 
som från ministerbänken yttrats af det slag 

att det kunnat vid talaren fästa någon 
mindre angenäm uppmärksamhet på det 
omsorgsfullaste undanhålles allmänhetens 
kännedom, under det att dylika små mensk- 
Jiga svagheter hos talarne på oppositions- 
sidan med lika samvetsgrann omsorg ut
pekas och bestraffas. Vi fästa oss icke här 
vid det häftiga ordbyte mellan båda dessa 
parter som nu mera synes höra till ord
ningen i Andra kammaren; men det före
kommer i båda kamrarne icke sällan ytt
randen af konungens rådgifvare, som på 
ett öfverraskande sätt belysa deras upp
fattning af sin konstitutionella ställning 
och derföre ovilkorligen höra till riksdagens 
politiska historia. Att dömma efter åtskil
liga sådana uttalanden anse sig vissa de
partementschefer alldeles identiska med ko
nungamaktens innehafvare, och de tala om 
hvad kongl. maj:t tänker och ämnar, all
deles så som om vi hade en grundlagsenlig 
ministerstyrelse. En anmärkningsvärd så
dan händelse förekom i Andra kammarens 
aftonplenum sistledne lördag, då Första 
kammarens beslut i anledning af en motion 
rörande prestbildningens höjande var under 
behandling. Chefen för ecklesiastikdeparte
mentet förklarade att kongl. maj:t princi- 
pielt gillade motionens syftning, men att 
en skrifvelse tjente till ingen ting, all den 
stund kongl. majd, i fall en skrifvelse i 
ämnet blefve afláten, komme att infordra 
domkapitlens utlåtande, och som dessa en
ligt ecklesiastikministerns tanke sannolikt 
blefve afstyrkande, komme kongl. majtt att 
lemna skrifvelsen utan afseende. Ännu en 
fjerde gång, ehuru vi ej nu erinra oss i 
hvilket sammanhang, nämdes hvad kongl. 
maj:t skulle komma att tänka eller besluta 
i en fråga söm veterligen icke ännu varit 
eller kunnat vara föremål för regeringens 
pröfning. Detta sätt att gå till väga för
anledde anmärkningar af icke mindre än 
tre särskilda, hvar för sig särdeles fram
stående talare, af hvilka en yttrade att det 
borde för kammaren vara särdeles intres
sant att erfara, icke blott hr departements
chefens enskilda mening, utan derutöfver 
äfven kongl. maj:ts blifvande nådiga mening, 
och en annan talare, en f. d. förtroendeem- 
betsman, ansåg sig böra nedlägga en bestämd 
protest mot ett sådant förfarande af en ko
nungens rådgifvare, hvilket han karakteri
serade såsom högst oparlamentariskt, och 
som, i fall vi fattade hans något lågmälta
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föredrag riktigt, kunde svårt kompromettera 
li. maj;t konungen personligen.

Vi söka förgäfves i tidningsreferaten för 
i måndags någon antydning om att en så 
stor konstitutionel grundsats var under öf- 
verläggning. Men så är det alltid, när 
något är å färde som kan vara i den rin
gaste mon ömtåligt för någon af de högt 
uppsatta personligheter hvilka hafva sig 
anförtrodt att representera konungens maje
stät, och det ser nästan ut som om deras 
vänner vid referentpulpeterna skulle såsom 
en försyn vilja vaka deröfver att intet så
dant måtte komma till någons kännedom 
hvilken deraf möjligen kunde känna sig 
mer eller mindre angenämt berörd.

Tycke och smak må man icke disputera 
om, och då en stor samtida uti sitt refe
rat öfver frågan yttrade, att eu ledamot 
af Vexiö domkapitel »stälde frågan på dess 
rätta punkt», så hafva vi ingen ting annat 
att dervid anmärka, än att han efter sin 
vana behandlade referatet såsom en ledande 
artikel, hvilken form för redogörelse just 
utesluter all opartisk framställning. Lek
tor Rundbäck fann ingen ting olyckligare 
än att staten »slår sig på att reglera stu
dierna i den riktning att alla studerande 
skola bli liksom stöpta i en form». Vi 
förstå, i förbigående sagdt, icke rätt väl 
huru en sådan åsigt låter förena sig med 
åliggandet att under närvarande skolstadga 
handleda den studerande ungdomen och 
examinera prestkandidater före deras in

träde i embetet. Men det var en annan tanke 
hr Rundbäck uttalade, hvari hans och Af
tonbladets åsigter tvifvels utan möttes, ehuru 
samma tidning icke ansåg nödigt att tala 
om det, nemligen att presten nog fortfa
rande komme att »sakna den finare verlds- 
bildning, utan hvilken inga akademiska 
examina skulle kunna förläna något an
seende inom sällskapslifvet», ett anseende 
som talaren med smärta, som det tycktes, 
såg egas af militärer, än hvilka dock ef
ter hans förmenande ingen kunde derpå 
göra mindre anspråk. Vi hafva komplet
terat detta referat ur Nya Dagligt Alle
handa, hvilken tidning sökt gifva ett rik
tigare begrepp om syftningen af den ärade 
talarens anförande, och som derföre icke 
heller uteslutit de högtänkta orden om re
ligionslärarens »invigande i den grekiska 
och romerska litteraturen och afgudaläran». 
Sublimare kunde icke en gång en Jaabæk 
eller Björnstjerne Björnson uttala sin he
liga obekantskap med detta samma »hedna- 
väsende».

Vi återkomma till vår utgångspunkt. I 
andra konstitutionella länder täfla tidnin
garna om företrädet att lemna fullständiga 
och samvetsgranna redogörelser för offent
liga förhandlingar. Här i landet synes man 
snarare täfla i konsten att förvända, stympa 
och hemlighålla riksdagens öfverläggnin- 
gar. l)et kan dock hända att äfven den 
tåliga svenska allmänheten tröttnar att i 
längden vara åskådare till detta slags täflan.

Strödda underrättelser.
.Spaniorernas utdöende i Kalifor-

(siut.) Men landets döttrar, dess sköna 
döttrar förglömde först det ädla blod de 
att i arf af berömda förfäder. De visste att 
ortast trösta sig öfver bleknandet af deras 
umiljers stjerna och herravälde. De öfver- 

S'ugo först till fiendens läger och vände 
S1g> en gång bortskämda af njutningen, 
utan betänkande bort från de sina, så snart 
1 icke mer kunde skaffa dem medel till 
¡‘efnad och lyx. Många af de älskvär- 
aste sennoritas föredrogo att följa de 
‘■‘minaude invandrarnes kallelse att blifva 

! eias hustrur, hvilket lofvade dem ett sä
et t bröd, hellre än de förbundo sig med yng- ‘ 
tugar af sin egen stam. Alla lyckades icke 

detta, och derföre träffar man ännu i dag 
i danshusen i hufvudstaden eller mindi
strikten ty värr allt för ofta namnen Manue- 
lita, Carlotta, Juanita, Guadelupe, Dolores. 
Hvem kunde också som de dansa fandango, 
hvem såsom de med de präktiga svarta 
ögonen pina och tillintetgöra?

Förfallet af spaniorernas makt i Kalifor
nien har försiggått så raskt att den samma 
snart skall vara totalt utrotad. Icke en
skilda öfverföllos af förderfvet utan så att 
säga i flock. Hvarest man påträffar män af 
denna klass, der finner man dem blott 
ännu i de lägsta regionerna af det all
männa lifvet.

I ett slagtarehus i San Francisco, hvar-



est man behöfver en man som med lazzon 
skall fånga in boskapen, kan man dagligen 
se detta eländiga yrke för den uslaste lön 
utöfvas af en man som bestiger en eländig 
klippare och drifver slagtarens kreatur till 
slagtbänken. Han är betäckt med trasor 
och smuts, men hans namn är Cortez och 
ger tillräckligt till känna hans ursprung. På 
den tid då han först lärde sig kasta laz
zon, då kallade sig hans fader herre till 
trettio tusen stycken boskapskreatur och 
stora sträckor af den bästa jord.

En jemmerlig hydda på vägen till San 
José herbergerar en afkomling af familjen 
Velasquez, som uppehåller sitt lif med 
brunnsgräfnrng, hvarigenom han skyddar 
sig för den allra värsta nöden. Då för 
icke länge sedan en fattig man händelsevis 
hos honom frågade efter ett glas mjölk, fram
kallade detta en liflig erinring om de sköna 
dagarne i Aranjuez. »Min fader«, sade 
han tankfullt, »sålde en dag till en person 
tre tusen kor i min närvaro, men hos mig 
skulle i dag icke tre tusen män kunna finna 
en ko.»

På ångbåten mellan San Francisco och 
San Diego for nyligen en gråhårig spanior, 
som på sin tid spelade en betydande rol 
i Kalifornien, hvars rikedom var kolossal och 
hvars namnteckning nästan gälde för helig. 
Alen allt detta skyddar honom icke för den 
branta afväg hvarpå han staplar. Så snart 
spelkort visades i rökrummet, grep honom 
den förderfliga passionen. Iledan hade han 
efter några spel gjort af med sin kassa, 
då han trodde att han ännu genom en 
konjunktur skulle kunna bringa lyckan på 
sin sida. I denna förlägenhet bjöd han 
de medspelande sin underskrift för den lilla 
bagatellen af hundra dollars, men man af- 
slog det och fordrade hans guldur som 
pant. Detta gick honom dock till hjertat; 
han for full af förtrytelse upp från stolen. 
Hastigt ryckte han uret ur fickan, men icke 
för att öfverlemna det, nej, för att rasande 
slå det mot bordet, så att ej en hel bit 
blef qvar deraf. »Diablos», ropade han 
högljudt och vände det hånande sällskapet 
ryggen.

Detta är exempel nog; det behöfs inga 
andra för att se huru långt det har kom
mit med de stolta hidalgos i detta land. 
Säkert är yankeeväsendet en skarp mixtur 
för andra nationaliteter, som det sönder
krossar ända tills de samtligen äro assi

milerade. Afonstrets matsmältningsprocess 
går rastlöst framåt: blott anglosaxaren skall 
dominera i Amerika. Vi stå snart framför 
de allra sista exemplaren af indianer, snart 
fram för de allra sista af spaniorer. En dag 
skola äfven afrikanerna här öfvermannas af 
ödet och blifva tvungne att gifva vika.

I det sydliga Kalifornien, der hvarest 
Mexiko ej är långt aflägset, träffar man 
ännu här och der enskilda spanska famil
jer, hvilka mest hafva aflägsenheten af de
ras rancheros från handelsvägarne har be
varat för det allra värsta. Dock hafva äfven 
de hårdt att kämpa, då den obevekliga skatte- 
indrifvaren icke skonar dem och bereder 
dem mången förlägenhet. I de anspråk 
som den nyare tiden ställer på dem förstå 
de sällan att finna sig; råka de, som lätt 
sker, först en gång i skuld, då slå snart 
vågorna till samman öfver deras hufvuden.

Tidsandan är det nu som trampar dem 
under fotterna och med jernsteg skrider 
fram öfver dem. Den skall också gå ännu 
längre och likaledes låta nytt lif uppblom
stra ur de spanska ruinerna öfver hela Me
xiko. Ångkraft och telegrafer äro de mäk
tigaste agenterna för denne trägne agita
tor, som ingen ting är i stånd att motstå. 
Arhundraden erfordrades det för att här 
uppbygga den spanska perioden, men dess 
bygnad var maskstungen, emedan menni- 
skoanden fängslades dervid. Stormvinden 
kunde blott finna svagt motstånd, och ef
ter få år funnos endast spillror qvar. Det 
upphöjda har gifvit vika för det som re
dan synes löjligt.

Anmälan.
Prenumeration å Samtiden kan ske på 

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