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siaget, att ordet förbud’ skulle utgä ur Tulltaxan, kommer dervid föga 1
betraktande. Ty årskflhigt lär viii ändä k-omma att göra undantag: t. ex.
införsel af fa!skt mynr, af efterrrvck, af okowrolleradt guld och silfver, af i
Sverige parenterade rillverknbzgar, af varor med inhemsk tiilverkares för
faiskade stämpeimärke o. s. v. Likasä litet som, i dessa fail, genom att
utstryka ert ord, bestående iag kan ändras, iikaså kinkigt torde det blifva,
att mot hviiken tuiisats som helst tiliäta zsilöndsk handtverkare 1 Sverige
fritr försälja sina produkter, sä uänge den inhemska handtverkaren endasr
vid marknader har tiflstånd dertili. Säledes icke på ett sådant afgörande

10 summario processu bör saken komma att bero, utan pä öftervägande af
de faktiska omständigheterna. Den enda bristfäuighet. vii Förf:s skrift
funnit, är saknaden af en utförligare beräkning för tiflverkningskostnaden
å raffinad-sockret i Sverige. Och denna omständighet är dock huft’udsaL
ligen afgörande. En import-tuII på råämnet från 25 till 50 proc. är uppen
barligen för hög; men ha!fwman muuan i Tullinkomster är också en sak
att betänk-a och talar, utom alIt annat, för näringens skydd.
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48 OM FOLKSKOLOR.
Freja luo 63 11. VIII 1840

Vi hafva för icke längesedan med aniedning af några vidunderliga artiklar
i Aftonbladet yttrat oss om Folkuppiysningen. Stats- och Ekonomi
Utskottens, redan 1 Stånden diskuterade, förtjenstfulla Förslag till Folk
skolor har af en och annan resen’ant eiler talare erfarit en kritik föga
grundad. och det kan icke vara öfverflödigt att derom nämna några ord.
Saken är af alltför stor vigt för att giömmas i dc små tidningarna, ehuru

3) det gifves mycket »stora», hviika när det gäiler sak, föga intresse visa för
foiket.

Utskottens hufvudprincip: att föräldrarne af Samhäiiet kunna tvingas
att lemna sina barn undervisning, kunde icke. mcd anspråk på förnuftig
het, lyda annoriunda. Endast uppå Riddarhuset hafva också halftpro
testerade röMer höjt sig deremot. Men 1 åtskiiliga detaljföreskrifter har
man hafi mera råd uppå talande tungor. Sä har förslaget om Lärare
seminarier bliMt deis heit och häilet förkastadt, deis ingen större fordran
på dessa gjorts än den af en vaniig skola. 1 vår tanka är likväi detta en
punkt i försiaget, hvars legera behandiing kan göra hela företaget onyt

40 tigt. Redan för högre skolor är den af stor vigt, och kanske är bristen
uppä seminarier för Skoliärare för det närvarande den största bristfällig
het vid SL-olinnättningen 1 Sverige. Den som har någon erfarenhet af, till
hur ytteriig grad hvarje nyhörjande Skollärare lär erfara det gamla: do
cendo discinzus, skail icke anse det öfverdrifvet, dä vi påstå, att äfven den
omtänksammaste lärare de n’å första åren i en kiass icke gagnar sina
lärjungar ens häiften så mycket som under de följande. Och likväl har
läraren vid en Trivialskola äldre iärares räd och exempei att anlita, hvil
ket vid en folkskoia heit och hållet saknas. Härtill kommer, att ju högre
undetwisningen framskrider, desto mindre behöfver lärjungen någon Ied

50 ning och desto mindre beroende blir han af läraren. Men i den män
undervisningen är eiementär, i samma män fordras hos läraren icke blott
större öfverlägsenhet i insigt, utan äften större taiang att undervisa. Vi

‘Ordct försvinncr, men förhudet qvarstår i Tulltaxan, åtminstone säsom förbud
mcl ordet »förbud.»
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tro, att mängen insigtsfull man, efter nägon erfarenhet, skulie finna det
mycket lättare att vara gagnelig i en Iärd skola än i en folkskola. Och mcd
ett sä ringa mått af Lunskaper för lärjungen. som här kan blifta fråga om,
är det sä mycket mera maktpiiiggande, att uäraren förstår göra detta ringa
fruktbärande. lcke kan det biifta dermed nog, att man griper fatt en
förlupen gymnasist, schoiaris eller kanske gesäui och inöfvar honom i
några vexeiunden’isnings-tcmpon. Tcke heiler är det tiilnäckligt, att en
sädan genomgått en folkskola. om han icke teoretiskt och praktiskt erhäl
lit undervisning till lärare-vrket. Och dertili hörer utom skickligher i un
denisningen, värrna för saken och rnoralisk bildning. Kan läraren ickc i
sin landsort förtjena de äldres akinina, sä är han äfven odugiig aH under
visa deras barn. Förmär han icke Iifva och nära barnens kunskapsbcgär,
sä att de efter utgången ifrån skolan sjelfmant föröka sina små insigter, sä
gör han viii lika med mången annan härare, men hirn gör ändä ingenting
för sina lärjungars bildning. Frågom en föreständare för ett korrektions
hus, hviika bland hans elever äro dc största sk-urkar? och han skall oftast
uppnäkna sädana, som kunna liisa, skrifva och riikna. Hvaraf kommer
det? J0 deraf, att kunskapsträdet är ett träd pä godt och ondt. Den döda
bokstafven utan anden är icke lika med ett gias vatten. Den förderfvar
alitid och är i sig sjeif ett ondt. Ty bokstafskunskapen är blott subjektivt 20
vetande, och dess första frukt är inbillskhct och egoism. Och ju mindre
moget kunskapslröet är. desto närmare är missväxten till hands. Vi öns
ke, att Utskotten icke i denna punkt mätte läta missleda sig, utan hellre
fördubbla sin omsorg i afseende ä folkskolornas uärare.

Men de, hvilLa icL-e ens inse behofvet af Foikskolor, skola väl tycka.
att vär öfvcrtygeise om dessas stora vigt i godo och ondo är öfverdrift. Vi
svare derpä: den som anser foikskolorna endast för en nödhjeip. tillgdpen
för att ersätta den ledande unden’isningen 1 familjen, han har intet be
grepp om FoJkskolans betydelse.

Det förtjenade kanske aH undersökas, om biand allmogen uti Sverige 30
uppfostran inom familjen verkiigen är mera försummad än förut. Vi tro
det icke. Hvad som brister emot förr. är religiositet i uppfostran, anden 1
bokstaft’cn. Hrr religionsiärare må mcd sig sjeifve afgöra. huruvida dc i
detta afseende äga nägon skuld. t. cx. genom bristande egen öfrertygelse.
Mcii det ligger äfven i vetandets natur, aH menniskan bör utgå ifrän den
blotta auktoritctstron, och sjeif kämpa sig till sanning och sediighet. Har
hon en gång föriorat den menlösa barnatron. sä kan hon endast genom
tvång och ett munkiskt bigotteri ge sig skenet af, att hafva återvändt till
densamma. Och detta är antingen hyckieri elier sjcifbcdrägeri. Ingen an
nan väg finnes att komma tilibaka till öfvertygeisc, än kunskapens, och 10
den som en gång bitit en den minsta bit af dess frukt, han mäste antingen
fortfara att äta deraf eilcr andhgen dö. Men att föriora auktoritetstron är
detsamma, som att förlora det fäste, kärieken, uppä hvilket familjen hvi
iar. För en sädan menniska äro sä viii famiijelifvet som uppfostran i famil
jen otillräckliga, och hon känner behofvet af eH högrc mcdvetande,
byggdt pä en förnuftig öfvertygeise och pä utveckiad andclig frihct. Detta
medvetande är medvetandct om Staten.

Till följe af denna åsigt, anse vi behofvet at fotkskolor vara detsamma
mcd behofvet af nämda högrc mcdvetande, Foikskolorna äro dcrföre
icke biott en nödfaiisinrättning. utan eH förnuftigt framsteg 1 folkbiid- 50
ningen. Menniskans viljande och vetande skaii icke vara subjektivt och
godtyckligt. Men om det bestär endast i den tllifäiiiga biidning, som den
ena eller andra famiijen äger, sä är det äfven godtyckligt. Dcrföre bör aH
uppfostran göras aiimän, sä till innehäll som form. Uppfostran inom fa
miijen har sin tid och sin rätt, ty tron är vetandets utgängspunkt. Ivien den
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är för sig ensidig och otillräcklig. Ifrån denna synpunkt betraktadt, är det
ett oförnufi att resonnera om, huru mycket vetande t. cx. en bonde be
höNer. Han behöfver i sakernas närvarande skick veta jemt lika mycket
som en prest, och något mera dertili. Det är derföre förvånande att höra
ledamöter i Presteståndet yrka uppå läro-ämnenas i folkskolan inskränk
ning till innanläsning och kristendomskunskap, d. ä. till att motsvara,
hvad sam härtills vaHt Presterskapets åliggande. Uti detta yrkande ligger
visst det erkännande, att Prestcrskapet öfter hufvud numera icke förmår
vara bondens ledare och lärare. Men så mycket mindre borde man då

10 söka bibehålla det tillstånd, som förorsakat detta förhållande. Att be
stämmandet af minimum för dc kunskaper, hvarje medborgare i Sam
hället bör äga, mäste hero af Samhällets kulturgrad i andligt och lekamligt
hänseende, vilje vi minst bland alla neka. Men ingalunda synes oss det
kunskapsmått, Utskotten föreslagit, vara allt för högt tilitaget. Ty att
folkskolan äfven i kunskapens omfång bör prestera något mera, än under
visningen i familjen, följer af det ofvananförda. Vi skulle till det före
slagna velat lägga någon kunskap i alimän geografi, isynnerhet såsom
retemedel för ett framtida inhämtande af allmän hisloria. Ty uppå att
väcka intresse för vetandet måste ali undeiwisning syfta, om den skafl

20 bära någon frukt.
Af sistnämda skäl bör äfven vexelundeiwisningen icke uteslulande be

gagnas. Det är icke en tomt rop, som redan länge häjt sig emot denna
unden’isningsmetods blott mekaniska förfarande. Skall nägon metod bi
bringa endast bostafskunskap, så är det denna, driften till ytteriighet.
Den kan väl väcka täfian melian lärjungarne. men denna egoistiska drif
fiäder är ensam otiliräcklig att frambringa sannt vetande. Endast lärarens
omedelbara infiytande är i stånd att vid hvarje steg uppå banan hänvisa
lärjungen till nya fält för vettgirigheten.

För dem, som tycka, att dessa betraktelser kunna gälla lärdomsskolan
w men icke folksskolan. upprepa vi det ännu en gång: att ju mindre det

meddelade kunskapsmåttet är, desto nödvändigare är omtankan för dess
möjliga gagnelighet. Folkssk-olan är för ett folks sediiga, och således san
na, bildning af mera infiytande än lärdomsskolan. Ty den individ, som
genomgått den sednare, har vanligen hunnit så långt, att han i värsta falI
skiljer emellan litra och lefverne samt, äNen om det sednare är obildadt,
icke sprider osedlighet genom den förra. Men på en lägre grad af insigt
göres lätt vetandet till medel för begäret och användes för att försvara
lasten. Erfarenheten talar i detta fali mera kraftigt än teorien.
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49 INDIVJDENS FÖRHÅLLANDE TILL LAGEN.
Freja n:o 65 18. VIII 1840

En ämne. så gammalt och sä mängfaldigt afhandladt, som det vi gjordt till
föremål för närvarande uppsats, kan icke erbjuda något nytt och utom
ordentligt. Men omständigheter kunna finnas, då äften det gamla är nytt,
och dä det dagligen i lefvernet erkända icke synes vara föremål för en
förnuftig insigi. Och medgifvas mäste, att de, som starkast ropa uppä »det

51) sunda förnuftet» och «rationella principer», vanligen hellre söka det för
nuftiga uti alla fvra väderstreck, än dc beskedligt taga sig sjelfva om näsan
och. häpnande öfver den massa af förnuft, som bor i grannskapet af
denna ringa ledamot, fråga sig: huru i ali verlden har Du, min kära N. N.,
blifvit sä besatt förnuftig? Detta vore att håHa sig till det bestäende och
söka förnufiet i verkligheten. Manövern vore dock kanske ailtför vådlig


