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är för sig ensidig och otillräcklig. Ifrån denna synpunkt betraktadt, är det
ett oförnuft att resonnera om, huru mycket vetande t. ex. en bonde be
höfver. Han behöfver 1 sakernas närvarande skick veta jemt lika mycket
som en prest, och nägot mera dertill. Det är derföre föiwånande att höra
ledamöter i Presieständet yrka uppä läro-ämnenas 1 folkskolan inskränk
ning till innanläsning och kristendomskunskap, d. ä. till att motsvara,
hvad som härtills varit Presterskapets äliggande. Uti detta yrkande Iigger
visst det erkännande. att Presterskapet öfver hufvud numera icke förmär
vara bondens ledare och lärare. Men sä mycket mindre borde man dä

io söka bibehålla det tillstånd, som förorsakat detia förhällande. Att he
stämmandet af minimum för de kunskaper, hvarje medborgare i Sam
hället hör iga, mäste bero af Samhällets ku(turgrad i andligt och (ekamligt
hänseende, vilje vi minst bland aila neka. Men ingalunda synes oss det
kunskapsm1tt, Utskotten föreslagit, vara alit för högt tillltaget. Ty att
folkskolan äfven i kunskapens omfång bör prestera nägot mera, än under
visningen familjen, följer af det ofvananförda. Vi sulle till det före
slagna velat lägga nigon kunskap 1 alirnän geografi, isynnerhet säsom
retemedel för ett framtida inhämtande af alimän historia. Ty uppå att
väcka intresse för vetandet mäste ali undervisning syfta. om den skali

20 bära nägon frukt.
Af sistnämda skäl bör äften vexelundervisningen icke uteslutande he

gagnas. Det är leke ett tomt rop, som redan länge höjt sig emot denna
undervisningsmetods blott mekaniska förfarande. Skall nägon metod bi
bringa endast bostafskunskap, sä är det denna, drifven till ytterhghet.
Den kan vaI väcka täfian meHan lärjungarne, men denna egoistiska drif
fjäder är ensam otillräcklig att frambringa sannt vetande. Endast lärarens
omedelbara infiytande är 1 ständ att vid hvaie steg uppä banan hänvisa
lärjungen till nya fält för vettgirigheten.

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

meddelade kunskapsmåttet är, desto nödvändigare är omtankan för dess
möjliga gagnelighet. Folksskolan är för ett folks sedliga, och således san
na, bildning af mera infiytande än lärdomsskolan. Ty den individ, sam
genomgått den sednare, har vanligen hunnit sä långt. att han i värsta falI
skiljer emellan lära och lefverne samt. äfven om det sednare är obildadt,
icke sprider osedlighet genom den förra. Men pä en lägre grad af insigt
göres lätt vetandet till medel för begäret och användes för att försvara
lasten. Frfarenheten talar i della faIl mera kraftigt än teorien.
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Ett ämne, sä gammalt och sä mångfaldigt afhandladt, som det vi gjordt till
föremäl för nän’arande uppsats, kan icke erbjuda nägot nytt och utom
ordentligt. Men omständigheter kunna finnas, dä äfven det gamla är nytt,
och dä det dagligen i lefvernet erkända icke synes vara föremäl för en
förnuftig insigt. Och medgifvas mäste, att de, som starkast ropa uppå »det

50 sunda förnuftet» och »rationella principer>’, vanligen hellre söka det för
nuftiga uti alla fyra väderstreck, än de beskedligt taga sig sjelfva om näsan
och, häpnande öfver den massa af förnuft, som bor i grannskapet af
denna ringa ledamot, fräga sig: huru i ali verlden har Du, min kära N. N.,
blifvit sä besatt förnuftig? Detta vore att hålla sig till det bestäende och
söka förnufiet i verkligheren. Manövern vore dock kanske alltför vädlig
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för Samhället; ty huru skuiie det då komma att se ut mcd bokhandeln och
framföraiit — med tidningarna? Men till ämnet.

Vi förutsätta då, att man något sä när ailmänt anser Lagarna vara ett
uttnck af den alimänna och förnuftiga viljan, hos hvarje nation. Men
iikaså aiimänt är, att man tror denna aiimänna och förnuftiga vilja vara
detsamma, som plura!iretens, flertalets vilja. Ltu oss då på försök antaga,
att så vore. Då måste det förefaila besynneriigt. hvartiil egentiigen lagen
skaii tjena. Om nemiigen lagen icke är mäktig nog. att göra den enskiides
rätt gäilande, vore också hela den öfriga nationen hans motpart, så är det
i sanning iikgiiitigt, ait en iag rinnes. Ty den vore då icke upphöjd öfver io
godtycket, utan Rätt och Orätt komme att bero af flertalets behag. För
hvarje särskilt fail skuile ju då pluraiiteten kunna stifta en lag, och det
vore förbi mcd den gamia litra, hvarpå ali IagIig rättvisa beror, att iagstift
ningen icke bör äga retroaktiv verkan, Viii man såiedes erkänna någon
annan iag, än godtyckets och våidets, så måste iagen antagas vara lika
upphöjd öfver pluralitetens vilja, som öfver den eiändigaste individs.

Hvarifrån kommer då denna makt, hvilken vi kaila iag, och för hviiken
hvar och en af 055 ödmjukt får Iof att böja sig i stoftet. Dc gamla, som
voro ödmjukare och uppriktigare, än vi, tillstodo öppenhjerIigt, ati man
icke kan veta, hvarifrån lagarna komma, Hvar och en individ måste väi 20
ännu erkänna detsamma; ty öNer honom står iagen, sträng och obhd
keiig. utan att han »mcd sitt eneste finger» haft att skaffa med dess stif
tande. För honom är lagen gzfven, iikasom skuile den fallit ner från hirn
meien. Vi irra oss kanske icke mycket, om vi påstå, att det just är denna
lagarnas natur, att vara gifna. som förskaffat dem namn af posidt lag. Af
historien känna vi, att foiken fordom uppdrogo iagstiftningen än åt en
enda man. än ät 1100. 5. v. Och iikväl ansågos de såiunda stiftande iagarna
för uttryck af den ailmänna viljan, ty dc erkändes och ‘åtiyddes af folken.
Om nu äfven en mängd personer haft del i stiftandet af Sveriges Rikes
Lag, så är hkväi denna mängd iångt ifrän piurahteten af nationen. Det 30
torde då på dessa historiska grunder få anses för hkgiiltigt, hviika eHer
huru många lagstiftarne äro, endast sjelfva lagstiftningen sker i IagIig
ordning, af en lagligen erkänd myndighet. Men derigenom komma vi icke
iagarnas ursprung närmare; ty lagen förutsätter sig såiunda oupphöriigen
sjeif. för att blifva lag, d. ii. aH iagstiftning måste ske i ett redan lagbundet
samhäiie. Att tidpunkten för den skrifna lagens uppkomst kan bestäm
mas. gör intet intrång i giilltigheten af det anförda. Det gifves då ingen
annan utväg att förkiara iagens uppkomst, än den, att en nations lagar äro
iika gamia med sjeifva nationen. samt att de för hvarje tidpunkt af natio
nens hf äro ett uttrvck af den hos nationen existerande nationai-andan 4o
eiler nationai-medvetandet. utan afseende derpå. hvern som är eiler varit
den omedeibara lagstiftaren. Ty äfven detta mäste af iagen vara be
stämdt, och således bero af samma national-anda. National-andan åter
beror för sin biidning och utveckiing af den menskhga kulturens fortgång 1
aHmänhet, och lagarna blifva såiunda äfven ett uttryck af deiförnuft, som
genomgår mensk!igheren, hvilket utgör den sanna, ailmänna och förnufti
ga viijan.

Fios hvarje Nation lefver denna menskiighetens aiimänna kuitur, ett
arf frän ärtusenden, ehuru mcd en bestämd, ifrån andra nationer skiljd,
karakter och under en högre eHer iugre grad af utveckiing. En sådan 50
skiliinad uti national-andans utveckling finnes äfven hos dc individer. hvil
ka tilihöra samma Nation. Den existerar uti familjen säsom blotr känsia, i
det medborgerliga samhäliet öfverhufvud såsom iagiydnad. och i Staten
såsom förnuftig öfvertygeise och medveten sed. Den, hvars medvetande
icke sträcker sig utom famiijen eiler kommunen. har också inom dessa
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utrvmmet för sin verksamhet och mäste nöjas mcd att i sftt Iefverne erkän

na iagens helgd. Men just detta erkännande präftar iifven den stiftade
lagen. och om denna strjder emot national-andan, sädan den lefver äfven
inom familjen och kommunen. sä förblir den en död bokstaf. är icke lag.
Ty till lagen hörer väsentiigen. att den bör vara känd och erkänd. Och
ehuru det bristande erkännandet hos den ena elier andra individen för
lagen är oväscndtligt, är den likväl iag, endast genom att erkännas. och
hvarje individs erkännande är Itku vigtigt, lika nödvändtgt. Af det sednast
anförda beror allas likhet inför lagen; af det ofvanföre sagda Zagcns och
Iagskipningens offentiighet,

1 allmänhet mcdgcr man viii den civil- och Lriminaia lagstiftningen,
iifvensom Statsa författningen en sädan absoiut rätt och makt; men i af
seende å säkallade polisförfattningar och den ekonomiska lagstiftningen
är man mera tveksam, ja man har icke skytt att offcntligen uttala sitt
tvifvel om dessas berättigande i allmänhet. Ehuru ett sådant tvifvei blott
röjer den der ofvan omnämnda motviljan hos mängen, att mcd tummen
och pckfingret taga sig om sin näsa, sä kan likväi en utredning af frägan
just för denna tid hafva sitt stora gagn. Vi finna ett försök dertili uti den
nyss utkomna skriften:

20

OM VIGTFN OCH BETYDELSEN AF SLÖJDER OCH MANUPAKTURER FÖR Eli’

SAMHÄLLE. UTAF FR. LIST. PROFESS0R. MCD FÖRETAL OCH NOTER AF ÖF
VERSÄTFAREN.

1 denna skrift har Förf. icke biott sökt utveckla det ämne titeln angifver,
utan derjemte visat skefbeten uti den Smithska skolans äsigter af Natio
nal-ekonomien. Ofversättaren har i företalet uppstäflt en mcd den nya
åsigten öfverensstämmande »högsta grundsats 1 Statsekonomien», hvars

o förnuftiga nödvändighet viil icke lärer kunna nekas. utan att man för

klarar uti sekier bestående institutioner för en lögn och dertiil upplöser
alh samhälie. Den lyder: »Staten är både berärdgad och förpligtad, att
genom den ekonomiska lagstiftningen ge ät dc enskildas produktiva kraf
ter, industri och hushällning, en sädan riktning och utveckling, till Nado
nen ,nå bllfva i srånd att kläda, föda och försvara sig.» Denna grundsats
byggcr Ofvers. på den alimänna principen: »att det är Statens nätt och
dcss pligt mot samhäulets mediemmar, att upprätthålla sitt sjelfbestånd
och Nationens frihet och oberoende.» Vi skulle blott hafva att anmärka
mot sjelfva uttrycket i den först anförda satsen, som här innehäller alltför

40 mänga speciella bestämningar.
Det är nemligen. i vår tanka enkiare att fatta saken som följer. Till

Statens sjelfbestånd hör dess ekonomiska obcroende. Detta hvilar uppå
en för uppfyllandet af alla samhäflsmedlcmmarnes behof tillräcklig natio

nai-förmögcnhet. Af denna bIir individen delaktig genom sitt arbete; och

Staten är derförc förpligtad att bereda individens arbetsförtjenst sami
derigenom delaktighet i den ailmänna förmögenheten. Ty individcns ar

bete frambringar icke förmögenhet, som man säger, ur tomma luften.

utan förutsätter en delaktighct i den bestäende. ailmänna national-för
mögenheten. förutsätter kapitaler. anstaltcr för den inre kommunikatio

50 nen, fördrag mcd andra Stater o. s. v. Den förkofran i förmögenhet,
individen gcnom sitt arbete vinner. bör äter tillika vara en förkofran af
national-förmögenheten; ty endast derigenom kan denna blifva tiflräcklig
för uppfyllandet af alla samhällsmcdlcmmars behof, hvilka jemtc en sti
gande folkmängd och en högre bildning äro i srändigt tilitagande. Den
ofvananförda grundsatsen kunde derföre uttryckas: Statcn är berättigad
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och förpligtad, aH gifva ät de enskiidas arbete en sådan riktning, att
genom uppfyiiandet af individens behof national-förmögenheten förkof
ras.

Men vi iemne derhän detta vårt förslag till en ny redaktion. 1 sak måste
vi anse Öfvers:s anförda grundsats för lika sann, som af honom vai he
visad. Vi vilja blott tiliägga, att skälet till den tvekan om den ekonomiska
lagstiftningens berättigande, som så ofta visar sig, iigger 1 oförmågan att
fatta individens förhållande till Staten. Den civila och kHminala iagstift
ningens bud hafva för den lagiydiga ett mera omedelbart intresse, och
man sätter derföre deras berättigande mera säilan i fråga, ehuru t. ex. 10
äfven civiliagen till en stor del innehåller Bestämningar för sättet att för
värfva egendom och för arbetet. Hit höra: alla dess stadganden angående
afial, dess stadganden för tjenstehjon o. s. v. Det är också svårt att inse,
hvarföre fön’ärftandet af egendomen skulle vara mera oberoende af
Samhäliet och dess iagar, än egendomens bibehållande.

För öfrigt innehåller detta Prof. List’s arbete en mängd biott alimänna
siutsatser hvilka hviia uppå de fakta, han anfön i den förut öfversatta
skriften: »lnförselsfrihet och skyddsförfattningar», och båda skrifterna
höra derföre iäsas i ett sammanhang.

AH Ofvers:n med utgifvandet af båda dessa skrifter, hkasom med den 20
sakrika skrjften: »Stockholms Fabriks- och Manufaktur-Societeters Un
derdåniga Påminneiser» &c., gjort siit fädernesland och vettenskapen’ en
stor tjenst, torde ingen vältänkande kunna neka. Desto mer förvånande
är den bitterhet, hvarmed han personligen i vissa tidningar blifvit anfallen
utan att hans skrifter i dem blifvit ens anmälda, mycket mindre till gransk
ning upptagna. En opartisk betraktare kan föga anse dessa utfail för an
nat, än för utbrott af vederbörandes harm öfver egen okunnighet och
oförmäga att vederiägga Ofvers:s på eH ailvariigt studium grundade an
fö randen.

En särsklldt uppmärksamhet förtjenar, hvad Öfvers. 1 noterna till pag.
83, 88 och 95 yttrat om pauperismen, dess orsaker och nödvändigheten af
dess motarbetande genom en »ny organisation af Kommunalförfattning
en och Kommunal-styrelsen.

Vi fä tiHugga, att början af denna artikel endast för sakens samman
hang fått sin piats jemte denna anmälan och icke varit ämnad till en
iniedning dertiil.

F.

4050 STAT OCH SAMHÄLLE.
Freja n:o 66 21. Viii 1830

Det har blifvit allmänt nog, att de bäda orden: Stat och Samhälle, he
gagnas utan tskillnad, för att beteckna bestäende iagar och institutioner,
1 motsats mot den enskilda och dess vilja. Litet hvar och en utsträckcr
likväl begreppet Samhälie äfven till familjen, kommunen, församlingen
o. s. v.; men man har dä vanligen ingen annan måltstock för ätskillnaden,
än tumstocken, och taiar om samhäilen af högre och iägre slag, det högsta
samhälle m. m. Detta sätt att bestämma begreppen, ehuru stor auktoritet 50
det har 1 Sverige, liknar nog mycket den råa föreställningen om Gud,
säsom den högsta eller, på sin höjd, den allrahögsta menniska. Natur

‘Öfvers. anför i slutet af föremlet några skrifter dem till upplysning, hvilka angä
ende en reform 1 Slatsekonomien yttrat 5111 naiva: »ne uudisimus qvidem esse.»


