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oflbntliga lärarekallet ingalunda blifver förborgad för den studerande

ungdonicn, som siledes, utom af andra ornstandigheter, äfven af sina
lärare sjelfva rniste lära sig att missakta dc oflintliga l’öreläsningarne.»

Mcd rätta anser han dock »egentligaste orsaken LIII nLimnda före
tcclser vara 3tt linna i tien alimänna karakter. viirt univcrsitetsstudium
crlnillit genom det idkeliga Iexläsandet, tcntcrandet och examincrandct,
och den derigenom förändrade siällning. ivan pnofessorn kommit till
dc unga idkarne af sin vetcnskap. fIan har ifrän sin htifvudsakliga
bcstämmelse aH vara lärare öfvcrgLitt till den 3tt vara tentator eilen
förhörare.» Förr hade kunnat tillagga. att tenterandet och exa- 10

minerandet nu engång maste så vara. men att det stir i professorns
behag att si inrätta detta, att lexiäsning ickc blifver tilIräckhg. otan
cxaminanden hanvises till en verkiigt vetenskapligt studium. Det tilihör
just föreläsninearne ait härtili ingifva examinanden Mg och kraft. Men
on, elementanläroverken sända till Universitetet studenter, hvilka pian
ickc duga till annat än att kisa lexor, stär det dessa fritt att mcd
icxorna fortfara, tilis dc tröttna och vända sig till piogen eilen lasten.
Sumhällct förlorar derpa intet. Dock fordras hartili. att profcssorns
cgct studium är något annat än icxläsning.
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1. FÖRDELEN AF ARI3ETE 1 STORT.

Angaende detta ämne kan man som cm många andra säga, att den
ännu intet än afgjondt, ehuru rnycket det än blifvit afl,andladt. Till
detsamma hörer äfven den ofta väckta fnägan om föndelen af hem
munsklyfningar. För den, som föijt med Svenska Tidningslitteratunen, 30

är det bekant, aLt icke längesedan äfven i Svcrige en häftig strid fördes
oni i’ördeien ellen skadan af en obegränsad hemm’ansklyfning. ikl ena
sidan uppträdde hufvudsakiigen Hr. Richcrt, sunime lagfanne domare,
som så länge varit oppositionens ministerkandidal, till försvar för den
enskiida egarens rätt att dela sin jond och fördelen af denna delning
samt ansags dervid föra den liberala sidans tuLin, medan dc konserva
tiva ifrigt sökte bestrida hans isigten. Vi hvarkcn eninne oss bevisen för
eller mot. ej hellen är det oss bekant, huru den förändning i hithönunde
Iugstiftning utföil. om hviiken då var fniiga. Men ämnct han, sasom
nämndt är, ofta varit unden diskussion, och det än af sö vigtig art. 3tt 40

nt’igra ord detsamma, tjcnandc till a it derp3 lasta den aiimänna
uppmärksamhcten, icke kunna anses för öivcrflödiga.

Nationalekonomerna hafva, siisom mun lätt kun fönestäila sig. icke
kunnat undgå aLI rasta sin undersökning vid den alimänna fråga:
hvilkcndena soi,, än mcru pnoduktivt, arbcte i siörne eller insknänktare
skalu? 1-ivan och en. som flygtigi Itisicr sig vid fngan och vid dess
besvarande Lager sin möiliga enfarenhet till röds. anser väi för afuiondt,
att ett arbete i större skala är mcm frukibningunde. Men mcd dctta svar
hum del sina sidor. Visserligen kunna vid en arbete drifvct i stoni mänga
omkostnader besparas, L. cx. ctt stort hus blii’va biliigare än manga 50

smä. machiner begagnas i stäliet för handkraft, öfvcrhufvud dugligare
redskap begagnas och arbetsk raftcn lättarc användas på rätt ort och Lid
o. s. v.; hviikct alit rnåstc astadkon,n,a en större frukt af det nedlagda
kapitaiet. Men använder i,,an dcnna ui lmäni,a sats p sä nsk Ida siag af
arbcte, så ska II man lät t linna, att den säsom hvarje annan tål
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inskriln kas.
Ar det Fråga om manu Fakturer aF aila slag, så gal 1cr su [sen snart

sagd t obet iii gad 1. A rbe tel kun v cl dessa vi niin mach on rtad gti n g, och
tiet kari noga be rä k mts, Ii ii ru myc ke i Ii va rje a rbeta re bö r mcd h iii mi.

som den nes kun he r k on na a os t ril o gas gen om en a F prod u k t io nen
beroende Förtjenst. Mcd en ord, god ordning kun verka, aH här oLet
undcrlåtes. mcl lörsummas. Annorlunda ibrhåller det sig deremot mcd
ordbruket. 1 lär niäste 11cm ali tiet vcrkstählda arbctct anses undgä
hvarjc maittstock. Det ailmännaste slag. jordcns plöining och bcredning

10 öfverhulvud, är t. c’ edun aF denna ari, emedan endasi god vilja och
god vana hos arbetaren dervid kan tstudkonima dugligi arbete. VitI ett
större jordbruk mäste vidare hela arbeiets anordning öIverlemnus tt
Förvaltares och uppsyningsmäns omtanka. Dcli denna kun stort icke
konirolleras, emedan arbctcts produkt ar beroende icke blott aF detta.
stisom vid dc flesta manu Fikw rer, ulun a F nitingalianda gynnsamma
eiler missgynnandc naturförhillandcn.

Sai j sin nationalckonorni (1 B. 17 ARI.) säger häroin: —— »Rera slags
Förbättringar lyckas bätire vid odling smtitt. En bonde, som har liten
åker aLI häFda. bcgagnar jordcn myckct bätire och vinner Urön summa

10 område en större produkt. än jordbrukuren i siort. 1 lan kun hal’va
noggrann uppniärksamliet på alit och sjelf omcdelburt sörja För alli.
Ingen vrä lcmnar htm obcgagnad, och jordcns produkiivu krafter
mtingfaldigas genom dc mänga sätt han unvänder alI framlocku den,.
— Meilan vinrankorna planterar hun bönor

— hvaiUe gren. som
nedtyngd af Frukt hotur aLI brisia, slöder bao p det sorgFälligasie —

hvarje ogräs upprycker han — icke det minsta halmsini lemnar han till
spillo» o. s. v. Dcli stsoin närmaste orsak härtill anförer han »aLI
egendomsegare aF medclmthtig förmögenhet gör alh sjelf För sig och
sina barn sumt unstränger alla sina kraFtcr, För aLI öka sina inkomster;»

31) hvaremot »en stor egendomsegare, som har Fuili upp af ali L, soni kan
tiilFredsställa hans behof till och mcd hans Fantasi, icke på långt nLtr
ådugaliigger samma iFver och verksamma straFvande. Dcli dennes
medhjelpare aro ännu mindre driFLiga»’ . Summa sak uttryckes i vårt
1tt nd det a 1 Imän nu Ui esa 11: a 1 L land Irna n n uu rbetet gt r la ni 1, der ic ke
husbonden gtr i spetsen.

Lägga vi Says anFörda ord till det Föregäende, så torde Fördelcn aF
arbete 1 stort icke visa sig öFvcrvägunde, hvad jordbruket angtir, och

Flvad Suy i det töljande aniörcr. 111:1 här upptauas cndast Såsoni prof. huru IsIigt
fifien en utniarkt ‘nuo stuiidtiiii kun förlaru. 1 luo tippstullcr, lör ali vcdcrhigga

41) Ekononiisternas (l\siokrulernus) siis. ait arbeic p ordcn i siori gcr stöire ‘inst
det pisiicndc. »ao dci icke ir meri produkiivi. olan hloit konsnmcrar nindre (ui
protiukten) pi on och stähle.» sumi söker hciisu detta dnoni löhiande exempel.

Försi nntugir luin. att ctt jordonirdc odludt i samhruk uf II pcrsoncr rcr cn
skörd för 10 IlM) Fr.. mcii dcladi i 0cm lotter och odiudi uf IX persoller II 0(0) Er.
Vidure utt dc iol urheturcna tE prodiikien konstimcru 4 (XX). dc uderton 60(H) Er.:
d nuturligtvis dci Förra odliiiessöttci gcr 6 000. det sednare 5 0(H) Er. i hchällninu.
“Meno säger luin. »hit oss iidarc tilkc. livilkciidera odlingssättet solu ärgagneligarc
för helolkningen. Oni 4000 Er.. livilka vid odiingen i stort hliftit konsumeradc ui
afkasiningen. huRa tinderhällit 2 personer. SL skola dc ölriga 6000 cnhigt stinma

)l) förlitIIande ;innu halu IX personcr: alltsi tillsamman treltio menniskor. Pö sainnia
söu skall summa jord. odlud i sn,åti. leo:na en afkasininir ui 6 001) Er. till derus
underhail. soni »tila dci,amnia. och :ifkastu för 5 01$) Er. till andras t,hol.
Följaktligcn lciva hiöraf IX nici,niskor p:i dcttu jordomräde. och 15 uioni detsanini:n
tillsumman 33 personer. Suniiuia jord skall säledcs vid odhing i stort löda en
heh’hkningaf3l wrsoiier. di den odlas sniätt, underhölla 33 perso:ier. Det edi,are
odlniessijitet löder vdcch 1/10 flcru nicnniskor. 1 Ivarlöre? Eniedan tleii afkastur
jo’, 11)1) nuer ön det andri. ncniligcn II 000 Er. i siulet för Ii) 1)111) )rr.»

Den Hradc hisirci, mi söki niernodu. hvad hLir hiiliit hevisadi!
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den allrnLinna Förestöllningen oni denna Fördel beflnnas hvila på osöker
grund, Fven hvad a rbcieis materiala a flcastn ing beträ FFar.

M en Fven den iii a Lena 1tt a ikas 1 n ngen k a n Få en anna ii ii p ps kai in 1 ng
Lin den, som biotta penningesiFFran Föranleder. Fördeien ui anbetei
stort kun nenil igen bliFva ringa För sjel Eva anbetaren, cliii Eli ston
Fönlugsniannens vinsi an rnå vaiti. Det svnes vLil. 5cm vone det likLi[tigt.
hvilken a(kastningen tiliFaller, dii likväl måste anlagas. aH Föniagsman—
nen :iter i och För sina behoFs eller Faniasiens tiilFredsiallande löndelar
densamma pö nigra anbeiande liinder. Dock cm man i sjelFva venkei
antager. ali nögonsin allI slags arbete skulle bedniFvas 1 sioni. sö skulle
öFven tiliFredsslLilIandel aF hvarje lyxens behoF öFvenilvtta störie delen
aF priset åter till en annan Förlagsrnan. Dessutom Förtäres ju under
tidens iopp hvarje pö lyxens antiklar anviind Förmögenliet ccli utgr ur
nationalFörmögeniieten. Deremoi dii genom arbetet i inskränktare
skalu aftastningen. om också mindre, Fördelas pö en mängd arbetare.
kun icke ngon stönre lyx uppstå: ccli den Förmögenliet. som icke öter
nedläges ii. cx. jordens odhng eller öFverhuFvud maierialens Förbött
rande. verkar dock genom jemnure spridd bildning och Förliöjd arbets
Färdighet till nationaliörmögenhetens FörkoFran. Den Jemna Fördeining
en af inkornsler ör naiurligtvis en omedeibar fördel. likasom den 20
jemnare spridda biidningen.

Och det ör isynnerheL denna sistnärnnda icke materiela ft5ndel aF
arbctet 1 mindre skaia, som i aila tider gjort deLLa önskligare För den
mildsintu tilaniropen. ÖFverailt vittnar erhirenlieten cm det jemFörel—
sevis Förnedrande lillslånd och större htttigdorn För arbetarcn, arbctet
i stort medFörer. Det gör denne till bloti dagsverkare, hindrande
honom ali niigonsin bliFva oberoende handiverkare ellen sjelFegande
jordbrukare. AFven i Finland mirkesju tydligen Mdci ekonomiskt och
sedligt hänseende den stora skilnaden meIhin Frälsebonden och den
sjeligande skaitebonden. 1 andra länder haFva handtverken mer och 30

mer försvunnii, sami den fordna mästaren förvandlats till dagiönare
För Fabrikerna. Erhirenheten lärer sa, alI arbete i stont Förlorar det
mesta aF sina supponerade Fördeiar.

1 alla Europeiska länder har skniiväsendet lång iid utgjort eli hinder
För uppkomsten aF arbete i stort. Men mer och mer har det utträngts aF
dc tilltagande Fabnikerna, och För manuhikturerna Lir numena delLa
sednare arbetssätt nödvändigt. OFverallt yrkas pä näringsFniliet till
förmon För den fattige. hvilken sålunda lättare borde kunna liFnära sig:
men Fördelcn tillFaller i sjelFva verket den rika kapitalisien. Stigande
konkurrensgör dag Fran dag manuFakturerna mindne lönande. och det 40

är ali Förutse. ali äFvcn jordbruket Förr eller sednare skall Falla i
kapitalistens hand. Samhällets politiska utveckling jemte en slLindigl
vexande Folkmangd synes i Europas staler göra della resuliat oundvik—
ligt. 1 Forntidens inisiatcr var arbetaren iräl; i dc moderna konsiitu—
tionela staterna blir han duglönare. För ait rnildra hans lotI flnnas,
stividt vi Förmä inse. endast egendomens hastigare vexling. hvanigenom
det För den ena eller andra arbeiaren kan lvckas ali i sin tur hiirna till
oberoende. massans vexande politiska betydenhet. som tvingar Förlags—
mannen ali uppoFFra något För hans välsttind och bildning, och denna
stigande bildning hos den Förra sjelF, som Liii Ivänget läggcr humani- 50

letens Förpiigielser. Fördelen aF arbete i stoni kun saledes i vr tanka
icke sökas i detta omedelbana pnoduktivitct. utan i dess nödvändighet
För den nvaie tidens sanihällsordning, hvilken åter utuör eli vilkor För
menskiiga bildningcns vidane fontgng, och som, eFien hvad enhirenhe—
[en kirI, iört denna iramii mcd en aldnig iönut spord hastighet.
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O;:o 33
II. OM [IEMMANSKLYFNING.

1 Förcgående nummer sökte vii en inledande urtikel antyda den skilnad,
som lråga om arheteis produktivitet bör göras muuan manufakturer
och jordbruk. Vi sökic visa. ali jordbrukct drifvet stort icke kun
an tagas vara meni produktivi, :in dä det skötesaf mindre jordegare,
samt stödde detta päsläcndc hufvudsakligen derpä, aH vid jordens
odl ing hva rken machiner kunna användas eller den lejda odlarens

0 omsorg och arhete nogare koniroleras och uppdrifvas. 1 allmänhet
synes till anförda förhällande redan kunna slutas af den skala pä
arhetarenas duglighet, man Iedd af erftirenhctcn uppställt. dä man
ansett deras arbetskraft afiaga, Erän den sjelfeandcs eller pr styck
arhetandes till den För viss tid lejda arbetarcns, till herrgärdsarbctarens
och trälens. Kanske skulle man mcd ufseende derpå, att menniskan vid
allt arbete fordrar äFvcn sLälig bergning, kunna anse säsom ett bevis för
denna allmänna erfarenhet anuäende rnenniskoarbetets olika produk
tivitet vid jordbruk och manufakttirer, aLI dc gamle äfven sjelfva odlade
jorden men lemnade handtverken uteslutandeät Irälarne. samt hiiri

20 linna en mcdverkande urund till deras aktning för det förra och
missaktning för det sednare. Atminstone vore hiiri intet mera materia
listiskt sagdt, än om man skulle piistä, ali dc vetat, det jorden fordrar
en kärleksfull omvärdnad.

Betraktad ur synpunkten af arbetets produktivitet synes nu jordens
delning i sniä lotter, och dermed hvad man kallar hemmansklyfning,
böra bidraga till nationalförmögenhetens Förkofran. Mun man har
häremot tippställi det päsiilende, ati en För hngt sträekt hemmansklyf—
ning skulle sätta jordegarcna ur stånd ati af den ringa jordlottcn linna
sin bergning. Staten har sälunda ansctt för pligt att för klyfninucn

Jo bestämma nägon gräns, och denna har llerstädes blifvit genom staLens
laga r insk nänk L.

Svårt härer det dock förefalla mängen mcd oss att inse. huru dci
niigonsin kunde komnia derliän mcd hemmansklyfningen, ati aihi
jordegare skulle blifva urständsatre att nära sig af sitt jordbruk. Men
om också detta otroliga skulle inträffu, sä skullc det jti blott bevisa. ali
dci ifnigavarande landet vore för ofruktbart eller För öfverbefolkadt,
för ati genom jordbruk kunna niira sina bebyggare. Då vore ju
förhällandet detsamma, äfven om jorden vore dclad större lotter, ja
jordbrukets otillnäcklighci för bcfolkningens uppehälle vore ju i denna

10 händelse ännu större, om cljest det anförda angäende den större
produktiviteten af den sjelfegandes arhete liar sin riktighet. Mä man gå
huru längt tillbaka man vilI ifnän detta »alla,» sä kun man hikviil icke
komma till nägon annan slutsats Cm den, att landet eger en öfvcrbe—
folkning, hvilken icke kun lifnara sig genom jordbruk. Finnes för
denna del af befolkningen nägon annan väg till utkomst, t. cx. genom
manulakiurer, sä skall dess arbeLe under nödig uppmuntran af om
ständigheternas tvång ledas pä denna väg. Saknas en sädan utviig, sä är
jo folkmängden absolut större. än landet Förmär nära den. Och då
äterstår ingen annan omsorg Erän statens sida än den om utflyttningar.

50 Lätom oss dröja mcd dc exempel, för och mot, som kunna äberopas,
för att ännu uppiaga ivenne väsendtliga inkast, hvilka äfven Erän
teoriens sida kunna göras. Man kunde nemligen invända, och detta har
ocksä icke uteblifvit: en mindre jordlott kan väl lifnära odlaren i
vanliga är, mun i händelse af krig eller missvext har cii jordbrukande
folk, som bestär at’ mindre jordegare, äfven mindre förmäga att
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uthirdu iidens nöd. flvarp bygger man vUI eLI sdant antugande?
Sakert icke pi ngon annan grund, an den alidugliga erfarenheten, aH
den större jordegaren kun samia förnder för den hårda tiden. Men
huru ar detta möjligi. om beiblkningen i bda fallen antages lika stor?
Den del dera F. som aF jord bru ket hem tur sin nLiring, har ju summa
behof sisorn sjelfegande och ssom duglönare. och nöden måste 1 båda
fuli blifvu Hka kinnbar. Visserligen kun det icke bestridas. aH tie länder,

hviika jordegendornen varit samlad pLi iirre hander, förmtt föra
fortfarande anfallskrig. Och gerna medues, ali afven krig pa en viss
siindpunkt af nationens utveckling äro nödvandiga. för ati förvarfva 0

densamma erkannande ssom sjelfstLindig. För att besluia sdane krig
fordrasiifven, att beslutet hvilar hos f personer, hvilka förmå inse
deras nödvandighet och hufva beräkning nog ali underkasta sig
uppoffringar det niirvarande för kommande fördelar. Sai bero dessa
krig hufvudsakligen af en magtig, pä jordeL’endom fotad arisiokrati.
hvars magi sjelfva krigen förhöja. Men erfarenheten visar ocksai. ali
inftiiiskrigen upphöra. i den mon befoikningen tillitager, otan afseende
pai förhaillandet mcd jordens stvckande. Dcli vid ett försvarskrig maste
den sjelfeuande jordbrukuren algifva ett sakrare varn för landet än
daglönaren. 20

Den andra invändningen sammanhänger mcd den förra. Man kun
neniligen säga: egaren af en ringa jordlott har ingen tid öfrig för
ansträngdt arbete på jorden. hvilken han kunde egna ali sin intellek
tuela bildning: om siledes ocksai medgifves, aLI dagiönaren harlika lilet
öfrigt för vaWden om sin bildning. så rinnes dock bildning hos den
större egendomsegaren, d. a. hos en del af befolkningen. men dåjorden
styckas i smai lotier, maste den andliga kulturen su tillbaka blund
jordbrukarene öfverhufvud. Vi erinra oss icke harva seit detta inkast
den andliga förkofrans iniresse anföras, ehuru det i vår tanka är det
vigiigasle och svalrast afvisade blund alla. Afbandlas nemligen frågan 30

fulikomligen absirukt, otan afseende p3 menskiiga kulturens utveckling
i allmänhei, sai kun invändningens rigtighet ieke bestridas. Men erfa
renheten lärer, ait ±1 befolkningen 1 ett land stigit sai, att fråga uppstår
om en längre drifven styckning af jorden. sai är icke heller den
iniellektuela bildningen meni sä dyrköpt som under en tidigare period
af naiionens tilivaro. Vetandet och undervisningen blir ±1 cii yrke. till
hvilket salsom till alla andra en större del af berolkningen föres. och
vägarne för dess meddelande blifva nil följe deraf mängdubblade. För
ali ingä 1 detaljer, sä har t. cx. jordens styckning till följd. alI siora
sarnmanbyggda byar uppstå, hvilka en skollärare kun på engalng 10

värda hela byens barn, i hvilka afven preslen, nägon ljensternan,
dessutom handtverkare och krämare hafva sin bostad; och redan
samlefnaden är för inväna rena bildande och väcker hägen för läsn ing,
hvilken alter sai lait kun tillfredsställas. Exempel härpä flnner man i
aliskilliga trakter af Tyskland, förnämligasi i Wärtemberg, hvarest
flertalet afjordegare ieke ens hur en drugare för siti jordbruk, men der
äfvcn byar af 7—8 hundrade invainure hafva egen kyrka och skola,
vanligen äfven apothek och äkare. Afven om man afser frän landeis
frukbarhet, är här jorden mera vinstgifvande genom omsorgsfull vaird
och genom närheten till manuikturidkande städer och köpingar, 51)

hvilka uppstätt jemnbred mcd jordbrukets förkofran, och hvilka no
gifva dess alsier af hvarje slag en säker afsättning.

Sä äro vi inne pä exemplens vida fäl t. Man kun hä r äberopa den högt
drifna kulturen Englund, der dock jorden är aristokratiens egendom.
Men derigenom bevises icke, ali icke denna jord skulle kunna föda
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mangdubbel 1 Rera åbocr och a rbetare, iin den iii nfirer. Ja det torde
icke vara ett misstag att anse manti fttk turernas oerhörda tilivext i della
and För cii Följd deraf, att en jeinförelsevis allilUr ringa del aF Iandets
befoikning lifnäres genom jordbrukct, Och det ar nianufakturerna.
livilka har hola mcd pauperism. 1 rland har man ofta framhLl 1 it soiu en
tai fla a F. livari jordens obegril nsade stck ning leder. Mcii man ha r (1:1
glömt. ati o;dcn 1Ii r ickc tiflhör åbocn, alI hela la ndet odkis af, hvad
hos oss skullc kaIla Frälscböndcr, hvilka hvarie stund kunna ftSrjaigais
Enin den lilla torfvan, att dessutoni en Eörtryckatnde lagstiftning pai

in mangfaldigt salt bidrager ait utarnia andet till lurman För Engelska
arisiokratien och högkyrkan.

1 Sverige klagas öfverljudi öfvcr en pauperism. som stigande mcd
hvarje dag vida hastigare griper omkring sig in pauperismen bland
manu iak turidkarena: ty den Frammanas vid landcts hufvudnäring. vid
jordbrukct. Det ar har massan af spanmålsiorpare backstugusiltare
och inhvsningar. ur livilkas iarmod försänkta familjer Fattigförsörjning—
cii och lingclscr belblkas. Afven i Finland spöras vid hvarje nussvaxt
dessas nödrop. och det ar i vissa delar af landet sallan. nagon arsvcxt
ar und nog ali lEnin deras usla kojor utestänga elandet: ty dc ega ju

10 ingen jord. 1 lvatrifrain haka vaI dessa en större eller mindre del aF aret
brödlösa skaror komniit? Sakerligen ifrån bondens hcmnian; ty För
nögot öfver eit sekel Etinnos ja i landet hemman för hvar och en, som
ville åtaga sig mödan ait bruka dem, och mangen god lägenhet lctg i
decennier öde atf brist på bebyggare. Det ar här såsorn 1 Svcrige dc
yngre sönernas, dc lolilösa döitrarnes aftomma, som nu blck och
uthungrad samman tigger sitI uppehälle vid den gynnade älsia sonens
dörr eller bemagiigar sig det i följd aC naturens ailmänna iag, som
bjuder tien skapade va relsen att värna lifvet för stunden, om också en
annan lag i den nästa skulle hota mcd dess förlust.

30 Finnes ±1 icke här s3som i Sverigejord nog för en vida högre drifven
odling? — Kanske ar i Finland icke ens sjcttedelen af den odlingsbara
jorden begagnad, och den redan odiade är kanske icke ann ti uppdrifven
till s n ha 1 Eva a l]castn ing. Den sk ui le sai lunda vai ra i s tänd a t t Ii Fnä rat en
tio gainger sai stor folkmängd, Hvarföre flnnas ±1 dessa jord och
brödlösa?

Men vi vilja lemna denna sisi anförda Eraigas besvarande till en annan
gång. Det är nog, om erhirenheten skulie bevisa, hvad Lifven teorien
synes gifva vid handcn. att jordens styckning medförcr större odling
(och vi tro oss liärtili ktmna bifoga cxempel afvcn ur Finlands statistik)

40 eller vid längt hunnen kultur aitminstonc lifnärer en större Folkmängd;
hvai remot föga annat än Farhågor För lramtiden kunnat a nföras mot
denna äsigi. Om det antages, att en obcgränsad stvckning nE jorden
skulle leda derhän. aLI den sjelfcgande jordbrukaren icke kunde För sig
och dc sina vinna nödlorfiig bergning, sä mäste ilfven rnedgifvas. ali
han säsom cgcndomslös daglönare ännu mindrc skulle kunnat lifnärai
sig vid en lika folkslock i landet. Vi tillägga ännu, att ali erfarenhet
visat, det Folkökninuen är störst bland hvarje Iands egendomslösa
proletarier. Ju Rera hinder dcrföre, som sättas mot jordens styckning.
desio mer skola Fa rorna af en ui itagande befolkn ing Framkal las.

50 Deremot bör icke det liktuni Förbiscs, ait t. cx. i Frankrike. der joiden
öfverhufvud är styckaid i smärrc lotter, Folkökningen mindre liastigt
Forigäit. än i dc länder, uti hvilka jordcn innehafves af aristokratien.

Uppställes nu dcii Frigat: om då hcmrnansklyfning borde oinskränkt
tillätas flain statcns sida? sai svaira vi dertill: jat ehuru vi visst icke vilja
päsni, ali en oinskränkt styckning skullc bäsi bidraga iflhl naitionalför—
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mögenhetens [örkofran. Ty det gifves för den en bestamd grans,
nemiigen den. d en jordiott icke mer iemnar utrymme nog för egarens
och hans familjs arbetskralter. hvUka tI till större btnad för sarnhahlet
och den enskiida kunde användas p annat MII. Nien besiLimmandet af
denna eräns har s3 nunga svtrigheter, ali det sakrast öfverlernnas åi
arbetarens eget omdörne. Finnas utvagar för arbetst’örtjenst utom
jordbruket, skall han betrida dem, så snart detta icke ger honom
bergning. Gifves det ingen sadan utväg, Lir dock hans stallning ssom
sjeliegande. ifven cm luin mcd arbete såsom daglönare nödgas fylla det
brisiande, b:ittrc in den egendomslösa daglönarens och mera frukt- 10
bringande för samhället.

Vid en lagstiftning af motsait syfte bör man ±1 betanka, att
densamma kun hafva siti tipphof 1 Lider, pi livilka ödemarker saknande
en enskild egare [annos ait uppodia. Ty då var det för samhallcis
förkofran gagneligare, att dessa odiades. Lin ait den redan besutna
jorden styckades, och möjiigheten af en rikare förvarfning beröfvades
dess inneliafvare. Men då ali ödemark flyttat bland den besutnajorden,
ar det ocksa tid, atL den har uppsökes och odias.

Dessutom Lirjordens styckning i smi lotter var tanka ett öfvergaen
dc moment, som snart ater skall lemna rum för dess förening i 20
kapitalistens hand. l-Iilrigenorn har dock vunnits, ati den under denna
tid hunnit till den högsta möjliga odling ccli saledes flfven i kapitalis
tens händer ger den högsta möjiiga aftasLning; hvilken äfven misLe mer
eller mindre [alla daglönaren till godo.

</7.0 34
III. OM HENIMANSKLYFNING 1 FINLANI).

Ville man tilan afseende på gällande lag för hemmansklvfningar
undersöka. hvilket inilviande dessa hittils utöfvat pa Finlands uppod
ling ccli nationalförmögenheten, sa saknas här[öre likasom för dc 30
flesia andra ekonomiska frgors afgörande tillrackliga data. Det är för
den häraf intresserade ifittare ait lära kanna tillstandet i större delen af
Europa än i euet land. För ali öfvertvga sig om denna den Finska
siatistikens fattigdom. bchöfver man blott lägga den af H:r Rein
uigifna siatistik öfver Storfurstendömet t. e. 1 bredd mcd ForsselVs
sta tistik öfver Svcrige. Gerna ma man medgifva, ali i många VaI 1 afven
den statistiska siffran biir högst osäker; men den ger dock omdömei vid
jeniförelser i stort nagon ledning, hvarförutan bedömandet mäste ske
antingen man alli stöd af erfarenheten eller efter eit ungefär aC egen
åskådn ing och andras berä Lielser. Och h uru hva randra motsägande 4(1
dessa sednare aro, har vaI ngot hvar erfarit. Elvarje försök ali
behandla en ekonomisk fråga rörande eget land mäste derföre stadna
vid det mest ui Irnänna och yti iga a 1’ saken, hvarvid nalurligtvisännu
mi nd re nagon erftt en het kun tagas til råds, då här det ailmänna först
framgår säsom resu Ita t a f enski Ida laki tagelser, och redan dessa
sednare heli och hålIet saknas. sa nödgas äfven vi afstå från ali egentlig
undersökning af det ifrågavarande amnet. Vi kunna bloti förutsätta
vissa antaganden och u r dessa draga siutsa iser, livil kL1 sednare det stär
läsaren friti ali förkasta.jemte det han förnekar dc förra. 1 ali händeise
skail del anförda hafva tjenat ait väcka uppmärksamheten pä en fråga, 51)
hvilken mcd hvarje dag skall blifva alli vigtigare för landet.

En tlygtig bhck p jordbrtikets tilistånd i landeis skiida hufvuddelar
tro vi silunda visa. ait jordens styckning i förliäliande till folkmäng—
dens Lillvext bidrager till eli jemnare välstånii: d’t :ter ett större antal af
icke iordegande dagiöna re lait uta rmar afven en eljest väl iottad
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1 anti sor
1 södra delurne af landet ar en betydlig del afjorden sumlad till siörre

egendomar, herregods, rusthåll o. s. v. Men iifven denna jord Lir ofta
fZsrdelad mellan en mängd åtminstone temporära jordegare. frälsebön
der eller jordtorpare. Desse odla så väl sin egen som stamgårdens ord,
si ati altså dc stora egendomurne till betydligaste del odlas uf
iordegure. Såsorn alltid sörjer egendomsegaren under samre år för
dessus nödiguste bergning. hvarutöfver f ilseböndernu ocksfl under
bLista tfder sallan hinna. Den öfrigu, af rnindre auer besuknde jordcn

0 lärer vai ofta vara iängt nog styckad, likval sallan å små lotter, aLt
den skulle lifnära största möjliga antal af invänare. En sAdun styckning
rnoturbetas har, utom af dc för hela landet gemensamma hinder, oni
hvilka vi nedanföre skola nömnu, genom tvcnne särkilda omstandighc
ter, nemligen bondens större vana vid lyx och vällcfnad och dc
sedvanliga undantags— eller sytnings—afliundlingarne. Ty det ar natur—
ligi, att en bonde, sam gerna agerar possessionat, icke kun linna en
ringarejordlott för sig tillracklig. Anspräken och lefnudssättet medföra
11cr en hastigare vexling uf jordegare, sä att jorden oftare ar aflinge
jaRi. Och dä ega ren helsi ser sig befriad från alli arhete, samt hans barn

21) gerna i sin tur vilja bliR’u posscssionaicr, sä äro här köpcalbandlingar
mellan föräldrar och burn serdeles vanliga, genom hvilka dc förra
cnligt sed uppiäta jorden At alsw sonen, under det ali dc sjcifva säsom
undantags- eller sytningshjon belastu den mcd underhållande af inbyg
gare. hvilka icke bearbeta densamma. Dessu smärre jordlotter, hvilka
ickc anses hafva utrymme för jordtorpare eller tåla vid cns sä dyrlegdu
arbctare, skulle vi ansc. uppamma isynnerhet mängden af spanmäls
torpare. Oafgjordt är vaI. huruvida dc större egendomarne alIt mera
lemna rum för dessa smärre, men vi skulle tro förhållandet vara sädant.
Emellertid tillvexer här duglönarenas antal hastigt. och redan en

30 ärsvext under medelmättun alstrar nöd, emedan hvarje jordlott har att
lifnflra en foiknummer vida öfver den arbetsstvrka, som unvändes på
jordens odling. Afven i denna södra del af landet ser man t. cx.
skärgärden jordens styckning hafva gått derhän, att den ringa lotten
skötes endast af egaren, hvarom såväl dess längre qvarstadnande uti
summa slägts ego som dess bättre odling bara vittnesbörd. Kanske
anträffas detta sednarc förhållande äfven annorstades.

Mången torde det förefalla oväntadt, aH det anförda till en del
passar in afven pä östra Finland. Säsom kändt är, afger uppskattning
en cfter mantal en alldeles osaker grund för jeniförelse af hemmanens

10 egovidd i skilda landskup. Medelaftastningen hörer äter till dc data,
om hvilka landets stutistik tiger. Vi kunna derföre äfven här stadna vid
den alimanna uppgift. utt i Savolaks och Kurelen egovidden jemförel—
sevisär större än i andru delur af lundet, ehuru tillaggas bör, utt den
afvcn vanligen ornfuttar meru oländig mark. Likasä kun mun uf sed och
lefnudssätt unge[ir döma till aftustningcns storlek. Den ullmanna sed.
aH Suvoiaks bondens hustru uldrig gär pä utarbete, sami äfvcn bonden
pä dc Resta trakter gansku litet, pä battrc hemman alis icke deltuger i
arbetet. bevisur, ati här jordlotterna aro vida större och rikare an t. cx.

Osterhotten och äfven i andra delar uI’ landet. AlIman är den
5)) iukttasielsc, att kronohemmansäboer aro skattebonden. i välmägu

underlagsna. ja oftast aro futtiga; och sä stAr afven Karelen. der största
delen uI’ jorden ar kronojord, vidu efter Suvoluks. Orsuken till sistan
Fördu förhällande lärer vaI fä sökus i besittningrättens osakerhet
öfverliufvud pä eti kronoliemman och i boens större och kosisumma—
re beroende af kronohetjentng och advokater. Emellertid ar pä krono
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jord £iista sonen ali tid tideikommissarie; och denna del a 1’ landet aro
afven biand skattebönder förromnämnda alhandhngar mellan föräl
drar och aista son vaniiga, sä att de yngre gä snart sagdt lottiösa ifrån
f’ädernehernmet, och säflan fräga uppstår om hemmanskly fn ingar.
Afven jordtorpare flnnas jemförelsevis i ringa antal, och spanmäistor—
paresysternet är ännu okLindt. Jorden odias mcd tiliihjelp af tjenstefolk,
hvilket föga nägonstädes i landet aflönas högre än här. Derunder är
landet öfversvämmadt ai’ inhysingar och backstugusittare, synneri igast
af det förra siaget. Desse arbeta uider skördetiden mot hög dagspen—
ning, men öfriga delen af äret förnöta dc mcd sofvande elier tiggande. jo
Atminstone hör man öfveralit den försäkran, aLt de hellre sväita, än dc
utom andiiden biträda bonden mot en nedsatt dagspenning elier födan.
Fivad som hjeiper dem att Iifnära sig, är seden att mot tredjedelen i
afkastningen åt dem uppiäta svedjemarker. Men detta jordbruk är ofta
biottstälidt för missvexter, och nöd uppstår derföre lika ofta, sä aLt

föga någon landsorL utom nordligaste delen af Vieäborgs Iän oftare
torde behöfi undsättning ui’ kronan än deL spanmälsrika Savoiaks och
Karelen. Vore nu aita dessu svedjande personer äfven jordegare, sti
skulle bäde större arbetsstyrka komma jordbruket till godo, och det
säkrare åkerbruket lättare UtträngtL svedjandet. 20

1 Osterbotten, i synnerhet i landskapets mellersta och södra dcl, har
hemmanskiyfningen redan hunnit längt. Ocksä flnnas här hvarken
jord- eller spanmälstorpare, och säkert är äfven anLalet ui’ bäde
inhysingar och Ljenstcfolk mindre än annorstädcs. Men ocksä lärer
man tryggt kunna påstt, att folket uti intet iandskap i Finland är niera
träget och arbctsamt än här. Sannt är vai, att det dertiil uppmanas af
biförtjenster, säsom tjärbruk, Lillvcrkning af pottaska och planksäg
ning; men äfven jordbruket bedrifves dock mcd stor omsorg. En
husbonde, som ickc skulle arbeta i jemnbredd mcd sin dreng, lärer här
knappt kunna uppletas, och afven dc värdinnor torde varat fä, hvilka 30

icke deitaga i alIt arbete. Nämnde binäringar göra det nödigt, att
äkerbruket till stor del öfveriernnas ait qvinnorna, hvarföre man oftast
ser dem vid plogen. Att denna ansträngda arbeLe skullc tilibakasatt
biidningen. lärer icke kunna pästäs af nägon, som jemfört Osterbott
ningen mcd invänare öfriga Iandskap, der jordbrukaren har meni
rädrum för hvila och sömn. Att hemmansklyfningcn ännu här raskt
fortgär, under det att allmänna välständet tilitager, synes visa, att
jordcn lättare fömär nära sjetfegande arbetare än dagiönare. Ty
binäringarne hafva pä sednastc tiden varit föga lönande, om den
förnärnsta, tjärbruket, ens någonsin bör anses för sädan. 40

Vi lemna säkerheten ui’ alla dessa an taganden till dc i saken
erfarnares afgöratnde, ehuru öfvertygade, utt dc i det hufvudsakliga
skola bciinnas grundade, samt att en nogare undersökning äfven inom
Finland skail visa det säkraste och mest jemna välständ der, hvarest
största delen af fordbrukare äfven äro jordegare. Lagen sätter nu inga
omedeibara hinder vägen för hemmansklyfningar, om dess bokstaf
biott mcd förständ tillämpas. Ty det beror ju pä domarens pröfning,
huruvida en jordiott bör anses kunna föda en familjj. Men detta kan
äter icke afgöras annoriunda än pä grund af det antagande, att jorden
alltid föder den arbetare, hviiken ali dess odling egnar ali sin kraft. Sä 50

snart derföre afgöras kan, att en familj har utrymme nog för sin
arbetskraft pä den ifrägavarandejordlotten, så mäste äfven antagas, att
denna är stor nog att föda summa famiij. Men iakttages ett sä
godtyckligt förfarandc, att t. cx. en jordiott, af hviiken en familj rcdan
i 6—7 är uLan skuidsättning lifnärt sig. hkväl förklaras otilhäcklig för
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dess uppehi lie, s Rnnasa ken skäl att Förena hela landet till ett
jordgods mcd en herre och 1 114 miillion tiagiönare.

M edel ba rt h indras deremot hemmansklyFninga r a F lagsti Ftningen, d
den betungar ctt hemman mcd desto större utskyidcr, ju mi ndre dci ar.
Ty en mLtngd intiirekta skatter utgi icke eFter mantal, otan eftcr hushöll
och rök Ui. 1-1 i t höra brLi nvin sa rrende t, aila dc mö ngFa 1 d iga så kaIla tie
kapparne till Ingman, häradshöFtiingen, stundom till presten, till
kiockare, spögtibbe, rättare rn. m. samt transport-skjutsen; äfvensom
tien ordinära skjutsningen och Iandsvägarnes underhäli o. s. v. är mcm

jo betungande För tiet mindre hemmanet fin För tiet större. ilärtiil kommer
Linnti, kanske det mest väsendtliga, den stoma kostnaden För hcmmans
kiyFningar, hviikcn jemtc utflyttningen i Förhand Förtärer tien ärs
aftastning. Sk uI le alla dessa hintier unnanrötijas, sä är det kiart, att en
pröFvandc domare genasi kundc ncdsätta Fordringarne pä en jordiott,
öFver hvars tillräcklighct cilcr otillrLicklighet För en Familjs IiFnärande
han bör aFgöra. Mängen iFrare mot hernmansk iyCn ingar torde i tiet
äberopade se ett heisosamt band pä, hvad man kaila r alimogens
Lanklöshct. Men band, som innebära hoteisen mcd en orättvisa, kunna
icke verka Fördciaktigt. Dc tilihöra samma kiass, som tiet väimenta

20 Försiaget a 1 t a Fvä n tia obetän k ta gi Fiermä 1 bia nti a liii ogen . N a t u ren ei 1cr
rättarc den sediiga vcrldsordningcn visar sig i bäda hänsecnden vara en
hämnare, dä den scdnare åtgärdcn endast kun giFva oscdligheten ökadt
utrymme, och den förra frammanar en beFoikning af arbete skyende
proletarier 1 stäillet För en aF idoga jordegarc.

o,:o 41)
OM HEMMANSKLYFNING. (SVAI{ TILL EN ANMÄRKARE.)

En Insändare har haft godhctcn 1 Borgä Titlning iäta inFöra några
ganska nätta och koncisa »Anmä rkningar» till Saimas yttrandcn oni

30 gagnet aF HemmansklyFningar 1 Finland.
Den Första a f dcssa anmärkn ingar vili bevisa, att samma arbctstyrka

i 11cm fal 1 gagncligare kun användas vid stora än vid smä jordiägcn—
hcicr. Härvid aFscr Ins. Från den obestridda erFarenhet, pä hvilken vi
hufvudsakligcn stödt vår bevisning, att nemligcn den sjclFegandcs
arbctc har ett vida högrc värde än den Icjtia arbetarcns, och mot
hvilkcn erFa renhet, tills den bevisas vara ftilsk, 1 ns—s anmärkning
säledes har stött. Uti Ins—s 2 och 3 moment i denna anmärkning talas
om arbctcn, som fordra utöFvcr dubbci tid aF en person, mot iivad dc
Fordra aF tvenne, samt om sädane, hvilka 1 hvarjc ftiiI Fordra endast en

40 personsarbetskraFt. Mot det här anFörda bchöFvcr jo biott sättas det
pästäende, att jorticgarens arbcte, tiliika qvantitativt och qvalitativt
uppskattatit, har en dubbcit högrc värde än lcgohjonets. Sä ätcrstär till
Förmän för den större jordlägenheten endast dc arbeten, hvilka icke aF
en person kunna verkställas, Förutsatt nemiigen, att jortiegarcn icke
skulle haFva en htistru, elicr a tt dc bäda sk ulle bruka hvar sin jomdiotL
ilviika dessa arbcten äro, har Iikväl Ins. glömt att uppräkna.

Nämnda stötesten unnanrödjcs bioti till en viss gmad aF Inss trcdjc
anmärkning, hviikcn ganska riktigt innebär, ait legohjonets arbetc
upptlriFves till tiet högsta, tiä tiet stälies pä bcting. Ty dctta haFva vi 1

50 Fömhand mcdgiFvit. Mcn den åbcropadc crFarcnheten sättcr den sjelF
cgandcsarbcte ännu högre än detta. Och att arhete pti hcting skulie 1
aFseende ä ticss duglighct lä ttare kunna kontroleras än annat lcgoam—
bete, tiet ta ui r Ins. ä Fvcn giöm t a tt bev i sa. L i kasä h a r Ins. iii tet a n Fö rt,
som k undc öFvcmtyga läsamen, att icke ä en större jorticgcntiorn borde
rnnas lika ntinga, i nit mcd cgaren jcmngoda uppsyningsrnän. som
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egendomen innelitlIer jordlotler, sti srn ali en person kunde sköla
dem. lcke heller bevisar dci nog ali ins. seti kärr af Iegda arbeiare dikas
och uppbryias s, ali Roms legioner derif kunnai haRa heder. Ty dika
och grafia aro andra arbeien Lin plöia. boskapssköisel m. ii.

Men förutsait också, aH alla arbetarc vid jordbrtikei blifva legohjon
och förrätia siii arbeie pi beting. Dc skola dä leR i eget hushäll. Viii
ins. förbjuda dem ali gifta sig, eller siälla äR’cn deras befordjande af
popuiaiionen pä beiing? Om icke deita: kun di ins. göra troligt. ali
dessa icgd a a rbe la re icke s k ola »göra fol ket myck na La n det»? Ha n
skulle dä yckus kulikasia, hvad erftirenlieien hittiis kiri, ali nemligen
jusi dessa. utom husbondens hushåil lefvande. legda arhetare hasiigare
föröka slägiei. an någon annan samhällsklass. Och nils en sädan
bevisning lyckas honom, är äfven hans fjerde anmärkning (som endasi
af hemmansklyihing härleder öfverbefolkning) uian nägon vigi ali
bevisa föreirädet af siora jordegendomar för cii lands välständ.

Atersiär säledes den andra anmärkningen, som äberopar fördelcn af
machiners begagnande vid större jordegendornar. Vi svara härtiil: en
sörpskärningsmachin, en kastmachin kun äfven den mindre jordegaren
lait förlZirdiga och begagna En tegeislagn ingsappa ra 1 är Ii ka lii ii
sammansa ii, och han behöfver den kanske hvarje tionde år. Aiersiå 20
således för Ins—s och den siörre jordegarens räkning sånings och
trösk-machinen sami ångkrafiens framtida användande till »plöjning.
dikning, gräfning. skogsrödjning m. m»; ehuru Ins. kanske lärer
medgifva. ali dä för det fordna legohjonet föga annai skall iierstä än
ali sväita »pi beung».

AH underhäilet af by’gnader mera belungar den mindre jordloiten.
än den siörre, hafva vi medgifvit. Men vi hafva ocksä seii. ali 1. cx. i
vissa socknar mi Osierboiien bvgnaderna pä hemman, som skötas af
man och husiru. äro bLiitre beskaffade, än man under en heI dagsresa
i Savolaks ser dem. vare det pä herrgärdar eller bondgårdar. Då åicr 30

Ins. påsiår sig veia; an en mindre jordegare. »som ej kan gods siit
värda. som har en siuklig husiru och flera minderäriga barn,» icke kun
förkofra naiionalförmögenheten. sä lärer han väl äfven kanna, ali den
pä beung arbetunde 1 samma färhållanden ar häriill lika oduglig; ±1
likväl ännu den förra genom priset för sin försäida jordloH kun en iid
lifnära sig och dc sina, eller åiminstone, otti bäda anses hafva besparu i
nägon egendom. pä grund af det anförda mäste aniagas cga meni än
den sednare.

1 öfrigi taga vi oss friheten fästa lns—s uppmärksamhet derpä, ali vi
redan i dc ariiklar, mot hvilka Ins. rigiat sina anmärkningar, pä 40

förhand bemöit dessa, ehuru vi velat besvara hans artighet mcd ali
upprepa det föru 1 an förda, äfvensom ali näm nda artiklar än nu inne—
liälla cii och an nat, hvarorn Ins. icke synes hafva tagi 1 kännedom —

hvilken sednare omsiändighei troligen medverkai Liii lns—s anmärkning
ars näithet.
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För ali uppmjuku B. T:s försiockade samveic och iillbakavisa dess
minst sagdi ohcmuii käcka sjelfförirösh n. sami för ali, då beskylining
en varit besiänid. bevisa, hvad vi om bladeis oduslicheianfört.
framiäiiga vi här löi jande species facti.


