
IORDI 1.1 N al: Aku 1 SEORT, 283

egendomen inneluUler jordlotier, sä små ali en person kunde sköia
dem. icke heiler bevisar ((ei nog ali Ins. seu kärr af legda arhetare dikas
och upobrvtas sä. ali Roms legioner deraf kunnat hafva heder. Ty dika
och grafia aro andra arbcien än piöja, boskapssköisel m. rn.

Men förutsail ocksä, ali aila arbeiare vid jordbrukel bliR’a legohjon
och förrälla sili arbeic pä beiing. Dc skola dä lefva egel hushäll. Viii
ins. förbjuda dem ali gifta sig, eller stälia äfven deras befordrande af
populationen pä beiing? Om icke della; kan di Ins. uöra iroligi, ali
dessa legda arbeiare icke skoia »göra foikel myckna i Landew? Fian
skulie dä Ivckas kuilkasta. hvad erfarenheten hiiiils kurt, ali nemiigen
jusl dessa, utom husbondens hushäli iefvande. legda arhetare hasiigare
föröka släglct, än nägon annan samhäHsklass. Och LuIs en sädan
bevisning lyckas honom, är äfven hans fjerde anmärkning (som endasi
af hemmansklvfning härieder öfverbefoikning) olan nägon vigt ali
bevisa föreirädet af siora jordegendoma r för eli iands väisiänd.

Atersiär säiedes den andra anmärkningen, som äberopar fördelen af
machiners begagnande vid större jordegendomar. Vi svara häriili: en
sörpskärningsmachin, en kastmachin kan äfven den mindre jordegaren
läti förkirdiga och begagna. En tegeisiagninusapparai är lika läit
sammansali, och han behöfver den kanske hvarje tionde är. Atersiä 2(1
säledes för ins-s och den större jordegarens räkning sånings och
lrösk-machinen sanit ångkrafiens franitida användande till »plöjning,
dikning, gräfning, skogsrödjning m. m.»; ehuru Ins. kanske k[rer
medgifva, ali dä för det fordna legohjonet föga annal skail äterstä än
alI svälta »pä beiing».

Ati underMilel af byggnader mera belungar den mindre ordlotien.
än den slörre. haFva vi medgifvil. Men vi hafva också seit, ali t. cx. i
vissa socknar uti Osierbouen bygnaderna pä hemman, som sköias af
man och hustru, äro bälire beskaiTade. än man under en hei dagsresa
i Savolaks ser dem. vare det pä herrgårdar eller bondgårdar. Dii äler 30
Ins. pästär sig veta: ali en mindre jordegare, »som ej kan gods sifl
viirda. som har en sjuklig husiru och flera minderi’iriga barn.» icke kan
förkofra nationaiförmögenheten, så lärer han vai äfven kanna, ali den
pä beling arbetande i samma förhällanden är härtill lika oduglig; dä
likväl ännu den förra genom priset för sin försälda jordioii kan en Lid
1 ifnära sig och dc sina, ei 1cr tminstone, oni bäda anses hafva bespara t
nägon egendom, på grund af det anförda mäsle anlagas ega mera än
den sednare.

1 öfrigt laga vi oss Friheien ftista ins—s uppmärksamhet derpä, ali vi
redan i dc ariiklar, mot hviika Ins. rigiat sina anmärkningar, pä 41)
förhand bemöli dessa, eh uru vi velat besvara hans ariighet mcd ali
upprepa del förut anförda, äfvensom alt nämnda arlikiar ännu inne
Mi lii eli och annal, livarom Ins. icke synes harva Lagit kännedom —

hvilken sednare omständighet iroligen medverkat till Ins—s anmärkning
ars nätthet.
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För ali uppmjuka 8. T:s förslockade samvete och tilibakavisa dess
minst sagdt ohemuit käcka sjelfförtröstan, sami för aH, dii beskilning—
en varil beslämd. bevisa. hvad vi om biadels odugiighct anfört,
franhigga vi här följande species facli.
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13, T. inneliilIer under dc sex i’örsta mänadernu ui’ deLla år i’öljande
resonnerande originulartiklur af Redaktionen:

Anmälan ui’ FlaLndllngar vid presirnötet 1 Abo 1 sp&tlt.
—

— Urkunder upplvsande Finlands öden 1 sp.
—

— Nordens Folksänger ui’ Marmier 2 sp.
—

— Trones öi’n. till suligheten 3 sp.
—

— Lärobok Ariimeuken ui’ FiIn 3 sp.;
summa 10 spalter ui’ ungei’. 320 pä i’em månaders tid, sumt dertiil 1

Joni minad en Iängre urtikel, »Läroverkens sednaste i’öriindringun’
10 &c., hui’vudsakligen en summundrag ui’ nya Skolordningens innehill.

Vidure ui’ Reduktionen gjordu utdrag:

ur eU SkoItaI ui’ Cygnaeus.

»en geologisk ufhundling ui’ Berzeiius,
»Alli. om Nordbocrnas hufvudskälar ui’ Retzius.
Men bladet i’örtröstar på dc insandu urtikiurne. Dessa äro För summa

tid:
Om Svedjunde — tvenne artiklar,
Om Uttryckets extension i Finskan,
Stutistiska Uppgii’ter ui’ A. A. Laureil,

20 Om Lundtrnannu byggnuder,
Cm ängsvuttning i Finland;
summa sex artiklar i’ör sex månuder. För öi’rigt innehälla dc under

denna tid utkomna 51 Nummer i’åtaliga inhcmsku underrättelser,
»diskussioner» i B. T:s kända man&, och strögodsstumpar utan ali
ända, sammanrui’i’sude utan ulIt urvul, stundom st bcskui’fttde, utt mun
i’örvånus, det 8. T. ännu har mod sfirskildt utmärku den ena eller undru
mcd ett »pecoralc.»

Vi harva uld rig tula L om den i’örmåga, som mä röjus i den enu eller
andra ui’ Iandcts Tidningar — om ieke någon gäng loi’ordande. Men vi

30 suknu i dem viljan, hägen utt urbeta för en ei 1cr annat godt ändumä 1.
Vore iundets litteratur icke så i’uttig, i’unnes Tidningar, som erbjudu
ullmänheten någon undligt väckande och narunde Iäsning— flngc gerna
i’ör oss någru marodörer följu i deras spär. Men nu unse vi det i’ör en
hui’vudsaklig uppgii’t utt inför ullmänheten, hvilken länge nog ui’
pressen blii’vit tillvänd till en blott i’örslappande sjaluspis, ufliöiju denna
uselhet. sä mvcket i vär i’örmäga stär. Kun 8. T. ungii’va och i sinu
spulter uppvisu nägot unnut sträfvande, än det utt lemnu stii’tsnyheter
och unnonser samt derbredvid Fyllu spalterna mcd Tidsfördrifsläsning.
hurudan den än mä vara, så skall den vara i’riad i’rän värt tudel.

40 Kanske unser 8. T., utt det är sak summa. endast prenurneration
uppehäller bludet och ger lönunde behällning. Mcii det är icke sak
summa; ty den ]äsning. bladet erbjuder, är bestämdt förderi’vande. 8.
T. äberopar kanske, att den icke är ensam om rörelsen. Detta är endust
desto värre. Oi’riga Tidningar kun det ländu till nägon ursäkt. utt
Redaktionen ären unnun, än eguren ui’ bludet 8. T. saknurjemte FinI.
AlIm. Tidning och Saima äfven denna ursäkt. Ai’ dess Rcd. har man
dessutom rättighet utt något väntu. Och inlet i verlden hindrar bludet
att utvidgu sitt utrymme. om icke att detta redun visat sig vara alh För
stort.

5(1 Det gii’ves nägot, hvurui’ hvarje redlig man kun berörnniu sig enligt
ordspräket: »Seines Fleiiies dari’ sich Jcdermunn rähmen.» Detta
beröm Förväri’vus icke genom arhete För tvä skralu spulter mänatligen.

8. T. hur i’ramkallut denna räi’st nägot tidigure än den varit
Lillämnad. Mä dess Red. erinra sig, att en publicist, som sä lilla visar sig
uppi’ylla sin pligt, bör uililgga ord, sädane som »stäFja» och »nLipsa,»
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samt, om den kan. lära sig tro. ait nagot sträfvande För sak verlden
linnes. Denna tro skall stärka dess håg och krafier.

129 PEDAGOGISK LITTERATUR.
Lnwranirblad till Sah;u, 8. VIJI 1844

Dagens vigiigasle tgärd är utan tvifvel Skolreformen. Vi behöfva
derföre ingen ursäkt, om vi Eli hithörande ämnen Iemna en större del aC
det ringa utrymme. bladet eger. An mindre är en sadan af nöden. dl
här är fråga om litteratur för skollärare, emedan nagon sadan torde
vara lika sLillsynt landet, som derom nåonsin oss veterligen varit
fråga i dc offentliga biaden. Också kan man icke synnerligen hiiröfver
förundra sig. Det synes en gäng För alla vara afgjordt. att skolläraren
För siit yrke icke har behof af andra kunskaper och nägon annan
bildning än pa sin höjd den allmänna, hvilken sdsoni hlott piL’lhIIhIäP

fordras hos läkaren samt äfven borde Fordras hos presten och juristen,
nemiigen lexan till den fllosoliska kandidatexamen. Hvem vili dil
fortänka skolmannen, att luin förtröstande på det gamla: »den var
Herre ger en syssla. ger han äfven veit aLi sköta den,)) åtnöjer sig mcd
att veta, att en vetenskap flnnes, som kallas pedagogik, och som idkas
mångenstiides verlden — kanske i Tyskland, der man onödigtvis
brakar mcd det ena och andra? Förunderligare iir det, att under dessa
omständigheter likväl män uppsttl sådane som Fl—r C. Forsman ccli V.
Heikel, hvilka anse det löna mödan att för skolan utgifva och
kommentera klassiska auktorer eller att ifra för nya metoder i under
visningen. Ja vi äro bcredde ali utsträcka samma förvaning till den
skollärare, hvilken till och mcd reqvirerat en pcdagogisk Tidskrift, och
hvars exemplar af denna vi genom hans benägenhet hafva framför oss. 30

säkra ait mingen skall dela vör förvåning öfver detta cxemplars vistelse
i Finland.

Och deL är just denna Tidskrift, vi här rekommendera. M man
nemligen icke missiyda det anförda. Ingen kan mera villigt. än vi det
göra, medgilva, tai Jandeis skoilärarekrets inneflittar ifven män mcd
nit och k unskaper, hvilka erfarenheten ledi till ati mcd stor framgäng
sköta sitt vigtiga kaIl. Men vi äro likasa öfvertygade, att denna
erfarenhet vunnits pi bekostnad af är, förflutna under osäkra försök,
af jemförelsevis ringa framgäng för de lLirjungar, hvilkas öde gjort
dessa är till deras lärotid. Och orsaken härtill är den, aLL dessa lärare 40

icke varit i tillfälle lära nägot af andra, hvilka offrat liela siit lif att
utöfva yrket samt att tänka öfver dc mångfaldiga vilkoren för en god
frukt af dess utöfning. Alltid mäste ännu mycket tlterstå atL af egen
crhtrenhet lära: och ati dc lärjungar, hvilka under en tidigare period
njuta lärarcns undervisning, icke kunna göra summa framstcg som dc.
hvi)kas ledning hun monuger efier vunnen större insigt, deita kan icke
ens beklagas, emedan det är omöjligt att undvika. Men den, som förut
inhemtat nägot af århundradens samlade erfarenhet och för sig bragt
densamma i systm, niäste dock ifrån första stegen pä sin bana vandra
Lryggare än den, hvilken blifvit inkastad på densamma utan en enda 50

ledstjerna För vandringen. Och nämnda i system bragia erfarcnhet är
Pedagogiken. Ett grundligare studium af dc vetenskupsgienar, hvilkas
grunder lian bör meddela lärjungen, studium uf pedagogiken säsom
vetenskap och förutuäende praktisk öfning i yrket, detta borde utgöra
vilkor för tillträdet till en offentlig skolläraretjenst. Intet af dessa vilkor


