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»Paraplyers utspinnande» mot »hetta och vaLa i landet» ar biadeis
stora konst; och det förslagei var gagnlöst, likasom det Följande: ati
genom cirklur i bevisningen öka bladets »mjölkafkastning,» spenabar
nen till fromma; deremoi bör

K unska pen om, hvad som Ford ras till »ym» och »köttsoppa»,
törjaga bladets inrikes-illustoner;

Ait »elden» llr Farlig. larer Förslaget. Men det har Förglömt. ali det
isynnerhet för barn är kirligi ait leka dermed. så ock mcd qvickhcier,
i thv att dem hLinder nigon ulykke före näsia morgon.

Och slulligen: om 1-1. T. af della förslag kunna gissa till tonarten. så
skola dc siippa höra derpii följande huR’udnot.

131 NATIONALEKONOMI.
Lirwraturhlad till Saivia 15. VIII 1844

Till dc vetenskaper. som afven i scrang vetenskapllu form kunna
studeras af den Ii tterärt bildade uI Imanheten. hörer man lvi ‘veI na—
tionalekonomien. Den Lir vil i sina ytiersia grunder en li)osoflsk 20
disciplin, så ali verkligen mycken tankens skarpa fordras för aH noga
bestamma dess alimanna begrepp; men äfven dessa hafva en så i
ögonen fallande och inom hvars och ens erfarenhet liggande Lilkimp
ning, att deras upplttLning )ikval förefttller lött. Och i sin fortgång Lir
denna veienskap liku beroende af erfarenhet och gifna ftikta. som
historien och naturvetenskaperna. Så ung vetenskapen Lin ar, har den
mera systm ön dessa sistnamnda; ty den saknar ingen lank af en ännu
niöjlig erfarenhet, För hvil ken naturens dun k la verksamhet sk ulle sa ti
en gräns, och hvars frånvaro skulle hindra uppfattandet afde allmanna
lagarne, utan den omftittar menniskoandens verksamhet, stidan denna 30
framträder 1 förhandenvarande fakta, och är derföre i hvarje stund lika
ufslutad, som dessa aro för erfarenheten tillgängiiga.

Denna vetenskapens formela begränsning i förening mcd dess IHo
soliska grundval är det, som ger dess studium eLi verkligt behag afven
för vetenskapsmannen. Och den För teorien ingalunda benflgnaaffärs
mannen miste tin na det angenami att se det Ii f, uti hvil ket han dagl igen
lefver, ordna sig till cii sammanhangande helt, att har linna summa
frgor atha nd lade, af hvil kas lösn ng framgången i hans dagl iga
striifvanden beror. &isoni vidare den enskildas materiela behof och
avbetet för deras tillfredsstallande alltid bör underordnas del andliua 40

behofvets tillfredssiällande siisom ändanLil. si kun också nationernas
ekonomi betraktas under denna högre synpunkt, hvilken klarare och
säkrare framstår 1 cii folks utveckling dn i individens. Fnn denna sida
har nationalekonomien eit ännu högre iniresse. och man linner äken.
ali denna vetenskaps idkare städse ledas ait vid sina slutsatser göra
afseende p densamma. För dc af ödet lyckliui lottade, kunde man
säga, skulle denna vetenskap vara öfverllödig. Men det elände. hvilkci
lait kun drabba den stora massan af folken, och som i vår Lid genoni en
hastigt stigande befolkning visar sig alli mera hotande, det är detta.
som framkallar nationalekonomens ansträngningar. och gör hans 50
vetenskap lika betydelselulI för stunden som dess utveckling glädjande
För menniskovännen. Och vid deita siräfvande. inser man lait. att
nationalekonomen skall nödgas erkänna. huru hans teorier. för aH
verkIigöras, lörtitsLiita andlig, inteflekiuel och sed)ig bildning, hos
lolken lika myckci. som andra sidan tiiöfningen aF desamma
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äterverkar pä den andliga k ulturen och be[ord rar denna. Man säger
derEäre icke För mycket, om man pästär, att lösningen aF dc För tiden
vigtigaste samhiillsfrägor till en icke obetydhg dci Lilihörer denna
vetenskap. Vi haFva efl Föregäende nummer a detta blad kort erin rat
om den om h vai li i ng, som i yö r ti d t rä 1tt t a rbe teL, och hva rigen om
nationaiFörmögenheten mer och mer sanilas pti jernFörelsevis Fä hLinder,
under det den egentiiga arbetaren lbriorar ui’ sin sjeiFsUinthga sam—
häl issia llning. Denna ojemna delning ViSZLr sig nu tiet onda. man kalat
pauperism, och dennas tillitagande i jemnbredd mcd det pohtiska

It) medvetandets hastiga utveckhng hotar att hLirtiil lägga eLI annat ondt,
den permanenta revolutionen, anarkien. En Förnuftig och findamölsen—
lig ekonomisk lagstiFtning, »arbetets organisation,» är derFöre eli
huFvudsakhgt problem i det moderna samhilulet, hvilket sysseisaiter
regeringarne och Folken, och till hvars lösning nationalekonomen
hänvisas. 1lans vetenskap har sä bhFvii oumbiirhg För hvar och en, som
önskar Följa mcd sin tid och dess aflmänna biidning.

En handledn ing i denna vetenskap mäste vai sä edes vara den
tankande ijisaren välkommen, och vi Förorda säsom sädan

20
NATTONAL-HUSI-IÄLLNINGS-LÄRANS GRUNDSATSER AF 1) R CARL RAU.
ÖFVERSÄnNING. STFILM 1843.

Värt förord stödjer sig pä en auktoritet, den högi ansedda juris
proFessorn Bergfalks, hvilken till den Svenska öfversättningen skrifvit
eLI Företal och uti detta bland annat yltrar sig:

»Sexton är haka För!] tiLit, sedan iFrågavarande verk (Rau’s on—
ginal) Först uLkom. tlvad tiet i Tyskland verkat till utbildande aFden
derstädes Först genom Soden och Jakob i vetenskaplig Form Fram—

30 ställda Nationalekonomien och Liii ett ailmannare spridande aF
dennas satser, derom har allmänna omdömet omförmä Ida iand
langesedan stadgat sig. Mcii detta verk eger äFven andra och
ailmännare Förtjensler. Europeiska liiteraturen har i sednare tider
bliFvit riktad cke endast mcd rnonogralier, der ett och anna L af dc i
Rau’s Volkswirtl’schaltslehre Förekommande äninen är behandiadt
mcd större utFörlighet, än i en lärobok är möjlig, utan ärven mcd
verk, hvil ka om Fat ta Nationaekonomiens hela omräde och dels i
a Fseende pä innehållet, dels i a Fseende pä Framsiällningens klarhet
och Fniskhet antingen kunna ställas bredd mcd Rau’s verk eilen

10 öFverträFFa det. Bland dessa omFattande arbeten äro ock iäroböcker
aF mycken l’örtjenst — — . Men hvarken i nyss omFörmäida iäroböcker
eller uti nägon annan, mig bekant, Finner man på en gång dc ärnnen,
hvilka obestridligen tillhöra nationalekonom en, sä kil lständigt upp—
tagna och sä andamälsenligt anordnade, samt dc särskilda satserna,
mcd tien opartiskhet !‘ramställda och mcd den rikedom aF vai valda
Fakta uppiysLa som i detta verk, hvilket nu i Svensk öFversättning
utgiFves. Fivarken enskildta mindre genomtänkta partier, säsom
Framstäliningen om banknoterna, eller nägra mindre tiliFöriitliga
uppgi Fier, t. cx. en och annan, som angär dc För utländn ingen

5t) a 1 Imän het Föga bek an ui Svenska lörhä 1 la nden a, kun na be ta ga det t a
omdöme dess alI mä n n a gi 1 t igliet».

Ocksä lärer ingen, som läser boken, Finna sig hugad ati jäFva den i
ämnet FörFa me mannens omdöme. Vissenligen har arbetet Formen a F en
lärobok, och kunde derFöre anses vara mindre egnad För den större
allmänhetens behoF. Mcii detta uppvägesaF tien ri kedom pä Fak ui,
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genoin hvilka det anförda uppiyses. och hviika för sig gifva iäsaren en
ariig kunskap i Europas ekononiiska staiistik, om manuIikturers ari
och arbeisslltt. handeins iiiisliind o. s. v. Ati skriften är den enda
systematiska i nationalekonomi. som linnes pi Svenska sprket, torde
ega en icke ringa vigt För iösare Finland.

Likvil inser man Iän, ali en bok sädan som den hiir aniZrda, hvilken
omfattar hela nationalekonomiens systm, icke kan ingä i dessa oftan
aniydda för tLden s betydelsefulla detaijundersökngar. Vägicdning
Liii skriier. som härmed sysseisätta sig. linner läsaren Raus bok tiliika
mcd en öfversigt aF hela vetienskapens litteratur. Kanske skail det dock
gagna, ali vi här utniärka Ivenne författare, hvilka isynnerhei Föra den
vetigirige in p djtipet af vetcnskapens vigiigaste Frägor. Den ena aF
dessa U r Sinionde dc Sisnwndi, en Schvei Lzare, bekan t genom sina
arbeten i poliiik och nationalekonomi. Ehuru räknad till dc tiberala har
denna Författare vändi sin penna lika myckei moi dc liberala siatsför—
fattningarnes ösa Formväsende och stora brisier som mot industriens
rigtning det moderna samhället. Man kun väl icke säga, att han
förmätt hanvisa på något pälilLigi medet mm dessa oliigenheter, då han
i siaten bloti postulerar biIdningens Företräde och indusirien önskar
en gvi!ene tid. pä hviiken siväl rikedom som pauperism skuiie vani 20
okända. Men han utpekar mcd filantropens värma och den sannings—
älskande nianncns oförskräckthet det onda, hvaraf samhäliet lider, och
vådorna af dess tiliitagande i en Framtid. Mesi berömdt Ur hans arbete
»Etudes sur Föconomie politique» Paris 1 837. — 1 denna anda skref
äfven Engeismannen Rflapdo, ehuru luin icke säsoro Sismondi ensidigi
Fäster sig vid biott ett stundande Föriryek för den stora massan, utan
söker bevisa aLI mcd dennas äfven de hilliis Förniögnare samhällsklas—
sernas slLillning under dc närvarande siatsformernas vidare utvcckling
skall försvåras; hvartill hain flnner orsaken synnerligast popuiationens
hastiga stigande. Hans år 1819 utkomna verk iinnes öfversatt till jo
Tyskan a 1’ Ba umstark under tiLel: »G rundgcsetze der Vol kwirtl scha Ft
und I3esteucrung.»

Ä Fven Ra u an Lager, alI om jordegendomen »i stora massor är 1 få
personers ego. Sä biir egodelsnjutningen i heia samfundet ringa,» olen
anser det »möjiigi». aLi en högi stegrad konsi i ärnnesarbctens bedrif
vande kun cm mi eLI betyd 1 igt unta! meno isk or u ppehä lie mcd liii ui re
möda och sälunda gifva dem tilIfälle att egna större vard ät deras
bildning. Vi känne icke det arbele af Amerikanaren Carey. hvilket Hr
Bcrgihlk i siti företal citerar, och i hviiket denne redan flnner en god
börian gjord oli den bcvisning, ali »ju högre industrien stiger, desLo 40
större bör den miingd af Iifvets förnödenheter och beqvämiigheter
btifva. suot kapitaiisten kun förvärfva för cii vissi kapital, och arbeta—
ren För en viss tids airbete.» Mcii om för aLI bevisa denna sats i afseende
ä arbetarcn Carey icke uppLager andra skäl, än dcl H—r Bergflalk
summariskt aniört, sä är denna bevisning föga öfveriygandc. Det är
visserligen Li-oligi, aLI kapitalistens vinsi genoni förbätirad arbctsmetod
skall blifva sLörre, tilIs konkurrensen äter nedsätter den, samt alI han
till Följe deraf kon gifva arbetaren en större andel; men om lian skal/
göra det, biir en annan fräga, hviIkcn kanske endast sälunda kun
jakande besva ras, aLi man anser arbetarcns höjda pol itiska mcdvctande 51)
och rättigheter Ivinga kapitalisten dertili, För öfrigt bör vid Careys
ciierade bevisning enuras. ati arbeteis produktivitet viii jondbruket ieke
i nägon betydliuarc mon kun höjas, utan, dä jorden Faller i kapitalisiens
hand. tvilrtom förniinskas i summa grad, som den Iejda arbctarens
arbeiskraft är den sjelfegandes undcriägsen.


