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4 veckors resa till England öfver Stockholm, Lflbeck och Hamburg
skulle mcd besparing verkstfllld icke hafva kostat den ifrägavarande
lastens egare öfver 200 R:l S:r. d. ii. komissionärsarfvodet tr tredje
delen af lasten, Hans behällning hade dessutom varit det högre pris.
han kunnat betinga sig för sin vara, bLittre pris ‘å retourlast eller
förmänligare uppgörande afen frakt samt dc för denna affär inhespar
da arfvoden. Lingre och kostsammare resor skulle kanske mediaga
hälften sä myeket, som komissionärens uppbörd utgör. En sidan drift
och omtanka hos landets handlande skulle dock alltsä betalas detsam

jO ma mcd en säker besparing af en million Rubel. och dessulom skulle
vinsten blifva densamma. som hvar och en kan påräkna. da han sjelf
sköter sina affärer. isLIlet för ah öfverlemna dem ät annan man,
hvilkens beteende icke är underkastad någon kontrol; att icke tala om
vinsien af bildning och erfarenhet i yrket.

Men för detta ändamU skulle fordras icke blott drift och omtanka
man äfven stundom nägra kunskaper. som icke alltid anträfflis hos
landets handlande, och framförallt oberoende af utlänningens penning
ar och godtycke. Ty den skuldsatte och blott genom kredit hos
utlänningen besulende köpmannen kan icke unnandraga sig nägra

20 prejerier.
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Mängden af menniskor plägas oiindligen af allt. som störer dess goda
ro. Huru skullc en patron, som med sina sex böcker i Euklides (mcd
unnantag af »bristerna»), eller mcd sina 20 Davids psalmer kommit sitt

30 lif välbehållen fram och dertill varit sin omgifnings Ijus, eller den, som
funnit att statsvetenskap liires ur n’ågra romaner af Paul de Kock, eller
den, som kan köpa tjäran och sLilja nålar på förfädrens vis — huru skulle
alla dessa, vid fulla fat icke älska det beqväma lugnet? Hvartill gagnar
dem alh detia prat om högre upplysning, om förbättrad industri, om
nationallitteratur och allmän opinion? Aro dc icke upplysta? Sköta dc
icke sina affärer? Veta dc icke hvad Mehemed Ali gör, och hvad
Kejsarn i Marokko tänker, hvad smöret kostar i Aho, och hvem som
fätt pastorater öfver hela landet, att en kanna kalk gör tre qvadratfot
jord fet, och att Strauss skrifvit en ogudaktig bok, att det flnnes en klok

40 man som heter Peel, och att den, som räkar vara vriden. blott behöfver
klifva upp 1 ett trd och mcd hufvudcl förut kasta sig ned derifrän för
att blifva lika slug. som alla andra? Och hvem ger dem för en lumpen
styfver alh detta vetande om verldens gång? Hvem annan Un tidning
arne? Kunna dessa icke dermed fortfara i god ro? Hvartill nya
pästäenden, yrkanden pä nägot bättre; och framförallt hvartill polemik
och tidningsgräl?

Man säger vaI: »dessa frågor äro orättvisa; det gifves bland denna
mängd dem. som i Tidninnarne önska finna uppmärksamheten väckt
pä det andligen och lekamligen gagneliga, som helst kisa resonnerande

50 uppsatser i fosterländska ämnen.» Visserligen. Skulle icke dessa finnas.
skulle sLikert aldrig nägot matt försök af Tidningarne i den vägen göras.
Men deras antal är vanligen icke större Lin dc vetenskapligt bildades.
Och den publiken förmär icke upprätthälla en Tidning. hvars pris är
tredjedelen af van[igt boktädspris. Det är dessutom icke för egentiigen
vetenskapligt bildade en Tidnings ledande artiklar finnas till. Dc kunna
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eea sidane af större värde i sitt bibiioiek och sin cftcrtunkc. Och sisu
dessa män, uni dc oroas afen po!cmisk rigtning i Tidningarne. antingen
denna gi!ler dessa sjelfva och deras strilfvanden eller gifna. allmint
menskiiga och nationela förMllanden öiveriiufvud, bevisa just den—
genom. att dc oaktadt sina kunskaper nilet begrepp hafva om Tid
ningspressens betydelse.

M1 en af dessa Herrar. som ifra mol po!emik och tidningsgril — och
dc göra dci — sitLa sig ncd för att sknifva en Tidning. 1 lans blad skali,
vorcLifvcn valet aflimnen oinskränkt, hvilket det i Finland ickc ir, och
skulle han jiiven iala mcd Salomos vishet och mcd englatungor, sakna 10
en publik, siånd att upprutrhålla detsamma. Ty det är en Iän sak att
fyl la en spait; men det är svårt att skaffa den ingäng en kisa res hjcrna.
Det kun också vissa förhållanden vara Iän att ega en publik. men det
har sina svårigheter aH derjernte ega en öfvertygelse. Intet tröttar
snarare i en Tidning än ailmänna aibandlingar, ui’ det skäl, aH för
sådane, om dc skola vara dugiige. fordras större utrymme, än en
Tidning erbjuder. Allmänna sanningar kunna hän endast tiilämpas pä
särskilda. förhandenvarande förMllanden, och dessa ui den art. aH dc
väcka dagens intresse. Ty Tidningar skrifvas. vi upprcpa det, för den
stora allniänhcien och uppbäras af denna, icke för studcrktmmaiens 20
inv&nare. Men förhållanden sädane som dc nämnda äro Iän räknade.
Den sa nsigtsfulIa polemikhataren skall dcrföre innan kort lika säkert
sakna ämncn ati afliandla. som hans aibandiingar skola sa kna läsare —

om han aiRvärjer sig polemiken.
Ty deltagandet för allrnänna ärenden kun vaI förhöjas genom

lofordande a l hvad Iofordas kun och bör. Men oni della ä r intet vidare
ali sägu. Dcrcmoi kun ett slumrande intresse väckas för förbättrandct
af det, som inga loford förtjenar. — Härtiil fordras då aH kunna visa,
det cli bättre är nödvändigt och möjligi, hvilkct äter icke kun ske
annorlunda, än genom att ädagalägga deL bristfälliga och förkastliga i 30
gifna förhällanden —d. Li. gcnorn en polemisk nigtning mot dessa. SkuIIe
nu den om Li lade visa och vältaliga ifraren mot alla polcnuk va ra den
enda insigtsfulla och hafva förmägan att blott sknifva en rad för att
öfvcrtyga tusendetal läsarc, så vore en sadan undergörai’e vai säkcr för
motsägelser; men sjelfva dcnna säkcrhei skulle betaga honom hans
underkraft. [lain skul!e snart uträtta lika litet. som den varmastc
apostel skulle uträtta, om icke denne till motstandare hade djcfvulcn.
vcnldcn och köttet. Ty hain kunde icke förändra sanningcns natur, aH
icke vara en individs tycke, utan rcsuitatct af kämpandc öfvertygclser.
Redan saknaden af motsägelse sk oik göra hans ord ii! eti väder, 40

hvaroni sltitiigen ingen bekymradc sig.
AlItsä dc gode män, som önska en duglig TidningslittcraLur, men

säga sig haita ali polemik; dc vcia icke, hvad dc vilja. Aniingen mäste
man lta sig Tidningspolerniken bchaga elier åtnöja sig mcd annons
blad, mcd fränvaron af alI t reson nerande. Mcii en sadan Tidningli tie—
ratur skullc iRa moisvara sin bestämmelse. I-lvilkcn denna besiämmelse
är, hafva vi här antydi och i Rera förcgående artiklar sökt utveckla.
Och i deLLa blad har just polcmiken mot den förhandenvarande
Tidningsprcsscns ari, uppvisandct af, huru lilet den uppfyller sin

kalle! se, u tgjort en sta’Ien dc anti kcl . K a ns ke Ii a fva vi liä ru t i hand la t 50
äfven för cgcn fördel, emedan frainvaron af diskussion snart skulle göra
vårt blad LIiigt pal ämnen att afliandla och oförmögei alli nagot godi
verka. Det hain dock skctt mcd öRcrivgelsc, att vi pa summa gng
gagnat det a Ilmä nna.

Att väia väida kolleger i Tidningsvcrldcn heilnc svssclsatt sig mcd
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sjelfförsvar in afliigsnat vårt tadel genom ati ing i diskussion öfver
allmLinna aninen. För att gemensami mcd oss söka nara iniresset För
dessa, detta kun icke anses vara van Fei, bör kanske ocksi blott sisom
Följd aF rnensklig svagl1ei tiliraknas dem sjclFva. AH deras sarade
egenkärlek gifvit deras Försvar en hitter karak 1cr kun Fordra summa
öFverseendc. Ty eljest skulle deras moraliskt Förnarmande beskyllning
ar För roF egenkarlek, sanningslöshet. oredlighet. uppsttligt vilsele
dande aF ailmiinhetens onidöme, smädelse, flendskap mot det bcsuen—
dc o. s. v. (att icke tahi om Uri skymfligare tillmUicn), pU deras beteende

ui kasta en alltFör svart skugga.
Läsaren torde tilkita, att vi ännu något uppehålla oss vid denna

polemik, För sakens skuld, icke För vårt blads. Ty vi kunna, ehuru För
egen del Frisinnade i afseende U oflntliga omdörnen, icke rnisskänna,
att en polemik, hvilken Förvillat sig till anFörda sFr är Förkastlig,
emedan den icke mera angår en sak, som för det alimänna kun ega
intresse.

1 allmänhet visar en skriFtställare god tuki, cm han aldrig uppträder
aH försvara sig eller sin skriFt mot sina tadiande recensenter. Kun hans
arbete icke försvara sig sjelFt eller För sig Framkalla Försvarare, sa skall

21) han FörgäFves arbeia att ersätta detta genom FörsvarsskriFter. Veder—
börande Tidningsredaktioner, mci hvilka vi uppträdt. haFva derFöre
begati cii stort misstag. da de mci vira pistacnden sökt något annat
Försvar. än det deras blad i och för sig kunnat innehUlia. An mer. di
vårt tadel helire gällt Fnnvaron aF. hvad dessa tidningar enligt vUr
tanke borde innelij’illa. än deras giFna innehUli. sä är ju här ingen
bevisning för motsatsen möjlig, cm icke den ali visa, det ett sådant
inneht’tIl icke bör flnnas, eilen att gifva ett regisler öFver innehUlet, För
att erinra alimänheten. ati det saknade i sjclFva verket Rnncs. Afven det
sednare skulie dock varit en öFverflödssak. Tvlen di dc medgiFvit, att det

34) aF oss Fcrdradc är väsendiligi, och till en dci äFven, ali det FörgäFves
sökes i landets Tidningslitteratur, sä är svärt aH inse. hvad annat som
kun återstä att göra än aH Förbättra della Fi. Der vi äter angripit
beskaflnheten aF vtru värda kollegers sniilealster, hade dc säkeri mcd
stor vinst kunnat iemna beviset För dessas FörträFflighet it allmänhetens
omdöme. l dc Fä fali, dä det varit oss beskärdi ati yttra nägot cm saker
aF allmänt iniresse, hviika dc a fliandlat, har hva rje remonstration Frän
deras sida varit ika välkommen För oss som För saken.

Vära anmärkningar mä haFva varit huru stränga som hclst, dc haFva
dock aldrig innehällit nägot Förnärmande uttryck cm dc respektiva

40 Redaktioncrnas Förmåga, mycket mindre cm deras ellen deras blads
mora 1 isku hait. Desto mindre hade desse bort lä ta någon barnsl ig harm
missieda sig till dc yticrligheler, vi ofvan äberopat. Nägot sä kränkande
som Fräga n: »ä no a fs igi erna goda?» ha Fva vi uI id rig ti l lähi oss. Vi sk ui le
kunnat äberopa flera än ett erik tigt anförande a F vä ru ord. men vi
liafva ickeansctt det löna mödan. minst taiat cm osanning och
orcdlighet. Vi hade lätt kunnat anFöra beteenden ä deras sida. som
gifvit oss rättighet ait Laila dem cbskurantismens FörFäktare. Men vi
haFva alltid haFi ccli visat Fullt förtrccndc bäde För deras intelligenta
Förmäga och deras lcyautä. Ja vi haFva icke tms bcnämnt beskyllningar,
sädane som större dclen aF dc oFvanFörda, För en oartighct, myckci
mindre För »oveti.» Dci enda vi anmärki är vära värda kollegers
tnkhet och dc i/hLviw,cr. ii F hvil ka vi anseit den förna bero. Den enda

beskyllning, mot hvilken vi uppträdt till sjelFFörsvar, är den För
orcdlighet. Och häntill har vän aktning För allniänhcten Förbundit oss.

Goda räd äFvcn dc uppriktigaste haFva vaniigen det ödet att icke
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Föijas. Vi iioppas också föga af dem, vi hiir iemnat. Men det är klari,
alI ju längre vära kolleger tbrtg1 p den betriidda banan, desto mera
skola dc förvärra sin sak. Ty det är försi der. skdl tryta. hvarjehanda
personliga beskyliningar vidiaga. Alimänheten torde icke vara blind
no alI icke linna. hvad tillllvkten till en sidan poiernik har ali betyda.
AFvcn den del afdenna alimänhet, som förmt’ir inse, ali polemik mäste
linnas. om Tidningslitteraturen icke skall vara betvdelselös. lärer iättast
inse. alI ali polemik, som bloit afser en Tidnings enskiida angelägen
heter, icke en allrnän prineip elier sak, är lika betydelselös. Denna skall,
i stä i let för a tt h öja dc a f Saima ansa 1 ta Tidn i nga rnes a nseende,
ncdsätta det. Vi förneka det icke, ali del äfven skall Literverka på
Saimas kredit. Men vi ivilia, ali della kan gifva dess moiständare
nägon serdeles Irösi. och försäkra dem, alI Saima likväl skall veta
undgå den omedelbara verkan af deras uppbragta lynnes uteiutelser.
Äfven hoppet ali derigenom ktinna uttrötta kennes kritik är illusoriskt.
Vi mste, sä länge denna kritik framkallar Hrnt sjeilförsvar, icke eli
litiiga re beniödande alI aihjelpa det bristaiide, anse vära påståenden
angäende Tidningslitteraturens närvarande skick vara oiillräckligt
bebevisade och fortfarande arbeta För deras erkännande. Della syfte
mdl skall blifva det sista Saima låter lara. Sä fast är vär öfvertygelse om 20

den vigt för landet, en väl värdad Tidningspress och den offentliga
diskussionen ega.

Och den del af ailmänheten, som önskar andligen lefva i maklig ro,
räda vi ali vackert bespara sina två Rubel och fly Saimas granskap som
pesten. Vi begripa det väl, aH man vid ostron och chambertin oroas af
aLi tLinka på barkbrödsätarena, vid toddyglaseL icke gerna päminnes
om Gräfenbergerkuren, då man en gång lyckligen absolverat sina
exaniina, förargar sig öfver päm innelsen alI lära, dä man ingen vida re
utsigt har till löneförhöjning, ger dem goddag, hvilka tala om det
ailmänna bästa, dii man För lärdom fäit en orden, anser recensenterna 30

för jakobiner, och, di man fätt pastoral. pietisterna för kättare, ait
ailmänna opinionen är elI spöke För dem, hvilka linna till och mcd den
enskilda vara onödig, och polemiserande Tidningar en harskramla för
den, som är redebogen till sin middagslur — mcd eli ord, aiL tänka och
dö för mingen aro (vä Iräkiga Ling. Men dii Saima. om hon ville
rädfräga deras aRky för den förra träkiglieten, skulle sjelf nödgas
bereda sig pä den sednare. sä kan hon icke vara artig nog ali afse deras
mahliga ro.

40
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För dem af viha läsare. hvilka icke hälla Svenska Tidningar. är kanske
likväl den förlägenhet. hvari Svenska Banken För närvarande beinner
sig, bekani genom eit par korta undcrrättelser derom i FinI. A.
Tidning. Förhållandct är likväl sä läroriki. ali nägra 11cm ord om
detsamma icke lorde vara ovälkomna — desio mindre. ja mera nvtt
ämnet är säsom föremäl för offentliglietcn i Finland. 50

Sedan är 1 K34, di Svenska bankcns metalliska fond ulgjorde 2/5
dclar aF den utiöpande sedelstocken, har den varit öpnad för utvcxling
af klingande mynt mot sedlar. Man har kallat bankens försättande i
detta skick För realisationen, emedan erftirenlieten Iän, att det cirku—
lcrande sedelmyniet för dess beqvänfiighets skuld icke till nigon större


