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skadliga, har likväi äfven försiaget till Ny Skogsordning förordat
bibehäliande af dessa lagstadganden och ökat dem mcd nya lika
inskränkande. Sä Iemnas här ( 48) kronohemmans innehafvare rät
tighet, att fritt göra uppodlingar pä hemmanetsjord, men det förbjudes
dem att afyttra den skog, som för uppodlingen mäste fällas. Frän sina
sveder kan en sädan äbo hafva sitt behof af furu och granved.
Byggnadsvirke behöfver han icke pä decennier. Han mäste säledes mcd
möda uppbränna den ralida skogen eller siäpa träden tilihopa för att
nedruttna. Åtminstone beror det pä en tillrällighet, om han kan fä

10 tillständ till dessas försäljning, och han nödgas i ali händelse för
vinnande af detta tillständ göra en kostsam resa till läneresidenset och
lemna sig i händerna pä nägon prejande vinkeladvokat. Likasä för
bjuder samma Förslag egare af skattejord att på iängre eller kortare tid
ifrän hemmanet afsöndra skog eller annan jord. Denna nya inskränk
ning, gör äfven den tillåtna utarrenderingen afjord för ända till femtio
är ogiltig. Afven detta skogsbesparing äsyftande förbud kan lätt
kringgås genom »försäljning» för bestämd tid af alla träd inom viss
trakt, som uppnått en aftalad, för sågarnes behof tjenlig storlek.
Genom detsamma vinnes sålunda endast öfning uti att kringgä lagen

20 och grundiägges missaktning för dess bud.
En nog läng erfarenhet har visat, huru betydelselösa dylika förord

nanden blifva. Hvar har väl t. ex. den lag, som för hvarje hemman
stadgar ett visst mätt ärlig inhägnad och dikning, anläggande af
humlegårdar o. s. v. funnit nägon efterlefnad? Skulle icke egen
omtanke och fördel härtili ledt jordbrukaren, sä funnes troiigen ingen
enda famn gärdesgärd elier dike i landet. Ekonomiska lagar kunna väl
undanrödja hindren för den enskiida hushäilningen men aldrig ästad
komma en hushälining, som strider mot den enskiidas fördel. Summan
af de enskiidas bätnad är i detta fail det ailmännas. Och der icke

30 föräldrakärleken kan verka omtanke för kommande generationer, der
bemödar sig lagen förgäfves att ästadkomma den. Vi skola i en föijande
artikel om sågröreisens inverkan pä landets välstånd finna ett ytterli
gare tilifälie att ur eftertanke och erfarenhet hemta bevis för denna
sanning, hvilken för öfrigt ingen betviflar, då det gäller hans enskiida
hushållning, men hvars allmängiltighet iagstiftaren af nitisk omtanke
för framtiden lätt kan ledas att förbise. Detta förbisccnde innebär,
såsom vi sökt ädagalägga, ett öfverskattande af lagens inilytande i
materieit hänseende, men en glömska af dess ofta mindre märkbara
men säkrare följder för ett lands andiiga kultur.
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24 TIDNINGSPRESSENS EKONOMISKA SIDA.
Saima ivo 46 13. Xl 1845

Läsaren har kanske sett berättas, att i Paris mcd början af nästa är
utkommer en Tidning »L’Epoque,» enjette bland sina medtäflare. Om
pris och innehäiiets myckenhet jemföras, skall detta blad blifva aderton
gänger billigare än Debats, nio gänger biliigare än Constitutionel. Dess

50 beständ är grundadt pä ett kapital af fiera millioner. Aktierna stodo en
tid 2 ä 3 hundrade francs öfver pari. Det är klart, att detta blads
uppträdande skulle sätta skräck i öfriga tidningsegare.

Mcd anledning af denna hotande nya omhvälfning i tidningsverlden
har man mycket talat om det förderfliga den, att tidningarne bhfvit
föremäl för handelsspekulationen. Man säger: »1 samma mon, som
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tidningarnc stiga i merkantil vigt, förlora de 1 poiitiskt infiytande. De
mest lästa och spHdda biaden äro redan snarare handeisföretag än
egentiiga pariitidningar. Huru skall man förtjcna mest? — that is the
question.» — Saken förijenar dock icke synnerligen att bekiagas. Hvarje
författare sträfvar ait linna en sä stor publik. som hans ämne tiliäter.
Är ämnet omfattande och dess behandling lyckad, sä biir pubiiken stor,
och företaget en handelsspekulation. Sä förhälier sig äfven med
tidningarne. Uppstå fiera. som täfia om alimänhetens gunst, så förlorar
hvar och en af dem sä väl i inilytande som 1 ekonomisk fördei. Och
detia är rätt. Ty äfven tidningarne böra smäningom biida en ailmänhet, 10

bland hviiken en enskilds votum har föga ali betyda. Men om
ailmänheten köper och läser heist det däliga och fostrar rorfattare,
hviika utan ali öfvertygeise skrifva för penningen, så är detta dess eget
Cci. Tidningsutgifvandet bär fä vara, hvad det för ett dughgt biad aHtid
biir, en penningespekulation; men för dcss framgång bör intet annat
vilkor finnas än dugiighet. Och det tiliihör den läsande ailmänheten att
härom draga försorg.
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Coibert, anföres det, sammankaliade dc fömämsta handiande och
fabrikanter i Paris, för att fräga dem. genom hvilka ätgärder handel
och manufakturer enligt deras tanke iättast kunde upphjelpas. »Laissez
nous a nous m&me,» (iemna oss ät oss sjeifva). svarade desse. Och
ehuru orden faila sig kategoriska. uttala dc hkväl den vigtigaste
grundsats för ali ekonomisk iagstiftning. Ty dc innebära icke fordran
pä frånvaro af dylika lagar. Tvärtom kan utan iagens hägn ingen 30
samhäilsmedlem gifvas ät sig sjeif. ät fritt användande af aila sina
krafter. Men dc uttala den fordran. att lagen bör bereda individens
verksamhet en sä fritt utrymme som möjligt. d. ä. sä fritt som detta kan
bhfva, om det i samma grad skaH tiflfalla aila samhällsmedlemmar.

Nämnda grundsats hafva äfven dc lagar. som angä skogshushåflning
en. men eiler mindre öppet erkändi. Afvcn kommitän för Försiaget till
Ny Skogsordning har i dc anförda motiverna uti vackraste ordaiag
förfdktat densamma, förklarande; »att jordegarcn skaH ega frihet ait
efter bästa insigt bruka och nyttja sin skog». Sälcdes — bäde »bruka»
och »nyttja.» 40

Men likväl utgörcs Försiagct till en stor dcl af förbud, inskränkning
ar och kontrolerande bestämmelser i afseende å skogens brukande och
nyttjande. Hvaraf kommer denna motsägelse? Jo för det första är
Kronan »jordegarc» till aila kronohemman. Lagförsiagct uppträdcr
säledes 1 afseende ä dessa såsom den »bästa insigtcn» uti begagnandet
aC skogcn. Men det är ja klart, att, om iagcns insigt ickc kan mäta sig
mcd den enskildajordcgarcns i afseende ä skattejord, kan den det ickc
heller för kronojorden, utan mäste den, som besitter och brukar denna
jord, äfven gagneligast för landet kunna hushälla mcd dcss skog.
Antingcn kunna lagstadganden frambringa tjenhg skogshushällning 50

öfvcrhufvud — hviiket kommit6n förnckar — , ellcr bör dcnna angelä
genhet öfverlemnas äfvcn ät kronobondens »fria omtänksamhet,» och
den »icke bindas af nägra hämmande författningar, pä det denna
omtänksamhct m kunna utveckla sig i sin fulla kraft och alla sina
goda följden>.


