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än statens bidrag Och för sig mä anses, dc likväl blifva obetydliga i
förhällande till dc uppoffringar, almogen för dylika anläggningar
mäste vidkännas.
Likväl har understödet af Kronan för väganläggningar inom dc
sednaste ären betydligen tilltagit, säsom man kan finna deraf, att för de
ännu under arbete varande vägarne mcd ringa undantag ätnjutits ett
sädant understöd. Till hvilket belopp della uppgår, bäde i sig sjelf och
jemfördt mcd almogens eget arbete pä samma anläggningar, derom äro
vi icke i tillrälle alI lemna nägon upplysning. Också torde almogens
bidrag endast högst ungerdrligen kunna beräknas.
Förhåliandet 1 öfrigt är följande: Frän början afår 1833 till Oktlber
1845 voro i länet nya vägar fulländade till en sammanräknad längd af
405 1/2 verst; dylika under byggnad 398 verst, Af dc fulländade hade
endast 20 verst blifvit väglagda uteslutande pä sladens bekostnad. samt
102 mcd nägot understöd af staten, Pä dc under byggnad varande
vägarne var en sträcka af 206 1/2 verst i fullrärdigt skick, Och 191 1/2
verst äterstodo säledes vid nämnda tid att fullända. Af samma rardiga
vägsträcka hade staten päkostat 102 112 verst, samt för 62 1/2 bidrag
ätnjutits af statens medel, d. v. s. nägot mer än hälften blifvit utrörd pä
Krlnans bekostnad, och 2/3 af Aterstlden mcd dess understöd.
Utom dessa väganläggningar hafva under samma tid broar af sten
blifvit uppförda till en sträcka af 1 528 alnar.
Vid dessa uppgifter kunde man ännu fästa den anmärkning, att dc
ökade statsanslagen Och befolkningens i f6rhällande till de förutgående
ären ringa deltagande 1 väganläggningar pä sednaste tid vittnar om
aftatagande i välstånd. Till stor del träffar ocksä dennna anmärkning
sanna förhällandet. Men orsaken till det angifna förhällandet torde
äfven fä sökas 1 sjelfva den större frikostigheten frän statens sida. Ty
almogen finner det naturligtvis förmonligare att arbeta för betalning än
aH utan omedelbar ersättning päkosta sina dagsverken.
Det är ingalunda vär mening, att en sälunda använd frikostighet från
statens sida vore öfverflödig eller menlig. Anförda förhällande kan
dock Ijena till bevis. hvilket infiylande ett af behofvet icke tillräckligt
påkalladt understöd från statens sida i mänga andra fali måste
medföra. Men nya kommunikationers öppnande bereda en sä stor Och
varaktig nytta, att föga pä nägot annat sätt statsanslag kunna till gagn
för landets odling nyltigare användas. Och glädjande är det. aH i denna
sä litet odlade Och obanade landsort så belydliga nya vägledningar
inom sä kort tid tillkommit, Ty en vägsträcka af mer än 60 mil, hvilken
i mängfaldiga rigtningar genomskär ödemarkerna, är ett nog ansenligt
steg framät för landets odling. Aran af den företagsenhet och drift,
detta röjer, tillkommer väl i första rummet länestyrelsen; och det synes
säkert, att hvarje länestyrelse genom aLI föranleda och förständigt leda
dylika företag reser sig en varaktig minnesvärd af sin verksamhet.
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M. H.
Ni behagar räkna »smägräl» bland Saimas svaghetssynder.
Det kommer M. H. deraf, att hon anträffat sä mycken »smäaktighet»
och »småsinne.» Beklagligtvis är äfven M. H:s skrifVelse häraf full. Ty
—
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M. H. bevisar intet, vederlägger intet, talar icke för eller mot nägon
sak, utan utgjuter blott en småaktig harm deröfver, att Saimas
utgifvare vågat yttra några ord i åtskilliga allmänna ekonomiska
frågor, medan det egentligen är M. H., sam besitter velande i national
ekonomi och landeis ekonomiska lagfarenhct.
Att M. H:s skrifvelse är småsinnad, rörer person icke sak, det bevises
till öfverflöd deraf, att M. H, behagar loforda Saimas utgifvares
förmåga sam fllosof— en sak, hvilken aldeles icke hörer till saken. och
hvaröfver M. H. dessutom visar sig orörmögen att döma samt ali M.
H. gör den Insändare i Saima, hvars skilddngar råkat misshaga, hans
vordna och närvarande ärliga näringsfång till en förebråelse.
Sådant M. H. är smäsinne. Lät vara, att M. H. möjiigen skulle haft
ett finger mcd i »Förslaget till Ny Skogsordning;» detta höga värf gär
dock icke småsinnct till storsinthet. Det är tvärtom ett ytterligt steg ät
det lilla, att M. H. lemnar komiteens för Försiaget sak helt och hället
derhän. lemnar landeis skogar ät sitt öde och blott ombesörjer sin
påfogelstjerts behöriga utbredande.
Bland mänga ting har M. EI. glömi en för vär tid serdelcs vigtig
omständighet. Tiden röraktar nemligen den ofruktbara lärdomen. Det
anses numera för hkgiltigt. om M. EI. tåter böckerna qvarstä i
boklådan eller fiyttar dem i egen bokhylla eller till och mcd i eget
hufvud ifail deras innehäli i ali händeise biir en för lifvet, för ailmänna
samhällslefnaden och bildningen gömd skatt. Till den förteckning pä
Saimautgifvarens boksynihet, M. H. ansett nödigt meddela ailmänhe
ten, hade viii sanningsenligt åtskilligt kunnat tilläggas. Men sä likgiltigt
detta för allmänheten är. sä likgiltig är för densamma äfven M. H:s
stora lärdom. Utan att myeket misstaga sig kunde äfven Saima föriro
ailmänheten, ati M. H:s natonalekonomiska lärdom befinner sig pä M.
H:s bokhylla. Men dylika förtroenden äro, säsom sagdt, samma
allmänhet fulikomiigen likgiltiga. Tillochmed er värda person M. H. är
samma allmänhet likgiltig. Det är icke den, som gerna ses i en tidnings
spalter; utan det är ett sannt, upplysande och väckande ord i sak
allmänheten äskar. Att uttala detta, dertill har M. H. visat sig
oförmögen. M. H:s anspråk äro derföre löjliga. Deras löjlighet ökas af
M. H:s ringa kännedom om den tid, hvari M. H. lefver. Ty lät oss
antaga, att M. H. kunde säga: »Jag är Professorn i Nationalekonomin
sjell hvarföre upphäfver sig dä nägon annan, sam hvarken eger
examensvittnesbörd eller dc höcker, hvilka finnas pä min bokhylla, till
domare i min vetcnskap?» låt oss antaga, att M. H. kunde säga detta
och det är dock det högsta M. H. möjligen säga kan så skulle detta
taI endast väcka allmänhetens åtlöje. Man skulle le ät den inbilskhet.
sam anser sanningen i hvarje sak behöfva stöd af examensbetyg; ja man
kunde anse det vara inskränktheten nära, dä M. H. säger: »Tig du; jag
ensam kunde hafva rättighet ait i saken tala, men äfvenjag tiger.» M.
H. har sälunda sagt för lilet, för ait styrka sin insigt. men för mycket.
för att kunna dölja sin inbilskhet.
M. H:s skrifvelse är så fulI af utflygter, att det vore alltför pappers
ödande söka bevisa den ringa aktning för sakens vigt, den stora för M•
H:s egen, dc fiesta af dessa skärningar förräda. lfrän Rivarois citerade
ord till Peels och Pitts finansplaner vittnar alit om ett charlataneri. sam
genom att samla några [raser från hokhyllan tror sig kunna förblinda
läsaren och betaga honom mod att granska de anbragta ilosklernas
halt. Mä vi likväl härmed göra ett försök.
Hr. B. 13. anförer säsom ett synnerligt bevis pä Saimas ringa insigt i
nationalekonomin vårt yttrande: »Lagstiftningen bör ej gifva sig ui, att
—

10

20

-

30

-

40

50

—

99

TILL DEN LÄRDE STATSEKONOMEN n, n.

omedeibart sörja för kommande slägten, ty dä finnes ingen regel för
dess skapeiser, utan hvarje godtyckiig fantasi kan dä angifva nägon
synpunkt, hvilken den bör betrakta såsom vis omtanke för framtiden.»
H. 8. 8. menar nu, att aila tiders utmärkta iagstiftare just stiftat
lagar för framtiden; och Tit. B. B. viii naturligtvis sjeif göra sammalc
des. Han säger svassande: »Tänk pä mythen om Janus: Janus mcd
dubbelansigtet: det ena bakät (!) det andra framåt (0: det ena skådande
mot det förflutna, det andra mot det kommande: nutiden hade intet
ansigte: pä den blickade intet. Och sä är det. Ho kan säga hvad nutiden
är? Hastigare än tanken (fl) gär den förbi. Endast den förllutna och
kommande är verklighet.»
Den lärdom mäste verkiigen vara fattig pä minnesvetande, elier pä
tid att uppsöka nägon sälisyntare iärdomsspån, som icke har nägot
bättre att komma mcd än den utshtna, föga sinnrika Janushistorien.
Man mäste vidare vara en skrai kommentator, dä man tilil den intet
annat har att anmärka, än att Jani ena ansigte »ser bakät,» det andra
»framät.» Och dä man dertiil fogar den piatta reflexionen; »nutiden
hade intet ansigte, pä den blickade intet,» så bevisar man utföriigen, att
man intet känner om den myth, man mcd sädan emfas äberopar, icke
hefler är i ständ att uppfatta den enkiaste fantasibild för nutidens
förhäliande tiH forntid och framtid. Framstäiier man den gätan att
lösas af en bonddreng mcd vanligt förständ, sä finner han säkert, att
det är nutiden sjeif, som mcd ena ansigtet skädar mot forntiden. mcd
det andra mot framtiden. Hvem annan skali dä skäda pä nutiden än
denna tid sjelf7 Men sig sjeif kan den endast se i en spegel. Sä
aibiidades sanningen, verklighetcn. Huru lärer dä Janusmythen, att
)>endast den förflutna och kommande tiden är verklighet?»
Vär lärde statsekonom förmäler biand annat, att celebriteter gerna
vilja synas vara, hvad dc icke äro. Nu viii ocksä dennc statsekonom
icke mer vara biott en iärd statsckonom utan fllosof och poöt. Han
drifvcr i denna dubbia egenskap den befängda satsen, att icke det
närvarande utan forntid och framtid äro vcrklighet.
Att det enkia bondförständet kiariigen finner, huru bäde forntid och
framtid endast dä äro verkiiga, när hvardera är nutid, d. ä. att hvarje
tids vcrklighet är föriluten mcd sjeifva tidcn, och att den tid, som ännu
ickc är, cndast tilihör möjiighetens omräde detta aktar en sä hög
iärdom säkcrt för ringa. Men om vi vända oss till statsekonomin,
frägande: anser Hr 8. B. att »skrälagarne,» att dc »rättsförhälianden i
vårt iagsystem,» som stä i sammanhang mcd jordafsöndringen, att
»den iagstiftning, som dominerar skogshushälining och sägröreise,» att
»dc juridiska servituterna,» att »Peei’s inkomsttaxa» att aila dessa
iagar äro verkiiga före elier efter den tid, pä hviikcn dc gäila, hviiken
för dem är den närvarande? Och om Hr. 8. 8. nödvändigt viii vara
en smula filosof, hvari anser han den förflutna tidens verklighet
numcra bestä, om icke i nutidcns medvetande? Och hvar finnes
framtidens frö, den enda verklighet denna eger, om icke i samma nutid?
Elier egde ickc den förflutna tiden, skail icke framtidcn ega sin
sjcifständiga vcrklighct, dä den sjclf säsom en nutid i sig innesiuter en
forntid och framtid? lngcn torde tvcka, att sä är, att hvarje nutid i sig
innesiuter ali verklighet. Och om den »hastigare än tanken gär förbi,»
sä delar den detta öde mcd ali tid; endast att den framför den tid, som
»gätt» och »skall gä» förbi, har det företräde att »gä» förbi, att röras,
utveckia sig, ega lif, verkiighct.
Nu är det icke för denna närvarande tid den lärde Herrn viii stifta
lagar utan för framtiden? Man kunde väl fräga honom: hvarförc dä
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icke äfven för forntiden? »Tänk pä mythen om Janus: Janus mcd
dubbelansigtet: det ena bakät, det andra framåt» o. s. v. Ja tänk lärde
Hr B. 13. pä dessa och alla öfriga kolon i den svassande perioden.
Sunda förständet säger äter här, att lagar, stiftade för en tid, den
ännu ingen sett, mäste hlifva godtyckets infall, att lagar, som i dag
uttala, hvad rätt är, bestämma lika litet öfver rättsförhållanden tvätu
sen är härefter som öfver dylika vid Christi födelses tid. Men detta
gäller endast för dc olärde, och Hr. B. B., han är en lärd man. Som lärd
kunde dock Hr 8. B. besinna, om hvad som är rätt 1845, äfven är det
1945 och följande sekel. Mensklig bildning och nationers sed pästäs ju
af dc lärda vara stadde i jemn utveckling, och med skäl anse dc lagen
rättast följa samma utveckling ät. Han är ocksä en Iärd statsekonom,
som vet, att »insigt, djup, omfattande, genomträngande insigt är det
oeftergilliga vilkoret för alIt ordande af värde i praktiska ämnen» (1
teoretiska ämnen torde den icke behöfvas?), och han borde då kanske
läta den, som uträrdar ekonomiska lagstadganden, ega nägon erfaren
het om dagens behof och intressen: ty forntidens kan en sädan man
känna blott af strödda berättelser, framtidens endast af ännu osäkrare
gissningar. Derföre brukas det verkligen, att man läter alla dc intressen
uttala sig, hvilka ett föreslaget lagstadgande angär, att man vänder sig
till män, erfarne i dc yrken, hvilkas bedrifvande af lagen skall ordnas,
förtrogne mcd alla dessa yrkens behofver, tillgängar och utvägar; men
man vet icke, att det aktats nödigt dervid tänka på de förflutna eller
kommande generationers intressen i motsats mot det nu lefvande
slägtets.
Också förefaller det högst sannolikt, att om lagen verkligen är ett
uttryck af nutidens bästa medvetande, sörjer för dess sanna intresse, sä
är äfven forntid och framtid dermed bäst betjenad. Forntiden kan
dervid icke hafva annan fördcl, än den att se det lemnadc arfvet väl
förvaltadt. Och detta skcr, om den nu förvaltandc arftagarcn använder
detsamma till sin sanna nytta. Likasä har framtiden af detsamma bästa
gagn, om det sä förvaltas, att det för hvarje stund bringar högsta
möjliga vinst. Sörjer hvarje ny generation, hvarjc nutid, för att sä sker,
så är förvaltningen för alla tider sä väl ombesörjd, som den nägonsin
kan blifva det.
Och härtili kommer ännu vid fräga om nationaiförmögenheten den
vigtiga omständighet, att hvarje föräldrapar säkert mcd större ömhet
och omsorg värdar om sina barns framtid, än nägonsin M. H., vore
han än lika ömsint som lärd, kan vårda om hela denna barnaskara.
För sin del har Saima ännu en sak att päminna vid M. H:s väidiga
anlopp. Hennes ord lyda nemligen: »Lagstiftningen bör cj gifva sig ut
att onwdelharz sörja för kommande slägten» o. s. v.
Hr. 13. II. synes akta ord ringa och slöser sjelf oerhördt med prälande,
intetsägande Roskler. Men dä han tadlar andras ord, borde han öfva ett
ädelmod, värdigt en sä öfverlägsen man, och nädigt se till dc ord, han
tadlar. En sädan nädig blick hade det undcrstrukna ordct »icke
omedelbart» kunnat förtjena. Ty det antyder nogsamt, hvad vi nyss
ofvan utvecklat, att lagstiftaren endast medelbart, genom att uttala
samtidens medvetande om rätt och orätt, genom att främja dess sanna
intresscn, kan verka gagneligt för framtidcn. Spekulerar han deremot
pä, hvad framtiden kan anse för rätt, hvilka intressen denna möjligen
kan hafva, sä hängifver han sig ät toma fantasier och gagnar hvarken
samtid eller framtid.
Ett dylikt förakt för vära ord har den lärde Herrn äfven pä ett annat
ställe behagat visa. Det heter nemligen i Saima angåcnde sägarnes
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beskattning: »må man beskatta sägarne efter egarens uppgift öfver
tillverkningens belopp, och detta kontroleras sä godt sig göra l’åter.»
Den sednare delen af meningen har nu Hr B. B. behagat förbise. Han
tager saken, såsom skulle vi talat mot ali kontrol. Kanske har det skett
endast för att få citera Peel och Pitt. Ty eljest hade väl dessa
auktoriteter varit förlorade för Finlands sågrörelse.
Endast sig till nöje föreger ocksä Hr 8. 8., att Saima icke hade sig
bekant kronobondes rättighet att lösa sitt hemman till skatte. Saimas
läsare veta, att i hennes spalter denna sak flerfaldiga gånger varit
omtalad, och att lättnad vid sjelfva proceduren upprepadt blifvit
förordad.
Skulie vi här vederlägga alh det origtiga, Hr B. B:s uppsats i öfdgt
innnehåller, s’å skulie vi alltför mycket uttrötta iäsarens tålamod. Hvar
och en, som känner Förslaget till Ny Skogsordning vet t. cx., att detta
icke tiliäter egare af kronohemman afyttra nägon skog. om icke efter
verkstäld syn och mcd Guvernörsembetets särskilda tillstånd. Den
lärda Herrns påstående i denna del är säledes falskt. Likaså är pratet
om kronohemmans skatteköpande toma ord, sä länge Hr 8. 8. icke
gittar uppvisa någon inkomsrkähla, hvarur egaren till dylika iättare
kunde hemta den för skatteköpet nödiga summan än genom stockförsäljning. Löjligt är det, då den iärda Herrn förmenar, att skogsbristen
verkar strängt klimat för Lappar och Samojeder. Allmänneligen anser
man eljest, att klimatet i polarländerna vällar bristen pä skog. Också är
det alimän erfarenhet att skogarnes uthuggande mildrar klimatet och
afvänder nattfroster. Isynnerhet kan en sådan klimatets mildring
motses, dä skogarnes uthuggande tillika bereder medel att verkställa
nyodlingar. ingen vextgeograf ttminstone lärer anse det pästäende
falskt, att klimatet i en odladt land är mildare än i ett skogbevuxet.
Det enda oss hittils bekanta faktiska misstag. vår uppsats om
sågrörelsen innehäller, är uppgiften, att högsta antal stock, en såa nu
eger rättighet afverka, vore 5 000 st.; men detta misstag har mannen
mcd djup, omfattande, genomträngande insigt icke förmått riitta.
Verkliga förhållandet är, att en såg kan fä afverka ända till 10 000
stock, men att fiera icke blifvit skattlagda till högre antal än 5 000,
några jinnu derunder. Hade den lärde Herrn visat kännedom om detta
förhäilande. hade man hos honom möjiigen unta andra insigter än de,
som för tillmllet tagas ned från bokhyllan. Arten af, hvad han deremot
nu yttrat. torde vi tillräckligen hafvu uppdagat; och kan Hr B. B.
numera i ro betänka, om stor lärdom har nägot värde, der den
användes endast för att iistadkomma stora ord utan någon bätnad för
sak.
Den benägne läsaren inser väl, hvad Hr 8. 8. från sin höga
ståndpunkt icke förmått fatta, att Red. nödgats behandia stats
ekonomiska frägor, för att i bladets spalter ega nägra ämnen afallmänt
intresse, som röra fosterlandet, att säledes motivet härtiil varit hvarken
inbiiskhet eller retad harm. Hr 8. B:s bevisning, att hvarken Smith eller
Mac Cullock skrifver 1 bladet, är i ali händelse löjlig. Den insigt uti
ifrågavarande ämnen. huru ringa den än vara mä, som värt blads
artikiar röjt, torde iikväi pä den inhemska Tidningslitteraturens när
varande ståndpunkt ega något värde, och vi våga i egen sak förmoda,
att dessa artikiar vittna om meni eftertanke, än den v’är iärde motstän
dare kunnat ådagaiägga. Må han framdeles använda sin lärdom bättre,
d. ii. till bätnad för saken, och icke iemna oss okunniga Tidningsskrif
vare förtjensten att dock ensamma hafva visat god vilja. Denna sin
goda vilja skall Rcd. bevisa genom att ännu en gång till ämnet
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äterkomma, och Hr B. B. skall dä uppbära, hvad han kan anse sig
ytterligare hafva att fordra.
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Om dessa tankar räka hufvudsakligen blifva Saimas tankar om sig sjelF,
så har den saken sin goda grund den, att hon ett heli Iångt år burit
ärtalet 1845 på ännet.
En lnsändare har längre fram i detta blad mcd vackra ord sagt, hvad
en Tidning i vårt land borde vara. Han har också erkänt något godt om
en del af landets Tidningspress och dervid yttrat välmenande ord, af
hvilka Saima icke är blygsam nog att ickc taga något åt sig. Men dä
hon ser tillbaka på 1845, så finner hon, huru litet 1 hennes spalter
vittnar om en Redaktion, som skuile betänkt »sitt höga kali aH tala till
hela nationen.» Till dess ursäkt må henne tiliMas anföra, att äfven det
högsta kail. då del alldagligen utöfvas, biir en dagens tunga, hvilken
bäres så godt man kan, icke så godt man viil. Mången torde också
såsom den ifrågavarande Insändaren, hvars varma håg, sunda tän
kesätt och dugliga framställniag af desamma Saima i öfdgt gör ali
rättvisa. också icke hafva betänki, ati en tidningsredaktör i vårt Iand
nödgas säga hvad han kan. icke hvad han viil; hvilken omständighet
betydhgt måste nedsätta hans åsigt af det kallet på samma gång som
hans förmåga att moisvara dess fordringar Det är i saning bekiaghgt.
att en ursäkt af detta slag skall få gäila. Ty den ursäktar nästan ali
lumpenhet. Saima har derföre också i det längsta sökt bestrida dess
giltighet, Men vid en återbiick på är 1845 nädgas hon erkänna. att om
årets tidningslittcratur »vaggat till sömns fosterlandets och mensk
iighetens intressen,» sä har sådant knappt annorlunda kunnat undvikas
än derigenom. att landets Tidningar sjelfvc skulie begit’vit sig till hvila.
Och Saimas oförgripliga åsigt är att om nägot ännu förmär hälla dem
vid lif. sä är det deras egen och allmänhctens Förhoppning pä ett blidare
är än 1845. hvilket hvarje tidningsredaktion. som velat nägot godt
verka, i sin kalender skall beledsaga med ett förbittradt »pereat.»
Hvad detta ärs eftcrträdare kan bringa är osäkert, ehuru dock några
tecken bädat gladare förhållandcn För Tidningspressen. Säkert är doek.
att den periodiska pressen intet kan medverka till Finska folkets
»utveekiing och arbete pä sin förädling.» sä länge de förnärnsta
institutioner rör folkets bildning. Universitetet och Kyrkan. icke äro
föremål för den offcntIiga diskussionen. ja knappt nog omnämnas.
Sådant har under ärets sednastc 3/4 delar förhäliandet varit mcd
Universitetet. Sädant är det äfven mcd »det rciigiösa intresset» inom
fosteriandet. om hviiket vår insändare mcd sä myeken värma talar.
Predikningar kunna väi hälias eftcr föreskrifven norm, men ingen
diskussion kan uppstä. intet »utbyle ui’ ideer och insigter» exsislera.
Och detta länker Saima om äret 1845.
1 det ringa henne ännu kun återstå att tänka och anföra är 1846,
utbeder hon sig sina Läsares välvilliga öfverseende.

