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POLITIK OCH LITTERATUR
UTGIFVEN AF

C. F. BERGSTEDT.

N= 31.

Lördagen den 3 Augusti

1872.

Folkundervisningen i England.
Under denna titel har den bekante fran
ske skriftställaren Alphonse Esquiros i Kevue
des deux Mondes gifvit en högst läsvärd
framställning af de märkliga bemödanden
som under de sista tre åren blifvit gjorda
i England att pâ en gång lyfta folkbild
ningen till den höjd man finner vara af
nöden för att bevara samhället. Ingen
fransman kan vara bättre kompetent att
studera och förstå britiska förhållanden än
denne man, som landsflyktig genom Napo
leons statskupp der fann en fristad och
sedermera der utarbetade sitt berömda ar
bete l'Angleterre et la Vie Anglaise, af
hvilket den nu började artikelserien synes
ämnad att blifva en fortsättning. Ämnet
är behandladt med ett lugn och en öfverlägsenhet som icke på en enda rad erinrar
om den franske radikalen, och vi hafva
trott att en sammanträngd öfversigt af inne
hållet icke skulle vara utan nytta. Förr
eller senare måste någon likartad rörelse
göra sig gällande i afseende på vår svenska
folkundervisning, och äfven utan afseende
-derpå är det alltid lärorikt att se, huru
ett stort och praktiskt folk går till väga,
när det beslutit sig för genomgripande
reformer.
Den nya rörelsen är i väsentlig mån ett
verk af dissidenterna. Af ålder var hela
undervisningen i det anglikanska presterskapets händer, men efter hand som sek
terna eller »denominationerna», såsom de

kallas i den kyrkliga polemiken, upphöjde
sig till välstånd, intelligens och politiskt
inflytande, började de att för egen räkning
taga en betydlig del af undervisningsfrågan
i sina händer. Omkring 1826, då deras
vänner Whigarne voro vid styrelsen, be
gärde de att de hinder som utestängde
deras söner från de gamla universiteten i
Oxford och Cambridge skulle borttagas.
Man svarade dem: »aldrig!» De företogo
sig då att anlägga London-universitetet,
som är öppet för alla utan afseende på
religiös bekännelse, och helt och hållet
i saknar lärostolar i teologi; utbildningen af
sekternas religionsläror sker vid särskilda,
af dem inrättade och underhållna Colleges.
Systemet af en teoretisk undervisning utan
afseende på religiös bekännelse vill man
nu från de högre studierna utsträcka till
den första undervisningen, men högkyrkans
män hålla med all makt till baka. Striden
mellan de båda partierna är en af dem
som uppröra samhället i dess djup utan att
störa lugnet på ytan: regeringen har så
som alltid sökt medla mellan de kämpande.
liedan 1808 hade en förening af dissidenter, British and foreign School Society,
bildat sig för att hos sina trosförvandter
arbeta på upphjelpaudet af den då all
deles försummade folkuppfostran. Tre år
derefter stiftades under namn af National
Society en motförening för samma ända
mål af de högkyrklige. Dessa båda sam-
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fund arbetade hvart och ett pä sitt håll,
under det att staten förblef likgiltig, och en
mängd skolor, ortodoxa och sektskolor,
uppstodo öfver allt i landet genom enskildes
initiativ. Anda till 1839 fortgingo sakerna
på detta sätt: båda partierna gjorde be
undransvärda ansträngningar, men frivillig
hetssystemet har den olägenheten att en
stor mängd barn ändå kom att sakna all
uppfostran. Då grep man sig ändtligen
an och inrättade en början till undervisningsdepartement, Committee of Cov.ncil, ly
dande under Privy Council, Så länge sko
lorna berodde på den enskilda frikostig
heten, hade ingen någon rätt att blanda
sig i deras affärer, och de åtnjöto obegrän
sad lärofrihet. Nationalföreningen var den
första som öfvergaf frivillighetsprincipen
och yrkade på statens medverkan, till en
början endast såsom tecknande af penning
bidrag. Staten räckte också sin hand, men
med det vilkor att kommunerna sjelfva
skulle göra det första steget, samla en fond
och upprätta ett förvaltningsråd: då först
kom staten och gaf lika mycket som kom
munen; den återstående tredjedelen i skol
budgeten skulle fyllas genom lärjungarnes
afgifter. Begeringen gjorde tills vidare
intet afseende på trosbekännelse, ehuru den
fordrade tillträde för sina inspektörer till
de subvenerade skolorna. Snart öfvertygade
man sig emellertid om otillräckligheten af
detta blandade system; oaktadt en enorm
statsutgift befans det att undervisningen i
det hela var dålig, och nära två millioner
barn mellan fem och tretton års ålder sakna
de all uppfostran. Siffror äro en auktoritet
för engelsmän, och dessa siffror voro obe
vekliga. Också höjde sig från alla håll
den allmänna rösten och fordrade ett verk
ligt nationelt uppfostringssystem.
Annu en gång var en enskild förening
som satte sig i spetsen för rörelsen; 1869
stiftades i Birmingham förbundet för folkets
uppfostan, National Education League. Dess
program var inrättningen af ett skolsystem
som öppnade uppfostrans välgerningar för
alla barn utan undantag i England och
Wales, och den tänkte sig verkställigheten
så att kommunerna skulle genom lag tvin
gas att tillse, att ett tillräckligt antal skolor
upprättades för barnen i distriktet; medlen
dertill skulle åstadkommas genom lokal
taxering, med ett mindre tillskott af stats
medel; de lokala myndigheterna skulle

handhafva skolstyrelsen under statens in
spektion; all sektanda skulle strängt ute
slutas och tillträdet till skolorna vara kost
nadsfritt; slutligen skulle alla barn vara för
bundna att begagna undervisningen, så
vida de icke hemma eller annorstädes åt
njöto en tillfredsställande uppfostran. Dessa
grunder vunno mycket bifall, och i okto
ber 1869 utsattes ett meeting, i hvilket
deltogo personer af alla klasser, stats
män och parlametsledamöter, statskyrkans
presterskap, lärde och ombud för de ar
betande klasserna. Ett råd och en verk
ställande komité utsågos, och storartade
penninginsamlingar började; många af de
närvarande tecknade sig för 1,000 pd st..
Tal höllos, i hvilka tydligt utsädes såsom
föreningens princip att skilja skolan från
kyrkan och förfäkta den sekulära eller
sektfria undervisningen.
Näst penninginsamlingen verkade ligan
genom utgifvande af skrifter och upprät
tande af filialföreningar. Medlemmarnes
antal växte med hvarje dag, och bland»
dem funnos' landets mest framstående ve
tenskapsmän och skriftställare, Huxley,
Fawcett, Lubbock, Kingsley m. fl., medan
filialföreningarne under mindre än två år
uppgingo till något öfver tre hundra. Kär
nan var nonkonformistisk, men det angli
kanska presterskapet har ingen förskräckelse
för att samverka med dissidenterna, än
mindre Englands statsmän. »Jag känner
dissenterne», sade en gång lord John Rus
sell : »det var de som genomdrefvo reformbillen, afskaffade slafveriet, genomförde fri
handeln: öfver allt blifva de segrare, ty de
hafva allvar och ihärdighet». Så är det;:
allt sedan 1688 års revolution är det de
protestantiska dissidenterna som gått i
spetsen för reformerna i England.
Engelsmännen begripa bättre än något
annat folk att det utan upplysning finnes
hvarken välstånd eller samhällsordning,
men deras utomordentliga fasa för statens
inblandning i medborgarnes enskilda ange
lägenheter har hittills hindrat dem från en.
tvångslagstiftning i afseende på skolväsen
det. Den sista reformbillen, hvilken ut
sträcker den politiska rösträtten till hvar
och en som har en egen bostad, öppnade
deras ögon för nödvändigheten af en obli
gatorisk undervisning. Mr Lowe, den nu
varande skattkammarkansleren, som hade
varit en ifrig motståndare till 1867 års parla-
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mentsreform, yttrade när den gått igenom:
»det första vi nu hafva att göra är att lära
våra blifvande husbönder abcd». Erfaren
heten har lärt dem hvilken ofantlig trygg
het ligger i en hög folkbildning; hvad annat
är det som gör den omätliga skilnaden
mellan det blomstrande, laglydiga Skotland
och det utblottade oroliga Irland? Dertili
äro de engelska statsmännen icke utan alla
bekymmer för sina arbetsklasser , hvilka
ännu icke öfvergifvit laglighetens väg, men
det gäller att bevara dem på den samma.
Lyckligtvis är den engelske arbetaren sjelf
den förste att inse behofvet af högre bild
ning; när arbetareföreningarna erforo stif
telsen af National League, beslöto de att
med alla möjliga medel understödja dess
bemödanden.
Ligans verkställande komité var just sys
selsatt att redigera ett lagförslag, som skulle
underställas parlamentets pröfning, när en
gelska regeringen, som alltid skyndar att
gå folkets önskningar i förväg, i början af
1870 framlade sin nya bill om folkunder
visningen, utarbetad af mr Forster, som är
vice president i Privy Council och följakt
ligen sjelfskrifven chef för undervisningsdepartementet. Denna bill gick så till vida
ligans önskningar till mötes, att den er
kände statens skyldighet att tillse, att
undervisningstillfällen genom de lokala myn
digheterna öppnades för alla, utan att derför ingripa hindrande i kommunernas sjelfstyrelse; det bibehöll statens inspektionsrätt, men lade den närmaste inseendet öfver
skolorna i händerna på fritt utsedda skol
råd, som den kallade School Boards.
Det stora tvistefröet var allt jemt den
religiösa frågan. Nonkonformisterna vilja
upphäfva bandet mellan kyrkan och staten ;
de påstå att staten icke kan ålägga någon
af sina undersåtar en enda penny i skatt
för andra ändamål än sådana som äro ge
mensamma för alla, och hela lagstiftningen
har också oupphörligt gått i denna rikt
ning. Vi behöfva endast erinra om katolik
emancipationen, som föregick den första
Parlamentsreformen, Marriage Act, som tillläter dissenters att vigas af sina egna prester, afskaffande af kyrkoskatten, church
rates, upphäfvandet af statskyrkan i Irland,
och nu senast afskaffandet af underskriften
på de 39 artiklarna vid inträdet till de
gamla universiteten, hvarigenom Oxford och
Cambridge nu mera äro öppnade för dis-

r senters. Ligan ville hafva religionsunder
visningen alldeles utesluten ur folkskolan
och öfverlemnad åt familjerna eller de en
skilda föreningarna att besörja och betala:
för dem är statskyrkan, The establishment,
ingen ting vidare än en frivillig förening.
Den nya lagen blef häftigt anfallen i
underhuset och i hela landet, meeting följde
på meeting, petitioner inkommo till rege
ringen med många hundra tusen namn.
Regeringen hade trott sig lösa knuten ge
nom att understödja alla skolor, liksom
Napoleon I gjorde alla de religiösa be
kännelserna i Frankrike till statskyrkor; li
gan påstod deremot att detta endast skulle
t.jena till att upprifva hat och fiendskap
mellan sekterna. Tiden var inne, sade
nonkonformisterna, att från skolan afsöndra
allt som skiljer menniskorna åt och endast
bibehålla hvad som förenar dem. Alla
menniskor begagna bokstafsskriften, för alla
gälla aritmetikens och naturlärans sannin
gar; låt då alla betala blott för sådan un
dervisning hvars innehåll ingen bestrider.
Skolan skall inskränka sig till att meddela
denna men icke försöka att bibringa reli
giösa öfvertygelser. Hvad vinner också
religionen på statsförmynderskapet? Ingen
ting annat än förställning och bigotteri.
De religiösaste af alla nationer äro nord
amerikaner och holländare, just derför att
de fullständigt åtskilt kyrkan och staten,
under det att otron och likgiltigheten i
andliga ting ingenstädes äro större än i
Frankrike, hvars exempel drottningens egen
öfverpredikant åberopade till stöd för ligans
grundsatser.
Man kan lätt tänka sig att högkyrkans
vänner icke förblefvo overksamma emot
ligans agitation. En stor deputation, sam
mansatt af lorder, underhusmedlemmar och
anglikanska prester, infann sig hos ministrarne och bad dem på det ifrigaste att
icke släppa efter utan med fasthet upprätt
hålla föreningen mellan den religiösa och
medborgerliga undervisningen.
För denna sidas män är en konfessionsfri
undervisning det samma som religionslöshet och ateism; att skilja skolan från kyr
kan vill derför säga att omstörta hela sed
lighetens grundvalar. Denna uppfattning
bestrides lifligt från den liberala sidan:
moralen hvilar på en allmän bas, icke på
en sekt eller en speciel dogm. Hvad är
det för ett sammanhang mellan religion
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och abed, och fins det väl ortodoxa och
kätterska bokstäfver, siffror, matematiska
figurer? Regeringen var icke döf för dessa
argument, ty mellan den första och tredje
läsningen gjorde hon några vigtiga för
ändringar i sitt lagförslag. Enligt den
gamla lagen hade föräldrarne rätt att frikalla barnen från kyrkogång och religions
undervisning, men på det att denna frihet
skulle blifva ytterligare befästad, infördes
i den nya lagen en paragraf, som kallades
Time-table conscience clause, hvari stadgades
att ingen religiös undervisning, liksom in
gen andaktsförrättning, fick ega rum annat
än i början och slutet på lektionstiderna,
hvarom eleverna skulle underrättas geuom
anslag på väggarne, för att lättare kunna
undvika att deri deltaga. Ingen katekes
eller annan dogmatisk lärobok skulle få
begagnas i de nya skolorna, ocb statsinspektörernas rätt att kontrollera under
visningen inskränka sig till de medborger
liga ämnena.
Debatten öppnades den 16 juni 1870;
den var liflig och långvarig. Den liberala
sidan fordrade att den religiösa undervis
ningen skulle förläggas utom klasstimmarne,
att skolläraren dermed icke skulle få taga
någon befattning, och att den i ingen hän
delse skulle betalas med allmänna medel.
Ett amendement i denna syftning blef
emellertid förkastadt af underhuset, lika
som kostnadsfriheten, men lagen berättigar
skolstyrelserna att befria fattiga barn från
skolafgiften och under vissa vilkor upprätta
gratisskolor. På samma sätt gick det med
den obligatoriska undervisningen : staten
förklarade sig oberättigad att i detta afseende utöfva något tvång öfver medborborgarnes fria vilja men öfverlät åt de
lokala myndigheterna att utöfva en viss
tryckning — compulsion — på motspän
stiga föräldrar. Rättigheten att inrätta ett
skolråd är underkastad vissa vilkor och er
fordrar undervisningsdepartementets sam
tycke, men när denna myndighet en gång
kommit till stånd, har den ganska vid
sträckta rättigheter, ehuru med compulsion
alldeles icke får förstås någon inblandning
af den civila makten, som skulle vara all
deles stridande mot det engelska föreställ
ningssättet. Lagen berättigar skolstyrel
serna att tillse, att barn mellan 5 och 13
år besöka skolorna, om de icke på annat
håll hafva tillfälle till lika god eller bättre

undervisning, eller om de äro sjuka, eller
om skolan är belägen längre än 3 engelska
mil från deras hem. Särskilda uppsyningsmän tillsättas för att vaka öfver barnens
skolgång: är någon frånvarande, infinner
sig uppsyningsmanuen i barnets hem och
gör sig med största foglighet underrättad
om anledningen till dess uteblifvande; i
händelse af tredskande stämmer han den
skyldige inför fredsdomaren, som ålägger
honom 5 shillings böter. Skolrådet ut
taxerar äfven på kommunens medlemmar
skolpålagorna och upptager dem genom sina
tjenstemäu. Vi hafva redau förut nämt
att de kommunala bidragen uppgå endast
till en tredjedel af den verkliga kostnaden
för undervisningen.
De föräldrar som
kunna betala erlägga utom dessa school
rates, som betalas af alla, för hvarje barn
3 petme (22| öre) i veckan i skolafgift.
För fattiga kunde skolrådet antingen till
städja frihet från afgiften eller betala den
i deras ställe, men båda dessa utvägar med
förde stora olägenheter, i anseende till svå
righeten att bestämma den gräns der armo
det börjar och de oupphörliga skiftningar
i de obemedlade klassernas belägenhet som
äro en följd af rikligare eller sparsam
mare arbetstillfällen. Man tog derför sin
tillflykt till upprättandet af friskolor, men
systemet är icke väl noteradt hos de fattige
sjelfva, hvilka hellre underkasta sig de
tyngsta uppoffringar för att åstadkomma
skolafgifter eller också alldeles afhålla bar
nen från skolan, än de för intet mottaga
af det allmänna en välgerning, hvilken de
anse liktydig med en allmosa. Det är äf
ven en annan svårighet med dessa fattiga;
de tillhöra till största delen disseuternas
religionssamfund, i synnerhet metodisterna.
Nu har lagen visserligen önskat bevara
samvetsfriheten genom att berättiga för
äldrarne till att fritaga barnen från del
tagande i andaktsstunderna och den reli
giösa undervisningen, men denna frihet är
nästan illusorisk, ty den lärjunge som derifrån afhåller sig blir jemte sina målsmän
lätt nog illa noterad hos lärare, skolråd,
presterskap och de förnämligare i försam
lingen, hvilka ofta tillhöra högkyrkan.
Vi hafva i största korthet angifvit de
ledande dragen i denna lag, som, oförän
drad antagen af underhuset och högst obe
tydligt modifierad af öfverhuset, vann rege
ringens sanktion den 9 augusti 1870. Den
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innebar ett stort framsteg, men den tillfredsstälde ändå icke rätt någondera sidan.
Ligan öfverlade ett ögonblick om hon
skulle åtnöja sig med hvad hon vunnit
och upplösa sig, men de engelska liberale
gifva icke så lätt vika, och minoriteterna
afvakta tåligt det ögonblick då de efter
ihärdigt arbete kunna vara förvissade om
segren. Föreningen beslöt derför att med
förnyade ansträngningar arbeta på upp
nåendet af sitt stora mål. A andra sidan
nedlade icke heller motpartiet sina vapen ;
förskräckte öfver ligans framgång stiftade
högkyrkans vänner om hösten 1870 i Man
chester, sjelfva härden för nonkonformisterna, en ny förening, som kallades National
Education Union, och som bestod af 2 erkebiskopar, 20 biskopar, 5 hertigar, 1 markis,
18 grefvar, 21 baroner, 111 medlemmar
af underhuset och 5,000 subskribenter.
Organisation och verksamhet äro ungefär
de samma som ligans, först penninginsam
ling, vidare spridande af skrifter, hållande
af meeting och inrättning af filialförenin
gar: ändamålet var att på allt sätt motstå
undervisningens sekularisering. Så långt
går skrämseln hos detta parti för den nya
lagens verkningar att en af föreningens
främste medlemmar, erkebiskopen af Ely i
Wales, offentligen förklarade att han hellre
såge mohammedanismen införd i sitt stifts
skolor än att all religiös undervisning i
dem bortfölle. Tankegången är naturlig
hos auktoritetens män, och vi hafva någon
gång här i landet hört liknande åsigter ut
talas. Dessa båda föreningar, som i det
stora hela vilja samma mål men äro lifligt
stridiga i fråga om sättet, bekämpa, för
närvarande hvarandra med alla tillåtna
vapen; hvardera försöker att utsträcka sin
egen inflytelse till så många skolor och
skolstyrelser som möjligt.
Så mäktiga krafter, ehuru ömsesidigt
fientliga, kunna icke undgå att i längden
föra saken framåt, men i sina förhoppnin
gar om fred mellan partierna hade rege
ringen alldeles missräknat sig. Bible or
no Bible bief ett krigsrop vid valen till
skolråd, och som dessa skulle utses efter
Hare’s valmetod med ackumulativa röster,
d. v. s. så att hvarje väljande kunde gifva
alla sina röster åt en och samma person,
hände det i många af de distrikt der dissenterna äro de maktegande, att minoriteten
blef segrande och högkyrkliga skolstyrelser

gåfvo undervisningen en trångsinnad konfessiouel prägel, såsom bland andra ställen
händelsen var i det sektrika Birmingham.
Förbittringen öfver dessa nederlag väckte
ligan till nytt lif, och då hon den 18
oktober 1871 höll sitt tredje årsmöte i
Manchester, framgåfvos de starkaste pro
tester så väl mot religionstvånget som mot
lagens oförmåga att bereda undervisningens
fördelar åt alla, i det tillämpningen af
kompulsionsrätten beror af skolråden och
af dem utöfvas på ett sätt, så att bar
nen i somliga distrikt äro strängt hållna
till skolgång, i andra deremot lemnade åt
sin egen fria vilja. Dess utom finnas icke
skolråd på alla ställen, och der detta är
förhållandet fins intet tvång, ofta icke ens
någon skola. Allt starkare yrkade derför
föreningens medlemmar på ett obligatoriskt
och kostnadsfritt skolsystem, så att icke
föräldrarnes fattigdom skulle kunna beröfva
barnen undervisningens välgerningar. För
att verka allt hvad hon kan och bör, måste
skolan vara fritt tillgänglig för alla såsom
luften och ljuset. Det är icke för den
eller den familjens nytta utan för hela fol
kets väl som barnen behöfva undervisning,
och derföre måste denna vara kostnadsfri.
Fördomarne verka alldeles som förut; presterskapet gynnar bevisligen de högkyrk
liga skolorna, och på landet öppnas en
gång om året squirens park till en glad
fest för deras ungdom, medan barnen i de
konfessionsfria skolorna få stå utanför grindarne och äro liksom satta i bann. Det
gifves ingen annan hjelp än att göra som
man gjort i Amerika; i den menskliga bro
derlighetens namn önskar man att skolan
måtte blifva ett fridlyst område, der ingen
har att rodna för sina föräldrars tro, ej
heller behöfver skämmas för deras fattig
dom. Till dess detta mål vore upphunnet
skulle agitationen fortfara, och med denna
högtidliga förklaring åtskildes mötet.
På detta möte följde ett annat, som
på visst sätt gjorde epok i Englands poli
tiska historia. Den 23 januari detta år
samlades Storbritanniens uonkonformister
i Manchester, sjelfva sätet för- den hög
kyrkliga unionen, till ett jettemeeting af
1,880 delegerade, bland hvilka hvar och
en representerade talrika hufvudmän. Talen
som höllos vid detta tillfälle voro ytterst
häftiga, och tidningarna betecknade de
känslor af missnöje som uttalade sig såsom
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»en moralisk revolt» — det enda slags
revolt, anmärker den franske radikalen, som
är bekant i England, och det enda som
verkligen leder till eröfringeu af en rättig
het. Noukonformisterna äro nu en poli
tisk makt; de hafva hittills upprätthållit
den Gladstoneska ministèren, men de tro
icke längre på dess medlemmar och an
klaga dem för att hafva svikit sina löften,
sedan de väl kommit till makten. Dissidenterna äro starka nog för att störta den
närvarande regeringen men icke starka nog
att bilda en annan. De fråga sig derför
hvad de skulle vinna på skilsmessan från
en styrelse som på det hela är liberal. »Vi
skola derpå vinna att vi bevara våra grund
satser», svara de med stolthet: »bättre är
uppenbara fiender än trolösa vänner». Dissidenterna mena att de liberala principerna
försvagas vid styret men växa i kraft på
på oppositionens bänkar. Resultatet af
mötet bief en uppfordring till alla dissen
ters i konungariket att vid parlamentsvalen
icke understödja andra kandidater än sådana
som förklarade sig vilja fordra en ny re
vision af Education Act. Regeringen synes
hafva begripit faran, ty en tid derefter lofvade mr Forster i underhuset att förändra
en af artiklarne i lagen som i synnerhet
var misshaglig för nonkonformisterna, hvaremot en konservativ talare yttrade, att om
paragrafen ändrades, så var det rent förbi
med den religiösa undervisningen i de
engelska skolorna.
Det undervisningssystem som genom par
lamentets och regeringens beslut infördes
1870 gäller blott för det egentliga Eng
land; i Skotland och Irland råda särskilda
författningar, ehuru äfven der herskar sam
ma strid mellan rivaliserande partier. I
Skotland står af gammalt folkbildningen
högt, och det lärer icke vara något ovan
ligt att herdar och handtverkare på sina
fristunder studera högre matematik eller
läsa klassiska författare. För kort tid se
dan föreslog skotska frikyrkans komilé, så
som enda utväg för tvistens biläggande,
att den religiösa undervisningen skulle helt
och hållet uteslutas ur folkskolan. I Irland
sörjer staten för den vetenskapliga och
litterära undervisningen, men den religiösa
är strängt utesluten från de offentliga in
stitutionerna. Presterskapet önskar emel
lertid åter få skolundervisningen bragt under
den katolska kyrkans kontroll, och i början

af detta år hölls i domkyrkan i Dublin ett
meeting, hvarvid erkebiskopeu kardinal Cullen
tog ordet och alldeles utdömde de så kal
lade blandade skolorna, mixed schools, der
rättrognes och kättares barn sitta på sam
ma bänkar. Tonen har dock icke alltid
varit så ofördragsam, och 1866 underteck
nades af Irlands primas, hälften af biskoparne och det protestantiska prester
skapet, fyratiofem irländska peerer och mer
än sex hundra fredsdomare, en adress till
fördel för den nu bestående skollagstiftningeu. Många engelska skriftställare påstå
att skilsmessan mellan den religiösa och
den verldsliga undervisningen lyftat skol
väsendet och utplånat hatet mellan de mot
satta bekännelserna, då lärjungarne i de blan
dade skolorna få egna hela sin tid åt inhemtandet af de medborgerliga insigterna,
hvilka i de dogmatiska skolorna allt för
mycket skjutas i bakgrunden.
Vårt land är lyckligt nog att icke behöfva bevitna några egentliga strider mellan
olika trosbekännelser, men vi hemställa
ändå, om vi icke hafva att lära något af
Englands exempel, och om det icke vore
tid att vi grepe oss allvarsamt an med
ordnandet af förhållandet mellan de olika
undervisningsämnena i våra folkskolor. Vi
skola emellertid icke denna gång upptaga
frågan om katekesläsningens herravälde,
utan återgifva i stället följande vackra ord,
med hvilka den ofvan citerade franske
skriftställaren afslutar sin artikel:
»Det är icke lätt att förutsäga utgången
i England af denna strid mellan två oför
sonliga principer. I femtio år hafva pen
ninguppoffringarna, de fyndiga utvägarne,
de mer eller mindre frisinnade lagarne,
strandat mot samma klippa, den religiösa
frågan. Skall man lösa den genom efter
gifter och halfmesurer? Erfarenheten svarar
nej. Det anglikanska presterskapets mot
stånd, säger man, har sin grund i natur
liga och rättmätiga farhogor: bakom skils
messan mellan skolan och kyrkan skymtar
medusahufvudet som heter skilsmessan mel
lan kyrkan och staten. En dag kan det
komma derhän, men för det närvarande är
det fråga om något helt annat. England
har erkänt nödvändigheten af en förbättrad
folkuppfostan för sin här, sin flotta, ut
vecklingen af sin handel och sin industri:
skall det rygga till baka för det eviga hin
der som allt hitintills trotsat alla bemö-
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danden? Det skulle vara engelsmännen föga
likt. Man måste skilja mellan sinnesstäm
ningen och grundsatserna: hos dem är sin
net religiöst men grundsatserna rationella
och praktiska. Teologien har ingen ting
att göra med politiken. De engelska libe
rale draga icke, såsom man sagt, i bärnad
mot Gud utan mot okunnigheten, denna
det ondas svarta genius. Erfarenheten har
iärt dem att de antingen måste försaka de
offentliga skolorna eller också skilja två
element, som ständigt stängt och hindrat
hvarandra i tillämpningen. De betrakta
framför allt ställningen ur nyttans och
nationalärans synpunkt: är det fördelaktigt
för ett folk att uppodla den andliga jord-

monen, är det klokt att vid ordningens och
arbetets sak fästa sedliga krafter, som i
brist af odling skulle förloras i lätja och
laster? Är det icke värdigare för en civili
serad stat att hos sig sjelf utsträcka ve
tandets oändliga område än slåss med sina
grannar om en jordbit? Om så är skall
nog friheten, som löst värre knutar, också
lösa uppfostrans, hvilken engelsmännen
kalla för »den andra födelsen», på samma
gång de betrakta henne såsom det starkaste
värnet för medborgarnes frihet och sam
hällets bestånd. Ett folk kan växa genom
segrar, men stort blir det endast genom
upplysningens utbredande».

Litteratur.
Brændende Sporsmaal fra Fjernt og Nær. Af göra lögnen smaklig, att »Gud göres till
Kaptein J. G, Smith, Forfaiter til »Men- 1 ett fantom, om han ej kan helt och hållet
nesket som Borger i Staten,» m. m. Kristi
ania. P. F. Mailings Forlagsboghandel ■ afskaffas, och Frälsaren göres till rätt och
slätt en menniska«, samt att följaktligen
1872. Pris 1 Spd.

I vårt första nummer för detta år egnade
vi några sidor åt hr Smiths föregående ar
bete. »Menniskan såsom statsborgare», hvil
ket just då utkommit i svensk öfversättning. Vi trodde icke då, att vi så snart
skulle få det nöjet att förnya vår bekant
skap med en skriftställare så väl utrustad
med alla de egenskaper som fordras för att
lifligt tilltala en stor krets af läsare, och
han hade sjelf sannolikt icke förestält sig
att han så snart skulle komma att å nyo
fatta pennan. I »Et Forord som bedes
læst» redogör hau för orsaken. Från åt
skilliga håll har man försport önskningar
om en närmare framställning och en mera
detaljerad vederläggning af socialismen, i
den form han jemte arbetarefrågan i vårt
århundrade påkallar den allmänna uppmärk
samheten, och han har velat gå denna ön
skan till mötes, mindre genom att vända
sig uteslutande mot dess statsekonomiska,
politiska och sociala sidor, än genom att
undersöka »den innersta grunden hvarpå
sjelfva läran hvilar, den sedligt-religiösa
frågan.» Han har trott sig finna, hvad
utan tvifvel är förhållandet, att kommunis
men hvilar på rationalism eller fullständig
ateism, alt det uppenbarade ordet bort
kastas, eller begagnas efter behof, för att

ett bemötande af socialismen till slut må
ste blifva »att försvara kristendomens san
ning mot tidens angrepp, en uppgift, hvil
ken författaren trott sig finna närmast stå
på dagordningen. Han har derföre känt
sig uppfordrad att afsluta sina arbeten på
j det område han för sig utvalt »med en
skrift, liVari han, jemte det att han tager
den allmänna verldssituationen i betraktande
: och underkastar socialismen en närmare
kritik, uppvisar de grunder på hvilka han
»anser Guds uppenbarade ord såsom ofel
bart».
Att ådagalägga den fullständiga öfverensstämmelsen mellan detta uppenbarade
ord, fasthållet i den betydelse hvari det
fattas af den ortodoxt-protestantiska bekän
nelsen, och den moderna vetenskapen,
hvars framsteg i dess vigtigaste former icke
äro för honom obekanta, är således enligt
författarens eget tillkännagifvaude hufvudändamålet med detta nya arbete. Huru han
dermed lyckats, är en sak hvars bedömande
vi på det hela skola öfverlemna åt andra,
endast förbehållande oss att till slut få angifva några allmänna synpunkter för denna
frågas betraktande. Hvad som ligger vår
uppgift närmare är att följa honom i hans
betraktelse af »Verdenssituationen» och
hans förträffliga framställning af några bland
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den moderna forskningens resultat, som
närmast röra hvad man kallar »den heliga
skrifts sanning.» Han befarar att han denna
gång icke kunnat skrifva sä populärt att
han med fullt skäl kunnat kalla sin nya
bok en skrift för folket. Vi se icke att
hans farhogor i detta afseende äro grun
dade; de förutsättningar som fordras för
att förstå honom äro så få och så enkla,
att ingen läsare, som allvarligt vill veta
något om dessa ämnen, hvilka i så oerhörd
grad intressera alla samhällsklasser utan
undantag, behöfver bortlägga hans bok oförstådd. Hvarje rad i den samma tyder på
en mångsidig bildning, möjligen icke förvärfvad genom sjelfständiga vetenskapliga
studier, men i alla händelser öst ur rena
och oklanderliga källor. Det är icke alltid
denna första förutsättning för ett godt po
pulärt skriftställareskap är för handen, men
än sällsyntare är den beundransvärda ren
het i framställningen som är denna förfat
tare egen, och som är den närmaste följ
den af tankens renhet. När instrumentet
ej är väl stämdt, hjelper den högst uppdrifna virtuositet föga, och om någonsin
en författare, för att verka med afsedd
framgång, behöfver vara klar icke blott i
hufvudet utan också i hjertat, så är det
det den som skrifver för folket. Han be
höfver dertill fantasi och smak, som gifva
klang och afrundning åt tonen, ty ingen
publik är i detta afseende så finkänslig som
den litterärt obildade, som måste taga allt
ur föredraget och icke sjelf kan supplera det felande och derigenom bortse från
dess brister. Hr Smith förenar i sällsynt
grad dessa egenskaper, och några af hans
expositioner äro verkligen beundransvärda.
Genast i början träffa vi en sådan. För
sta kapitlet kallas »Udsigt fra den höje
Varde», och innehållet motsvarar öfverskriften, ty läsaren ställes med ens på tinnarne
af Vatikanen och får på en gång uppslå
sina ögon för betraktandet af en verld »der
andens krafter svänga och gäsa, och hvarifrån de tankens skapelser utgå som kunna
skaka snart sagdt både himmel och jord.»
Det är den sorgliga men storartade taflan
af det sista ekumeniska mötet författaren
upprullar, och han ger oss en fullständig
öfversättning af denna märkvärdiga urkund,
genom hvilken förbannelse afkunnas öfver
en hvar som icke erkänner påfvens ofel
barhet. Datum på detta aktstycket sam
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manträffar eget nog med utbrottet af det
tysk-franska kriget, ehuru icke sjelfva krigs
förklaringen, hvilken kom ett par dagar
senare, och författaren ser häri en Guds
dom: »den gallikanska statskyrkan, hvilken
den franska politiken hade upptänkt för att
underkufva Guds kyrka, skulle således dö
mas förr än genom den franska herskarens
kortsynta lek den oerhörda brand upptän
des, hvilken skulle hafva ryckt denna dom
bort i dess oöfverskådliga fjerran, hade den
icke redan i förväg blifvit en verklighet.»
Hvad skall följden blifva, frågar han sig:
kanske ett storartadt interdikt utslungadt
öfver hela den motspänstiga verlden, kyr
korna stängda, klockringningen tystnad, döpelse och nattvard upphörda, eller kanske
två påfvar, som inbördes bekriga och bann
lysa hvarandra?» Italien svarade med att
intaga Rom och göra det till konungarikets
hufvudstad, men under det att schismen
höjer sitt hufvud i de gamla katolska län
derna, vinner katolicismen med hvarje dag
nya anhängare i de protestantiska ländyna,
i England, Holland, och, såsom vi höra,
äfven i Danmark, en sak som väl kunde
gifva de protestantiska teologerna något att
tänka på. Så mycket är säkert, att ofelbarhetsdogmen, förberedd genom många
sekler, är en nödvändig och fullkomligt
logisk slutföljd af läran om påfvemakten:
antingen är Petri efterföljare endast den
förste bland likar, och kyrkans supremati
i trossaker beroende af en omröstning,
eller också måste den heliga ande tala ge
nom en endas mun. Det förra förer till
andlig demokrati; det senare är i alla afseenden det enda förnuftiga.
Hr Smith har utan tvifvel rätt deri att
det vatikanska konciliet är en af vår tids
allra betydelsefullaste tilldragelser, hvarigenom den religiösa frågan blifvit stäld på
sin spets, så att all förmedling mellan fri
och tvungen tro hädanefter är omöjlig, men
en annan fråga blir den, om »turturdufvans
röst» genast skall låta förnimma sig och
vinrankans blomster utbreda sin fulla väl
lukt, om vintren är förtiden och våren kom
men, eller om kanske just nu höstens dy
stra tid är för handen med dess stormar
och .skenbara förödelse, medan sanningens
säde stilla och ohördt gror i den djupa
mullen. Det ser icke fredligt ut på andens
område, och innan en försoning blir möj
lig mellan de stridande kyrkorna, skola de
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ömsesidigt nödgas uppoffra mycket, af det
som de nu hvar och en för sig anse så
som mest dyrbart. Att sanningen skall
segra, och att religionen i sitt innersta och
rätta väsende icke hotas af någon fara,
derom kunna vi vara säkra: »Guds uppen
barade ord skall bestå till evig tid,» sådant
är Hans löfte, och derpå kunna vi bygga.
Men en annan sak är, huru vida icke un
der tidernas lopp åtskilligt menskligt in
smugit sig under den heliga manteln, och
detta är den teologiska kritikens uppgift
att afgöra. Denna kritik har nu också helt
andra vapen till sitt förfogande än för ett
sekel eller endast ett eller annat årtionde
till baka.
Dernäst företager sig författaren att un
dersöka vilkoren för de socialistiska läror
nas uppkomst och utbredning, och han fin
ner jordmonen för dem ganska väl beredd.
Hans omdömen om Napoleons styrelse är
den sansade tänkarens, och om det ligger
någon öfverdrift i den rysning med hvilken
han betraktar den litteratur som förberedde
den första franska revolutionen, och som ännu
sträcker sina trådar ned i de populära skrif
terna för dagen »lige fra Diderot til Littré,»
så må man väl förlåta honom det. Det
är icke tillväxten af det produktiva kapi
talet som utgör vår tids största fara, utan
det ensidigt sjelfviska bruk som hela
samhällsklasser gjort af sin hopade rikedom
och denna klass är talrikare i Frankrike
än i något annat samhälle. Med den oer
hörda ökningen af dess statsskuld har mäng
den och betydenheten tillväxt af dessa ren
tiers, hvilka betrakta egendomen såsom in
gen ting vidare än ett medel till njutning
och icke hafva några andra samhälliga'in
tressen än så pass mycken politisk trygg
het att deras inkomster icke lida någon
förminskning. Ingen ting kunde vara sorg
ligare än anblicken af denna bourgeoisie,
hvars rikedom, ursprungligen skapad genom
det industriella arbetet, af sig sjelf tillväxte
utan egarnes åtgörande, och som användes
till utvecklingen af ett öfverdåd i prakt och
vällefnad, hvilket icke kunde annat än falla
de arbetande klasserna på det bjertaste i
ögonen. Lägger man nu härtill att de
manliga individerna af denna stora klass i
allmänhet ådagalade en djup likgiltighet i
andligt afseende, som ganska ofta röjde
sig i deras seder, medan qvinnorna å sin
sida voro hemfallna åt ett lika groft katolskt

bigotteri, så kan man väl fatta beskaffen
heten af den sedliga ton som från dem
måste sprida sig till de öfriga klasserna i
samhället. Rödrepublikanernas samhälls
upplösande läror funno en villig bundsförvandt i denna grofva och andefattiga till
bedjan af guldkalfven, som utgjorde de hö
gre ståndens enda synbara religion, och
hvad har väl katolicismen hela tiden gjort
till att motarbeta denna sakernas ställning
eller leda menniskoanden i ett djupare spår?
Den har bidragit att hålla folken i okun
nighet, gjort sig till ett verktyg i den
verldsliga maktens händer, så ofta dess
vilja sammanfallit med påfvens och klereciets,
men i motsatt fall uppträdt med anspråk
och hersklystnad, kastat sig in i de poli
tiska striderna, upptändt tvedrägt och krig
mellan folken, hindrat den sjelfständiga
forskningen, i det den förbjudit och mot
verkat bibelspridningen, med ett ord gjort
allt hvad den kunnat för att hämma an
darnas fria rörelse och leda dem efter sina
afsigter. Följderna visade sig i den ohygg
liga grymhet som kommunens män och
qvinnor ådagalade mot den ädle erkebiskopen Darboy och andra högst aktningsvärda
prester, hvilka hade den olyckan att falla i
deras händer, och den studerade råhet med
hvilken kyrkorna skändades. Hvem hade
gifvit dessa samhällets olycksbarn föredömen
i oegennyttig uppoffring och upphöjd fatt
ning af sina pligter? De sågo endast
hjertlöshet, öfverdåd och bigotteri; ingen
sörjde för deras uppfostran eller visade dem
att det fins något högre mål för menniskans tillvaro på jorden än att i fullaste
mått njuta dess gåfvor. Bourgeoisien hade
vunnit sin rikedom genom arbete och kun
skaper, och den gjorde dessa omständigheter
gällande såsom en hederstitel, så länge det
var fråga om att mot aristokratien kämpa
för eröfringen af de politiska rättigheter
hvilka den senare bemödade sig att så
länge som möjligt tillbakahålla. Men icke
förr hade denna strid blifvit utkämpad och
segren vunnen, förr än de stridande vände
de arbetande klasserna ryggen och mot dem
förbundo sig med sina forna fiender. »Ar
betareskaran, som bodde rundt omkring de
mäktiga herrarne, frågade sig : är det icke
oss som de hafva att tacka för allt detta,
och hvad hafva vi, och hvad äro vi?» Dermed var den stora frågan uppkastad, som
allt sedan har upprört verlden, och som
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i den mån odlingen fortplantar sig till de
aflägsnaste länder, skall fortfara att uppröra
verlden till dess hon fått sin lösning. Vid
sidan af allt detta går nu socialismens pro
paganda, skyende intet medel, oeh jordmonen är tyvärr, såsom vi sett, allt för väl
beredd till att mottaga utsädet.»
Hr Smith har tagit den svenske »arbets
karlen Nils Nilsson» såsom en medelgod
exponent för den teoretiska socialismen och
egnat en ganska dryg del af sitt arbete
åt en framställning af hans system, utförd
med en anmärkningsvärd måtta, klarhet och
opartiskhet. Han följer derefter »arbets
karlen» punkt för punkt i spåren, uppvi
sande hans historiska misstag och hans
missförstånd af de enklaste sakförhållan ■
den. Några få sidor, som äro eguade åt
försvaret af rätten, hvilken Nils Nilsson
vill hafva vräkt ur det moderna samhället,
äro i synnerhet förtjenta af uppmärksam
het. Författaren visar med historien i hand,
att rätten var något helt annat än det »kanaljeri» hvartill arbetskarlen försöker bringa
den, att i alla tider hafva de skarpaste tän
kare, de ädlaste män, arbetat på att ut
veckla rättens grundsatser, och att när fol
ken ville veta hvad som var rätt i oafgjorda
spörjsmål, gingo de alltid till sina bästa
och renaste personligheter. Likväl kan
man icke neka att Nils Nilsson till en viss
grad har så att säga rätt emot rätten, och
då vi önska visa honom en möjlig oväld,
men i våra föregående uppsatser icke kom
mit att bedöma denna särskilda punkt,
vilja vi här egna några ord åt ämnet.
Utan tvifvel har det föresväfvat Nils Nils
son att »rättens» omfång blifvit med odlin
gens fortgång inskränkt inom allt trängre
gränser, och att denna inskränkning skall
än vidare göra sig gällande. Sådant är
också förhållandet, och vi lära knappast behöfva erinra om de många kategorier af för
brytelser som inom de allra sista åren blifvit
ur den svenska strafflagen utplånade eller
begränsade till enskilda partiers åkäran.
Sådant är till exempel nu mera förhållan
det med alla sedlighetsbrotten, och sjelfva
äktenskapskränkningen kan nu mera endast
af den hvars rätt blifvit trädd för nära
dragas inför allmän domstol. Men dermed
har icke rättens idé blifvit kringskuren,
och sedlighetsbrottet är icke mindre ett
brott derför att staten icke genom sina
organer vidare uppträder såsom åklagare

utan nöjer sig att tillse alt den som genom
sådana förbrytelser kränkes också kan, om
han så önskar, vinna den upprättelse staten
förmår skänka honom. Af odlingens till
växt beror, huru vida icke äfven några an
dra områden af brottslighet, till exempel
tjufnad, kunna helt och hållet öfverlemuas
åt det enskilda målmanskapet: i många
fall sker det redan i praktiken. Men hvad
som isynnerhet upprör Nils Nilssons sed
liga medvetande, är att staten lånar sin arm
åt upprätthållandet af frivilliga aftal genom
att i rent civila mål meddela exekution.
Med samhällets närvarande ringa sedliga
utveckling, se vi ingen möjlighet för indu
strien att reda sig utan statens hjelp, om
kontrahenter neka att frivilligt fullgöra sina
förbindelser, och vi hafva mer än en gång
erinrat om nödvändigheten af ett snart ut
förande af den länge förberedda reformen
i vår kreditlagstiftniug. Men fallet är icke
att staten lagstiftat för litet, utan att han
genom bestämmelsernas bokstaf gifvit fordringsegaren en formel rätt, hvilken i tilllämpningen genom de många omsvepen och
den ytterliga långsamneten blifvit nästan
helt och hållet återtagen. Man kan ganska
väl tänka sig att staten undandroge sig an
svaret att befordra de enskilda aftalen till
fullbordan utan att derföre rättstillståndet
behöfde upphöra. Följden blefve endast
att man blefve mera varsam vid förbindel
sers ingående och t. ex. icke lemnade kre
dit åt sådana för hvilkas samvetsgrauhet man
ej hyste fullt förtroende. Iledan fordrar
en stigande humanitet i lagstiftningen att
en viss del af gäldenärens egendom, som
är nödvändig för hans verksamhet och hans
mest trängande personliga behof, undanta
gas vid utmätning för skuld, och detta mi
nimum af fridlyst besittning kommer nog
att efterhand tillväxa. Frågan är då en
dast en tidsfråga, och då, med vår tids
högt uppdrifna industri, ingen kan umbära
kredit, blir det hvars och ens sak att ge
nom sträng ordhållighet förvärfva och be
vara sina medmenniskors förtroende.
Vi hafva behandlat denna fråga med nå
gon utförlighet, för att för en längre tid
kunna säga Nils Nilsson farväl, och vi
skola ej heller uppehålla oss vid det sätt
hvarpå den norska författaren bemöter an
dra socialistiske författare, Fourier, Lassalle
och Dr. Jacobi, utan åtnöja oss med att
anföra hans slutord i detta ämne. »Det gif-
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ves, säger han, lyckligtvis i menniskoslägtets historia en erfarenhet, som är stark
och heilig såsom sanningen och klar som
ljuset. Der de goda och de onda mak
terna uppträda i strid, der tappar det onda
när det segrar, och det goda segrar när
det tappar. Sanningens ande skall såsom
fogeln Fenix städse höja sig ur askan, och
hvad som en gäng skedde på Golgatas
kors upprepar sig dagligen i lifvets strid».
Men, frågar sig författaren, är då ingen
ting sant i socialismens fordringar? Jo,
ganska visst: dess grundtanke var sann,
att hjélpa arbetarne, ehuru man hittills
sökt hjelpen på orätta vägar. Genom upp
lysning om de ekonomiska lagar som beherska handeln och industrien kunna arbetarne
bringas att förstå sitt eget bästa, liksom
arbetsgifvarne å sin sida väl behöfva bättre
insigt i arbetsklassens ställning, för att rätt
uppskatta vanskligheterna i deras vilkor,med
större deltagande kunna följa hans kamp
för tillvaron. Kompromisserna i Nottinghamn och Wolverhampton, sammansatt af
lika många patroner som arbetare, i ända
mål att slita uppkommande tvister mellan
båda, gifva en vink om möjligheten att
komma till endrägt: ett ömsesidigt upp
fattande af det gemensammas bästa skall
alltid gifva den bästa tryggheten och in
nefattar i sig grunden till den stora arbe
tarefrågans enda lyckliga lösning. Han
stannar derefter ett ögonblick vid den be
römda, af Malthus uppstälda lagen om
födoämnenas tillväxt i aritmetisk men menniskoslägtets i geometrisk progression, och
visar att denna regel icke bör ingifva nå
gon oro, ty menniskoslägtets tillväxt och
aftagande föregår i öfverensstämmelse med
vissa stora lagar, som under sig lemna
tillräckligt utrymme åt den enskildes fri
het och sjelfbestämmelse. Ä ena sidan
innebär religionen sjelfbeherskning, reglerar
drifterna genom kärlekens makt, och fram
håller äktenskapet såsom en förbindelse,
hvilken icke får knytas lättsinnigt och utan
utsigt att gifva den väntade familjen till
räcklig utkomst och uppfostran; å andra
sidan har naturen i menniskosamfundet in
lagt en betydlig elasticitet, i följd af hvil
ken mödrarnas fruktbarhet ökas eller min
skas efter samhällets behof. Afhålier sig
menniskan blott från ett konstladt och syn
digt öfverträdande af den gudomliga lagen,
som bjuder henne att vara fruktsam, för

öka sig och uppfylla jorden, så behöfver
hon icke frukta för öfverbefolkningens elän
den. Ännu öppnar ett mera intensift bedrifvet åkerbruk och en med omdöme ord
nad utvandring godt utrymme på jorden,
och innan alla dess vida områden blifva
upptagna, skola många århundraden förgå,
hvilka med en stigande förädling skola
hjelpa de nya generationerna att lättare
tygla de djuriska drifterna. Det är icke
sant att dessa instinkter äro allsmäktiga,
och ett högt utveckladt familjelif har sä
kert rika utvägar till ersättning för det
tvång som ett förädladt sedligt medvetande
kan ålägga dess medlemmar.
Den sista afdelningen af arbetet är eg
nad åt besvarandet af den frågan, om det
är möjligt från den fullkomliga mensklighetens sida, hvilken kräfver en nära före
ning af förnuft och hjerta, att utesluta
Gud från verlden, huru vida bibeln mot
säger vetenskapen och den fria forskningen,
samt huru vida det inom menniskoslägtet
finnes erfarenhet af synd och behof af nåd.
Författaren besvarar dessa frågor med »Na
turens vitnesbörd», »Menniskoslägtets vitnesbörd» och »Guds vitnesbörd genom det
uppenbarade ordet, så vidt detta är att
tro på».
I det första af dessa vitnesbördskapitel
finner läsaren en temligen vidlyftig redo
görelse för de mest betydande teorierna
om verldens uppkomst, hvilka författaren
söker att så vidt möjligt bringa i öfver
ensstämmelse med bibelns utsago om en
skapelse inom tiden och allt det skapades
förgänglighet, om menniskoslägtets härstam
ning från ett af Gud omedelbart frambragt
föräldrapar, om de geologiska perioderna,
hvilkas tidrymder författaren anser kunna,
utan att stöta mot verkligt verificerade
vetenskapliga upptäckter, högst betydligt
inskränkas i förhållande till de siffror som
vanligen uppställas i de geologiska hypo
teserna, om Darwinismen, urcellen, protoplasmat eller den organiska klumpen och
annat mer, som med de Darwinska teo
rierna står i sammanhang. Det har i alla
tider visat sig svårt, om ej omöjligt, att
harmonisera bibeln med naturvetenskapen,
och denna svårighet ökas i samma mån
som säkerheten af de induktiva vetenska
pernas resultat tillväxer, men en skärpt bi
belkritik med snart sagdt hvarje dag min
skar vissheten af de bibliska utsagorna.
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Metoden har sina fördelar, när den ärligt
försökes, deri att en stor mängd vetenskap
liga sanningar populariseras och bringas
under allmänhetens ögon, men äfven sina
olägenheter, ty de religiösa intressena, och
sjelfva bibelns auktoritet, göras beroende
af de vexlande systemen. Om bibelns ut
sagor skola gälla såsom ovilkorliga sannin
gar äfven i hvad som angår verldssystemet, naturen och den profana historien,
så måste detta en gång för alla utsägas
och den menskliga vetenskapen förklaras
inkompetent att yttra sig i saker, uti hvilka Guds ande genom de inspirerade författarne en gång talat. Det var en tid då
den fromma tron var alldeles belåten med
att låta de mosaiska skapelsedagarna be
teckna verldsperioder, men man insåg snart
orimligheten af en sådan textförklaring, och
man är nu klok nog att erkänna, hvad för
fattaren äfven lika vackert som träffande
uttalat, att »den Allvise icke i böckernas
bok velat gifva oss en astronomisk eller
geologisk eller naturhistorisk handbok, af
det enkla skäl att Han satt oss i stånd
att på egen hand studera dessa vetenska
per och icke funnit det nyttigt att spara
oss den mödan att sjelfve forska». Men
i denna hederliga bekännelse ligger syste
mets svaghet. Låtom oss komma ihåg
hvad Agassiz en gång sade: »Hvarje ny
vetenskaplig teori har tre stadier att ge
nomgå: först säger hvarje menniska att
den är falsk, derefter att den strider mot
bibeln, och sist att den är sann, utan att
i ringaste mon strida mot bibeln». Innan
geologiens upptäckter gått in i det all
männa medvetandet, ansågs det såsom en
gudlöshet att för jorden antaga en högre
ålder än de sex tusen åren, hvilka bibelexegesen hade trott sig kunna räkna sig
till, och som ännu för tio år sedan figu
rerade i våra almanackor. Vetenskapen har
ännu icke uttalat sitt sista ord om verldens ålder och menniskoslägtets härstam
ning, men det är icke omöjligt att hon i
en framtid kan äfven i detta afseende kom
ma till lika stadgade öfvertygelser som i
fråga om de geologiska bildningarna, och
då skall det med lika mycket skäl kunna
tilläggas, att den Allvise ej heller velat hafva bibeln ansedd såsom en lexbok i etno
grafi eller antropologi. Den mosaiska kosmogoniens bilder äro så stora och gripande
att intet folks siare uppdragit dem större,

jorden öde och tom, mörker på dju
pen och Guds ande sväfvande öfver vatt
nen. Lika sublim är också den heliga ur
kundens berättelse att Gud sjelf af jordens
1er formade menniskan till sin afbild och
i den döda materien inblåste en lefvande
ande, så länge man icke med den skolastiska teologien äflas att utgrunda, vid hvilken ålder denne menniskoslägtets stamfader
frambragtes ur sitt intet, som barn, som
yngling eller som fullmogen man, ty då
förflyktigas genast det hänförande i detta
skapelsebegrepp, och förståndet börjar un
dersöka möjligheterna för en organism att
uppkomma midt i sin fulla utveckling,
med utväxt hår, skägg, naglar och tänder
o. s. v. Det darwinska systemet har hit
tills stadnat vid rangen af en snillrik hy
potes, och det är ännu för tidigt att afgöra,
om den skall höja sig derutöfver, men äfven
om så vore, om det behagat Skaparen icke
att framställa sitt verk fallfärdigt, med ett
öfvernaturligt öfverspringande af alla trapp
stegen, utan att i den enkla modercellen
inlägga möjligheterna för utvecklingen af
en varelse, ämnad att besitta och beherska
jorden, ehuru först efter en fullständig na
turlig gradpassering, i fall ett sådant ord
här vore tillständigt, så vore visserligen
icke hans skapelseakt derför mindre gudom
lig eller vi mindre berättigade att med den
af Paulus citerade grekiska skalden säga
oss tillhöra »Hans slägte, menniskornas Fa
ders». Hr Smith har också erkänt denna
sanning. Icke heller skulle helgden af
denna höga förvandtskap minskas, om det
slutligen befunnes att menniskorna här
stammade från flere än ett ursprungligt för
äldrapar; hvarken upptäckten af det kopernikanska systemet eller af hvilken annan
vetenskaplig sanning som helst har rubbat
de sanna grundvalarne för vår tro och vårt
hopp, eller dikterat andra samvetsbud än
dem som från begynnelsen äro inskrifna i
menniskornas hjertan.
Men säger man, här är dock ett annat
förhållande, ty på läran om menniskans
skapelse hänger läran om arfsynden, och
på den senare deremot läran om menni
skornas återlösning genom det ideala offret
af gudasonen, ty om också bibeln upphört
att betraktas såsom en handbok i verldshistoria och naturkunnighet, så är han dock
ännu allt jemt en framställning af Guds
genom verldshistorien sig utvecklande för-
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anstaltanden till menniskoslägtets frälsning.
Vi skola icke med den högt värderade för
fattaren inlåta oss i dogmatiska kontro
verser om betydelsen af de heliga skriftställarnes inspiration, eller om någon af de
punkter hvilka det enligt vår lutherska lära
är nödvändigt för vår- salighet att med en
full tro omfatta: han har sjelf en synvidd
större än det teologiska hatets, och en
hvar kan känna sig värmd och stärkt af
den fasta tillförsigt hvarmed han bekänner
den öfvertygelse som blifvit för honom
dyrbar.
Vi kunna emellertid märka en viss retlig
het mot de delar af naturvetenskapen som
jemte rationalismen blifvit ansedda menliga
för »Guds uppenbarade ords sanning», och
vi beklaga att han i våra ögon fläckat sitt
arbete med en så orättvis och så i sanning
oförklarlig antydning, som dä han, sid.
115, tillåter sig att göra den lärde, snill
rike och i alla afseenden aktningsvärde
språkforskaren och Oxfordsprofessorn Max
Müller, några af hvars mera populära skrif
ter han sjelf med berömmelse citerar, till
»Germaniens representant för Internationale
i London». Men å andra sidan gör han
några medgifvanden i afseende på bibeln,
som icke äro vanliga hos ortodoxiens ifrigaste förfäktare och inrymmer till och med
möjligheten deraf att delar af de heliga
skrifterna äro understuckna, liksom han
icke, så vidt vi kunnat märka, förfäktar
verbalinspirationen. Vore ej farhogan för
några af vår bekännelses dogmer, hvilka
män af hans art anse såsom hufvudpunkter,
skulle de icke hafva några svårigheter att
ingå på flere af den moderna bibelexegesens
resultat, som de nu anse sig böra förkasta.
Af denna orsak kunna vi ännu en gång
med godt samvete utsätta oss för före

bråelsen, som riktades mot oss af en stor
daglig tidning i hufvudstaden, hvilken tycks
anse sig hafva uteslutande privilegium på att
föra upplysningens talan, för det vi dristat
oss att tala väl om hr Smiths förra ar
bete i trots af den ortodoxa öfvertygelse
som deri finnes uttalad. Det är ingen ting
som hindrar oss att högakta hederliga
åsigter af motsatta slag, och det är vår.
pligt att visa aktning för hvarje ärlig öfver
tygelse, äfven om vi icke sjelfva skulle till
alla delar omfatta den. Hvad vi enskildt
tänka i sådana frågor hör icke hit; endast
så mycket behöfva vi bekänna att vi fordra
ovilkorlig frihet för forskningen och ovilkorlig aktning för hvarje bekännelse. Ingen
lärer kunna dölja för sig, att det fins menniskor hvilka med bästa vilja icke kunna
tillegna sig den augsburgiska bekännelsens
tro, och det vore må hända ej fullt värdigt
det nittonde århundradets barn att endast
på denna grund förtvifla om deras själars
frälsning. Men endast den mest bornerade
egenkärlek kan det falla in att tvinga tvifvel eller rationalistiska meningar på dem
som hafva andra öfvertygelser, eller betvifla
den gamla bibelkristendomens tillräcklighet
för dem som af hela sitt hjerta älska och
omfatta den. Det är med detta ögonmärke
som vi sökt bedöma hr Smiths författare
skap, och som vi trott att deraf skall flöda
mer verklig upplysning och mera sann väl
signelse för det folk hvars allmänna reli
giösa ståndpunkt är hans, än om hela
Schenckel och Tübingerskolan och dess
utom alla andra länders .bibelkritik inprop
pades i hjernor som hvarken äro villiga
eller beredda att mottaga dem. Man kan
i många stycken vara af andra tankar än
hr Smith och ändå i allt det stora vara af
hans mening.

Blick på pressen.
Sådana hafva hos oss också utbildat sig i s. k.
Ostgöta Correspondenten gör med anled
äfven som i förberedande valmöten.
ning af de stundande riksdagsmannavalen folkmöten,
Folkmöten äro tvifvelsutan ganska rekom
en jemförelse mellan de s. k. folkmötena mendabla och det i tvenne, ehuruväl ganska
och förberedande valmöten, hvilken vi finna olika, fall. Det ena i händelse det politiska
väl förtjent af att återgifvas. Artikeln lyder: och sociala medvetandet och intresset äro så
Allt efter som det parlamentariska lifvet
utvecklar sig, måste äfven tillfällen skapas för
de offentliga männen att mera särskildt kom
municera sig med sina respektive valmän.

allmänt utbildade, att man verkligen kan få
en någorlunda genomgående diskussion i gång,
i hvilket fall de resolutioner, hvartill man kom
mer, med allt skäl kunna blifva vägledande
såsom folkopinioner. Det andra åter såsom
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ett slags allmänt uppfostringsmedel eller, med
andra ord, i händelse det politiska och sociala
medvetandet står på så låg ståndpunkt, att
det behöfver väckas till lif, genom att till öfverläggning framställa allmänna fosterländska
frågor, men i hvilket fall resolutionerna sna
rare förestafvas af de i ämnena någorlunda
underkunniga, än utgöra summan af en mera,
utbildad förbefintlig opinion hos folket. Någon
annan än denna karakter hafva väl också icke
folkmötena ännu haft inom vårt land. Att
tillmäta dem någon större betydelse eller högre
vigt, är derför endast och allenast att öfverskatta dem. 1 all hufvudsak torde man för
öfrigt äfven få betrakta dem, icke såsom me
del för att få kännedom om folkets verkliga
tänkesätt, utan fast mera för att förskaffa en
eller annan, vare sig arrangören af folkmötet,
eller någon der bakom befintlig partiman, till
fälle att uppträda på styfva linan, för att ej
alldeles blifva bortglömd vid till exempel ett
förestående val o. s. v. Hos oss hafva folk
mötena dess utom tagit en riktning, som står
på gränsen af det löjliga. I stället för att
hålla sig till ett eller ett par ärenden af egen
skap att folket i allmänhet kunnat om dem
hafva någon kännedom och reda, har man sett
möten, der samhällets alla vigtiga frågor till
behandling förekommit och hvilka blifvit expe
dierade på några timmar, och det med en tvär
säkerhet, som endast karakteriserat å ena sidan
den ledande viljans lika tvärsäkra afsigter, som
det stora flertalets lätt och beqvämt ledda
okunnighet. Att stämpla på sådant sätt till
komma resolutioner såsom verkliga folkopinio
ner, är att gifva dem ett värde, som de ej
ega. Såpbubblor äro tomma inuti. Folkmöten
voro till en början också vida mera på modet,
än de nu äro. Sedan man funnit och insett
deras tillkonstlade och uppskrufvade natur,
hafva de förlorat sin udd. Nu mera torde de
väl ej heller komma att tillgripas lika för
troendefullt, som förr. Visserligen hafva vi
i dagarna sett åtskilliga upprop till folkmöten,
men deras samvete — det allmänna löjet —
är någon ting, hvarför gerna ingen vill blott
ställa sig. När man i förväg kan vara för
vissad om att allt hvad arrangören framställer
nära nog utan all diskussion helsas med bifall,
är metoden dödfödd. Sålunda har man nyli
gen gjort till öfverläggningsämne vid ett folk
möte, huru vida icke vilkoren för inträde i
Första kammaren borde nedsättas; men kan
någon väl tro att mängden är vuxen att be
döma det samma? Otvifvelaktigt har frågan
blifvit helsad — eller skall den emellertid,
derom kan man vara förvissad, helsas med en
hälligt bifall. Lika gerna skulle man äfven,
utan att behöfva frukta för att blifva kompro
metterad, kunna hemställa till folkmötena,
häruvida vi icke böra — per fas et nefas —
öfvergå från vårt nu varande monarkiska stats
skick till — republiken eller, huruvida vi icke
böra fullständigt — afväpna eller, huruvida vi
icke skyndsamt må indraga, för att formulera
oss riktigt praktiskt, t. ex. hvar annan tjensteman o. s. v. Alltid skall man med lysande
färgprakt kunna framhålla fördelarne af det

ena och andra, och frånser man svårigheten
vid genomförandet af slika förslag samt det
samhällsvidriga i dem, så kan man vara för
vissad om att, derest ledaren eger någon skick
lighet, det lättvindiga allmänna lynnet skall
jublande skänka förslagen sitt fulla erkän
nande.
Något hvar har sig bekant till hvilka superlativa och exalterade Resolutioner en Kochefort
o. s. v. under kejsardömets tid lyckades leda
folkmötena i Paris.
Hvad som var möjligt der, är ej omöjligt
här.
Derpå hafva vi flera exempel.
Våra s. k. »folkmöten — ser man dem sta
digt an — kunna för öfrigt icke med något
verkligt skäl benämnas för folkmöten. Be
nämningen är usurperad, ej exakt riktig Re
presentationsreformen 1866 öfverflyttade i sjelfva verket makten endast till det förra bonde
ståndet, eller, för att uttrycka oss riktigare,
till de jordbrukande fastighetsegande klasserna.
Begreppet »folket» sträcker sig dock vida
längre. Representationen befinner sig alltså
ännu inom ståndsgränsernas gebit. Folkmö
tena, sådana de visat sig inom landsorterna,
begränsas också i all hufvudsak af det fordna
fjerde ståndets intressen.
Förberedande valmöten äro deremot af en
helt annan karakter och just af en sådan,
hvars egenskap synes oss vara att med fullt
allvar taga fasta på.
I alla hänseenden utgöra de en vigtig del
af ett konseqvent utbildadt konstitutionell och
parlamentariskt samhällstillstånd.
Förbere
dande valmöten gifva åt hvar och en tillfälle
att öppet och manligt uppträda såsom kandi
dat till riksdagsmannaförtroendet. På samma
gång kandidaten dymedelst får ett för den
offentlige mannen säkert alltid kärkommet till
fälle att offentligt redogöra för sina åsigter i
allmänna frågor, blifva valmännen äfven satte
i tillfälle att bedöma, icke blott huruvida desse
närmast motsvara deras samhällsuppfattning i
allmänhet, utan äfven den större eller mindre
förmåga, som den profsökande kan disponera,
för att under riksdageus lopp ingripa i förhandlingarne. Förhållandet mellan valkorpora
tionerna och valkandidaten blifver härigenom
på en gång klart och utredt. De förra veta
hvad de göra, då de afgifva sin valsedel; de
välja icke mera den och den personen, utan
de och de åsigterna; den sednare vet att han,
för att bibehålla förtroendet, endast fortfaran
de behöfver vara sig sjelf. J stället för per
sonliga intressen, uttaga sålunda grundsatserna
sin rätt. Emellertid hafva förberedande val
möten icke hos oss ännu vunnit den burskap
som de förtjena. Efter vår öfvertygelse härflyter detta i all hufvudsak deraf, att verkliga
politiska karakterer äro inom vårt land, tyvärr,
ännu verkliga sällsyntheter, hvadan man, hellre
än att offentligt uppträda, föredrager att på
enskilda vägar, i all sköns tysthet, lägga ut
sina nät för att uppnå målet. Mången torde
ej heller ha något synnerligt att bjuda på.
Tystnaden torde derför vara en både kärkommen och nödvändig mantel att insvepa sig i,
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för så vidt man med något hopp om framgång
skall kunna gå som segrare ur valurnan. I
stället för förberedande valmöten synes också
flertalet ha föredragit folkmöten, såsom va
rande, till följd af deras mera elastiska natur,
vida beqvämare. Tiden synes dock nu vara
inne att med allvar anställa förberedande val
möten. Förvissade om att de skola kraftigt
bidraga icke blott i allmänhet till vårt kon
stitutionella statsskicks utveckling, utan äfven,

hvad som kanske är ännu vigtigare, till att
framkalla och utveckla verkliga politiska karakterer, kunna vi ej annat än i vår ringa mån
framhålla deras stora vigt och betydelse. En
inför valkorporationerna offentligt hållen tve
kamp mellan olika kandidater och åsigter
skulle alltid vara af vida större allmänt värde
och intresse, än de i politiskt afseende nära
nog endast skenbart lefvande folkmötena.

Strödda underrättelser.
Lagar och seder.
(Forts, från föreg. n:o).

Det härmed antydda missförhållandet är
också i sin verkan och sina följder långt
farligare än det först anförda. Vare här
med huru som helst. Den tidpunkt uteblifver icke, då de obetänksamma reforma
torerna svikas i sina förhoppningar och
folket ser sig bedraget i sin väntan. Ty
snart kommer man till den öfvertygelsen
att lagar och inrättningar visserligen till
en tid kunna trampas under fotterna, men
att den sociala ordningen hämnar sig på
just dem som menade sig kunna håna
henne. Då vända sig folkets fördomar och
raseri mot det nya tillståndets upphofsmän.
Ett kaos uppstår i hvilket ordning och
rätt förtrampas och anarki och godtycke
höjas till skyarna. På denna mark mognar
då slutligen tyrannen, som med jernhand
rycker herskarmakten till sig och kallar
det förra tillståndet åter till lif. På detta
sätt se obetänksamma och öfverilade reforma
torer sina bemödanden vanligen lida skepps
brott.
Såsom den tredje anledningen till den
så ofta märkliga skiljaktigheten mellan lagar
och seder visar sig lagstiftarens försumlig
het.
Lagstiftningens mödosamma uppgift for
drar ständig sorgfällighet och oafbruten
vaksamhet. Den inom nationen ständigt pågåehde utvecklingen måste uppmärksamtiakttagas, och sättas i förbindelse med nya eller
kanske redan bestående rättsprinciper. Lika
så få hos andra folk införda reformer icke
förloras ur sigte, fastmera måste de under
sökas, om de äro egnade att omplanteras,
antingen delvis eller i sin helhet. Men
framför allt förtjenar hvarje socialt ondt
lagstiftarens mest odelade uppmärksamhet,
på det att det icke må frodas i stillhet

utan det riktiga valet bland alla för handen
varande botemedel i största skyndsamhet
träffas. Ty om en af dessa pligter försum
mas eller lagstiftaren låter den rätta tid
punkten för sitt ingripande gå förbi, så
uppstår ofta den faran att en reform på
oläglig tid aftvingas honom. Helt hastigt
skall han då gifva efter för en plötsli
gen framstäld fordran och derigenom gifva
sanktion åt brister som genom mogen och
i rättan tid företagen öfverläggning hade
kunnat undvikas.
Ett talande bevis på den skada som kan
blifva en följd af lagstiftarens tröghet lemna
lagbestämmelserna rörande kapitlet om ocker,
och detta med sällspord öfverensstämmelse
i det gamla Rom och i många nutidens
länder. Penningbegäret och ockret gåfvo
i Rom ofta anledning till gräl, oroligheter
och till och med till uppror. Det onda
var djupt inrotadt i de då varande sam
hällsförhållandena och kunde inskränkas
endast genom förbättring af hithörande stadganden. I stället infördes upprepade gån
ger en räntetaxa, som naturligtvis blef utan
verkan. Då man kom till insigt af att
lagens föreskrifter icke voro i stånd att
hindra ockret, kom en lagstiftare på den
ljusa idén att vid strängt straff öfverhufvud
förbjuda all ränta. Nu tror man väl att
de ädelmodige penningutlånarne af pur kär
lek till nästan bisprungo de behöfvande med
förskott. Tacitus lemnar oss det ovederläggligaste bevis på huru den förhastade
lagen var fullkomligt kraftlös. Han vet
berätta om »den gamla ockrarlasten, som
trots alla repressalier och stadganden städse
fann näring i nya konstgrepp».
Nutiden vet också förtälja ett och annat
om denna last. Redan för ett århundrade se
dan kom nationalekonomien till det resultatet
att penningen är lika med hvarje annan vara,
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och att dess värde på samma sätt regleras
efter lagen om tillgång och efterfrågan.
Icke desto mindre bestod länge i Holland
en lagbestämmelse, ehuru visserligen af
främmande ursprung, som bestämde ränte
foten. Då för flera år sedan en stor penningenöd utbröt, steg naturligtvis räntefo
ten ojemförligt. Under trycket af detta
förhållande tilläts partierna i Holland att
betinga sig godtyckliga räntor. Dervid hade
man i brådskan förbisett, att en annan lag
bestämmelse strängeligen förbjöd uppbä
rande af ränta på ränta. Följden af allt
detta var att den holländska lagstiftningen
med afseende på räntefoten hvarken har
förblifvit sig lik eller befinner sig i öfverensstämmelse med en sund nationalekono
mis grundsatser.
Lagstiftarens långsamhet kan äfven vara
orsak till att lagar, hvilka blott tillgripits
såsom temporära stadganden och redan för
länge sedan tjent ut, ännu formelt upp
rätthållas, ehuru ingen mera tänker på de
ras användande. Till detta slag hör bland
annat den ännu i Holland bestående lagen
rörande namn. Ursprungligen hade den till
ändamål att stäfja den utbredda lusten att
låna namn af fingerade personer och adliga
slägter. Vid tiden för de belgiska orolig
heterna utfärdades en lag, som förpligtade
hvarje medborgare till att samvetsgrant uppgifva en främlings namn om denne också
tillbragte endast en natt under hans tak.
Den omständigheten att denna förordning
under tjugo år förblef i verksamhet, alltså
länge efter sedan fruktan för belgiskt för
räderi fullkomligt försvunnit, bevisar väl
tillräckligt huru föga man tagit sakernas
förändrade ordning i betraktande.
I de hittills omnämnda fallen hade lag
stiftarens oaktsamhet inga andra följder än
att rättsförordningar för hvilka samhället
redan blifvit främmande erhöllo en otill
börlig varaktighet. Den kan likväl äfven
antaga en allvarsammare karakter. Om ett
folk haft olyckan att under en längre tid
bära ett främmande herraväldes ok, så kan
dock ur denna olycka, så sällsamt det än
låter, uppväxa någon fördel för dess rätts
förhållanden. Detta var verkligen fallet i
Holland, då införlifvandet med Frankrike
befriade landet från ett oräkneligt antal
provinsiella och kommunala stadganden,
godtyckligheter och privilegier, hvilka san
nolikt eljest egt bestånd än i dag. För

denna väsentliga fördel får man likväl icke
förbise att det varit den nationella lag
stiftarens uppgift att efter åter ernådt obe
roende sikta den påtvungna lagstiftningen
och derur aflägsna hvad som icke mot
svarade landets egendomliga karakter. Detta
hade varit nödvändigt redan af det skäl
att medvetandet af en främmande lagstift
nings oförändrade fortvaro på sätt och vis
liksom ett fiendtligt segertecken höll min
net af en sorglig och förnedrande tidrymd
vaket. Men lagstiftningens tröghet har i
detta afseende tillfogat Holland mångfaldig
skada.
Den beryktade sjubarnslagen förblef länge
i verksamhet, fastän det soldatvälde som
ligger till grund för densamma står i den
mest skärande motsägelse med det neder
ländska folkets karakter. Detsamma var
fallet med en annan napoleonsk lag som
förbjöd hvarje sammankomst af flere än
tjugu personer att hållas utan regeringens
särskilda tillstånd, till och med om sam
mankomsten vore af religiös eller annan
oskadlig natur. Den nederländska lagstif
tare som icke aflägsnade sådana bestäm
melser försyndade sig mot det fria folkets
hundraåriga traditioner.
Vi hafva kommit till slutresultatet af
de betraktelser på hvilka vi tillåtit oss
fästa läsarens uppmärksamhet. Det kan
sammanfattas i de orden att ett folks egen
domliga beskaffenhet ej alltid står i strängt
sammanhang med dess lagar och att dessa
senare icke böra tjena såsom det enda rät
tesnöret vid bedömande af den förra. För
att erhålla en riktig bild af en nations so
ciala tillstånd måste andra inrättningar än
blott de lagliga tagas i betraktande. Den
slutledningen att ett folk befinner sig i en
epok af blomstring eller förfall kan blott
härledas derur att ett folk i det ena fal
let förstår bringa sina lagar i öfverensstämmelse med sina seder eller i det mot
satta obekymradt låter de förra föråldras.
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