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VECKOSKRIFT [f
FÖB

POLITIK OCH LITTERATUR
UTGTFVEN AF

C. F. BERGSTEDT.

N” 12. Lördagen den 22 Mars 1873.

Regeringens mynttorslag.
Denna länge väntade handling har ändt- 

ligen kommit inför riksdagen, och det i 
en enkelhet som kanske förvånar mer än 
den imponerar. En talare, hr Rydqvist, 
anmärkte oekså vid remissen i Första kam
maren, att då regeringen eljest i de obe
tydligaste saker låter sina förslag åtföljas 
af utredningar och yttranden, som blifvit 
af cmbetsverk och andra sakkunniga myn
digheter inhemtade, har den i denna så 
vigtiga fråga omsorgsfullt uteslutit allt 
sådant som kunde upplysa. Anmärkningen 
är icke obefogad. Kongl. maj:t ger åt 
Köpenhamns-kommissionens betänkande, 
som blifvit i öfversättning till riksdagen 
utdeladt, vitsordet »omsorgsfullt utarbetadt», 
men hon nämner om Statskontorets kanske 
icke mindre omsorgsfullt utarbetade utlåtan
de endast att det innehåller »flere anmärk
ningar». Anmärkningarna voro halft an
nat dussin, ytterst allvarsamma, och huf- 
vudmomentet utdömdes; det var icke ro
ligt att komma fram med sådant inför riks
dagen. Detta rikskollegium säges icke 
hafva varit alldeles oförberedt på den 
ringaktning det hade att vänta af sin hög
sta chef, men det har emellertid haft den 
tillfredsställelsen att se sitt utlåtande mer 
nppmärksammadt af norska regeringen, 
som framlast det fullständigt inför stor
tinget, bland andra särdeles omfattande 
och högst intressanta handlingar i mynt

saken, hvilka brödrarikets representation 
fått mottaga af sin regering,

Vi hafva från Norge förskaffat oss den 
kungliga propositionen till Odelsthinget 
N:o 1 »Om Overgang till Guldmyntfod», en 
stor dubbelspaltig qvartvolum, motsva
rande omkring 300 sidor af våra vanliga 
utskotts-betänkanden. Storthinget har deri 
erhållit hela historien om de internationella 
underhandlingarna i myntsaken, och vi 
skola deraf i korthet anföra det vigtigaste. 
De förenade rikenas sändebud i Köpen
hamn inberättade i slutet af 1871 att han 
haft ett samtal med danska d. v. finans
ministern, som sade sig redan länge haft 
för afsigt att föreslå danska riksdagen an
tagande af guldmyntfoten och önskade att 
blifva noga underrättad om frågans ställ
ning i de öfriga rikena, emedan han an
såg af vigt att största möjliga öfverens- 
stämmelse måtte uppnås mellan de sär
skilda nordiska myntsystemen. Intressant 
är den upplysningen att danska finans
ministern då yttrade den åsigten, att det 
för Danmark icke kunde blifva tal om att 
bilda något oberoende myntsystem, utan 
att man i bufvudsaken väl måste sluta sig 
till något af de befintliga systemen. Han 
anställer derefter en kritik äf det franska 
och det engelska samt finner, på alldeles 
samma grunder som de af oss anförda 
(se N:o2,sid. 17följ. om »Den skandinaviska
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myntkonventionen art. I.), attingendera af 
dem är antagligt, och att derför fråga endast 
kan blifva om anslutning till det tyska, 
en åsigt som den norska regeringen tills 
vidare syntes dela. Tanken pa ett eget 
skandinaviskt myntsystem utgick från stats
rådet Wærn, hvars förslag i en promemo
ria från utrikes statsministern af d. 4 maj 
meddelades norska och samtidigt äfven 
danska regeringen. Detta förslag är för 
svenska läsare bekant genom Svensk Tid
skrift, hvars utgifvare i maj-häftet förli- 
det år framlade det för allmänheten, och 
vi hafva derefter redogjort för grunddra
gen af det samma. Vi begagna detta till
fälle att erkänna en missuppfattning af 
denna skriftställares egen ställning till 
myntfrågan: vi trodde oss nemligen af ett 
uttryck i samma uppsats berättigade till 
den slutsats att han sjelf hyste någon bö
jelse för en anslutning till det tyska sy
stemet, och att han befarade att danskarne 
skulle omfatta det på egen hand. Vi kun
de nemligen då ej veta att han redan då 
mottagit ett så omfattande förtroende af 
den diplomatiska skriftvexlingen, som det 
af de norska handlingarna visar sig vara 
händelsen. Vi hafva emellertid misstagit 
oss om hans mening, ty den farhåga hau 
syntes oss uttrycka var hr statsrådet Wærns, 
och den hade icke afseende på att dan
skarne skulle skynda före oss att sluta sig 
till Tyskland, utan derpå att hans plan 
om ett särskildt skandinaviskt myntsystem 
derigenom skulle förfalla.

Den svenska finansministern säger emel
lertid att han anser tiden ännu icke vara 
inne då »Anskuelsen om en saa vigtig 
Sag kunde fullstændig have fæstet sig», 
men han finner sig under tiden böra dis
kutera möjligheterna för ett särskildt nor
diskt system, och han »upplyser att han i ett 
bref från en aktad dansk bankier (Levy ?) 
sett antydt att samma enkla förhållande 
som det efter en konvertering efter 15,7, 
af den danska finansministern uppgifna, 9 
tyska mark — 2 nya norska- 4 danska eller 
8 svenska riksdaler, skulle uppnås vid en 
konverteringskurs af 15,5, om 5 kilogram 
utmyntades till 310 norska eller 620 danska 
eller 1240 svenska guldmynt, o. s. v. Här 
synes således vara första antydningen om 
en de nuvarande hufvudmyntens identifie
ring. Men hr Wærn var den tiden icke 
längre kommen än att han, »i likhet med

den danska finansministern, fann skil- 
naden mellan det danska och norska myn
tet så ringa att vid en öfvergång till 
guldfot ingen ting hindrade deras reduktion 
till full likhet, men att skilnaden mellan 
dessa båda och dét svenska är så stor, 
att det möter betänkligheter vid ett sådant 
föranstaltande och svårigheter att komma 
till enighet i afseende på dess verkstäl
lande», Huru dessa »svårigheter» seder
mera besegrades af hr Levy vid Köpen- 
hamnsmötet och sedermera af den skan
dinaviska myntkommissionen, genom den 
fingervisningen att hvarje stat kunde, för 
att komma till den önskvärda enheten, 

i konvertera efter olika kurser, är så väl 
bekant att vi här kunna förbigå det.

Hr statsrådet Wærns förslag gick, såsom 
: våra läsare erinra sig, ut derpå att Sverige 

skulle nedsätta sin riksdaler med 5 öre samt 
Danmark och Norge höja sin räkneenhet 
med ett motsvarande belopp, för att alla 
skulle blifva lika. Förslaget kan läsas ut
förligare i maj-häftet af den ofvannämda 
tidskriften och i Norska regeringens Ind- 
stilling af den 11 juli 1872. Norska 
regeringen delar åsigten om omöjligheten 
att förena så olika stora mynt, men tycker 
att hr Wærn gått en onödig omväg, då 
han vill sänka det svenska och höja de 
öfriga : en process kunde vara nog, och 
olägenheterna deraf borde falla på Sverige, 
som borde sänka sitt mynt till jemn öf- 
verensstämmelse med det dansk-norska, 
efter som Sverige redan förut åtnjöt för
delen af en genomförd decimalräkning.

Om förhandlingarna i det sammansatta 
norsk-svenska statsrådet i Christiania, 
som i den kungliga svenska propositionen 
omnämnas på ett par rader, innehåller 
den kungliga norska propositionen ej min
dre än 32 dryga spalter, nemligen hela 
statsrådet Mantheys underdåniga Indstill- 
ing.

Denna högst upplysande handling bör 
läsas af ledamöterna i det sammansatta 
banko- och lagutskottet; norska regeringen 
är icke blind för olägenheterna af en kon
vention, som binder händerna på hvart 
särskildt rike, men den anser fördelarne 
för Norge öfvervägande och tillstyrker der- 
före konventionen. Slutraderna äro märk
värdiga. »Kommer emellertid,» heter det, 
»någon af representationerna till det re- 

I sultatet att den föreslagna ordningen med-
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för betänkligheter, som icke uppvägas af 
myntgemensamhetens fördelar, eller att 
dessa hellre böra uppgifvas än den före
slagna ordningen vidtagas, så prejudice- 
rar icke afslutningen af en konvention 
ett i denna riktning gående afgörande. 
Till och med om folkrepresentationerna 
vid sina öfverläggningar om saken komma 
till ett resultat olika med det som provi
soriskt förutsattes, kan man dock antaga 
att dessa förhandlingar skola i hög grad 
bidraga till att bibringa allmänheten kla
rare begrepp om myntreformen, och således 
för framtiden befrämja en lycklig lösning 
af frågan.·» Det synes häraf att den nor
ska regeringen icke särdeles räknar på 
norska storthingets bifall, och att detta är 
mer än tvifvelaktigt, tyckes framgå af åt
skilliga yttranden i de norska korrespon
densartiklarna till våra svenska tidningar.

Med anledning af konventionsfrågan ned
satte norska regeringen den 9 december 
en komité af sju personer, för att under
söka alla med myntreformen sammanhängan
de omständigheter och afgifva förslag till 
lag om penningväsendet i Norge. Dess 
vidlyftiga betänkande, som afgafs den 4 
februari detta år, innehåller åtskilliga märk
liga yttranden, bland andra det att »det 
langtifra kan udgives en gang for noger- 
lunde sikkert, att Solvet i Fremtiden vil 
holde sig i en lavere Gjennemsnitspriis i 
Forhold til Guld», en trosartikel hvilken 
våra officiella skriftställare menat sig kunna 
upphöja till ofelbarhetsrang. Broch var 
ledamot af komitén och har i sådan egen
skap afgifvit en reservation, till hvilken vi 
längre ned skola återkomma. Det egna är 
att betänkandet till större delen utgör en 
polemik med reservanten, ett nobile officium, 
som i några enstaka punkter tör hafva lyc
kats, ehuru i de flesta punkterna vi åtmin
stone icke blifvit öfvertygade af motargu- 
mentationen.

Danska regeringen handlade efter samma 
grundsats som den norska och nedsatte en 
kommission af elfva personer, som skulle 
utreda saken för Danmarks vidkommande, 
och som den 12 december förlidet år afgaf 
sitt betänkande, hvilket riksdagens »Mont- 
udvalg» sedan fick emottaga jemte åtskil
liga andra, särdeles upplysande bilagor.

Att särskildt för Sverige åstadkomma nå
gon sådan utredning som de båda andra 
regeringarna sökt vinna genom omfattande 

komitéarbeten, har den svenska finansmi
nistern ansett öfverflödigt; han hade till 
sitt understöd lyckats finna en flink och 
skicklig penna, som vid behof kunnat fler- 
dubla sig, och dess alster syntes må hända 
kunna hvart och ett uppväga en komités 
eller en offentlig myndighets utlåtanden, 
börsföreningars yttranden och mera dylikt. 
Om den lag som skall fastställa gäldenärs 
rätt att betala en skuld i ett nytt mynt, som 
antagligen kan blifva mindre än det hvari 
förbindelsen ingicks, har aldrig Högsta dom
stolen blifvit hörd. »Detta», yttrade grefve 
H. Hamilton vid remissen i Första kam
maren, »är ett förhållande som på det dju
paste ingriper i den enskilda eganderätten, 
och som synes vara af civilrättslig natur. 
Den frågan uppstår derföre, om den nya 
konverteringslagen icke verkligen är en ci
villag, öfver hvilken enligt § 87 Regerings
formen Högsta domstolen borde varit hörd.» 
»Detta måste väl utredas, ty onekligen är 
det en våldsam lagstiftning, då konungen 
och riksdagen bestämma att den enskilde 
i ett visst fall icke skall få göra hela sin 
rätt mot en annan gällande, och vill man 
vidtaga en sådan lagstiftning, är det ytterst 
angeläget att iakttaga alla lagliga former, 
så att den lidande sedermera icke allenast 
kan beklaga sig öfver sjelfva saken, utan 
äfven deröfver att den blifvit beslutad i 
annan ordning än den grundlagen före- 
skrifver.» Denna s. k. »Lag om öfvergången

I till det nya myntet» innehåller i 6 tarfliga 
paragrafer endast att inga af de nuvarande 
mynten vidare skola präglas, att det nya, 
genast skall vara lagligt betalningsmedel, 
så att en krona är alldeles lika med en riks
daler riksmynt, och att de danska och nor
ska mynt som präglas enligt konventionen 
äro, lika med de svenska, lagligt betalnings
medel i Sverige, att så snart ratifikationer
na blifvit utvexlade, de äldre silfvermvnten 
skola upphöra att vara lagligt betalnings
medel, de af 1 rdr och deröfver från och 
med 1878, och de lägre från och med 
samma dag 1881. Paragrafen 5, som be
stämmer att efter början af 1875 alla of
fentliga räkenskaper skola »föras efter det 
nya myntsystemet», synes oss bra öfverflö- 
dig, då myntkonferensens sekreterare i Dag
bladet förklarat, att »vi bibehålla vårt räk
nesätt i riksdaler och öre, allenast med det 
officiella utbytet af namnet riksdaler mot 
namnet krona»; paragrafen borde derföre rät-
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ningkapital är församladt. Men detta kloka 
och i sådana saker väl erfarna folk hafsar 
icke ifrån sig utan låter allt på det noga
ste undersökas. Det vill, af skäl som icke 
gälla för något annat land, bibehålla sin 
egen myntfot, i närmaste öfverensstämmelse 
med sin förra Willemsd’or, och en regerings- 
kommission har afgifvit ett betänkande, 
hvilket dock icke anses i år föranleda till 
någon proposition till generalstaterna. Om 
något folk hade intresse vid att hålla en 
låg kurs på silfret, hvilket det behöfver för 
sina kolonier, och emedan så många hol
ländare äro innehafvare af guldobligationer, 
så vore det väl det holländska; men likväl 
föreslår den ifrågavarande kommissionen 
just nu, då hr Wærn vill konvertera efter 
en kurs af 1: 15,81, en så låg konverte- 
ringsgrund som 1: 15,5, ehuru silfverpriset 
i London i slutet af november var nere så 
lågt som 59¿ pence, representerande ett 
värdeförhållande till guldet som 1: 15,95. 
Det holländska betänkandet är dateradt den 
18 januari detta år.

Hvad som för oss är önskvärdt är att 
så snart som möjligt införa guld som mynt
fot, men detta kan tills vidare, och utan 
rubbning af räkneenheten, enligt Broch 
uppnås på det sätt att man gifver vissa 
guldmynt en laglig kurs, uttryckt i de nu 
varande räkneeuheterna, förpligtar bankerna 
till att inlösa sina sedlar med dessa guld
mynt, utbyter de för den mindre omsättnin
gen onödiga, större silfvermynten mot guld
mynt, inställer vidare utmyntning af silfver 
såsom grofkarant och reducerar de mindre 
silfvermynten till skiljemynt, hvaraf ingen 
utom staten skulle vara förbunden att i 
liqvider mottaga mer än något visst 
mindre belopp, t. ex. 5 specier eller 20 
rdr rmt.

Denna tanke har hr Broch än vidare ut
vecklat i sin den 11 januari 1873 daterade 
skrift, »Særligt Votum i Myntsagen tillige 
med Udkast til Lov om Indfarelse af Guld 
som Grundlag for Norges Myntsystem», och 
som nyligen blifvit genom trycket särskildt 
offentliggjord. Vi förmoda att ingen af dem 
som inom den svenska riksdagen vilja bilda 
sig en egen insigt i myntfrågan underlåter 
att taga kännedom om Brochs skrifter, 
men detta lilla häfte är i synnerhet märk
värdigt derföre, att det visar huru den norska 
regeringen gått till väga för att få denna 
svåra fråga utredd, och icke blott af en

servil press utpuffad efter sitt eget behag. 
Då den norska finansministern, som mycket 
väl kände dr Brochs åsigter i myntsaken, 
det oaktadt uppfordrade honom att inträda 
i den ofvannämda, specielt norska mynt
kommissionen, förklarade sig Broch icke 
kunna sluta sig till de åsigter som funnit 
sitt uttryck i den skandinaviska myntkommis
sionens betänkande och den sedermera af- 
slutade myntkonventionen, och han förbehöll 
sig, att om finansministern det oaktadt yr
kade hans inträdande i kommissionen, få 
särskildt utveckla de grunder på hvilka han 
ogillade konventionen och framställa ett 
eget lagförslag, som med förkastande af 
konventionen blott skulle gå ut på infö
randet af guldstandard, i viss öfverensstäm
melse med de båda öfriga nordiska rikena. 
Finansministern hr Helliesen yrkade det 
oaktadt på att Broch skulle ingå i kom
missionen och visade dermed på ett be
römligt sätt, att här var afsigten att upp
lysa, icke att dölja eller undanskjuta upp
lysningen.

Hr Broch reserverar sig i första rummet 
mot den ömsesidiga tvångskursen på skil
jemynten. Den latinska myntkonventionen 
upptager endast skiljemynt af silfver, och 
olägenheterna deraf hafva Frankrike och Bel
gien ändå i rikt mått fått erfara, i det att dessa 
länder blifvit öfversvämmade af italienskt 
silfvermynt, utan att sådant kunnat hin
dras af stadgandena i konventionen. Den 
fransk-österrikiska öfverenskommelsen af d. 
31 juli 1867, som i följd af Belgiens pro
test aldrig kom till utförande, innehåller 
icke ett ord om ömsesidig tvångskurs på 
skiljemyntet, ehuru dess minsta finhet och 
belopp äro bestämda. I Spanien, der det 
franska, mynt- och räknesystemet är infördt, 
är ingen konvention träffad om skiljemyn
tet. Sådana konventioner endast föröka 
faran för myntförfalskningen, soin nu be- 
drifves med stora tekniska medel och for
drar ständig kontroll genom att tidtals in
draga och utbyta hela småmyntet. Om 
någon sådan kontroll innehåller den skan
dinaviska konventionen icke ett ord. Ingen 
myntförening har någonsin omfattat kop- 
parslantarne ; detta kan inskränkas till jern- 
banorna, hvilkas styrelser kunde åläggas 
att remittera de mottagna främmande skil
jemynten till deras fädernesland. Det sam
ma kan ske också för silfvermynten; det 
hade då varit nog att bestämma ett mi-
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nitnum af vigt i finsilfver, för att hindra 
den ena staten att spekulera på utbredning i 
den andra af likalytlande mynt med lägre 

sagt — skall kunna bättre än nu göra sig 
en rimlig föreställning derom. Hau vill 
derföre skynda med införande af guldfoten 
men låta räkneenheten vara som den är, 
till dess att man får se, ora icke de stora metallvärde.

Äfven i ett annat afseende kan den in
ternationella tvångskursen på skiljemynt 
medföra olägenheter, nemligen om ett af 
länderna har så små sedlar med tvångskurs 
utan inlösning att silfret dermed fördrifves 
ur detta land. Sådant är förhållandet med 
Italien, hvars silfverskiljemynt, såsom vi 
nyss sågo, utvandrat till Frankrike, och der 
endast åstadkommer förargelse, oaktadt det 
i den latinska konventionen finnes samma 
förpligtelse om invexling af skiljemynt som 
i den nordiska. Hr Broch säger: »At 
Tvangskurs for uindlaselige Banksedler ikke 
lœngre skulde vare at befrygte i vore op- 
lyste Tider, stoler jeg aldeles ikke paa.» 
Han bevisar med detta yttrande att han 
känner sitt folk, och att lian icke förbisett 
de fordringar från dansk sida som gå ut. 
på konventionens utsträckning älven till 
cirkulation af banksedlar, och som nog 
komma i sin tid, i fall man väl blir fär
dig med det som nu är i fråga. Broch 
måste derföre med afseende på det han 
anfört »besternt fraraade en hver Tvangs
kurs for fremmed Skillemynt.»

Dernäst opponerar han sig mot ordnin
gen mellan de olika myntens införande. 
Konventionen saknar alla bestämmelser om 
den tid då de större silfvermynten skola 
vara utbytta mot guldmynt, hvilket dock år 
det enda som brådskar, och sätter såsom 
tidsgräns för de nämda silfvermyntens upp
hörande såsom lagligt betalningsmedel först 
utgången af 1878, hvarigenom man på detta 
sätt i sjelfva verket endast får en dubbel 
standard. Vi tillägga dervid för egen del, 
att då å ena sidan en svensk riksdaler är 
lika med en krona, och å andra sidan en 
half riksbankdaler i hvarje ögonblick kan 
utbytas mot samma krona, så skulle det 
vara mer än ett underverk, om icke spe
kulationen skulle begagna denna inbjudning 
att byta ut riksdalern mot tre mark 
rigsbank och stoppa skilnaden i sin egen 
ficka.

Br Broch anser i likhet med det svenska 
Statskontoret, att man icke bör företaga en 
så ingripande förändring som ombyte af 
räkneenheten med utsigt att snart nödgas 
ännu en gång förändra den ; och han anser 
att man om ett par år — just hvad vi sjelfva

souereî'ÿnamynten, det amerikanska 5-dollar- 
stycket, innehållande 7,523 gram finguld, 
pundet sterling med 7,322, det ifrågasatta 
25-francsstycket med 7,258, och det tyska 
med 7,168 småningom närma sig. Det fö
reslagna skandinaviska 20-kronestycket, med 
8,065, skulle blifva det största i samlingen 
och, enligt all myntpolitisk erfarenhet, det 
som först blefve dömdt till undergång.

Det gläder oss ej litet att finna en så
dan bundsförvandt i vårt förkastande af 
ett partikularistiskt skandinaviskt myntsy
stem; sedan tanken blifvit med sådant ef
tertryck uttalad af Broch, lärer man väl 
icke längre kunna påstå att det endast har sin 
rot i fåkunnighet, privatbanksintressen eller 
inbiten oppositionslystnad.

Genom att låta bankerna utlem.na sina 
sedlar mot guld och omvändt inlösa dem 
med guld, vore guldfoten faktiskt införd 
utan att allmänheten visste derom, och 
länge innan den stora massan af folket 
kanske ens sett ett guldmynt. Broch före
slår derföre att Norges bank skall vara 
förpligtad redan från början af nästa år 
att inlösa sina speciesedlar med guldmynt, 

¡ antingen med guldkronor till ett värde af 
5 specier, d. v. s. 124 af 1 kilogram fint 
guld, hvilkas provisoriska prägling han för 
detta ändamål skulle vilja medgifva, eller 
med det tyska riksguldmyntet, eller med 
svenska och danska guldmynt, som erbjuda 
tillräckliga garantier för korrekt vigt, så- 
lédes äfven karoliner, efter ett värde sva
rande mot deras innehåll af fint guld. Den 
norska regeringen går ännu ett steg 
längre, i - det den uti sitt .»Udkast til Lov

I om Pengevæsenet» §§ 20, 21 icke allenast 
såsom inlösningsmedel af bankens sedlar 
antager de i Sverige och Danmark präg
lade kronemynten, utan äfven medgifver 
begagnandet allt intill slutet af 1876 af 
engelska sovereigns, som icke väga mindre 
än 7,938 gr-, efter en kurs af 18 kr. 16 öre, 
samt tyska 20-markstycken af minimivigten 
7,926, ’efter en kurs af 17 kronor 78 öre. 
Så väl efter regeringens som efter Brochs för
slag skulle den del af en sedels lydelse 
som icke kan gäldas i jemna guldmynt få 
gäldas med silfver- eller annat skiljemynt.
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utan att gifva oss något deremot svarande 
vederlag i ekonomiska eller politiska för
delar. Men derföre att vi i vår inre hus
hållning icke ännu äro färdige att accep
tera förhållningsordres från Köpenhamn, 
äro vi visst icke fiender till kloka öfver- 
enskommelser med våra grannar. Den tid 
kan komma, då äfven de skola vara oss 
tacksamme för att hafva satt en gräns för 
de stolta böljor som nu svalla. För att 
gå dem till mötes kunna vi, om så nöd
vändigt skall vara, äfven mynta en guld
krona med fast tariffering i vår räkne
enhet, dermed inlösa våra banksedlar och 
förbindelser under ett visst begränsadt an
tal år, indraga de hela specier som möj
ligen ännu finnas q var i landet, kanske till 
och med de halfva, och begagna det mindre 
silfvermyntet jemte kopparn såsom skilje
mynt.. När vi då en gång bestämde oss 
för att antaga en annan räkneenhet, en sak

i så vigtig och till djupet af folket trängan
de att den ej bör ske mer än en gång i 
hvarje mansålder, så kunde den kostsamma 
ompräglingen af skiljemyntet helt och hållet 

I undvikas. Någon »konvertering» kommer då 
I ej i fråga, utan guldkronan blefve endast, 
1 tilldess annan räkneenhet antoges, erkänd 

som lagligt betalningsmedel för 20 rdr:
1 vi taga nemligen »guldkronan» i Brochs me

ning. Ompräglingen af guldmyntet skulle, 
! enligt de nya uppgifter vi erhållit, sedan 
I kunna verkställas för en ren obetydlighet.

Vår vedersakare skall utan tvifvel endast 
hånle åt detta anspråkslösa förslag, som i 
alla tillämpliga delar stöder sig på Brochs 
för Norge. För honom är det också en 
lätt sak att alldeles mörda oss med ett 
dussin nya artiklar eller två; men viskola 
taga den saken mycket lugnt: vi hafva re
dan så ofta blifvit mördade af våra samtida, 
att vi ej vidare känna det.

Om folkundervisningen i främmande länder.
Vi hafva i detta ögonblick framför oss 

några skrifter och reseberättelser af intel
ligenta fransmän, föranledda till största 
delen af franska regeringens åtgärder, hvil- 
ken redan före kejsaredömets fall, och allt 
sedan under republiken, varit lifligt intres
serad för införande af en ny undervisnings- 
ordning och för detta ändamål sändt nå
gra af sina skarpaste iakttagare med upp
drag att utforska och in berätta h vad i detta 
afseende kunde förtjena uppmärksamhet i 
England, Holland, Schweiz, Tysklands sta
ter, Belgien, Sverige, Norge, Danmark och 
de nordamerikanska republikerna. Skrift
ställare sådana som Laveleye, Fonpertuis, 
Hippeau, Fr. Monnier m. fl. hafva nästan 
samtidigt framlagt sina erfarenheter i de 
protestantiska länderna uti Europa och 
Amerika, och derförutom hafva de franska 
sändebuden, såsom vi särskildt veta varit 
fallet i vårt eget fädernesland, med ganska 
stor uppmärksamhet följt folkskolans an
gelägenheter. Det är på detta sätt de le
dande männen hoppas motverka det katol
ska presterskapets anspråk att bibehålla sitt 
inflytande på folkets uppfostran och be
vara hvad man med ett slags konstord kal
lat »den fromma okunnigheten».

Det har synts oss värdt att ur dessa 

skrifter samla ett och annat, som kan vara, 
om ej nytt, åtminstone betecknande både 

j för det betraktade och betraktarne. Så
dana drag äro talrika och intressanta, så
som då mr Hippeau genast i företalet till 
sin bok om folkundervisningen i Förenta 
staterna ger luft åt den af Laboulaye in- 
plantade åtrån efter decentralisation, eller 
afskaffandet af statens förmynderskap öfver 
det enskilda lifvet och uppväckande af den 
individuella medborgarens genom förenings
friheten mångfaldigade handlingskraft. Han 
säger nemligen att om amerikanerne ega 

; det fullständigaste och bäst ordnade under
visningsväsende i verlden, så hafva de er
hållit denna afundsvärda fördel endast der- 

, igenom att undervisningsfrågan »aldrig 
■ gjorts beroende af en centralstyrelses Vo

tum, af någon särskild ministers snille eller 
goda vilja, eller af nitet och upplysnin
gen hos någon lärd korporation, som fått 
privilegium på rättigheten att undervisa». 
Konstitutionen hade uttalat nödvändighe
ten för ett fritt folk af en sådan uppfo
stran som kunde åstadkomma upplysta, dyg- 
diga och pligttrogna medborgare, och kom
muner, grefskap samt enskilda stater fingo 
till åliggande att bereda den. A sin sida 
betraktade sig familjerna såsom de bästa
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dómame öfver måttet och arten af den 
undervisning som skulle anordnas för de
ras barn och de närmare bestämmelserna 
af skolinrättningen. Intet offer syntes dem 
för stort för att vinna den bästa möjliga 
uppfostran för sina barn mellan 6 och 16 
års ålder. Förenta staterna använda för 
detta ändamål icke mindre än 80 millio
ner dollar, och det hus stater der medel
kostnaden på person ensamt för skolvä
sendet går till 3 dollar eller omkring 10 
rdr 50 öre. Det är så bekant att vi 
här knapt behöfva derom erinra, att kon
gressen en gång för alla anvisat en tret- 
tiondesjettedel af allt statsland, som den för
säljer till skolfondens förökande, och andra 
offentliga fonder hafva af de särskilda sta
terna blifvit inrättade för samma ändamål, 
och särskildt den så kallade Landtbruks- 
institutsfonden — State Agricultural Col
lege Fund, uppkommen helt nyligen deri- 
genom att hvarje stat som förklarade sig 
villig till inrättandet af en fullständig jord- 
bruksakademi erhöll en ytterligare, högst 
betydlig skänk af oupptagen jord. Men 
all denna offentliga frikostighet hindrar icke 
att de enskilde medborgarne i Förenta sta
terna måste bära större bördor än i nå
gon af gamla verldens monarkier, hvilket 
kan vara skäl att erinra åt dem som klaga 
öfver den oproduktiva statslyxen i mouar- 
kiska länder. Efter det borgerliga kriget 
har man, såsom Laveleye berättar oss, på 
många ställen tredublat skoltaxorna, och 
på många ställen i Pennsylvanien uppta
ger ensamt denna taxa mer än 2 procent 
af den beskattbara inkomsten. I New-York 
belöpa sig samtliga skatterna till 29 och 
i Boston till 36 dollar på person, det vill 
säga åtta eller nio gånger så mycket som 
i Sverige.

Men Laveleye gör äfven en annan an
märkning, som är mera till fördel för re- 
publikanismen, och det vore orättvist att 
här förbigå den. I Amerika tänka alla 
menniskor på att förtjena penningar, cch 
mycket fort går förvärfvet för den som är 
utrustad med anlag och ihärdighet. Den 
allmänna jemlikhetstonen förbjuder utveck
lingen af stor personlig lyx annat än inom 
hus och på resor; en sådan ny kresus, som 
iuom några år på lyckliga spekulationer 
förvärfvat en oerhörd förmögenhet, har der- 
för snart sagdt intet annat val än att 
skänka bort en stor del deraf för välgö

rande ändamål, och först och främst för 
undervisningsväsendet. En Peabody, en 
Vassar eller Putnarn skänker hvardera mil
lioner, och så uppstå dessa storartade col
leges, som väcka europeiska resandes för
våning. Man uppskattar de redan gjorda 
donationerna för den allmänna undervis
ningen till mer än 50 millioner dollar, 
hvaraf 9 millioner tillkommit under det 
enda iinansåret 1870—71, och i den se
nare summan är Kalifornien ensam intres- 
seradt med nära fjerdedelen.

Det är äfvenledes bekant att staten icke 
direkt blandar sig i undervisningsangelä- 
genheterna — kongressen utdelar medel 
till de särskilda staterna men frågar icke 
efter huru de användas. Likväl har man 
för 6 år sedan upprättat ett undervisnings- 
departement, men detta har föga annat att 
göra än inhemta och offentliggöra stati
stiska redogörelser för skolväsendet. Kom
muner, distrikt och särskilda stater äro ge
nom sina korporationer och komitéer alls- 
mäktiga öfver undervisningen, utom hvad 
underlåtenhet beträffar; det står dem fritt 
att hafva hurudana skolor som helst, en
dast icke att hafva inga. Lagen förbinder 
hvarje township att hålla skolor i ett be- 
stämdt förhållande till antalet skolpligtiga 
barn, och alla föräldrar som icke finna 
plats för sina barn i eu skola på icke för 

I långt afstånd från sitt hem kunna inför 
domstol göra gällande sina rättigheter till 
skadeersättning. Men då dessa vilkor äro 
iakttagna, kan kommunen handla med obe
gränsad frihet, antaga hvilka lärare och an
befalla hvilka lärometoder och läroböcker 
den behagar. Kontrollerna uteblifva icke, 

I derför att inga sådana fordras af den cen- 
I traía myndigheten; nästan hvarje stat har 

sin undervisningsbyrå — Board of educa
tion — hvars ordförande är en generaldirek
tör eller Superintendent of public instruc
tion, vald af legislature!! eller af guvernö
ren efter senatens hörande. Äfven denna 
förtroendeman har ingen ting att befalla öf
ver anordningen i de särskilda skolorna, 
ehuru de stå öppna för hans besök och 
vänliga råd samt blifva föremal för hans 
officiella berättelser. Några af Amerikas 
mest betydande män, Potter, Rice, Bar- 

i nard och Horace Mann, hafva innehaft så- 
1 dana förtroendeposter.

För några år sedan hörde man vid riks- 
i dagarne framställas yrkanden på ett system
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i undervisningen, som skulle omfatta både 
folkskolan, elementarläroverket med dess 
förgrening af tekniska skolor, och univer
sitetet, ungefär pä samma sätt som saken 
är ordnad i Frankrike. Det märkvärdiga 
var att dessa anspråk framstäldes af per
soner som, långt ifrån att bekänna någon 
tillgifvenhet för den franska centralisatio- 
nen, hvilkeu lika väl tillhör republiken som 
kejsardömet, snarare lutade åt den ameri
kanska demokratien, med dess absoluta 
handlingsfrihet för enskilde och frivilliga 
föreningar. Saken kan emellertid förklaras 
pa det sätt att i Amerika har undervis
ningsverket fått ett slags naturligt och 
omedvetet sammanhang, nemligen så att 
den högre undervisningen endast är ett 
slags utsträckning af folkskolan; den upp
hör vid 16:de eller 17:de året, den ålder 
då den unge medborgaren eller medbor- 
garinnan i vanliga fall anses hafva slutat 
sin uppfostran för att utgå i det praktiska 
lifvet och skapa sig en oberoende framtid. 
Det är tre grader i den amerikanska sko
lan, Primary school, Grammar- eller Secon
dary school och High school. Den första 
klassen meddelar såsom våra folkskolor un
dervisning i läsning, skrifning och räkning, 
elementen af musik och teckning samt de 
första grunddragen af naturhistorien, eller 
hvad man der kallar bekantskapen med 
«tingen», Object lessons eller Teaching objects. 
Metoden härrör från en engelska, miss Jo
nes, och utgör nu en stor del af den ame
rikanska pedagogien på alla grader; den 
är icke heller helt och hållet obekant för 
folkskolelärare och lärarinnor i våra större 
städer. Den undervisande utgår från före
visningen af ett naturföremål, t. ex. en 
frukt, ett sädesax, eller en konstprodukt, 
såsom en bok, en handske, ett ur o. s. v. 
Undervisaren utgår från det kända och 
enkla till det okända och sammansatta, 
leder lärjungens egen iakttagelse från det 
enskilda eller fenomenet till det allmänna 
eller lagen, och lärer sålunda barnet egent
ligen ingen ting annat än hvad det med 
understöd af en vägvisning för sin upp
märksamhet kan uppfinna för sig sjelf. Så
lunda begagnas för den geografiska under
visningen ett slags glober, på hvilka man 
med gummi fäster små föremål, förestäl
lande bygnader, skepp, menniskor eller 
djurslägten, sedan låter man globen rotera 
omkring sin axel samt röra sig i sin ór

bita, och på detta sätt får man fram de 
kosmiska vilkoren för vexlingarne af ljus 
och mörker, köld och värme m. m., under 
hvilka den organiska verlden utvecklat sig 
till hvad den blifvit. Den dogmatiska un
dervisningsmetoden undvikes så mycket 
som möjligt; det är icke ett färdigt vetande 
som skall bibringas utan konsten att sjelf 
arbeta sig till ett vetande.

I grammatikklasserna eller den mellersta 
skolan, som närmast motsvarar vårt ele
mentarläroverk, tillkommer studiet af de 
moderna språken, engelska, franska och 
tyska, äfven som af latin, geometrien med 
algebra och trigonometri, fysik, astronomi 
och fysiologi, äldre och nyare historien 
och geografien, bygnadsritning och — bok- 
hålleri. De högre skolorna äro således in
gen ting annat än en fortsättning af de 
lägre, ehuru efter en mera vetenskaplig 
plan. Det fins två strängt skilda slag af 

j denna mellanskola, motsvarande hos oss 
I den klassiska och den reala linien: man 

kallar dem i Amerika The english School 
och The latin School. I den förra skolan 
drifver man betydligt längre än vid de 
tyska och svenska realläroverken undervis
ningen i de matematiska, fysiska och na
turhistoriska ämnena, litteraturhistoria, fi
losofi, politisk ekonomi och tillämpnings- 
ämnen. Ingen lärjunge är emellertid tvun
gen att följa alla kurserna utan väljer med 
full frihet flere eller färre, hvilka han an
ser vigtigast för sitt blifvande, lefnadsyrke. 
Lärostunderna äro korta och omvexla med 
musik, gymnastik och fäktöfningar o. s. v., 
så att allt bidrager att ingifva kärlek för 
dessa vackra inrättningar, hvilka ofta före
stås af öfverlägsna personligheter. Latin
skolorna äro särskildt anlagda på att lemna 
förberedelse för undervisningen vid Colleges 
eller högskolorna, ehuru man derunder icke 
får tänka sig något liknande de svenska 
eller tyska, i fakulteter indelade statsuni- 
versiteten. En stat som strängt taget icke 
har några em betsmän behöfver icke heller 
några examinerande universitet; de sär
skilda trosbekännelserna underhålla hvar 
för sig de anstalter i hvilka deras prester 
få sin bildning; medicinska, juridiska och 
tekniska läroanstalter, till och med mili
tära, kunna af hvem som helst inrättas, 
och giltigheten af deras lärdomsgrader el
ler vitsord öfver lärjungarnes förvärfvade 
kunskaper beror blott och bart på den grad
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af anseende de lyckats förvärfva sig. Större 
delen af både högre och lägre skolor aro 
gemensamma för båda könen; sä till exem
pel äro af Bostons 20 Grammar Schools 7 
särskildt för gossar, lika många för flic
kor och de sex öfriga gemensamma for 
båda könen. De stora kollegierna, der 
högre undervisning meddelas i teologi, lit
teratur och vetenskaper, äro i vidsträckt 
mon bygda på samma grundsats. Ame- 
rikanerne finna systemet välgörande: det 
ger förfining och lefnadsvett åt ynglingarne, 
bidrager att framkalla sjelfuppmärksamhet 
och sjelfkontroll hos ungdomen af det 
vekare könet, samt — hvad som är mest . 
öfverraskande — förekommer attractions 
eller ömmare förhållanden, i det att ung- j 
domen af båda könen har tillfälle att be
trakta hvarandra på närmare håll, samt uti 
sina hvardagsförhållanden under det dag
liga arbetet, och förstör den romantiska half- 
dager som i det vanliga sällskapslifvet bi
drager att öfverreta eller missrikta fanta
sien, förvilla det pröfvande omdömet och 
gifva upphof till förtidiga, och derigeuom 
mera skadliga än nyttiga böjelser. Erfa
renheten har högst sällan visat att den 
frihet som lemnas de unga personerna af 
båda könen blifvit missbrukad, och långt 
farligare för sedligheten är det fianska 
klosterlika afspärrningsväsendet, med sitt 
spioneri och sin sorgliga brist på förtro
ende till de ungas naturliga rättskänsla, än 
det amerikanska systemet, der kontrollen 
är öfverlåten åt det allmänna tänkesättet.

Såsom hvar och en vet, är den konfes
sionella religionsundervisningen strängt ute
sluten ur det amerikanska skolväsendet, 
men man får icke derför föreställa sig att 
den amerikanska skolan är religionslos, än 
mindre ateistisk. Läraren har sig tvärt 
om på det allvarsammaste ålagdt att hålla 
sin undervisning i en hög sedlig och med
borgerlig ton, men i samhällen der nästan 
alla medborgare äro kristne måste sjelfva 
sedligheten i dess allmännaste drag antaga 
en kristlig prägel. Skolan kan således 
blifva, och blir vanligen, ett medel att väcka 
och underhålla det religiösa sinnet, ehuru 
meddelande af specielt luthersk, katolsk 
eller calvinistisk kristendom är henne på 
det strängaste förbjudet.

lör undervisningsförhållandena i Eng
land och Skotland har mr Hippeau redo
gjort i ett stort praktverk och en mindre

skrift, som är afsedd att spridas bland den 
stora allmänheten. Om de starka menings
skiljaktigheter som för närvarande göra sig 
gällande i England rörande statens ställ
ning till folkuppfostran, och den mäktiga 
partirörelse som i anledning deraf bildat 
sig, hafva vi sjelfva så nyligen och så ut
förligt yttrat oss (1872 n:o 31 sid. 481 
»Om folkundervisningen i England») att 
vi här kunna fatta oss ganska kort. I Eng
land liksom i de flesta europeiska länder 
fans det blomstrande universitet och en 
högt uppdrifven klassisk bildning många 
århundraden innan ordet folkuppfostran 
någonsin uttalades; den anglikanska kyrkan 
hade slagit under sig både högre och lä
gre undervisning, men så illa skötte hon 
den senare, att det vid århundradets bör
jan, då några goda medborgares nit för
anledde en undersökning i ämnet, befans 
att landtfolket var försänkt i en förnedrande 
okunnighet, och att det icke fans mer än 
ett skolbarn på 1700 personer, medan 1 
på 7 är det vanliga förhållandet i Sverige 
och de öfriga nordiska staterna.

I England går liksom i Amerika den 
mera idéella delen af samhällets verksam
het genom frivilliga föreningar, och staten 
inskränker sig vanligen till att med pen- 
ningebidrag understödja sådana frivilliga 
bemödanden som anses vara befordrande 
för statens ändamål. Men så stark är 
korporationernas och kommunernas känsla 
af oberoende och misstroende mot statens 
inblandning i deras angelägenheter, att de 
länge och med bestämdhet afvisat statens 
erbjudna understöd för sockenskolorna, och 
med mycken häftighet hafva de hittills mot
satt sig statskyrkans anspråk att i skolorna 
införa en obligatorisk religionsundervisning 
på anglikanska grunder. Huru parlamen
tet i den 1868 voterade Elementary Edu
cation Act försökte häfda religionsfrihetens 
rätt genom en klausul, som bestämde att 
ingen religionsundervisning får meddelas 
annat än vid början och slutet af läro
tiderna, så att de barn hvilkas malsmän 
förbjuda dem att deri deltaga, må kunna 
hålla sig aflägsna från dessa undérvisniugs- 
timmar, kan man i detalj finna af den nyss 
citerade uppsatsen.

I den berättelse som föregick billen 
upplyste mr Foster, billens upphofsman, 
att i de stora städerna sasom London, 
Leeds, Manchester, var tredjedelen af alla
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barnen i skolåldern genom sina föräldrars 
brottsliga likgiltighet dömd att sakna all 
undervisning, samt att i Liverpool af 80,000 
barn mellan 5 och 12 års ålder 20,000 
icke alls besökte någon skola, under det 
att 20,000 andra skickades i skolor som 
voro sämre än inga. Dessa siffror bevi
sade omöjligheten för det enskilda initia
tivet att åstadkomma hvad som erfordra
des, och lagen stadgade följaktligen att 
städer, köpingar och landskommuner skulle 
fördelas i skoldistrikt öfver allt der till
gången på skolor icke motsvarade behof- 
vet. Styrelsen öfver dessa anstalter un
dandrogs den vanliga kommunalstyrelsen 
och anförtroddes åt särskildt utsedda direk
tioner, School boards, af hvilka äfven qvin- 
nor kunde vara ledamöter, och hvilka hafva 
att afgöra allt som rörer skolorna, med 
undantag af sjelfva grunden för uttaxe
ringen af penningbidragen, till och med efter 
hvilken bekännelse religionsundervisningen 
skall ega rum. Statskyrkan fordrar att 
hennes katekes skall läggas till grund för 
undervisningen, och till hennes understöd 
har bildat sig den så kallade Manchester
unionen, medan Liverpools reformliga ar
betar i motsatt syftning, och hvardera par
tiet täflar i nit och uppoffringar för den 
sak det anser såsom den rätta. Staten 
har icke vågat slita tvisten mellan dessa 
mäktiga föreningar utan, såsom vi sett, öf- 
verlemnat utslaget åt de särskilda skol
styrelserna. I Irland fordrar det katolska 
presterskapet särskilda konfessionella läro
verk, både högre och lägre, från hvilka de 
protestantiska barnen skola vara uteslutna, 
och anspråken i detta uänseende, särskildt 
hvad universitetsfrågan angår, hafva redan, 
under den nu pågående parlamentssessio
nen, beredt den Gladstoneska ministéren så 
allvarsamma svårigheter att den ansett sig 
böra afträda.

I ett tal som skattkammarkansleren mr 
Lowe för några veckor sedan höll inför 
arbetareskolan i Halifax angaf han mycket 
oförbehållsamt de olägenheter för folkun
dervisningens utveckling som varit följden 
af det slags monopol högkyrkan allt hit
tills innehaft, och hvaraf äfven de dissi- 
derande protestantiska sekterna tillegnat 
sig en icke så liten andel. Han fordrade 
en nationel och rent sekulär folkundervis
ning, men utan att yrka på upphäfvandet 
af de befintliga skolorna eller ens indra

gandet af det statsunderstöd hvaraf de 
kommit i åtnjutande. De mottaga två. 
millioner barn, men det fins ännu två mil
lioner barn som icke hafva någon under
visning, och det är för dem som staten 
måste bereda skolor.

Kommer man öfver Tweedfloden, så fin
ner man ett helt annat förhållande. Det 
skotska skolsystemet liknar det amerikan
ska, och detta är icke underligt, ty på båda 
sidorna om Atlantiska oceanen är det 
samma puritanska anda som utöfvat sitt 
inflytande på uppfostran. Hvarje skotsk 
församling är ålagd att underhålla en skola, 
och det nationella systemet sträcker sig 
äfven till mellanskolorna, som äro liksom 
i Amerika gemensamma för gossar och 
flickor, för den rikes barn liksom för den 
fattiges. På intet annat ställe är religions
friheten bättre erkänd och respekterad. 
Alla kyrkor, den presbyterianska unierade 
lika väl som den anglikanska, äro fullkom
ligt enhälliga i afseende på folkuppfostran, 
och det är högst få skolor som äro stängda 
för någon bekännelse eller försöka göra 
proselyter. Ett stort antal af det presby
terianska presterskapet gaf 1843 ett ädelt 
exempel och en högsinnad hyllning åt 
samvetsfriheten, i det dessa män frivilligt 
afsade sig ganska inkomstbringande befatt
ningar, och utan skyddet af någon lag eller 
offentlig inrättning underkastade sig att 
lefva af hvad som frivilligt erbjöds dem 
af deras- åhörare. Den fria kyrkan, Free 
Kirk, har efter samma grundsats anlagt en 
mängd skolor, och denna kyrka är nu redan 
lika talrik och mäktig som hennes äldre 
syster, den presbyterianska statskyrkan.

Vi tillägga till dessa korta uppgifter om 
undervisningsväsendet i England att den 
tvungna undervisningen, tvärt emot folkets 
naturliga lynne för sjelfbestämning och 
frihet från statsförmynderskap, med hvarje 
dag finner allt flere anhängare, och isyn
nerhet är rörelsen i de stora städerna, der 
eländet och okunnigheten äro djupast, stark 
i denna riktning. Men det fordras mycket för 
att sådant tvång skall kunna komma in i 
sederna, äfven om man lyckas bringa det 
in i lagen. Vi torde äfven böra anmärka 
att i det egentliga England är den sekun
dära, liksom den högre eller universitets
undervisningen, helt och hållet beroende af 
den enskilda frikostigheten: staten sjelf har 
hvarken elementarläroverk eller universitet.



191

Det tins några ryktbara och rikt dote- 
rade Grammar schools, men de flesta äro 
förenade med pensioner, der eleverna mot 
höga afgifter bo och hafva sitt underhall. 
Några af dessa hafva så kallade purses 
eller friplatser, med hvilka oftast följer 
storartade stipendier att åtnjutas vid uni
versiteten, så att det icke är så alldeles 
omöjligt för en fattig yngling att göra 
studier som man i allmänhet föreställer 
sig. Men allt detta, liksom universitetens 
colleges, är ett verk af korporationer, kom
muner eller rika individer, och staten har 
icke gjort något annat för dessa läroverk 
än att garantera deras tillvaro genom för
länandet af hvad man der kallar korpo- 
rativa rättigheter.

Det är bland de ofvan uppräknade för- 
fattarne mr Fréd. Monnier som fatt pa sin 
lott att beskrifva undervisningsväsendet i 
Tyskland, Holland och de Skandinaviska 
länderna, och han har gjort det con amore. 
Hos alla bättre fransmän råder det i när
varande ögonblick en ifver som gränsar 
till raseri att göra sig reda för de idéella 
makter som lågo i botten af tyskarnes 
framgång i det sista stora kriget, och mr 
Monnier vill finna dem i den allmänna 
upplysningen. »I dessa samhällen», säger 
han i företalet, »hvilka med all rätt göra 
sig en heder af att hafva bevarat familje- 
lifvet så mäktigt, är skolpligten så erkänd 
af alla, att den icke längre utgör föremål 
för någon diskussion.» Han förklarar det 
starka intresset för folkupplysningen såsom 
en följd af revolutionen och Luthers ener
giska föreställningar till husfäderna som 
icke ville skicka sina barn i skolan. Du 
säger mans, skref han en gång till en så
dan tredskaude familjefader, att du behöf- 
ver dina söner hemma för att hjelpa dig 
i ditt arbete — du vill icke göra dem 
till lättingar och junkrar. Jag svarar dig 
att det icke är fråga om att inrätta sådana 
skolor som de gamla, i hvilka ynglingen 
hålles öfver sin Donatus till dess att han är 
tjugo eller trettio år gammal. Vi befinna 
oss nu i en ny verld, och jag är öfver- 
tygad, att om du låter din son gå två tim
mar om dagen i skolan och har honom 
hemma hos dig den öfriga tiden, skall han 
på detta sätt ganska väl lära sig sitt yrke 
och ändå duga till något annat för resten. 
På ett annat ställe skrifver han, att om 
regeringarna hafva makt att tvinga alla 

friska och färdiga unga män till att vid 
utbrottet af ett krig taga ränseln och ge
väret, böra de väl kunna tvinga ynglin- 
garne till att lära sig något hvaraf de 
sjelfva hafva nytta och välsignelse. Om 
jag icke vore prest, säger Luther pa ännu 
ett annat ställe, skulle jag vilja vara skol
mästare, och för att förena exemplet med 
föreskriften, skref han med egen hand den 
första tyska abcboken.

Det är icke nödigt att här påminna huru 
Ernst den Fromme efter slutet på Trettio
åriga krigets eländen åter upptog Bugen- 
hagens fromma verk, huru från den tiden 
en ny era uppgick för det tyska skolvä
sendet, huru hertig Ernsts skollagar i bör
jan förlöjligades men allt efter hand funno 
efterföljd hos andra stater, huru välme
nande furstar i småstaterna hade velat 
lägga en högre klass till den enkla folk
skolan, men huru deras bemödanden stran
dade på hinder som de icke kunde öfver- 
vinna, bristen på dugliga män och på till
gångar för lärarnes aflönande, till dess att 
Fredrik den store, sjelf en Voltaire’s vän 
och religionslos, beslöt att folket skulle 
vara religiöst och att skolan dertill vara 
ett medel. Folkskolan i Tyskland bibe
håller ännu sin konfessionella karakter, och 
den undervisning hon meddelar är på 
många ställen långt ifrån mönstergild, men 
hon är en fast politisk organisation, som 
gjort det tyska folket till hvad det är, 
och om det, såsom mr Monnier anmärker, 
i den tyska skolan fins något som erinrar 
om korpralskäppen, så får man komma 
i hog att utan att denna opoetiska och obe
hagliga nödvändighetssak fått från början 
hjelpa till att disciplinera ett rått och 
bångstyrigt slägte, hade sådana segrar som 
de vid Leipzig, Sadova och Sedan aldrig 
varit vunna.

Holland erbjuder ett särskildt intresse, 
derigenom att all religionsundervisning 
blifvit af detta strängt religiösa folk ute
sluten ur folkskolan, och mr Laveleye har 
behandlat detta ämne med så mycket större 
förkärlek, som han är en afgjord vän af 
den konfcssionslösa undervisningen. Det 
är eget att den gamla ofördragsamma kal- 
vinismen öfver allt, i Amerika, i Skotland, 
i det protestantiska Schweiz och i Neder
länderna, födt af sig en lika brinnande 
afsky för allt slags religionstvång, och in
genstädes har samvetsfriheten blifvit om-
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sorgsfullare bevarad, ingenstädes heller rå- 
linien mellan kyrkans och statens befo- 
genhetsområden skarpare uppdragen. Hol
lands exempel är äfven deri intressant, att 
det visar huru en undervisning kan på en 
gång vara religiös och konfessionslös. När 
nederländska generalstaterna 1857 beslöto 
den lag som nu är grunden för det neder
ländska folkskoleväsendet, uppdrog Thor- 
beke, då varande inrikes ministern, en tyd
lig skilnad mellan den dogmatiska och 
den sociala kristendomen, »den förra fallen 
för att antaga fientliga former, den senare 
upphöjd öfver de stridiga kyrkorna och 
bildande liksom en flod aflefvande vatten, 
som genomträngt vår lagstiftning, våra 
seder och idéer, med ett ord hela vårt 
samhälle». Skolan skall således vara kri
sten, tilläde den utmärkte ministern, eme
dan hon utgår ur ett kristligt samhälle, 
men hon skall vara hvarken luthersk eller 
katolsk eller kalvinistisk, emedan den dog
matiska kristendomen, som är förkroppsli
gad i dessa kyrkor, är en personlig affär, 
hvaröfver statsmakterna icke hafva något 
att säga. I följd af denna distinktion öf- 
verlemnar den nederländska lagen reli
gionsundervisningen åt de särskilda kyr
kornas religionslärare, hvilka meddela den 
utom de vanliga skoltimmarne. Ijibeln får 
ej en gång läsas i de skolor som besökas 
af katolska eller judiska barn, emedan skol

Blick på
I lördags, då frågan om den gifta qvin- 

nans rätt att råda öfver sin' förmögenhet 
behandlades i kamrarne, gjorde sig herrar 
tidningskronikörer och kåsörer en glad dag, 
vi våga nästan säga på »qvinnans» bekost
nad, ty vi veta knappast om protektionen 
af sadana riddare är henne rätt nyttig. I 
stället för att hålla sig på sin plats i skan
sen eller kölsvinet af tidningsskrofven, 
klängde de den dagen dristigt i vanten och 
på halfdäcket, med fickorna fulla af lämp- 

styrelserna anse det ohöfviskt att begagna 
denna urkund endast såsom en läsbok, men 
att göra något annat bruk deraf skulle 
vara att påtrycka undervisningen en kou- 
fessionel prägel som lagen velat utestänga.

Om skolväsendet hos oss och våra grannar 
hafva de frauska författarne ingen ting an
nat än godt och berömligt att säga. La- 
veleye anmärker att vår skola ännu allt jernt 
beherskas af statskyrkan, men han erkän
ner ganska villigt, att då vårt land nästan 
icke har någon annan befolkning än pro
testanter, är förhållandet helt naturligt, och 
han tillägger att föräldrarne skulle vara 
de förste att uppresa sig mot en skola 
som statsmakterna i samvetsfrihetens in
tresse gjort konfessionslös. Skoltvånget, 
som saknas i Holland, anser han såsom 
en orsak till den höga procenten af skol- 
besökande barn, hvilken särdeles i Norge, 
med dess långa och svåra skolvägar, väckte 
hans förvåning. Om folkskolorna i Stock
holm och våra andra större städer tala utlän- 
dingar i allmänhet med beundran, och mena 
att med undantag må hända för Schweiz 
finnes ingen ting bättre i Europa. Mr 
Monnier s arbete skulle efter titeln omfatta 
folkundervisningen i Tyskland, Schweiz och 
de Skandinaviska rikena, men i första de
len kommer han icke längre än till Tysk
land, och någon fortsättning har, så vidt 
det är oss bekant, ännu icke blifvit utgifven.

pressen.
liga projektiler till att kasta i ansigtet på 
misshagliga talare. Pressens sätt att re
ferera riksdagsangelägenheter, så olikt allt 
hvad som är skick och sed i andra hyfsade 
och konstitutionella samhällen, och så föga 
förenligt med godt svenskt vett, börjar gifva 
anledning till allvarsamma reflexioner, äfven 
då det icke föranleder tryckfrihetsåtal. Bri
sten på utrymme hindrar oss för dagen att 
säga mer, men vi skola snart återkomma 
till ämnet.
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