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Om Religionens Värde och Nödvän
dighet. 

I alla tider, i alla Samhällen, under alla, 

regeringsfätt, var det en allmänt erkänd 
fanning, att Religionen är al fiörfla vigt 
och nödvändighet fa väl för den enikilde 
mennifkau, lom loi »hela Samfundet ^ få 
väl för vårt hopp i affeende på en okänd 
verld ,  lom för vår lyckfalighet i den när
varande. De vifaftc och vördnadsvärdafle 
mennilkor hafva erlännt defs värde, haf-
va med den fannafie uppriktighet dyrkat 
henne. Ju bättre hon varit känd af de 
dödlige, ju renare och lifligare deras öl-
vertygelfe varit om hennes lanniiigar, ju 
mer — erfarenheten har tillräckligt bevi-
iat det har hon ock varit välgörande 
för verlden. Det är förft i vara dagar, 
förft i det tidehvarf, hvilket prålande kal
lat fig upplysningens, fom hon blifvit miis-
kännd, glömd eller föragtad af dem, hon 
ville göra lycklige. A4an hörde väl någon 
gång vislingen ropa mot viiTa af hennes lä
ror och erkännom det, äfven den red
lige Sanningsforlkaren egde ftundom något 
att invända mot vifiii föreftällningslätt ;  

, hvilket man i mörkare tider icke under-
N;o 36. A lå> 



låtit anfe fom brott mot hennes helgade 
Majeftät ; men allt detta angick väl egen-
teligen blott det poütiva i hennes läror 5 
hvilket orätt fattadt, eller ur en oriktig 
fynpunkt anfedt, lätteligen, och i iynner-
het der det ej vore tillåtet, att deröfver 
fp rida ett renare ljus, kan gifva ämnen till 
tvifvelsmål, kalllinnighet och otro. Säl
lan drillade fräckheten upprefa fig mot 
hennes naturliga och väfendteliga lannin-
gar, och alldrig förr än i vårtid (äg mail 
ett helt folk bannlyla henne frän filt land, 
och neka henne att fprida den tröft, det 
få väl behöft, under de fiormar , fom för-
ftörde defs famhällsbyggnad och med fitt 
våld till intet gjorde h varje nytt förlök, 
att åter upprefa den. 

Medgifvom det: hade Religionen all
tid blifvit framftälld i fin rena enfald, i 
fin förfta urfprungliga fkönhet, hade hon 
alldrig blifvit mifsbrukad till en täckeman
tel för egennyttiga och mot Samhällets 
väl ftridande affigter ; hon (kulle da icke 
blifvit mifskänd och föragtad, hennes altaren 
lkulle icke blifvit brutne och mennifkor 
alldrig förbannat de välfignelfer, hon öf-
ver dem ville utgjuta. Men få lätt ock 
detta låter begripa fig af den, fom kän
ner menniikolynnet och defs fallenhet, att 
löpa öfver från ytterlighet till ytterlighet 
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öch fmäda i dag h vad det i går dyrkadej 
är dock den frie <och förnuftigt tänkande 
mennilkan icke utan fküld vid detta för
hållande. Onekeligen hade det tillhört 
Eder, J ,  loin gören anfprâk pâ en högre 
vishet, och fägen Eder vara kallade till 
mennifkofiägtets Upplysning, att renia borrt 
det odugliga, rätta det felaktiga, fylla 
det briftfälliga i Eder Religions-kunnlkap j 
och icke pådikta fjelfva Religionen edra e-
gna briller. J haden bort bef inna ,  att det 
ofta kan vara en ganfka ftOr Ikilnad imel-
lan Religionen, fådan den är i fig ijelf, 
och ladan den läres af niennilkor :  j  hadeti 
icke bort domina den efter dels yttre om-
klädnad, hvars ofta mindrê pallande til 1-
ikärning äfven Religions-läraren kan iiafva 
m ä r k t ,  u t a n  a t t  e g a  l o f  a t t  ä n d r a  d n .  j  
yrken profiling och en oväldig underlök-
ning — och h vilken upplyft Vän af Reli
gionen fkulle ej dcruti viilja förena lig med 
Eder? — Likväl förkaften J ofta ätlkil-
ligt, kanfke allt,  utan fulländad underök
ning, utan andra fkäl  ̂  än dem okunnig
heten eller enlkilda affigter gåfvo eder vid 
handen. Det är erkandt af Eder ,  att in
gen ting i verlden bör för mifsbruket för-
kallas ,  och dock driften J förkafta Religio
nen för det tillfälliga mifsbruk, fom re» 
geringslyftnaclen och hyckleriet}  tvärt ë* 

A 3 möt 
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mot hennes helgade grundfatfer ,  tillåtit fig 
af hennes infiytelfe pä mcnnifko-finnet :  
J yrken ändteligen en philcfophifk fcepiis 3 
och dock tviflen j icke nog — icke nog 
på Edia egna iörefiällningars ofelbarhet, 
för att kunna finna fanningen. 

Bock — hejdom ett nit, fom få lätt 
kan mifskännas :  lät ofs inga pâ de lugna 
underökningarnas fäilt :  lät ofs höra, lät 
ofs pröfva det flora fkäl ty flört och 
mycket vigtigt måfte väl det fkäl vara 
fom förmår menniikor, att beröfvafig hvad 
alle tiders Vife , hvad en Newton, en Loc-
te , en Leibnitz,, en Kant vördade, foin 
ett oumgängeligt medel till mennifkofläg-
tets üigande förädling och lyckfalighet. 
Erkännom opartilkt ailt det lanna, fom 
kan ligga i detta fkäl3 men ock få vikom 
ej ett fteg frän det vi anfe för fanning, 
och vitne det fitt, hvarpå vi erne ådaga
lägga Religionens nödvändighet, att vår 
öfvcrtygelfe ej är vanans ,  ej fördomens 
och det blinda n itets, utan frukten af en 
oväldig och fri fanningsforfkning 3  få långt 
vi härtills hunnit fträcka den. 

"Sedoläran," få talar den fig kallande 
Philofophen, 'är enfam tillräckelig för 
inennifkans beflämmelfe. Den beftår i och 
för fig fjelf och behöfver ingen fanåion af 
en Guddomelig vilja. Den är icke grun dad 



pâ Religion; defc fu n da raenniikoföi ftåndet 
och vävt eg et fa m ve te (äger ois livad tom 
är lätt och oräitt ,  ondt och godt. Do 
dr i {Tjädrar, Religionen gifver, äro antingen 
öfverfiödigc ,  elter ock Ikäinma de dygdens 
renhet. I förra lallet, h vartill behöfvas 
de'? i det lednare, hvem ällkar dygden, 
och Ikulle gilla dem? Nej, fcorit med Re
ligionen ! " 

På denna-grand är det då, foni Reli
gionen fkail lörkaftas? MedgKvom, h vad 
Religionen §elf yrkar ( R o m .  2, :  J n(, J50» 
att Sedoläran icke egenteligen är grundad 
på Religion, att det fordias en idée om 
den fullkomlighet, mennifkan bör efter-
lträlva, för att kunna höja ofs till idéen 
om ett högft fullkomligt, heligt och e-
vigt godt Valende: medgifvom att odöd
lighetens faliga hopp fkullo fakna ett at' 
üna llarkafle fföd, utan en förutfättning at' 
de fanningar, i 'om framftiillas i federnas 
rena lära; fkulle vi derföre ega fkäl, att 
förkafla Religionen? — Pbilolopher! Haf-
ven J dä glömt, att verlden för den re
ra ,  förträffeliga fedolära ,  den nu erkän
ner, juli eger att tacka Stiltaren af den 
Religion, J viljen förkafla? Hvem ibland 
edre föregångare, h vilken Socrat har lä 
främjat menfklighetens fedeliga upplysning 
och odling> furu han? Hvem yrkade nå-

A 3  gon» 



6 
gonfin en mera ren, fkön och guddomlig 
Sedolära ? Hvein förflod bättre ,  att kläd* 
henne i  en drägt,  foni,  utan att  förlora 
hennes värde och hennes behag för den 
vife, gjorde henne fâ fattelig, la älfkvärd, 
fa guddomligt verklam för mängden af 
mennifkor? Är ej detta med tackfamhet 
erkändt af de ftörfte tänkare i  alla tider? 
Han J ej läft det i  eder Rout/enu? — Är 
dä ej tackfamheten en plikt i  Eder Sedo
lära V Ä r det berömligt der af lärlingen, 
att  fedan han trott fiq hafva hunnit til l  
fin ungdomsledares in (i k ter ,  och ändteli-
gen inlett  de grunder, hvarpä hans under
visningar ftödde fig ,  fmäda hans förtjen-
fter och föragta de mödor, han nedlade 
för odlingen af defs fnille? 

Sedan vi fåledes, i  aft 'eende pä det 
vetten/kapliga famband et imellan våra kun-
fkaper, medgifvit,  att  Sedoläran måfte fö
regå Religionen, men tillika erinrat,  att ,  
då vi rådfräge Rifiorien om menfklighetens 
fortgång till  fedelig förädling ,  det gifves 
en epok dä Religionen med ojämnförlig 
vishet a nvändes, att  öpna mennifkohjertat 
för dygdens bud: — en vishet,  fom kanhän
da ännu i  vara dagar förtjcnte efterföljd, 
och hvartill  man önfkar, att  den nyare 
författning, fom blifvit vidtagen i affeerv 
dg religionsvården, enligt lin affigt^ 



måtte bidraga! komme vi dâ till granfk-
ningen af den andra latfen, "att menni-
fkan för fin beftämnielfe ej behöfver mer, 
än Sedoläran.' '  

//vad dr då men nijknns beflâmmelje ? Den
na fråga kan upplöfas i tvänne andra: 
Huad bör jag göra? livad får jag hoppas? 
Frågor ,  1'om af hvarje mennifka äfka ett 
fvar och ett fâdant fvar ,  att yi mat
te kunna vara i öfverensftämmelfe med 
ofs fjelfve och allt hvad ofs omgifver ,  
och i alla vara krafters farnverkan för ett 
mal, ändteligen finna ett fkäl, hvarföre 
vi äre. Det är egenteligen Sedoläran ,  
fom befvarar den förra af della frågor. 
Men den andra är icke mindïe vigtig. 
Den framftäller fig för hjertat med en 
kraft ,  fom ej låter fig afvifas. Kan jag 
i och genom ett rättlkaffens tänkelätt och 
förhållande hoppas att vinna min fäll-
het ? — och huru? — och när? — Här 
tiger Sedoläran -, och likväl, ufan att ega 
ett tillfridsftällande fvar på defla frågor, 
blefve det mig ofta omöjligt att underka-
Ita min fällhe-tsdrift under dygdens for
dran. Jag ILulle väl icke kunna undgå, 
att högakta (dygden; men ällka den — 
det kunde jag icke. Jag fkulie väl anle 
den för en hi mmelfk lkönhetj men him-
mellk i den nnening, att den ej vare äm-

A 4 nad 
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nåd far jorden. Den ftulle vara mig för 
hög, och ftörtande i fioftet för defs an-
lpråk, ikulle jag dyrka den _ med min 
ånger blott, med min förtviflan . Det till
hör egen tel igen Religionen , att befvara 
denna fråga. Som hon, utan fin förbin
del fe med ledernas Lira , icke vore annat 
än en blind och Jjnk fuperftition, lä vore 
ock fedolaran, utan Religionen, en van-
inägtig, tröftlös och död vishet. Det for
dras nödvändigt ett lamband imellan men-
nilkans plikt och hennes hopp, imellan 
famvetets fordringar och hjertats önlkan. 
Utan detta kan hon alldrig vara i öfver-
ensftämmelfe m ed fig Ijelf ,  aldrig ega en 
caraftere * utan detta är hennes lif ett 
befiändigt mifsljud, en blandning af toner, 
•fom fvärja mot hvarandra. Hon kan icke 
ega något faft fy fte för lina företag. Mör
ker och ovifshet hölja hennes bana. Vill
rådighet och tvifvelsmål fäfta fig vid alla 
hennes fteg. Hon drifves fram och åter 
af motfatta krafter. Hon vill och kan 
icke. Hon bör och vill icke. Hon liknar 
den villrådige vandraren vid Ikilda vägars 
möte och om hon väljer -, hvem kän
ner mennifkan, ocli vet icke, att hon lem-
nar den väg, 1'om g år åt de ftela högder-
ne, och följer den, fom fluttar åt det 
blomftrande f iltet ? Lät Religionen här up-
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lyfa henne- hon fkall, hon bör åtminflo-
ne icke längre tveka i valet. 

Ja , förjäfves ikulle man annorftädes 
fö ka en förenings-punkt imellan mennifkans 
lika välendtelige ändamål af fullkomlighet 
och fällhet. Må de ockfå blott vara oli
ka åfigter af {amma fak. Må de vara etty 
ledde från en högre ft ändpunkt. H vem 
anvifar ols den? hvad fkall lytta vår tan
ke, vart hjerta dit? — Religionen 
Man har velat förnedra dygden till ett 
underftucket fofter af den eg na kärleken. 
Man trodde fig dermed kunna uplöfa 
och man fönderhögg blott hela knuten : 
man gäckade de t menlkliga förnuftet i fina 
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s ' )  Den  bekan te  Fichte,  fom icke  längefedan  b le£  

anklagad  fö r  a the j fme  och  i i r e l ig io f i té ,  fkal l  

ny l igen  hafva  u tg i fv i t  cn  fk r i f t ,  under  t i t e l  r  

Die Bcftimmung d es M enjchen; de r  h an ,  e f te r  

att  hafva ådagalagt det ofäkra och vaklande i 
våra  knnfkaper  ,  och  fk i ld ra t  de t  fv igtande  l in-

nes t i l l f t ånd  ,  hvar i  tv i f l a ren  fö r fa l l e r ,  med  he

la  ene rg ien  a f  e t t  h j e r ta ,  fom ä r  in tage t  a£  

menni lkans  höga  bef tämmel fe ,  v i fa r ,  a t t  de t  

endal t  i i r  i  Re l ig ionens  he lgedom,  fom den .  

t änkande  menni lkan  kan  f inna  en  fäke r  f t ånd«  

punkt ,  der  hon  kan  v inna  öfverens f tämmel fe  

med  f ig  Çe l f ,  lugn  och  f r id  fö r  f i t t  h je r ta  —» 

De t ta  fö rdern ,  fom icke  hchöfva  mer  fö r  a tt  
fö r fa l l a  t i l l  tv i fve l smi l ,  än  a t t  de  någon  gång  

råkat h öra  talas om de  befky l ln ingar ,  fo ia  

jlifvit gjorde mo t den ny a fl t Philofophisn, 
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bägge vigtiga (le frågor • man förnedrade 
dygden, nian tillintetgjorde fällhetens hopp. 
Härledd af liillhetsbegiret, hvad blefve 
dygden annat än en blott förligtighet, 
ik if tände efter v åra mångfaldiga ,  ofta llri-
diga önfkningar, utan något abfolut vär
de ,  utan fträngt förbindande kraft, en bät
tre calcul, en mera upplyft eger.nytta? 
Och dygden ikulle icke vara annat? Ädle, 
förnuftige varelfer! Säger ej edert hjerta, 
edert lamvete, att hon år hög, helig, 
dyrkansvärd j att hon är evig och oförän
derlig? Förkunnar hon fig icke i ert brölt 
med ett majeftät, fom bjuder vördnad, 
i  en fkönbet, fom med himmelfka behag 
intager hjertat? Och det hogn, och det 
JkSna a f förfta rangen, föremålet för ert 
hjertas dyrkan och rena kärlek, det fkul-
le icke vara annat, än en Iminkad och 
grann egennytta? Hvad vitna dä edra om
dömen om edra bröder? När känden J 
fjälen intagas af agtning och kärlek, när 
faden J under hjertats höjda förtjusning: 
det är en flor mennifka ! — det är en ä-
del gerning! — Gåfven J v äl någonfin 
detta hyllnings-bifall åt den fom ni mifs-
tänkte för egennyttiga affigter, åt den fom 
dref ocker med lin redlighet eller fina 
välgerningar? Nej, man föker fåfängt, att 
preffa dygdens begrep ur " fällhetsdriften. 

Det 
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Det är tvärtom nödvändigt för fjelfva fäll-
hetens hopp, ja for fjelfva defs begrepp, 
att erkänna dygdens fjelfftändighet o ch in
re värde. Tag bort de urfprungliga be-
grepen om rätt och orätt, ondt ochgodt; 
och lag: hvad flags fällhet fkall menni-
fkan löka? Blir hon da annat än djur? 
Och tkali väl hennes h jerta vara mägtigt 
af någon högre förnöjelfe, än finnenas 
och de djurifka behofvens? Förfiåndet fkall 
gifva henne begrep om en högre, fäger 
nian; men hvarifrån fkall förftandet häm
ta ämnen för detta begrep, om mennifkan 
icke egde andra behof än djurets? Af 
gerningarnas följder. Men äro de väl 
iäkra? och hvilka äro de i en verld utan 
moralitet? Eller äro de i min hand? Såg 
man då aldrig bofven uppfliga till den 
högd af magt och lycka, der han förgu-
dad at en hop uflingar, dem hopp eller 
frugtan famlat för hans fot, trotfade all 
hämd och njöt fina brott i ärans och glä
djens fköte? Såg man aldrig dygden, rätt-
fkaffenheten och redligheten ftörta fina 
dyrkare i elände ? Hvad vet jag då, om 
den eller den gerningen fkall främja mitt 
väl eller icke? Vet jag det med nog vifs-
het för att förnuftigtvis kunna företaga 
den? Kan jag vid någon enda fäga : du 
Uai att derföre fkörda belöning ? Än om 

Pg 
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jag lefver i en verld , der den fmilande 
laßen , der hykleriet ,  mickret, förtalet, 
lögnen rycka till lig cygdens belöning ? 
An om en våldfam brytning i Naturen el
ler Staten till intet ger mina gerningars 
goda följder? Hvad hir jag då för allt 
mitt välförhållande ? — Ett godt famve-
t e  !  . J a ,  o m  m i t t  v ä l f ö r h å l l a n d e  h ä r f l ö t  
af agtning för dygdens guddomliga vär
de 3 men var det egenn/ttans verk; la är 
ockfå ett godt famvete en chimère, fom 
fkall förfvinna i famma Hund, fom jag 
blefve ett rof för bittra eden. Ockfå måt
te nian väl icke vilja fä^a , att famvetet 
ined fin himmellka tillfridsllällelfe belönar 
ett egoiflifkt tänkefätt. 

Jag talar icke här för någon philofo-
phifk theorie • det är för lielgden af det 
funda mennifko-förftåndets begrep, fådane 
de äro, innan de blifv;t för!alllkade ge
nom fcholarnes theorier — det är för 
helgden af Religionen ,• fom jag talar. 
Det fednare vore fruktlöft, utom det {or
ra ; ty kan min plikt ocii m itt hopp lam
manknytas med egennyttans band; iå gif-
ves hvarken någon dygd, eller något lä-
kert hopp om fällhet — och då gifves 
icke eller någon Religion j ty h vartill 
fkulle den behöfvas? För politiken kan-
ike — men ockfå för mennilkan ? — 1— 

En 
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En annan vag liar âfven blifvit f örfökt 
till att, utan ReHigion, förena lällheten 
med dygden. Stoilt framfteg den Stoilke 
Vite med fin högtklingande löfen : Dyg
den är (in eg en lön 3 den är fig fjelfnog; 
den behölver icke något ftöd af Religio
nen. — Denna lön, om man fä vill kal
la det, är Üor , är mer än lyckan , hvem 
fkulle ej medgifva det? Menhvad är den? 
En känfla af värdighet till lyckfaligheten, 
fom ännu ftarkare låter mig känna behof-
vet af ett fvar pä frågan : hvad får jag 
hoppas? Den är vilkoret för all lyckfa-
lighetj men den är icke lyckfaligheten 
ijeif: den är, om man få vill, lyckfalig-
hetens förfta oumgängligafte beftåndsdelj 
men den förnöjer icke någon enda af de 
öfriga rättmätiga önfkningar, pâ h vilkas 
uppfyllande min lyckfalighet ockfâ beror. 
Den gifver mitt hopp ett utfeende af rätt
mätighet ,  fom ingen ändelig varelfe Ikall 
kunna beitrida: den retar detj men den 
tillfridsftäller det icke. Dygden är fin e-
gen lön — utan Religionens förhoppnin
gar! Bedragne Socrat! Du fann den i 
giftbägaren. 

Se här, M. L,, i korrthet alla de fvar, 
fom blifvit gifne och någonfin kunna gif-
vas af de Philofopher, fom ej vilja er
känna Religionens nödvändighet, på frå

gan 
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gan om möjligheten af en förening imel-
lan niennifkans förbindelfe till dygd och 
hennes begär eftér fällhet. Och om de 
ej äro tillfridsftällande, om man, tvärt 
emot det lunda mennifko-förftåndets tydli-
gafte utfagor, tillägger dygden â ena fi-
dan för litet, â den andra för mycket, 
och juft derföre â ingendera kan itadga 
fällhetens hopp; få erkännom, att detta 
fordrade famband endaft kan knytas af Re
ligionen , att det fâledes endaft är af defs 
hand vi kunne ledas till vår fanna be-
ftämmelfe. 

Vi hafve dock härtills blott i allmän
het vidrört värt ämne. Betraktom dä frå
gan om livad vi kunne hoppas, i fitt 
närmare fammanhang med dygdens före-
fkrifter: vifom Religionens nödvändighet 
för federne ur åtfkilliga fynpunkter ,  och 
i de möjeliga händeller, på hvilka den 
redlige får göra fig beredd i en verld, 
fom denna, der ljus och mörker, dygder 
och brott, lycka ock elände, i Händigt 
växlande (kiften, framftälla fig för vårt 
öga , der det menfkljga lifvet är ett for-
gefpel , h vars utgång är — döden. 

Hög och flor fväfvar för min fjäl i-
déen om en ordning, enligt hvilken en 
allmän dygd och en deremot fvarande lyck-
falighet lkiille finnas på jorden. Förjäf-
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ves föker jag clefs motfvarighet i (amenas 
verld; likväl bjuder förnuft och famvetc 
hvarje fritt väfende, att lä långt menlk-
liga viljans frihet det tillåter, arbeta på 
dels verkliggörande. Jag vill det, i och 
genom mina plikter; jag är en medlem 
af de t flägte, h vars allmänna plikt det 
är, att främja en fedelig ordning pä jor
den. Utan att verka för den, är hela 
mitt menfkliga värde och hela mitt hopp 
förloradt; att uppfåtligt verka emot den, 
är att vara — en djefvul. — Men är defs 
utförande möjeligt ? Är ej all min möda 
fruktlös för detta flora ändamål? Äro väl 
tingen få flällde ,  är väl naturens lopp få 
inrätladt, att en moralifk ordning kan in
föras i verlden? Natui-ordningen — hvad 
är den? Ett uttryck af nödvändighetens 
lag, i kraft af h vilken alt är famman-
länkadt genom orfaker och verkningar i 
en kädja ,  fom förlorar fig i det oändliga. 
Sedlighetens ordning är äter ett uttryck af 
frihet och blott genom friheten möjelig; 
huru då kunna hoppas, att en öfverens-
ftämmelfe imellan få välendtligt Ikilda la
gar, lkall vara möjelig? — Jag verkar 
för och enligt idéen af en nioralilk ord
ning. Hvad? Kanfke är denna idée ej al
iénait främmande, utan ock ftridande mot 
natur• ordningen"4? I detta fall, hvad kun

de 



de jag uträtta ? hvar hämta kraft att böja 
naturens lopp efter mina moralifka affig-
ter? Mot naturens allkraft faller ju all 
min ftyrka : en flackt kan förftöra all min 
möda, alla mina anfialter ,  migfjelf, mitt 
ilägte : ett ögonblick kan till intet göra 
feelers mödor för det flora ändamålet : en 
enda flormvind borrtfopa de fcördar, fom 
började mogna till menfklighetens hopp, 
och jag, med alla mina fublima idéer, 
alla mina flora och ädla planer, Aortas 
kroffad i ftoftet, imädas, trampas af då
ren— och ligga der, utan tröft, utan upp
rättelfe: ett fkräck • exempel af clen vifes 
gatenfkap och at mennifkans ftraffade öf-
verdåd, att vilja verka mot naturen, mot 
den lag, fom nödvändigheten ftadgade för 
allt! __ 

Och kallar jag ögat på mängden af 
mina likar : med hviiken bitter känfla fer 
jag dem ej aliénait vanvårda fin kallelfe 
att främja vishetens och dygdens ordning 
på jorden, utan ock af oförftånd, blindt 
nit, eller egennyttiga, fkenfagra affigter 
motverka den. — Hvar fâg jag ännu en 
rättvis, en rätt verkfam och ej motarbe
tad anftalit göras för den allmänna uplys-
ning, fom ikall bilda menfkligheten för 
den {edeliga ordningen. Huru ofta fatte 
ej vantron och förtrycket* en oötverflige-



Jig grSns for den vifes adla foretag? Huru 
otta gjorde e ;  godtyckets lagar det rill ett 
brott, att verkiamt arbeta for den fedeliga 
ordningen. I denna verld, bland delfa va-
relfer, livad vill —• hvad kan jag uträtta? 
Att vara vis har, år galenfkap, att vara 
en redlig man, att vilja främja en högre 
ordning ar ofôrfland och •— brott. — -— 
Lat verlden bedragas; den vill det: Lit Ja-
Herne hårja jorden j d en ållkar dem : lat dyg
dens ordning trampas 5 den v.ar en chimère 
i en verld , foni ftyrdes af llumpen eller den 
blinda nödvändighetens lag; •— ockfa jag 
*— ja, jag må val lemna ett ändamål « hvars 
utförande fynes — kanfke ar —• natufllri-
digt, vara vis genom galenfkapen, lycklig 
genom lafk-11, afklåda mig mennifkan, ocii 
bli djurets like. — I fjelfva verket — hvad 
år j;ig mer, fållad foni det i nödvändighe
tens kådja? 

Sådant lkulle mennifkans tånkefått kun
na blifva, d er hon ej genom Religionen 
egde ett högre, ett ådlare hopp, och, ehu
ru det tiflålveiityrs kan gifvas karakterer, 
iom bibehålla fin moralifka riktning -oeFi fin 
cnergie för det goda, åfven i ftonnarne af 
atheiftifka tvifvelsniål ; år dock lått att fin
na , att detta icke kan vara enligt med de
ras tånkefått, att de i fvårare Hållningar, 
i hårdare frefteller åtminfione fkulle fakna 
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allt flod af det tankande förnuftet. Jag 
tycker mig fe dem pä branten af den b'râd-
ftupande klippan, utan annat Ilôd, ån jâmn-
vigtslagen. Ur djupet vinkar döden. Ett 
enda falfkt fteg, en enda vindftöt, ett en
da fvindlande ögonblick — och de åro för
lorade. Ockfä torde de/Ta karakterer blott 
vara ideaiilke. Rousleaus Wolniar fåg alU 
drig någon freflelfe laggas för fin dygd. 
Han var en hjelte, fom alldrig fett finden. 
Det gifves Hållningar i verlden, i hvilka 
man icke latteligen kan vara laflbar. Man 
år omgilven af mennifkor, hvilkas dygdiga 
och religieufa tånkefått eger en obemärkt 
inilytelfe pä hjertat. Men defla fiåilningar 
åro föränderlige. livar och en redlig man 
bör göra lig beredd på de hårdare prof, 
fom kunna låggas för hans dygd. Den år 
icke Ikyddad, utan en fladgad öfverensftåm-
melfe imellan vårt förfland och vårt hjerta: 
och denna öfverensfiåmmelfe år icke möje-
lig, utan att vi fe allt ur den fynpunkt, 
fom anvifes ofs af Religionen. Ide'en om 
en moralifk verlds-ordning flculle förjåfves 
fvåfva fkön och .fublim för vår 1 jål, om ej 
Religionen förfåkrade möjligheten att reali-
fera den. 

Hon höjer våra tankar öfver de fynliga 
tingens krets upp till en evigt dyrkansvård 
varelie, fom med en oåjudelig magt förenar 
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en oåndelig vishet o»ch en oföränderlig lie- -
Jighet. Hon fager : lamme Gud^ foni Ikref 
fin vilje i ditt hjerta , liar ock tecknat Na
turells lagar: Han llbin gjorde det till dirt 
plikt, att främja en fedelig ordning pä jor
den, år fjelf all ordinings Uppliof och Vid-
magthållare: Han fouit fkapade tingen, har 
ock kallat de moraliffke varelierna till lif ocli 
verkfamhet. Ändamålet for Hans (kapelfe j 
for varelfen af en natur-Ordning år da fjelf-
va den fedeliga ordni ngen: ett ändamål, font 
altmera fråinjas af Honom genom den ö-
andligt fortgående odlingen af de frie va-
relfernas krafter. D'et år efter denna idee* 
fom naturens lagar årö ftiftade*. Ett he
ligt vå fendes beflut år deras foifla grund i 
Den forfh orfaken till allt år moralifki — 
Sa behöfver jag dä icke frugta, att mitt be
mödande for en fedelig ordning, mitt plikt
enliga Och dygdiga förhållande (kall vara i 
nâgoii verkelig niotfagelfe med naturens lopp; 
Jag eger en grundad förhoppning, att ické 
en enda god gerning fkall för fin allmånnA 
üffigt gå förlorad, och att mitt hldralifka 
förhållande i det Iielä fkall fia i den aldra* 
noga fl e öfverensrtå nimélfe med naturells lag4 

fliftnings-plan. Sä blir jag bragt i öfverens-
fl amine I fe med mig fjelf: få kan jag, eliti-
ïu jag i cke fcr de t , vata ofvertygad, att alt 
i naturen år i deit fammauhang, föin fot"E 
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d rades fur möjligheten af min. beftamiiiclfe. 
Eu öfvertygélfe, fom ingen kan beftrida 
mig-, ty hvem ofverfkådade det hela? hvem 
fkail da drilla fåga: det år icke; ty jag fer 
det icke? Huru den eller den håiidelien fhir 
i fammanhang med den nioralifka ordnin
gen, det kan jag icke altid infe; men ait 
den likväl gor dei, det made jag tro. Möj
ligheten deraf ar gifven i och genom Tron 
pa en Gu d, i den ofvertygelfe, fom verkas 
genom Religionen, att lagarne for min viljc 
och lagarne for naturen ;iro i fin ytterita 
grund, i den högfle Lagfliltarens med fig 
fjelf evigt ofverensftåmmande viija, de fam-
ma , ehuru olik a i fitt' yttringsfâtt,—i den 
öfvertygelle, med ett ord, att den vag, 
fom leder till dygden ockfii år lyckfalighe-
tens. Jag kan da, enig med mig fjelf och 
fa fom Ett v;',fende, med rått alfvare vilja 
mitt flora åndamål, med rått alfvare verka 
for detfamma, uppmuntrad af det tröfiande 
hoppet om framgång, flyrkt af tron på en 
güddomlig Fôrfyn, fö rß k rad, att jag ver
kar i ôfverensflåmmelfe med det oåndeliga 
Våfendes affigter, fom fiyrer allt •— till 
myriader frie varelfers falighßt. 

Denna ofvertygelfe fl', all icke fkåmma 
dygdens renhet; ty den år hel och hållen 
morJifl*. Jag kunde icke föka, icke finna, 
icke behåll* dea, utan eu furutfatt ren och 
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oegennyttig agtning for min plikt. Det ar 
i (kötet af den, iom denna ofvertygelle 
föddes, och defs inflytelfe pil mitt hjerta år 
ren, fom defs urfprung. Den år icke phij-

JiJk (verldflig), den år moratijk ( andlig.) j 
och Religionen made val vara det, om den 
annars år något mer ån en flafvinna åt d en 
fvaga politik, fom ur en annan verld for
dom behofde håmta flcråck-machiner, for att 
flyra denna. — Tanken på det högfta, he-
ligafie Våfendet, år vål den renade bland 
alla de ideer, hvartill min i jul kan uppfvin» 
ga fig, ocli tillika den kraftigafte uch mâft 
tillfridsllållande. Den hogfta, omåtcliga fuli-
komligheten år då icke en tom idee ; den 
Hår, likfom i e^en perfon, for min tillbed
jande ande, i Gud realilerad. Religionen 
har fåftat detta begrepp, hvilket annars fkul-
le likfom flutit borrt i det oandliga : den har 
fammandragit defs hela och for min in-
ikrånkta fattnings kraft eijeft förlorade kraft: 
den har lamlat alla möjeliga fulikomlighe-
ter likfom i en enda punkt, ur hviiken ljus 
och vårme ftrålar tillbaka på mig fjelf, lif-
var mina moralilka ide'er, förftåtker mitt 
famvetes fordringar. Jag kann er mig likfom 
af en ofynlig kraft lyftad ur ftoftet —• öf-
ver finnenas verld, upp till en hög re fphere, 
<ier jag med uppväckt agtning för mig Ijelf, 
kanner mig fluid från tingen, fålom ett 
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fjelffl'ndigt, öfver dem upphögdt och fritt 
handlande Vafende. Och från denna högre 
Aândpunkt, dä jag fkådar millioner Jika adle 
varelfer, förenade med mig genom famma 
jde'ér, famma fria kraft, famma yrken och 
åndanial — och från dem höjer en blick af 
ren andakt upp till Gud, vär gemenfamme 
Fader, den moral i Oca verldens Qfverhufvud 
och naturens allsvaldige Beherrfkare; — d"i 
fkall jag med lefvande fortjusning kannçi Re
ligionens heliga kraft och oändliga varde ;—• 
da -—• ye mig, om jag kunde mifsyârda mitt 
menfkliga varde, om jag ej kände mitt hjer^ 
ta lifvas af den renade drift till adla fore
tag. Depna blick upp till den lefvande ur
bilden af all fullkomlighet;, fyller fjålen med 
beundran, med vördnad, med kårlek och 
tillbedjande. Den nedflår det menfkliga högr 
modet till jorden; den höjer mennifkans 
fànna varde till himmelen*, den vitnar om 
en hög, fri och fjelfflåndig kraft i mennifko-. 
fjålen. Det blir ett behof för hjertat, att 
yttra dçfs höga kånflor, af hvilka det flödar 
— och huru kunna yttra dem, om ej i en 
fl orre, ådlare, fjelfflåndigare verklainhct för 
det goda? Jag fer- den Helige öfver allt; 
jag vandrar inför honom; att dyrka Honom 
i mina plikter år min faljghet.— Nej, jag 
fkall icke falla ned och tillbedja jordens af-, 
gudar, för hela defs lyfande härlighet. 
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I alla de håindélfer — och huru mang« 
faldige åro de kcke, och huru cråknelige 
fkulle de icke vaira for ett hjerta, utan all 
Religion ? — deer en collifion uppkommet' 
imellan dygden o)ch fallheten, fkulle fâledes 
mennifkan, utan det tånkefatt Religionen 
v Icker, raka i en flrid med fig fj'elf, den 
hon aldrig kunde bilågga. Det år frän den
na mifshållighet med fig fjelf, fom alla men-
nifkans förvilleIfer, alla fel och förbrytelser 
hårleda fig. Aldrig var ånnu mennifkan 
ladbar, utan att bedragas af någon utfigt ät 
en fôrmon eller ett nöje, i hvilket lion, 
for ögonblicket âtminflone, concentrerai' he
la fitt fallhets-begår, Forrtandets upplysning 
om gerningarnas följder, år icke i begårets, 
fom i den funda eftertankens (kinder, till-
råckelig, att flùngra det fkimrande irrhlos-
fet. Ert tjockt moln fkymmer da utfigten 
af en aflågfen tid: gerningarnas följder åra 
icke gifna ; de fkola fattas med inbillnings« 
kraften: den fladdrar redan kring begärets 
föremål; den njuter det redan; och den när
varande kånflan hånrycker till brottet. Re-, 
ligionen allena kan fkydda mennifkan för 
denna firid.—• Der den, fått ingjuta fitt helgade 
tånkefått, der får icke; det brottfliga begäret 
flamma upp till en outflackelig laga. Der 
frågar icke mennifkan, huru hon (kall bli 
lycklig; ty hon eger denna fråga redan tiü* 
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râcklige befvarad i fin tro pä Fö rfynen, och 
ofveflemnar med barnfligt förtroende värden 
om fin failhet ät Honom, fom enfamt för
behållit fig den. Hon förjer blott for livad 
lom blef lemnadt i hennes i nagt—for rått-
fki.flenheten och dygden. 

Redan detta (kulle fynas tillråckeligt for 
att ådagaiågga Religionens moralisa nöd
vändighet, och jag vet icke,,om jag ej jfk all 
utfiracka mitt ämne, ån& till ledfnad, da 
jag går att framftålla det ur ännu liera fyn
punkter. Men ämnets vigt fordrar fullflan-
dighet; och ehuru jag icke fmickrar mig, 
att kunna gifva den, år det dock mi n plikt, 
att förföka det. Det år icke några nya fkål 
jag går att uppgifva. Skalet ti ll Religionens 
nödvändighet år blott ett: merinifkans beh of 
af öfverensfVimmelfe med fig fjelf, för att 
blifva livad hon bör. Jag ernår blott vifa 
det från en annan fida. — 

Man beropade fig på Sedolåran, fafom 
enfam ti'Jrackelig för mennifkans befiåmmel-
fe : vi lu.fve funnit, att Tron pa Gud och 
Forfjjun år ouingångligt nödvåndig för den, 
fom icke blott vill i tanken förefiålla fig, 
utan ock i verk och gerning utöfva fedolå-
rans bud. Man yrkar dock ånnu famma in-
k.ift i afleende på den andra grundfannin-
gen f-r all Religion: Lr/ran om Odödlighe
ten, och man tillägger, att bemödandet fö r 
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en l'en och oegennyttig dygd icke kan fur-
enas med de förhoppningar, Religionen gif-
ver om en evig belöning. — Höjom ofs dfi 
till begreppet om denna rena och oegennyt
tiga dygd, fom fri frän alla fjelfvilka affig-
ter, ej for nöjen och förmoner, utan for 
defs egen inre förträfflighet, defs eget o-
jåmnförliga och eviga varde, vill ålfkas och 
utöfvas. Erkannom det: menniflcan bör ef-
térftråfva den: hon bör med ögat riktadt gå 
hvad plikt, ratt v i fa och menfklighet fordrar, 
modigt vandra fin bana, utan att låta fig 
hindras, utan att lata fig ledas, utan att ens 
lata iig fortlkyndas af pasfionen: hon bör 
göra det, utan att lata fiöra fig af verlds-
bruket, al egennyttans lockande retelfer, el
ler af farornas hot: hon bör ädelmodigt 
kunna uthärda mödor, forlufier, otack, för
akt och forföljelfer af den verld, för hvars 
vål hon verkar : hon bör för råttvifans (kuld 
vara färdig att trotfa fattigdom, elände, dö
den. —• Falle vid åfynen af denna dygd, 
det menflcliga högmodet i {löftet! Förfvin-
ne all fjelfdyrkan! Boje fig värt hjerta med 
beundran och djup innerlig agtning för Ma-
jefiatet af denna höga dygd! och höje fig 
vid anblicken af defs r ena bild e n röft frän 
vårt hjerta: fådan borde du vara! — Nu 
frågas då om Religionen och i fynnerhet 
låran om Odödligheten kan ftå tiJlfanimans 
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med denna dygd ? —• Det var det man vil
le neka! •— Bey ifora, att denna rena dygd 
icke kan beftâ, icke kan öfvas, utan hop
pet om odödligheten; att det menfkiiga för
nuftet i fin fedeliga lagfiiftning fkulle räka 
i en evig firid,- i en ouplöslig motfågelle 
med fig fjelft, 0111 det ej erkände denna 
Religionens lära. 

H vad fordrar då dygden af mitt hjerta? 
Trohet i döden! —1 Jag fer en broder i 
Jifsfara; jag (kall åfven ined fara for mitt 
lif föka rådda honom. — Jag Sr Soldat: 
jag fer mitt fofierland i våda; jag fkall p;î 
firidens fällt m ota dödarne. — Fienden rik
tar fin fpets mot min Konungs bröft; jag 
fkall med hjeltemod kafia mig mot den fa
ra, fom hotar hans dagar. — Jag år Do
mare: jag (kall fkydda den förföljda olkul-
den, jag fkall utfåga lagens dom mot den 
mäktige, gynnade bofven, om ock defpo-
ten med tufen dolkar hotade mitt bröft för 
att aftvinga mig ett orättvifl: utflag. — Jag 
år Läkare, jag år Pråft: fmittofamma fjuk-
dommar härja mina bröder; hvad mer? •—• 
det år min plikt, att tråda in i kojan till 
denna fång, der jag audas pefl och död.— 
Jag år Lärare : man vill tvinga mig att pre
dika lögn ; åfven vid det tända bålet ikall 
jag vitna om fanningen. *— Så i alla fiånd 
gÜves det blott en löfen: Mäldrt do, an of-, 
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ilertrdda din plikt! Fokfvara menniflcans var
de, förfvara ofkuldenss rått, förfvara ditt fo-
flerland, diu Konunig, din van — livad 
menfklighetcn eggr heligt, dyrt och ädelt; 
faniiingen, ordningen, dygden, förfvara det 
in i döden *— och rope den fifla droppen 
af ditt blod: Yerld! det gifves något högre, 
något dyrare för mennifkan, ån lifvets njut
ning ! —• Men famma dygd fordrar ock, 
fom min förfta plikt , att jug fkall (kydda 
mitt lif, och undvika alla de faror, fom 
kunna hota det. Jag ar förbunden att var
da mennilkans varde i en annans perfon. —-
Val! Men ar jag icke lika förbunden att 
värda det i min egen? Plikterne mot mig 
fjelf åro val lika helige, fom plikterne e-
inot andre, och högre kan val menfklighe-
tens billiga fordran ej flracka fig, an att jag 
fkall älfka min nåfla, fom mig fjelf. Ja, 
lika litet, foau jag enligt förnuft och fam-
vete kan tvinga en annan, att uppoffra fig 
för mina fördelar; lika litet far jag t illåta, 
ån mindre af mig fjelf fordra min död, min 
undergång fö r en annans b'Ha. Jag år men-
nilka : jag far icke göra mig till ett blinde 
Terktyg för andras förmåner: jag eger rät
tighet, att vara, att verka, att njuta, lom 
de; och denna rättighet får icke för något 
pris föryttras, ån mindre genom en frivillig 
«löd tillintet göras. Mitt Jif år vilkoret för 
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min inoralifka verkfarrihet. Att berôfva mig 
det, ar att tillintet göra dygdens hela for
dran på min trohet, det år att fr.n värdig
heten af en förnuftig och fri varelle, ned
kalla fig i intets afgrund; det år ett brott, 
Com vacker verldens rysning. — 

Hvad ar da den fordran, dygden gör 
pa mitt lif for andras bårta ? Kan hon på 
en gang göra den, och tillika göra.det till 
min förda plikt'— till eu plikt, i hvars öf-
vertrådande alla öfriga plikter förolämpas och 
fjelfvä dygdens varde trampas, att icke al
iénait varda , u*an ock förfvara mitt lif? Kan 
hon fordra af mig—• ett fjelfmord? fordra, 
att jag fkall gifva ett bevis pä min trohet 
för henne genom en gerning, fom innefatta
de ett brott mot alla defs öfriga lagar? •— 
ett prof pa lydnad, genom hvilket jag för 
alltid Ikulle uphöra att lyda henne ? Pet år 
då den högfta fullkomlighet, hvartill menni-
Ikan kan upftiga, att, i visfa fall, berôfva 
fig möjligheten, att ftiga till en liogre? —• 

I denna fjelffiridighet (kulle nödvändigt 
det menfkliga förnuftet förfalla, om det ej 
srkånde ett tillkommande lif. Det fkulle icke 
tillåta mennifkàn att upoffra fitt lif för fin 
plikt, och dock flraffa henne med grymma 
förebråelfer, om hon vägrade de*. Ja, vo
re döden flutet af vår hela varelle, då vo
re dt fie ådle, fom af menai fkc-kårjek upp-



ôîfrade fitt lif for andras räddning, — dâ 
vore den trogne underläten, den hjeitemodi-
ge krigaren, forrï trotfade döden för Forter-
landet; fom råddade fin Konungs lif med för-
luft af fitt eget, eller trogen mot den ed han 
fvurit, följde fiir anförares fana i den dö
dande flriden, och gick att med eget blod 
köpa en leger, hvars frukter han ej fkufle 
fliörda —- da vore r.ittvifiins ftfindagtige tje-
nare, i hvilkas hanci lagen ej låt böja fig 
efter den blodtorllige tyrannens nycker, i 
trots af alt hans hot, i trots af plågorne och 
döden, —• da vore de vife, foni förfvarade 
mennifkans varde och fanningens rått in i 
döden —• alle dårar af förfta rangen, alls 
brotflingar af forfla clasfen: ljelfmördaie; —* 
da vore fjelfförfakelfe ett brott, hjeltemodet 
raferi, trohet in i döden vanfiunighet, och 
allt, hvad mennifkan högagtar, vördar och 
aljtkar, ett föremal för hennes förakt och 
affky. 

Än mer—- når år det, forn mennifkan 
eger en obefiridelig rått till lyckfaligheten ? 
Hon bår inom fitt bröfi en outflåckelig on* 
fkan derefter allt ifrån den Hund, da lifvets 
förfia gnifia med ett tydligare medvetande 
der tåndes. Den ingår i fjelfva kånllan af 
lifvet: den år i fin grund behofvet af ett 
tillfiând, dej mennifkan, i öfverensftåmmel-
ie med fig fjelf kan efterlhåfva fin föråd-



ling. Hon kan icke qvåfva den-, och längt 
ifrån att fordra det, helgar faft mer den re
na, oegennyttiga dygden denna onfkan, ratt-
vilar den, under det viikor att mennifltan 
år h vad hon bor. Den ger henne en ratt 
tiil lycklaligheten; och defto högre ftiger den
na rått, ju trognare mennifkan år mot fin 
plikt, ju mer hon upoffrar fördefs flcuid, ju 
ftörre prof hon gifver pä fin kårl ek for dyg
den. —• H vem eger da den högfta rått till 
Jyckfaligheten? Den redlige, fomtrotfat dö
den för fin plikt, ttvemgafdenf Dygden. 
•— Hvem fordrade detta offer af Üfvet ? Dyg
den. — Och den redlige år ej mer? —1 

Hvad? ar da lifvets förluft fållhet? Återta
ger da dygden med den ena handen, hvad 
hon, juft i famma ögonblick, gifver med 
den andra ? Med rent hjerra frambar den 
redlige för henne det dyrafte, han egde •—-
ocji iion flotte dolken i hans bröfl? Du har 
rått att vara lycklig, lager hon, tag derfö-
re döden af min hand ! Du har fått att 
författas i ett fillfbutd af falighet: med det 
Guddomliga anfeende jag eger, i den Evi
ges namn ftadfåfter j . ig den •— ftörta i 
grafven, njut din rått att vara —• i intets 
fköte, blif fullkomligare, ådlare, lyckligare, 
under det du multnar till fioft. Tag faiig-
heten af min hand : hår år den — förgan
geifern 
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Och Snteligen, n'r niecl alla defla rys
liga foreftållningar, hvilka nödvändigt ma
de uppkomma hos den, Tom tanker, och 
dock.förnekar Religionen, — han förenade 
hvad erfarenheten tarer-, att det icke år den 
dvgdige enfamt förbehållet, att njuta lifvett 
glädje , att den mågtigare lafien ofta rycker 
tili fig dygdens belöning, den krypande 
iniickraren röfvar ät fig förtjenfiens rått, 
nar han fer den fräcke bofven, den mågti-
ge brottflingen, ljufets fiender fört rycka fäll
ningens och dygdens vanner, visheten beiei 
af dârfkapen, dygden trampas i fioftet af 
brottet — hör den förres fuckar, det fed-
nares triumffkri —• (kâdar Aniter i ara, 
tömma glädjens bagare anda till vamjelle, 
och Socrater i fångclfet dricka döden ur den 
förgiftade (kålen •—• — då — utan att hop
pas en högre râttvifa — hvad grund (kall 
han val ega att helga fitt lif åt en ofta mifs-
kannd, ofta föragtad , ofta förföljd och o-
lycklig dygd ? hvad fiyrka, att vålja defs 
ofta törniga firat för den blomfierfirödda 
våg, der flården och lafien danfa fram un
der fiojande glådje ? livar håmta det Her-
kulifka mod, att bortvånda fitt öga från deu 
lockande vållufien och nedfalla och hylla 
dygden — dygden, da han fer henne fjelf-
firidig v fina fordringar, gåckande den råft, 
hon fjelf gifver? Skola ej begåren, (kall ej 

det 
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det «if dem bcftucknn förftündet, flea il ej 
ånteligen ljelfva förnuftet, faknande ett fall 
mai för fina anvisningar, gemenfamt ropa 
till honom: "Du år en dare, fom for eu 
tom fiillkomlighet vill uppoffra alla deiia 
verkligheter af nöjen och formoner, anda 
till att. mot plikten att värda ditt lif och 
fråinja din högfta môjeliga lyckfaiighet, ver
ka for en chimère, fom blott fick fm va-
relfe ai en retad inbillningskraft, fin dyr
kan blott af vantron och lvårmeriet! 

Hvar i'r dä den dygd, pä hvars rena 
grundiatfer, man pockade, af hvars hand 
man enfamt lofvade ofs menflUigfietens fräls
ning. Man ryckte hennes van , henne« fbydus-
ångel ifrån henne ; och hon anfölls frän al
la fidor af fopjiismer, af retade begår: hon 
botades att fioitas fr<in fin thron: hon fyg 
egennyttan färdig, att, med otron vid fin li
da, intaga den, ufurpera hennes ratt, i hen
nes namn tillåta Jaflerne, att öfverfvåmma 
veriden. — Lat vara, att fedolaran kan fc-
reftållas, och afven med Ayrka förefiåilas, 
ockfå utan ett tydligt uppgifvet afieende på 
defs forbindelfe med Religionen: detta ar* 
annat an att neka denna forbindelfe, an att 
flita det nödvändiga fambandet dem imei-
lan. Låt vara, att fedolaran i fina förfia 
grunder, i ett philofop hifkt fyfiem bör fram-
itållas i hela ii» renhet, att de förfia be-

gte-
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»repen om plikt, rättighet, förbindelfe, m« 
ii. böra renfas från alla främmande tillfatt-
fer, och att detta Sr icke mindre nödvän
digt i de moralilke, an t. ex. i de inathe-
matiike vetenlkaperne ; det bliiver dock lika 
nödvändigt, att i tillämpningen pä menni* 
ikan, fädan hon verkeligen år, förena livad 
man i grundfatferne måfte âtfkilja, fom det 
ar nödvändigt, attâ vid den verkeiiga jord" 
matningen betjena fig af de matt, fom blif-
vit antagne i allmänna leivernet och. af de 
mechanilka anflalter, utan hvilka ingen ver-* 
kelig matning lilter verkftålla fig» Religio
nen år icke nödvändig för grundläggningen 
af ett moral-fyflem ; men den år nödvändig 
till defs fulländande.« Defs våfendteliga fannin» 
gar ligga redan oförmnrkt innellutne i federnas 
rena lära ; och den fednare rått kand, rått 
vördad, (kall nödvändigt leda till den för
ra. Jag bör vilja hvad fedolåran förelkrif-
ver; jag kan icke vilja det, icke bemöda 
mig derom, få framt jag icke antager livad 
Religionen lårer. Förfi vid denutfigt, hon 
opnar öfver grafven, kan jag ined plikten 
att ikydda och varda mitt lif förena den, 
att upoffra det för visheten, ordningen och 
dygden; förll då kan jag hoppas, att min 
rått till lyckfaligheten icke gåckas, icke ;"i-
tertages af dygdens hand; förd da kan jag 
med finneslugn fe dygdens och laßen« iiår-

N-» J6 Ç Vä« 



varande oden, och pä den förras v^g mo
ta mina egna med frimodighet, med hopp 
pA en dag, da den ofta inveklade knuten 
af iifvets forgefpel fkall upplöfas och enhe
ten af det hela (könt uppdagas for min hån-
ryckta fjal — till den Store Mårtarens åra. 

Långt ifrån laledes, att odödligheten» 
hopp fkulle grumla dygdens rena kalla, åc 
det tvärtom af ytterfta vigt och nödvändig
het for en, i alla môjeliga håndelfer, trogen 
och rått verkfam utöfning af de plikter ofs 
åligga. Dygden fkulle, utan detta ftöd, fal
la under fin egen tyngd ; utan denna högre, 
Jjufare utfigt, förlora fig i m örker. Fiifengt 
år vågen banad for vandraren, om ej lju-
fet och dagen befirâlar den: fafengt år fe-
dolåran gifven, om ej Religionen far fpri-
da fin rena , vålgörande firâle pA plik
ternas bana. — Jag fkall medgifva det: 
vore låran om odödligheten ' ett refultat af 
det blott fpeculerande förnuftets flutfatfer; 
kunde den ledas i bevis, fom en mathema-
tilk fanning; då fkulle kan hånda dygdens 
renhet genom den vara i fara, och v;1r vil-
je förlora fin frihet vid anblicken af Evig
hetens högtidliga Majeflet. Men vifare har 
vår naturs höge Uphofsman förjt för vår be-
ftåmmelfe. Han gaf ofs icke vifsheten, han 
gaf ofs blott hoppet ; men ett hopp, fom 
ouphörligen förbundet med dygdens rena lä

ra , 
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ra, âr, fom den, uphögdt ôfver alla tvif-
velsmål, fkyddadt for alla mojeliga anfall , 
men tillika rent, fom fjeifva dygden. Det 
ar al (1 rad t, nârdt, upammadt i fjeifva dels 
Iköte; huru Ikulle det d i kunna förfkåmma 
defs renhet; d. å. forvändaoch för da ra den? 
Det fk ulle ju i 'och med det famna for fl ci
ra fig fjelft.— Ja, om man blott fôrertaide 
denna lära, fom ett löfte om eviga och e-* 
viga njutningar; om man fl mifslorftod det 
begrep af Salighet, fom fa fkönt och reut 
uprtalies i den fanna moralifka Religion, 
Jivilken vi bekTmne (kan hånda, utan att an» 
nu hafva magtat upfliga till def s högre iland» 
punkt), att man deri ej fage annat an ett 
tillftând af nöjen, utan ail moralifk verkfam-
liet; jag fkulle da icke, utan ntotfagelle af 
mitt eget fainvete, kunna yrka nödvändig» 
heten af läran om ïtt tillkommande lif: jag 
fkulle ropa till mina broder i J yrken en egen» 
nyttig och lö nfjuk dygd •— en (i fjeifva ver» 
ket) uerdjlig Moral, en andeligEpicureifme, 
Men man foreftålle odödlighetens hopp, få 
fom det, enligt den fanna moralifka Ortho
doxien bör föreflållas: man tanke fig dervid 
en utfigt ât en evigt {tigande förädling, i 
förening med en dercmot fvarande luckfalig» 
het, en oanligt vidgad verkningskrets for 
våra moralifka förmögenheter, ett omateligt 
fällt för fullkomligheten ; «eh man fliall i 
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denna lära finna en bevekelfegrunct (ill dygd, 
i hvilken alla de renade, fltönafle och åd-
lafle diifFjadrar , likfom i fin gémenfamma 
och ytterlla verkningspunkt, åro förenade. 
Hvilken åfigt af dygdens höghet! Hvilket be
grep om mennilkans vårde! Hvilken hånryc-
kande ide'e om hennes perfectibilité" —• Sto
ra, lioga, mågtiga tanke: jag är odudelig ! 
• Dock Ikrifvom icke någon predikan. 
Man milite, åfven utan alla exclamationer, 
kunna infe, att thron pâ odödligheten al
drig kan fkamtna det rena tånkefått, fom 
bor rada inom ofs; la framt mail icke fjelf 
genom half- mahomedanfka ide'er vill van-
ila Ila den. 

Vi ftadne hår. Det vore lätt att vila, 
att åfven alla de ôfrige våfendtelige Reli-
gions-fanningarne flå i ett ouplösligt famband 
med federnas lå ra, vi hafve lökt ådagalägga 
Religionens vårde och nödvändighet i afleen-
de på de lanningar, fom angå Guds forfta 
förhollande till mennilkan: vi kunde åfven 
från famma fynpunkt betrakta nödvändighe
ten af de låror, fom, föreftållande Gud i hans 
öfriga förhollanden till vårt flågte, lika fom 
födas och utgå af vår fori la grmd-idée om 
det höglla våfendet: vi kunde åfven vifa 
det i affeende på Religionens inrättningar 
och de dygdemedel, den anvifar; men des-
fa iåror anfes ännu for blott poßtiva: d. å. 
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filch na, att deras fammanhang med den åg-
ta dygden icke kan pä naturliga grunder 
upgifvas. Vi iemne laledes detta at dem, 
fom fitta i Mofis ßolar, håldftde fkulle för-
agta — kan handa ockfä- —• jag vet icke 
hvarfor •—• f ördumma var möda. 

Afven anfe vi for ôfverilôdigt, att när
mare framlägga Religionens nödvändighet jor
det borgerliga famhåliet. Defs try gghet, defs 
välfärd —• det år ju erkåndt ? — beror på 
federne: desfa pä Religionen. — Tillåggoni 
håldre den, till åfventyrs ännu i våra dagar 
icke aldeles ôfverfiôdiga, önfhan, att Reli
gionens lärare mätte fjelfve infe, att inflytel-
len af deras lärdomar pä folkets finnen bör-
vara ågta moralifk, for att ega ett fannt 
varde, for att vara rått fåker, och rått väl
görande. Fäfengt fkall man vilja påtruga 
mennifkan några andra lagar, ån dem hon 
ijelf, fåfom ett förnuftigt våfende, gillar. 
Det blefve altid ett ok, fom bon flculle flråf-, 
va att aflkudda fig. Det år icke den blin
da tron, fom Religions-låraren bör under-
hålla ; den år altid ett hinder for den fanna 
dygden, ofta rått fkadelig fordet menfldiga 
famfuûdet, flundom rått farlig och åfventyr-
lig för defs lugn. Det år icke hans egenteliga 
Skyldighet, att verka la glygnad: •—• egenteliga 
fade jag, för att, om det biott vore mö* 
jeiigt, undvika alt mifsförftänd. Att dana 
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fine åhörare till uplyde, gode och redlige 
mennifkor, det âr hans egenteliga plikt. 
Upfyller han den, fa Tom Menjkligheten? oc h 
Religionmf tjenare, fl har han ock upfyllt 
fin piickt, fom St ai ens- tjenare; •— och en-
daft då år han rätt värdig fine medborgares 
förtroende. Men later han förnedra fig till 
ett blindt verktyg fùr en arbiträr magt, då 
har han förlpillt fin aktning, forfvagat Re-
ligions-kan'lan i fina åhörares hjertan, och 
— då Religionen onekeligen år af hög-
{la vikt och nödvändighet för det borgerliga 
famhållet, åfven tillfogar det en oberäknelig 
fkada, "Saltet har\ da förlorat fm kraft:" 
förfkåmning och forrutnelfe fpriderfig i Stats
kroppen — och — "der åtelen är, dit fur* 
famla fg ock örnarne 



Blandade Ämnen. 

(Fortfättning från N:o ? & 6. Sid, 95") 

D y g d .  

Det ar märkvärdigt, att ett ord kan , blott 
genom en tillämpning till fårfkilta me nnifko-
flag, fâ tvanne få olika bemårkelfer, fom 
detta har. Om jag fager en dygdig Man, 
la menar jag en efter Sedolårans grunder 
rattfkaffens Man : och om jag fager en dyg' 
dig Flicka, en dygdig Hilflru, fa gor jag 
intet annat, ån nyttjar en mera belefvad 
phrafe, for att utmårka att delfa Damer åro 
kyika. 

Sådan år Brukets nyck. Det år verkeli-
gen litet hårdt mot könet, att defs morali-
lka egenlkaper ej, fflfom värt kons, fa åga 
ett colle&ift uttryck i fpråket. Denna hård
het år en lämning efter de råa tidehvarf, 
da Karlarne voro nåflan allt, och Fruntim
ren foga. Man vet, att ånnu i Drottning 
Hedvig Eleonoras dagar kunde en Bilköp 
( Emporagrius ) i fin Cateçhes titulera dem 
for Losuren. Att han kunde väga ett fa-
dan t uttryck, vifar âtminftoriç, att hans ti
dehvarf ej allmånueligen gaf könet defs rått-
måtiga aktning; men vifTerligen blef hans o-
fcelefvenhet illa upptagen i längden; och i 
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var tid högaktar man val ej könet: ma* 
föker, ållkar, och befkrattar det. 

H vad for öfrigt ordet Dygd angår, fkul-
le man fvärligen finna n;1got, fom nyttjas 
mera obefiîmdt, Rått vi fan, oegennyttan, 
huldheten mot Foråldrar, barmhertigheten, 
tapperheten, godheten, ftåndagtigheten, gif-
inijdheten, m. fl., alla deffa kallas Dygder. 
Mai; fynes tro, att med Dygder böra för-
ft 's alla fâdana fjålens böjelfer och egenlka-
per, hvilka antingen åro i fig fjelfva goda, 
eller kunna anvåndas till något god t. Mifs-
taget ligger i efterfatfen af denna tanka. 
Alen detta utftråckta begrepp år utan tvif-
vel beqvlmt for en grund fedolåra, fom ge
nom befiåmdare ideer fkulle förfalla, och 
for den moderna vältaligheten, hviiken of-
tåre har perfoner ån faker till föremal, och 
fåledes ganfka ofta år fatt i nödvåndighet 
fitt göra prefent af dygder, och att af den; 
åga talrika vaqeteter att tillgå. 

I fanning, livad annan egenfkap bör få 
namn af Dygd, ån den, fom i fig fjelf in
nefattar moralitet ? Sådana åro, t. ex., rått-
vifan, oegennyttan, barmhertigheten, huld-
liétui mot Foråldrar, kårleken till Fäd ernes
landet: ty de Sfyfta alltid uppfyllandet af 

en pligt. Men ftåndagtigheten, frikoftighe-
ten, tappérheten, godheten, ömheten, ja 
fjdfva Ya]'ifka|>en? kvad âro :de annat, ån 



sgenfkaper goda eller onda, allt efter fina 
drifljådrar eller fina föremål? Det Sr be
römligt att vara ftåndagtig emot förförel-
fer, frikoftig med urflcilning af fina tillgån-
gar och af perfonerna fom åtnjuta gåfvan, 
tapper i ett rättmätigt förfvar af fig fjelf, 
eller fitt land, eller defs råttvifa lagar, god 
emot dem fom förtjena godhet, om emot en 
oförråttad eller en lidande, van med dyg-
diga menniflcor*, men det år ej berömligt, 
att vara ftåndagtig i håmd , frikoHig af vårds
löshet om fitt goda, tapper i en öfverlagd 
duell, god_af fvaghet, öm af flefpighet, vån 
med laflbara menniflcor utan urlkilning af 
orfaker och tillfallen. 

Mycket ondt, både i begrepp, omdöm-
men och gärningar, uppkommer verkligen 
genom förblandningen af Dygder med E* 
genjkctper och BSjelfer, hvilka kunna vara 
medel både till dygder och lafter. Huru 
mången förlåter icke fig fjelf ett duells
dråp för fiai tapperhets (kull, förlåter fig fin 
egennytta för fin gifmildhets, fin hamdlyft-
nad för lin ftåndagtighets, fin orattvifa i 
omdommera för fin förfonlighets, fina UN 
fvåfningar för fin ångers fkull, och få vi-, 
dare! Hum mången föraktelig och åfven 
brottflig mennil kas namn kommer icke hog-
aktadt till Efterverlden, därfore, att hon 
ågt villa fläka i Allmänhetens öra dygdklin-. 
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gande egenfkaper, dem en Författare vetat 
utleta och framft&lla ofammanbundna med 
hans gärningars driffjadrar och lyftemål ! Och 
hvad begrepp om moralitet kan man val 
vånta af Allmänheten, och hvad utöfning af 
piigter, d;1 hon finner dygdernas offentliga 
belöningar, högaktningen och beundran, fä 
lått fôrtjenta, fom genom Ikimret af della 
tvetydiga egenfkaper, hvilka lika ofta träffas 
hos den lafibata, fom hos den råttfkaffens 
mennifkan? 

Hvem, dårföre, med en råttfinnig fjâl, 
och en rört att upphåfva inför Allmänhe
ten , kan underlåta att ropa om uppfoftrin-
gens behof af moralens ftudium? Man kan 
häpna, när man öfverraknar huru få de å-
ro, till hvilkas daning detta Au diu m hör få-
fom en nödvändighet, fâfom ett vilkor för 
medborgeligt anieende och varde. Om man 
undantager de Studerande vid Gymnafier och 
Academier, dem loin årna fig till Läkare, 
till Pråfte-Ståndet och några claffer af Civil-
Ståndet, hvilken otalig mängd återftår ej, 
för hvilkas uppfofiran Sedolåran ej anfes nöd
vändig, for hviika ingen anfialt ar gjord till 
moralilk daning, hvilka ock verkeligen dar-
före handla pä måfå efter den orediga och 
vacklande moralitets - kanfla, fom allmanna 
fi.mmanlefnaden (lumpvis kan bibringa ! Det 
fèiler lätt i ögonen, att med Allmogens 
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undervisning ar (lätt beiflålldt, att den ar o-
åiideligen långt ifrån livad den kunde vara. 
Likafå inom andra ratt talrika clafler. Man 
fïir tilltråda förvaltningen af fin egendom, 
man far njuta alla med borgeliga rättigheter, 
man far blifva Handtvexkare, Köpman, all 
flags Korgare, ja man für till och med blif
va Officer och Hofman, nalkas Regentens 
perlon, blifva dcfs kaahånda nårmade råd-
gifvare, utan att genom något atlagt prot 
hafva bevifl att man har ett ordentligt be-
grepp om fina pligter, om fitt och andras 
moralilka mennilko-vårde. Ibland ett fa o-
råkneligt antal råa mennifkor af lägre och 
högre Stånd, livad aktning vill man fordra 
åt Dygderna, livad ur (k ilning om det fom 
bor utgöra deras vafende, livad råttikaffen-
het i uppforande i de mänga grannlaga lif-
vets belågenlieter? Om man en gång val 
betänkte den enkla anmärkningen, med hu
ru elakt famvete mennifkor i allmånhet han
dla mot fitt båttre vetande, och huru lått 
de göra det goda de vål begripa ; kanlke 
lknlle da begreppet om den allmänna nöd
vändigheten af en fedlig upplysning fjelf-
mant födas, och tidehvarfvets forglöfa lijer* 
nor ej behöfva likafom med hammarflag bul
tas till våckelfe och åtanka dårutaf. I frå
gan om dygd år det kanlke en compliment 
Vi göre våra hederliga Förfader, om vi fin-

n« 
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ne ofs belåtne med deras kunfkaper; inen 
om de kunde fe ner tili ois, hvem vet om 
de hade någon annan att göra ofs tillbaka ? 

Sven/ka. 

Man fkulle med en ringa grad af juri-
difk kiyftighet kunna beviia huru ytterligt 
fvcirt det ar att lkrifva Svenfka begripligt. 
Det år inte juft den fannafle af alla fatfer; 
jnen den juridifka fordran ar blott pä for-
fvarlighet: och den låfande Allmänheten vet 
nog, att bevis for denna fals fkulle kunna 
framdragas ristals: det Ikulle ej heller vara 
ett alldeles ofverflödigt arbete: de ikuile ut
göra ett dyrbart archiv- at t förvara, till en 
liten hjelpreda vid menlkliga oförnuftets hi-
floria. 

Ingen må ånda tro, att jag har talat-
om att fkrifva Tankar: det vore ett archiv 
att häpna för; jag talar bara om att fkrif
va Språk. Hvar och en fkrifvande gör ett 
af två: fammanfdtter, eller ôfverfâtter. All 
flyl i fammanfåttning kan mycket behän
digt indelas i tre clafler : Fruntimmers - {ïy-
len, den Juridifia, och den Goda. Man 
fer val, att det år ingen obetydlig theori, 
fom har fina ordentliga afdelningar. 

Konften att lkrifva i Fruntimmers • fiy{ 
beftâr hufvudfakligen dåruti, att lata Tan-
ksNia i ytterfta bralka fkynda fig uwdan all 
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éi'dning, och pennan undan all rigtighet i 
uttrycket. Denna konft innebar en fkenbar 
liendfkap mot Logican och Grammatican, 
hvilka man ock ej bör vågra den råttvifan, 
att de 3ga något firåft och pedantifkt i fi
na phifionomier. Umganges-Ipräket däremot 
år defs trogna ledare: och hvarfore? Ty 
man har då den dubbla forman, att kunna 
använda både rigtigheten och origtigbeten : 
den förra fåfom ic ke förbuden, den fenare 
fåfom ålfkvård. Ockfa kau ingen annan ån 
en lumpen Metaphyficus och en Ord-vurm 
neka, att det ligger någon ting oåndeligen 
beundransvårdt och interesfant i den lotteri-
flump, hvarigenom tankar i focieteten fö
das , och i den fpråk-frihet hvarmed de yti 
tras. En befkedlig tankare i en vrå fkulle 
lnart tro fig hora en mångd fnÅlla barn, 
fom beråtta fina drömmar. Något fympa-
thifkt ligger ock i allt barn-joller : det kan 
fmitta den mognade mennifka: och hvad 
under att man vill på papperet vara lika 
aimable, fom når man talar? 

Hemligheten af den ^furidijka fiijlrn 
åter ligger dåruti, i:ç> att inom hvarje tal-
mening fa m m and alla ett få flört antal ord, 
fom en lungfiark mennifka förmår utfåga i 
en enda andedrågt; 2:0 att genom conjun-
clioner fa förknippa, och genom parenthe-
fer få hopvefva alja meningar inbördes, att 

c» 
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en fimpel åhörare fkall beundra tankefölj
dernas djuphet, och en låfare behôfva an-
vanda tre modiga gångers låsning for att 
fatta dem. Denna ftyl har oåndeligt myc
ken gravite't: den lar förmodeligen vara en 
lämning efter det tidehvarf, då man ej kun
de vara Ämbetsman utan peruk, fom ver-
keligen ger ett anfigte djupfinnighet och 
majeftat. En fa da 11 Ayl utefluter ej heller 
rigtigheten: bara klarheten och redigheten; 
men med dem fkulle graviteten *fvârligen 
kunna bibehållas : hvar och en pöbel - unge 
fkulle möjligen kunna begripa hvar fak : de 
aro ej heller nagonftådes i lagen fa uttryck
ligen påbudna, att icke man med godt 
famvete kan följa en tablatur, heliggjord 
genom ett förfvunnit tidehvarfs ärevördiga 
vana. Man vet val att denna flags flylvåf-
nad är till det mâfta aflagd i Frankrike, 
och en rimligare i flållet införd ; men man 
gör val att ej följa fâdana efterdömen: det 
vore våi den brottfligafte moderation i verl-
den, att tro något godt kunna göras ibland 
Jacobiner: och man hör ju få ofta förmålas, att 
Franfka nationen beflår af intet annat? 

Om den Goda fltflen vill jag ej mycket 
orda. Den utmärker fig genom två flags 
rigtighet : den grammatifka, eller ett regel-
måsfigt fpråk-bruk; och den logifka, eller en 
klar ordning mellao idéerna. Denna fiyl 
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Sr livarken familier, eller ärevördig. Men 
den Sr naturlig, få, att livar je Låfare an-
fer honom for lätt : och likväl Sr de t myc
ket lättare att fammanfiarfva ett fruntimmers-
bref och hoptrafla ett ut flag, Sn att (krifva 
en fida vittert, hiftorifkt eller vetenfkapligt. 

Detta vare likfom i flygande fagt om 
Sammanfattningar på Svenlka. Nu litet om 
Öfoerfåitningar. 

Alla ÖfverfSttare (de få goda undantag
na) kunna indelas i tvä flag: Trålar, och 
^facobiner : (jag ber mina Låfare mycket om 
förlåtelfe, men jyg kan ej underlåta att följa 
med mitt tidehvarf, och fe Jacobineröfverallt). 
Med de fenare förftår jag fadane, loin långt 
ifrån att följa fina hufvudlkrifters ordalydei-
fe, oförfynt tillåta fig utfvafningar från fjelf-
va deras tankemening: laglofe och förfåtli-
ge rebeller, fom mörda en fattig autor i 
detfamma de fora honom på fvenfk botten. 
(Se åtfkilliga ganfka rSttvifa Recenfioner i Jour
nalen for Svenfk Litteratur). De förre Sroftda-
ne, fom få till fågandes krala tä tt utmed hvar 
bokftaf af fitt heliga original, och med den 
fromma Scriblerus anfe åfven rotten vSfentlig 
hos en antikvitet. Tanke-meningen och fpråk-
lynnet infe de ej : huru fkulle mullvaden fe 
fijernorna ? Bara bara Bokfiafven f e de : och 
gunås i, den dödar vifst. Jag kan aldrig glöm
ma följande rader ur eu öfverfåttning från 

Fran-
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Franfyfkan: "Innam återhållandet af den fkö* 
"na Litteraturen i Frankrike, tillbod Skåde-
"platfen icke annatt än det fom var måft 
"lågt och måft affinaikande, igenom det bruk 
"livaruti man var i den dar tiden, att icke 
"välja perlonagerna annat än affkummet af 
"folket. Man måftte uphoja henne till hôj-
"den af verds-folke:t : man maße, för att gö-
"ra henne nyttig, Hata tala ät fkådefpelarena 
"ledernas fpråk och. det af de ädla lidelfer-
"na : och det är det lom hafva gjort våra 
"odödlige fkalder, Moliere, Petter Kråka 
"och Johan Rot." JsFog äro desfa ord, fä 
vida möjligt är, Svenfka; men Svenfk fpråk-
mening, författarens mening, och enkel klar 
förnufts-mening, dem år öfyerfåttarcn litet 
längt ifrån: och hvarföre? För det, att han 
år för nåra Orden. I fanning, mina kära 
Låfare, år icke tråldomfens anda den fåm-
fla fom kan fa inagt med en öfverfättau-
de, likafom med livar och en annan flags 
mennifka. Det år en oduglighets- och 
eländes - anda. Den fjelfsvåldiga tankan, 
ehuru obehörig, år likväl en tanka : den 
har något egenkraftigt uti fig : af den kan 
något göras: af den förra kan göras platt 
intet. Något vårderligt kan finnas hos en 
mennifka af utlvåfvande begrepp och fju-
dande pasfioner j men bara elände hos den 
fora behofvcr furelkrift för att både tänka 
ocji röras. Men 
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Men nu, dâ vi finne fa mycken ofven-
ïka fkrifvas, antingen i original eller ef-
terhärmning, hvad är till görsnde med 
Herrar Scriblerer? Intet annat än det en 
ftor och värdig Granfkare i niânga âr 
gjorde, och gjorde till lin d öd: ßälia dev
ras fkrifter att fkämmas inför Publiken, 
och remittera dem Jjelfva helt fagtmodigt 
till förnufts - läran och Grammatical!. Och 
hvarföre har denna litterära aga nu mera 
upphört? Tror man att det är nog med 
en blott månatlig , när det fyndas dageli-
gen ? Eller är den ßora, moderata, men 
eftertryckliga Granfkarens anda flocknad 
ined honom fjelf? 

Kung.  

Ett vifst antal fekler äro förflutne, hvar* 
Under m an anfett ordet Kung fynonymt 
med Gud. Ett annat har kommit, da man 
gjort det till fynonymt, med Tyran. Hvar 
är fanningen? Här, fom annorftädes, midt 
emellan ytterligheterna. Det enda rätta 
begrepp därom har den, fom anfer en Kung 
Vara en mennifka förordnad att förvalta 
Statens högfta angelägenheter, efter Lagi 
Ärftelig eller Eleétif, är han alltid K ung 
med rätt ighet till lydnad , ty han är i bäggö 
fallen törordnad : och den underfâtliga lyd
naden , likafom Konunga-rättieheterna, ut-
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fläkas af Samfunds lagarna ,  gjorda àf deffl 
fom äga rätt  att  göra dem, och ,  där de 
brifta, af de Moralifka Lagarna. Ufur-
patören är icke K ung, ty han är icke för
ordnar],  Delpoten är.  icke Kung, ty hart 
flyr ej efter Lag, utan öfver Lagen. Kun
gen är icke Gud, ty han är Î alla hängen
den mennilka. Tyrannen är icke Kurg, 
ty han har afklädt (ig mennilkan. Men 
Kungen är ej heller Tyrann, icke eiis 
Förtryckare, fä länge han ej utöfvar an» 
dra rättigheter,  än dem, h vilka cn Ing* 
ligen, okonfilat,  otvungit,  och al alia be
rättigade gjord Statsförfattning honom öf» 
verlätit .  Oaktadt allt  fantail  rop emot Lud
vig den XVI, var han ej tyrann eller för* 
tryckare, därlöre att  han mot lagarna om 
Emigranterna, om Prälierna, och om fina 
emigrerade Slägtingar utöfvads litt Vetoi 
utöfningen däraf var hans klara räitighetj 
Statsförfattningen ,  fotn updrog honom den
na rättighet,  ägde aila kännetecken af en 
ordentligt gjord Lag: om Lagen i detta 
mål var ovis, fä ti l lhörde felet likväl icke 
honom. Styrande och lydande mâfte er
känna ett  öfverenskommit rättefnöre '3  och 
den lo m följer d et,  är ej Tyrann. 

I  fanning, om, under flera förflutna 
åldrar,  Kungar merändels varit  att  be k la* 
ga för fina tankar om fig Ijelfva, äio de 
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det i härvarande tidehvarf, för andras tan
kar om dem. Att tro fig, genom den högita 
och mäft vördnadsvärda plats i Staten, 
vara lika vifst iklädd alla möjliga rättighe
ter, fom all möjlig magt, det var en för-
ftänds-brift hos en mängd framledne Re-
genter : och en få ftor förftånds-brift är be
klagansvärd. Men är det ej lika bekla-
gansvärdt , eller (kulle det rimligen vara 
blott ett ftraff fom efterkommande lida iör 
fina fäders fynder, ätt Regenter ej för fi
na lynnen, tänkefätt och geiningar njuti 
ens den rättvifa, fom tillkommer enlkilta 
mennilkor? att blötta titeln af Kung in-
gifver misltankan om förtryck? att mån
gen vid âtankari af en Kling, tänker blott 
på verkligheten af Ludvig XI;s eller Hen-
ric VIII:s exiftance, ej på möjligheten af 
Titi och Hehric IV;s? 

Sådan är imniöderatiotien : alltid enfidig^ 
alltid ytterlig. För defs rufiga fyn äro mils
räkningen, oklokheten, flumpen att mifs-
lyckas — allt elak vilja: och böje Ifen $ if-
Verri till godt och rätt beräknas ejj tros 
ej hos ett mifstänkt föremal. 

Likväl, om alla de fom omildt dömmä 
Regenter , ville befinna h Vad Morali fkt an
svar åtföljer deras kall, hvad djupt Och om
fattande lörftånd, h vad omätliga kunlkaper^ 
hVad Hora dygder, hvatl outtröttlig lysfell-
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fattning och verkfatnhet erfordras till 
defs uppfyllande j och ville de tillika är
ligen fräga fig ,  om de fjelfve äga förmå
gan att åtaga fig Regenters förbindel fer j 
la tror jag upprigtigt, att få ibland dem 
lkulle finnas därtill beredde. Och likväl 
är ännu icke allt béfinnadt. Den höga 
plats hvarpå en Kung är fiälld, de tufen-
tal eller millioner menniikor hvars väl 
han Ikall bevaka, de perfoner h vilka om-
gifva honom närmaft •— h uru många yt
tre inflytelfe-krafter ,  hvaraf han merän-
dels beror mer, än af fina perlor.liga c-
genfkaper! Det är ej i alla regerings - mål 
perfonligen han fom handlar, men det är 
lian ion» lår bära namnet för handlingen. 
Allmänheten ikönjer ej mer än den när-
mafte, påtagligare verkningen däraf, ej 
de vidt omfattande affigier, ej de aflägs-
mre effeder: hvad utomordentlig ikicklig-
het fordras da ej äfven hos den mäft ren-
hjertade ,  att handla pä en gäng rätt och 
tadelfritt! Frän det ltälle en Kung inne
har, där han med lätthet kan öfverfe det 
hela, huru 1'vårt däremot hr.r han ej att 
fkönja detaljerna ! och huru långt är ej i 
fjelfv.a verket afftåndet emellan honom 
och nationen! Så mägtig han är, huru 
mången vågar väl frambära lannirigen ren 
och förtrolla; för hans öron ? huru vill 
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allmänna opinionen framtränga till ho
nom? huru fKall han väl veta när han 
följer den , eller icke ? Med den niagt 
han innehar, huru mången egennyttig 
kryper ej omkring honom, för att (ig 
diirat begagna ! Huru fkall han fkilja den 
rättfinnige frän hycklaren? Merändels har 
en Kung ej varit privat: fällan har han 
varit Hälld i nödvändigheten att med 
lträngbefc granfka flit egit lynnej fällan 
har han ii aft lägenhet att känna den na
tion han flyr -, och mennifkans natur är 
honom näftan förborgad. Utan denna tre
faldiga erfarenhet, huru lätt är han ej 
underkaftad niifstag: och mifstag äro ej 
elak vilja. Tillägg den nödvändighet , 
hvaruti han genom den menikliga otill
räckligheten är fatt, att i de fläfta falt 
förtro fig ät andra j befinna huru ftarkt* 
äufkönt omärkligen, enfkilt ofkicklighec 
och enfkilta intresfen belägra honom, hu
ru de Häfte rå dgifvare ,för honom måla fa
ker och perfoner blott på det fätt de be-
höfva och han hälft vill höra; huru de 
merändels maka undan de ärliga frän hans 
fida, och för fvärtade fanningar och per
foner tillftängafå vida- mö jiigt är ,  vä
garna till thronenj huru de, under fme-
kande af hans tänkefätt och pasfioner, 
fniåningom föka föra honom till den öf-
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vertygelfe, att andra lofliga politifka gruncj*. 
fatfer och medel kunna gifvas, än de 
moralifka; och befinna fluteligen, att en 
Regent, med få ftoia pligter, i få grann-
laga belägenhet ftälld, är ändock ej en 
varelfe med ftörre naturliga fullkomliga 
heter än en annan mennifka; huru mänga 
fkäl (kall man ej dä finna, att fnarare be
klaga hans öde , än med hårdhet dömma 
hans gärningar ; att med tillfredsftällelfe. 
höra alla klara bevis af h^ns välvilja; 
att beundra en nyttig egenfkap eller en 
dygd hos honom, mer än hos någon an
nan ; att åtminftone låta honom vederfa
ras den jämna och öppenhjertiga rättvifa^ 
i omdömen, fom den aldraringafte af vå
ra likar har en ofiridig rättighet att af 
ofs fordra ! 

Man har (krifvit en Bok undej; titel: 
Crimes des Rois di France: h vårföre har 
man ej fkrifvit en, fom kunde blifva li
ka fann, faftän kanlke ej lika tjock, om, 
deras dygder? Sedan den ena är utgif-
ven, vore det ej mer än rättvitt, att den 
andra följde efter. Me n det har ej (kedt. 
Sådan är Politiken, i hiva,d hand fom hälft: 
magten ligger: aLtid enfidig. Moralen 
enfam är rättvis: och moralen är ett li
ka nödvändigt rätfcfnöre för Underfåtare, 
(om för Kungar. 
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Det tyckes vara tid, att Sanningens 
vila ftyrka en gäng får mota all ötver-
drift. 

D ö d s -  S t r a f f .  

Efter tefva är en ibland mennifkans 
vigtigafte rättigheter ,  måfle det ock va
ra en ibland de vigtigaite frågor, ndr lif-
Vt t  k vi med råtta henne ber oj vas? Man vet, 
att till och med den frågan är uppkallad, 
om lilvet kan henne beröfvas? Man vet, 
att ett land i Europa finnes, ditr döds-
ßraffen varit alldeles alfkaffade. Min tan
ke är ej att här vilja afgöra hvad för
nuftet bjuder i detta ämne. Jag väcker 
aliénait deifa frågor ,  till efterflnnande af 
dem, fom genom fina ämbeten eller phi-
loiophifk djupfinnighet äro niera berätti
gade att upplöfa dem. 

Det är en fanning, att vår Svenfka 
Lag är friare, än kanfke någon annan 
Lag i Europa, från blodiga grymheter, 
och från deifa ftraff, fom, oaktadt inför
da med betänldamhet och en välgörande 
affigt, likväl fkylle vara mord, om de be
funnes ftrida mot grunderna af en fann 
moralitet. Men Ikulle det därföre ej va
ra nyttigt, om en ladan Corps fom en 
Lag Commisfion tidtals företoge fig under
ökningen af alla ftraifs tillämplighet, och 
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den förutgående vigtiga granfkningen hu
ruvida de allmänna ftraff-principerne i La
gen äro enfe med de fociala principer, 
1'om en växande Upplysning utvecklat till 
ftörre klarhet , än tillförene ? Skulle det 
ej vara nyttigt , att en la kunnig och er
faren Corps, i följe af fina undersöknin
gar , froâningoi» utarbetade och famlade 
förflag, tjenlige att vid inträffande tillfäl
len föreläggas dem, fom äga rättighet att 
befluta om deras kraft af lag, eller icke? 

Det är nogfamt bekant huru länge 
hdnga, enligt Svenfka Lagen, var ett ftraff 
för fiötd. Ehuru klart det numera är, att 
ett fådant ftraff är olämpligt, är grymt,, 
för ett fådant brott, behöfde likväl mem 
»i/ko-förnuftet lägga en läng period af år 
till rygga , för att finna det, finna att för
luft af lifvet är en omåttlig öfverbetal» 
ning för förluft af egendom. Skulle det 
ej vara möjligt, att man, efter en änna 
längre period , hunnit till den upptäckt , 
att falfkhet och. bedrägeri, när de endafi 
åfyfta Statens eller enfkiltes egendom, 
att fä kallade Statsbrott, när de ej hafva;  

mord i följe eller beviflig af figt, vore li
ka öfvermåligt ftraff de genom beläggan
de af Döds ftraff? Sa kulle man ej möjli
gen vid en forgfällig granfkning upptäcka, 
att Mord med vilja är det enda Brott, 
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hvaremot Dörls-ßrnff eqiii'valerar? Att be-
yöfvande af lifvet ej vore ett ftraff, utan 
en hämd, för allt flags beröfvande af e-
gendom, för beröfvande af frihet och an
dra medborgerliga rättigheter, för fkilj-
a g t i g a  t a n k e f ä t t  o c h  ö f v e r t y g e l f e r  m . m . ?  

Ännu en gång, deiFa frågor uppka-
fias ej här därföre, att man anfer dem 
alldeles klara och obeftridliga; och man 
fiuille anfe den Under - Domare för ovär
dig fitt Ämbete, foin kunde väga att i :  

nämnde fall följa, icke Lagen, utan litt 
enlkilta begrepp. Tvärtom uppkallas de 
för att pröfvas , för det de ej äro allde
les klara, för det att â ena fidan en mo
gen och betänkfam granfkning bör före
gå all vigtig lag-förändring, och, å den 
andra, ej aliénait Stater, utan menlklig-
heten har ett klart intreffe och en lika 
klar fordran att af Lagar, iom älka lyd
nad, behandlas jämt rätt, icke lösgif-
vas till fjelfsvål.d, men ockfå icke mils
handlas. 
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Billig Reform i vijfa Religionen row 
de ämnen. 

Den reform uti en del Religionen fâ nä
ra rörande ämnen, hvarom flere, under 
desfa fednare år, vidtagne anftalter gifva 
et önlkadt hopp, kan ej annat än ligga, 
hvar och en tänkande mennjlka på det öm* 
niafte om hjertat. — Småningom har vårt 
fädernesland uti konfters och vetenffcapcrs. 
odling upftigit till den höjd , iom fä ut
märkt hedrar Nationen; fmåningom har 
uplysningens fackla mera allmänt fprid c li
na välgörande ftrålar öfver de fläfte ämnen. 
Men Religionen tyckes likväl i detta fall 
vara märkeligen vanlottad. Som Skïilte& 
är den källa, hvarifrån defs fanningar'ut», 
flyta, till underüod för förnuftets naturlig a 
känfla i famma ämnen, mäfte denna k äk 
la lorglälligt hevaras vid fin renhet ; och 
fom desfa länningars antagande befrämjas 
genom tjänliga hjelpemedel, måfte desfa 
hjelpemedel vara klokt afpaslade för fit 
ändamål, deräft Religionens välgörande 
inflytelfe icke Ikall hindras eller aldeles 
iörloras. .Och huruvida desfa ämnen, i 
öfverensftämnielfe med, närvarande tiders 
ljus, blifvit vårdade, d.erom torde man ä« 
ga många, anledningar at tvifla. Jämförom 
^en fmak och ßädning, fom utmärker när-

va.-



Varande tidehyarf i flere affeeoden, ïnecj 
(jen entald och låghet, foin ännu röjdes 
i det förra århundradet j o.çh äfven den join
dre uplyfte fkall finna behofvet af en föräd
ling i affeende på Religionen, ivarande e. 
mot den lom är få märkbar i andra ämnen. 
Detta behof tyckes åter i fynnerhet utfträc-
ka tig till Bibeln Pfalmbok, Kyrkohandbok 
pch Cateches. 

Samma fkäl ,  fom förmådde den flore 
Guftaf Adolph och den nitilke C^arl XI, 
at, efter frarnlupna tidehyarf af omkring 
70 år, beförja nya öfverfättningar af den 
Jieliga Bibelen ,  (hvilka, utom en närmare 
pfverensftämm.elfe med grundfpråken ,  grun
dad på en närmare kännedom af Överlan
dets fordna feder och författningar, borde 
älven nogare lämpas efter den odling mo
dersmålet erhållit), blifva äfven nu gäl
lande, då et helt Seculum ,  utmärkt af 
ßörre forfknings-nit och uplysning än nå
got af de föregående, framlkridit, fedan 
denna Guddomliga Bok fednaft ärhölt en 
förbättrad tolkning. — jämförelfen emel
lan Ulphilas bibeltolkning i 4:de århundra
det ,  och den ,  hvilken den heliga Brita 
(Brahe) genom Kaniken i Linköping ,  Ma
gitter Mathias, beförjde i det 14^03 jäm-
förelfen emellan denne, och dem ,  hvil-. 
ka Laurentius Andrere ,  biträdd af Olaus 
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Petri, famt Laur. Petri, underftödd af de 
liftnämde , framlämnade under fjeifva re
formations tiden , vifar i fanning gradevis 
de fednares företräde framför de förre. 
Likväl fordrades icke längre tidfkifte, än 
det nyfsnämde, iör at updaga ett nytt be-
hof af förbättrade "bibel - öfverlättriingar, 
af de orlaker, fom i de Kongl. brefven 
därom finnas anförde, hvaribland förtjä
nar anmärkas orden uti Kongl Inftruftio-
lien at d. 8 Julii 1691 : Svmflta ord, fem 
intet voro väl pifna, eller illa lydde, failli 
/ år byt as i fådaney /am tjänligare vore; äf-
ven fom det är anmärknings värdt, hvad 
de af Konung Guflaf Adolph committera« 
de bibeltolkare , Rudbeck och Lenxus , la-
foni fit förfvar för någon afvikelfe från 
den ärhäldna förefkriften, anföra inför Rik
lens Prefterlkap uti Örebro 1617: Än/hänt 
obfervationes Strdngneßnfes förtjänte fit be
röm , fiimos likväl ddruti några fel ; emedan 
de mer ände ls grundade fig pû Lut fieri fednare 
förändringar, kvilha ftundotn voro mindre lyck
liga. Och då des fa f kjäl, el ter mer än et 
århundrades förlopp, åter med fpråkets 
märkeliga odling och en utmärkt forfknings-
kundlkap i Öflerlandets fornhäfder framte 

huru nödig är dä icke en förbättrad 
bibeltolkning? Ockfâ hafva deila fkjäl, in
ledde af de vife Styrande, vilat fin ft yr

k a .  



ka ,  dâ,  af  flere upmuntringar därt i l l  j  fa* 

loin Kongl.  Maj:ts  och Rikets Cancellie* 

Collegii  underdåniga hemftälian t i l l  Konun

gen om nödig bibel-  förbät tning redan d.  2 

April l  1750,  vi  ändteligen nu äga en ny 

öfverfät tning af  den Heliga tkri t t  at  t ryc

ket  utgifven ;  men det  är  dels  allmänna an

tagande ,  lom ännu åter  ft å r  för  vår önfkan.  

Måtte icke några uptäckte br if ter  i  det ta 

arbete,  urfprungne irân en fördomsfull  far« 

hoga,  at  genom ftarka afbrott  Iran urål« 

driga meningar framlägga fakerne i  deras 

nu varande l jus ,  blifva e t  hinder för  et  

Inart  upfyliande af  denna önlkan !  Dock lär  

vifst  icke denna frugtan äga rum ,  däreft  

det  hela få väl  lyckats ,  lom Doé.  Ting-

ftadii enfkildta öfveriattningar af P[altaren, 

bok m. m. ,  hvilka lå värdigt  vit tna 

om lit-  företräde framför deiörra ,  och äf-

ven vifa med hvad begriplighet  och nytta 

de bibli lka ianningarne (kil l ie  mottagas,  

däreft  hela boken beledfagades med laken 

få u ply fände anmärkningar ,  lom före* 

nänide t lycken däraf.  — De finnas väl ,  

lom, kanlke välmenande,  men l ikväl  

fördoms -  tul le ,  it ' ra  för  bibehållandet  af  

den gamla Bibelen,  af  det  fkälj  at  Guds 

ord bör bsvarasj  den ftörfta enfald,  af-

Ikildt  frän verdfl iga fkrif ters  f tarkare och 

grannare uttryck.  Men huru l i tet  kän

na 



ha väl desfe den höga vältalighet, tom 
framlyfer i de Häfte bibliika böckers urfkrift j 
hvilkcn ju bör j på hvad fprâk lom häldll 
öfverfatt, iklädas clen dr ägt j fom är hen-
Sie egen. Med medelmåttig kännedom af 
Öfterländningarnes 1'pråk o ch feder, fkola 
vi hös de biblilke för fat ta re na igenfinna 
ten äfven fa lylande vältalighet j fom hos 
en Demoftenes och Socrates, en Cicero och 
Cato, desfe Grekernas Och Ro marenas väl
taligare Philolopher. Betragtorii de pryd
liga och känflofulla tal, fom Mofes, ein 
ligt defs femte bok, ftälde til! fit älfkade 
Ilraelj lamt den höga och rörande låf-
fongj fom han, med en tackfani känflä 
af förlofsningen ur Pharaos hand, inftäm-
de på röda hafvets ftränder; betragtom 
Davids pfalmer, få linrike och förtjufande j 
brtragtom propheternas Ikrifter gemetl-
lamt, få lifiigt tolkande de varmalte öch 
ädlafte känflor. ja, gtanfköm de djupfin-
iiiga tal ,  lom Paulus, Gamaliels vittrè 
lärjunge, efter fin öfvergåtig till Chrift-
iia Religionen, hållit, och de finrika e-
piftlar, hvafmed han riktat Chrifina för-
famlingen, till defs ovärderliga hytta; grarn 
Ikom Johannis arbeten, lä höge, at de 
ftundom likfom förlora fig i känflofüllhet j 
granlkon! Jefü apoftlars Ikrifter utan un-
dantas:, fulle af eld och värma. Och 
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ifi&ft fka ll Visfcrligen finna billigheten af 
et moget * ftadgadt och hegt fprâk i tolk
ningen af alla defsa författares fkrifter, få 
frarnt de icke fkola urarta frätt fine origi
naler. Och dâ, för öfrigt, ett fa ftort af-
11 and röjer fig emellan ftädningen uti för
ra och närvarande tidehvarfs andeliga 
drifter j hvaröm, fä väl desfe fednare 
års ypperliga Bönedags - Placater j  fom ock 
en del vittre Lärares vältaliga prediknin
gar (mäflerftycken i tankettyrka, moral 
Dih rörande fkönhet) ^ jämförde med forn
tidens dylika arbeten, fa tydeligen vits-
brda • hvarföre Ikulle nian ej billigt önfka 
en lika ftädad fmaki fjelfva k ällan, hvar-
ifrån desfa arbeten Urfpringä ? Intet inkaft 
mot antagandet at en förbättrad bibelöfver-
fattning, grundadt pä billigheten att bibe
hålla den fofdna i fin enfald ,  bör fåledes 
blitva gällande; men et medel, till ert 
lättare åtkom(l af et fa vigtigt arbete för 
den mindre bemedlade Medborgaren * vd-
te at önfka, och detta torde fäkraft vin
nas genom ett förnuftigt urval af en del 
mindre vigtiga biblifka böcker, hvars nyt* 
ta redan infågs af en Ulphilas, fom med 
nteflutande af Konunga- och Crcnike-böc-
kerne, gaf våra Göthifka fader i Moefieri 
den förfia öfverfättüing. af bi bien på deras 
modersmål. 

Länt-



Lämpe vi nu föregående flutfatïer ät-
Ven på vår nuvarande Pfahpbok, hurit 
påtagligt blir dâ icke ockfâ behofvet af 
defs förbättring? Odlingen af poëtens yr' 
ke under loppet af förflutne Secu lum , ta
lar med hög röfl för våra kyrkofongers 
förbättrande , hvilka, om de juft icke bo* 
ra innehålla lika uphöjda uttryck med et 
philolophilkt ode, atminftone böra vara 
känfloiulle och Hädade , famt frie frän det 
•affmakeliga och orimliga, fom fa lätt up-
täckes i flera af våra nu brukeliga. Li
ka fom en Runit, en Stjerahjelms , ju kan* 
Ike en Dalins arbeten, oagtadt deras för* 
tjenfter på fin t id, läfas med olika min* 
dre nöje, än en Creutz's, en Gyllenborgs > 
en Kellgrens , en Leopolds, hvilka få märk
bart öfvertrafFa dem5 äfvenfå måfte de Re* 
ligions fånger, fom fvara emot närvaran
de tids poetifka framfteg, vida verkfam-
mare uplilva Guds*dyrkarens känflor, äit 
de, fom äro urlprungne frän et mindre od* 
ladt tidehvarfs bemödanden, ehuru desfe 
dä lvarade lika fullkomligt emot fit ända
mål. Om ock den mindre höffade delen 
ibland et folk ,  (kulle fynas väl belåten med 
våra nu brukeliga pfalmer, hvaraf en del 
ej kan frånkännas fitt verkeliga värde, 
och fåledes kan afven vara betydligt upp
byggande ; là felar dock alldrig, att den 
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tipplyftare delen, fom aldrig kan undgå att 
upptacka det felagtiga, ar berättigad till en 
förbättring deraf, fom fvarar emot defs ön-
fkan och behof, haldfl denna förbättring 
m ii ft e åfven blifva mer gagnelig for de för
ra , och de fednare da icke nödgas med o-
behag deltaga i en andagts-ofning, fom ej 
lvarar mot tidehvarfvets odling i andra af-
ieenden. — Vi a ro redan lycklige nog i 
hoppet, att fnart finna var brill i detta fall 
afliuipen genom antagandet af de prof-pfal-
mer, hvilka jufi tyckas vfnta pä den for-
fattning, fomi ålägger det; men huru myc
ket torde dock icke härvid brifta? Dels i an-
feende till de all manna prediko-texter, hvil
ka, om de åndteligjjn, olikt den Reformer
ta Förfamlingens billiga frihet i deras val, 
fkola ii rügen likformige bibehållas, och fam
lade, efter förriga bruket 4 förvaras, dock 
få val behöfde en betydande förändring i  

15mpad efter de tillfallen, da de förklaras 5 
dels ock i anfeende till de vid altare-tjånflen * 
före och efter, brukeliga böner, hvilka, 0111 
de icke alldeles borde förnyas, till det mind-
fia fordra en betydande upphö jelfe utur fin 
nu varande låghet. I det förra fallet, hu
ru illa afpaffad tyckes icke evangelifka texten 
pä andra Juldagen, och huru tjänlig kunde 
icke mången annan vara; i det fednare . il-
ter, huru mycken non fens upptäckes icke i 

N:a 36, E A allt 



66 

allt for många få kallade collecta och bö
ner? Deila brißer fynes det vara hogft nö
digt att afhjelpa ; hvarjåmte ockfä en anfeu-
lig inlkrånkning, få i antalet af pfalmer, 
fom af andra Sinnen kunde tåJas, till lin
dring i pri fet vid bokens föryttrande. Och 
med hvilket gladt hopp vantar icke Sven» 
fka Förfamlingen defla fördelar, då vi re
dan , fom ett tjenligt förråd till fyllande af 
en öfverklagad brill, âge en del af våra nu 
varande pfalmer la värdigt förbåttrade af all
mänt arkanda fnillen, och alldeles nya pfal
mer belönte af Svenfka Academien, lamt 
åndteligen Profesfor ôdmans, förmodeligen 
ällmänt gillade, lörfök i famma ä mne; och 
då det fom för öfrigt kan fela, fnart kan 
vara råttadt. 

Hvad Kyrko-liandboken beträffar, lar man 
kunna anfe den fåfom till en flor del odu-
gelig och olämplig i ett upplyft tidehvarf. 
Defs efterföljd vid högtidliga och Gudeliga 
förrättningar, Sr ofta olmakelig, flundom 
till och med löjlig, och merandels öfverflö-
digt vidlöfdg. Vid Dopelfen, hvad fkulle 
mer behöfvas, an ett finnrikt råfonement 
öfver ämnet, tros-bekannelfen, och fjelfva 
förrättningen befeglad med en kånflo full bön, 
då en hvar larer finna mångfaldiga iterera-
de böner af ett och famma innehåll, allde
les öfverfiodige? Vid ågtenlkapet, huru till
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rnckligt, att efter en lûtnpelig ârinran om 
de inbördes pligter, Tom utgöra iL.ndcts 
lyckfalighet, belegla. fjeifva vigieJn med en 
bon om Guds våJfignelle öfver de förenade, 
o. f. v.? Vid den offenteliga Gudstjäaflen, 
torde blott de egenteiiga pfalmerne böra 
fjungas, men den Cliriffcliga tros - bekf ii.uel-
fen, med dyrka och tydeiighet obunden för
fattad, lâfas, famt m'isk.ndet kanfke uppho
ra. I detta füll, åro vi ej eller utan hopp 
om fnar förbättring, dä vi redan ägs en fö-
reflagen handbok färdig, hvilken, genom de 
flora fqrtjânfter den oftridigt åger, (kall 
blifva ganfka välkommen i Fôrfamlingeus 
händer. Någon vidflrScktare förändring af 
den förra, torde likval tillafventyrs kunnat 
tillåtas. Val ar det fl; nu t, att varlamma 
fleg S ro nödige i reformer af detta flag, dû 
den mindre tankande torde af dem vilja (lu
ta till förändring i fjeifva Religions-dogmer-
ne •, men om hela århundraden (kola fram-
fkrida emellan hvarje fa infkrankt förändring 
i Kyrkobruken, fa blir val all anledning att 
befara, det délias förbättring made (la långt 
efter den annars med fa flora fleg framfkri
dande allmänna upplysningen, och va ra an-
clagtsöfningar, befmittade med Päfvifka öf-
verlefvor, aniiu i feeler därmed contraflera. 
Om man för öfrigt exempelvis fluille tillåta 
fig någon anmärkning öfver den nya hand. 
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boken, la vore det val billigt den, at vid 
dopelfe-fårråttningen något af de fordna h ar
da uttryck , hvaröfver fjelfva den mindre tan
kande nu börjat kanna lig /lott, icke ånnu 
biifvit nog miidradt, och at vid nattvardens 
utdelande icke Stiftarens egen fôrelkrift, fom 
annars fa liiligt uttrycker ändamålet, far gal
la, af na ra detta innehall: detta går till 
Fr alfarens ffifu Ghrifii aminnelfe, i ftâllet 
for de fprut brukeliga mindre tjenliga och 
vid fjelfva Aiftelfen främmande ord. 

Åndteligen ligger en ganfka kanbar brift 
inom vår Förfamling for öpen dager, uti 
defs behof af en alldeles mj ( man kan ty 
vårr ej laga förbättrad) Cateches; ert behof 
fa mycket kånbarare, fom lâro-embetet ; o-
agtadt tillgäng på båttre undervisnings-medel, 
år genom författningar förbundit, att nyt
tja Svebelii arbete i detta affeende. Med 
billig aktning for Lutheri fortjenfter, hvil-
ka alltid böra förvaras i ett tackfamt min
ne inom Chrifina Förfamlingen, for hvars 
val han fa nitifkt arbetade, måfte man dock 
till flå, att hans mindre Cateches åfven be-
höfver anfenlig förbättring, både hvad ord
ningen och hvad andra delar vidkommer; 
och man larer fvårligen kunna finna något 
mer gällande hinder for denna förbättring, 
an för den redan ofta beförjda andring af 
hans bibeltolkning. Men hvad åter angår 
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Svebelii förklaring ôfver den foreitåmde, la-
rer den knappad tala någon förbättring, u-
tan fordra fullkomlig förnyelfe. Svebelii 
minne fordunklas icke genom denna fan
ning. Hans arbete ågde ju fin flora för-
tjenft på fin tid , da ingen annan fram v i la
de något båttre; men att det for närvaran
de tidehvarf år ofullkomligt och odugligt, 
lårer vara öfverflödigt att bevifa. Lyckligt 
faledes, om hoppet pä en förbättrad Under
visningsbok i Chrifiendoms-lanningarne fnart 
blefve uppfyldt, da vi redan ibland ofs dår-
till åge få många vackra åmnen ; och lyck
ligt, om hårvid vunnes den vigtiga förmon, 
att få vål frågor fom fvar blelvo korta, ty
deliga och afgôrande. 

Dock 1 alla ofvannåmde åmnen, hvil-
ken glad utfigt öppnar fig icke for det Sven-
fka Sion, då en ôfver de fl a föremål redan 
nedfatt nittflc och famvets-öm Committee, 
år i full verkfamhet att fvara emot fitt för
troende, och då det vanligen varit, och fkall 
nu med vifshet blifva, Gußavers loft, att 
l»efiåmja de» fanna Religionens forkofran. 

Om 
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Om Salltpeterfjuderi - Inrättningen i 
Sverige. 

(Inlämiiadt till ett Sockenftiimmo - protocoll 1799.) 

A iandsfaderlig ömhet for famtelige Rikets 
Inbyggare, har Kongl. Maj:t, under den 2 t 
Febr. forledit ar, jemfe nådigt årkannande 
af de ölägenheter det hittils öfiiga Salltpeter-
fjudnings-l'fttettilllkyndat dem, fom fjudnin-
garne underkaftade varit, allernådigft täckts 
föreflä åtfkiilige utvägar till Defs trogne Un-
derf.lt ares bclrielfe från de befvår, fom med 
denna flags fjudning ofkiljaktige varit ; fâfom 
i fynnerhet genom Plantladu - inrättningar, 
for hvilka atfkillige förmåner blifvit bevil
jade, och enfkiide ijuderier , med allernådigft 
anbud af 1 R:dr 24 fk. for hvart lisp:d. fom 
tillverkades; dock har Kongl. Maj:t i nåder 
anfedt fig icke böra eller kunna defla ut-
vagar anbefalla, utan deras vidtagande till 
liv-ars och ens fria val öfverlåmnat, och i-
jnedlertid anbefallt Landshöfdingarne, att i 
Lanct fi indela och i vifla fjudnings-hvarf 
förlägga alle hemman, af hvad natur och 
befkaffenhet de vara m "ige, att hvarje helt 
mantal för en ärlig tillverkning af ett halft 
lispund be ra k nas fkulle: hvarjeinte Kongl. 
Maj:t allernädigft täckts tillåta, att i han-
delte ä någon ort, livarken Plantladu-in
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rättningen , eller föreningar Sockne- Hårads-
eller Låns-vis fkulle hlifva möjliga, men 
Jordâgarne icke dels mindre onlkade att frän 
Krono - fjudningen i deras Ladugårdar frie 
blifva, det fkuile dem tillåtit vara, att hos 
Landsliôfdingarne foreflA den utväg de där
till for fig beqvåmligafl anfe kunde. 

Vi kunna i denna nådiga författning, 
viflerligen icke milskånna .den u tmarkta huld
het, med hvilken Kongl. Maj:t i nåder be
hagar omfatta Defs trogne underfàtare; ock-
fâ aro vi lika otvifvelaktigt beredvillige, 
-att mota en fadan Konungslig y until med 
användande af allt livad i var förmåga fin
nes. Med fadan bojelfe hafve vt iokt ofs 
underrattelfer i det foreflagna ämnet, i hopp 
att finna möjligheten for ofs, att emot det 
arbudna prifet af i R:dr 24 fl<. lisprdet 
kunna tillverka det förefatta cjvantum af ett 
halft pund på Mantalet: vi hafva dervid 
funnit och i det narmafte kunnat uträkna, 
huru mycken omkoflnad och huru mänga 
dagsverken fordras for tillverkning af n;i-
gre lisprd, uti hela den vidlöftlga proces-
fen fom denna tillredning fkall genomgf. in
nan varan blir färdig. Jorden fkall uppgrâf-
vas, utlakas och foras till pannan ; luten 
fkall fjudas, renas, hopkrampas och aflattas 
till falltpeter-våxt ; det färdiga godfet alfkol-
jas, torkas, inpackas och bortföras; den ut-



Jakade jorden återföras pä fitt Halle, Veds 
inköp och hemförfel, ett drygt forlag af 
årfordelige karl och redfkaper, famt ilera 
veckors handtlangning, utom aflôning till en 
kunnig fjudare, hvilken defsutom torde va
ra fvai" a tt århalla ; allt detta fkulle höja tili, 
verkningsprifet för några lisp:d lalltpeter, 
till mångdubbelt mera, ån den i nåder år-
budna betalningen af i R:d. 24 Ik. for lis-
pundet. 

Det blir för ofs faledes icke möjligt, att 
kunna verkAalla någon tillverkning af denna 
vara i fmått, utan liögA känbar forluA, den 
vi åro förlåkrade Kongl. Maj:t icke lårer 
tillåta. Att fiter i Aörre diAricter famman» 
fatta lig om en Aörre tillverkning, lårer blif-
va fa mycket lvårare, 1'om da tillverknin
gen icke bår lig under en enfkilds tillfyn, 
(len fa mycket mindre fkall lyckas i ett bo
lag af få många olika finnade Interesfenter, 
livilka icke ens kunna fammankomma utan 
genom vidlöftig omvåg, och for hvilka det 
defsutom torde blifva ett rått fvårt arbete» 
att upptânka och författa fadane bolags-re-? 
glor, fom kunde hafva beftånd j håldA da i 
Aallet för vinft, en högA fannolik förluA 
vore refultatet af hela i nrättningen. 

Det år af delTa lkål fom vi, faA med 
verkligt- mifsnôje, nodgas bekänna, det vi 
icke kunna begagna ofs af den i nåder upp

låt». 
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iåtne rättigheten, att förberöxde vara fjelfve 
tillverka ; och ehuru vi mycket val kanna 
de ölägenheter, fom åtfölja Kronofjuduin-
gen , öfver hvilken klagomal ofta föriports, 
och emot hvilket fjudningsfått, Kongl. Maj:t 
i nåder yttrar fig, det befvår och klagomal 
torde blifva förevigade 5 nödgas" v i likväl af 
de ofs lemnade alternativen, vaija detta, få-
fom mindre betungande, an fjelfva tillverk
ningen, hvaraf vi icke förftå mera, ån att 
den omöjligen kan för det åfatta prifet verk-
ftållas. Vi göre ofs förfåkrade, att Krono-
fjudarne få hädanefter, fom hittils, fiålla 
fig de utfärdade reglementen och författ
ningar till få noga efterlefnad, att ingen af 
landets inbyggare blir författ uti ett ofkyl-
digt lidande, eller att vi pä något fått blif
va ålagde nya tyngder och befvår ined fallt-
peter-jordens förande eller andre hnndtlang-
ningar, ån dem lagarne förefkrifva. 

Som det i alla fall år vår innerliga' Ô11-
fkan, att varda ifrån Krono-fjudningaune i 
våra Ladugårdar befriade, och det blifvit ofs 
i nåder tillåtit, att forejlå den utväg vi der-
till for ofs beqvdmlignß anfe, hafva vi trott 
ofs icke böra lemna detta tillfalle, att i un
derdånighet uppgifva vare tankar i ämnet. 

Att i Riket finnes ämne till Salltpeter, 
år lika vifst fom att- der finnes Mans- och 
Ladugårds-hus : under deffe, för detta ånda-
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målet anlagde , eller endaft icke med flit och 
uplât obrukbare gjorde, ar otvifvelaktigt full 
tillgäng for rikets hela behof af denna nod-
våndighets-vara ; livad äter beträffar Landets 
jord, fa kan man derom icke fåga annat, 
ån at den år mera och mindre tjenlig till 
lalltpeter-våxt, fa fom innehållande blandning 
af fâdane åmnen och partiklar, hvilka kun
na vara for denna våxt gagnelige eller fkad-
lige. Naturlig eller fjclf - cryltalliferad Sallt-
peter år icke ånnu funnen, utom i Oft-In-
dien, dar den fopasihopaf jord och ftenar, 
å hvilka den produceras, åfven fom den der-
ftådes kan fas af atlkillige flags plantor. Des-
fe åro de tv ån no enda flag af naturlig fallt-
peter: all annan år endaft börjad af natu
ren , och frambringas famt cryftalliferas ge
nom kondens tillhjelp, i fynnerhet af jord 
fom legat betåckt under hus, och deribland 
inaft på laglåndta och fuktiga Italien, hvar-
jemte den och med fordel kan extraheras ur 
gamla murar in. m. Enar nu hos ofs onekeli-
gen finnas nog åmnen till production af denna 
vara, och enar detta moder-åmnet ånda fa 
litet anvåndes till någon annan nytta och for
del for ågaren, men det icke defsmindre kla
gas ôfver brifl deraf; fa miifte det nödvän
digt gifvas någon annan orfak till denna 
brift, ån felande tillgäng pä åmnet. Då 
man vill upleta denna nödvändigt fubfifteran-
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de grundorfak till den ôfverklagade briften , 
ledes man otvungit tillbaka till uprinnelfen och 
hiflorien af Salltpeter-fjuderierna i riket. Lan
dets flirte utfkylder hafva ifrån början be
flått i producer och perfonliga handråcknin-
gar och biträden, fåledes har Jordboks-R'n-
tan utgjorts af en obetydlig del penningar, 
men hufvudfakligen i fpanmål, dagsverken, år
ligt biträde med ha Aar, Kungshåftars utfodring, 

"och okedagsverken vid de ädlare Metall ver
ken; hemmantals-råntan uti den urgamla gar
den, byggningshjelp tili Kungsgårdarne, rim
met och ved famt nya dagsverken och fkjutts-
ningar. Storfla delen af dcsfu ut lkylder haf
va tid efter annan blifvit förvandlade i pen
ningar och utgå ånnu på fådant fått, hvari-
bland ockfâ år den ifrån år 1642 till nål-
varande tid utgående falltpeter-hjelpen, belö
pande fig nu tili 24 J fk. på h vart mantal 
Krono och Skatte. 

Denna falltpeter-hjelp har landets allmo* 
ge åtagit fig emot det den fkulle blifva be
friad från de få mycket tryckande biträden 
af kôrslor och dagsverken, med hvilka den 
dittils var betungad ; och fkulle Kongl. Maj:t 
fedan igenom de tillfatte Krono fjudarena lå
ta beförja tillverkningen. Att nu denna fallt
peter-hjelp icke varit tillråckelig till koftna-
dens beflridande, kan vara troligt, emedan, 
icke fynnerlig lång tid derefter, Salltpeter« 
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plantladu - inrättningar varit af Konungarne 
tillfiyrkte och. åtfkillige förmåner derföre ut-
lofvade, hvilket likval icke haft någon för-
monlig följd. Imedlertid hade likväl Kongl. 
Maj:t förbehållit fig, at Krono-fjudarena Ikul-
le åga tillgäng till fjudning ur all jord un
dan Ladugårdshufen , och detta fa val * 1 Skat
te, fom å Frålfe och Säterier: huru desfe 
fednare kommit at ifrån denna fjudning ute
glömmas, år val icke få aldeles kå ndt 5 men 
att det fkedt år dock vifst, och torde for fin 
del liafva bidragit till den ininfkning i till
verkningen, ofver h vilken nu kan klagas. 

Icke defsmindre har Krono-fjudningen hit-
tils oafbrutit fortfarit, faftån troligen icke 
med den ifver och fart, fom åmnet fynts 
fordra ; men lika troligt på et fått, fom med-
fördt ölägenheter for landet, hvilket fåkraft 
kan Hutas af de tåta befvår, fom hårofver 
nåftan vid hvarje Riksdag blifvit anförde, 
ochi hvilka föranlåtit till en otrolig hop af 
refölutioner och förordnanden i åmnet , 
fom likvål icke varit tilråcklige hjelpemedel. 
Det onda lårer fiiledes icke kunna finnas an-
norftådes, ån i fakens natur och tilftållning ; 
och det måfte uptåckas för at kunna botas. 
Vi åro benägne at medgifva, det den utgå
ende faltpeter-hjelpen af Skattet med tiden 
blifvit otilråckelig för behofvet: detta har tvif-
vels utan, verkat på arbetslon erne, hvilka, 
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rattade efter tilg-"ngen, Mifvit knappe och 
hvaraf kommit brift pä arbetare. Detta kan 
A en a fidan vara en vällande orfak till mindre 
tillverkning : A an dra fidan har genoin fr-1-
fets undandragaiule, fa mycken ftörre olå
genhet fallit pa S kattet, defsutom förbundet 
tili ved- och failtpeter- korning för en år-
fåttning al 2 (k. milen, hvilket, 0111 det får 
anfes iom nödvändig följd af liten pennin-
ge-tillgäng, likväl visferligcn icke Ar ett up-
muntrande medel for inrättningen, och har 
förmodeligen börjat bereda den ovilja för 
faken, fo.m fluteligen blifvit fiadgad genom 
fjudarenas upförande mot allmogen. Att vil
ja neka det detta kunnat vara oordantligt, 
voié att bade mifskånna naturen al deras ftall-
ning och at emotßga arfarenheten. Desfe 
fjudare, omklädde med en flags Embetsman-
na-myndighet, famt dertil något klent lön-
te, hafva möjligtvis, da författningarne va
rit mindre determinata, kunnat ledas åt til-
grep, hvilka lagatne i ämnet v ål icke tillå
tit , men dem lagen i allmänhet icke för
mått afvånda, hvilket fynes vara tilråckeligen 
bevifadt, ej mindre af de klagomål deröfver 
fom vid Riksdagarne blifvit anförde, ån af de 
Reglementen, uplylda med förelagda viten jem-
tç ftraff af fpön ocli gatulopp , hvilka funnits 
nödvändiga till det ondas botande. Att 
likvå detta icke form ad t och, icke kunnat 

for-



i s  
forma håfva det inrättningen åtföljande fe
let, ar lätt att finna, da man kanner bon* 
dens relativa ft'llning till andre landets in
nevånare. Nåftan utan all flags kånnedo/n 
af fina rått- och fkyldighecer, år han 
van endaft at lyda. .Af de befallande, liar 
han intet eller minfl att frukta af de flör-
re Embètsrn "innen, hvilka hvarken af egen-
nytta eller mindre uplysning kunna fkada ; 
men det år af desfa fma, ånda ned till fallt-
peterfjudarne, fom han ß mycket mera år 
beroende, loin det år f.'kert, at en klent lönad 
arbetare måfie vara mera mon oin fin bärg
ning, ån nogräknad om medlen därtill. N;>r 
nu hårtill lågges, det hos ofs forfkråkligen 
tunga råttegängs-fåttet, hviiket i bevisningen 
lordrar famma, ofta längre omvåg för en 
liten huslig oförråtff , ån för en lifs fak, och 
råttelfen defsutom icke år nårmare, ån of
ta efter Here Häradsting, få blir icke fvärt 
att finna, det förfla och minfla verkan af 
allt detta fkolat biifva ovilja for hela inrätt
ningen. Att defle upptagna felen kunnat 
förorfaka tröghet i tillverkningen, hvadan 
brift redan uppkommit, eller kan vara att 
befara, år hvad vi nödgas frukta; men li
ka beredvillige och Ikyldige att låtta vår al-
lernådigfte Konung uti denna riksvårdandp 
omforgen, fom mone om att fâdant kan 
Ike utan de ölägenheter, fom ofs tillfkyn-

date 
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dats af Krono-fjudningen i våra ladugårdar, 
vilja vi uppgifva det medel vi oförgripeligen 
tro vara det enda råtta. 

Alla den månfkliga induftriehs foretag, 
fordra i allmänhet frihet, bejkydd och fåker-
het: få mifstag liafva haft mera f'kra ocli 
fvåra påföljder, nn ett motfatt förfarande i 
dylike faker; ty få vifst det ar, att månni-
fkans omtanke for bärgning och vinft leder 
induftrien, då åfvanberörda famhålls-förmå
ner oflordt njutas, till all den fullkomlig, 
het månfkliga fnillet möjligen kan upphin
na, få vifst å r det ockfå , att hvareft två »g 
och ofåkerhet, eller endafl: en opinion der-
om, i flållet mota, vandes ricktningen ifrån 
denna, till en annan for den rådiga fintlig-
heten ljufare fynpunkt, få vidt den finnes; 
eller ock, dar delfe ölägenheter i alla eller 
de flåfta näringar ligga i forvåg, forfvinner 
all hug for nya fpeculationer, och en hel 
Nations lynne urartar till en dod indolence. 

Nya och förut okånda inrättningar, lko-
la åfven med åtnjutande af deffe ofvannåmn-
de fôrmoner, åndå fordra en längre tid och 
åga en trögare fortkomft, få. fnar t de icke 
på låmpligt fått uppmuntras. Det fåkcaile 
och måft naturliga medel därtill, år en full
god betalning for varan; hvarfôre ock klo
ke regeringar , med någon ålagd införs-tull 
for utlåndfke tillverkningar, förhöjt prifet 
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till fordel fôr de inhåmfke, hvarigenom 
tvånne for Staten nyttige åndamål vunnits, 
nerttligeii en ny inkom/t igenom tullen, och 
uppmuntran for landets inbyggare, att en 
giing börja, för att fluteligen kunna tåfla 
med utlänningen. 

Om denna princip år ricktig, fom vi 
fulleligen tro, i anfeende till alla nya före* 
tag 5 mätte den vara fa mycket nödvändiga-
re att följa , da fadane förekomma, fom re-* 
dan af niigre håndelfer fått prevention och 
ovilja emot fig: och fom födan matte vi be-
trackta Salltpeter-fjudningen. För möjlighe
ten att uppdrifva denna till en lönande nä
ringsgren i landet, kan viflerligen ingen 
uppmuntran anles öfverfiödig. Som den in-
liåmfka 1'irer aga mera godhet och ttyrka, 
ån den naturliga ifrån Indien, fa blir detta 
ämne ett flcal till, att betala .den fom till
verkas i landet med få mycket högre pris, 
fom den, relatift till den andra, åger mc>-
ra intrinfequet varde; och haraf upkommer 
da ofelbart ratta prifet p:l d en Saltpeter, fom 
inom Riket frambringas kan. Om derfore 
tillverkningen gores fullkomligen fri ; om 
det tillverkade far blifva en åfven lika fa 
fri handelsvara, med ottörd rättighet att 
faljas ehvart fom håldfl ; da förtt lårer d,et 
vifa fig, om vi i denna våg kunna tåfla 
»red den utlånfke. Spm liidaut ar tåmme» 

li-



ligen att förmoda , få (kall ock , när det
ta inträffar, nödvändigt deraf följa, att 
tillverkningen med tiden (kall öka lig än
da till mänga gänger Rikets behof i freds
tid ,  och fåledes blifva eri få mycket o-
värderligare tillgång vid ett påträngande 
ffarkare behof^ fom krutet icke gärna da
ger att länge förvara , utan måfte för till
fället beredas. Att Kongl. Maj:t och Kro-
nan (kulle äga rättighet till all den till
verkade falhpetern , emot hvad andre en-
fkilte derföre redeligen böde, (örftås af 
fig fjelft älven fom fäkerheten för till
verkaren, att alldrig få (in vara på an
dre vilkor, ån emot full nöjaktig betal
ning ,  fatt under något förbud, (kall gif-
va honom hug att i ngå i det förlag, fom 
fcy handteringen ärfordrades. Skulle å-
ter, emot all förmodan , denna utväg icke 
vifa den nämnda verkan, att tillgången 
blefve tillräckelig inom Riket, då upp
täcktes otvungit, att denna näring vore o-
naturlig för landet, och borde då, 0111 be-
hofvet häraf vore mera likgiltigt, ofel
bart nedläggas; men fom varan är förRi> 
ket hög ft nödvändig och tillgången ut
ifrån icke alltid fäker att räkna på, få 
blefve ock då en uppoffring af ännu me. 
ra, än det utländfka prifet, oundvikelig, 
hvilket vi likväl icke hafve anledning att 
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fruckta ,  fâ vidt tullen på den utländ-
fta falltpetern förhöjes pâ fätt vi förut 
nämnt. 

H vac! fom ännu fäkrare fkulle leda 
till det fokta ändamålet, och fom fynes 
blitva rn otvungen följd af den nu före-
flagna ändringen med Saltpeter-glidningen, 
vore, att krut tillverkningen bleive, äf-
ven fom krutets förfäljning, fullkomligon 
fri. Bäda defla näringar äro i för ftarkt 
behof af hvarandra, för att kunna âtfkil-
jas, och de fynas icke af någon annan 
orlak kunna och böra infkränkas, än om 
tillverkningen uppfteg till d en höjd ,  att 
den kunde blifva känbar för fkogarne. I-
mediertid, och intill defs en fådan anftalt 
blefve nödig ( hvilket defsutom fa myc
ket mindre vore att befara, fom näringen 
icke utvidgade (ig pä andre, än fkogrika-
re orter), ikulle landet häraf draga en 
högft betydlig vinning, och ,  det fom än
nu mera är, Kongl. Maj:t och Kronan al-
tid äga att räkna på en mångdubblad till
gång ,  när Konungens och Rikets 1'äker-
het fådant fordrade. 

I de flälte länder hafva förfök blifvit 
gjorda, att dritva en eller annan näring 
undtr regeringarnes immediata befattning 
och på deras förlag. En altför fann är-
farehhet har ändt-eligen upptäckt och vi-



fat ,  att  (âdant alldrig kan lyckas; och dö 
flcite Regula inrättningar i  donna vag ^ 
hafva återfall i t  under enlkildes handlägg
ning. Om Kongl.  Maj:t  ocL Kronan haft  
någon vinfi  på fal  It  p<: ter-  o ch krut-t i l lVerk-
ningen, är ofs väl icke lä egenteligen be
kant;  men o ni ock få Ikulle vara > manne 
den (kulle kunna jnniöras m el d en riks-
vinft  ,•  fom fkuile uppkomma af d en expor
tation ,  hviiken nödvändigt följde af en 
fri  t i l lverkning? Månne icke inrättningen 
fnart  nog (kulle förköfra fig ända ti i l  at t  
tåla någon alg i f t  el ler utförs-dill? Och i  
al l  handelte,  hvarifrån ärhöll  Riket den
na nya t i l lväxt,  (ig t i l l  godo, pä (in han
delsväg? Ifrån fädané ämnen, fom tiU 
l igga ofruktbare och utan minlta pto-
duftion. 

Ledde af den varmafte t i l lgifvenhet för 
vår milde Konung och af naturlig kärlek 
för foüerlandet,  lamt öfveftygade om nyt
tan at  den uppgifna ändringen ,  anfe vi 
ofs derföre fä mycket mera (kyldige den-
famma i  underdånighet at t  föreflå,  font 
den fynes leda ti l l  det  ändamål,  Kongl.  
Maj-1 äfyftar,  och ti l l ika befriar landet 
fran de olägenheter Krono Çudningcn med-
forer.  Ofs âterftâr endaft  att  be Svara et t  
inkall ,  fom otvungit  vifar fig i  ä mnet.  

F 3 "Om 
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"Om den utgående falltpeter • hjelpen 
är otillräckelig älven för uppköpande af 
närvarande behof, hvadan ocklâ Kongl. 
Maj:t icke kunnat ärbjuda mera än i R:d. 
24 fii.  lisprdet, huru mycket otiilräckli-
gare fkulle den icke dä blifva för ett än
nu dyrare inköpspris?" — Vi kunne få 
mycket mindre neka otillräckligheten, fom 
vi icke härom hafve fäkra underrättelfer, 
men hafve medgifvit och antagit den för 
trolig: lika få litet kan det beftridas, att 
den fkulle blifva ännu mera otillräcklig i  
händelfe af högre tillverkningspris. Det
ta leder naturligt till den frågan: hvarfko-
la medel tagas till fy llande af denna brifl ? 
Naturen af denna fråga är fådan, att den 
allt för lätt kunde befvaras, om fådant 
i något fall fkulle anftå ofs. När, huru, 
och i hvad ordning Statens behof fkola 
fyllas, är något lom viflerligen icke till
hör ofs att taga under pröfning :  hvad vi 
i  detta ämne med fäkerhet vete, är, att 
då frågan uppltår om allmänna tilllkott, 
är det få mycket mindre för enfkilda til
låtit,  att något ifråntaga eller tillägga, 
fom Kongl. Måj:t uttryckeligen i grund
lagen förbehållit fådant åt Rikets förlam-
lade Ständer. Att individuelt vilja göra, 
eller ens ftyrka till,  ett anbud af ftörre 
eller mindre funimor, anfe vi för ett till-
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gjordt nit, brottfligt i anfeende till fin o-
ordentlighet, och förolämpande emot Ko
nungens rena afiigtcr. 

Svar pä några af de alhnännaße be-
tåukeligheter och inkujl emot Ler-
husbyggnad. 

I.o. Fordra ej Lerfius en faftare grund 
och ftörre förfigtighet v id grundläggnin
gen a  än vanliga Trähus? 

För all flags byggnad är nödigt ,  att fö-
ka en falt grund eller med konft förflärka 
den fa, att den fullt {varar e mot byggna
dens tyngd, äfven fom det vid all hus-
byggnad är angeläget, att afleda vatten 
och fuktighet. Så Inart g runden beilår af 
grus, ren grof land, klappur, pinnmo 
eller berg, må grundmurningen för Ler
hus derföre ,  likafom för andra husbyggna
der, begynnas dirtäe på marken, hvar-
vid märkes, att ju högre gråftens • m ur, 
dello fäkrare undvikes fuktighet, till hvars 
afledande äfven bidrager ,  att marken nå
got affluttas från hufets alla (idor, och 
attj framför allt,  ingen nedfänkniug, grät 
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eller Hike lemnas pâ närmare affiånd frâa 
grundmuren, an tvâ gånger grafvens el
ler dikets djup. Beûâr grunden af le
ra ,  fom höüetiden i ' . )fup°r vatten, fryfer 
och påföljande vår åfiadkomtner iâ kalla
de kjii i&oit,  måfre undre kanten af grnnd-
rauu ii  läggas minfl:  5 à A q varter under 
jordytan. Antingen gräfves då ti l l  iådant 
djup för grundmuren el ler anlägges den 
of van jord och öfverfylles ti l l  5 à 6 
qvarters höjd och ti l l  den t jocklek ,  att  
kjälan ej  kan draga (ig derunder.  Grun
den bör ock all t id för les med öppna af-
lopp, ftenrör eller trummor, t i l l  l ika djup 
med grundmurens botten. Är grunden 
lös och ej  vinner mera fafthet pä 5 à 6 
qvarters djup ,  då är ofvannämnde grund-
gräfning onyttig och grunden bör pä nå
got lätt  förftärkas,  bvilket för vanlige 
husbyggnader kan fks falunda: at t  fedan 
marken är afjemnad, utlägges en under
bädd ai  helt  eller kbifvit  rufiverke pä 
tvärftockar t i l l  5 à 6 qvarters äfltånd frän 
hvarandra.  Detta rqi lverke lägges då kant 
i  kant och de yttre ftockarne faltdymlas 
e]ler fpikas vid underlagen. Den grund
mur af g råden, fom här uppå anlägges,  
bör fi tga Riinft  en half ain öfver gollvets 
böjd inuti  bvggniiigen och öfverft  mq-
fftS m ej kalkbruk, på det fyra i  grund, 
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h varken ut- eller invändigt,  ma göra 
Ikada. 

2:0. Kan ej Lermasfan beredas pä ett  för
månligare fätt ,  än med Kreaturs tramp* 
ning ? 

Ox trampning är helt vifst d et enkla-
fte (ättet att  bereda ler-mafîan, men dois 
händer ofta, att  maflan biil  ver mindre 
jemnt arbetad derigenom ,  att Oxarne ger-
na följa famma Ipår, dels medlör och d et.  
ta brâkningslatt en välendielig olägenhet 
i  affeende på Kreaturen, hvars klöfvar 
härvid ftundom förderfvas. Genom det att  
banan göres mycket bred, att  flere Ox-
par di i  t vas på en gång och med en vifs 
häftighet ,  famt genom täta ombyten, 
kunna likväl bada defla ölägenheter lör-
fvinna. Men då härtill  fordras ett  ftörre 
antal Oxar, än pâ de fläfta ftällen kan 
vara att  t i llgå, iå torde den kör • kouft ,  
fom förledne lommar varit  nyttjad vid 
Vedevåg ,  i allmänhet lå företräde, 
âtminftone pâ alla italien hvareft brak-
ningen ej lörmånligen kan (ke med vatten
verk. Denna kör.konft ,  hvilken har nå-

F 4 gon 

Äfven hos Herr  Öfverflen och Riddaren 
Terfmeden vid Ramnjis  -  Bruk.  

Alote af Uigifvareiu 



f;on likhet med de i Helfirgeland bruke-
liga Tröik-machiner ,  var pâ följande fatt 
inrättad : 

Sedan man pâ en tjenlig plats nedfla-
git en ftadig rätt uppftående ftolpe , afla-
gad till 5 à 6 qvarters höjd ölver jord
ytan , ringad i öfre andan och deruti äfven 
förledd med en ftark rätt uppftående jern-
dubb, hade man derpâ upplagt en i mid-
ten genomborad grof flock af r6 till 17 
alnars längd, fom nu tjenade till dragbom 
för ett par i hvardera ändan anfpända O-
xar. Rundt omkring flolpen var en plan 
lemnad af 6 alnars diameter, derutom en 
cirkel-rund falt och jemn plank-botten af 
3 ~ alns bredd , hvaromkring äter Krea
turens dragbana var med trindvirke be
lagd. Vid hvardera armen af dragbommen 
var häftad en med central-dubbar förfedd 
taggig Con , hvars taggar eller pinnar vo
ro med flit fa ftällda, att de ej följde 
famma fpâr, ehuru Conerne , likfom väl
tar, alltid rullade inom kahterna af den 
anlagda plankbottnen. Defla Coner befto-
do af 2.ne grofva flockar af 3 alnars längd, 
20 tums diameter i ftorändan och aflpitfa-
de till 9 \ k i o tum emot lill-ändan inå t 
banan, med ftarka jernringar vid ömfe än
dar. I ytan aF defla Coner voro verticalt 
emot kör konflens plan (och fåledes i Ipit-
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lig vinkel emot ytan af Conernes flor
ändar) inflagna några och §u?tio pinnar af 
circa |  turns fyrkant-jern ,  15 till 18 tum 
långa utom kärnftocken i Iii I ändan h var
ifrån deras längd lmâningorrt H ,0g» 'å 
att de vid Conens Itor-ända voro 31 à 37 
tum. 

Med denna kör-konft förrätta les bråk-
ningen på följande liitt. Den fläta plank
banan belades förft med fand och 1er hvar f-
tals till 3  qvarters höjd, hvarpà etter hand 
och under körningen tillflogs vatten efter 
behof, hvarjemte kant-fällningen fom of-
taft uppfkåttades till den öfriga maflan. 
Då defla ämnen lyntes vara väl blandade ,  
öfverhöljdes bruket med fkuren halm ocli 
fågfpån frän vatten- låg -, körningen fort-
lattes tills allt var nedbråkadt, då Oxarna 
frånfpändes och maflan vändes med gre-
par och fkyfflar. Maflan lemnades nu i 
ro tills eftermiddagen, dä körningen på 
lika fätt fom förut fortfattes, intilldefs, 
at maflan var fullkomligt jemn och feg, 
dä den antingen uplkylflades i hög eller 
genaft användes pä muren. Vid hvarje ny 
blandning tilfattes affkräde och fpillning 
från murarne. Under 2.*ne timars körning 
för- och pä lika tid eftermiddagen med två 
par Oxar, tillbråkades dageligen med den
na inrättning vid pafs 400 cubfot lermas-

F 5 k, 
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l a ,  h v i l k e n  h a d e  a l l a  e i l o r d e r l i g e  e g e n -
ft taper 

3:0 Huru fkola proportionerne af ämnen 
vid Le 'nnasfans blandning bettämmas, 
oc!i  är  man ej  dervid underkaiïad bety
deliga mifstag? 

Af hufvud-ämnets natur,  fom är lera,  
är lätt  at t  iörutle det fom förnämljgalt  

bör 

°)  Således kan koflnads-förf iaget  t i l  e n Ier-byg» 
nad med lät thet  upgöras ,  fedan r i tningc» 
är  faf t f tä ld  och man utrönt  Cubic  -  innehål-
le t  af  e t t  vanl igt  lafs  fand och lera.  Skul
le  halm el ler  annat  t i l lblandas,  för t jänar  fä .  
dant  e j  a t t  komma i  beräkning,  u tan  kan i  
volumen ungefär  godtgöra den råa leran» 
krympnings* el ler  intorknings-mån.  Man ut
räknar  nemligen Cubic -  innehål le t  af  hela  hu-
fet  med dels  mel lan-vi iggar  ,  ach t i l lägger  
murnings-  famt handt langnings*koftnaden ef ter  
den anvisning,  fom förut  är  gifven.  Erfa
renheten ikal l  fnar t  bekräfta ,  a t  endaft  up-
t immringen af  e t  trä-hus uppgår  ganfka nä« 
ra  t i l l  hela  koftnaden af  e t t  färdigt  muradt  
ler-hus,  hvarvid hvarken t immrets  f ramfö
rande ur  fkogen el ler  Jandens och lerans t i l l -
bråknings -  mafchin ,  är  beräkuadt .  Högft  fä l
lan måtte  desfa  lenare  ämnen behöfva häm
tas  mera långväga« Sjelfva t immret  anfes  
vid denna jämförelfej  l ikfom de ,  at t  vara  
utan värde.  Nu återf lår  få ledes  blot t  a t t  
nämna den ( torre  koftnaden vid rappning,  
än vid rödfärgning famt fki l lnaden i  grund-
murning. Nele af Utgifvarw. 
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bör iakttagas i afleende pä valet af tillät
ter och deras mängd. Lerans allmänna 
egenfkap är, att infupa vatten ,  att deru-
ti upblötas och {välla, famt att under 
torkning beftändigt krympa. 

I fri och torr luft torkas en ler-klump 
haftigt nog pä ytan, medan dels kärna, 
för briftande utdunftning, förbli!ver lika 
ftor. Ytan ,  fom ej mera förflår till om-
flag ,  brifter då förft ,  och klumpen k dan 
fmâningom allt igenom. Ehuru en fullkom
ligt ren lera väl fällan träffas, lä har likväl 
den fotn i allmänhet hos ols föret al 1er, 
desfa egenfkaper i få hög grad ,  att den 
derigenom är ,  utan tilllats, aldeles otjen-
lig. Alla ämnen, foin våta och torra i  
det närmafte bibehålla famma volume, äro 
derföre tjenliga tilfatfer, och af difla äro 
land och grus de vanligafte och mäft lätt-
langna. Men fom detta ämne i ftörre el
ler mindre mängd gerna finnes i naturen 
blandadt med leran, fä bör ock deraf ej 
mera tilfättas, än fom jemnt fordras, 
hvilket på följande fatt utrönes. 

Man gör, innan arbetet begynnes ,  med 
olika proportioner af fand, flere tillbland
ningar af den lera fom flull nyttjas till 
murning, hvilka blandningar, efter vun
nen ftadga och feghet, affermas ferfkildt 
i  lika itora ftycken eller klumpar 3  fom lem-

nas 
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ras att torka i fria luften. Del fiycke, 
fom efter fullkomlig torkning har en mängd 
af obetydeliga fprickor i ytan, har den 
rätta proportion af fand; det fom har ftör-
re fprickor, haller för litet; och det fom 
har inga, håller få mycket fand eller grus, 
att en mur af famma tilblandning fkulle 
hvarken blifva nog faft eller famnianhängan-
de. Till den lålunda utrönta tjenligafte ler-
blandningen, fättes vidare fkuren halm , 
agnar, fågfpån eller dylikt, hvilka äm
nen kunna betraktas fâlom fyllningar och 
förband i masfan och hvilka dertöre icke 
öfver en vifs proportion få tillfättas. 

Vid Vedevåg beftod lermaffan af 3 
delar lera, 2 delar fand och 1 del halm 
och (ågfpån. Oblandad lera nyttjades till 
limningar i muren, och upblött i vatten, 
till murens anfuktning imellan hvart hvarf 
fom uplades af maiïan. 

4:0 Kunna lermurar blifva nog fafia och ' 
lerhus brukbara förfia året, i fynner-
het om regn infaller under påftående 
mürning ? 

Vårt kalla Climat och våra korrta fom-
rar gifva kan/k e den ftörfta, den enda 
verkeliga anledning till farhåga vid an-
ftällande af Lerhus-byggnad. Hinner ej 
inuren förft blifva igenomtorr och kalk-

rapp-



rsppningen derefter fullkomnas innan fro* 
ften tillätter, få lider vifst muren, och man 
löper fara att den innan året förderfvas 
Det är derföre nödigt, om få fkekan,att 
hafva grund murarne färdiga aret förut ;  att, 
ju tidigare ju heldrc, vårtiden företaga 
arbetet, och få fort muren hunnit någor
lunda torka, taklägga och rappa. Ju tidi
gare pä året allt detta för lig gått; ju 
längre en i fin ordning fulländad ka lk-rapp
ning fått blottftällas för luftens omlkiften 
innan froft tilkommer, defto fäkrare blif-
ver hela arbetet. Torkningen gar ock myc
ket fort fommartiden, ty om regnväder 
tillftöter, äro mellanfiunderne lä mycket för
månligare. H vad fom den tiden muras 12 
al 5 tum högt, har vanligen efter 24 ti-
mars torkning vunnit den lladga att derpâ 
å nyo kap muras. Men fom bruket nie
der uppläggningen äfven måfte hafva den 
fafthet ,  att grcprn (Murarens verktyg) 
deruti fnedt uppliälld ej kullfaller af fin e-

gen 

Erfarenheten I tar  r edan vifa t ,  a t t  le  r -hus f lå t t  
orappadt  öfver  en vinter  utan at t  fkadas.  Skal l  
e t t  fådant  året  ef ter  rappas ,  böra de vi t t rade 
par t iklame på inurens yta  ,  väl  af lkrapas.  Mea 
visfer l igen bör  t je l fva muren vara  ful lkorn« 
l igt  torr  t  innaa den kal la  års t iden infal
ler .  

Note af Utgifvåren> 
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gen tyngd, fâ måtte allt arbete vid in
fallande ftarka regnfkurar upphöra. Mu
rarna kunna då betackas med halm, el
ler, fom är ännu fäkrare, med fkyggd-
luckor, fom i haft kunna af- och påläg
gas. Defla luckor fammanfpikäs af enkla 
bräder, lagde kant pä kant, och pä na-
rar eller flåar, afmätta efter murens tjock
lek :  en del af deiïa luckor kunna hafva 
bradernas fu lla längd, en del äter aflkä-
ras efter mellanftånden af fenlter och an
dra hinder: deras bredd bör alltid vara 
ftörre än murens tjocklek, och vid nyt: 
tjandet böra de underbäddas på ena.kan
ten af muren till fullt affall åt den andra* 
Vid murningens ilut äro fädana luckor lätt 
föndertagna och verket brukbart till an
dra behof. Vid Vedevag iades förledet 
år förft på våren en tämmelig dryg grund
mur af gråften> hvaruppâ lermurningen 
ej förr än den 22 Junii b sgyntes, fom pä 
fyra veckors tid fulländades under en all
mänt känd oftadig väderlek. På lernte 
veckan uppfördes bjelklag och öfverbyg-
gnadj veckan deréfter upplades takteglet 
och väggarna rappades utvändigt. Hiifet 
är 54 alnar långt, 16 alnar bredt ,  har 
12 väningsrum på botten, famt der of-
vanpå en vindsvåning med lika många bo
dar af korlsverke och bräder. Vid med

let 
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let af Öftober hade folk redan inflyttat 
i rummen *). 

5:0 Är ej rappning pä Lerhus mera benä
gen att alialla ,  och huru bör de n verk-
Hällas ,  att 1'ådant bäft må förekom-
mas? 

Då muren är väl torr pä ytan och in
uti vunnit nog faßhet ,  afriktas den noga 
med tälg-yxa efter lod och fnöre, hackas 
pä ytan och afrappas med vanligt godt 
bruk af kalk och land. Lervatten får ej 
nyttjas till detta bruk, och rappn ingen bör 
anflås helt tunn 2 à 3 gånger lamt lämnas 
att torka imellan hvarje gäng. En fålun-
da rappad mur vid Vedevåg torkade för-
ledne lommar tämmeligen fnart, oaktadt 
da varande regnväder, och bruket faftna-
de få, att i December månad ännu intet 
fyntes affallet eller fkadadt. Huruvida 
rappningen på Lerhus kan ega beltånd i 
en del af Väftergöthland och Bohuslän, 
der man påftår ,  att hafslliften förftör den 
på vanliga Stenhus (ehuru fämre kalk, o-

kun-

*)  Som refande  har  Utgi fvaren  i  v inter  haf t  t i l l 
fä l le  a t t  underföka det ta  Ler-hus.  Al la  där» 
boende hushål l  ber inna  f ig  gaufka  vä l  i  deras  

nya  boningar ,  och  inf tärnde  u t i ,  a t t  rummen 
voro  ovanl ig t  dragfr ia  och varma.  

Note af Uigifvarcn. 
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kunnighet och vårdslöshet vid rappnin
gens verkftällande, lika fä väl kan vara 
orfak dertill), ankommer på förfök. Att 
den i allmänhet bör ega beiiänd, då nö
dig förfigtighet dervid nyttjas, tyckes re
dan vara beftyrkt af Rückerfkjöldfka fät
tet at revotera Trähus , hvartill hörer, att 
den påflagne lermaffan med vanligt rapp
ningsbruk öfvertuckes. 

6:0 Tål en lermur med fäkerhet nödig 
tyngd af bjelklag, tak m. ni.? 

När den nu belkrefne muren torkat, 
tål han visferligcn all denna tyngd j men 
att förfara med trygghet, må långfyllar 
anläggas öfverft och längs efter murarna ,  
hvaruti tvärbjelkarne med lax-hugg inläg
gas. Da muren är upförd till full höjd 
och genomtorr, afflås den derföre på fin 
öfre plan med tälg-yxa efter fnöre och i 
vattenpafs, hVarpå fyllarna i ny påflagen 
lermasfa inläggas. På lika lätt infattas 
ock ramar till fönfter och dörrar. 

7:0 Kan ock en lermur bära derpå flällda 
hvalfbågar ? 

För att på desfa murar med fäkerhet 
upftälla hvalf, mâfte de, likafom alla an
dra murar , vid hvalfföttren förbindas 
med ankar-järn eller bjelkar fvarande mot 

hvalf-
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hvalfvets tyngd och [panning ; ty för lod' 
rätta tryckningen är ej något att befara. 
Sålunda förftärkta, kan pä defla murar 
uppföras hvalf af brändt eller obrändt te
gel, der vatten ej åtkommer, hvilket fift-
nämnde hvalf då afrappas lika med den 
öfriga muren. Dörr och fönfterlufter kun
na ock hvälfvas under det lermuren upp-
dragés. 

8:0 Uppmjukas och fkadas icke en fâdan 
mur af fuktighet och luftens åvejkan , 
äfven fedan den genomtorkat? 

Luften i fitt allmänna tillftånd förmår 
väl icke att uppmjuka eller betydeligen 
verka en lermurs förftöring; men lumpig 
grund kan lätt göra det, kanike i läng
den äfven rägn. Till förfvar emot regnet, 
tjenar fåledes rappningen \ och emot den 
fucktighet, fom kunde nedifrån agera, 
tjena de förfigtighetsmått, man vid grund
läggningen tilttyrkt. Alla infattningar a£ 
bjelkar, fönfter ramar m. rn. böra defs-
utom förfes "med öf ver fkjut ande fkägg af 
jernbleck eller trä , få tilräckeliga och med 
den lutning, att vattnet ej kan draga fig 
efter träet in i fogarna, famt för öfrigt hela 
byggnaden dugtigt takläggas. 

N:t 30 Så 37. G 



Q:O Äro ej desfa byggnader ofundä att 
bebo? 

Då de rätt verkßällas, kunna de ej 
blifva ofyndare än andra byggnader. Hvar-
ken är man i dem blottftälld för de ola* 
genheter af drag, fom äro oundvikeliga 
i ett illa förledt trähus, eller för den fuk
tighet, fom vintertiden och vid vaderfkif-
ten flår in från gråftensmurar. I olta-
nämnde lerhus vid Vcdevåg, voro redan 
alla rummen bebodda då eldningen förd 
begyntes, och ehuru rummen de lörfta 
8 dagarne derefter, af tilfallige omftän-
digheter vid trofsbottnarnes fyllning* of
ta voro näftan upfyllda af vattenångor * 
har likväl ingen af dit flyttade arbetare 
varit ijuk eller på minfta fätt förmärkts 
deraf lida till fin hälla» 

lo:o Kunna två våningars hus byggas af 
lera, och huru tjocka böra murarna 
då vara? 

Aderton tums tjocklek tyckes vara nog 
till utanmurar för hus ai en våning, och 
halfva denna tjocklek, eller g tum, till 
fkiljemurar, hvilka bäft upföras på en 
gäng och i fammanhang med utanmurar* 
na. Till två våningars hus, torde 5 qvar-
ters tjocka utanmurar vara tilräckeliga föf 

deri 
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âen undre, och 3 qvarters för den öfre vå
ningen. Invändigt fås dä en fals pä utanmuren 
af 12 tums bredd , hvarpâ lång-fyllar med 
bjelklag kunna fotas* Skiljemurarne kun
na hafva fainma tjocklek ända up och in-
hefluta fjelfva bjelklagen^ på förr befkref-
nå fatt änlagdä; 

Man önfkar t  att desfa i haft meddela
de uplysnirigar j jemhfördä nted de redatl 
dels lerikildt tryckta > dels i N:o 19 och 
5o af Låsning i BL Ämnen införda belkrif-
hingar om detta byggnadsfätt , måtte nå-
gör bidraga till defs befordrande. Visfer-
ligett böra nyheter lika få varlamt ani.igasj 
bch -, ferdeles i ftort j förlökas, föiri d i 
Naturens ordning allmänt påbjudas och 
framftälläs fäfom mennilkö förltandets öf-
nings-pligter. Värdet och nyttan af Lerhus 4 

ärO längt för detta kända få väl Utrikes ; 
fonl i en del af våra tydligare provinfer; 
Och det torde blott vara en ofullkomlig 
kunfliap om materialier och byggpadsfätt t  

foffi hittils hindrat ols , att i denna deleri 
nyttja de fördelar} fom naftan allmänf 
tilbjudaSi 

Gä 
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Férfok att beßamma begreppet af or
d e t  O r t h o d o x i e .  

Quamqnam judicia efie in ecclefia necesfe eft,  
tamen fciendum eft in enarratione doftrinx 
Evangelii judices nec regiam, nec pnetoriam 
habere poteitatem , id eft, cui propter auSorita-
tem ordinis asfentiri nscesfe lit .  

MELANCHTON. 

Knapt gifves något ord, fom varit flera 
milstydningar underkaftadt än det , till 
hvars närmare beftämmande vi önlkade att 
med närvarande afhandling något kunna 
bidraga. An har man nämnt det med en 
flags dyrkan, än fmädat det under ett 
hånligt åtlöje: än var det ett uttryck af 
mennifkans högfta odling, än utmärkte 
man därmed ett af upplysningens och od
lingens hinder. Ännu i våra dagar fort
far man att ömlom beprifa, ömfom förne
dra Orthodoxien , utan att man kanhända 
(jelf rätt väl vet, hvad man dermed för-
ftår, än mindre hvad dermed borde för
flås. Det torde derföre icke vara något 
aldeles onyttigt företag, att föka nogare 
bettämma begrtpet om detta ord. Till-
äfventyrs Ikulle, om förföket lyckades ofs, 
den blinde Itraren nödgas neditämma den 
ton af förmätenhet 3 hvarmed han belkyl-

1er 
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1er andre för ingrepp i Orthodoxien , och 
den lättfinnige Vislingen få någon anled
ning , att icke häckla hvad föm i Ijellva 
verket förtjenar vördnad. Icke hoppas jag 
med mitt 1'vaga förlök kunna uträtta det
ta } men om jag vore nog lycklig, att 
blott kunna vända Allmänhetens tanke på 
frågan: hvad dr — hvad förtjenar namn af 
Orthodoxie? Ikulle min affigt icke aide les 
vara förlorad. 

Frågar ni en Turk , hvad han anfer 
för Orthodoxie, få fvarar han tvifvels-
utan: det fom ftår i Alkoran, i fynner-
het den fatlen, att Mahometh är Guds 
högfte Prophet. Hvar och en , fom icke 
erkänner detta, är en otrogen , fom bor
de utrotas af j orden. — 

En Jude Ikulle i ftället för Alkoran, 
fätta de Helige Prophetiike böckerne , 
och i ftället för Turkens lärofats, den, 
att Mesfias dock ändteligen en gång ikall 
komma. 

Fråga Catholiken detfamma, och han 
fkall tala om Kyrkofäder, Motens Beilut, 
Påfveliga Bullor, om den heliga Jung
fruns dyrkan , transfubftantiationen, ikärs-
elden, gerningarnas förtjenft m. m. — 
och fördömma hvar och en, fom ej tror 
detfamma. 

G 3 En 
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En orthodox Calvini^n fkulle tala oia 
den tria Nåden ,  det ovilkoriiga Nådava-» 
let, det blott fymbolifka i dygdernedlen, 
o, f. v. 

Göre vi nu ändteligen ofs fjelfve fami 
nia fråga ;  h vad fvare vi V H vad d fla och 
alla öfriga Religions - partier anle lom or
thodoxie, är det egenteligen felaktiga, det 
heterodoxa i deras (yftemer. — Godt! 
ni n hvad lvare vi vi dare? att orthodoxie 
är det hos ofs en gång cfitn%na läio.lyfte-
inet? Ja, utan tvifvelj men dä man 
lägger den der vigten pä det ordet anta
gna , vet jag içke, om man ej med n^-
got fkäl kunde fråga: är det juft det rät
ta ,  det enda fanna, det tydligaftç, renar. 
Ile, nyttigafte, derjôre att dot en gång — 
p/ oj s är antaget? Jag menar man kan 
göra den frågan ,  utan att derlöre i det 
mintta tvifla på detta Syftems fanning*,—-
pch ännu en annan fråga: hvad är det för 
ett Syltem, fom i vår Kyrka lä blifvit 
antaget, att det ej, näftan under loppet 
af hvart Decennium ,  undergått flörre el-. 
ler mindre förändringar? och huru månge 
Proteftantifke Theologer tänka icke olika, 
utan att derföre någon af dem kan med 
Ikäl förklaras för irrlärig? Ocktå frugtar 
jag, att detta fkäl Ikulle låta nog opro-, 
tcftantifkt, dä h varje okunnig Anhängare 



af andra Religions-partier juft fvarar det-
farnroa. 

Ville man upphjelpa detta Ivar der-
med, att man bcropade fig pâ de Symbo-
lifka Böckerna, och att detta Syftem der 
finnes rent och oförändradt 3 fa vore väl 
detta icke a tt lörkafta; men ai det tänke-
fätt, (om en Luther, en Metanchton yttrat 
här och der i fina Ikrifter, torde man 
dock med tämmelig läkerhet kunna på-
ftå , att de icke fkulle hafva gifvit detta 
fvar, i den mening, att all vidare under* 
föknir.g vore öfverflödig eller förbjuden. 
Utan tvifvel fkulle da deras Motftåndare 
fvarat, att de förjäfves beflridde Påfvens 
infallibilité, då de Ijelfve tillade fig och 
fina fkrifter en fâdan ; äfven fom de , frug-
tar jag, icke fkulle underlåta att göra den 
förargeliga anmärkning, att de Symbolifke 
Böckerne äro vår Påfve. — Ocklå kunde 
man, utan att träda fin Ed för nära, väl 
tillftå, att icke allt i de Symbolifke Böc
kerne förtjenar namn af orthodoxie. Svårt 
blefve det , t. ex. att fäga till hvilken 
Tros* artikel det hörer, fom på något 
ftälle förekommer i deffa böcker, att Ari-
ftoteles fkrifvit bäfi; i Sedoläran ( Det är 
befynnerligt att defle böckers Författare 
berömde fjelfva den hedni/ka moralen ). Ja g 
Vet icke e ller , om man aldeles fkulle mifs-, 
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taga fig, i fall man i defia bocker fade 
fiy; hutvudfakligen finna ett anticatholßet 
Syitetn — en näfian blott neçatift be-
fiämd Orthodoxie, en väl med vishet 
börjad, men icke fulländad Evangelifk lä
roform. 

Detta kan icke förminfka defie böckers 
aucforité, Vâre renlärige Theologer haf-
va fagt mer än detta , då de nu mera en
hälligt erkannt, att det i de Symbolilke 
böckerne gifves en hop hißorifka och exe-
geti/ka mifstagj hvadan ock fynes följa, 
att der kunde gifvas dogmatifka. Vi äre 
likväl långt ifrån att yrka det. Men då 
Theologerne fjelfve göra fkilnad på vä-
fendteliga och oväfendteliga, mer och min
dre vigtiga läropunfter i defia böcker ; fy-
nas de yrka något annat, förmedelft hvil-
ket man fkulle kunna fkilja det mindre vig
tiga och icke väfendteliga från det öfriga: 
med ett ord, en annan måttftock för be-
ftämtnande af Orthodoxiens begrepp, än 
de Symbolifka böckernas Läroform. 

Ja, hvad au&orité ockfå defia Men-
nilko-fnillets Mäfterftycken ägt, äga, och 
med rätt och (kal bibehålla , vörde vi dem 
dock icke med någon blind fuperftitiös dyr
kan ; vi anfe dem icke fom oracler, icke 
fåtom man fordom anfâg en Bulla från 
Petri föregifne Efterträdare j och då vipâ 



dem förpligte ofs , är det endaft under den 
fuppofition, att vi infe och erkänne deras 
öfverensftämmelfe med Skriften, det vill 
fäga med andra ord; vi förplickte ofs pa 
de Biblifka fanningar, fom i dem finnas. 
Ty vi erkänne icke mer någon menlklig 
auftorité: vi erkänne blott Bibelens ; _ 
och hvad deri föreftälles fåfom en fanning 
för alla tider och alla mennifkor, det är, 
utan tvifvel, orthodoxie, och dervid bo
re vi hälla ofs. 

Men Religionen är icke i Bibeln fy-
ftematilkt föreftäld: defs fanningar äro der 
fpfidde utan all vetenfkaplig ordning. De 
äro klädde i en populär och efter perfo-
nernas , tidens , tillfällets belkaffenhet mäft 
palTande drägt. Der förekommer mycket, 
fom Theologerne uteflutit ur Religions-
fyftemet, äfven åtfkilligt, i fynnerhet i 
de äldre ferifterne, till hvars förklaring 
äfven de mäft renlärige Uttolkare antagit 
den regel, att hvad fom läges om Gud 
pä ett menlkligt fätt, mâfte förftås på ett 
fatt, fom är honom värdigt, och utan 
hvilken regel, det (kulle leda till grofva 
och högft fkadeliga anthropomorphisiner 
i Religions läran. När faken onekeligen 
få förhåller fig, när det är vi fjelfve, font 
Ikole gifva en fyftematifk form ât de Br-
blilke fanningarnej få frågas: huru kunne 
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vi afgöra, hvad fom är atlmdn Religions* 
fanning, och hvad fom blott fyftar på vig-
fa Perlbner, orter och tider; hvad fom är 
fanning i fig fjelft, och hvad 1'om blott 
hörej- till Sanningens omklädnad hvad 
fom är af vigt och hvad icke? 

För att kunna befvara defla frågor 
och fâledes beftämma en orthodox Läto-
form, hafva Theologerne funnit fig föran-
lâtne, att bland de Biblifka Sanningarne 
antaga någon vifs för grundprincip, enligt 
hvilken hvarje Läras hallt (kulle pröfvas, 
och det rum, den rang anvifas, fom den 
borde intaga i Syftemet, De hafva i ftöd 
deraf kallat viffa Sanningar för Grundlä^ 
ror , tillagt andre ett mindre värde, för
klarat andre för obetydlige och likgiltige, 
ehuru defia flå lika väl i Skriften, fom de 
förra. Pä denna Princip hvilar fåledes he^ 
Ja Syftemet; med den ftår eller faller det. 
Är den riktigt vald, är den bland alla Bi
blifka fanningar, den enda, fom kan tje-
na till grund-princip för Vettenikapen, och 
är Syftemet med logifk riktighe t deraf här-
ledt; fä är det orthodoxy i annat fall 
jcke. 

Nu är en fâdan Princip antagen -, ett 
Syftem är på den upfördt. Frågas då , 
om denna Princip och detta Syftem äro öf-
yer all granlkning? — H vem valde den 
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förra? Hvem byggde det fednare? Menni» 
Jkor och man kan fritta i fråga, om 
deras verk. får granfkas? Det vore väl den 
pldra gröffta Neulogie, att neka det, fä 
mycket man ock. måtte dölja den under 
ett idkeligt beropande på det i>odn gamla 
Guds ord: det vore rakt ftridande mot den 
1 ' r o t e f t a n t i l k a  K y r k a n s  g r u n d e r .  T y ,  
man märke det en gång tör alla :  Theo
logien är (om Vettenfknp ett verk af Men-
niikor, lika väl underkaftade fel oçh mifs-
tag, fom vi andre. Sanningarne — ma-
ferialierne •— äro Guds verk ; den veten-
[kapligu form-, man gifvit deila Sanningar, 
är Mennilkors. Ville man uphöja det fed
nare till rangen af det förra; hvad gjor
de man då annat, än förnedrade detta. 
Man fammanblandade då Guds och MennU 
(kors ord till en oerfättelig fkada lör bå
de Religionen och Menfkligheten. — Det 
måfte då i ett proteftantilkt land vara til
låtit, att prölva deq princip ,  hvarpå març 
byggt Syllemet, eller fom är det fa mm a ,  
att underiöka, hvilkeqdera af Bibelens 
Läror är den vigtigafte, den för hvar§ 
fkuld alla de öfriga ära, När denna vig
tiga fråga blifvit afgjord, då — tnen all-> 
drig förr, är grunden laggd till ett or-
thodoxt läro*fyftem. Det tillhör icke ofs, 
det tillhör dem ,  fom utgifva fina lkrifter 



under theologifk firma, att efter en till
börlig granlkning heßdmdt uppgifva en få-
dan grundlära j men att blott i allmdnhrt 
räfonnera öfver defs befkaffenhet för att 
gifva Läfaren någon anledning, att befva-
ra den frågan; om denna princip fkall va
ra dogmatifk eller moralijk; detta tillhör 
ofs, utan att dertill begära någon Ceniors 
tillåtelfe. 

Man torde invända , att, om det fkul-
le följa af vår afhandling , att den prin
cip, h vilken Theologerne laggt till grund 
för vart lärofyfteni, vore mindre tjenlig 
till fitt ändamål, vi med denna underfök-
ning öfverflege de gränfor, fom i defla 
ämnen äro ftadgade för tryckfriheten. — 
Denna invändning är redan befvarad ; och 
till yttermera fäkerhet förklare vi högti-
deligen, att vi icke fätte fjelfva fanningen 
af denna Lära i fråga, icke en gång vil-
je beftrida den famma rangen af en grund
princip, utan blott — och det endaft i all
männa uttryck — under fö ke, om den bör 
les ur en dogmatifk eller en moralifk fyn
punkt: ett företag fom få mycket min
dre lärer vara förbjudet, fom det ännu al
drig hos ols varit förfökt, och — af en 
lkickligare hand utfördt, efter all vår öf-
vertygelfe, fkulle leda till all möjelig en
het i de ämnen, hvilka olyckligtvis i al-



la tider varit underkaftade de mäft hård
nackade , de grymmafte och för menfklig-
heten olyckligalte tvifter. 

Ocklå beder jag få erinra de m af mi
ne Läfare, fom redan torde förutle, att 
värt företag går ut på att ftidga det Mo-
ralijka begrepet om Orthodoxie, att vi 
ingalunda härmed vilje berötva Religio
nens få kallade dogmatilke Sanningar fitt 
värde och beftrida deras nödvändighet ; 
ej vilje att blott moral — aldraminft hvad 
man kallar verldflig moral — fkall läras 
och predikas. Det är var verkeliga öf-
vertygelfe, att det (kall gifvas en dogma
tik , men en dogmatik bygd på moralifka 
grunder, framftälld ur en moralilk fynpunkt. 
Religionens theoretilka fanningar böra få 
föreftällas, att det ändamål kan vinnas, 
för hvilket de äro gifne. Hvad fom i det 
hela och alla fina delar fä [varar mot 
detta ändamål, att ingen ting annat kan 
fattas i defs ftälle, ingenting fannare,vi-
fare, högre kan, i hänfigt till detta ända
mål , tänkas, det kallar jag orthodoxie, 
öfvertygad, att ingen verkelig Theolog 
i vårt land fkall beftrida mig detta be-
grep. 

Får hvad ändamål dro då Religionens 
Theoretilka Sanning ar gifne ? Är det menfk-
lighetens allmänna} högfta möjeliga för-
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ädling och iyckTålighet ? Eller är Reiîgîcfe 
hen ofs meddelad blott i  en theoretiJk af-
figtj att tillfridsftälla det menfkliga för» 
nuftets nyfikenhet och leda det i fin flygt 
på fpecaldtionens och inbillningens vinga r 
j det jår ofs torna rum, foin omgränfaf 
Erfarenhetens fält? Att påflå det fednarej 
Vore tiâgot, fom i fanning förtjente namrt 
af en vtrldfiitJ philnfnphie ,  något i  fö m långt 
ifrån att lifva ,  (kulle helt Och hållet /or-
fvnga kdn/lan nj en fann Chrillendom; hâ s   

got fåledes, fom förtjente den vederbörli
ga näpft ,  med h vilken den KonUng j hvärs 
valfpråk är Gud och Folket ,  vill att flikä 
tteologifka tänkefätt (kola aiiles. Jag be-
höfver icke tillägga, att Religions läran 4   

î följe af detta påftående$ (kulle förvand
las till en tom, torr, frugtlös metaphy-
fi(k fpeculation ;  att malt (kiille belalia deri 
med dogmer öfver dogmer $ hyp othefer öf-
ver hypotheler^ att inan i fitt fina h årklyf-
veri ^ med lina fpetsfundiga fchölafiifkä frå
gor fkulle råka i ett oundvikeligt mifs^ 
förftårid, i en bade för Kyrkan och Sta* 
ten högfl fkadelig fplitj Och äf den mil
da ,  tållamma, fridållkande Religionen gö
ra ett olyckligt träto-frö, hvaraf menfk-
ligheten ej (kulle (körda annat än ofärd 
och undergång. — Ja, egde Religionen 
blott ett theoretilkt interefle för Menni-

ikan s  
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{katt, £kulle den blifva högft vacklande^ 
högft ofäker. Tron på en Gudomlig Up
penbar elfe — hvad fager jag? fjelfva T ron 
pâ en Gud (kulle da icke kunna lkyddas 
för fceptilka och atheiftilka inkall, och 
lluteligen gå öfver till en tom dei/me, i 
hvilken begreppet om alla Vdfendes Vd-
fende (kulle ftå aldeles obeftämdt och Men-
faifkan lemnas i ovifshet, om detta voré 
ftågot annat, än den tänkta Jumman af Na* 
tur tinrent réalité. 

Jag lemnaf ät kännare att afgöräj 
huru vida detta inträffat, och hvar or Ta
ken dertill bör upfökas. Man må tänka 
derom hur man vill den fattningen (kall 
inan väl allmänt erkänna5 att Religionens 
ändamål icke ar theoretilkt eller dogtna-
tifkt, utan rent af moralilkt* Men hvad 
foin gäller om Religionen i allmänhet t  
det gäller ock Om hvarje defs del i fyn-
neihet. Hvar och en af dels Läror liiåftei 
ega ett moralilkt ändamål $ måfte fes ur 
en moralilk fyppunkt. Det kan icke gif-
Vas någon annan renlärighet, än den mo-
ïalilka, och den ytterfta principen för Sy* 
flemet måfte vara fådan, eller åtminftone 
få lörftås j att Tros-Läran blifver en mo-
fralifk Religions-Lära. 

Ockfå om vi fråge hvad det var, forrt 

Väckte en Luthers tvifvelsmål mot det Sy
ftena* 
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flem, hvilket då kallades ortodoxt, mot 
den Lära, fom då dyrkades under namn 
af den enda faliggörande j fkole vi utan 
tvifvel finna, att det var defs omoralifka 
innehåll och defs mifsbruk till omoralifka, 
ofta atfkyvärda ändamål. Han mäfte hos 
fig hafva ftadgat den tanken, att Religio
nen blott eger ett moralifkt ändamål och 
att defs fanningar följakteligen böra få fö-
reftällas, att detta flora, heliga ändamål 
kan vinnas. I kraft häraf höjde han fig 
till den ftånd-punkt, der han kunde prôfva 
allt och behålla det goda. Deraf det mod, 
h varmed han bjöd den feklers - gamla 
Hierarchien fpetfen ; den ifver, hvarmed 
han angrep de Papiftifke dogmerne. Man 
ropade att han var Kättare, Fritänkare, 
Atheift; att han borde landförvifas eller 
brännas^ likafullt höjde han fin gisfel öf-
ver Atlats krämaren, och fkakande den 
Catholfka Kyrkan i fjelfva fin grundval, 
bevifte han, att tidens föregifna Ortho
doxie var ett tankefpöke, fom fnart eller 
lent (kulle fly för Religionens moralilka 
ljus. Om han — under fortgången af fi
na företag, inveklad i oförfedda tvifter, 
någon gäng kan hända glömde den grund
fats , hvarifrån han fjelf utgått, och un
der hvars fkygd allena han egde full fä-
kerhet 5 om han ftundom , fom vi andre, 

för-
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förväxlade medlet med ändamålet och if-
racie för en dogme , utan att hafva pröf-
vat defs moralilka hallt j få var det dock. 
i det hela Religionens moralilka interes-
fe, fom dref och ledde honom. Vi 
fkulle derföre förgäfves kalla ofs hans ef
terträdare, om vi fölljde några andra grund-
fatler, om vi mifstogo ofs pä den fanna 
Proteftantifka Orthodoxien, och af mifs-
ledt nit för villa dogmer, föreftällnings-
fätt och menfkliga förklaringar , hindrades, 
eller hindrade andre, att framßälla dem 
ur den enda lanna fynpur.ct, hvari de bö
ra fes, för att ega vigt, bctydslfe och 
helgd för mennilkjn. 

Jag kunde ännu tillägga åtfkilligt, fom 
oemotlageligen fikülle bevifa, att ingen 
ting annat förtjenar namn af Orthodoxie, 
än ett moralifkt Lärofyßeni. Jag Ikulle 
i ßöd af âtfkilliga biblilka utfagor (t. cx. 
Matth. 5: 8, Joh. 4: 48 j 7: 17) kunna 
vifa , att det icke gifves någon annan fä-
ker väg till öfvertygelfe om Religionens 
dogmatifka Sanningar , än den moraliäka ; 
att de blott i och genom fitt fammanhang 
med moraliteten få betydelfe, värde och 
vifshet. Jag kunde fråga , på hvad grund 
man vill bygga öfvertygelfen om Sannin
gar , fom vida öfverfiiga det mentkliga 
Förnuftets theoretilka _ alltid inom er-
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farenheten infkrankta förmåga, om tnaii 
ej lökte den i mennifkans medvetande af 
den fria moralilka kraft, fom upphöjef 
henne öfver den Verld, vi fatte med vå
ra linnen? Tag bort detta medvetande ,  
och det {kall vara omöjligt, att öfvertyga 
henne om någon enda af Religionens lan-
ningar: hon lkall, lom fordom de hedni* 
fke Sophifterne ,  le deråt ,  anfe hela Re* 
ligionen fom en galenfkap, fom ett fvär* 
nieri af en Çuk hjerna. Ja, man är icke 
ens i (länd ,  att göra fig något begrep 
om Guddomligheten, utan att hämta det 
af fitt eget moralilka medvetande. DeÈ 
är egenteiigen ingen ting annat vi dyrke 
hos det Höglta Väfendet, än defs oände-
liga moralifkâ fullkomligheter. Den He

lige allena är vår Gud. Men kan det hög
lta Väfendet icke dyrkas fom Gud utan i  
affeende pâ defs eviga moralilka Godhet, 
fa lärer ock få ingen annan fanning kunna 
kallas guddomelig, än den ,  fom ftâr i ett 
ofkiljaktigt fammanbang med Moralitetenj 
intet Lärofyftem följakteligen anfes för or-
thodoxt j fom ej vore moralifkt. 

Rådlrage vi äfven Uppenbarelfen, få 
finne vi att Kdrleh, till Gud och ATdftan är 
fumman af Religionen, det förfla och yp-
perfta i  defs läror j att Han, fom vaf 
{elfva Sanningen, och icke kunde drilva 
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fctt ïhelorifkt fkämt i en vigtig fak ,  befva-
rat den frågan: hvad menniflinn bår göra får 
att biifva falig? med ett, vid gillandet af 
detta upprepade bud, fäftadt tillägg : Går 
det, få får du lefva. Ockfå har ett af 
hans Sändebud med tydeliga ord fagt, att 
af de tre hufvudlakeliga beftåndsdelar i 
en Chriftens finnesförfattning: Tron, Hop~ 
pet och Kärleken, den fednare är den ftör' 
Ila, den vigtigafte ;  att utan den, utan fitt 
fammanhang med moraliteten ,  all théolo
gie lärdom ej år annat än ljudet af en 
bjälra, och en tro, fom äfven vore faßa~ 
re ån Jjelfva bergens grundvalar — ett in
tet (i Cor. 13.j. Jag frågar, om marl 
någonfin hörde en pur Dogmaticus, en Or
thodox i vanliga meningen, fä tala? — 
Märkvärdigt är det ockfå, att de Män, 
hvilka vi anfe för Guds .omedelbara Sän
debud ,  fä fällan beropade fig på den auto
rité, fom i följe deraf dem tillhörde. Vo* 
re Religionen, vore den orthodoxie de 
lärde hufvudfakligen dogmatifk ,  få (kul
le de ju blott grundat den på auäorité» 
Tidehvarfvets behof af en auäoritets-tro 
för att genom den fmåningom bildas f ör 
en högre odling, nödgade dem väl ilun-
dom, att åberopa fig en högre auäorité; 
men de hetjente fig än oftare af förnufts
bevis och ropade till fine flumrande fam* 
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tida: prnfvtr fteljve ! "De voro för vife att 
rakt ftöta dsn radande opinionen j incn 
ocklå för vife, att icke föka gifva denen 
moralifk riktning. De larde derlöre dog
matik , men alldrig utan i afleende på 
vifla mOraliika Sanningar, dem de ville 
infkärpa 3 h vadan ock alla deras yttranden 
äro i flånd att emottaga en moralilk ocli 
för alla mcnnifkor giltig tolkning. De 
upprepade mer än en gäng, att tron på 
dogmatilka Sanningar var död, dä den ic
ke egde en ägta nioralilk inflytelfe på 
mennifko hjertat. Det vore lätt att bevi-
fa detta med mångfaldiga exempel af de
ras fkrifter, der 1 ju fet af en ren moralilk 
Religion {trålar få Ikönt och Guddomligt 
för hvarje opartifk och af dogmatilka tolk-
ningslagar icke villad, icke bunden Lä-
fare. Men vi fkrifve icke någon egente-
lig theologiflk afhandling. Värt ämne hör 
till Philofophiers gebiet , och vi afhandle 
det. blott ur den fynpunkt, h vari det fram-
ftäller fig för det funda mennifko förftån-
det. "Ocklå hoppas vi , att hvad vi redan 
anfört fkall vara- tillräckeligt, att åtmin-
ifone vända uppmärkfamheten åt det mo-
ralilka begreppet om Orthodoxie, hvars 
giltighet vi fökt ådagalägga. Det återdår 
blott att frainltälla några af de vigtigafte 
följder, lom ur detta begrep kunna här-

le-
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ledas. Vi infkränke o Ts för det närvaran
de till en enda. 

Religionen ikall vara moralifk: ortbo-O  . . .  
doxien ikall ockfâ löljakteligen vara det .  
Det bör derföre vara ett ibland Folklära
rens hufvudfakligafre yrken, att predika 
S e d o l ä r a n ,  m e n  p r e d i k a  d e n  ,  k u  o m  d i n  
i vårt eget famvete och i Bibelen är gif-
ven ren och oegennyttig. Den Biblitka 
Sedoläran är fynbarligen icke grundad på 
de principer, fom, hämtade af mennifkans 
blotta drift efter eget väl , karakterifera 
den verldsligci Moralen, eller den få kal
lade Sedolära (rättare Klokhets - Lä ra ) , 
fom inerändels råder i verlden och af 
verldskloke Philofopher blifvit yrkad än
da till den tid, då den K5nif>sbergße Phi-
lofophen gaf anledning till en ny under-
fökning om Sedolärans ytterfta grunder. 
Jag nämner detta blott fom något hifto-
rifkt, och egde jag någon annan affigt, 
iå vore det blott den, att fkydda honom 
för den orättvilan, fom ingen, hvilken, 
jag vill ej fäga läft, utan blott bläddrat i 
hans fkrifter, är i ttånd att göra honom, 
att blifva fammanblandad med dï -Morali
fter ,  hvilka blott yrkat en egermyttig el
ler verldsitg Moral, jag håller mig blott 
vid Btbelens Sedolära, och jag paftår, att 
den är ren från égennyttige bi-affigter, el-



1er, fom är detfomma, att den är en Mo
ral, icke blott för gerninqarne, utan ock 
för hjertat. Vidlöftiga bevis tror jag mig 
icke behöfva. Man göre fig blott en 
gäng den mödan, att liktigt befvara föl
jande frågor: Hvad är att älfka Gud ôfucr 
allt? Hvad är att fôrII föka Guds Rike 
och Hans rättfärdighet ( Man märke , att 
Guds Rike är den morali/lta ordningen i 
verlden , hvars idée är ofs gifven för att 
genom ett rdttfkajftns tdnke- och handlings* 
jdtt realiferas)? Hvad är det vidare, att 
forfaka ßg Jje 'lf? Betyder det intet annat, 
än att, förf aka det ena nöjet för det an
dra? H vårföre fordras det att göra godt 
i löndom, utan afCeende på den ränta af 
nöje och återtjenfter, hvarpå egoiften räk^ 
nar? Hvartöre egde Enkansßdrf ett hö
gre värde, ände rikesJlora gåfvor? Hvad 
är det att icke blott fe på litt eget, utan 
ock på en annans bäfta ? Hvad betyder 
det, att man uppmanas att göra godt, helt 
enkelt derföre, att det är menni/kans kal-
lelje j eller defs beftämmelfe ? Hvad den 
höga föreftällningen af den Jjelftillrdcklige 
Gudens exempel? Hvad ändteligen delta 
iköna, rörande uppmuntringar, att bilda, 
ols efter Honom , fom villigt uppoffrad» 
allt för Sanningen och Dygden? Hvad flu-
teligen fjelfva denßrdndring }  fom fordras 
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sf mennifkan för att vinna fin beftämniel-
fe, och defia uttryck af hjertats owfknp-

ning , af ny fodelje, af andans fornyelfe , 

in. fl.,  hvarmed den uttryckes? Man 
utrede deflfa begrep, nian förfölje att här
leda dem af egenkdrleken :  — Förjäfves; 
man fkall antingen finna fig nödlakad att 
taga fin tillflygt till en högre princip: he

lighetens ,  eller ock underfkrifva befpotta-
rens fmädelfer ,  att alla defia idéer äro 
öfverdrifna ,  inyftifka ,  fvärmande -, atrnin-
ftone vid folk • un dervisningen nedftämma 
denna ton af ädelhet ,  höghet och Gud-
domlig enfald, lom råder i  de biblifka 
fkrilterne, och fâledes upprifva den enda 
fanna fkiljemuren imellan verldfiig och an•> 

delig Moral. 
Förgäfves vill man föka denna (kill* 

nad deri ,  att man för Sällhets driften an* 
vifar ett föremal, utom tidens gräns. Ty, 
om det vore fannt ,  hvad man föregifver, 
att Själens odödlighet kan af theoretifka 
fkäl bevifas ,  fä kan äfven den få kallade 
verldflige Vife hetjepa fig af famma be-
vekelfe-grund till Dygdens utöfning. Kan 
åter denna Lära icke härledas af theoreti-
lka flutfattfer -, är den, hvad likväl ingea 
Theolog påftår, blott en pofitiv Religions-
dogme ;  få uppkommer den frågan ,  huru 
denna dogme kan antagas, och då man 
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beropar fig på en guddomlig aufloritét, 
få fträcker jag denna fråga vidare, till defs 
jag finner den ytterfta grunden till denna 
auktoritets antagande. Kan jag finna den 
genom ett purt theoretifltf räfonnemang, 
få framträder åter Philofophen och lä ger: 
Detta , med allt hvad deraf i en riktig 
ijutföljd härledes, är min lära: ocldå jag 
har rätt , att tala om evighttens belönin
gar. Kan åter Odödlighelens hopp icke 
ytterft byggas på andra, än moraliika 
grunder, få blifva äfven de bevekelfe-
grunder till Dygd , fom deraf härledas, 
rent moralilke, och ehuru Philofophen äf-
ven med fkäl kan tillvälla fig detta, och 
deraf betjena fig , är dock den Sedolära, 
fom lör fitt eget beftånd och fin helgd i-
bland mennifkor, alftrar detta H opp, icke 
mera verldflig, utan andelig , och i ftäl-
let att draga ner Bibelns moral till fin lä
gre krets, har da Philofophen höjt fig till 
denna förträffeligare, andeliga Sedolära. 
Han har dä antagit Bibelns, och ingen an
nan fkilnad gifves dä emellan dels och 
bans lära, än den fom uppkommer af o-
likheten i ett vetten/kapligt och ett populärt 
foreßällnhigsfdtt. Bibelns lära om ett 
vedergällnings • tillfiånd efter detta, före-
flälles icke , fom en grund till, utan fom 
en jåljd af ett rättlkaffens förhållande 5 
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mera fom en uppmuntrings-grund till tåla
mod, frimodighet, ihärdighet i det go 
da, nödvändig i fynnerhet i förföljelfer-
nas tidehvarf, än lom någon direct beve-
kelfe-grund till Dygd. Detta vedergäll-
nings-tillftând vifas der i ett få oikiijak-
tigt lammanhang med menniikans närva
rande beftämmelfe, att det icke, utan 
motfägelfe mot Religionens heliga efprit, 
kan förellällas annorlunda, än fom en 
fortlättning af menniikans här började mo-
ralilka förädling ,  lom fullbordandet af 
den Allgodes heliga och välgörande afiigt 
med mennilkan. 

Om man, utan att binda öfvertygel-
fen om denna lära vid menniikans i hen
nes eget famvete erkända plikter, deraf 
hämtar bevekelfe-grunder till Dygd — och 
det gör man icke blott da, när man ge
nom föreftällningen af Evighetens belönin
gar eller ftraff vill verka pä mennifkohjer-
tat, utan ock da man genom föreftällning 
af den kärlek, fom velat frälfa menni-
fkan frän de fednare och fätta henne i åt
njutande af de förra, utan att fe detta ur 
en moralifk fynpunkt vill, fom man lä
ger , förmå mennifkan, att betänka hvud 
hennes frid ( man förflår dermed, icke 
hvad man borde; hennes moralifka öfver-
ensftämmelle med fig fjelf, utan blott h en-
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nes lycksalighet), tillhör er ; — få vo re allt 
detta, i följe af h vad vi bore erkänna3  

för att icke förblanda andelig och verld-
flig moral, af den befkalienhet, att en 
Shaftesbury fkulle äga rätt, dä han någor* 
ftädes befkyller Religionens Lärare, att 
underhålla en fal, lönfjuk och egennyttig 
karakter hos mennilkan. Ockfä fkulle 
den moralilka förändring, fom man 
och det efter vår öfvertygejle med högfla 
rätt påyrkar, då vara öfverflödig; ty 
den egna kärleken ,  fom utgör grunddra
get af den naturliga menniikans finnesför« 
fattning ,  blefve ju da den enda driffjäder 
till Dygd äfven hos den föregifne andligt 
finnade mennifkau: hennes hjerta, d. ä. 
hennes rådande linnesförfattning, blefve då 
i alla fall detfamma lika egoiftifkt an« 
tingen hon föker ett evigt eller ett tim« 
meligt väl :  hon följer i bägge fallen en 
och famma princip. Det vore blott hen
nes förflånd, fom fkulle upplylas om hen
nes fanna fördelar; dygdig och laltbar vo
re då tomaord: klok eller dåre voro det 
enda, fom kunde fägas om mennifkan. 
Man må härleda denna upplysning från 
hvad man vill -, kalla den öfvernaturlig, 
andelig, o. f. v, j få vore dock mennifko* 
hjertat i grunden, detfamma ,  lika fikande 
efter vinit och lön, lika beherrfkadt af 
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fin natursdrift  ,  fom nâgonfin i fitt  verld-
iliga mörker. Om nu det med rätta kaj.  
las verldfligt oc h naturalilli ikt,  att  ur blot
ta natursdriften härleda all  kraft ti l l  det 
goda, la blir hela denna moral,  hela det
ta fyftem ,  hela denna töregifna Orthodo
xie ,  ingen ting annat,  än en dold, eu 
med fupernaturaliftilka prydnader utklädd 
Naturalifme. Man talar då förgäfves om 
en högre princip, under namn af nåd; 
man har qväft denna princip ,  i det att  
man underkaflat den Natursdriften eller 
dermed fammanbiandat den. 

Tilläggomän mer: mennilkans fäll  hets-
begär är en Natursdrift ,  öfver h vilken 
hon icke eger i  det hela mera magt, än 
öfver Tyngdslagen. Hon maße löka fitt  
eget väl: hon är içke fri  i  detta, la vida 
nämligen det ej hos henne gifvcs någon 
högre kraft,  ej underkafiadNatur-tvånget,  
Likväl är denna drift  icke fä beitämd, att  
hon icke kan {öka fitt  väl på olika fätt .  
Man tror i  anledning deraf,  att  hon dock 
här egde någon frihet* men man bedra
ger fig 5 ty iättet att  löka fä 11 he ten beror 
af det begrep, man g ör (ig derom, fåle-
des af hvars och ens upplysning. Men 
förftåndet eger lika litet frihet,  att  anta
ga eller förkafta, fom fmaken, att  kän
na fött fom furt och furt fom lött .  Hvad 
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foni för Förftåndet framftäller fig, fom 
Sanning, det malte för Sanning erkännas, 
eiivad jag vill eller icke. Det fkapar näm
ligen icke de ämnen pä hvilka det tän
ker , och ehuru det fatter dem i en vifs 
ordning, få är dock denna ordning få be-
ftämd i Förftåndets urfprungliga befkaffen-
het, att det omöjeligen kan fatta dem i 
en annan. Således icke eller häi någon 
frihet. Eger menniikan nu ingen högre 
förmåga, ingen annan driffjäder till lina 
företag, än den få kallade upplyfta egen
kärleken, få är hon icke i något hänfe-
ende fri. Men med frihetens upphäfvan-
de, upphäfves ock all grund till gernin-
garnas tillräknande bäde inför Gud och 
mennifkor, fåledes all Moral, all Reli
gion, all rättvis Samhälls - ordning. Så 
följer pur irréligion af den rätteligen få 
kallade verldfliga Moralen, och äfven af 
h var och en annan, fom ytterft vore 
byggd pä famma grunder. Ja , eger men
niikan ingen högre kallelfe, än att föka 
fitt väl, förftå der med hvad Ni behagar ; 
lär och predikar Ni detta; inplantar Ni, 
eller rättare, förftärker Ni detta förvända 
tänkefätt i hennes §äl, få att Samvetet 
blir föfdt, qväfdt och overkfamt ; då •— 
h vem ikulle ej förutfe, hvad fom fkall 
hända henne i frefielfens ftunder. Hon 

fre-



freftas icke forr, än hon 1er fin fällhet i 
begärets föremål : och då det nu endaft är 
Säilheten hon föker, hvad fkall då hälla 
henne tillbaka från brottet? Skall ej fjslf-
va den princip, ur hvilken Ni förefiällt 
Moralen, föra henna rakt fram till la-
Herne?  

Om man vill undvika deflb följder och 
deffa belkyllningar, få måfte man före-
ftälla Moralen, fom den ock i Bibeln är 
föreftälld, få att ett ägta dygdigt och rent 
tänkefätt efterhand kan främjas ibland men-
nilkor, och de fåledes bibehålla den vär
dighet och det rum, den Helige dem an-
vilat i de frie och förnuftige Varelfernas 
Rike. 

Om Lone • Förbättringar. 

Sedan ett antal Familier funnit fvårighe-
ten af den kringvandrande lefnads- arten, 
och beflutit att fäfta fig vid en vifs trakt ; 
funno de inart nödvändigheten af en Sty
resman, och denne lika fnart nödvändig
heten af biträdande Ämbetsmän. Ilifio-
rien kan ej upplyfa huru härvid tillgått. 
Men troligen valdes man ej till Ämbets-
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inan för oduglighet och bro t t .  Mera t ro
ligt är det, att en utmärkt finnesfyndighet 
f tadgade valet ,  och at t  de  utvalde Äm
betsmännen genom ärbudne fördelar loc
kades ifrån åkerbrukets och herdalefnadenS 
fäkra utkom It och forgfria {jelfftändighet, 
till  det mera hard", yrket, att ,  efter en 
Styresmans godtfinnande, gagna hela Sam
hället genom iiiillebragder. .  Den tiden 
gälde ännu den vid lkapelfen gifna ge-
menfamma rättigheten, att vara född Her» 
re eller Fru till lå flor landflräcka, loin 
man med egne ,  och fåledes egne barns 
krafter, låledes i  egen anletes fvett, för» 
mädde bruka Det är ej troligt att nå
gon lät locka från (ig denna rättighet, 
utan att vara föriäkrad om lika rikelig 
utkomlt genom Samhällets förenade be
mödande. Det ar lika litet troligt, att 
de ,  fom läto öfvertala fig till Ämbetens 
mottagande, ingingo i ringade uppoffring 
af någon annan naturlig rättighet, alldra* 
mindft i  den, att fakna äktenlkapets nöje 
och en Makas biträde. Följakteligen ku n
de den omfländigheten alldrig blifva glömd, 
eller afilagen ,  att, i händelfe af en Äm
betsmans orklöshet, han och hans famille 
likaväl fkulle njuta ett tarfveligt under
häll, och, i händelfe af hans död, dels 
änka och bara ej jkulle Vara Çelflkrifne 
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tiggare. I de äldfla tiders afhandlingar 
träffas för mycket (undt förnuft, för att 
Vi ikulle künna tänka, att  defs bud blit-
Vit uraktlåtne vid den vigtiga förrätt
ning af Samhällens och Ämbetsmäns in-
lliftelfe. Da mâttftocken för hvarje full» 
bördig Ämbetsmans aflöning nödvändigt 
inâfte hafva varit  afkaftningen af en flor» 
re eller mindre familles jordbruk ,  eilet 
bofkaps-jord j fa kunne vi ej tillåta ofs att 
för den tiden antaga många lönegradatio-
her imellan fådane :  ingen Ämbetsman kun
de fordra furrogat för mer, än han, ge
nom att lamna en näring, förlorat. Hvat» 
je ämbete, högre eller lägre, naturligert 
och enkelt förvaltadt, fanns tvifvelsutan 
dä gifva lika mycken möda åt fin innehaf-
Vare, och h vilan lika nödig för alla •, föl j-
akteligen arbets - timärne lika många lör 
dem, fom med lika redlighet ville brukä. 
dagen: följakteligen iöga fkilnad i lön Î-
mellan ämbeten af lika befkaffenhet och 
jnflytelfe pä Samhällets fakerhet och för-
kofran, antingen de voro befallande e ller 
biträdande. Men ockfå vore det att tänka 
lågt om forntidens funda förnuft och na
turliga billighet, att därföre päftå s  att de 
förfta Samhällen lika hedrat och belönat 
rätt-vifaren och Ikyl-räknaren, eller att 
de icke gjort en lkilnad imellan litterate 
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och illiterate för fin tid. Tvifvelsutan 
bief då ärliga afkaftningen af en flor Fa
milles arbeti'amhet, måttftock för deras lön, 
af hvilka fordrades fnille och ftigande för-
ftåndsodling , hvaremot afkaftningen af 
en liten familles hemmans - bruk eller bo-
fkaps-jord, måfte hafva blifvit måttftock 
för deras lön, af hvilka blott fordrades 
accuratesfe, godt minne, och en machinilk 
händighet. Men lika otvifvelaktigt måfte 
det väl antagas, att äfven den ringafte lön 
fkulle gifva en tarfvelig ùtkomft, ât fin 
innehafvare och defs famille, och följak-
teligen fullt ut uppväga, hvad fordrades 
till årligt uppehälle för en Dräng och en 
Piga. Defsutom , i en tid då Ämbets
män voro för Statens {kull , men icke 
tvärtom, bör man finna , att ämbets-gra-
derne îkulle vara få , och lönings-graderne 
äfven därföre icke vara många. Vi böre 
ej tro, att fakerna därföre gingo fämre. 
"Bet kan ock icke nekas, att ju mange 
Ämbetsmän, häldft af den illitterata clas-
fen, lära ägt tillräckelig tid att fköta bå
de tjänft och eget jordbruk, eller annan 
näring, hvarigenom de ock förmodeligen 
mindre graverat Aflönings- Magazinet ; men 
fådant bör tillikrifvas tidens ringa upplys
ning och fakernes föga utvecklade befkaf-
fenhet: och borde i vår tid alldrig tolas. 
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Hvarje Samhälle, fom vill hafva fina åren-
der val behandlade, bor fatta fina Ämbets
man i belägenhet, att blott lefva for Sam
hållet, Når Styrelfen d;i förordnar nödigt 
antal af Ämbetsmän för hvarje fårfkiidr flag 
af årender, da måfie Samhållet, i den mon 
defle upparbeta deras talanger ^ bringas till 
ett florerande tillftând. Sådane hafva de åld-
fle Samhållens grundfatfer viiferligen varit. 
Vi böre ej tro ^ att det Svenfka Folket i 
åldfla tider faknat dem. Hvad detta folk 
'mnu i medeltiden fordrade af fine Regen* 
ter och Ämbetsman, det vifar Konunga- och 
Höfdinga - flyrelfen. Man behöfver ej fruk
ta för ofverhandtagit barbari bland ett folk, 
dar fa flora tankeiått kunde fpridas. Man 
behöfver lika litet frukta att ett. fo lk, fom 
ville ladaiie åndamål, kunde vågra det kraf-
tigafle medlet, en auflandig aflöning. — 
Frankrike gaf under famma period ett bevis 
pä lika grundfatfer. Defs Konung, den flo* 
re Henric, ville hafva en naturlig mâttflock 
för forfla graden på fin Lönings-Stat, hvar* 
efter de öfrige graderne federmera låtteligen 
kunde jämkas. Han låt underråtta fig om, 
hvad en Borgare i Faris dageiigen depenfe-
rade, för att kunna b eft a fig en höna: och 
man uppgaf, att den lefnadsarten koflade fy
ra ftyfver: och hvarje Soldati eck dårpa fy
ra flyfver för dagen i fold. Man känner, 
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att denna aflôning, efter tidernes federmerä 
förändrade penningerakning, uilderg;"tt mån
ga förändringar, och att denna förfta gra» 
dens loid, endafl imellaii 1740 och 1780 
blifvit 3:11e gånger förökad* Orfaken ar på
taglig! det gifves i Ixvarje lefnads-fphaer, 
en point, -—hvarunder ingen kan lefvai att 
ej förhjeipa enhvat till denna point t rattan 
tid, år att döma till döden > eller ock att 
difpenfera både från medborgerliga och älil* 
betsmanna "fkyldigheter: cich fådalit återfal
ler tungt på Samhållet. Man fkulle Uttitr 
lenare tiders Riksdags-protocoller och tidnin
gar kilnna frainl'gga de vöckrafle drag af 
det Svenfka Folkets ömhet och råttvifa föf 
defs Ämbetsmän. Det åi' juft dårföre öbe-
gripeligt, hurii deaf inedel-graderne och un-
der-graderne kiiiinat lämnas åt det bårda fi
de , fom nu trycker *). Vid hafligt påfe-
ende kunde man antaga detta förfarande, 
lafom härrörande af en riksgagnelig öfver-
gfadet'nes politik, hvarigenom de kunde hål
la medel- och under-graderne vid böjlighet 
och drift, t den mon fom eu tillfällig m ål
tid af god mat, med godt vin, vore dem 
en ra re te" och en belöning: men vid närma
re öfvervägande, måfle man tiliegna de väl-* 
lönade öfver-gradernes pluralité fä mycken 
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fkarpfinnighet, att de vål finna en ftdan po
litik falfk, oråttradig, och dårfore rikslör-
dårfvelig >s). — Öfterrike liar Under brin
nande krig gifvit ofs den läxan, att den, 
fom blött äger 200 Gyllens inkomfl, ej kan 
bidraga till Statens UnderhalL Däraf lynes 
följa, att fenhvar ^ fom med detl Staten con-
traherat oni fina kraftefs uppoffring till defs 
tjanft, bôr 1 det fingafte njuta 200 Gyllen 
till Underhall oafkörtadt. Diraf fynes vida-
fe följa i att, i hvad Stat fom hSldli, den 
foni af Statens Reprefentant fatt ett Afnbe-
te s  bor efter den kfnads-art, foin fann; 1 a 
Ämbete åtföljer , förhjelpas till den inkomll, 
hvarunder han enligt tidens fluck ej k an lef-
Vai och olika omftandigheter göra , att d<i 
inindrta point i GOerrike af 200 Gyllen, 
kan den i Spanien vara 400 PiaAref^ och i 
Ångland 2öö Pund Sterling: och for att 
darôfver afhâlla er, aflig jiimfôrelfe-tàrif, be-
hôfvcs vifst icke underhålla en Armee af 
ContoirS-fkrifvafe5 Kammar-fktifvare, Bokii'1-
lare, Kammarförvaltare, Kamererare , med 
O iver- och Àfke-Kamererare * utom alla ad
jungerade Råkenmådarfci 

Î  2  . t i l  

*) Detta ar garilka väl utfördt i  ßifk. Seretii i  
Riksdags-predikan år I7CJ« Gifve Gud, att  
alle Riksdags* och Ämbetsmän hade lätt  och 
antagit  tUCs in nehåll  !  
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En Stat, fom vill anflåndigt inråtta fiiî 
Loningslifla, fynes for A bora antaga följan
de grundfatfer: 1:0 Samhället bor i iiVarje 
hushållsgren hafva nödige Ämbetsman, hvil-
ke, jämte det, att de kunna fkrifteligen ut
föra rediga tankar i förekommande ämnen, 
tillika böra kanna multiplkatiöiis-taflan och 
quatuor fpecies af den förfärliga vetenfkap, 
fom kallas arithmetica. 2:0 Hvarje förval
tare af en Hushålls- Förfvars- eller Lårdoms-
Bureau i Statens tjånft, bör, jåmte defs för-
ftånds- arbeten, föra conceptet till en med 
paralella linier förfedd lifta, eller nota per 
Debet & Credit, på alla de medel, fom ge
nom defs Bureau årligen difponeras, och 
med verification verificera, det år ^ med 
quittence beflyrka, hvarje port i Credit. 
3:0 De Ämbetsman', fom, enligt 1. och 2. 
punkterne, komma attblifva öfverflödige, bö
ra dock ej bedragas på en {killing af deras 
calculerade årliga inkomft, antingen de haf
va fullmagter af Samhållets Reprefentant, 
eller, på defs vagnar, af defs höge Äm
betsman : utan de mage upptagas på en fö 
kallad Redudions-Stat, och föijakteligen ej 
få någre eftertrådare. 4:0 Som bland Sta
tens årender gifvas fadane, hvilka ej fordra 
h vad man nu for tiden kallar uppfoftran, 
utan blott uppmårkfamhet, mechanifk idog-
îtet och ärlighet; fö böra ej educerade mån-

ni-
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jiifkor därtill mifsbrukas, utan fådane ftäl* 
len hallas tillhanda at dem, hvilka af alle
handa orfaker malle lämna nåringsvagarne 
och ändock ej blifvit fa påkollade, att de 
fått lära mer, än att (krifva en läslig ftil 
och räkna quatuor fpeciçs famt régula di tri, 
och draga linier. Delte perforier bura nyt
tjas under namn af Regillratorer, Çopifter, 
och Expeditions - Vaktmäftare, till att regi" 
Hr era inkommande och utgående mål, att 
copiera allehanda fkrifter och rakningar, hål
la ordning på handlingarne vid hvarje Bu* 
reau , couvertera bref, hålla pofiräkningar, 
Ikära pappeF m, m, Dc kunna ej njuta be
fordran utom eller ôlvçr deras krets, och 
lära ej eller onlka den, då de äro anflän-
digt underhållne efter den grad af nytta de 
forma att göra. 5:0 Ynglingar af educa
tion , hvars vidd och grundelighet bor be-
ftämmas, fkulle genall fysfelfättas med fôr-
flånds-arbeten, och befordras efter hvad de 
ådagalägga af pracktilk Ikicklighet jämte fort
farande theoretilk kunfkap i deras ämne. 
6:0 Staten år fkyldig att goda ingen och föda 
alla; ty dels välfärd fordrar, att utrota alla 
frön till Ariftokratie inom tjenfte-kretfarne. 
Under tjenfigôringen m;;fle den befallandes 
myndighet vara rent af defpotiik 5 men utom 
tjenften bor enhvar få känna fig vara en fri 
pçh fjelffländig medborgare, under lagens 

I 3 hägn 
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hägn och tygel. Sportler böra evigt lands» 
iörviias. Sedan deffa eller ånnu klokare 
organifations - och inftrudions- principer åio 
gifna , kan man förft föka en aiionings-grund. 
Dä tyckes det ej vara öfverdrifvet , om 
man for den för fl a graden at den illitterata 
clasfen proponerar det underhall, hvarunder 
çn Drang bevisligen icke kan finna fig be
låten pä hvarje ort i ett Rike. Man be-
hofver ej vara vettlös for det att man ar 
jllitterat ; och man hoppas, att ingen Äm
betsman af illitterata clallen , ma vara tilli-. 
ka fa oförnuftig, att han funne någon obii-
lighet dSri, att ett Samhälle gjorde en fkil-» 
nad i employering och belöning mellan denj, 
pä hvilkas uppfofiran dryga koftnader blif-
vit med nytta använda, och dem , fom ej 
varit nog lyckliga att fa livad i vår tid bör 
kallas uppfoftran. Det fynes ej vara orim
ligt , att val använda uppfoftrings-köftnader, 

"hvilka fä anlenligt minfkat mången ynglings 
fäderne- och möderne - arf, mage anfes för 
ett till Samhällets välfärd nedlagdt capital, 
fom kan vara vård t en drygare ranta, ån 
den koftnad, fom behöfts för de kunlka-
per, hvarforutan man nu för tiden ej kan 
blifva en vålbeflåld Rättare pä en gärd, ån 
mindre Håfmåfiare hos en Herre - famille, 
och Infpeclor vid ett Rrånneri. 

I hån-



I h'ndelfe den lyckliga dag for Sverige 
jiågonfiii uppginge, dâ defs högre och lä
gre Ämbetsmän, af litterata och illifterata 
ela (Terne, fingQ en auflandig bergning (och 
qapftSudig vägar man kalla bade den fom 
år for mycken och for liten), fa vill man 
förfoka en tillämpning af ofvan anforde na
turliga grunder for alla graders afloning. 

Underhållet for en Dräng pâ de dyrare 
orter i Riket, befiiger fig for det närvaran
de fitmindfione till 140 R:dr, och beftâr r 
följande artiklar: 

En Kammares ärliga hyra - i6.R:dr. 
En famn Ved, upkord och ßgad 5. 
2. Lisp:d Ljus à 3 j R:dr • 7. 
Ett par Sång-lakan ärligen - 2, 

I Kapprack - « 5> 
« Jacka, eller Frack 8-
i. Underklådning - - 5. 
i. par Stôflar mtd Gallofcher 7. 
i. par Skor - - 2. 

30. 

27. 
Ärlig lon, till linne, och an

dra fmå-klådesperfedlar - 12, 
Ärlig fludfel och julprgar, con-

tributioner oberäknade 2. 
Kofip:gar à 6 R:dr i månaden - 73. 

Summa 143. 
I 4 Var 



Underhållet for en Piga kan alttia mej 
vifshet råknas till 100 R:d. Dä fynes fom 
en Kronans Tjenfleman i den fôrfta graden 
af illitterata claflen, juft ingen ßrdeles flor-
lycka gjort, om ock honom beflodes oaf-
korttadt 150 R:dr. Hän måfle göra de* 
pejife for fin ftådning och tvätt: och kan ej 
gifta fig, om icke med en Mångelfka, Krö--
gerfka, Rodderfka, eller någon dylik Nå-
rings-idkerfka. Hans naturliga ratt år att i 
?lla affeenden vara en fjelfflåndig mumifka, 
få v id t han uppfyller fing. tjimftepligter, hvil-
ka kunna ofta vara rått vigtiga , och fordra, 
mycken omtan.ka och be(ked%het. Tili; 
denna grad torde man få räkna Corporaler, 
Vaktbetjånter, Strandridare, ni. fl. d. Tjen-
ftemån. 

Li k aß fynes andra graden af fa m 111 a cl afs.-
ej flyga for högt, 0111 dårtill beflodes en Pig-, 
lon, 100 R:d., eller tillfannnans 250 R:d^ 
En Kronans Tjenfleman i denna grad måfle 
i alla fall foka fig en Huflru af famma 
clafs, fom den förfla gradens. — Hit råk-
när man Expeditions- och Slotts- Vaktmåfla-
re, Klockare, Gevaldiger, famt, ty vårr, 
Undcrbefåls-Under-Officerart, m. fl. d. Tjen-
ftemån. 

Tredje graden'af famma clafs , eller bi-
trådes-graden, måfle val kunna gifta fig på 
fm lön, få framt Sajnhållet ej vill göra half-

ten 



ten af Qvinnokônet till Mângelfkor, hvil« 
Ket voie fa mycket mer vädeligt, fom, u-
tom andra fmâ ölägenheter, for mycken 
trångfel inom fkrået, kunde drifva en del 
till den fpekulationen att lurendrega, h var
till de kunde tillåfventyrs vara mer fkieke-
liga och fina, ån karlar. Således vägar man 
för denna grad projettera ytterligare en pig* 
lon, fåfom underhall for en Hüft tu utan 
krog och bricka, eller in alles 350 R:dr, 
Hit råknarman Öfverbefåls Under-Offiçerare, 
Copifter, Kammar- eller Contoirs-Skrifvare, 
Catecheter, länsman, och Fifcaler, m. fl. 
d. Ämbetsman. 

Fjärde, eller belönings-graden i den il-
iitterata clasfen , lårer man val förunna båt-, 
tre logement, ån en Prång» och någre af 
de bekvämligheter, fom för gamle mån å-
10 naturligen oundgångeliga, fâfom en päls
kappa mot vinterkylan, ett glas vin vid töknig 
våderlek, ro. in. d. famt laledes oklandradt 
beflå 500 R:d., håldft da omkoflnader på 
Barna-uppf ofira 11 tillkomma. Hit råknar man 
Fåndrikar, Regi fira to rer, Cancellifler, Ka
mererare , Kammar-Förvaltare och Bokhållare, 
få långe fadane pröfvas nödige, famt Mantals-
Commiflarier, m, fl. d. Ämbetsmån. 

I den Iitterata claflen må den iörfta gra
den billigt anfes fâfom en ôfiiings- och pröf-
»ings-grad ; men likvål öfning vid afFairers 

I 5 he. 
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behandling, c] renfkrifning och blott mecha» 
nifka handläggningar. Därfore fynes ej kun
na befiridas en tillkommande yngling af ap-
proberad uppfofiran och underbyggnad, att 
njuta en inkomfi, tredubbelt fa Hor, fom 
hvad en Drang inåfi beviljas. Men låtom 
ois uppgöra ett projedt till hans ärliga fiat, 

Husrum och fervice, endafi dub
belt mot Drangens, faledes till 60. 

Kläder, tredubbelt » - go. 
Linne och andra fmâklSder, d:o 36. 
Kofipenningar , endafi 3-dub

belt mot krogprifet, « 2 16. 

Men fom denne unge Ämbets
man mâfie använda fin tid 
pä ädlare goromäl , ån att 
putfa fina kläder, oçh fiåda 
fina rum, famt att fpringa 
med fina och andras privata 
årender, fâ mâfie det vara 
hushållning uti att be flå ho
nom en Drang * - à 140, 

Således R:d, 532. 

och åndock mâfie han uti de uppförda nôd-
torfts-fummornes hushâllaktiga difpofition, fö-
ka fond till kofinaden af fin klådtvått, till 
anftSodiga nöjen, eller converfation i goda m 
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$llfkap, och till en beftändigt underhällen le* 
(Sure af det båfta fom utkommer i hans 5m-
betsvåg. Om alla Samhällen betänkte, hvilken 
val ölverlagd Statskonft det vore, att genom 
god lon fatta fina Ämbetsman, håldft af 
medelgraderne, i författning, och genom val 
Öfverlagda inftru&ioner, i nödvändighet, att 
uppbringa fig tili högfta möjeliga fkicklig-
het ; fa (kulle de ej räkna pâ en half mil
lions fkilnad îmellan en tillräcklig och en 
for knapp Löuings-Stat. Men tiden här
till torde ännu ej vara kommen. Hit må 
vaknas Lieutenanter , Protocollifter, Colle^ 
ger, Comminifirar, med fl. i värf af dy-
lik art. 

Den andra graden uti den litterata clas-
fen, dar man vid eget anfvar verkflåller be
fallningar , eller utarbetar dem, förutfåtter 
befrielfe frän alla forftröelfer af egen oeco-
jiomie, och af värdshuslefnad. De, fom 
har befinna fig, böra alltfä vara uti åkten-
fkapS 'fiând, få mycket mer, fom det föran
leder till högre och mer förädlade relatio
ner med månfkligheten : och ju bättre men-
nilka, deflo båttre Ämbetsman. Därefter 
böra defle ock vara lönade. Far att va
ra controll underkaftad, vill man ock fp«-
pifi^uet upgöra projedet tiji dera« Stat. 

Hus. 
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Husrum och fervice, fyradub* 
belt mot eil Drang - 120, 

Kläder, tredubbelt, eller lika 
med ofningsgraden- - go. 

D:o for Hüft run - joo. 
Linne och andra fma »kläder, 

lika med ofn. gr. » -36. 

• 336., 
D:o for Huflrun - - 72. 
Boets ärliga underhall med lin

ne och husgeräd » - 100. 
Bordskoftnaden for bägge, vid 

pals lika m, ofn. gr. - 452. 
Underhall for en Dräng - 140, 
D;o for en Piga » - 100, 

864, 

Tülfainmans 1200.*), 

En livar finner, att inan Sfven har rnaft 
utelämna den for hvarje god Ämbetsman få 
nödvändiga depçnfe pâ nyttig leélure, och 

fle-

*) Den, fom ännu finner något öfverdrifvet i 
denna calcul, behage jämföra den med ea 
mera omftändelig räkning, öfver ett dylikt 
hushålls årliga behof, fom finnes införd, i 
Svenfka Mercurius för år l76l, Oftober må« 
nåd, pag. 260. TilHtåndet var redan den 
tiden högft bedröfligt i medel-graderne och 
Hnder-graderne. 
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flera famfundspligter. Elihvar mâfte ock 
tuedgifva, att 1200 R:d< nu for tiden, Sr 
den point, hvarunder ett tarfveiigt hushall 
cj kan exiftera , aldramindft da barn tillkom
ma. Likväl bor ock â andra fidan medgif-
vas, att någon hushällnings-entreprife Sr mo-
jelig med 12 till 1400 R:dr: da däremot in« 
gen hushållning ar i att vara fattig. Juft 
darfôre tror man ock, att liere Ämbetsman 
af olika nummer kunna foras till denna 
grad ; ty nar mau har tarfvelig utkomft, fa 
får man ej vara få nogräknad pä Ämbetets 
ftörre eller mindre vigt> fö fnart därvid icke 
förenas någon betydlig representation, den 
Staten dä bor fårfkildt qualificera. Hit råk« 
nar man alltfå Capitains- Majors- och Öf-
verfte-Lieutenants-Àmbeten, med alla dem i 
ôfriga vågar, iom 'kunna räknas af ungefär
lig lika vigt och befvarlighet, ehuru deras 
rang kan vara mycket fkiijaktig. 

Den tredje graden i denna clafs, fom af 
befäls-graden ^ kan efter naturens ordning 
vilst icke behofva mer, ån hvad i den näft 
föregående beft:1s, nemligen en tarfvelig ut
komft, och lika väl befalla. Dock, forntidens 
lkick därvid fordrar någon reprefentation, 
hvartill fornäxiligaft hörer en vagn ocli ett 
par häftar5 få vågar man, utan vidare fpe-
cification, projettera 1700 till 1900 R:dr 
för 3:11e färfkilda härunder förda nummer, 

aenn 



hemligen Ofverfte - General - Majors - öch 
General-Lieutenants-Ambeten, med alla deal 
i ôfriga vågar, lom kunna räknas af unge
färlig Jika vigt och befvårlighet, ehuru myc 
ket fktljaktige de kunna vara i anfeinde till 
den gamla rang-principen* 

Den fjårde graden i denna clafs, eller 
Öfverbefåls-graden, från hvars tarlligiiets ef-
terdôme all god hushålls - ton bor komma, 
torde L ett fattigt Samhälle låta fig nåja 
med 2 och 3000 R:dr; varande Generals* 
öch Fåltmarfkalks-Ämbeten därunder begrip
na, tillika med de i ôlriga vågar af unge* 
farlig lika betydlighet. 

For mera tydlighet vill itiaii Uppfiålla 
hela Stats-jåmforelfen pä eil tafla: och en-
daft förut a nyo förorda, att man ej befat
tar fig med fangen, ehuru man mot hvarje 
militarifk nummer ftållt ett eller annat Äm
bete i de ôfriga vågarne. Man håller fo
re, att, då hvarje åmbetsvåg finnes fullkom
ligt fa rik på titlar, fom den Militaira, me
ningen därmed ej kan vara annan, ån att 
vifa fkillnaden i varde af hvarje Ämbete i 
öch man tror fig bora i någor måtto lampa 
fig efter tid och omfiåndigheter. Kännare 
mage ovåldigt döma, om mifstag blifvit be
gånget i utförandet a t den ecclefiaftika ord
ningen. Man har tyckt fig dåri finna myc
ket fkål. — Flere titlar gifvas alleftxk-s, 



dem man ej upptagit; méii de kunna latte-
ligen foras till fina vederlikar. -— För Up-
foftringsvårket har man vågat önfka färfkildt 
lôndte Caucellairen Hvad på Lands-Staten 
kallas Kamerer, ltefallningsman% Bokhållare 
och CommilTarius, anfer man tillika inne-» 
fatta högre (kyldigHeter mot Landets upp-
komft > ån blotta befkattningen och bokfö
ringen. Landt-Råntemåftare har ölan lotfat 
glömma. Likala Jågeri och Salltpeterfjuderi-
Stats - ämbeten- — Det torde vara litet be-
fynnerligt, att ock Secreterare i vår tid {ko-* 
la behöfvas; men aldeles barbarifkt, att d$N 
af hafva få många flag. Alle Utfärda ju 
expeditioner. De fvårafle åro vifst icke de, 

. fotn emanera från högre orter; utan haldre 
de, fom dit Ikola ingå . Likala de protocol-
Jer vifst icke de fvårafle och ärbetfammafie, 
fom föras inför fjelfva Konungens Coufeil: 
mycket fvåfare de, fom föras vid en KSm-
liersråtti Således tager man en Notarius för 
Notarius* ehvarefl han må finnas. —1 Man 
anfer ock alla fådane aflonings-anflidfer för 
bedtöflige, hvarigenom, till exempel, en 
Klockare kan äga (lörre inkomft, ån en 
Profesfon Hvad böra n;i Svenfke Ämbets
män kunna vånta för hjelp ;,f den upplys« 
ning, fom vid ig:de feculi ingångfajes vara 
få hög och klar? — Jo: 

f:0. 
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1:0. Tillrâckelig lon frän den fÔrfta dag dè 
tillträda ett Ämbete, och till den dag, 
da de gå därutur, antingen genom af-
îked, eller döden, utaiî nesliga afdrag 
till begrafuingshjelp och Penfious-Calfor. 

$:ö. Aterfångfl af alla Carl XI:s penninge
löntagares indelnings-räntor , ß vida fam-
ma hemman åniiu exillera, och hvilka 
räntor ån i dag utgå -, ehu ru de för/le ä» 
garne nu njuta dårlöre af Kronan knapt 
fjettedelen i värde-. De nyare Penninge-
LÖntagares förefeende med lonirigs-råntor 
af de ledan 1696 upptagna och fkattlag-
da hemman. 

3:0. Befrielfe från alla flags contributionef, 
och bevillningar, dem Ämbetsmän alldrig 
beviljat, de Ecelefiaftike undantagne. Li» 
kafâ från Riksgälds-fonder, Bröllops- Fad» 
derikaps- Krönings-Begrafnings- och Slotts
byggnads-gärder : item från Chartae-Sigil» 
latae - afgifter, iamt Fullmagts- Aflkeds» 
Refolutions- och Utflags-lôfen. 

4:0. Från aflkeds» till döds-dagen en annan» 
dig penfion (hallten mot lönen ), fom 
tillträdes af Änka och omyndiga Barn. 

5:0. Att -Städerne liquidera med Stats- och 
Lands-Contoiret om inkvarteringen, fom 
fynes böra lämpas efter hushyrors nuva
rande grymma ftegring : och att Ämbets
männen få cjvartaliter från Stats-Cöntoiret 



Militairen. 

Àr:0 i. Fåltmarfkalk. 
2. General och 

Krigs-Minifler. 

Civile-Sty tel [en. 

Riks-Drots. 
Préfident och 
Induflrie- elier Finance-Mi-

XI i fler. 

Jämföre l fe  îmel lan  Lönings -Sta ter .  
Landt-Economien, jfiiflitice-Staten. Upfofirmgs-verkeL 

Sid. 145. 

Landihofdiiigo 

1. General -Ljeu tenant. Hâf-Cancellaïr. 

2. General-Major. Stats-Secreter.. 

3. Öfverfle. 

1. Öfverfle-Ljeufenant 

2.  Major. 

3. Capitain.-

Ljeutenant» 

Fandrik. 

T. President. 

Råd. 

ÂflefTor. 
f'ecreter af all flags expe-
j iition., revifion och eom-
*misfion. 

{Protocollifler.f 
jel. Notarier.) 

^Regîflrator, Cancellifî. 
sKamerer, Kamarfôrvalt. 
'uokhâllarc. 

Under - Officer af fCopiff. ) 
of. befål. (Kammar- o- Cont. fkrif.) 

Under- Officer af Exped. Vaktmåflare. 
und. belal. 

L i t t e r a t a  C l a s f e n  

Fjerde graden. 

Tredje• graden. 

* Ju flit-. Cancellair. 

Andra graden, 
Lands-Secret, o. L:ds'Kamrer,. Lagman. 

fåfom econ. Öfver-Intend. 

Krono-Befallningsman » fa- , 
fom tillika econ. Intend. Hlradshofding. 

Forfia graden. 

Hårads - Bokhållare ,, fafom , n 

tillika econ. Und.. Intend. Borgmafiare. 

I l l î t t e r a t a  C î a s f e ® ,  

Fjerde graden. 

Corporal. Vakt-betjeiif, 

Mantals-Commisfariu& 

Lånsman. 

(Gevaldiger, Vaktmâftaref 
C vid Magaz. Stocklaus &c.j 

Strand-ridarc. 

FkeaL 

Tredje graden„ 

Andra graden. 

Forfia graden. 

Acadeiriie Cancellair.. 

Ecclefiafiik Minifler. 

Bifkop. 
Redor Magnificus. 
Domprobft. 

Contraéls-Probft. 

Rector Gymnafii. 
tProfeflor. Î 
(ReAor Scholse.) 
/T edor. 
y'yrkoherde. ( 
»Mufik Direcfleur-I 

«Collega. 3 
(Comminifler.y 
Àdjundl lönas af Partor. 

- Organifl, Cantor. 

Catecheh, 

- Klockare. 

. Kyrkvaktare* 

Håfvefo 

Riks-Marfkalk. 

(Öfverfle Kammarherre.? 
Jöfver-Ståthallare. - ) 

Öfverfle Kammarjunkare. 
Ö fve r-H åf-J figm aflare. 
(Haf-Marfkalk.) 
jStSthâllare. J 

i. Kammarjunkare. 

Kammarjunkare» 

Lif-Medicus. 

Hâf-Medicus» 

r. KgL Kammartjenare. 

2. Kgl. Kammartjenare» 

Slotts-Vaktmâftare. 

Hof-Laquay. 

Årlig lon, 

3 00 o R:dr. 

2000. 

1900. 
1800.  

1700* 

1400. 

1300. 

1200i 

532; 

3 5 ° -

25®. 

150. 
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och Lands-Contoiren i ett för allt h va cl 
dem tillägges , under en enda rubrik, 
och fâledes mot ett enda quittence , 
och på en vifs dag. 

6:0. Öfverenskommelfe till en början i-
mellan Economen , Domaren , Fiä-
ften, Advocaten och Gardiften att tje-
na hvarannan oförlkyldt. Sedan alla ä-
ro väl löuade , böra ej eller Lönegif* 
varne fjelfve befväras med ringalle 
Iportler. 

7:0. Ett fullkomligt åtnjutande af de för* 
moner, fom Öfverheten förflått under 
den titeln , Adelig Vederlike. Den kan 
h varken vara gifven, eller mottagen, 
fåiom ett tomt ljud , ock måfte allt fä 
innefatta reaJia af de Adeliga privile
gier, fom icke äro affkaffäde , ledan 
titeln af Adelig Vederlike beviljades 
åt dem, fom med Kongl. fullmakt 
förfes. 

Öm Befkaitning ; of Adam Smith. 

(Från Engellkan. ) 

linfkilda Perfoners inkoniR uppkommer 
nödvändigt ifrån defla tre källor. Rdnta, 

N.o 36, 37 ö" 38- K V in fl 
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Vtnß och Arbetslön, All fkatt må ft c y t-
terft utgå från endera af defla flags iu-
komfter, eller frän alla tillika. Jag fkall 
bemöda mig, att gifva den bäfta under
rättelfe jag kan, 1:0 om den fkatt fom 
är ämnad att utgå ifrån Rcinta, 2:0 0111 
den lom är lagd på ïriufl, 3:0 om den 
hvarmed Arbetslöner äro belagde, och 4:0 
om den , hvarmed man velat belägga des* 
fa tre flags inkomfter famfäldt. Underfök-
ningen af defla f yra färfkildta flag af be-
ikattning, fördelar flg i fyra artiklar, af 
hvilka trenne erfordra åtlkilliga mindre 
afdelningar. — Det fölljande (kall vifa , 
att ofta den ena eller den andra af defla 
befkattningar, icke ytterft hvilar på den 
inkomft, pä hvilken den var ämnad att 
falla. 

Innan jag ingår i imderfökning af hvar-
je enfkildt flag af befkattning, är det nö
digt att framlägga fölljande fyra grund» 
fader för befkattningen i allmänhet. 

I. Hvarje Medlem af Samhället bör 
bidraga till Styrelfens underftöd, få nära 
möjligt är i förhållande till hvar och ens 
enfkildta förmåga j det vill fäga: i mon af 
den inkomft , fom hvar och en åtnjuter, 
under belkydd af Samhällsmagten. Sty
relfe- omkoftnaden för Medlemmarne af en 
ftor Nation, förhåller fig lika med den 

Se" 



gemenfamma ömkoftnäderi för Landtbön* 
derne af ett flört Gods, fom erfordras till 
Godfets flyrelfe : defia fednare äro alla 
ikyldige att bära denna koltnad, i den 
irion de deltaga i Godfets fördelar. I för-
gätenheten eller jakttagandet af denna 
griindlatts, beftâr en befkattnings jämnhet 
eller öjämnhet. Det niâfte en gäng för 
alla märkas, att hvarjs Ikatt, loin lallet 
endafl pä ett af de tre otvan anförda flag 
af inkömfter, hödvändigt är ojämn, lå vi
da den icke tillika betungar de andra två. 
Jag ämnar i det följande fällan vidröra 
denna flags ojämnhet, utan i ftället in-
feränka mina anmärkningar inom den } 
fom uppkommer deraf, att en vifs ikatt 
faller ojämnt äfven pä det flag af énlkild 
ånkortfft ,  hvarpå den är lagd. 

II. Den (katt hvarje énlkild är ålagd 
ätt utgöra i bör vara beftämd, och icke 
arbiträr. Tiden dä den bör urgöras, fät
tet att betala den, fumman lom fkall ut
gå , allt detta bör vara kändt och klart 
för den Ikattdragunde och för hvar och 
en annan. Hvarelt det annorlunda förhål
ler lig j beror hvar och en lkattdragande 
i mer eller mindre mon af Uppbördsmari« 
»ens välbehag -, denne kan då {jelfrådigt 
betunga den (kat tfkyldigé ,  ocii m ed denna 
förmåga äfven utverka fördelar för fig 

K 3 fjelfi 
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f)  l f .  BefkattnjflgejhS obeftäiridhet upp
muntrar tiWtagferiheten och gynnar rofgi-
rigueteii hos mennifkor, h vilka vanligen, 
älvoil utan att äga defla fel ,  äro löga al-
fkade af foiket. Beüämdheten af hvad 
livar och en bör betala ,  är, i f rågan om 
befattning ,  ett ämne af få ftor vigt, att 
en ganfka betydlig grad af ojämnhet,  är,  
enligt med hvad alla Folkflags exempel 
fynes bevittna, pä långt när icke ett få 
betydligt ondt ,  iom äfven den minfta grad 
af obeltämdhet. 

111. All fkatt bör utfordras på den 
tid och det lätt, fom troligen (kola vara 
de beqvämligafte för den fkattJkyldige. 
En fkatt på räntan af jord eller hus, för
fallen vid den tid då iådana räntor vanli
gen betalas, uppbäres på en för den fkatt-
dragande lannolikt ganika btqvämlig tid; 
det vill fäga: när denne troligalt fkall 
halva något att gifva. Skatt på öfver-
flödsvavor ,  utgöres ytterft famt hel och 
hållen af Förbrukaren, och vanligen på 
ett fätt, fom lör honom är det beqvänia-
fte. Han betalar denna ikatt fmåningom ,  
i den mon han köper af deffa varor. Som 
det tillika beror af hans välbehag att an
tingen köpa eller icke köpa deraf, är det 
hans eget fel om han har någon betyde-
lig olägenhet af en lådan lkatt. 
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IV. Hvir och en be {k at  thing bör va
ra (a inrättad, att  genom derifämma af 
Folkets förmögenhet utgår (a l i tet  fo:i i  
möjligt  är öiver hvad i  Stats-kaftan ver-
k e l i g e n  i n f l y t e r .  D e t  ä r  p a  i ö ll  j a n d e  f y ,  a  
fätt ,  fom en befkattniog ,  af Folkets för
mögenhet antingen uttager eller afhåller 
vida mera ,  än hvad i  Stats-kaflan infly-
ter :  1:0 Uppbörden af en fkatt  kan for
dra ett  flört  antal  Enibetsmän, hvilkas 
löner upptaga en betydlig del af denna 
fkatt ,  och hvilkas fport lar komma att  ut
göra en ti l lökning i  iolkets börda 2:0 
En befkattning kan vira ladan, att  d n 
motarbetar induftrien, och atfkräcker den '  
arbetande delen frän \i(Ta närings-grenar,  
hvilka kunnat grfva öda och fylflofätt-
ning ät  en flor mängd menniiKöf :  nar en 
lådan befkattning tvingar folket att  be a 
la ,  kan den dcrigenom rninlka, elle- t i l l  
och med förflöra,  jult  de t i l lgångar,  hvil
ka torde hafva kunnat lätta fölket i  t l ind 
att  med mera lätthet afbörda tig en fkait.  
3:0 Genom de böter ochandia il  raff ,  hvil
ka defle Olycklige ädraga ftg ,  därigenom, 
at t  de utan framgång lörföka att  undan
draga iig en ladan { katt ,  kan fâdana inen-
nilkots fullkomliga undergång beredas,  
cell  de fördelar:  gå förlorade ,  hvilka.Sam
hället  kunnat hämta af deras kapital .  Af 

K 5 en 
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çn illa öfverlagd tull-afgift, uppkommer 
Itor freftelle till fmyghandel -, och ftraffen 
för denna handel mâfte fkärpas i mon af 
freftelfen. Det är i detta fall fom Lagen, 
tvärt emot de vanliga grundfatferne för 
all rättvifa, förft tilllkapar freftelfen, och 
fedan ftraffar dem, pä hvilka freftelfen 
Verkar j och vanligen höjer han äfven ftrak 
fet juft i den man han borde mintka det, 
rieml. i mon at treftelfens ftorlek. 4 o Ge
nom täta befök och förhateliga underfpk* 
iiingar af upbörds-betjepingen , blir folket 
Onödigtvis urderkaftadt ledfamheter, för* 
följelfe och förtryck af mangfalldig art; 
och ehuru allt detta , i fträngafte bemär-
kelfen , icke egentigen ytgör någon koft-
çad, är det likväl fullkomligt fvarande 
mot den tumma, h varmed hvar och en 
fkulle villja köpa fig fri derifrân. Det 
är på ettdera af deffa fyra olika fätt, fon\ 
fcetkattningen ofta ä.r mycket mera tryc
kande för folket, än riktande för Statç-
kaffan. 

Den påtagliga rättvifan och nyttan af 
de här uprepade grundfatferne , hafva i 
jner eller mindre mon» ådragit dem alla 
Folkflags upmärkfamhet Alla Natio

ner 

*) Det (kulle tilläfveutyrs medföra fin nytta, 
att efter deffa (amma grundiatfer noga pröf*-
va b efkaffenhetea af den lkatt och den bevill-



ner hafva bemödat fig, att, få vidt de
ras begrepp fträckt Tig, göra (katten till 
lin fördelning jämn -, till fitt belopp be-
ilämd; till tiden och fättet för upbörden, 
i all möjelig grad beqvämlig för den fkatt-
dragande ; och , i förhållande till hvad den 
inbringat i Stats kaflan, fa litet tryckande 
för folket, fora niojeligt varit. Följan
de öfverligt af några de hufvudfakeligafte 
befkattningsfätt, fom i o lika tidehvarfoch 
Länder blifvit följda, Ikall vifa, att alla 
Nationer icke varit lika lyckliga, i flna 
bemödanden för defia ändamål. 

Ämnet fkall bli.fva framlagdt under föl
jande fördelningar : 

A R T .  I .  Skatt på Fdnta. Skatt på Rilnta 
af Jord. Skatt, fom ut[rôref, icke 
i förhållande till Rdntan, titan i 
förhållande till Produ&en aj Jord. 
Skatt på Ränta af Hus. 

ART. II. Skatt på Vin ft eller på ink om ft 
af Kapitaler. Skatt på Vinfi af 
fdrfkildta Ti ken. Skatt på kujvud-
Värdet af Jord, Hus och Kapitaler. 

A R T .  I I I .  Skatt på Arbetslön. 
Ii 4 A R T .  

ning, fom för det närvarande bäras af Sveri
ges Invånare}  eller framdeles för dera falt-
ttällas. 
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ART .  IV, S k n f t ,  f e m  å r  d m n a d  a t t  f a l l a  
lika pâ all ßagt inkom ft. Kopp-
ßatt. Skatt på förbrukning af 
varor, 

Art. I. 

Skatt på Ränta. Skaft pa Ränta af jford. 

En (katt pä Ränta *) af Jord, kan 
antingen vara beftämd genom en uprättad 
jordbok, der hvarje Difîrift blitvit upfkat-
tadt till en vifs ränta, hvilken uplkattßing 
»lldrig federmera får ändras; eller är den 
pä det lättet beftämd, att den förändrar 
lig genienlamt med den verkeliga räntan 
af jorden, och laledes ftiger eller faller 
i  mon af Jordbrukets tillväxt eller afta-
ganefc. 

En Jordfkatt, hvilken, lik den i Eng
land (landt-taxan), är lagd på hvarje jord-
flycke enligt en oföränderlig Jordbok ,  Ikall 
nödvändigt, om den ocklä vid defs förfta 
inrättning vore jämnt fördelad, med tiden 
blifva ojämn, i förhållande till jordbru
kets tillväxt eller aftagande i den ena el
ler andra delen al Landet. I England var 
den upfkattning, enligt hvilken landt-taxan 
faftftäldes af WILHELM "och MARIA ,  gan-
fka ojämn äfven i li,n början. Denna fkatt 

är 

*>) Med Ränta forflâr Förf. här t  hvad Arrenda« 
torn ger jordagaren i Arrende. 



är derföre mycket flridande emot den fn>~-
flu af de ofvan anförda grundfatferne; men 
den är aldeles öfverensftämmande med de 
tre öfriga. Den är alldeles befldmd. Ti-
den för ci.nna fkatts utgörande, är den 
famma fom för räntans, och den är der
före få beqväm den kan vara för den lkatt-
dragande. Ehuru Jördägaren alltid är den 
verkeliga Jkä tidragaren ,  blir (katten vanli
gen förikjuten af arrendatorn ,  fom derfö
re njuter afAag vid räntans utgörande. 
Denna (katt uppbäres af ett vida mindre 
antal Embetsmän ,  än någon annan (katt, 
fom ger en ungefärligen lika inkomft. Som 
fkatten på hvarje Dilhift icke höjes i mon 
af räntan, är Stats-kallan icke deltagare 
i vinlten af de odlingar ,  iom af jordäga
ren företagas. Defl't odlingar bidraga väl 
någon gång, att af börda flutten för de öf
riga jordägarne inom Dittrid t- men den 
fåle de s ökade tyngden af denna ikatt, fom 
någon gång kan bl iiva lagd på ett enfkildt 
Gods, är alltid få ganlka obetydlig, att 
den icke kan motarbeta odlingen , eller 
minfka produkten af jorden under hvad 
den i alla fall (kulle vara iom denna 
lkatt icke bidrager att minfka myckenhe
ten af denna produkt, kan den icke eller 
bidraga att höja defs pris. Den motarbe
tar içke folkets induftri, Dea ådrager jord-



ägaren ingen annan olägenhet, än den o« 
undvikeliga, att betala denna (katt. 

Den lördel Jordägaren hämtat af den 
oföränderliga uppfkattning ,  enligt h vil ken. 
Engellka Landt-taxan utgöres, har likväl 
butvudiakeligen uppkommit af några oin-
fländigheter, {om ägt ingen gemenfkap 
med naturen af denna fkatt. 

Denna fördel har till en del uppkom
mit af den flora förkofran, fom näftaq 
h varje del af detta Rike undergått; Rän
torna af näüan alla gods i Stora Brittan-
llien, hatva fedan den tid, da uppfkatt* 
ningen förft verkttäldes, beftändigt blifvifc 
förhöjda, och föga någon enda har blif
vit nerfatt. Jordägarne hafva derföre nä-
ftan alla njutit fåfom ren vind ,  fkillnaden 
emellan den (katt, fom i förhållande tiU 
deras närvarande räntor ikulle hafva blif
vit utgjord, och den, fom i följe af den 
fordna uppskattningen, verkeligen utgått 
^f deras jord. Om Landets belägenhet 
varit af en motfait be(kafFenhet; om rän
torna gradevis fallit i följe af jordbrukets 
aftagande -, fkulle näftan alla Jordägare i 
famma mon varit lidande. I den fakernas 
itällning, (oin uppkommit efter Revolu
tionen, har upplkattningens oföränderlighet 
varit föxmonlig för Jordägaren och oför-
monlig för StaJs-kaflan: i en motfatt be-

lä-
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lägenhet, (kulle 4?n hafva varit förmonlig 
för Stats kaffan och oförniQplig för Josd-
ägaren. 

Söm denna (katt utgöres i penningar, 
liar äfven upplkattningen af jordens värde 
biifvit gjord i penningar. Sedan denna 
uppfkattning biifvit faltlläld, har värdet 
af iilfver förhållit fig tänieligen lika ,  och 
i myntets ferot och korn har ingen för^ 
ändring biifvit gjord. Hade filtret i Väl
jet fiigit i värde ,  fom det Synes hafva 
gjort under loppet af de två århundraden* 
Jivilka föregingo upptäckten af Amerikas 
Grutvor, (kulle den gjorda upp(kattnii> 
gens oföränderlighet kunnat bli t va ganfka 
tryckande för Jordägaren. Hade åter filf-
ret fallit betydligt i värde, hvilket det nvd 
vifshet gjorde ungefärligen under ett år
hundrade efter upptäckten af deffa gru ivor ,  
ikulle famma oföränderlighet i upplkattnin-
gen ganlka mycket hafva minlkat denna 
del af Stats-inkomflen. Om någon betyd
lig förändring biifvit gjord med fjclfva myn-. 
tet, antingen genom att gifva famma myc
kenhet filfver ett lägre numerärt värde, 
eller genom att upfätta den till ett högre y 
ikulle detta i ena- falle t hafvq. minl kat jord
agarens ?  och i ciet andra 3  Stats-kaffans 
jnkomft. 

Un-. 
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Under omfländ'gheter af olika be-
Ikaffenhet rried dem ,  h vilka- verkeilten 
inträffat, Ikuile fäledes denna oforänder-
lighet i uppfattningen hafva kunnat blif-
va af betydlig olägenhet , antingen för 
Ikattdragaren eller lör Staten. Under ti-
denvarfvens fortgång ,  måfte likväl detta, 
vid den ena eller den andra tidepunkten, 
inträffa. Men ehuru Sainhälls inrättningar, 
lika tom alla andra mennifko-yerk ,  hitin
tills alla varit underkaitade förgängelighe-
ten, iyftar likväl livar och en af dem pä 
ett evigt beftånd. H Var och en Samhälls-
inrättning ,  ät hvilken man velat gifva en 
jämnlik varaktighet med fjdlva Samhäl
lets, bör der före vara pallande, icke al-
leuaft för villa omliändigheter, utan för 
alla 3 icke allenatt for omliändigheter, foin 
äro tillfälliga ocn af en beltändigt förän
derlig natur, utan för fadana, fom äro 
oundgängeliga och derföre alltid de fam-
ma. 

En (katt på ränta af jord, fom för
ändrar fig gemenfamt med fjelfva räntan ,  
eller fom ftiger och faller i mon af jord
brukets tillväxt eller aftagande, har af 
Economillerne i Frankrike blifvit anfedd 
fâfom den rättvilafte af al l fkatt. De pä-
fia,'att all lkätt ytterft faller på jord-rän
tan ,  och bör derföre jämnlikt fördelas pä 



den fond, frân hviîken den vtterß: utgår. 
Att all  featt bör falla la jäinnlikt,  fom 
möjligt är,  på den fond, hvilken ytterft 
ni ait  e betala den, iir vilferligen rigtigtj men, 
utan att  inga i den oangenäma granfknin-
gcn af de methaphyfifka fkäl ,  h varmed 
Economifterne underliöclja deras verkeli -
gen (nlliika theori ,  fkall man af följan
de öfv-*r 'is;t  t i l lräckligt kunna erfara, hvil
ken fkatt det är,  fom ytterft laller på 
jord-raman',  och hvilken deremot ytterft 
faller på någon annan fond. 

Inom Venetianilka området, är all  
odlingsbar jord ,  hvilken genom contrad 
är öfverläten åt en Arrendatar, befkattad 
till  r '  af räntan. Contraderne äro inför
da i en publik uppbördsbok, lom föres 
af Uppbördsmännen inom h varje diftrift .  
Nar åter Jordägaren fjelf brukar (in jord, 
uppfattas den till  ett  rättvilt  värde, och 
han njuter då (ig till  godo ett afdrag af 
i  af fkatten$ fä att  för ladan jord be
talas endaft S, i ftället lör 10 procent af 
den antagna räntan. 

En jord lkatt af detta flag, är viffer-
ligen mera jäninlik, än Engellka landt-
taxan. Den är likväl icke l 'a beftämd ,  fom 
denna, och dels påläggande kan ofta för
or laka jord-ägaren mera olägenhet. Upp

hör,-
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börden deraf kän äfvett blifva mycket mé* 
ra koftfatli. 

TillälVenfyrS torde en utväg i dettä 
fall gifvas, h varigenom denna obiflämd heÉ 
kunde förekommas och denna Uppbörds-
omkoltnad niinlkas. 

Jordägaren och Arrendaforn kunde i  

t. ex., gemenfamt åläggas, att lata införa 
contraäet dem emellan i en publik upp-
bördsbok. Lättipeliga böter kunde faftitäl-
las lorden, lom undandolde eller i något! 
mon origtigt uppgaF något ßfida af con-
trafts-villkoren ;  och om en del af defli 
böter tilllölle den af d e tvä dontraherandö 
perfonerne, foili öfvertygade den andre 
om lagbrott af denna art; ikulle detta af-
bålla l)ade deh ^na och dett andra från 
alla förlök, att undanhålla något af dett 
fkatt ,  fom borde utgöras , : ?i. Alla vill
koren af h vart och ett contratt, Ikulle 
genom en fådan uppbördsbok blifva till-
täcKeligt kända. Som-

Säkrade  medle t  a t t  c rhä l la  kuf t fkap om de  ver»  

ke l iga  v i l lkoren  emel lan  Jordägaren  och Ar* 
rencinforn,  och  de t ta  u tan  ä t t  behöfva  läcka  

tnenni lkor  a t t  b l i fva  hvarandräs  ahgi fvare ,  vo* 
te väl  kanhända det ,  a t t  genom en lag  f tad .  

ga ,  a l t  inga  andra  bef l t tn ingsrä t t igheter  och  
Arrende-vi ikoi  voio  gäl lande ,  än  de ,  hvi lka  

i  e t t  på  å tvanbefkjefna  f i i t t  i i i fegi f t reradt  con« 

t rad ,  bt iCvi t  iö rc lk ie fua.  
kedaä. 
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Somlige jordägare tagä ftäclfel vid 
hvarje contra£ts»förnyelfe ,  i flallet för att 
höja räntan. Detta är i de flefta fall Slö-
fårens utväg ,  fom för att på en gäng er
hålla en betydlig fumma, fälljer en till-
kommande inkomft af långt högre värde* 
Denna utväg är derföre i de flefta fall o-1 

förmönlig för Jordägaren ;  den är ofta o^ 
iörmonlig för Arrendatorn ̂  och alltid föf 
Samhället. Den borrttager ofta från Ar-
rendatorn en få flor del af hans capital t  

och derigenom förminlkar fä mycket hans 
förmåga att bruka jorden, att han nu med 
ïiiera fvârïghet betalar en låg ränta, ätl 
elljeft en högre. Allt hvad fom minlkaf 
dennes fömåga att bruka jorden ,  fkall 
nödvändigt äivcti nerfätta den betydligafte 
delen af Samhällets inkomft, under hvad 
denna elljeft ikulle vara. Genom att lägga 
en vida högre fkatt på denna hemmans-
ilädfel, än på vanlig ränta af jord ,  fkul* 
le man Verkfamt kunna motarbeta detta 
fkadeliga bruk, till ingen liten fördel löt 
Jordägaren, för Arrendatorn, för Styrel-
ïen och för Samhället. 

Somliga Arrende-contrader förelkrif-
va för Arrendatorn ett vifst lätt att bru* 
ka den honom öfverlåtna jorden. Dettâ 
villkor, tom Vanligeri är en Verkan af 
Jordägarens öfvertygelfe öm ful egen öf-

Ver* 



verîâgfna jordbruksfkicklighet (en ofver-
tygelfe, fom i de flefta fall likväl är'gan-
fka ogrundad), borde alltid anfes fâi'oni 
en tillökning i räntan -, få (om en ny rän
ta, utgjord i arbete i ftäliet för att ut
göras i penningar. För att motarbeia det
ta i allmänhet dâragtiga bruk , horde det
ta flags ränta värderas högre och följag-
teligen ftarkare beJkattas, än vanliga rän
tor i penningar. 

Jordägare gifvas, hvilka, i ftäliet för 
penninge-ränta, fordra ränta i varor, i fpann-
mål ,  bofkap , fjäder-fä , vin , ollja &c. j 
andre fordra ränta i arbete. Sädana rän
tor äro alltid mera fkadliga för Arrenda-
torn, än gagneliga för Jordägaren. De 
borrttaga alltid mera af den förres förmö
genhet, än hvad lom inflyter i d en fedna-
res kafla. I hvart och ett landlkap, der 
detta arrende-lätt vanligen brukas, äro Å-
boerne fattiga och ufla, och detta i den 
mon åfvannämnda arrende - fätt är allmänt. 
Att högre värdera och följagteligen hög
re befkatta defTa räntor, än de vanliga i 
penningar, vore ett medel, hvarigenom 
man kanhända kunde tillräckeligt motar
beta ett för hela Samhället fkadligt bruk. 

När en Gods ägare vill fysflolatta fig 
Çelf med en del af fin jord, kan denna 
af honom Qelf brukade jord blifva upp-
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foattad genom ärlig värdering af Jordägare 
och Arrendatorer i grannlkapet :  en för-
minlkning i lkatten kan dä förunnas en lå
dan Godsägare, påfammafätt, lom inom 
Venetianiika området j detta likväl med 
förbehåll ,  alt räntan af den jord han ijelf 
brukar, icke öfverftiger en vits fumma. 
Det är af vigt, att Godsägaren uppmun
tras att fjelf bruka någon del at lin jord. 
Hans förlag är vanligen ftörre, än Arren-
datorns ,  och han kan ,  äfven med mindre 
ikicklighet, ofta bereda en llörre alkomft. 
Godsägaren har räd att förföka experimen
ter, och han har vanligen äfven håg der-
till. Hans mifslyckade experimenter föror-
faka en oftaft obetydlig förluft ,  och denna 
endaft för honom fjelf; de ât'ar, fom lyc
kas honom, bidraga till jordbrukets för
bättring i hela landsorten. Det är likväl 
af ftor vigt, att den åfvan föreflagna minfk-
ningen i ikatten ,  uppmuntrar Godsägaren, 
att endaft till en vits infkränkt vidd bru
ka fin egen jord. Om de ßdf te Godsägare 
Jkulle lackas, att Jjelfve bruka all det as egna. 
jord, bit (ve landet (i ßdllet for att aga tnrf• 
liga och indußriofa Ab >>.r, hvilkns tgen för
del dr fdftad vid, att bruka jorden få vdl, 
Jom deras Jôrmôgenhet ock fkicklig het tillåta 
upp fy lät med lä ttjefulla och pråjatidu Fog dar, 
hvilkas bedrägliga for v allt ning ftiitlle /hart 
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fôïfâmra Jordbruket, och min/ka jordens år
liga ajko/ining, till tnin/kninq ej allenaß i 
deras Husbönders iukomß, tàtàn ôfven i den 
vigt i ça fie delen af hela Samhällets. 

En adminiftration, af åfvan föreflagna 
befkaffenher, (kulle kanhänd.i befria en 
Ikatt af detta flag ifrån' livar och en grad 
af obel lämdhet, tom kunde förorfaka Skatt-
dragaren antingen förtryck eller olägen
het; och den kunde tillika bidraga, att i 
allmänna förvalltningen af Jordägendomar 
införa en förbättring, fom i betydlig mon 
befordrade Jordbrukets förkofran och lan
dets uppodling. 

Koltnaden vid uppbörden af en Jord-
Ikatt, fom förändrade fig med hvarje o-
likhet i räntan, fkulle utan tvifvel blifva 
något ftörre j än vid uppbörden af en an
nan ,  fom vore grundad på en oföränder
lig uppfkattning. Någon tillökning i den
na omkoftnad fkulle nödvändigt uppkom
ma ,  få väl genom aflöningen af de Em-
betsmän, hvilka inom hvarje diitrift (kul
le inteckna contrafterne, fom genom de 
tid efter annan lkeende uppfkattningar af 
den jord, hvilken af Jordägarne ljelfve 
brukades. Likväl fkulle all denna omkoft
nad blifva föga betydlig, och för ingen 
del lvara emot den, fom åtföljer uppbör
den af mången annan ikatt, hvilken lik* 



väl ofta, i  jämförelfe med den här i frå
ga varande, ger en ganlka obetydlig in-
komft. 

Det hinder för odlingen, fom af en fä-
ledes föränderlig jord-(katt af detta flag, 
Ikulle upp/tå, lynes vara det vigtigalle 
inkaft ,  fom emot denfamma kan göras. 
Jordägaren Ikulle med viishet blifva min
dre hugad att företaga någon odling, när 
Stats-kaifan, utan att på minfta lätt del
taga i koftnaden ,  ägde rättighet att med 
honom dela vinften deraf. Men älven 
denna fvårighet torde kunna undanrödjas, 
om det bletve Jordägaren tillåtit,  att,  in
nan han företog en tillänmad odling, be-
vifa inför de till uppbörden hörande Em-
betsmännen och efter en af oväldige Jord
ägare och Arrendatorer i orten förrättad 
värdering, det närvarande värdet af den 
jord ,  fom han ämnade uppodla ;  och de 
fantma (kulle lkattlägga denna jord efter 
detta defs närvarande värde ,  för ett få 
flört antal af år, att Jordägaren derige-
noin erhölle fin fullkomliga erfättning. 
Att förmå Styrelten ,  att af om for g lör 
fin egen inkomft, täfla fin.uppmärkiamhet 
på Landets uppodling ,  är en af de för-
nämlta fördelar, fom af detta flags jord-
Ikatt erbjudas. Jordägarens frihet frän ny 
betkattning på den odlade jorden ,  bör 
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derföre icke blifva alltför mycket långva
rigare , än hvad lom (varar emot ända
målet : erfättning för odlings k ofiiiaden -, få 
att icke aflägfenheten af detta egna inte" 
reffe hos Styrelfen , motarbetar dels upp-
märkfamhet derpå. Det är likväl bättre, 
att denna lrihets tid blir något för långva
rig, än i något afleende alltför korrt. In
gen väckelfe af Styrel fens uppmärkfamhet, 
kan någonfin motväga, hvad lom i ringa-
fte mon qväfver odlingshågen hos Jord
ägaren. Styrelfens uppmärkfamhet på det
ta löremål, kan ,  på det högfta tagit, en-
daft vara ett allmänt och föga beftämdt 
afleende på hvad fom lännolikt fkall bi
draga till en bättre odling inom Statens 
landamären. Jordägarens uppmärkfamhet 
drremot, gör ett alldeles enikildt och nog-
gtannt afleende på det nyttigafte anvan-
dande af hvarje jordftycke inom hans ä-
gendom. Styrelfens förnämfta bemödan
de bör vara, att med alla de medel den 
kan använda, väcka både Jordägares och 
Arrendatorers odlingshåg; deffa medel ä-
ro : att tillåta både den ena och den andra, 
att fika fina egna Jårdelar i fin egen vag 
och efter hvar och ens eget godtfinnande ; att 
berede både jôr den ena och den andra den 
fullkomlig a fte fàkerhet, att få åtnjuta hela 

Jrukten af fm egen induflri; och fluteligen 
atf 



att f5rfkaffa kvar och en den vi dß rächt a fie 
et ff dt tning for hvilken produkt fom hellß, 
därigenom, att den, inom aile fina egna län
der, öppnar den låttafte och trygga fte varw 
gemen/kap, till lands och vntten ,/om dr må', 
jelig, och ger fina underjåtare den mtft oin-
fkrdnkta frihet, att exportera fina varor till 
alla andra Stater. 

Om genom ett fådant Adminiftrations-
fyfteme, en fkatt af detta flag få kan in
rättas, att den ej allenaft icke motarbetar, 
utan tvärtom i någon mon lackar till o d
ling, fynes den icke förorfaka någon 
annan olägenhet för Jordägaren, än den 
oundvikeliga, att vara nödlakad utgöra 
denna fkatt. 

Under alla förändringar i Samhällets 
belägenhet3 under jordbrukets förbättring 
eller defs aftagande; under alla förändrin
gar i filtrets värde och i myntets ikrot 
och korn; fkall en fkatt af detta flag, all
deles af fig fjelf och utan någon åtgärd af 
Regeringen, lämpa fig till hvarje fakernas 
verkeliga ftällning, och under alla deffa 
förändringar förhlifva lämpelig och rättvis. 
Den kunde derföre med mycket niera fkäl 
faftttällas, fåfoin en evärdelig och oför
änderlig förefkrift, eller i egenfkap af hvad 
man kallar grundlag, än någon fkatt. fem 
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alltid ikolat utgå till föllje af en vifs vär
dering. < 

Några Stater hafva ,  i ftället för den 
enkla och lätta utvägen att inregiftrera 
contradt'-rne ,  tagit fin tillflygt- till den mö-
dofama och dyra , att verkeligen lyna och 
uppfkatta all jord inom Samhället. De 
hàiva törniodi ligen milstänkt , att de Con-
traherand ikulle, för att undanhålla den 
fkatt ioni bo.rde utgå, förena fl g uti att 
döllja d e verkeliga contrafts-vilkoien. Den 
urgamla EngeUka Jordboken fy nes hafva 
varit refultat af en ganfka noggrann forfk -
ning af detta flag. 

I de äldila Preufifka Provinferne, är 
jord - fkatten faflftäld i {löd af verkelig 
fyn och upfkattning, fom öfverles och för
ändras tid efter annan. I föllje af famma 
uppfkattning, betala de verldslige Jordä-
garne ifrån 20 till 25 procent af deras in-
konilt: de Andelige deremot, ifrån 40 
till 45 procent. Synandet och upfkattn in-
n in gen  a f  Sch lehen ,  fö r rä t t ades  påK . F R E -

DRic ll: s befallning, och, fom det fäges, 
med mycken noggranhet. I föllje af fam
ma upfkattning, äro de Gods, fom tillhö
ra Bilköpen af Breflaw , fkattlagde till 25 
procent af deras ränta-, de öfriga Kyrko-
inkotr.ftenie, till 50 procent ; Teutonifka 
och Malthefiika Ordens • godfen 3 till 40 
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procent ;  Açlejiga god fen ,  till 38 * P ro* 
cent -, o ch ofrällfe-ägendomar ,  till 35 if 
procent. ( j  

Uplkattningen af Kohjnen fiiges vara 
ett verk af rnçra än loo års arbete : den bief 
icke,. fullbordad lörr än efter freden 1 7 4.8-
Upfkattningeji af Förllendömet Milan begyn-
tes under CAKL VI , och fullbordades lörlt 
efter 1760. Den anfes vara en af de nog-
grannafle ,  fom någonfin blifvit gjorda. Det 
famma (kedde med Savoyen och 1 iemont 
på Ronungens af Sardinien befallning. 

I Freulifka Stateme, är Kyrkans inkonift 
vida ftarkare (kattlagd, än de verldllige 
Jord-ägarnes. Kyrkans inkomft i allmän
het, är till dörre delen alltid en verkelig 
och tryckande börda pä jord-räntan. Det 
händer ganfka fällan ,  att någon del af de 
Andeliges inkomft nerlägges på odling} 
och den är vanligen få använd ,  at den icke 
i något affeende bidrar att öka den flora 
folkmaffans ipkomft. FREDKICII har af des-
fa fkäl ,  funnit det vara rättvift, att de An
delige (kulle bidraga mera än andra till Sta
tens förnödenheter. I andra Regenters Län
der är deremot Kyrkans jord fritagen ifrån 
all (katt. I Förßendömet Milan äro de Gods, 
hviilka tillhörde Kyrkan före Ï575 , ikatt-
lagde euçiall , qfier tredjedelen af deras 
värde. 
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I Schießen äro Adeliga gods lkattlagde 
till 3 procent högre , än ofrällfe-agendo-
marne. De heders och förmons-rättighe-
ter af alla flag, fom tillhöra Adeln, haf-
va af FREORIO II blifvit anfedda fâfom 
fullgod erfättnihg för en liten förhöjning 
i fkatten -, under det att ofrällfe t s förödmju
kande underlägfenhet kunde i någon mon 
blifva mindre känr.bir genom en Iättning 
i fkatten. I andra Länder är befkattnings-
fyftemet fådant, att det, i ftället för att 
lätta den öfriga olikheten i villkor, gör 
den ännu mera tryckande. I Konungens 
af Sardinien Länder, och i de Provinfer 
af Frankrike, fom äro underkaftade hvad 
fom kallas taille reelle faller lkatten 
hel och hållen' på ofrälfe-jorden, hvar-
eniot de Adeliga godfen äro derifrån all
deles fritagna. 

En jordikatt, fom är pålagd i fölljeaf 
en allmän fyneförrättning och uppfkattning, 
roåfte, huru jämn den ock förft må vara, 
nödvändigt inom en ganfka korrt tid blif
va ojämn. Att förekomma detta, lkulle af 
Styrelfen fordra en ouphörlig och mödo-
fam uppmärkfamhet på alla förändringar 
i hvarje enfkild ägendomj belägenhet och 
produkt, inom Samhället. Regeringarne 
i Preufen ,  Böhmen , Sardinien och Milan, 

fee« 
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bemöda fig verkeligen för detta ändamål -, 
men detta bemödande är få litet enligt 
med naturen af en Styrelfe, att det fan-
nolikt icke kan blifva af lång varagtig-
het, och (kall, om det fortfättes , i läng
den fannolikt förorläka mera oreda och 
präjning, än det kan gifva lättnad åt de 
Skattdragande. 

Skatt, fom ut gör es, icke i förhållande till Fan
fan , utan i förhållande till Produkten af 

Jord. 

Skatt pä Produkten af Jord, är i fjelf-
va verket (katt pä räntan j och ehuru den 
förfkjutes af Arrendatorn, utgöres den dock 
ytterft af Jordägaren. När en vits del af 
produkten îr.âite afftås i egenfkap af fkatt, 
beräknar Arrendatorn, lå godt han kan, 
hvartill värdet af denna del, det ena aret 
i det andra, fannolikt fkall uppftiga, och 
han gör ett derefter proportioneradt af-
drag i den ränta, fom han utfäller fig att 
Utgöra till Jordägaren. Det gifves ingen 
Arrendator, fom icke i förhand beräknar, 
hvad Kyrko-tionden, fom är en jordfkatt 
af detta flag, fannolikt fkall utgöra det 
ena aret i det andra. 

Tionden, likafom hvar och eq annan 
jord-Jkatt af detta flag, är, under ett yt
tre anfeende af fullkomlig jämnlikhet, en 
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verkeligen ojämn fkatt; emedan en vifs 
del af produkten, är, i olika b. lägenhe
ter, eqvivalept till en ganlka olika del af 
räntan. Vid ägendotnar af ganlka god 
jordmon, är produkten fåauterilig, att 
hälften af den [amma är alldeles tillräcklig 
att återgifva A.rrendutorn det kapital lian 
användt på jordbruket, tillika nud den 
vanliga vinlt, (om i granlkapei vanligen 
erhålles af ett pä famma lätt användt ka
pital. Den andra hälften af denna pro
dukt, eller, livad foni ä r detfamrha, defs 
värde, kunde Arrendatorn då utgöra få-
fom ränta till Jo rdägaren, om ingen tion
de ägde rum. Men om dereniot tionde
delen af produkten tages ifrån honom, 
förorfakar detta en förminfkning af en 
femtedel i räntan -, i ^a nnat fall lkulle Ar
rendatorn icke återfå titt kapital med den 
vanliga vinften deraf. I denna händelfe 
fkall jordägarens ränt a ,  i ftället för att 
utgöra hälften, eller fem tionde-delar, af 
hela produkten, endaft belöpa fig till fy
ra tionde - delar deraf. Vid ägendomar af 
fvagare jordmon, är deremot produkten 
undeillundom lä ringa, och bruknings-
koilnaden få flor ,  att det erfordras fyra 
femte-delar af hela produkten, för att å-
tergifva Ar,rendatorn hela litt nedlagda ka
pital med den vanliga vinfien deraf. I 
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detta fall ,  och ehuru ingen tionde utgår, 
kan räntan till Jordägaren icke beftiga fig 
högre, än till en femte-del, eller tvä tionde
delar af hela produkten. Men om Ar-
rendatorn betalar en tionde - del al hela 
produkten i tionde ,  mäfie han fordra ett 
afdrag af detta famma belopp i Jordäga
rens ränta, hvilken fiftnämnda då kom
mer att utgöra blott en tionde • del af he
la produkten. Få den ränta, hvilken ut-
göres af ägendomar, fom äga god jord-
mon, kan tionden någon gång vara en 
ikatt, fom blott utgör en tionde del der-
afj men pä räntan af fvagare jordman, 
kan den deremot underftundom vara en 
Ikatt ,  fom utgör hälften af famma ränta. 

Tionden är icke aliénait en ganlka o-
jämn (katt på ränta ;  den är äfven alltid 
ett ftort hinder både för odlingen och jo rd
bruket. Jordägaren kan icke vaga att fö
retaga de vigtigafte förbättringame på fm 
jord, hvilka tillika äro de kollfammafte j 
Arrendatorn kan icke våga att bereda fig 
fkördar af högfta v ärde, loin tillika alltid 
medföra den flörfta koftnaden ;  dä Kyrkan ,  
utan att på minfta lätt deltaga i des ia koft-
nader, upflukar en få gantka betydelig del 
af den vinft de gilva. Kulturen af Krapp ,  
var för en lång tid idkad en da (t inom de 
Holländlka provinlerne, hviika, i egen-
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fkap af Calvinifka, och fâledes fritagna 
frän denna förftörande Kyrkofkatt, njöto 
ett flags monopolium pä detta nyttiga 
färg-gräsj med det öfriga Europas ute-
Hutande. De lifta förföken, att införa 
denna kultur i England ,  hafva blifvit 
gjorda i föllje af den lag, (om i Hallet 
lör all flags tionde af denna v äxt, faftftäll-
de en Ikatt af fem ( Engellka ) Ikillingar 
pä tunnlandet, af den jord i'oni till kul
turen deraf användes. 

Lika fom i de flefta Länder af Euro
pa, Kyrkanär underhallen af en jordlkatt, 
fom utgår, icke i förhållande till räntan, 
utan i förhållande till produkten af jor
den j fa är älven Staten, i mänga delar 
af Afien, genom en lika inrättad fkatt un
derhallen. 1 China, beftâr Kejlarens för-
nämlta inkomft i en tionde-del af den p ro
dukt, fom af all jord inom Riket upp
kommer. Denna tionde-del är likväl fä 
ganlka fogligt beräknad, att den läges i 
många Provinfer icke öfverftiga trettionde
delen af den vanliga produkten. Den 
jord-fkatt eller jord-ränta ,  fom utgjordes 
till de n Mahometanlka ftyrelfen af Benga
len ,  innan detta land föll i Engellka Oft-
indifka Compagniets händer, fäges halva 
utgjort kringom en fenite-del af produk
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ten. Det fordna Egyptens jord fkatt tros 
älven hafva ftigit till en femte • del. 

I Alien ,  fäges detta flags jord - fkatt 
väcka Regeringens bemödande f ör jordbru
kets iöibättring och odlingens tillväxt. Chi
nas Beherrfkare ,  lika foin fordom Benga« 
1 ns och Egyptens, lagas hafva varit gan-
fka uppmärkfame uppâ, att upptaga och 
underhålla goda farvägar och fegelbara 
canal er, för att, la mycket möjeligt va
rit ,  öka både myckenheten och värdet at 
jordens produkt ,  genom att förfkafFa 
hvarje del at Riket all möjelig vidlhäckt 
affättning. Kyrko tionden deremot, är 
föndrad i få fmå fördelningar ,  att ingen 
af defs innehafvare kan äga något interes-
fe af detta flag. Kyrkokerden i en För-
famling, kan alldrig finna fin räkning vid, 
att uptaga en väg eller en canal ,  för att 
derigenom utvidga affättningen pâ fin enlk il-
da Förfamlings produkter. Det är af det
ta fkäl ,  fom en fkatt af denna natur ,  när 
den är ämnad till Statens underhåll, är 
åtföljd af visfa fördelar, hvilka i någon 
mon motväga olägenheterna deraf, När 
den deremot är anflagen till Kyrkans un
derhåll ,  är den åtföljd end;.ft af olägen
heter för Samhället. 

Skatt 
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Skatt på produkten af jord ,  krm ut
göras, antingen i varor, eller, i följd af 
värdering ,  i penningar. 

En Kyrkoherde i en Förfamling, eller 
en Ståndsperson af mâttelig förmögenhet, 
forn lefver på fin ägendom ,  kan finna det 
vara fin fördel att in natura emottaga, 
den förre fin tionde ,  den fednare fin rän
ta. Det q vant um fom mottages ,  och det 
Diftrift ,  inom hvilket det (kall hopfani-

• las, kunna vara fa inlkränkta, att bäde 
den förre och den fednare med egna ö-

» gon kunna nagelfara hopfamlingen och 
affättningen af hvad fom dem tillkommer. 
En Godsägare af ftor förmögenhet dere-
mot, fom lefver i Hufvudftaden, fkulle 
blifva mycket lidande genom fina Förval
tares förlummelfe, och ännu mera genom 
deras oredlighet, om räntorne af ett af-
läglet gûds (kulle in natura utgöras. En 
Regerings lörluft af fina Uppbördsmäns o-
redlighet eller oordenteliga förvalltning ,  
ikulle nödvändigt blifva ännu mycket (tor
re. Den melt vårdslöfa enlkilda Perlons 
betjening, är vanligen mera under Hus
bondens ögon, än den meft v akfamina Re
gents Embetsmän; och en Stats inkom it,  
(om utgjordes i  varor, (kulle genom e-
lak förvaltning blifva få minlkad, att en 
ganlka ringa del af hvad folket erlade i 
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fkatt ,  kunde inflyta i  Statâ-kallan.  I  Chi
na utgöres l ikväl  en f lor  del  at  fkat ten på 
detta lät t .  Mandarinerne och andre Em-
b tsmän ,  lära läkert  f inna det  varaderas 
fordel ,  at t  en vana bibehålles,  fom oftr i-
digt  är  undorkaftad f lera mUsbruk,  än en 
fkatt  lom utgöres i  penningar.  

Den fkatt  på produkten af jord,  lom 
utgöres i  penningar,  kan utgå,  antingen 
i  föl- lje  af  en värdering,  loin rät tar  f ig ef
ter  al la  förändringar i  torg-priferne} el ler  
i  föl l  je  af  en enda faftf täld värdering,  lå
dan ,  t .  ex. ,  at t  en tunnar vete al l t id be-
läkras t i l l  e t t  vifst  värde ,  utan affeende 
på förändringart ie  ut i  torg- prifet .  Pro
dukten af  en fkatt ,  fom på förra fättet  
u tgöres,  kan icke blifVa ol ika den ena 
t iden mot den andra ,  utan i  mon af  för
ändringarne i  landets  verkel iga produkt ,  
i  föll  je  af  jordbrukets  t i l lväxt  el ler  afta-
gande.  Produkten af  en fkat t ,  fom ul-
göres på det  fednare fät tet ,  lkal l  bl ifva 
ol ika t i l l  f i t t  b  - lopp,  ej  al lenaft  i  föl l je  
af  förändringarne i  produkten af  jorden ,  
utan äfven i  föl l je  af  förändringarne b åde 
i  de ädla metal lernes värds och i  den 
myckenhet  af  defla metaller ,  fom tid ef
ter  annan innehålles inom mynt af lamma 
namn el ler  nummertal .  Produkten af  den 
förra fkall  al l t id förbiifva i  fanima förhål-

lan-
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lande till värdet af den verkeliga prodnk-
ten af jorden. Produkten af den fednare, 
fkall dercmot, tid efter annan, vara i 
ganfka olika fölhållande titt famma värde. 

När, i ftället för, antingen en vifs del 
af jordens produkt, eller prifet pâ en vifs 
fâdan del, en vifs penninge-fumma utgö-
res för all fkatt och all tionde 3 blir fkat-
ten i detta fall alldeles af famma natur, 
fom Englands landt-taxa. Den hvarken 
ftiger eller faller i förhållande till jord
räntan. Den hvarken motarbetar eller 
uppmuntrar odlingen. Kyrko-fkatten i de 
Förfamlingar, der jordägarne ut fäll fig till 
en vifs beftämd afgift, i ftället för all flags 
tionde , är äfven en fkatt af detta flag. Un
der den Mahometanfka ftyreifen af Benga
len , fäges en vils beftämd och ganlka måt-
telig afgift ,  i de flefta Diftrißer hafva blif-
vit betald ,  i ftället för femte-delen af he
la produkten. Några af Oftindilka Com« 
pagniets Embetsmän, hafva, under förevänd
ning af att åter uphöja Stats-inkomften till 
iitt fordna belopp , förändrat nylsnämnde 
beftämda afgift till en (katt i varor. Un
der desfa Embetsmäns förvalltning, fkall 
denna förändring lannolikt, både motar
beta jordbruket, och gifva nya tillfällen 
till mifsbruk vid uppbörden af fkatten, 
hvilken fiftnämnde ockfå fallit långt un

der 



der hvad den fäges hafva Varit $ då detta 
Land förft kom under Compagniets fty-
relfe. Compagniets Emhetsmän hafva kan
hända vunnit vid denna förändring , men 
lannolikt till förluft både för Compagniet 
och Landet» 

(Fortf. e . a. gO 

Tankar om Krono - Utfiylders fordel-
ning. 

Ï famma mon nian har egendom Och för
mögenhet fom behöfver fkyddas* i lam» 
ma mon drager man fördel af det Sam
hälle , hvari man är Medborgare j och i 
denna famma mön bör man ock., genom 
nödvändiga tilllkott, bidraga till Samhäl
lets upprätthållande. Detta är den enkla 
Och lanna grunden för all befkattning. 
Att den äfven värit bemärkt och ätven 
någon gång åfyfläd vid Svenlka Beikatt-
hings- lägarne, vittna i mer och mindre 
mon alla tiders Bevillnings-förordningar. 
Men det iynes, fom Ikullé fvårigheten $ 

deli man alltid föreftält fig flörre , än 
den iörmodeligen är ^ att utfinna fät
tet till Förmögenhetens bedömmande, haft 

N:o 36 j 37 & 38* M va 
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va föfanlätit Riklens Ständer, att den ena 
gängen efter den andra ,  hällt rickta taxe
ringen till fådane inkom fter ,  lom äro de 
melt gifna och följagteligen de lättade att 
åtkomma. Man har kanhända hatt till 
föremål, icke fa mycket belkattningeps 
enlighet med rättvila och llatsklokhef, 
fom fall mera ,  att genom denfamma med 
iäkerhet ut tvinga en vils nödvändig funi-
ma, Härifrän härleder fig förmodeligen 
den tryckande afgift, fom genom J789 
års Bevillnings-Förordning blifvit lagd på 
Embetsmäns löner. Genom denna utväg, 
blir det la ganika lätt för Statsmannen ,  
att beräkna Statsverkets inkomtter. Der-
emot, hvem kan beftämma hvar och ens 
förmögenhet? Hvem kan underföka Pen-
ninge • mannens kaffa? Huru fkall man då 
kunna belkatta efter förmögenhet ? Delia 
äro Irägor, fom fynas inom Sverige lå 
hafva förvånat alla tiders befkattningsmän, 
att deffa gifvit allt hopp förloradt ,  att 
kunna påfinna bättre grunder, än de van
ligen fölljda. Ifrån långliga tider liar nu 
detta blifvit en ibland de ttarkalte fördo» 
mar, lom hos ois äro rådande. Vårt ti* 
dehvarf fkall ju likväl vara upplysnin
gens? Skola dä Belkattnings • lagarne en-
famme fakna ljus och granikning ? 

Kongl. 



1 7 9  

Kongl. Maj:t har nu i nåder behagat 
fammanivalla Rikfens Höglofl. Ständer, 
och cie halva frän Thronen fått en väc-
kelfe , att öfverlågga om detta vigtiga 
ämne. I egenfkap af Embetsman vid 
Kammar-Verket och verkftällande befatt
ningen ' deraf, har jag haft tillfälle, att 
ie, huru 17S9 års Bevillnings Förordning 
i flera fall förfelat ofvan anförde grund 
för belkattningen. Jag vill. icke belvära 
med ett vidlöftfgt upprepande af de an
märkningar, fom i denna del äga rum. 
De hafva viffeiligen icke kunnat und
falla någon , fom med Befkattnings-ver-
ket ägt befattning. Men jag tror mig 
böra uppgifva det Taxeringslätt , fom 
förekommit mig vara både rigtigt och 
möjligt. Kan hända , att jag icke pâl'un. 
nit det rätta, eller det antagliga. Jag (kall 
åtminflone befria mig från den egna före-
bråelfen , att overkfamt hafva förtegat ett 
förflag, fom efter min öfvertygelfe kan 
vara af någon nytta. 

I min tanka kan Bevillnings Förord
ningen , med alla defs många titlar, 
lämpeHgen hel och hållen förlvinna , och 
inikränkas till blott en enda Artikel, en 
enda flags afgift, och denna under namn 
af Förmögenhets •Ajgift. H varje år, fom 
det ocklâ tillförene fkett, Ikulle Taxerin-

M 2 gar 



gar hällas. Dervid borde alla en Orts 
Inbyggare, från och med Arbetskarlen till 
och med Millionären , (kattas att för å-
ret hafva med läkerhet en vifs beftämd 
inkomft; hvarvid noga bör märkas, att 
denna inkumft Ikall vara behållen, lå att, 
till exempel , om en Bruks • Patron äger 
2000. Skepp.ds Sjnidr , men Taxerings-
förrättningen är öfvertygad , att han är 
ikyldig Brukets hallva värde , blir ej me
ra, än looo, Skepp>"ls Phallen afkaftning 
hans inkomft, af hvilken han ikall erläg
ga bevillning. Arbetskarlens inkomft be
dömmes pa följande fätt. Man antager , 
till exempel, 280 Aibetsdagar om aret. 
Jlan bör förtjena öfver hufvud 12 Ik. om 
dagen: defs årliga inkomft blir d,â 70. 

,R;dr °). Embetsmanuens lön är gif-
ven , 

Hv»d (om likväl fynss noga böra iakttagas 
vid all  (katt  på obeftämd arbets-? förtjenft,  är 
oftridigt,  att  den arbetande bör vara fkatt-fri  
för all  den tid af året,  under hvilken hans 
arbetsförmåga, genom fjukdom eller andra o-
Öfvervinneliga hinder ,  bevifligen varit  overk^ 
fam. Om denna regel uraktlåtes,  blir  all  fkatt  
på arbetsförmågan, çtt  vetkeligt tyranni.  

RedactI. 
**) Gm, man tror Embetsmannen i Sverige ver-, 

keligen njuta för ftor betalning för det arbe
te lian nerlägger på Statens ärender,  — hvil,-

åtminftone med Enibetsman i  de lägre gra* 



ven y och om han anfes äga färfkild för« 
mogenhet, ihopalägges den deraf fuppo* 
nerade inkpmften med lönen. 

Denna Taxering, invänder man, blir 
ganfka ungefärlig. Detta är kanhända 
far.nt j men ändamålet att åtkomma för
mögenheten, vinnes genom denfamma båt« 
tre än nu. Otn Taxerings i förrättningen 
beitår, utom Em bets männen, af i orten 
boende ,  famt valde och befullmägtigade 
Invånare af alla Stånd ; och om deila år 
efter annat omväxla} få kan. för Förrätt
ningen icke fela en någorlunda tillförlite-
lig kännedom om hvar och ens förmö» 
genhet. Taxeringsmännen ikulle icke up
pehålla fig vid någon vidare åtgärd, än 
blott den: att pä den Ed, dem tillhör af• 
lâgpa, betyaa deras Sjvertygelfe om hvar 
och en invånares Jdkra årliga inkomß. 

Den förlta regel fom vid en fådan Taxe-
ring bör iakttagas, är, att ju mindre man 
äger, ju mindre kan man oçk utan känn
bar olägenhet afftå något af årliga inkom-

M 3 ßen, 

derne, och i  fynnerhet med dem fom dernjn-
ta penninge-löu näppeligen fynnes hafva in-,  
trätfat,  — lå vore det väl rimligare, att  ge« 
naît  ni in (le a den lön, fom föf hvar och en på 
Stat är anflagen, än att  gifv^ en lön, och fei 
dan återtaga en del deraf,  

RcdaEl, 



Ilen. Bevillningen bör derföre b^ßändigt 
höjas i progreSlift förhållande till inkom
ilen. Den foni blott har loo R:drs in-
komft och derunder, behölver allt olkiiig-
radt för egit underhäll. Åtminftone' hör 
han Ikonas, och blott med en föga känr.» 
bar afgift beläggas. I betragtande häi af 
föreflås fölljande Tariff lör Afgiftens be
räknande ; nemligen : 

Till och ined i oo R:drs inkomft i proc* 
Perötver till och med 2 0 0  0 

• - " 250 3 
• S ° o  4 
• 350 5 
• 4 0 Q  6  

• 4 5 0  7 
- 5 0 0  8  
- 7 5 0  9 
• 1 O D O  lo 
- I 5 O O  1 c 
- 2 0 0 0  1 2  

2 5 O O  IS 
- 3 O O O  14 
. « 4 O O O  15 

o, f. v . i fanima förhållande. 

Bevillningen , utgjord efter deffa grun
der , fkall icke aliénait befordra en billi
gare fördelning, utan ock inbringa en ftör-
te fumma i Statens Kafla. 

Den 



Den egenteliga Penninge mannen, fom 
efter nu gällande och hittils brukeliga 
B. villnings • För ordningar ,  kunnat iägas 
näü an hai 'va varit  fri  från fkatt,  eller ät-
nimtlone i högft obetydlig mon deltagit 
i  Statsbördan ;  fkullc. vifferligen på ofvan. 
berörde lätt  icke kunna undgå en fkälig 
taxering. Ockla lynes ingen tid mera än 
denna, hafva påkallat af den Rike och 
Förmögne, för egen fäkerhet, en 
Villig uppoffring af ett  tillfkott till  Stats
verkets beftåndj lämpadt efter rad och 
lägenhet "J. 

Det ta  l ikväl ,  fem det  fynes ,  med rä t tv i f t  

förbehål l ,  a t t  e rhål la ,  icke  a l iénai t  fu l lkomlig  

kuntkap om användandet ,  u tan  äfven rä t t ig«  

he ten ,  a t t  med f in  röt  de l taga  i  bef lu ten  der«  
öfver .  

Reda ft. 
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