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Redaktoren till Allmänheten, 

F em te  och f i f t a  Årgången af Låsning 

i Blandade Ämnen of v er lämnas m i 

Allmänhetens händer. 

Da, jag for  fem ar fedan företog mig 
att utgifva detta Arbete, var det mig tillå
tit att räkna på ett fortfarande biträde af 
Män, utmärkte af Snille., Ku.nft.aper och det 
rernfte Nit for Fäderneslandets upplysning. 
Sfag anfåg det vara en fäker följd af detta 
biträde, att ämnen, fon ägde nära gemen-
Jkap med Fäderneslandets km/kap s-odling och 
forkofrau, fludle blifva .dels fullßändigt ut
redda , dels framlagda under det allmanna 
omdömets granfkning. Den radande fmaken 
hos den talrikaße klaffen af Läfare, tycktes 
vara i behof att riktas till vigtigare foremål, 
än de, .kvarvid den i allmänhet var fäßad. 
^fag var fullkomligt ofvertygad, att ett po-
pulärt foredragningsfätt af nyttiga fannin-
gar, font hvarken af modération eller af 
feghet vore vanftåldt, fkidle verka ett gag-
neligt inflytande pä Allmänna Opinionen. 
Den grundfatfen, att Författare, under det 
de bemöda ßg att utbreda nyttiga fanningar 
och att i f/nnerhet pä ämnen af hogfia be
tydenhet vända Allmänhetens uppmärkfamhet, 
aldrig bora underlåta ait ejter all deras för
måga medverka till allmänna ordningens och 



higncts befâfiande, och den foga minårevigti-
ga, att Satiren och Skämtet bora godkänna 
Moralitetens och Anftdndighetens dfven hogß: 
dr if na fordringar, voro allmänt godkända 
«f/s antagna. JogJmd.de dß, och tror än
nu, att man ärar Regeringens Rrfttmja 
och Tolerans, da man i hela defs vidd o>c/i 
med lugn Jrimodigket begagnar fig af dm 
tryckfrihet, hvarom• Lagar ne, under en libe
ral men fann tolkning fårfakra Nationen; 
och med denna ofuertygelfe, har jag icke an-
fett mig v riga mycket, dri jag, frän arbe
tets' forfla ntgifvande till närvarande fßa 
författning der af , enfam åtagit mig allt 
lagligt anfvar fSr ändras och egna Afhand-
lingar, fom der finnas införda. — Deßa vo
ro Verknings gr under ne får närvarande ar
betes utgifvande, och de rdttefnSren man 
dervid trodde fig bSra följa. Det tillhör 
Allmänheten att dSntma, huruvida fjefua 
Arbetets bejhajjenhet bevittnar, att man red
ligt ägt och fSljt dem, famt om det Jkett 
med'eller ntan framgång. 

Att några Afhandlingar, hvilkas bör
jan år införd och hvilkas fortfcfttning år 
lafvad i detta Arbeit, federmera icke bly, vit 
fullföljda, har härrqrt af vißa betydliga 
der, fom icke kunnat undanrodjas. 

Y: " - • ; • 2 ' .1 ". « V V !> ' . 
Stockholm d. z Augufiii i&oi. 
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Slnvisnitig iill en Moralijk B av 

na Upp/f oft ran 9 

efter 

K A N T .  

( Critik der PraCli'chen Ve rnunft. II Th. Metho

denlehre d> r. fraß. Venu ) 

C3m vid Mennifkors Uppfoftran till mo-
ralifke varelfer, det ej blott kommer ann 
på att förmå dem till en yttre liküäm-
mighet med Sedelagens förefkrifter i lef-
vernet, utan förnämligaft att i deras hjertan 
väcka en ägta moralilk finnesförfattning, 
en verkdig rättfkaffenhet j målle man nöd
vändigt medgifva, att inga andra driffjä-
drar till den ändan egenteligen böra fät-
tas i rörelfe, än de fom låna fin kraft af 
ägta moralifka grundfatfer, af fâdana be-
ftämningsgrunder för viljan, fom kunna 
göra defs maximer och defs fylten mora
lifka ,  och gifva dem ett fedeligt Värde. 
Detta är något, fom icke kan fattas i 
fråga, få fnart man rätt fattat idéen om 
Moralitet, och lärt fig infe ,  att värt med
vetande af pligt och förbindelfe, hvilket 
fåfom ett fa&um ligger till grund lör al
la moralilka underi okningar ,  icke kan här. 

A [e* 



ledas sf vår drift efter fällhet och väl" 
gäng, utan att i och med det (anima för
klaras för en chimère, ett ålder af en ar
biträr uppfblïran, af conjun&ur och phy-
fifka omdändigheter. Men h vad man ic
ke lika lätt lärer medgifva och h vad vid 
förfta pâfeendet torde iynas orimligt, är 
att föreftällningen af Dygden i lin renhet, 
af våra pligter fâfom pligter, af ett o-
egennyttigt och blott pä agtning för dem 
grundadt handiingsfättj eger mera magt 
öfver mennifkofinnet, är en vida fiarkare 
driffjäder till det goda, kan âftadkomma 
vida fafiare förefatfer, att lefva fom det 
egnar en förnuftig och fri varelfe ,  och följ-
agteligen läkrare bidraga till federnas ren
het och helgd ,  än alla de bevekelfe-grun-
der, man hämtar af frugtan eller hopp, 
af flraff eller belöning, af fmärta eller 
nöje, för att affkräcka från det onda och 
locka till det goda. Likväl är Mennilko-
naturen verkeligen få befkaffad :  och vo
re den det icke -, vore den ej lä danad, 
att den kunde fatta agtning för pligt och 
för de fyftemål, fom Dygden helgar, 
famt af en fådan agining drifvas till den 
förras utötning och de iednares e fterfträf-
vande- få (kulle man förgäfves bjuda till 
att någonun frambringa ett ägta moralifkt 
tänkefätt, hvad omtven, hvad bevekelfe-

g run* 



grunder, hvad befordrings-medel, man 
ock hälldft dertiil  ville,  bruka. Medgif-
vom det,  man fkuiie väl,  genom före-
üällrjingen af dermed förbundna fördelar,  
kunna förmå men ni (k an att  verkllälia fe-
delagens yttre fordringar ;  men hjertat 
ikulle dock dervid h yla kalKinnighet,  (id-
vördnad, ofta hat för defs inre fordran, 
Defs bok ft af  ikulle träffas uttryckt i  vara 
handlingar, men defs cmdn ,  defs kraft al-
deles faknas i var (innesförfattning. Vi 
ikulle likväl förgäfves bemöda ofs, att  
qvafva Förnuftets högre fordran. Medve
tandet af våra fjelfvifka affigter (kulle i  
hemlighet agga ofs, och famvetet fram-
ftälla e n fpegel ,  deri vi i  vara dygder ej 
ikâdade annat,  än egennyttans bild. Ja,  
ofta, under det vi fom i frig aft grepe ef
ter de fördejar,  dem vi inbillade ois att  
Naturen förbundit med det machinmäsft-
ga iagtfagandet af defs Folice.ordning ,  
ikulle plöffiigt en röd ljuda från värt in-
nerfta: Låga, Jnruçtiiga V nr el!ti du dr 
ingen Sällhct värd oth du fkall /oka den jår. 
jAfpes. Friden — j vi den bor blott i et 

rent hjerta/ 

Ställom det derhän, om ieké, da man 
eger at göra med aldeles obildade eller 
ock till  en vifs grad förderfvade (innen, 
(let torde behöfvas några förberedande an-
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Salter, några föreftällningar af Dygdens 
fördelar och Laftens vadliga följder, för 
att hejda de djurifka begären i fin fart. 
Det torde likväl icke vara mycket rådli-
gare, än att betjena fig af gångftol och 
ledband för att lära barn gå. Men tror 
man fig behöfva bruka defla machinlika 
medel för att rycka mennilkan undan dju-
ïifkhetens kufvande välde j få agte man 
fig dock att fiadna därvid. Så fnart man 
deraf fport någon verkan, bör man va
ra forgfälligt omtänkt, att genom rena 
moralilka bevekelfegrunder infkärpa Dy g
dens helgade förelkrifter och väcka en 
fann och lefvande agtning för pligt i hjer-
tat. Denna känfla, hvilken till Ikilnad 
från alla de öfriga, med rätta bär namn 
af den moralilka, det är den allen a, fom 
kan grundlägga en ägta moralitk karak
ter, ett confequent moraliikt tänkelätt ef
ter oföränderliga lefnadsregior: det är den 
allena, fom låter Mennilkan känna fitt 
värde, fom gifver Ijälen en förut okänd 
kraft att flita fig lös från finlighetens 
fjättrar, och låter henne för alla de upp« 
offringar hon kan komma at göra för 
Sanning œh Dygd, finna en rik och o-
fkattbar erfättning, i medvetandet ai fin 
ßelfftändiga och fria förmå ga. 

Att 
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Att Menniikofinnet ar la danadt, att 
det kan fatta ett fä rent intérêt för det 
rätta och goda; att Dygden föreftälld i 
fin renhet, det vill fäga : utan alla främ
mande tilHatfer af nöjen eller fördelar, e-
ger en fådan kraft öfver mennilkohjertat; 
att agtning för pligt är den mägtigafte, 
varagtigafte och fäkrafte driffjäder till det 
goda; är nu det, fom vi erne ådagaläg
ga , genom obfervationer, fom af hvar 
man lätteligen kunna anftällas. — Det al
lena torde man förut böra erinra, att om 
defla anmärkningar blott bevifa att en lå
dan moraliik känfla gifves, men ej kun
na öfvertyga om den kraft, vi påftå den 
ega , till en verkelig förbättring, det dock 
icke följer deraf, att den methode, vi 
erne uppgifva fåfom den enda tjenliga 
att bilda menniikohjertat för Dygden , vo
re odugelig och före allt föriök borde 
förkaftas. Ty då denna methode ännu 
icke biifvif gångbar och få förfökt, att 
erfarenheten kan derom falla ett fäkert 
yttrande, är bevifet för mennifkofinnets 
förmåga af en fådan driffjäder, det en
da man ännu med lkäl kan fordra af 
den, loin vill framlägga ett utkafl till 
en odlings-methode af mennilkans mora* 
lifka förmåga. 

Ett 



fy 

Ett fådant bevis — vi behöfve icka 
föka det pä långt håll; det tilibjuder fig 
Çelfmant åt uppmärkfamheten äfven der 
man minft fkulle förmoda det, i vanliga 
blandade Sällfkaper af åtlkilliga klafler 
och kön. Här — under det famtalet 
iaffigtslöft fväfvar från ämne till ämne, 
fkall Ni finna, att da förrådet på interes-
fanta nyheter börjar blifva uttömdt, och 
förmågan att Underholla den qvicka fkämt-
famma tonen, börjar afmattas, äfven ett 
annat nöje finner rum, det nämligen att rä-
fonera, och det förnämligaft i moralilka 
amtiert. Så fnart fråga blir a tt afgöra det 
fedeliga Värdet af den eller den gernin-
gen, den eller den karakteren, väckes 
genaft en vifs liflighet i  umgänget, och 
man finner äfven dem ,  forn eljcft fnart 
ledfna vid alla alfvarfamma tankeyrken, 
deri taga en närmare del. Så torra och 
tråkiga oCkfå alla theoCetifka frågor må 
förekomma dem, få mycket de ock hata 
allt fpeculatift grubblande och alla fubti-
la underfökningar, jkola de dock här upp-
föka allt hvad fom kan på något fätt bi
draga ,  att upptäcka den förevarande hand-
lingens rätta hallt ,  och det med en nog-
granhet, en klyftighet, en findtlighet, 
fom man förjäfves fkulle vänta af dem 
Vid iiågöt blott fpeculatift tankeämne. 

"Var 



"Var gerningens affigt god, var den ren 
och oegennyttig? härflöt den af Öfverty-
gelfe om pligt, af agtning för rätt och 
femvete, eller af begär efter vinning och 
egna fördelar?" Oupphörligt eger man 
defla frågor i finnet :  de äro medelpunk
ten för underfökningen. Man röjer, an
tingen man berömmer eller tadlar, att 
man dömmer efter en helt annan principe 
än pgennyttans, och den ordran^ man 
gör på renhet i affigter, liter icke afvi-
lä fig genom någon föreftällning om ger-
ningens förmonliga följder. Det är icke 
utan, att de dömandes egen karakter of
ta härvid förråder fig. Min finner fom-
lige mera böjde, att framleta allt det 
goda, fom kan fägas on: den i fråga 
varande perfonen: de taga defs gerningar 
i förfvar för alla mifstanktr om oredlig
het i affigten ,  och det fedeliga värdet 
af defs karakter för alla förebråelfer af 
föritällning och elakt hjerta. Andre der-
emot fynas mera fallne, att uppleta nå
got ,  (om kan förr inga de loford, de för
re gifva, göra perfoneriS el ler defs ger-
ningars värde mifstänkt och defs affigter 
tvetydige. Det är dock lynbart ätt fam-
ma moralilka idéer ligga till grun d å beg-
ge fidor. Det är icke altid tidelfjuka ,  
än mindre begär att aldelcs räfonnera 
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borrt all Dygd ur det menfkliga lifvet, 
för att göra den till ett tomt namn, fom 
drifver de fednare: det är ofta en välme
nande ftränghet i beftämmandet af ger-
ningars rätta hallt. De erkänna icke nå
gon annan grund för fina omdömen, än 
fjelfva den moralifka lagen : de fynas rug-
ta att man i defs ftälle fkulle vilja upp-
häfva Mennifkors exempel till en regel, 
hvarvid trögheten och fjelftycket (kulle 
kunna befinna lig väl och icke behöfva 
Underkafta fig ödmjukhetens mindre behag
liga känfla. De förre äter beftrida icke 
Çelfva regeln för deffa omdömen, de fät-
ta blott riktigheten af defs tillämpning i 
fråga, och fynas i allmänhet gerna vilja 
utplana äfven den minfta fläck, fom kan 
vidlåda en gerning, få Inart de ega fkäl 
att förmoda, att defs hufvudgrund verke-
ligen var moralifk — af frugtan, att Dyg
den kunde komma att anfes för ett fötter 
af en öfverfpänd inbildning, om den ej 
Wefve erkänd fåfom verkelig i några 
exempel, och defs renhet blefve dragen 
i tvifvelsmål vid alla menfkliga företag. 

Man torde icke mifstaga fig, då man 
häraf drager den flutfats, att menfkliga 
Förnuftet eger en vifs fallenhet , att vid 
förekommande praktifka frågor med nöje 
ingå i en noggrannare pröfning. Och 

mann 
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månn icke en betydlig fördel häraf {kul
le kunna dragas vid Ungdomens Uppfo-
ftran? Om man, fedan en moralifk Lä
robok vore lagd till grund, i äldre och 
nyare tiders Biografier uppfökte bilagor 
till de föreftällda pligterne, och framlade 
dem för eleverue, för att derigenom väc
ka, öfva och fkärpa deras omdömeskraft ; 
om man lät dem jämföra lika handlingar, 
under olika omftändigheter, för att lära 
dem infe deras ftörre eller mindre mora-
lilka hallt; (kulle man ej derigenom ef
ter hand göra den fpäda och eljelt för 
fpakulativa begrepp omogna Ungdomen 
mer och mer Ikarpfynt i moraliska äm nen ? 
Skulle den ej , da den kände fin Omdö
mes kraft genom denna öfning tilltaga, 
ocklâ fnart deri finna ett visft ädelt nöje? 
Och — hvad fom vill fäga ännu mer — 
fkulle man ej med läkerbet kunna hop
pas, att under det Ynglingarne på detta 
fätfc täflade med h varandra, likfom i en 
omdömes-lek, att betragta Dygden i fiö 
renhet, och gifva den litt bifall, famt 
anmärka, ogilla, beklaga eller föragta 
hvarje afvikelfe, deras hjertan Ikulle e-
mottaga ett blifvande intryck af högagt-
ning för det Goda och afiky for det On
da, och fâledes en god grund läggas till 
en ägta rättfkaffenhet under deras framti-

A 5 da 
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da lefnad. Det endaft vore till önfkan« 
des , att man måtte förikona dem för ex
empel af få kallade ddla , öfverllora ( öf-
verlopps ) gerningar, med hviika våra kän-
llofkrifter få mycket pråla, och hänföra 
allt till pligt och famvete, på d^t nian 
icke genom toma önlkningar och en fvär. 
mande trängtan efter en inbillad fullkom
lighet, må dana idel romanhjeltar, hvil-
ke, ftoite på fin känfla för det öfverlvin» 
nerligt-Itora, må fatta aflmak för fina 
verkeliga pligter *). 

Men 

*) Det är vifierligen rådeligt, att berömma få-
dana handlingar, ur hviika en fanti Menni. 
fkokärlek, en deltagande: välvilja och ett o. 
egennyttigt handlingsfätt framlyla. Men man 
bör härvid fäfta upmärkfamheten icke få myc» 
ket på den upphöjda finnesftällningen, hvil-
ken fäfom grundad pâ en tillfälligt uppjagad 
känfla, är af föga varagtighet, fom fattmer 
på den agtning, hvarmed hjertat underkaltat 
lig fin pligt, hvïlken icke fä lätt förfvinner, 
emedan den tnâfte vara bygd på olöränderli» 
ga grundfatfer. Att vi alldrig kunne göra 
något anfpråk på förtjenlt och derigenom ut
tränga känflan af pligt och förbindelse, är 
vid minfta efterfinnande lätt att finna. Hvad 
ftorverk vi ock fora häldft må göra, äre vi 
dock alltid i fkuld hos Menfkligheten ,  oin 
icke i något annat affeende, itmtniione deri, 
att vi äre i befittning af en hop fördelar, 
öfver våra verkeliga behof, då mange andre i 
Jamma må n faknu förmåga att uppfylla fina. 



I t  

Men h vad är nu då egenteligen den 
ta kallade rena ledligheten , hvilken fkall 
tjena likfom till en pröfvoften för hvarje 
handlings hallt och värde'? — Af det 
funda mennifkoförftånckt väntar jag mig 
icke denna frågaj den är i dels öfverty-
gelfe längefedan afgjord, ehuru icke ge
nom abftrakta allmänna formler, dock i 
tillämpningen till d et menlkliga l ifvet, der 
Ikilnaden imellan dygd och laft gäller, 
lom (kilnaden imellan höger och vänfter. 
Blott få kallade Philofopher kunna tvifta 
härom. —- Lemnoin dem , och fökom att 
i ett exempel framftälla karakteren af den 
rena Dygden. Och då vi föreftälle ofs, 
att det framlägges för en tio- eller tolf-
årig Ynglings omdöme, låtom ols tillfe 
h vad Verkan det, äfven utan Lärarens fö-
reftafningar, Jkulle ega på hans finne. 
Man berätte, att en fattig men redelig 
Man blifver anmanad, att inflälla fig 
bland en hop falika vitnen emot en o-
Ikylldig, men t vag perfon (t. ex. Anna 
Bolen pâ fin Tyrans, Henric VTH:s an-
ftiftan ). Man bjuder honom flora fkän-
ker, höga äreftällen , betydliga fördelar. 
Han afflär all flera vinning. Man hotar 
honom med fmärtande förlufter. Han fer 
bland deiïe falfka vitnen fina bäfta vänner, 
hvilkas tillgifvenhet han är i fara att för

lo-



lora; nara anförvandter, med flora rike
domar, h vilka hota att göra honom arf-
lös ; mågtige, fom kunna förfölja och. fka-
da honom, hvart häldft han ock må ta
ga fm tillflygt; han fer en Tyran, på 
h vars vink han kan vara fluten i bojor 
eller öfverlemnad åt bödeln. Och pä det 
måttet af hans lidande må vara fullt, få 
låte msn honom äfven känna den för ett 
verkeligen godt hjerta grymmafte af alla 
fmärtor: man late hans af ytterfta nöd 
och elände hotade famille, vid kärlekens 
och ömhetens band, bönfalla — befvär-
ja honom, at t foga fig efter omftändig-
heterna. Hvarje tar bränner hans hjär
ta, hvarje bön är ett dolkfting i hans 
bröft. Han önlkar att aldrig hafva u pp-
lefvat en dag, fä grym, få outlägligt 
grym för hans ömma fjal. — Men han 
fvigtar icke, han dagtingar icke med fm 
pligt, han förblifver den trogen. Han 
för fak ar, han lider allt — för att vara 
én ärlig Man. — — Skall ej Ynglin
gen vid en fådan berättelfe gradvis ftiga 
från bifall till beundran, från beundran 
till den djupafte högagtning — till en flags 
dyrkan af en la ren , och i de alldrayt-
terfta prof ftåndagtig Dygd? Skall ej 
den önikan af fig.Qelf hos honom upp-, 
komma, att kunna vara en få dygdigt 

tin* 
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finnad Man (ehuru icke i hans omfiän-
digheter)? Men hvad är det, fom här 
gitver Dygden ett fa högt värde ? Ar här 
vinning? Är icke allt här uppoffring? 
Vår hela beundran, ja, fjelfva den väck
ta ähågan, att efterfträfva en fä vörd
nadsvärd finnesförfattning, beror ju helt 
och hållet på defs renhet, och värdet af 
ett fådant förhollande faller dä förft rätt 
i ögat, när man infer att allt hvad Men-
nilkor någonlin räkna för lycka och för-
mon, derifrân var utcflutit, och ingen 
annan driffjäder möjtlig, än ren agtning 
för pligt och fanivete. Huru fkulle man 
då kunna neka, att Dygden eger lä myc
ket ftörre kraft öfver mennilkohjertat y 

ju renare den framflällcs? Huru beftrida 
den llutfats, fom deraf otvunget härle-
des, att om federnas lära, om bilden 
af helighet och dygd någonfin Ikall e-
ga någon inflytelle på Mennilkofinnet, 
det endaft kan ike i lam ma mffn, fom 
den påyrkas i fin renhet och föreftälles 
fri från alla biaffigter, alla uträkningar 
på nöje och vinning? Om vi kalle det 
med rätta ett hinder, hvars undanröd» 
jande förftärker verkningen af en drif-
Vande kraft, måtte man väl ockfa med-
gifva, att all blandning af iådana driffjä« 
Ärat» («ro hämtas af vårt lyckialig hets-be

gär,, 
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gär, lägger hinder i v ägen för den morili-
(ka Lagens inflytelfe på Mennilkohjerta. 

Jag har förut anmärkt, att man 'id 
exemplen på goda gerningar, bör värda 
Lärlingens uppmärksamhet pä den frâgai, 
otn de flutit af aktning för pligl ,  o;h 
icke beprila d- m , iåiom några ölverlopfS-
dygder, vid hvilka man kunde fmickra ig 
af någon färdeles lörtjenft, af något o-
vanligt högt tänkefätt, af ett ädejmol, 
fom iiräckte fig guddomligen öfver ikyl-
dighetens gräns; och jag påftår nu, at 
de endaft under föreftällningen af plig:, 
icke, af förtjenft ,  kunna ega den äfyftaie 
verkan. Det är icke öfverflödigt att upp
repa och vidare öfverväga detta på m 
tid, då man genorn fmältande, förvekai-
de känflor, eller högt flygande och up> 
fvallande finnesröreler, fom mera för Ila > 
pa ,  än flärka hjertat, tror fig kunna u> 
rätta mer, än genom den enkla, alfva--
lamma och få kallade torra föreftällnin
gen af pligt, h vilken likväl lärer vaia 
den enda, foni paflar för Mennifkan i 
hennes närvarande ofullkomliga tillfländ, 
för hennes beftämmelfe att allt mera Iran-
fkrida i det goda. Att för barn uppflalli 
få kallade ädla-, flora, föirtjenande gei-
ningar till mönfler, i  aöiigt att ingitvi 
dejn enthufiafnae för Dygde;n, är helt ocii* 

\ 



hållet mot det ändamål man hör föka. 
Då de ännu ftâ fä långt tillhaka ej alié
nait i fullgörandet af vanliga pligter, u-
tan äfven i deras riktiga kännedom, vo
re det att i god tid göra dem till phan-
tafter. Ja , detta gäller äfven om mera 
odlade och erfarne mennilkor : och egde 
det ockfâ icke en lkadelig inflytelle, få 
är det nog, att det icke kan ega någon 
ägta moralilk verkan pä hjertat, h vilket 
likväl är det, fom man föker. 

Om kdn/Iorne, i fynnerhet de fom for
dra en ovanlig fpänning, lkola uträtta 
något, fä måöe det Ike i ögonblicket af 
deras häftighet, innan de ännu hunnit 
brufa ut: i annat fall göra de intet. Snart 
återkommer Mennilkan till fin naturliga 
lifsrörelfe, ofta faller hon äfven, efter 
ett fâdant känflofvall, hvarvid hjertat biet 
retadt, mt n ej flyrkt, i en flags Ivind-
lande matthet. Man bör bygga Moralite
ten pä grundfatfer, oc h defla åter på rik
tiga begrepp. Hvar och en annan grund 
är tvigtande oeh ofäker. Hvad fom blott 
verkades af en uppbrufande känfla, det 
kan icke gitva mennilkan något moralilkt 
värde, icke en gäng väcka hos henne 
fjelf denna tillförfigt till hennes egen ka-
xakter, detta medvetande af en verkeli g 
moralilk finnesförfättning , fora utg ör de t 

hög-
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högfta goda inom Mennilkan. Men fkola 
defla begrepp fclifvai rätt praktifke, och 
yttra någon verkan på hjertat, få får 
man ej ftadna vid alkädningen af morali
tetens Lagar, fåfom blotta föremål för 
vår beundran och högaktning i affeende 
pä menfkligheten i allmänhet. Man bör 
föreftälla fig dem i hänfigt till lig fjelf i 
fynnerhet, i deras individuella tillämpning 
till fitt eget förhollande. När det fker , 
fa vifa fig deffa Lagar, väl alltid i en 
lika vördnadsvärd, men dock icke lå be-
hagelig geftalt. De äro tecknade med e tt: 
Du !hall •—, hvilket gäller en fjelf. Man 
känner då att de höra, om jag få får la
ga, till ett annat element, än det, hvari 
man är van att viftas ( böjelferna ), och 
fordra äfven, att man, ofta icke utan 
fjelfförfakelfe, fkall lemna det, och för. 
lätta fig i ett högre (der det endaft är 
fråga om Ikylldigheter ) , der man med 
oupphörlig omtanke, att icke falla till
baka, ej utan möda kan bibeholla lig. 
Med ett ord : Moralifka Lagen fordrar 
lydnad af pligt, icke af fjelfbehag och 
något förut fattadt tycke, hvilket man 
hvarken kan eller bör förutfätta. 

Det är befynnerligt, huru man kun
nat falla pä den tanken, att exemplet af 
fä kallade ädla gterninga r och öfvermorali-

ika 



fica förtjenßer fkulle ega ftörre kraft att 
verka goda och falla b. Ilat hos tnenni-
fkan, än exemplet af de gerningar, till 
h vilka man är fträngt förbunden. Man 
finner ju likväl vid ininfta efterfinnande ,  
att då det fednare icke lemnar någon un-
danflygt öppen, icke gör någon urfäkt 
möjfclie;, gifvér det förra alltid anledning 
att fråga: Var det Pligt7 Var det ej en 
följd af en uppjagad kdnjla ? Ar dit lof' 
liçt, dr det ratt, att Mennifhan, om ock/å 
får ett godt ändamål, låter hänföra fig af 
kär.fiims 'magt? Och dt ej det ytterliga, 
det oj ver dr if na i  alla fall ett fel? — Man 
berättar mig, att någon ej allenaft med 
ftörfta lifsfara företager fig att fraî. 'a en 
hop olycklige från fi;eppsbrott och under
gång, utan .ock fjelf der v id tillfätter lif-
vet. jag beundrar denna gerning, jag 
bögagtar denne man, jag ällkar denne 
inenniikovän ,  få länge och få vida jag 
är öfvertygad ,  att hvad han gjorde, var 
pligt och ren, fkylldighet. Men inan be» 
römme hans gerning, iåfom något utom-
ordenteligt, något öfverlvir.nerligt fiort 
oci v i dä öfver Moralitetens fordran ;  och 
ip-n hôgïgtnjng för hans gerning fkali 
nödvändigt förlora ilg; jag kan ej' undgå 
att fråga ,  o,m den ej var ftridande mot 
pl-gten att vårda litt c get -lit". Pet foin 

B of-
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öfverfkrider Moralitetens fordran, fram-
ttäller icke för mig någon lag, fom jag 
är förbunden att lyda. Ett fådant exem
pel angår icke mig ; jag vill blifva inom 
gränforna af min pligt. — Man omta
lar, att den eller den ädelmodigt uppof
frat fig lör Fäderneslandet, och det är 
en gerning , fom eger min fiörfia högagt» 
ning, (å vida jag fer att han derigenoin 
upp'y Ut en beftämd pligt; men fäger nå
gon att han kunnat underlåta det, och 
dock i ijelfva verket vara en redlig med
borgare , en rättlkaffens man, famt att 
han jult derföre eger få mycket fiörre 
förtjenft, få mycket fiörre rätt till min 
högagtning, få upphör han i ock med 
detlamma att vara hvad man âfyftade, 
ett exempel, fom (kall vifa mig hvad 
jag bör och kan vara. Jag känner då ic
ke något, fom kan drifva mig till efter
följd, om icke äran och begäret efter 
namnkunnighet, h vilket, lkildt från ä-
ran af en uppfylld pligt, upphör att va-
xa någon äg'ta moralifk driffjäder. Det 
är icke mennilkans inbillade öfverlägien-
het öfver fin pligt, utan pligtkänflans öf-
verlägfenhet ötver alla finliga d riffjädrar, 
fom gör henne vördnadsvärd. Är här 
en pligt, h vars öfverträdande Ikulle föro
lämpa den moralifka lagen i och för tig 

fjelf, 



flelf, äfven utan affeende på mennifKoväl, 
och likfom trampa dels hel:;d och defs 
värde, och mennifkan uppfyller d;m y med 
uppoffring af allt hvad hon önlV.)r, af 
allt hvad fom är kärt och dyrt för hen
nes böjelfer, då offre vi henne den fullt 
komiigafle högagtning, da finne vi vår 
fjäl llyrkt genom hennes efterdöme, då 
känne vi mennilkonaturens fanna värde , 
det urfprungligt fublima i var ijäl ,  dä 
ölvenvgas vi derigenom, att vår natur 
är mägtig af en upphöjelfe ö'Ver allt, 
hvad fom kan ega behag, retelle, tjus
ningskraft för vara finnen. Och detta ,  
den letvande känilan af var fria {jelfftän-
diga kraft, den allena är det, loin kan 
göra ois till moralilka varelfer. Det var u-
tan tvilvel detta, fom Hyrde en JUVENALS 
penna , dä han fkref : 

Ello bonus miles , t utor bonus, arbiter idem 
Int es er ; am hin une fi quando eitabere teftis 
Incertaeque rc i, Phalaris licet imp er et, ut fir 
Fal fus, et d'imoia di & 11 perjitrici taiiTo; 
Summum crede nefnt nnimam praeferrep'idori t  

Et propter vitam vivendiperdere cujfa: 

B 2 Skul-

") I Fri dens lugna värf — på krigets v ikla bana, 
Hvar häldlx dig Cklet ftällt, blott ärans la* 

gar känn. — 
Om Oßculdens Tyran till mened dig hörs mana, 
Och invid bålets brand dig föreitafvar den; 



Skulle vi fniickra ofs, att med våra 
goda handlingar kunna förvärfva någon 
förtjenft, kunna göra något öfver var 
pligt, dä vore källan till våra företag 
redan uppblandad at någon egenkärlek, 
da hade det, fom tjente ofs till driffjäder , 
lånat fin kraft af finnligheten. Men att 
lägga allt under heligheten af fin pligt, 
att känna att man kan det, emedan vårt 
eget förnuft erkänner det för fitt bud, 
och fordrar att manßall det, det är att 
likfom upphäfva fig öfver finnenas verld, 
öfver den laga krets, der naturtvånget 
och den flumma nödvändigheten herrfkar. 
I medvetandet af en fådan lag, är ock 
känflan af en förmåga att herrlka öfver 
finnligheten gifven, h vilken , ehuru den ej 
alltid och ej genaft yttrar fin verkfamhet, 
dock genom en oftare öfning, genom det 
den oftare väckes och fättes i rörelfe, kan 
odlas, fltärpas, förftärkas få, att den hos 
ofs förvandlas till ett rent , verkfamt, 
lefvande interet för rättlkaffenheten och 
dygden. 

I 
Håll det för ßörft.a blygd, att mer för döderi 

bäfva,  
Än brottet. IJen lin D ygd för lifvet öfver« 

eer» 
Han är ej lifvet ^värd, han gir att fielf upp» 

häfva, 
Med lifvets ändamål, fm rätt att lpfva mer. 



I flod af allt detta bör man pä följan
de fätt gå till väga. Förft uppöfve man 
den moralifka omdömeskraften la, att 
defs bruk. må blifva ett naturligt, alla 
våra egna och andras fria handlingar åt
följande göromäl. Man fkärpe den deri-
genom, att man , vid allehanda förekom
mande fall, frågar, om den eller den 
gerningen är enlig med moralilk lag, 
och med hvilken. Härvid bör man icke 
underlåta , att vända uppmärkfamheten 
på fkilnaden imellan de lagar, foro blott 
innefatta en grund till förbindelfe i all
mänhet, och de, fom gälla i e tt beßämdfc 
fall, och derföre äro i fjelfva verket och 
ftririgt förbindande ( leges obligandi — 
legi s obligantes ); på fkilnaden imellan 
d" bägge frågorna : hvad fordrar Menni-
lkans behof ? och : hvad fordrar Menni-
ikans rätt? — på det lärlingen må för
vart va lig en, i iynnerhet i collifions-fall, 
nödig färdighet, att urlkilja hvad fom är 
egentelig pligt och hvad fom — i det 
fallet icke är det. — Den andra punkten, 
hvaipa uppmärkfamheten bör vändas, är 
den trägan : om hatndlingen O ckfå blifvit 
gjord jer den Mor alt fika Lagenr Jhul ld, och 
faledes icke blott eger fedelig rä tthet i 
verküälligheten, utam ock fedeligt värde 
i aiiigten, och i affe;ende på fin maxim. 

B 3 Defc 
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Pot är denna öfning, (om (kall lå ta Mert» 
ringan känna, att hennes förnuft och mo-
ralifka omdömeskraft biifva allt mera od
lade och förädlade. Den (kall fâled "S -f-
frrhand äfven frambringa ett visft interet 
för dn lag, h varefter allt pröfvas och 
otvifvelagtigt äfven för de handlingar, 
fom der med i alla affeenden öfverensüäm-
ma. Vi fatte kärlek, för allt det ,  hva'S 
betraktande vidgar våra kunnfkaps-förinö-
genhéter och befordrar deras bruk. Så 
motbjudande ockiå vifTa föremål kunna 
Vara för finnena ,  (er dock naturtorfka-
ren dem ändteligen med välbehag, fedan 
han upptäckt förträffligheten af deras or
ganist ion och njutit nöjet af en derunder 
vidgad kännedom. Skonande fatte L'i"t>-
nitz infekten tillbaka på fut blad, fedan 
han med mikrolkopet länge och forgfäl-
ligt betragtat den; ty defs âfyn hade va
rit honom lärorik; han hade af den lik-
fom njutit en välgerning. Skulle man vväl 
ega fkäl att tro ,  det förnuftets fyffelfät-
tande med moralifka föremål icke (kulle 
ega en dylik verkan på mennifkofinnet ? 
Säger icke erfarenheten det? och utom 
de(s, är icke moralitetens gebit förniuf-
tets egenteliga verkningskrets ? Är det 
icke här, och endaft här, fom dels Ibe-
mödande att använda fina högre urfprumg-
liga principer ratt kan lyckas '{ — Men 
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Men den känfla af välbehag, fom , o-
ikiljagtig från det fria bruket af våra kunn-
lkapskrafter i allmänhet, ockfå måfte va
ra förenad med denna omdömes - kraftens 
verkfamhet i fynnerhet, är dock icke 
fjelfva det interet för det fedligt goda, 
foni drifver till defs utöfning. Den ver
kar blott fa mycket att man icke ogärna 
fyfiellätter fig med defia öfningar. Dyg
den får dervid en form af fkönhet, foni 
gör den beundrad, men ej derföre ftraxt 
fökt och utöfvad, (.laudatur et alget). Så 
frambringar väl allt, hvars betragtande 
väcker en känfla af harmoni imellan för-
flåndet och inbildningskraften, ett visit 
välbehag, fom äfven kan meddelas ä t an-
die; men det blifver icke derföre ett fö
remål för vår begärelfe-förmåga. Vi an-
fe det blott lålom något, hvilket gifvit 
ofs anledning att hos ofs upptäcka ett 
anlag till viffa talanger, fom upphöja ofs 
ötver den djurilka finnlighetens krets. Ett 
fltg är likväl härigenom redan taget till 
moralifk odling. Dygden vifar fig /kön; 
men den bör ockfå vifa fig hôç. Till 
den ändan framftälle man med lif och 
värme lådana exempel , i hvilka morali-
teten vil'ar fig i all (in renhet. Man la
te lärlingen fe att den förevarande hand-
lingen icke varit en verkan af någon bö« 
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jelfe,, att hvarken frugtan eller hopp 
dervid egt nâgon înflytelfe pâ viljan. Det-
ta i af(Igt ait lifva d_fs medvetande if 
den inre fjelfltändiga kraft, lorn vi kale 
frihet. lïn fàdan förl'akelCe ,  fordrad if 
honom fjelF, fkall val i hörjan väcka en 
känfla af finärta 5 me n di han i det före
varande exemplet 1er ,  att mennifkan e-
ger kraft dertill, fkall han i och med 
detfamma finna fig upphöjd öfver behof-
vens tvang, befriad frän deras börda, 
frän de mångfälldiga mifsnöjen ,  hvari de 
infvepa mennifkan. Hjertat blifver lättadt 
irån ett ok, fom alltid i hemlighet tryck* 
te det, när man, i framftällda exempel 
af en ren moralifk finnesförfattning, inom 
fitt eget bröft upptäcker en förut näftan 
okänd förmåga, att få flita fig ifrån de 
vâldfamt påträngande begären, att intet 
enda, icke en gang det aldrakärafte får 
ega någon inflytelfe på viljans beflut. jag 
fätter, t. ex. det fall, att jag i förhol-
lande till en annan visfte mig ega orätt, 
men ockfa ingen mer än jag visite, eller 
kunde fä veta det. Jag antager ,  att jag 
hyfte en eljeft icke obillig vedervilja till 
hans perlon. Om jag då, ehuru denna 
motvilja, i förening med högmodet och 
cgennyttan, på det högfta fträfvade dere-
motj dock kan fatta mig öfver alla deffa 
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betänkligheter, fritt och rent erkänna mitt 
ofog, och erbjuda all rättmätig erfättning, 
få röjer jag ju deri, att jag (vid mina 
fria geming^r nemlig^n; ty det är blott 
de, cm hvilka här ölver allt talas ) scke 
ïir beroende af några böjclfer , icke af lyc
kans omftindigheter, icke af finnlighefrefcs 
lag. I medvetandet häraf finner jag en 
möjlighet för mennilkan att vara fig f]el? 
nog, i pligternas verKflällda bud en grund 
till ett pofitift värde, och fattar dervid 
ag t ning för mig fjeif. När mennilkan i 
följe deraf icke frugtar någon ting få högt, 
fom att vid fin inre jjjelfpröfning finna fig 
lag och förkaftelig i lina egna ögon, då 
eger hon inom fig en väktare, fom icke 
{kall tillåta några oädla, förderfvade bö-
jelfer bemägtiga fig henries ijäl. Denna 
agtning för ois fjelfve, fåfom fria mora-
lifka varelfer, är ett lefvande frö till aïla 
dygder. 

Detta är nu blott en vink, huru en mo-
ïalifk uppfoftran bör vara belkaffad, beled-
fagad med några grander för defs möjlig
het. En fullftändig och till ferlkilda piig-
ter beftämdt afpaflad method kan msn icke 
här med Ikäl vänta, än mindre någon an
visning hüru hvart ferlkildt fuhjeâ, c fier 
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fitt lynne, anlag, och andra för morali
teten mer eller mindre gyn nande oinftän-
digheter, bör be handlas. Något, det må 
vara huru litet lom häldft, är dock bät
tre än intet. Beklageligen hafve vi , i 
vårt land, pä vårt fpråk, ännu intet i 
denna väg — och det vi ege, är kanhän
da lamre än iDtet j ty den method, man 
härtills i allmänhet fynes h:ifva följt, att 
inplanta moralitet i tnennifko ' ijertat, àr fä 
litet tjenlig att frä mja detta hö^a ändamål ,  
att den fnarare motverkar d et, och Ikul» 
le förftöra ända till begreppet om mo.a-
litét och dygd , om icke den moralifka la
gens dämma inom ofs vore för dark., att 
kunna aldeles öfverröftas. H vad redlig
het, hvad ära, hvad tro, hvad fafthet i 
moraliika företag bör man väl i allmän
het kunna vänta af varelfer, helt och 
hållet danade till flafvar under ßna behof 
Och böjelfer? Borde man hos fådana kun
na räkna på oböjlig rättvifa, oegennyttig 
välvilja, oförtruten embetsdrift, ädelmod, 
patriotifm? Skulle man förvånas om man 
läge dem fälja fig åt den mä ft bjudande ? 
Då de icke lärt att värdera dygden for an
nat än defs lön; hvad ikaii man vänta , 
om denna lön någon gäng fynes dem min
dre (åker? hvad om lallen bjuder ett hö
gre pris? Hvem vet, om denne vän, 

ias 



jag älfknr, icke (kulle k unna lejas att i  hem
lighet ltöta doiken i mitt hjerta? Hvem 
Vet, om denne domare icke fkulle kun
na drifva handel med rättvifan? Hvem 
vet, mitt Fofterland! onr ej dina barn 
för främmande guld lkulle > kunna uppof
fra ditt Ijelfbeftånd ? — Hvilka frågor! 
hvar fkall jag fa dem befvarade? — Af 
principen för den allmänna Ilppfoftran. — 
H vilken är den? — Detärattryfa åt — 
det är, då man tager borrt de påhängda ,  
främmande prydnaderna, rätt och flätt 
denna: ålfta dig fj elf ôfver allt! — Man 
fråge bofven hvad princip han följde, 
då han begick en ogerning, värd fiegel 
och hjul ; man (kall få höra famma mo
ral af honom. — •— Dock, — i trots af 
denna conjunkturs-moral t i hvilken vi fo-
ßras — dot har gifvits, det ikall gifvas 
redlige och gôde mennilkor, lom helga 
fitt hjerta och fin lefnad åt dygdens o-
egennyttiga dyrkan. Men en med atfigt 
anlagd uppfoftran ega de icke att tacka 
derföre. Fältet bär frugt, ehuru vanlkött, 
ehuru trampadt af ftröfvande härar; hvil
ka fkördar (kulle det ej gifva, om det forg-
fälligt vårdades af Odlarens hand ? 

Sven-



Svettßa Adelens Beflåmmelfe, 

I de flefta Samhällen, hvilka erhållit nå
got flags beftånd genom en ordetitelig ffy-
relfe, gifves det fammaniattningar affolk-
claflfer, hvilka leda fin upprinnelfe ifrån 
det läge, hvaruri Samhället dä befant K<5» 
ofta tfran ftyreltem^gtens behof att tilllka-
pa dem fjelf, eller att gynna de redan 
tillkomna , för att i dem äga ett ftöd e-
mot hela maflTan af folket, Il vars vèrk-
ningsgrundsr icke alltid ikulle blifva de 
famma, fom regeringens. Antingen nu 
defie corporationer tillkommit af en hän
delfe, eller blifvit ftiftade af en rådande 
niagt och i hyad affigt fom häldft, ligger 
det i deras natur att arbeta för fitt eget 
bibehollande, och de kunna beftå längt 
efter fedan motivet för deras ftiftelfe upp
hört. I de flefta länder var krigstjenft för-
f t a  u p p h o f v e t  t i l l  d e n  A d e l ,  f o m  ä n n u ,  
med då erhollna och federmera tillvundna 
prerogativer, bibeholler fig, fedan det 
likväl upphört att vara deras fkylldighet 
mera än andras att bidraga till Statens 
lörfvar. Det är igenom tfyrkan af fj- lf-
va fammanfättningen, fom de varit i ftand 
ej mindre att bibeholla fig vid de förde
lar de redan egde, utan ock att tillvinna 
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fig ännu flera, och dâ deffa kunna fort
plantas genom födelfen pä : tillkommande 
generationer, dä Samhället fått njuta ett 
längre fredslugn och låiedes icke varit i 
behof af att yrka uppfyllandet af dt* /o »-. 
bindel fer, för hvilka dcila jo* de lar blitvit 
gifna, hafva de förra fnart kommit i glöm-
lka och de fednare likväl fom rättigheter 
kommit att bibehollas: deffa rättigheter 
hafva då börjat anfes för en verkclig be-
Itåndsdel af corporationens varelie, och 
da det är i naturen af h vart lefvande ting 
att ftrida emot fin lörvandling , ftyrkan af 
en mindre fammanfättning i Staten alltid 
Ikall vara fiörre, igenom möjligheten af 
en närmare förening, än af hela folkmas
fan, få blir det mindre underligt a tt lam-
manfättningen kommit att behoîla fin form 
äfven fedan vilkoret för defs tillkomft al-
deles förfvunnit. Emedan likväl corpora-
tionen är qvar, och fedan den vunnit ett 
flags beftând, h vilket det kanlke vore bå
de orådligt och onyttigt att föka ftörta, 
men den utgöres af ledamöter och med» 
borgare af Samhället, mâfte délie fom få-
dane ega eller få, af bade fin och hela 
Statens nu varande belägenhet, en ny be-
ßämmelfe, eller orfak för hvilken fam-
manlättningen bör bibehollap, och ju när
mare denaa befiämmeläe leder till och u pp-
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fyller det flora ändamålet Statens »dl, famt 
förenar dermed corporationens eget betland, 
defto närmare är den fullkomligheten. 

Man har ftridt,  och ftridt väldeligen ,  
om nyttan af ärfteligt Adelfkap: ämnet 
fordrar nu icke att  deltaga i denna tvift,  
emedan frågan här är endaft om Adelens 
bellämmelfe lådan den nu är -3  ofs fynes 
likväl, att ,  för att  kunna vederbörligen 
utreda det omtviftade ämnet om nyttan 
eller Ikadan af AdelfKapets ärftlighet, ha
de det varit  nödigt att  flytta (ig in i de 
âtfkilliga regioner, under h vil ka denna 
nu  be tydande  de l  a f  Samhäl le t  f innes  t i l l  
och verkar. Må hända a tt man i alla an
dra regeringslätt kunde anfe ärftligt Adel
fkap  fom en  öfver f lödighe t ,  l å ledes  onyt 
t igt,  orimligt till  l in grund och lliftelfe, 
ett  verkeligt non fens i  moralifkt affeen-
de och föranledande till  en fkadelig fön* 
dring i Samhället -, men kan man fä.^i a !  It 
detta om en ärftelig Adel i en JMonnreh.it•? 
Kan man af fäga  denna  dom fec lan  man g i t -
• i t  f ig  f je l f  en  r ik t ig  föréf tä i ln ing  a f  l ivad  
Monarchie  ä r ,  grunderna  t i l l  de f s  be l t  and  
cch  defs  fä t t  a t t  verka?  Poin t  de  No-
bleffe, point de Monarchie ;  point de Mo
narchie ,  point de Nobleiïe < s) lärer imed-
lertid fâ antagas fâfom en fats 3  hvars rik» 
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tighet en lång erfarenhet bekräftat, och 
då den medgifves, fynes frågan icke le
da till mycken tv'ftighct, âtminftone få 
länge Monarchien bfftår pâ de hittills an
tagna och ännu bibehollna grunder. 

Den förbindelfen att bidraga till hela 
Samhällets gemenfamma väl ligger få al-
deles lika ovilkorligt pä hvarje medlem 
deraf, att man icke kan laga att upp
fyllandet deraf egenteligen mera tillhör 
en clafs af folket, utan fä vidt denne har 
ett ftarkt eget inflytande i allmänna be
fluten j men fom ladan kunna vi likväl 
anfe den, hvilken, under namn af Adel, 
och utmärkt i Staten genom ferfkillda för
måner framför andra folk-clafler, är i ett 
vida ftörre tillftând att både gagna och, 
ofta af okunnighet om fitt eget väl 3 fka-
da den. 

Om det gåfves en Adel, fom icke ens 
kände lin bettämmelfe, eller de fkylldig-
heter hoftom i och för fitt läge i Samhäl
let egenteligen och enlkildt kli gga, få 
Jkulle den lätt kunna misfledas, och ifrån 
att vara ämnad till Statens befkydd, blif-
va ett intrigens verktyg att fkada den: 
det fkall derföre, troligen, icke vara u-
tan nytta, att, under det man betragtar 
denna förfta o ch, i visß fall, betydligafte 
«tel af folket i aufeende till dels nu e-
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gande läge och inflytelfc, föka .vägleda 
fig till ett begrepp om defs beftämmelfe, 
h vilket lättafb torde ftä att vinna, om 
man fer denna corps ur följande fyn* 
punkter :  

/ anfeinde till de/s politisa Hållning /a. 
Join Ut Riksflåud. 

Så/om inneha/vande Rikets fårnåmfta Em-
beten ; — och 

1 defs till fl and fom jordbrukare. 
I politifkt afleende delar Svenika Ade-

len, med all annan Adel i en Monarchie, 
den vigtiga förbindellen att upp rät t helin 
Monarchien. 

Det är naturen af regeringsfättet och 
Adelens llällning i Samhället, fom gör 
detta till tlåndets egenteliga beftämmelfe, 
och det fä mycket mera, fom fjelf-lör-
fvar och egna fördelar komma till och 
göra uppfyllandet af denna pligt till ett 
verkeligt behof. Utan att behöfva inlåta 
fig i den, lika fä vidlöftiga , fom. litet 
gagnande underfökningen om det ena re-
gevingsfättets företräde lör det andra, bör 
man likväl vara enfe i begreppet om det 
»u i fråga varande: Monarchien, eller 
lagbunden KonungaßyreKe, kan, i jämn* 
förelfe med de andra, icke olämpligen, 
kallas en modererad regering, med Lagen 
till medelpunkt. Som nu både ftyrande 

och 



33 

och lydande äro mennifkor, och man ic
ke kan töreftälla (ig mennilkan annorlun
da än hon verkeligen är, få blir det lätt 
fatteligt. ,  att denna medelpunkt, St h vil
ken bada' borde fträfva, icke alltid (kall 
blifva den ,  foni man vänder fig åt. Af 
alla kända Statsförfattningar är defsu^Qm 
ingen få lätt utfått för vadan af en yt
terlighet å båda ftdor, fom denna; en 
Minifter fkall alltid tro att hela hans och 
conltitutionens befîând hvilar på magien, 
den han fåled-s löker befalla och utvidga: 
maffan af folket deremot fkall alltid tro 
lig fe faran af ett möjeligt milsbruk af 
denna och all magt, och derföre, under 
fkyggheten afven för den lagliga, alltid 
tro lig böra vaka för defs, åtminltone ic
ke förftoring ;  ddfa ,  â ömfe fidor ,  fä na
turliga bemödanden- för fjelfbeftånd äro 
nödvändiga följder af fjelfva regeringslät
tets natur, och medföra alltid ett inbör-
d s mifstroende imellan bada delarne , re-
gerinnen och folket :  deraf födes och under-
holies iàl ' i  d.'s ömroligheten om hvad hvar-
dera tror vara fina prerogativer: nian är, 
â bada fidor, lika läit att fe f pöken, och 
under denna bettändiga kamp, fom nian 
tror, for icke mindre än fjelfva fin va-
rclfe., fkall man, förr eller iednare, leda 
fig fjelf in i en villa, fom flutar med con-
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ftitutiortens fall ât någondera fidan. Det 
föi holler fig icke på lika fätt med en en-
vålds- och en folks-regering. Ingendera 
kan fliga högre; båda hafva att arbeta e-
mot en befarad minfkning af fitt välde 
och äga faledes en enda fida, ifrån hvil-
ken de kunna anfallas. Lagen, fom var 
Monarchiens grundftcn, är, i båda fall, 
alldeles utträngd al magten, hvilken fatt 
fig i defs Italie. 

Uti en Monarchie gifves det likväl 
en del af det hela, hvars egna ferlkilda 
fördel det är, att regeringslättet ftår och 
bibeholles , och med hvilkets ölvergång 
till en laglös eller för oinfkränkt niagt â 
någondera fidan, denna del Ijelf måfte 
falla — och det är A delen. 

Under en defpotilk ftyrelfe, antingen 
denna föres af en Minifter under en Ko
nungs namn, eller af Demagoger i fol
kets , måfte lagarne tyftna, eller, der de 
åberopas , ofta vridas efter magt-innehaf-
varens nycker och affigter: làledes fal
ler detta flora Nationernas och menlklig-
hetens palladium och, med det, äfven 
möjligheten att tänka fig en f amhälls-lyck-
falighetj men de, fom förft och närmaft 
Ikola känna grufligheten af detta tillftånd, 
äro då de, fom genom de fafta banden 
af egendomar, fä införlifvat fig med fläl-
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le t  a t t  de t  för  dem icke  är  möj l ig t }  el ler  
â  ni inf tone  mycket  (var t ,  a t t  föka  annan 
t i l i f iygt  undan våldet .  Det  kan väl  icke  
nekas ,  a t t ,  ur  denna grurd,  andre  än  A» 
delen  ockfâ  äga ,  med den,  famrna förde
la r  a t t  bevaka ,  fåfom al la  hvi lka  inne-
hafva  jord  och faf l igheter ,  der ib land få l ->  
des  i  fynnerhet  f je l fva  Bonden ;  men an
dre  af  landets  PoHesf ionater  ,  utom Ade-
len ,  äro  blot t  a t t  an  fe  iâ i 'qm et ) fk i Ic iö  
och äga ,  i  fä  måt to ,  icke  det  gemcrr i^m-
ina  in teref fe ,  fom denna corpora t ion  i  
S ta ten :  de  hafva  içke  den föreningspunkt ,  
icke  de t  läge ,  fåfom en corps ,  içke  tee-
ken e l ler  möj l ighet  t i l l  e n  lammanfät tn ing 
och inga  fer fk i lda  rä t t igheter .  Bonden f i 
t e r  äger  väl  rubrique  af  e t t  f tånd,  men 
icke  e t t  f tånd af  e t t  egen te l igt  lamh. ind,  
och fkal i ,  defsu  o in  ,  under  laknad af  un 
r ik t ig  upplysning om f i t t  och Sta tens  fan  
na  väl  och behof ,  a l l t id  vara  u t få t t  lör  
faren  af  jn i fs ledning,  odi  la  led  es  aUt id  
ur  f tånd a t t  fe  de t  rä t ;  a  och a t t  verka  
t i l l  ( i t t  poüt i fka  f je l fb  d tå i id .  

Adelen ,  biot t  fåfom jordägare  ?  kin  
icke  olämpel igc  anfes  fåfom föi f ta  c ld lT n  
af  Bondef iandet  :  i  anfeer .de  ( i l l  eg endoms
rä t ten  hafva  de  l ika  behof  af  fäkerhn ,  
denna l igger  i  lagens  oryggl ighet  och d< ! s  
j rä t tv i fa  fk :pande,  oçh det ta  Ivaq ic l t p er -
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näs, enär fjeltva ftyrelfemagten kan ver» 
ka utöfver lagens förefkrifter ; men Bon
den äger icke någon rättighet enikildt, 
fom fkiljer honom ifrån hela maffan af 
folket: han är, fcm lådan, ibland den 
motarbetande clafTen och Ikulle fäkerli-
gen 5 fig Qelf radande, med den förr näm-
da inlkränkta kännedom af hela Samhäl» 
jets verkeliga och fanna behof, vara fär
dig , eller åtminftone lätt ledd att infkrän-
ka äfven den lagliga magt fom flyrelfen 
nödvändigt maße äga för att uppfylla litt 
vigtiga ändamål att freda och famman« 
holla hela Samfundet. 

Minlkningen af denna lagliga och be-
fiämda magt fkulle förft fö rfvaga och änd-
teligen ftörta fjelfva conftitutionen, och det 
är pä defs upprätthollande, fom Adelens 
beftând och varelle få aldeles h vilar, att 
den med denfamma nödvändigt ftår och 
faller: fåledes eger Adelen, â ena fidan, 
en pofitif förbindelfe af fitt eget väl, att 
i laglig väg och med lagliga medel mot
arbeta en myndighet oberoende af lagen 
i den ftyrandes hand, och en lika förbin-
delte, å den andra, att på famma fätt 
motarbeta den hos folket, eller dem, 
fom, under dels namn, Ikulle vilja til-
rifva fig den. 

An-
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Annan afikild del, ftând eller corpo
ration ges det icke i Samhället, fom ic
ke lkulle kunna b ftå, äfven efter en con-
llitutions-, förändring , emedan det icke ges 
någon annan, (om igenom fjelfva födel
fen eger ett famband. Efter Monarchiens 
fall är det intet fom kan fortlätta Ade
lens varelfe, och i en tid af några fek-
ler lkulle den af fig fjelf upphöra, då 
dertmot de andre Statens medlemmar, 
icke utgöra något ärfteligt ftånd, utan ä-
ro alldeles blandade med hvarandra och 
kunna lika väl fortfara att vara hvad de 
varit, individuella medborgare af Staten. 

I den ftällning Adelen fåledes verke-
ligen är, att, juft för fitt eget betland, 
vara conftitutionens ifrigalle förfvarare s 

Ikall den alltid vara underkaftad en tryck
ning från bada fidor: Miniftern Ikall anle 
den fâlom hinderlig för fitt begär att för-
ßora (in magt, och folket Ikall, under 
glömfka och ovetenhet af Adelens ftäll
ning lafom en förmur mot defpotiinien, 
endaft ledas af känflan af afund öfver defs 
företrädes-rättighetei i Samhället. Båda 
fe icke, att Adelens fall (kall vara vå-
deligt för deras fanna fördel : ftyrelfen 
kan väl få , lör ögonblicket, en utvidgad 
magt och tycka fig mindre tvungen i iin 
vilja att verka 5 men redan denna frihet 
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fkall leda till ett oberoende af lagarne » 
och denna faledes af dem icke mera in» 
(kränkta magt {kall mifsbrukas få visft 
fom männifkans lynne alltid är fig likt. 
Conftitutionen är dä icke mera Monar
ch ifk, utan öfvergången till den ena af 
defs närmafte ytterligheter, defpotifmen ,  
fom med litt rysliga behandlingslätt af 
Vald och perfonligt förtryck rafar fram 
till defs folkets phy(i(ka ftyrka, fram
tvingad af förtvifl.irtj gör en gruflig ända 
f)å den n\ifsbrukade niagten, Om äter 
Adelens fall föranledas af folket under 
en af fvaghet eftergifvande miniftère, 
fkall conftitutionen falla i den andra yt
terligheten ,  och ett mangvälde uppftår för 
en tid, utmärker fig genom utbrott af li
ka raferij men faller genom naturen af 
fin e gen fvaghet * i hand pä den fkickli-
gafte och meft lycklige Ufurpatören. 

1 bada händelferna har det varit ett 
Oriktigt eller alldeles felande begrepp om 
Adelens beftämmelfe, fom föranlatit flats« 
författningens förfvägande och fluteliga Om« 
ftörtning. Det är, af brift på detta nödi
ga begrepp om Adelens beftämmelfe, 
fom Adelen fjelf kunnat befordra eller åt* 
mnltone icke i tid och ordning motarbe
ta donna hvälfning; den är, lika med al
la cofporationer, utftälld för möjligheten 
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att mifsledas; den kan, af illa förftädt 
nit om fitt eget bibehollande, hafva till-
lkanfat fig prerogativer med andras ute-
flutande, hvilka ofta tjena mindre att 
gagna den fjelf , än att öka den förtry-
telfe (om deröfver fkall uppftâ hos de o-
privilegierade , och fåledes, i ftället för 
att ftärka för fig det förtroende och den 
flags tillit den bör äga af fine andre med
borgare , fa detta förvandladt i perfonlig 
afund , och dermed begreppet föiloradt 
om fanna ändamålet af defs fliftning och 
bibehollande i Samhället. Med faknad af 
principen fkall den fakna fidndagtighet, 
och utan denna fkall den, med en lut
ning ät någondera fidan, gifva alarm åt 
den andra och på detta fatt fjelf gifva 
förfia anledningen till fitt och conftitutio-
nens fall. 

Det är fördenlkull af högfta vigt, att 
ftândet fjelft verkar efter en fäker prin
cip -, men det är ock fåledes lika nödigt 
att den känner grunden till denna fin 
pligt att verka. Denna är att upprdtthol-
la Monarchien, det regeringslätt, med h vil
ket ftåndets varelle och eget beftånd är 
förenadt; att med lika forgfäliighet mota 
alla de förfök 1'om â en fida kunna göras 
till utvidgande af fin magt på den andra 
fidans bekoflnadj och hvilken föifloring 
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ikall, förr eller fednare, fkapa en tmgt 
utöfver lagen. När man dertöre niininer 
Monarchie, förftås dermed icke d>;t blott 
nominala, fom Ikiljer denna conliitution i-
fran andra, utan conftitutionen i all fin 
helgd och renhet, med en lagbunden mngl 
i en Konungs hand. 

Adelen (kulle, lika lätt fom de andre 
i Samhället, kunna förvilla fig i detta fitt 
bemödande, fknlle oftare af famma fkygg* 
het lör magtens tilltagande hos en af de 
mot/atta partierne ( hvilk et uttryck i den
na mening kan antagas), äfven, och det 
i all välmening ,  raka att juft arbeta emot 
bibehollandet af den lagliga, om den ic
ke hade för ögonen fitt e get beftând, me
rendels det melt kraftiga medlet till men-
nifkans drift att verka j men då är det 
ock lika nödigt att känna, det juft detta 
beftånd icke kan ägas utan fä vidt lagen 
är enda rättefnöret för medborgarens hand
lingar, och icke niagten fom endaft kän
ner att befalla. 

Är conftitutionen alldeles Monarchifk, 
det vill fäga, fåfoin man här alltid vill 
hafva förutfatt, beftående af en Konun-
gaftyrelfe, hvilken lika fom underfataren 
är bunden att verka med och efter och få-
ledes icke utom eller öfver landets anta na 
lagar, då är Adelens beftämmelfe icke 
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Srvera tvetydig. Det är denna conftitu-
tion, äfven med fina, i en eller annan 
måtto, ännu åtföljande fel och brifter, 
fom AdeJen ovilkorligen är pligtig att 
förlvara, ftyrka och bibeholla» Vi nämnde 
defs fel och brifter: det kan icke f ägas, 
att ju icke fel böra rättas och brifter fyl
las -y men få länge detta icke är gjordt af 
den förenade conftituerande m agten, hvar-
uti Adelen icke enfam är verkande , kan 
conftitutionens ofullkomlighet, den mâ va' 
ra ftörre eller mindre , icke urfäkta under
låtenheten af defs förfvar; ty då förft ingår 
äfven regeringsfättets förbättrande i Ade-
iens flora beftämmelfe, när denna fråga, 
få vidt möjligt är conftitutionsmesfigt, fö
rekommer att af hela lagftiftningen pröf-
vas och utföras. 

Intill defs detta Ikedt, är det Adelens 
både egna fördel och defs pligt, efter na
turen af fin ftällning i Samhället, att vak-
famt mota alla afvikelfer ifrån grundla
gen , fådan den är, och, under detta be
mödande, helldre mifstro fin egen omdö
mes-förmåga, dä fråga kunde uppftå om 
en ändring, den man temmeligen fäkert 
kunde tycka fig finna nyttig och nödig, 
än att utfätta fig, ej mindre för en möj-
iig tara af ijelfva n yheten och defs följ
der3 än ock de ännu gruflligaxe verkningar 
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at den oriktiga och häruti farliga principen t 
att ens tillåta en gnagning på Constitutio
nen. Likväl Ikola förfök dertill ofta gö
ras, och detta åren följd af regeringslättets 
natur: under det Miniitern o ch Demago
gen, använda allft fina kräfter att draga 
tsll lig någon d l af la* n < pr rogauver 
och rycka m fl* ur c<m ti t w ion en, fk tll 
Ad. lon , h vars alltför patagliga gna för
del det är att ftrida för regeringsfättet, 
dock. lätt. ligen kuuna mifskänna fit< ftånds 
biida och , möjligen, till en del icke mäg-
ta ftâ emot impulfionen af partiernas an
vända dyrka: antalet af dem lom känna 
iaran och derföre göra allt för att afvän-
da den, kan älven ftundom blifva min
dre, än af de mifsledda, och dä upp
kommer, utan tvifvel, en kamp, nvil-
ken, om den ock kan flutas utan häftiga 
utbrott, likväl icke underlåter att letnna 
efter iig känningar af den Ikakning en lå
dan örid alltid förorfakar. Har ett par-
tie verkeligen kunnat vinna ett fteg, fk ill 
ätven detta icke kunna bibehollas uian 
nya inbrott och nya våldfamheter, ty förr 
eller fednare fkall fanningen återtaga fin 
öfvermagt och eftertankan famla och å-
ter förena de Ikingrade lemmar af (am
mar,fattningen : denna förenade dyrka (kall 
Ufurpateuren alltid frukta och derföre, lä 
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langt möjligt är, löka att mota den; men 
imedlertid hafva, under båda partiernas 
häftiga bemödanden, uppträden vifat fig 
al icke liten märklighet för den fom, u-
tan fkylldighet att deri deltaga, kunnat, 
likafom på afftånd, betrakta ttriden. Han 
Ikall här hafva tillfälle att fe mennifkans 
lynne mera i defs utbrott, fe regerings
begäret , likt all annan fanatifme, fätta 
pasfionerna i gäsning och derigenom, tå 
länge möjligt är, aflägsna fönuftets del
tagande och pröfning. Han Ikall fe huru 
enlkillda fördelar öfverväga den allmenna 
nyttan, huru en länge behollen öfverty-
gelfe fkall blifva vacklande, och ändtli-
gen att beflut kunna tagas, hvilka, om 
de icke genaft förftöra Constitutionen, lik
väl Jkola bereda defs fall, eller lägga 
grund till nya och möjligen ännu grufli-
gare ftridigheter. 

Det vore, vifierligßn, myket mera 
att fäga om Adelens Beftämmelfe, i fut 
politilka läge betraktad, och detta ämne , 
i detaillen, ger rum för anmärkningar af 
verkelig vigt för hela Samhället; men 
man finner fig nödfakad lemna detta till 
annan tid och andra omftändigheter. 
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Adelens rättighet till innehafvande af 
Rikets förnämfta embeten fynes nu vara 
ett prerogatif, aldeles förenadt med natu
ren af ftandets varelfe. Om det far anta
gas, hvilket fvårligen någon lärer kun
n a  n e k a ,  a t t  A d e l e n s  B e t l ä m m e l f e  ä r ,  
att upprättholla den Monarchifka Contti-
tutionen, blir det ändå en ferlkild och 
icke litet vigtig fråga, om detta ändamål 
kan vinnas, äfven om man borrttager 
denna rättighet? Vi tro ofs ûxe hat va 
rätt att lemna detta ämne ovidrördt, och 
ett ögonkaft tillbaka in uti fornti dens häf-
der torde vara nödigt lör att gitva något 
ljus deruti. 

Vi lära nSdgas medgifva, att Frälfe
ttandet i Sverige, då ordet tages i fin e-
genteliga bemärkelfe, är jeninåritjt m^d 
§elfva ttaten Man kände i våra äld 
fta häfder och lagar ingen annan (killnad 
pä inbyggare , än fr Alt och ofrdlt , fribo
ren och trålboren. Äfven efter uppkom» 
ften af thisnarmån, hvilka man vill anfe 
falom Itamfäder lör h vad v i nu törftå mod 
Adel, ägde dock de förre jriborne enfant
ine rättighet att deltaga i lagftiftningen, 
ifrån hvilken de, federmera, tillkomne 
Jarlar och Her far voro uteflutne, faltän 
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de voro, â Konungens vagnar, högfie 
Styresman i ldi:en, eller utgjorde Konun
gens Rad, Lifvgt och Bttjening. Deffe 
voro alltid i dependence af Konungarne, 
hvilka, genom förläningar, gjorde dem 
fig förbundne, men de få kallade Mdn 
för fig, befutne och boende (hvadanbe-
nemningen af Bonde ), deltogo i lagftiftan-
de magten under fina Lagmäns ordföran
de på alltnenna Fiksdagar y vid hvilka Läns-
och Tjenfiemdn icke hade fäte och fldmma 
fâ framt de icke egde egen odaljord och 
derföre kunde räknas fålom Mdn for fig. 
Äfven ifrån Lagmans/yßan och den då för 
tiden betydande Ndmdejl voro deffe ute-
flängde, hvarigenom Rikets Odaifl&nd bi
behöll fig oföndradt till affigtér och in-
tereffen, intill defs påtvilka kyrkoväldefc 
uppkom och fant fin fördel uti att under-
gräfva och fluteligen alldeles efter fin plan 
förändra fakernas fiällning. 

Conftitutionen hade hittills haft fin form 
af Monarchie, uti hvilken Konungen och 
Folket vo ro lagfliftände, det fednare under 
ftöd af fine egne valde ordförande ; men fe-
dan deffe hlifvit intagne i Rådet, hvari
genom den lagfiiftande och executiva mag
ten efter hand famnianfmätte, och änd-
teligen K. Magnus Ladulås, genom ftad-
ga af ät *280,5 feçbad någon okallad att 
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infinna fig vid Riksdagar, förlorade defc 
ordet frålje fin urfprungliga bemärkelle 
och inflytande. 

Konungarne höllo Herredagar med fi
na Hof- och Tjenftemän ,  till  hviika O-
dalhönderne icke kallades ,  och ifrån den
na fåk-des iö rlorade motvig.t  från folkets 
fida kan man rätteligen henrieda grunden 
till  en ftor del af de federmera tillkomna 
ändringar i conftitutionen ,  hvilken, under 
och med bibehollande af Konunganamnet, 
ftundom å ena fidan öfvergick till  full
komligt envälde, ftundom â den andra 
till  en få ftark democratiik inflyt lfe ,  att 
näppeligen få mycken myndighet qvar« 
lemnades åt exfecutiva magten, fom till  
ftyreifen kunde erfordras. 

Så länge derföre friborne och befutne 
af odalftåndet utgjorde Rikets Adel, var 
denna ,  iom vi förr nämnt ,  rätteligen en
da ft  kärnan, eller den förlla klaff n af 
folket,  och egde, fom fädan, intet in'e-
reffe uti  Konungamaktens fåll ,  emedan 
en llik händelfe fkulle äfven hatva m- d-
fördt lagarnes ,  och fiiledes gjort hela e-
gendomsrätten vacklande -, mer, ockfâ var 
det lika litet dtffs fördel att  fe Konunga
väldets utvidgande, fåfom lika menligt 
för lagarnes helgd, grunden till  egen
doms' och all  annan fäkerhet.  Confiitu-
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tionens uppratthollande var fâledes âfven 
då fiåndets egna fördel, ockfå i lä mätto 
dels beftämmelfe. 

Lätt är det att inie, det denna förän
dring i fakernas då egamde Jkick var en 
nödvändig iöljd af ftåndetts r.atur och be
lägenhet: Nationen hade af lin urgamla 
begärelfe till utfärder, föranledd troligen 
af behofvet, få länge en ofullkomlig och 
knapt börjad odling af landet, uti ett 
fträngt klimat, icke alltid gat födan åt 
defs inbyggare, fatt en härjningslyftnad 
och ett krigifkt lynne. Mera härdade än 
de fydligarç folkllagen, trottfade de fnart 
défias lvagare motftånd, och tapperhet 
bief en dygd i (ig fjelf, hvarvid anfaiis-
motivet alldrig kom i beräkning. Som 
nu Konungarne merendels voro högfte 
befälhafvare öfver deffe härjire , tillkom 
ock dem att utmärka och belöna de nna 
tapperhet, hvartill medel funnos få väl 
uti det gjorda bytet, fom i Konungarnas 
rätt att Län läna^ och ledan innehafvare-
na af deffa förläninigair , de få kallade Thig-
narmän , erhollit friih<et från alla de utlagor 
och befvär, lom a f allmogen till Statens 
uppehöll och förf var borde utgöras, e* 
mot förbindelfe, #tt af fina förläningar 
vid pâfordran ftàllsi ett visft antal krigs
folk till Konnngejas tjcznll, m. ir., men 
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denna rufitjenfl; med tiden bief otillräck» 
lig, gafs anledning och tillfälle åt de 
gamle Odalböndren, att med famma vil-
kor frälfa fig och fina egendomar ifrån 
den allmenna tungan, och da började en 
ny benämning af frais och ojrâls att dela 
§elfva gamla odalftändet i tvenne klaffcr, 
af hvilka den förra , underflödd och för-
ftärkt af ciericiet, efter hand omgärdade 
fig med ferfkildta privilegier och frihet 
för all Konungilig rätt. Denna klaffen 
blandades Inart med dc förre Konungens 
iventier, Väpnare och Riddare, hvilka ari-
fägo fig Qelflkrifne till Råds och andra 
vigtiga embeten, och, ledan ingen an
nan , än den Konungen kallade, fick kom
ma till Riksmöten , blef befittning af e-
gen odaljord icke mera ett vil kor för rät
tigheten att deltaga i lagftiftmngen , h vil
ken utöfvades af Konungen, defs Hof-
och Tjenfteman, famt det nya freKet, 
hvars medlemmar ännu i början fintço åt-
nöja fig med titel af friborne mån och 
knapar, då deremot Riddare och Svenner 
kallades ärlige, välborne Herrar och gode 
mån. Det är lätt att finna, det allt det
ta borde Ike ; ty med de medel Konun
garne egde och vidare förfkaffade fig, att 
utmärka, belöna och från allmenna flats-
bördan undandraga en del af folket, var 
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det nödvändigt, att hvem fom kunde, 
fkulle defto he Id re omfatta tillfället att 
begagna 'ig cicraf, (o in bäde ära och för
del vore dernied förknippade. 

Den urgamla Adelen, eller Odalftån-
det, kan man icke göra fig begrepp om, 
fåiom fkildt från belutenheten j ty uti ett 
land, få alldeles utan andra manufaktu
rer än förfta tillredningen af rå-ämnet till 
da förevarande få och enkla behof, utan 
andra embetsmän ,  än fjelfve odalmä nnen ,  
hvilka efter tour och val delade de få 
fyllor, hvilka dä ännu behöfdes, utan 
all handel med andra folkllag, flaille 
man antingen vara befuten eller löiker 
man, bonde eller dräng, fräls eller träl :  
och intet embete i Staten kunde då inne-
hafvas af någon annan än den fom var 
bonde eller bejuten .  äfven fom det icke 
gafs något frälfe utan jord. Föifta vilko-
ret för, eller förfta behofvet af famhâlSs-
flyrelfen är nödvändigt fåker ht ; detta be
hof Ikall d n mefl känna ,  fom redan be-
fitter en egendom ,  eller eger något} den 
fom intet eger, har intet att förlora, 
fnarare hopp att förverfva } men denna fä-
kerhet kan pä intet annat fä lt vinnas och bi-
behollas än genom lagar och deffas förbin
dande kraft. — Hvar och en lärer finna ,  
att här är frågan om famh ällslelnad ,  ic-
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ke om det vilcla tillftândet, i hvilket man 
ijelt törfer fin taker het genom armftyrkan, 
hvilken fluteligen icke blir läkerhet, men 
vâid. — I.agarnes helgd och deras vid-
magthollande är derföre naturliga behof-
vet hos den fom e ger tiagot, det han be-
höfver befkyddadt. För verkfiälligheten 
af deila lagar fordras en fiyrelfe, med 
nog magt att holla hvar enikild under 
lagarnes åtlydnad, och detta har vifierli-
gen varit förfta ändamålet med all ftyrel-
ie-inrättning. i  hvilkens hand nu denna 
magten lägges ,  är det alltid i naturen af 
faken, att den bur bibehollas; ty derföre 
var den inrättad, och den fom hade för
del af inrättningen ,  kan icke halva fördel 
af defs fall. Det är förd då den uppdrag
na magten mifsbrukas, det är, da di n ic
ke uppfyller fin egen b eflämmelfe och än
damål, fom det blir Samhällets fördel att 
lå magten återförd under fina rätta (kran-
kor, och detta vill iäga att upprdtthoUa 
conjiitutionen. I detta bemödande fkall 
hvarje Statsborgare lä länge vara enfe, 
fom detta dels intereffe ä r odeladt och 
icke uppvägdt af andra enlkilda intereflen, 
eller mennilkans pasfioner komma, på 
ett eller annat fatt, att blanda lig i la
ken. Båda defia händeller ikoia inträffa 
lörr hos den, fom eger blott perfonlig 
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men ingen egendornsfäkerhet att  begära 
vårdad j fäledes ikall den obefutne Hof. 
och Tjenfte-mannen ega en enfkild lördel 
at Konungamagtens utvidgande, emedan i 
denna niagt ligger möjligheten för Mo-
narchen att  äfven utvidga ftna nådebevis-
ningarj låledes (kall erkänflan, tackfam-
heten för åtnjutna fördelar och hoppet 
om defias vidare bibehoîlande rangera pä 
flyrelfens (ida alla dem, fotn utan ait  
fjeifve kunna förfe egna och anhöriges 
behot, nödgas föka åtkomlt till  Statens 
allmenna tillgångar. Enär nu deffa hafva 
del i  lagftiftningen, biir det icke (vårt 
att  finna, det deras bemödande, att  va
ka öfver conftitutionejis bibeholtande, ic
ke (kall ledas af behof om (äkerhet och 
belkydd under lagarna ,  den Qelfftändigp 
poffesfionatens högtta ändamål, utan fait  
mera biott af om tanka om egen utkomtt,  
hvilken ofta är mera möjlig hos en af 
lagarne mindre Iberoendç ftyrelfemagt. 

En Adel utan egendomar kan vä! foin 
lådan ändå bjbe!ho\\aS ;  men visft är det 
att  den, i  ladan-: t iäiining, (kall fnart för
lora den inflyteüfe i Staten, (om åttöij . icj 
en, genom poffesfion med Staten inför-
lifvad och gen<om födfel fammanhoiitn 
corporation, oiiu hvilken vi göra ofs be
grepp under ordet Adel. I  England ,  der 
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egendom ifrän början varit grund till re-
prefentations-rättigheten i den lagftiftande 
iorfamlingen, blef, under Edvard IV:s 
regeringstid, George Nevile , Hertig af 
Bedford, genom en parlamentsa<ä förkla
rad forluftig fitt Adeiikap för (in fattig
doms (kull — och man (kulle alltför myc
ket mifskänna mennifkolynnet, om man i 
allmenhet vågade vänta fig finna en con-
ilitutionens förlVarare uti en man, (om li
der brift på lifvets förfta nödvändighet, 
eller fom har fitt bröd af en fyslla, den 
Miniftern kan lika lätt återtaga 3 fom han 
gifvit den. 

Vi fkulle af d et föregående lätt kunna 
föras till en förtidig allmennelig flutfats 
att endaft poflesfion i alla händelfer (kul
le göra ftåndet dugligt att uppfylla hvad 
vi hittills, förmodeligen riktigt, gjort ofs 
begrepp om fom defs beftämmelfej men 
vi mäfte ännu något holla ofs vid fafta. 
Så långt lära vi vara enfe, att, intill defs 
conftitutionen börjat något vrida fig ur fin 
rätta medelpunkt, få länge ftyrelfen föres 
af en Konung med lagbunden magt, få 
länge denna magt endaft kan anfes vara 
till för lagarnas verkftällande, det vill 
fäga, att conftitutionen ännu eger fin ur-
fprugliga renhet, fkall det vara och är, 
utan alLmotfägelfe, den befutne Adelen, 
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fom firner fin egna fördel, och bvars 
rätta belfammelfe det är, att upprätthol-
la denna conftitiuion. Vi anfe ots derfö-
re halva, med Lätaren , afgjort den upp
komna frågan få vida ; men både efter-
tanka och erfarenhet gifva ofs ett annat 
refultat, likväl af andra prsemiffer, men 
hvilka fa lätt blandas ihop i ämnet, att 
vi böra ännu litet mera följa dem. Vi 
hafve fett, att den befutne delen af Stån
det någon gäng få litet fynts vaka för re-
geringsiättets bibehollande i fin renhet, 
att den ,  om icke medverkande , åtminfio-
ne tigande, fett dels lutning åt någonde
ra fidan -, men detta har hvarken kunnat 
eller, efter fakers natur, kan fee förr, 
än conflitutionen redan till någon del gått 
öfver. Sedan flyrelfemagten hunnit, å e-
na eller andra fidan, göra lig oberoende 
af eller lätta fig öfver lagen, fåledes en 
arbitraire magt förer ftyret och lagarne 
icke mera äro verkande, då ligger icke 
mera läkerheten i delFa, utan i magt-in-
nehafvarens blotta vilja ,  och dtt var fä-
kerheten fom den befutne har niera be-
hof af, än den, fom intet har Ett förlo
ra En oinlkränkt magt är all,tic farliga
re än en lagbunden, och det ä;r ; få måt
to vådligare för fäkerheten att göra den 
wotltånd : den fom derföre eger tlgot att 
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förlora,  (kall ,  med den natur l iga Omför* 
gen för f i t t  beftånd och fin e gendom, va
ra mycket  varfam att  icke f töta den ma^t ^ 
loin kan fkada och möjeligen ta. ' röfva ho
nom (in egendom. Kommer dert i l l  a t t  
boll t tningsrät ten el ler  vi lkOren dervid i  nå-
gor måtto äro ulurpcrade,  a t t  jorden e-
ger eh ferfkild natur  i  b elkattningen,  h vi l
ken ömfiändighet  förr  el ler  fednare fkall  
Uppväcka alfvarlamma jämknings • förlök ,  
få (kall  hända at t  innehafvaren ,  h vars 
fanna fördel  det ,  utan tvifvel ,  var  at t  fa  
tönfti tut iöhen bibehollen i  helgd och utan 
al l  rubbning,  heldre fkall  arbeta för  defs 
betland äfven fådan han är  efter  den un
dergångna förändringen,  än at t ,  genom 
ett  bemödande at t  återföra den t i l l  f in 
för  (tå form och ända . iål ,  hvaraf  defsut-
om utgången kunde vara ovifs ,  antingen 
ftöta den magt,  fom kunde bl  i  F va honom 
farl ig ,  el ler  gifva anledning t i l l  en jämk
ning ,  d n han l ika l i tet  kan önfka.  

Den delen åter  af  f låndet ,  fom hvar-
kê« eger egendom ,  eller  genom indräg-
t iga fysflor  kommit i  något  f lags hårdare 
beroende af  f tyrelfemagten,  fkal l ,  utan 
at t  dragas af  nâgotdera al  défia motiver,  
lät tare känna och verka ei ter  öfvertygel-
fen om fin,  med det  hela ,  förknippade 
fördel> fålunda uppfylla fm beflämmelfe 
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i  regeringsfättets bibehollande, och det 
dello ifrigare, fom den med mindre ät-
ventyr kan lemna fig deråt 

Således ligger ingen motfägelfe uti 
det påftaendet, att den befutne Ad elsman-
nen fkall i allmenhet och efter lakens na-
tur vara conftitutionens liikrare förfvara-
re ,  än i allmenhet den obefutnej men 
att likväl händelfer hunna inträffa, möj
ligen äfven af annan befkaffenhet, än den 
nämnda ,  i h vilka re geln kan tola undantag. 

Enär det nu, de fa£to, få ä r, att A-
delen innehafver Rikets förnemfta embe-
ten, hurudan är då defs beftämmelfe i  
detta henfeende ? — Utan tvifvel ,  blott 
att värdigt Iköta fitt kall och fâledes upp
fylla Samhällets rättmätiga genfordran för 
hvad det i detta ändamål uppoffrar. Här
till fordras endaft vilja och får må o a hos 
embetsmannen, och da vi icke kunna, e-
mot fanning och öfvertygelfe, fätta den 
förra i fråga, är det den fednare vi f å 
antaga fom nödvändiga vilkoret för möj
ligheten att fträfva tili  och hinna målet. 
Det gifves lika få få yrken, hvilka kun
na handhafvas utan förut dertill vunnen 
infigt eller handlag, fom det gifves fnil-
len af nog vidfträckt omfattning att vara 
användbara till  alla. I  ju fiörre verk
ningskrets man råkar att komma, defto 
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mera fordras af Ikicklighet, och denna 
förvärfvas icke utan kunfitaper och hnnd. 
läggning; men det är icke nog att lösli* 
gen erkänna nyttan, man bör vara lullt  
öfvertygad om poiitiva nödvändigheten af 
denna förberedelfe' ,  om man iiägonfin lielf 
fkall blitva eller kunna dana andra att:  
blifva dugliga till  den del af beftyret fom 
kan komma på deras lott.  Grunden må-
fte läggas i uppfoflran ,  àtminfîone det e-
lementariika af kunfkaperna malle inhäm
tas ,  om fedan genom handläggning fkal! 
ernås den fkicklighet hvart ferlkildt kali 
fordrar. Och hos hvem har man ftörre 
anfprâk pä iagttagande häraf, än Ade-
len, hvars enikilda uteflutande rättighe
ter man Ivårligen kan urfäkta ur annat 
Ikäl,  än att  de äro en uppmuntran och 
medel att  bibeholia förfädrens förtjenfter? 
Om det nu icke är möjligt att  återtaga 
defia ärfda rättigheter af h var och en /om 
icke uppfyller fin förbindel/e ,  upphör den 
dock aldrig att  i  fig fjelf vara en ufurpe-
rad rättighet, emedan den aldrig i annan 
mening och med annat vilkor kunnat gif-
vas; uppfyllandet af detta vilkor är en 
aldeles oumbärlig länk i den kedjan, fom 
fammanbinder hela inrättningen j ty fian-
dets Çelfbeftâï id  hviiar till  fa ftor del 
härå, att  man icke kan före-ftälla lig ät» 

min-
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sninftone ett längre fortvarande deraf, (a 
fnart fiândet i allmenhet kan fägas hafva 
förlorat detta tecken , genom hvilket det 
borde kännas och urlkiljas. 

När man fer den Adelige embetsman* 
npn vid Furftens Hof och blott lyflelfatt 
med den etiquette han d r eger att iagt-
taga , eller blott vakande öfver ordentlig
heten inom den krets honom blifvit om» 
betrodd, da medgifves gerna att en god 
naturlig fallenhet, upphjelpt af ett dag
ligt efterdöme, kan vara tillräcklig att 
göra honom duglig till en flik tjenftgö-
ring; men om detta Hof, fom icke fällan 
händer, blir en plantfkola, frâa hvilken 
Statens förnämfte embetsmän utgå, da Jkall 
både ftyrelfen och folket fnart känna o-
Jyckan af en vanvårdad uppfoftran och 
af brift pä kunlkaper hos embetsmannen. 
Ï dsn högre klafien äro de att anfe fom 
Regentens reprefentanter : då de befalla 
pä Konungens vägnar och i defs namn, 
då de bära ytlige vedermälen af Konun
gens ynneft och då de blifvit ombetrodda 
Konungens magt att verkßälla lagarna, 
är det naturligt att folket Jkall i dem fö-
reftälla fig den höglla ftyrandenj det är 
fä naturligt att ifrån hvad man 1er, ledas 
till begrepp om det man icke fer, och 
den öfver folket högt uppfatte embets-

D 5 man-
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mannen fkall, efter fitt ferfkildta fatt att 
verka, famla välfignelfe öfver den foin 
fändt honom , eller henifkt mifstroende 
till hans afligter. Då allmenna omdömet 
vifferligen icke är en likgiltig fak äfven 
för Regenten ,  kan valet af dem fom få 
mycket bidraga att ftadga det, icke eller 
blifva utan betydenhet och påföljd ;  men 
om det merendels få händer, att valet 
inlkränkes inom kretfen af dem fom ega 
mätta tillfället att vifa fig, och om då l'a 
(kulle hända, att ftörre delen af d ffa 
afpiranter varit nog olycklig att aldrig 
halva fått den grundläggning ,  gpnom in-
hemtande af de allmenna kunfkaper, h vil-
ka äro oumbärlige för hvad yrke iom 
heldft, då fkall äfven den melt möjliga 
varfamhet hos den väljande icke fätta ho* 
nom i Ikygd för mifstag — och det lig
ger, fannerligen, mycken magt pä att 
känna vidden at den olycka, tom defia 
milstag föra med fig. 

Vi kunna icke neka att det gifvits hvad 
man kallar blott Hofmsn , iom, utan att 
hafva njutit någon flags vårdad uppfo-
ftran ,  endaft genom hvad de tjelfve för
mått inhemta under en tidig uppmärk
samhet pä hvad inom deras krets före
fallit, blifvit gode och. till vifs grad (kick-
lige embetsmän i Staten j men della ex

em-
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empel bevifa icke mera än att flikt ftun-
dom kan hända. Emot allmenna vettet 
och all erfarenhet kan icke be vi fas, att 
fkicklighet till embeten, åtminftone af 
någon vigt i Samhället, kan ernås, u-
tan kunfkaper, och defla äro ända blott 
grunden att bygga pâ: fä embeten gifvas 
iom kunna utöfvas och väl beltridas utan 
erhollen färdighet genom dervid förut 
gjord handläggning. Ehvad bemödande 
man ock vill gifva fig att förverfva den
na nödiga fkicklighet ledan man, förbi de 
mindre graderna i tjenften, genaft fprun* 
git in i en högre, lkall dock innehalvaren 
förlora i tid och tillfridsftällelfe och tjen
ften lida genom defs ofullkomliga förrät
tande. 

Det fkulle vara lätt att, med fram
vällande af verkeliga förhollanden, mera 
upplyfa denna del af ämnet, om vi deri-
genom icke Jkulle utfatta ofs för det mifs-
ödet att träffa , hvilket tilläfventyrs kun
de blifva fvårt att undvika ^ men hvilket 
är få alldeles fkiljdt ifrån vår böjelfe och 
affigter. 

Äran, detta mägtiga ürfprung till de 
liögfta bemödanden , och derjemte ett ord, 
iå ofta utan all bemärkelfe, har likväl i 
alla tider varit fiåndets egenteliga före
nings • och verknings-punkt. Det fkn le 

icke 
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icke fordras mera , än ett verkeligen rik
tigt begrepp om h vad den är, för att 
känna defs fordringar, och Ijdfva detta 
begrepp fkulle föda åtrå att dem uppfyl
la ; men huru kan detta vinnas utan kun-
ikaper? Rediga begrepp och förmågan att 
urikilja, vinnas endaft genom förftåndets 
odling, och denna erholles alltför fällan, 
och da icke utan grufligt arbete, om den 
icke ftödjer fig på en tidig grundläggning. 
At klilva pä ärans trappa kallas det, dk 
man ftiger många numror upp på rang-
Ordningen : uttrycket är riktigt, dä man 
får förudatta, att dygd, fkickliget och 
förtj^nft upphöjt mannen; men huru of
ta måtte icke äran (kammas för d m iom 
beftigit defs trappor? — Å ergifvom ä-
ran fitt rätta namn ; det hon nu bär har 
få länge fedan förlorat all bemärkelfe att 
det icke mera är annat, än ett ljud, och 
ett ljud fom förlorat all fin ftyrka. Ära 
är icke annat än ett tillnamn pä dyjd; 
men detta urfprungliga namn tants med 
tiden för fträft, det förde med (ig begrep
pet om viffi fordringar hvilka icke fun-
nos få lätta ait fullgöra ; dygden var 
klädd i en tunn drägt, men man upp
fann en lättare, fom någre antogo tor 
mera beqvämlighet och den kallades åra. 
Nu kunde main hatva ära utan dygd, 

och 

i 



och under denna omkladning har man of
ta få alldeles glömt den förfta b märkel-
fen , att man förvillat fig f} lf och Hör-
tat i vanhedrande utbrott, allt af oriktigt 
förftånd om h vad ära egen te ligen var. 
Lös ifrån dygdens jemna oåterkalleliga 
fordringar, tillät man fig ftadga nya attri-
buta för denna nylkapade varelie, och 
man var ändteligen i ftånd att få en me
ra nymodig dygd, loin tillät plundring 
af värnlöfa, fåfotn en belöning för tap
perhet; fom gillade att man tog den fat
tige arbetarens förtjenta lön att dermed 
betala en fpellkulld ; fom tillät att låna 
dä man visfte att man icke kunde betala j 
lom lemnade ofkullden till fitt eget för-
fvarande och fatte lagens döda bokftat till 
högfta controllen mot bedräglighet. Och 
för att förekomma dygden att kunna a« 
terfordra fut välde, blef det en dygd att 5 

efter vifla reglor , taga fin väns lif för en 
broderlig förmaning, och en ovilkorlig 
pligt att döda honom eller fig för ett för
fluget uttryck. Efter defla fålunda för
villade begrepp om rätta bemärkelfen af 
ära, blef den fnart hvad den fkulle blif-
va, ett blott donquixotteri hos den, 
fom utan alla andra kunlkaper, och med 
ett oredigt förftånd om hvad ära i fig Qelf 
är, blott kände och trodde fig böra åbe
ropa namnet. Den 
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Den fanna äran deremot  vifar f ig  i et t  
noggrannt  uppfyl lande af  p l ig terna  emot  
l ig  f je l f  och Samhäl le t ;  men deffa  p l ig-
ter  kunna icke  u töfvas  u tan  a t t  man kän
ner  dem,  och denna kännedom är  dut  v i  
anfe t t  icke  kunna ernås  t i l l  någon ful l 
komlighet  u tan  förberedelfe  af  och ige
nom uppfoft ran .  Utan denna (kal l  ä r :m 
blot t  b l i fva  en  mot la ts  a l  de t  uppenbar t  
Jkamliga-  bemödandet  a t t  uppfyl la  d  Is  
fordr ingar  b lo t t  bef tämmas a^e t t  oredigt  
begrepp om hvad man kan hafva  hör t  
få  namn af  heder l ig t  e l ler  oheder l igt .  
Och enär  v i ,  med t i lUr idsf tä l le l le ,  få  
medgifva  a t t  l ikväl  uppfyl landet  af  ä rans  
p l ig ter  ä r  och var i t  f tändets ,  om vi  fä  id  
iäga  ,  ärfda  bemödande;  enär ,  genom en 
for tplantad  opinion,  det  g i fves  â tminf tone  
e t t  anlag  t i l lädia  före tag,  hvi lken fynnrr -
l ig  o lycka ,  a t t  begreppen icke  få  renas  
och r iktas  t i l l  de t ta  f iora  ändamål!  Nian 
behöfver  icke  lära  mycket  för  a t t  f inna ,  
det  okunnighet  ä r  vanära ;  men ock la  när  
man vet  de t ,  bar  man redan â tminl lone  
e t t  grnndmot i f  a t t  löka  en  högre  grad af  

kunfkaper .  
Vi  t ro  ofs  icke  fa l la  i  någon f t r id ig-

he t  med Theologen dâ  vi  pâ ' lâ  ,  a t t  i  men-
«i lkans  natur  f inmes  e t t  f rö  o ch böje l le  t i l l  
de t  eodi is  uLÖiv&nde,  och eu  a  Hk y  lör  la-

f t t  n .  j  
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fieri5 ftarkare bevis derå lärer icke behöf-
vas,  än den inre känfla ,  fom hvardera 
för med (ig ,  och en menniika gifves fä-
kerl igen icke ,  fullkomligt organiferad foni 
menniika ,  hvilken icke kändt bäda. Men 
med denna lyckliga difpoiit ion kan man 
lika lätt  niifsledas ,  få länge man icke ge
nom förnuftets odling fatt  l jus om hvad 
dygd eller lad är.  Utöfvandet af den 
förra medför en inre t i l lfridsflällelfe och 
andras aktning, den fednareett  inre plåg-
famt medvetande och vanära i det  yttre 
omdömet.  Ju mindre iörftåndet är  od-
ladt,  de ft o  mera välde taga pasfionerna ,  
ända t i l l  att ,  mera eller mindre,  döfva 
deiïa inre känflor;  men fådan är menni-
fkan, att  det ytt re,  eller allmenna om
dömet om heder eller feam bibehoiler fig 
och verkar äfven efter det inre medve
tandet hunnit  tyftas;  fâiedes bl il  va åtrå 
efter heder och fruktan för fkarn ännu 
driffjädrar t i l l  det  goda, och allmenna 
behofvet af famhällsdygder har mâft an
taga och bibeholla detta motif ,  i  f iället  
för det fanna, fom endal kunnat vinnas 
och bevaras genom ett  renadt begrepp 
om godt och ondt.  

Vi t i l låta ofs derföre draga ftyrka af 
defla antagna ytel iga,  men nu mera ver
kande och vänta icfce motsägas dä 

vi  
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vi pâftâ, att det är en verkelig Ikam att 
vara okunnig och oikicklig till förättande 
af ett värf i  Staten, hvars åtagande ftått 
i  ens frihet. Det är Ikam att icke kun
na uppfylla de pligter man frivilligt åta
git fig, och det är en pligt att väl fköia 
iin iysfla, emedan det var vilkoret for 
defs inrättande. En ärfd rättighet till fö
reträde och hedersbevisning, utan all lör-
bindelfe att den fjelf för ijena, är ett full
komligt non fens och äckligt för begrep
pet ;  men upphör att vara tå, dä förtj.n-
flen far rättfärdiga det: inan återtores då 
till hugkomll af den lom förlt förverf-
vade denna rättighet, och högaktning lör 
förtjenfter emot fäderneslandet uriäktar 
och billigar det annars flötande i Ijellva 
fliftningen. 

Enär denna företrädesrättighet, i  fig 
fjelf orimlig da man fer den utan all ior-
bi adel fe, fåledes icke kan tänkas utan 
d<m, få är det fynbart, att dels bibehol-
lande alldeles beror af detta vilkoret och 
fâlunda deraf Adelens egna beftånd. Man 
kan icke förefiälla fig en Adel utan he
der, utan att med detfamma finna defs 
oundvikeliga fall: åtnunllone törlvinner 
dermed begreppet om Adel, fädant vi 
här haft det, i en Monarchiik Stat. Man 
kan3  i allmenna lefvernet 3  .  bibeholla ett 
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f lags anleende af  heder utan mycken hög 
grad af  upplysning och kunfkaper;  men 
at t  åtaga fig utförandet  af  en commislion 
eller  bellridandet  af  et t  kall  ,  utan dert i l l  
erforderl ig Ikickl ighet ,  bevilar  al l t för  l i 
ten grannlagenhet  at t  uppfyl la hederns 
fordringar,  och det  behöfves derföre en 
läng t id af  mifsbruk ,  en vifs  grad af  fe-
deförderf ,  at t  kunna t i l låta l ig det ta  ut
trycket: det dr en hr der lig man, fafldn 

han icke för fl år fin fysfta. 
Ofkickl ighet  i  t jcnften medför fnart  det  

motfat ta  £f begrepet  om Adel — förakt .  
Då.detta blir  fâ al iment,  at t  det  egentel i-
gen kan anfes t i l lkomma ftåndet ,  då bl ir  
defs beftånd vacklande,  da börja defs erholl-
na rätt igheter  att  vi la  f ig obil l iga t i l l  l in 
grund och ändamålet  af  f t i f t t i ingen förlo
ras.  En fvaghet  har  uppkommit i  hela 
kroppen och ftåndets  bibehollande blir  en-
dal t  för  namnet och t i l l  ny tta för  intr igen.  

Da det  derföre är  Adelens oviikorl i-
ga förbmdelfe för  defs erhollna förmo-
ner ,  defs egna fördel  för  üt t  beftånd f lui l l ,  
och defs fanna ära ,  att  rät tfärdiga Sta
tens t i l l  den gjorda uppoffringar;  men det
ta  ändamål icke möjl igen flår  at t  vinna 
utan upplysning och kunlkaper,  kan det  
aldrig bl  i t  va öfverflodigt  at t  påminna om 
nödvändigheten af  den noggrannafte om-

E ior^ 
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forg vid den ingående generationens danan< 
de. Det Ikulie vara en tillfridsftällelfe 
att endaft behöfva yrka en förbättring i 
fättet at uppfoftran ; men vi nödgas be
känna, det vi anfe detta uttryck för fvagt, 
da vi finna den vedertagna methoden le
dande få alldeles ifrån målet , att en huf-
vudfakelig förändring, och endaft den, 
fynes kunna förebygga den fara fom hän
ger öfver ofs och hotar med uppträden 
af vida ftörre päiöljd, än vi äre mägtige 
att föreftälla ofs. 

Och det är ändteligen Adelens Ikyl-
dighet, härledd ifrån en ännu vigtigare 
orfak än enfkildt beftånd, att återföra lig 
jQelf till begreppet om och åtankan af 
defs flora beftämmelfe: att påminna lig, 
om icke grunden, likväl det nu beftån-
dande ändamålet af litt ftånds varelfe, 
det att vara regeringsfättets ftöd: att med 
en ftadig arm , ledd af förnuftets ljus, fö
rekomma och afböja de förfök, fom, un
der tidehvarfvets förvillelie, ifrån någon 
fida kunde vågas till defs omftörtände. 

Ofs aterfiår att fe 
Adeleiit beftdmmelle i defs till/länd Jom 

jordbrukare. 
Man tror fig böra nämna , att här ic

ke är meningen att uppkalla någon fråga 
em åtkomften af den innehafvande jor

den, 
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den 5 rättigheten och vilkoren för befitt-
ningen j defla frågor, af hvad vigt de 
de ock mäga anfes, äro aldeles utom vart 
ämne, och afiigten är endaft att fe fät
tet på hvilket landets jord i Adelens hän
der brukas till defs och Samhällets bäfta 
nytta, famt dervid afgifva någre anmärk
ningar. 

Då en eller annan egendom undanta
ges , äro alle till fammanfättning och di-
fpofition näftan aldeles likformige. 

Troligaft äro de flefte fammanfättnin-
gar af fä kallade Godi uppkomne af det 
vanliga begäret att famla och förkofra 
figj en enda ftörre eller mindre gård var 
îvifvelsutan i början deftomera tillräcklig v 

fom icke mera kunde möjligen af ett hus
håll fkötas. Med någon förkofran blef 
man ändteligen i ftånd att öka fitt områ
de med inköp af (in grannes , och fedan 
man med hutvudgården förenat hvad läg-
ligaft låg derinvid, leinnades en del af 
det nyfångna till gifta arbetare , att nyttja 
emot visft arbete till husbondens itörre 
fambruk. Med det lika beftändande be
gäret att förftora fig har, i lika förhol-
lande, flere hemman och lägenh eter blif-
vit fammanfogade, hufvudgårdem och eg
na bruket utvidgade, famt, i mödvändig 
följd der af, ftröhemmanen uppilåtne till 

E 2 tor-
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torpare och bönder, emot fkyldighet att 
biträda med allt flags arbete vid den flora 
Herrgården , fom Ikö tes af ägaren fjelf, el
ler at en tilllatt fogde. Således finnas ännu 
fä kallade Herrgårdar med ett, till tvä 
hundrade tunnors ärligt utfäde, brukade 
af Torpare och Bönder pä fä många till
höriga hemman, fom man varit nog lyck
lig att få i (in ä go. Deffe bönder Ikola, 
ofta nog på långt afflånd, beförja allt 
arbetet vid hufvudgården, på många ftäl-
len ännu för hvar och en obeflämdt och 
blott efter arbiträr kallelfe, famt derjem-
te (V.öta bruket pâ de hemman de bebo, 
anfvara för och utgöra alla dervid häfta
de, viflerligen högft betydliga onera och 
till aflägfne orter afföra gärdens afvel. 

Med rätt få undantag är difpofitions» 
fättet af vare flefte egendomar fädantj — 
men är nu detta fätt det förmånligafle för 
Godsägaren och Staten ? Det är hvad vi 
ärna underföka. Men innan vi af denna 
underfökning kunna leda ofs till riktiga 
flutfatfer, är nödigt att-vara öfverens om 
en eller annan, om icke aldeles okänd, 
likväl icke fä aldeles förfladd eller anta
gen fanning. 

Här är icke fä egenteligen frågan om 
grunderna till landtbruket ; man bör följa 
det lådant det nu i allmenhet Ikötes, fä 

ridt 
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Vidt man vill kunna göra en jemnförelfe 
jmellan fättet hos dem, fom lemnat fig 
deråt : det medgifves att en förut erhol-
len theoretifk kunlkap är både nyttig och 
nödig, ehuru den vifferligen är otilräck-
lig att genaft leda en fäkert i utöfnin-
gen; att fåledes naturkunnighet, chimie, 
mechanique och flera andra vetenlkaper 
gifva lätthet famt vinft i tiden för den 
fom varit lycklig att fa inhemta dem, 
famt äro mera nödvändiga för den fom 
icke genom handläggning från barndomen 
kommit att gå den längre vägen att lära 
genom praftiken. Förftåndets odling bör, 
tvifvelsutan, föregå, och jngen lärer be-
ftrida fördelarna af en derigenom mera 
Jkärpad omdömesförmåga, nödvändig här 
mera än i många andra yrken ; men få-
dan är icke ännu landtculturen hos ofs. 
Hos bonden går prattiken före theorien; 
»nen detta börjar få tidigt fom möjligt är: 
hos Herren händer ftundom att någon 
flags kun (kap kunnat förut inhemtas och 
hvilken, utan tvifvel, |r honom nyttig 9 

men han har deremot den mindre förde» 
len, att börja utöfningen fednare : han fak-
nar fåledes egen erfarenhet, och , med 
mennifkans medfödda begär att fträfva ef
ter upplysning, fkall han, under det den 
(<jkes t lättare falla i mifstag; deffe äro 

E 3 af 
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af vådligare följder i detta yrke, än i 
mänga andra, och den fördel han kund© 
fynas hafva af en vidfträcktare vetenfkap-
lig grundläggning kan iägas vara motvägd 
af denna rtörre brill pâ erfarenhet. 

Så längt: har egenkärleken hunnit för
villa ofs, alt det nog aliment tros, det 
en bonde eger mindre lkicklighet att, till 
fin rätta fördel, fköta fin jorddel, än en 
Herre. man fer Herrgårdens åker bära 
mera och kärnfullare fäd, äa bondens, 
Herrgårdsängen gifva fetare och ymniga
re hö, Herrgårdens ladugård bättre un-
derhollen — och ftraxt är man färdig 
med utflaget, att Herren är mera Ikick-
lig än bonden : man märker icke att man 
förvillat fig fjelf i begreppet, da man blan
dat borrt förmåga med lkicklighet. Man 
nekar icke att en Herre pä ett lika ftort 
hemman, men med ett ftort förlag och 
dermed ofta åtföljande driftighet, kunnat 
göra mycket mera, än en bonde fom 
faknar bada 3 men detta bevifar blott h vad 
förmågan kan uträtta, icke något för en 
pâftâdd ftörre lkicklighet. Man behöfver 
icke länge bruka jorden för att finna, det 
all möjlig hög grad af kunfkaper icke är 
iilräcklig att Ikapa ett visft och alltid be-
ftåndande lyflem för jordbrukets drift t 
alla defs omväxlingar: kunde vi fkapa 

om 
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om naturen efter vår inbillade flughet, 
kunde vi befalla regn och fol (ken efter 
hvad vi tycka ofs behöfva, då vore det 
lätt att gifva reglor för utöfningen och 
lagar för verkflälligheten; men fä länge 
detta icke låter fig göra, få länge natu
ren ännu blott kännes till en liten del af 
defs verkningar, lärer mennilkan nödgas 
ltadna inom den krets, fom fynes vara 
henne beftämd , att, under en för henne 
möjlig granlkning, med uppmärkfamhet 
följa defs lopp och deraf leta fig fram 
till få mycken fannolikhet eller ock vifs-
het, fom defs oräkneliga omväxlingar 
medgifva: och då detta naturens betrak
tande är hvad vi kalla erfarenhet och 
denna erfarenhet icke kan fökas och vin
nas utan på ftället, fynes det icke böra 
nekas, att den fom ägt längre tid att den 
förverfva , fkall, när allt annat är lika, 
liafva mera förråd deraf, än den fom bör
jar fednare. Jag fade : når allt annat dr 
lika; ty jag tror icke att man driftar ne
ka, det en bonde kan vara lika väl or-
ganiferad fom en Herre, huru otroligt 
det ock för många kan fynas. 

Vi måfte derföre göra ofs något me
ra kända med, och ändteligen medgifva, 
det en bonde ej allenaft eger lika Ikick-
lighet för fin gårds lkötande, med Her-
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ren, utan ock i allmenhet matte hafva 
d°n ftörre: och , fedan det är medgifvit , 
kunna vi förd vinna något ljus i hv;id| 
här (ökes genom jemn förelfe af en Her
res och en Rondes jordbrukningfätt, famt 
kunna flut a till den nytta för di m fjelfve 
Och Staten, forn kan erhollas af hvarde-
ras belägenhet. 

Lät ois, i fådant ändamål, företaga 
en jemnförelfe imellan e n förftandig, nyk
ter och arbetfam bonde ,  bonde i egente, 
lig bemärkelfe, fom ifrån barndomen ic
ke fått annan odling än den vanliga i 
hans (lånd, och en lika förftåndig ,  nyk
ter och arbetfam Herre , denne med för
delen af hvad man kallar en god uppfo-
ßran. Till bådas yrke fordras jSr/1ånd 
och arbete: di H förr a antaga vi att de haf-
va lika, men vid det fednare finnes lätt 
att de onekligen förnämfta perfonerna i ar
betet ,  man och bultru, å bondens hem
man förrätta det mefta, och famma per-
foner â Herregârden det minfta. Bon
dens fon eller dräng arbeta med honom 
Och under ännu ett band till — efterdö-
met : — huftrun med dotter eller piga i 
famma ßrhollande, och vid alla tillfäl
len äro här tvenne arbetare mera än hos 
H •rren. Matredningen för et t fådant h us-
hol! upptager endait hälften af tid emofc 



på Herrgarden, der nödvändigt måtte till
redas ferfkildt för Herrlkapet och ferlkildt 
för tjenftefolket. För det fednare kan ic
ke begäras en lika Iparfamhet, fom vid 
bondens eget bord 5 af en dräng, torpa-
re, eller herrgårdsbonde icke lika nit 
och ihärdighet i arbetet för en annan, 
fom i hvad den fig fjelf rådande bonden 
förrättar ät fig. Under de mellanftunder 
det egenteliga arbetet fom oftaft gifver, 
är hela bondens hushåll och hvar för fig 
deraf fyflelfatt med lädana företag, fom 
omöjligen kunna verkttällas i Herrens 
gärd: bonden kan Höjda ftörre delen af 
fina åberbruksredfkap fjelf, huftrun Iköta 
både inre hushållet och fin ladugård, famt 
deremellan äfven bereda ämnet till de ar-
betandes beklädnad. 

Bonden kan både hemma och meren
dels på fina nödiga utfärder (jelf följa och 
vårda fina dragare, hemmanets meft dyr
bara tilhörighet, och i fakens natur lig
ger det att han ikall göra detta med all 
ömhet och förfigtighet. I de landsorter, 
i hvilka någon fer (kild näringsgren kom
mit i gäng, vändes all arbetsförmågan i 
hufet deråt under bondens och huftruns 
anförande på de tider, fom icke uppta
gas af det egenteliga jordbruket. Det Sr 
en fanning s men fom i fodra delen aï 
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Riket möjligen kan vara okänd, att i he-
la Norrland, med och ifrån Helfingland, 
fyffelßttes hela bondens hushåll af huftru, 
föner, döttrar, drängar och pigor, alia 
höft* och vinter-aftnar, med ipånad. An 
dra landsorter hafva andra flöjder eller 
binäringar, men alla måfte de drifvas un
der ganfka nära tilfyn, om tilverka^en 
ikall kunna ftå emot den allmenna täfL , 
fom nedfätter prifet få länge näringen ic
ke kommit under fkråband eller orimliga 
tvångslagar. 

Kan Herren och Frun i någon del 
häraf uppfylla bondens och huftruns Häl
len? Vi lära icke behöfva förklara hvad 
här menas mjed Herre: vi hafva medgif-
vit att han och bonden äro lika till för-
ftåndet om fitt yrke ( då måfte likväl 
Herren icke vara nybegynnare i landt-
bruket, emedan den theorie bonden vun
nit, är vida fäkrare än allt hvad böcker 
lära ) ; men de hafva ifrån början gått hvat 
fin väg och den lika tid de lagt tillryg
ga har varit använd till bådas båtnad, få 
att den ene gått oafbrutit till fitt enda 
mål, den andre till fitt; antingen nu det
ta för Herren var, eller icke var landt-
bruket, har likväl, både ifrån och ige
nom fjelfva födfeln och fedan under ung
domstiden, denne fått ea riktning, fom 
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aflägfnat honom aldeles ifrån bondens till-
ftånd. Han har, aldeles oåtfkiljeliga i-
från fin vareile, andra begär, andra be-
hot, hviika likväl måfle fyllas : hans be-
hof af vidare upplysning är i hans till" 
fi&nâ lika få trängande, fom onödigt hos 
bonden i hans belägenhet: en flörre krets 
af bekantlkaper upptaga tid både för ho
nom och Frnn, fom icke förloras i bon
dens hus: iåledes förfvinner vinften ej 
aliénait af egen handläggning, om den 
vore möjlig, än ock af den flundeliga 
tilfynen både utom och inom hus, och 
utom denna tilfyn, hurudant blir arbetet 
af legda 

Drängar, Torpar B och Bönder? Att 
af deffa vilja fordra lika arbete, fom af 
bonden fjelf och dem, fom arbeta med 
honom, vore att begära en orimlighet. 
Äfven under tillyn af en fogde eller rät
tare blir förhollandet ändå icke lika med 
bondens: dragare och redlkap vårdas ic
ke med den ömhet, fom då de äro un
der husbondens ögon, och då en ny upp-
fättning fordras af förflitna kör-redlkap, 
måfte medgifvas att den kollar Herrers 
mänga gånger mera, än bonden. Min
dre fvårt är det för Herren att upptäcka 
det han fåledes veikeligen förlorar, men 
icke få lätt att finna orlaken der .ill : man 

got 



gör fig gemenligen icke det befväret att 
!eta den, utan nöjer lig m d att Ikrika 
of ver tjenftefolks dyrhet och oduglighet, 
och aidraiidft kommer man att mifstänka 
ftg Qeif att vara vallande dertili, h vil ket 
likväl här inträffar; ty ju ftörre mängden 
blir af Herrar, fom inbilla fig kunna blif -
va bönder, och derföre , af brift på an
nan occupation, börja att fulka i ett yr
ke, det de hvarken lärt, eller, enligt 
fakens natur kunna till fin fördel lköta, 
defto ftörre blir behofvet och i följd der-
af täflan om och fåledes brift på tjenfte-
bjon, och ju mera deffa lemnas utan til-
fyn , defto förr fkola de förfalla till den 
ötverklagade iätjan och odugligheten. 

Ehvad en/kildta fkäl Herren ock ma 
bafva haft att tilbyta lig ort och lefnads-
fätt, fkall han dock altid förlora på det 
mifstaget att ingå i denna vidfträcktare 
handläggning, och man (kall taga altföc 
litet till då man påfiär att, äfven med un
dantag af bvad han för fxtt bord och 
beqvämlighet mera kollar pä fig än bon
den, och h vil ket har icke får komma i 
beräkning, bondens vinft både af lefnads-
fåttet och arbetet fkall förholla fig till 
Herrens fom tvä till e n. 

Man tror fig icke böra utfträcka den
na jemniörelfe vidare : den göres lättare 
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af hvar och en fom något känner landtbru-
kets art, och fom haft tilfälle att fe det 
i utöfningen : ju närmare man hommit in 
j kännedom deraf, defto mera är man i 
ftånd att fe rätta törholiandet emellan fät
tet och defs följder i bada d tfla fall 

Om vi fkulle medgifva att den för
luft Herren, igenom att fjdf förvalta fin 
gärd, ådrager fig, fkulle kunna anfes 
blott enlkild för honom, eller , åfmin-
ftone af mindre påföljd för hela Staten, 
blir det viflerligen icke få i bruket af 
ftörre landtegendom, af hvilket, efter 
förhollandet emellan Herrens och bon
dens få aldeles olika fällning, den lör. 
res enlkilda förluft viflerligen blir ftörre , 
men hvartil ännu kominer det vida ftör
re onda, att merendels nåriga gånger vid-
fträcktare jord i torparts och herrgårds-
bönders hand blir vanvirdad genom den 
oförlvarliga methoderi itt törlpiila deras 
arbetstid för dem fjelfra, utan att den 
ändå blir Herrgarden til nytta. 

Å ena lidan få v i attaga, hvad aldrig 
kan beftridas , att den bm tälunda nödgas 
arbeta för en annan, alhig [kal 1 göra det 
med den ömhet och nt lom han giorde 
det för fig fjtlf: att tjfynen öfver män
ga arbetande alltid rmâle biifva otilräck-
lig, heldft ock3 vid fåtilfällen, man Kan 
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undgå att haï va dein för delte för mâng-
faldigheten af beftyr, äfvenfora ock för 
omväxlingar, hvartill klimatet få ofta 
föranleder. Förluften för Herren blir der-
före vifs både i anfeende till fjelfva arbe
tet, och i anfeende till ökad omkoftnad 
på uppfyningen. Å andra fidan blir för
luften för den arbetande oändligt ftörre i-
genom det han måfte lemna iitt eget bruk, 
ofta och meftadels på de angelägnafte ti
derna j ty det är gifvit, att Herrgarden 
Ikall förft fe på litt egit bäfta. Landtbru-
ket hos ofs fkiljer fig ifrån andra länders 
betydligaft deruti att jorden är, mycket 
mindre tid af året, öppen för odling, 
hvarföre arbetet då mera måfte fortlkyn-
das, men äfven under den tid arbetet 
kan förrättas, är jordens belkaffenhet lå
dan, att den icke, utan verkelig ftor för
luft i framtida bördigheten, kan vidröras 
på hvilken dag man vill och dertill (kul
le hafva läglighet. I ett ojemnt och lkog-
beväxt land, öfvertäckt af fnö halfva å-
ret, är jorden uppfyld af en lyra, fom 
ej alleneft för fig fjelf hindrar växtlighe» 
ten, utan ock gör det farligt att på vis-
fa tider vända upp den emot fölens och 
luftens verkan: det är hos ofs farligt att 
köra jorden då den är för fugtig eller lör 
tprr3 och fåledes blir det af hög vigt att 
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både känna den rätta tiden och att använ
da, den; men om nu Herrgårds-difponen* 
ten lärt att fjelf känna den, Ikall han ju 
nödvändigt ock. icke förfumma fin egen 
angelägenhet, och man lärer icke pâftâ, 
det han då underlåter att påkalla bon
dens biträde, hvarigenom denne betages 
utväg att nytja ofta den enda tjenliga dag 
för fin egen körning. För att i nâgor 
måtto afhjelpa detta för åkerbruket huf-
vudfakeliga onda, har bonden blifvit och 
är nu gemenligen nödlakad holla mera 
tjenftefolk, än han fkulle behöfva för fitt 
eget bruk om han vore fri för Herrgår
den. Det är merendels barnen och de 
lejda fom fåledes Ikickas till Herrgården, 
och af denna tilftällning uppkommer åter 
ett tredubbelt ondt, i det att Herren för
lorar i Ijelfva arbetet, hvilket icke af un« 
deråriga och under en ojemn eller briftan-
de tilfyn kan vederbörligen bedrifvas, bon
den förlorar uti en dubbel koftnad af mat-
hollningen för fina utlkickade, och ung
domen vifierligen förftöres t ill leder, famt 
arbetshogen förfvinner. 

För den, fom icke aldeles ledes af 
någon ärfd eller altför lätt antagen och 
envift bibehollen fördom, kan det icke 
vara fvårt att finna, det förhollandet ver-
keligen är lådant vi nu föreftällt det 5 
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men hvilkert trollkraft är det dâ fom än
nu holler de flefta landets Pofllisfionafer 
jnom detta få förvända och uppenbart 
mot ändamålet arbetande fätt att förvalta 
fina egendomar? Att känna det onda är 
redan ett fteg pä vägen att bota det, el
ler åtminftone är denna kännedom en o-
vilkorlig nödvändighet otn mafl (kall k un
na komma till rättelfen. Landtlefnaden 
hr:1, oemotfägeligen, fä många fördelar 
för ftadslefvernet, att den i allmenhet 
(kall locka den, fom fått tilfälle att kän
na bada , äfven ifrån det fednare , (a vid t 
man eger eller kan få tilfälle att välja. Jor
dens odling är menniJkar.s förfta b hof 
och delto mindre fvår att verkiläila, iom 
fättet att fig till nytta förrätta d en, lïn s 
under handläggningen : egenkärlekcn kom
mer till och ger en inre tiUridsftällelfe 

t till belöning för det man vet lig (jeIt haf-
va (kapat, och mennifkans flora ben of — 
födan — drifver den till verkfamhet. Nu 
är det jorden, nemligen den odlade jor
den, fom man egenteligen kan iäga pro
ducerar ftörfta delen af hvad till behof af 
kläder och föda erfordras : det (kall der-
före vara naturligt att alla, lom kunna, 
(kola fika att förverfva lig defia iitvets 
nödvändigheter, och fäled^s blitva behof-
vet och hågen lör jordbruket a llmenna hos 
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alla fom icke, af aninan ftällning i Sam
hället, derifrån äro uteftängde. Under 
benämning af Bonde förftå vi dem , fom 
ifrån barndomen oafbrutit användt fin tid 
på detta primitiva yrke, defie måga bru
ka egen eller andras jord. Und r namn 
af Herre förftå vi demi (om ifrån barndo
men kommit att föras fram i en annan 
väg, fom fått en annan, tvifvelsutan för 
dem och Samhället gagnande uppfoftran, 
fom icke behöft böja lina axlar under den 
tunga handläggningen vid jordens Ikötfel, 
men fom icke defsmindre (kola ega fam-
ma behof och enahanda böjelfe för detta 
naturliga näringsfång. Da defle fednare 
börja fätta fig i verkfamhet i detta föc 
dem nya beftyr, hafva de emot fig  
briftande erfarenhet , oik^cklighet till det 
mechanilka eller fjelfva arbetet och ound
vikliga anledningar till ganika mänga för-
ftröelfer: imedlertid halva de efterdömen 
för lig på alla fidor , och defla, man må-
fte medgifva det, verka ofta ftarkare,ät-
minftone fnarare, än eftertankan : fåledes 
kunna de vara långtt inne uti verkftällig-
heten, hafva gått djupt i företaget, innan 
de hunnit uppgöra iför fig fjelfve grunder
na till ett riktigt ifyllera., hvarefter de 
bordt rätta fitt bemödande., 
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Om vi vågade antaga några karakters-
drag af Nationens lynne, tro vi ofs der* 
ibland böra nemna en oförmögenhet att 
calculera: arbetfamhet kunna vi viflerli-
gen icke neka den, men hvad egenteli-
gen bör vara dermed förenadt, förmågan 
ett göra fig ett /y Rem, hvar efter man bor 
arbeta, denna fynes till hög grad brifta. 
I allmenhet kan väl lägas att detta icke 
är annat, än brift på upplysning; men 
ockiå gifves det händelfer, i hvilka , un
der upplysningens allmenna tilväxt, viiïa 
begrepp fédnare utvecklas och renas, och , 
i detta fall, Iker fådant då näringarne ä-
ro fjättrade under gamla och ännu bibe-
holla tvångslagar, eller hushållslagarna 
för olta underkaftas ombyten. Menni-
ikans naturliga Omhugfamhet för eget be-
ftånd och ändtelig?n förkofran inftänges 
då till fin verkfamhet inom en trångare 
gräns, och ju mindre denna i allmenhet 
blir, ju färre anledningar det gifves för 
ipeculationen, dello mindre utvidgar fig 
forftåndets bemödande i denna del. Om 
nu detta ar verkeliga orfaken, eller om 
det ännu gifvas andra , få är imedlertid 
vistl, att det onda finnes till, och att af 
hundrade duglige, flitige och hvad vi 
kalle kunnige Poflesfionater, knapt ea 
gifves, iom eftertänkt och uträknat följ
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derna af det ifrån gammal häfd bibehöll-
na bruknings fättet af (in egendom. If rått  
en förökad produäion ledes man få lätt  
att  fluta ti  i 1 * en Vinft ,  den man ofta lik
väl icke haft:  nian g er fin jord en bättre 
ciilhir,  fär derföre mera fäd och hö, ätt 
iörur, man ökar fin ladugård och far me
ra mjölk och fmör än förut,  man lägger 
an nya torp och vinner mera dagsverket! 
'•— och h vem fkulle nu vaga fig fram att 
fätta i  fråga det man Vunnit dervid ? — 
Om värdet af den fpanmal Herren fälé-
des vunnit uppgår till  den utlagda om-
koftnaden; om icke det fmör han fatt  af 
egen ladugård är dyrare, än det han kö4-
per af bonden ;  oin torpets anläggning 
kollar fä mycket att  arbetet deraf icke 
betalar ränta pä förlaget ,  alt detta kom
mer han fällan att  fe,  och ännu min
dre om icke, genom att lemna i hvafjë 
arbetares vård fa mycket denne formât 
Iköta emot Vifs afgift,  han kutlnat gifvä 
fig en be tydlig vipft ,  i ftället för en vef-
kelig ' löilulij  men den han icke förmått 
upptäcka. För att kunna beräkha följ
derna af en antagen method och af ett  
annan aideles motfatt4  är nödigt att  til l  
grunden och med noggrannhet känna re-
fultatet af den förra: detta läres icke ti
tan fortlatta påliteliga antekningar^ och 
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kan man inbilla tig att defie verkeligen 
finnas? Men de äro likväl grunden för 
möjligheten att uppgöra den flora calcu-
len, om den antagna och följda metho« 
den är den rätta eller ej, och få länge 
denna icke är funnen, Ikall man, lika fom 
i alt annat, famla fig fram i mörkret ef
ter det på höft antagna fättet, att med 
verklig nit och outtröttlighet arbeta fig 
fjelf fattig, eller åtminftone neka fig en 
vida ftörre vinft af en annan method. 

Det är under denna oförmögenhet att 
räkna, fom man få lätt förvillar fig i fö
retag , hvilka Huta iig i förluft och den 
man, af famma grund, icke märker: man 
gör, till exempel, en ftörre koftnad på 
odling af en mark , af h vilken vinnes ftör
re afkaftning af hö; följden blir att man 
kan öka fin ladugård och nu tycker man 
fig hafva gjort en vipft; men man kom
mer icke ihog , att vinften af production 
ifrån ladugården vid en Herrgård, fom 
icke ligger nära till ftad, är få aldeles li
ten, att den ofta ické bär ftort mera, än 
koftnaden på det förökade tjenftefolket. 
Man har imedlertid förlorat fine pennin
gar på odlingen , uch flere år beröfvat 
iig en del af ladugardens afkaftning, un
der det man måft uppföda ett ftörre an
tal kreatur3 och då afkaftniugen återkom
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mer, ger den viflerligen icke ränta å det 
utlagda förlaget. Hade deremot den för
bättrade marken genaft kunnat lemnas till 
bruk åt den verkeliga arbetaren, fa hade 
fäkerligen en tilökning i inkomften vun
nits, och det hade varit lätt att ifrån det
ta förfta förföket kunna fluta om ännu fle
ra dylika företag förtjena att göras. 

Äfven de melt godkända och aldeles 
obeftrideliga fkäl för företrädet af land t-
lefnaden emot liadens, leda ofta till för
luft , få Inart man icke förftår att ftadna 
när delfa fkäl icke längre äro till: en 
Herre med huftru och barn, utan förhin
der af fysfla eller annat beftyr i Staten , 
lefver i ftaden på ett capital, mer eller 
mindre tilräckligt: ibland vifla och nog 
betydande utgifter för hushollet, kan maa 
räkna hushyra, ved, grönfaker och mjölk. 
Om han nu köper för fitt capital en egen
dom, hvilken anfes gifva ränta derför, 
vifar fig ftraxt för honom en vinft till, 
uti de uppräknade artiklarna, dem han 
kan fäga fig hafva fåfom till fkänks eller 
åtminftone för godt pris ; ty i egendoms
handel kommer aldrig åbyggnaden att ga 
i räkningen, och finnes fkog till egendo
men, är äfven i den artikeln ändamålet 
vunnit j men nu vinnas alla defla förmo. 
ner lika pâ en liten gärd med åbyggnad 
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och Ikog, fom på ett ftort gods, och 
förluften af brukningsfättet blir vida min-
öre, och det var detta, fom man få fällan 
kommer att tänka pâ En Herre med en 
tunna gulds lörmögenhet i pengar, och 
fo:n med detta kunnat Iefva, åtminftone 
för några år fedan, Ikall, på en gård af 
5 à 6009 Riksd.'rs inköp, kunna räkna 
på befparingen af ofvannämnde utgifter, 
och fåledes hafva gjort för fig en god 
fcand-1 ;  ty endaft denna befparingen kan 
anfes fvarands emot räntan af det utgif-
na capjtalet, lät ofs dertill antaga, att 
fjelfva gårdsbruket (kulle kunna anfes fö
da hans tjenftefolk, Med räntan af de å-
terftående två tredjedelar af fitt capital 
ikall han på landet lefva mycket lättare 
|n i ftaden, och fåledes bör man m^dgif-
va hvad han flelf ock lärer hafva funnit,, 
att han gjort en klok förändring i fitt lef-
nadsfätt. Men oin han nu för hela fitt 
çapital köper lig e n egendom, få vinner 
han förft icke mera 1 d e nämnda b..l»of-
Ven af ruin, ved, grönfaker oeh mjölk, 
nien han förlorar ganfka mycket i fitt 
jordbruk och när mils växt infaller, foni 
gör tilgârigen för egen föda knapp och 
fatter honom i nödvändighet att med eg-
113 tilfkott upp.eholla fina torpare, ofta 
ock feeder % då piåfte han finna att det
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fa fätt icke var det rätta. Hade Ihan ock. 
förut kändt huru mänga befvärliigheter, 
bekymmer och anledningar till förtret och 
mifsnöjen fom åtfölja ftyrelfen af en ftör-
re egendom, vifferligen hade ham under
låtit att köpa förluften af fitt lugn få dyrt. 

För någon liten del torde väl ock få
fängan ingå i m otivet för ftörre landtbruk :  
b-gäret att befalla är, likt andra begär, 
icke med litet tilfrids j man är icke ßor 
utan relatift till andra fmå, och då detta 
begäret förenar lig med det, kanfke ännu 
äldre, att förkofra och utvidga fig, torde 
man ta räkna äfven defla ibland orfaker-
na till en förblindelfe, fom fi länge 
gjort ondt. 

Det är på mänga fätt, fom Staten li-
d< r af denna få bt fkaffade method att för-
vaif'a d^fs redbarafte egendom j ty det 
blir n verklig förluft för det hela att 
arta.ts .d •» icke)rätteligen användes, hvil-
k i inträffar  vid ett ftort gårdsbruk under 
en oruil .onilig tiHyn, Den högre grad af 
cut• ur en förmögen polfesfionat till äfven-
tyrs kunde gifva åt den «del han har un-
d r  eget bruk, lät ock vara, att den nedlag
da koftnaden dera blott vore hans enfkildta 
föriuif ,  K än icke e rlätta alt hvad förloras 
på Hi rrgards-böndrens vanvårdade hem-
nun. En Herrgård foder 20 3  30 till 4a 
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peifoner; men {kulle, utdelad till arbeta
re. föda i o gånger få många, och det 
är folket fom utgör Staten, icke jorden, 
fon endaft är ett medel till en Stats for
merande. 

Man torde till flut kunna uppgifva 
refiltatet af ett motfatt och här yrkadt 
fäti att förvalta fitt gods, uti ett eller an
nat nyare exempel: nu lärer vara tid att 
1'vara pä den uppgifna frågan: Kvad ßall 
då vn ra Adelens befiåmmelfe, betraktad jom 
jorlbrukare? Att vi aldrig kunnat hyfa 
det tankan, att Adelen borde i någor 
mato frånträda fin poffesfion, lärer ej be-
höva nämnas : det ikall tvärtom alltid 
bliva af fynnerlig fördel för Samhället 
att landets jord är i dens ägo, fom är i 
bel;gi jnhet att förena en högre grad af 
up>lysning med en ftörre förmögenhet, 
ocl genom delfa fåledes kunna åfiadkom-
nia förbättringar i ftort, till hvilka bada 
defa egenlkaper äro nödvändiga. Vi haf-
va endaft velat erinra att en Herre aldrig 
kar blifva bonde, emedan det i fig fjelft 
är en contradiction, få vidt man behagar 
hola fig vid rätta begreppet om befkaf-
ferheten af bada tilftänden. 

Adelens beftämmelfe i detta fall igen-
finies fnart i den riktning han fått ifrån 
böran af fin varelfe. Det blir hans fak 

att 



ott gagna med erhol lna kitnjkaper; bondens, 
med erhollen formata att arbeta. Hvar 
och en uppfyller fin beftämmelfe, dâ den 
ioker fullkomna fig i den väg han lika 
fom fått anvisning att gå, ty båda leda 
till det flora målet •— egen och Sam
hällets lyckfalighet. 

Icke eller är det påftådt att Adelsman
nen , fåfom poffesiionat, icke borde bo pä 
landet : det är juft der hans rätta och e-
genteliga ftiille, och en flor polleslionat 
fom värdigt uppfyller fina pligter fom få-
dan , är tvifvelsutan mera nyttig för Sam
hället, mera flor i fann bemärkelfe, än 
en eller annan hög embetsman. Att ega 
ett gods och icke bo der, åtminfione fä 
vidt det för egaren kan vara möjligt, vo
re ett ibland de förfla och hufvudfakeli-
gafte brott emot famhället; ty att vara 
född till egendom är mycket mera, än 
att vara född till ett namn. 

Igenom uppfoftran har Herren fått en 
cultur, iom bör underhollas för att i fi-
nom tid bära frugt. Vetenfkaperna hafva 
öppnat för honom ett helt annat och ftort 
fält att verka på: under inhämtandet af 
deffa, har han fått förmågan att tänka 
mera fkärpt, en färdighet och vana, att 
med redighet urfkilja, och , utrullad med 
defTa_ förmögenheter, famt under âtnjutan-
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de af mera ledighet frän ej mindre fjelf-
va arbeii't i jorden, än ock. de omforger 
foui åtfölja en vidlöftig handtering, fkall 
han und r en mindre ofta ftörd linnes. 
ï\ i h t, kunna med mera uppmärkfam-
het och ett iakrare öga följa händelfer-
nas lopp, och derunder beftämma grun
derna iör h vad han i fitt lilla rike bär 
göra och låta tar fitt och fitt folks bäila. 
Il an ikall b bo fitt reiidence; ty derifran 
kan hån iättare le och rätta fjelf hvad 
en logd diiponent i vif Ta fall icke kan och 
ofia ic>e vill rätta; men om detta, i Hal
le tör ett boningsläte , blir förvandladt 
till ett ftort manufa&urie, fkall tilfynen 
öiver detta upptaga all hans tid ifrän 
omforg.en om det hela, och han fkall för
lora på miisbruk, i det ena och mifsvårdi 
i det andra. 

Lätt blir det att finna âtminflone un
gefärliga langet af den jord han behöf-
ver för fig fjelf, da man följer den enda 
rätta grunden dertill. Han bör fätta i 
nyttig verkfamhet de kunfkaper han in
hämtat, och hans nu egenteliga verk-
niogspunkt är — egendomen: fåledes bör 
han igenom fortfatta förfök förverfva fig 
vilshet i de theorier han inhemtat ur an
dras fkrifter; men naturen af deffa förfök 
är att fordra 'läng tid 3 och oändliga til-
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fälligheter defsutom göra att man icke ge-
naft vinner ett fäket refultat, hvarfore 
man flera gånger niäfte omgöra dem; 
men att göra detta i flört och ofta, vo
re att leda fig till ett helt annat refultat, 
att experimentera fig ur egendomen. Ic
ke behöfver han odla för egen brödföda , 
ty den fäden blir honom dyrare, än den 
hans arrendator frambringar: hans egen-
teliga åkerbruk bör derföre icke vara an
nat än fa mycket fom fordras att undér-
holla en Skola för fig och fina bönder, 
en Skola, ur hvilken man med vilshet 
inhemtaç huru vida en eller annnan del 
af den allmenna theorien kan vara äfven 
riktig och tillùmpclig till den jord han e' 
ger. De förlulter han härigenom (kulle 
göra äro i fig Çelfva obetydliga , och kun
na anfes fåfom en vinft -, ty för bättre 
pris hade han aldrig kunnat förverfva Tig 
en nödig erfarenhet, och denna lkall vis-
ferligen mångdubbelt betala fig i den verk-
flällighet fedan kan göras deraf i flört. 
Och h vartill fkulle annars hans kunlkaper 
gagna honom? Ville han börja brukarn 
jord efter alla eller några af de tryckta 
förelkrifter vi till få gräfelig mängd haf-
va tilgäng til, ß Jkulle egendomen troli* 
gen icke räcka långt, och han fkulle fö
ga mera, hinna lära xneä vifshet under he-
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la fin lifstid, än att han gjort en flor 
hop af mifstag och att han blifvit fattigare. 

För eget och hushollets behof tarf-
vas defsutom , hvad han ock fvåtligen på 
annat fätt kan fâ pä landet, för grönfa-
ker och jordfrugter en träd- och krydd-
gärd, erforderlig jord att kunna föda en 
för hushållet nödig ladugård, famt, för 
nöje och nytta, några häftar. Om äfven 
defla behof icke Ikulle kunna fyllas utan 
att de, efter riktig uträkning, ikulle fal
la något dyrare, än man ftundom kunde 
köpa dem för, lärer det ända blifva en 
nödvändighet att deruti fätta fig i mera 
oberoende af händelfer, hvilka möjligen 
kunna inträffa, och man kan tröfta fig öf-
ver denna mindre förluft da man hunnit 
draga flg ur den ftörre oundvikliga af den 
fåfänga inbillningen att kunna bli bonde. 
Defsutom kan man väl ock räkna på nå
got biträde af det tjenftefolk, man ändå 
behöfver för fin betjening, och man kan 
anfe fom fkänk den famlade handftyrka 
man igenom deffa vinner för ögonblicks-
behofvet. 

Att med eget arbete ur jorden fram-
bringa få mycket, fom den möjligen kan 
gifva, fe der bondens förmodeligen enda 
beftämtnelfe öch dertill är han vederbör
ligen djnad äran den rätta tiden 3 men få 
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mycket mindre kan detta blifva Herrens, 
fom han ifrån början är gjord ofkicklig 
dertill och ännu mindre i ftând att åter
föras till bondens tilftånd, än denne att 
kunna uppnå en Herres finnes- och för-
flânds-odling. Herren deremot har både 
flera och vidflracktare förbindelfer : att o-
afbrutit föka och törmera fin upplysning „ 
med hvilken han kan gagna fig fjelf och 
andra: att förljufva för fig ijelf och an
dra detta lifvet genom att förädla fäll-
fkaps-umgänget: att med vifa tilftällningar 
och förefkrifter leda arbetsförmågan till 
iitt rätta mal $ at t i det odlade förftändets 
ljus ftudera mennifkan och naturen, leda 
den okunniga och underftödja den fvaga, 
äro vifierligen ovilkorliga åligganden för 
den fom fått förmåga att dem fullgöra, 
och hvartill man icke har rätt att göra 
fig ofkicklig genom att återgå till defc 
blott mechanifka af jordens odling, och 
fåmedelft förlora frugten af den man fjelf 
fått ifrån barndomen. 

Lät ofs ännu en gäng fe tilbaka pä 
den flora Godsegaren och litet följa ho-
nom i det vidlöftiga befiyr han åtagit fig, 
hvarvid vi fnart fkole finna huru, under 
det han mer och mer aflägsnar fig fjelf i-
från tilflåndet a tt kunna uppfylla de plig-
ter honom egenteligen åligga, han med 

myc-
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mycket arbete köper förluft af hade för
mögenhet och inre tilfridsftällelte den 
närmare tilfyn han ålagt fig fjell öfver 
arbetets drift fkall, ju fullkomligare den 
verkftälles.^ dello mera upptaga hans tid, 
hvilken borde och kunde användas att 
formera de kunjkapcr, med hvilka tiet 
blilvit hans lott att gagna. Om det ock 
vore en möjlighet, hvilket det likväl ic
ke är, att med denna tilfyn kunna draga 
la mycken lörde 1 af arbetsftyrkan ,  lom 
bondi n kan vinna igenom egen handlägg-
ning och den derunder.läkrare verkltäiida 
tillynen, lä vore ock detfamma vunnit 
lika fä väl genom en fogde, fom af Her
ren fjell,  och då vore hans förlult endall 
denne mannens underhöll ;  men da hvar-
ken Hefren eller fogden, eller bada til-
fammans ,  kunna med lika dag sverken för* 
rätta fa mycket arbete fom bonden, hvil
ken i fin perfon förenar egenikapema af 
både Herre ,  fogde och arbetare, få fy-
nes ftraxt att båda de förres tid här blif-
vit orätt och utan ändamål horttflöfad. 
Herren är dragen ifrån fin rätta verk
ningspunkt ,  och i fogden är merendels ett 
godt ämne (kämdt för jordbruket, utan 
att deffa bada kunnat ådadkomma hvad, 
utom deras tilkomna åtgerd, ändå vun
nits. Befälet i  fig fjell t  (  här är nu en-
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daft fråga om landtbruk ),, ehuru Taftv i f t  

och fullkomligt det ock ma föras, inger 
alllid ett vidrigt intryck hos den lydan
de , och fom det uti ta andra fall är {â 
lätt fom i dt tta att controll ra befälhaf-
varen och att fe hans mifstag, få fkall 
ock, enär deffe tilkomma, en förut gif-
ven ovilja fa ett ftöd till i begreppet om 
den ftyrandes ofkicklighet, och hvilka 
ikola icke blifva följderna deraf? Ockfå 
fer man, i de landsorter i hvilka jorden 
är hopdragen till flora Herrgårdar, en 
altför märklig fkilnad i den arbetande klas-
fens lynne, emot i andra, der jorden är 
i den fria bondens ägo. Verkeliga kun-
ikaper ingitva alltid högaktning för deji 
fom eger dem och ett visft tillit till den 
högre graden af up plysningj men då, un
der ett ofullkomligt utförande af företag, 
dem den aldeles olärde arbetaren bättre 
förftår, man blottar lin egen fvaghet., 
och då denne i fin Öfverherre endaft fer 
en prejande bufe, kanlke oftare utur (tand, 
än utan vilja att underllödja behofvet hos 
den han §elf utarmat, få väcker detta 
vifferligen icke känflor af vördnad och til-
gifvenhet. Den flora omforgen en Egen
domsherre delsutom bör ega om hvad han 
kan kalla fitt eget folks helfa, feder och 
"utkomftj den nödiga vaikfamheten att fö-

re* 
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rebygga deras lidande genom en tidig och 
åfpaflad hjelp, huru fkall alt detta kunna 
belörjas af den, hvars alla flunder uppta
gas af ftyrelfen utaf ett fammanhopadt o« 
formligen flört eget bruk? Och likväl lä-
rer ingen kunna neka att juft detta är 
Herrens rätta beftämmelfe, till hviiken 
han både blifvit född och danad. 

Man fäger, icke olämpligt, att bruka 
en gärd och att ßyra ett godt. I alla flags 
näringar, jag känner icke en fom kan un
dantagas, är förhollandet fådant, att enär 
rörellen utvidgas, måfte egna handlägg
ningen af H yresmannen upphöra , emedan 
han Ikulle f örlora mycket mera genom ett 
indragit uppfeende, än han Ikulle fa er-
fatt igenom lit eget arbete. En handt-
verkare kan och bör flå med alla fina 
lärlingar vid arbetet i fin verkftad, och 
han Ikall förlora för mycket om han ic
ke gör det : en manufafturift deremot, 
med flerfaldiga inrättningar och mängd af 
arbetare , Ikulle visft icke vinna igen på 
egen handläggning hvad han förlorade på 
fina arbetares, om defle lemnades till fig 
Ijelfve. Äfven denna tilfyn, få god den 
ock ma vara, ger ändå i all mänhet aldrig 
få flor vinft, fom da arbetet kan bedrif-
vas genom accord för ftycketal , eller vifs 
betalning för visft arbete, ty när hvar och 

en 
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en finner fin egen fördel af mera använd 
flit och ftörre fkicklighet, fkall den nöd
vändigt föka förverfva fig en ftörre full
komlighet , emedan på den beror både 
utkonift och ändteligen vällefnad, till h vil-
ka alla naturligen lträfva. Och fådant är 
älven förhollandet med jordbruket. Den 
famma drängen och pigan fom i en an
nans tjenft (kulle utmärka lig med mera 
omhugfamhet och flit, än de andra , lkul-
le icke derföre hafva vunnit ftort mera , 
än de oduglige, hvilka fordra och erhol-
la lika föda och ofta lika belöning; låle-
des blir de förtas verkeliga företräde ic
ke fynnerligen gagnande för dem; men 
gif deffa fkickeliga arbetare en få ftor del 
af jord fom de förmå lköta, emot en 
vifs afgift i ett för alt, med fäkerhet, 
att, ehvad öfverlkott de ock må få, de 
aldrig kunna drifvas från fitt accord, få 
länge de uppfylla fin ingångna förbindel-
fe, hvilken bör vara tydligen utftakad, 
och man (kall fnart få fe arbetsförmågan 
fträfva till all den fullkomlighet mennilko-
lynnet är mägtigt att uppnå. Och det 
är denna fördelningen af arbetet, fom e-
genteligen hör Hyresmannen eller egaren 
till, men icke den egna handläggning på 
hvilken han fkulle förlora. 

G 
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Hvad blir dersutom verkan af denna 
egna handläggning, och det i fiort, på 
Herrens finnesftällning? Att fâ en arbe
tare emot en betingad lön för ett helt ar, 
är alüör vanligt och ftundom icke fvårt; 
men ockfa blir då arbetet, efter fakens 
och mennifkolynnets natur, ett blott o. 
pus operatum, och det måfte medgifvas 
att näftan icke ett enda af de rätta OGh 
naturliga motiven för arbetshogen är här 
användt, utan fkall defs fortg ång bero af 
ett jemnt tvang : när man fåledes fjelf 
borttagit défia motif, har man ledt den 
arbetande a f vägen och fatt fig i den o* 
behagliga nödvändigheten att bruka mot« 
bjudande medel att vinna det ändamål, 
fom på ett annat fätt bordt fökas. Mao 
har nedlåtit fig fjelf till den vifierligen ic
ke tilfridsflällande fundionen at vara en 
pâdrifvare: jelf har man fkapat ögontje» 
rare, och man är belönad af den förär* 
gel fen a tt fe det flörfta delen af den tje-
nande hopen fkall blifva fådanj och dä 
härifrån å ena fidan uppkommer mifsnöje 
och förakt för en klafs af mennifkofläg-
tet, födes å andra fidan ovilja och fkrym-
teri, nödvändiga följder af ett onaturligt 
tvång5 men fällan händer, att Herren 
kommer till efterfinnande af att han Qelf 
är orfaken till det onda, lo m IkaU pl äga 
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ej mindre honom än den tjeiiande. Hans 
ofta välgrundade mifsnöje fkall leda ho
nom till  allmenna fluflatler ,  hviika rätt  
ofta fkola för ft Limma hans annars tili  äf-
ventyrs naturliga ömhet, och han lkali 
icke kunna undvika mifstag, dem hans 
hjerta Ikulle hafva ogillat,  om det kun
nat undgå att  härdas af de fel han kan-
Ike ofta nog tagit för lallen 

Under det han f åledes mer och mer in-
trasflar fig fjelf i  alt  det fmå-beftyr, fom åt« 
följer ett  ftörre gårdsbruk, och ifrån (in pri
mitiva höghet nedftigit  t i l l  l in ege n under* 
fogde ,  aflägfnar han lig i  famma mon från 
möjligheten att  uppfylla fin flora förbin-
delfe i  förljufvandet af fin och fina likars 
lefnad. Vi antaga det icke aliénait för 
lofligt,  utan ock tör en ovilkorlig pligt 
för mennifkan och för ej mindre ,  än dels 
fanna beftämmelfe ,  att göra lig litt  îif  i i  
lätt  och gladt fom möjligt är,  väl forllâ-
ende ,  att denna glädje icke vinnes Utan 
medvetandet af öfvade dygder Och Upp
fyllda fkylidigheter,  Mennifkan är Under 
hela fin lefnad i  beh of af upplysning, och 
denna vinnes på intet annat lätt  lättare, 
än genom umgänge nie<d lina likar j  men 
huru mycken tid kan amvandas dertill  af 
den fom har hela detaillen af ett  Vidlöf-
4igt jordbrukj är både lätt  att  unna och 
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dertill dagligen att fe i våra pofiesfiona-
ters fått att lefva. Endera måfte lida af 
att, äfven endaft vederbörligen, lemna fig 
ât det andra -, ty fkall tilfynen blifva fä* 
ker, bör man i det mäfta vara fri för 
förftröeller: lemnar man fig åter åt fäll» 
fkapsnöjet, efterfättes alltid något af be* 
ftyret, eller åtminftone tycker man fig 
hafva gjort orätt i det man för en tid 
flyttat fin varelfe ur den verkningspunkt 
man råkat att fätta fig uti, och blott det
ta tycke fkall draga en ifrån eller åtmin
ftone förfvåra fällfkapslifvet. Vore det 
nu ens eget beftånd, foin hvilade helt 
och hållet pä den verkfamhet man fjelf 
kunde gifva fig , få ville vi medgifva det
ta (om ett altför vigtigt fkäl för föredra
gande af Ikyldigheten att förfe detta för-
fta behofvet 3 men da vi, långt ifrån att 
erkänna detta fom riktigt, tvärtom påftä, 
och det med en öfvertyge.fe , hvilken vi 
hoppas många hafva med ofs, att man , 
utan denna egna handläggning, fkall gif
va. fig en ftörre vinft af ett annat difpo-
fitionsfätt, då blir intet inkaft mera öfrigt 
emot hvad vi yrkat, att den fom fått en 
vifs grad af odling» fkall hafva behof 
för fig fjelf och känna fkyldigheten emot 
andra att med nya kunfkaper rikta fig och 
gagna fina likar, och detta, på flå vi med 
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trygghet, fkall vinnas genom en närmare 
inbördes förening och det mindre förbe-
hollfamma meddelandet af fina tankar, 
fedan man genom umgänget lärt känna 
hvarandra. 

Så långt kunna vi anfe ofs hafva hun
nit, att vi nu med tämmelig fäkerhet kun
na i allmänhet antaga ett maximum af 
behollen afkaftning utaf hemman i Sveri
ge, icke den behollning man öfver alt 
har, men den man bör och kan hafva. 
Om hemmanet är någorlunda godt; åker, 
äng, fkog och betesmark i rätt förhollan-
de till hvarandra, få bör behollna afkaft-
ningen af ett frälfehemman blifva hälften 
af åkerjordens produftion om året: detta 
är förmodeligen ännu det högfta man k an 
ernå och ined billighet begära på ett hem
man af denna natur, det vi antagit till 
exempel. Om det (kulle medgifvas att 
man i något fall kunde komma derutöf-
ver på hemman med fäteri-frihet, blir det 
i de flefta fall mindre läkert att komma 
fa högt på krono och ikatte. Högfta af-
kaftningen åter af åkerjorden lära vi i 
allmänhet, pâ en tid af tio år, icke kun
na antaga högre än till åttonde kornet. 
Af tio tunnors utfäde har man då åttio 
tunnors lkörd, eller, efter afdrag af ut-
fädet, fjutio tunnor. Tretiolem tunnors 
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behoUen afkaftning af ett  fådant hemman 
lärer väl icke kunna nekas vara fyntierli-
gen anfenlig; men ock!å lära vi nödgas 
medgifva, att  en Herre icke fkulle kunna 
med egen utkom ft gifva ett  få högt ar
rende: vid Herrgårdar i allmänhe t är man 
van att räkna fig till  godo hela årspro
duktionen, och fkall derföre tycka fi g bö
ra anfe miftnipgen af hälften lorn en verk
lig förluft S men om man behagar komma 
ihog all den jorden Com är tagen ifrån 
garden till  torp, och hvilken ,  om för-
hollandet (kall vara någorlunda riktigt,  
bör uppgå till  icke ftort mindre än fjelf-
va gårdens, och (om, under arrende-vil» 
kor ,  fkall gifva lika mycken ränta, är 
det lätt  upptäckt att  man derigenom här 
ej aliénait återvunnit den andra hälften i  
afkaftningen och fåledes med vinft af e-
gen tid vunnit detfamma ,  utan ock der-
tiil  får lägga indragningen af en vidlöftig 
och koftfam flat,  iamt det för Herren la 
ojämnförligt mera, än för bonden, dyra 
under hol landet af byggnader och redfkap. 

Med tillhjelp af längre tid fortlatta lä-
kra antekningar, eller hvad vi kalla ett  rik
tigt bokholleri,  fkall d et icke vara fvårt 
att  utröna hvartill  den verkeligen beholl-
na afkaftningen uppgått,  och låledes hu-
îfu nära man, med tillagd egen möda, 

kun-
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kunnat komma till det uppgifna maximum; 
men då detta fednare likväl är gifvit och 
äfven måfte erkännas vara möjligt att er-
holla, la fynes en närmare underfökning 
vifierligen vara nödig och till en del möj
lig , äfven utan att hafva grunden af bok
föring att lita pä ,  helft man icke vill 
begära att en annans erfarenhet fkall, u-
tan egen pröfning, antagas. Målets vigt 
fordrar defsutom ett fnart och alfvarfamt 
efterlinnande ;  ty här är Irâga om ej min
dre än ett fyftem i landthushollningen 5  

och på h vilket beror ftörfta delen af lan
dets inbyggares och fjelfva Statens dermed 
förenade välmåga. 

Medgifvom att några hinder och fvå-
righeter möta en förändring i difpofitions-
lättet, hvilken ej kan anfes mindre än 
en fullkomlig reform; men det är i alt-
för fä tilfällen man är fri för fådant: gam
la fedvanor äro fvåra atf borttaga och 
det malte erkännas att dertill fordras bå
de egen öfvertygelfe om deras lkadlig-
het, en deraf erholler. mera faft förefats 
att vilja ändra det felagtiga, och tilräcklig 
ßyrka i utförandet; min det är ock icke 
mindre vi tro ols hafva rättighet att fordra 
och vänta af tidehvarfvets u pplysning hos 
den klaffen af medborgare ,  foni igenom 
födlel och uppfoftran blifvit iatt i bel»> 

G 4 gen-



io4 

genhet att kutua ultföra en flor förbät-
tringsplan* Lik\äl är o fvårigheterna min
dre betydliga, in man gemenligen före-
fiäller fig dem. 

Ibland de hufvudfakeligafte mâfte man 
väl förft nämna jelfva ägarens lynne och 
belägenhet: eger han icke nog fäker ö£-
vertygelfe om n/ttan och nödvändigheten 
af ett annat fiyrelfefätt, fkall hans beflut 
med fvârighet tagas o ch fedan blifva vack
lande: den han naturligtvis förft komme 
att rådföra fig med, och fom i många 
hänfeenden ofta lkulle vara den fakrafte, 
är fogden, hvilken viflerligen fkall ega 
ßörre local-kännedom af godlet , än någon 
annan 5 men uppfödd och brukad endaft 
till en mechaniik ftyrelfe af egendomen 
efter urgammal häfd och brukningsfätt, 
derigenom ofta befäftad i fördom för det* 
famma, och ej fällan utan förmåga för 
en riktig calcul i ftort, (kali han fnarare 
ingifva tvifvelsmål, än uppmuntran till ett 
fatt beflut och en rafk v erkställighet. Der-
till kommer, för icke få ringa del, hans 
egen nytta j ty kommer godfet och ftör-
Ila delen af fjelfva hufvudgården undan 
hans och i frie förpacktares egen difpofi-
tion och detta fätt kommer till ftadga, 
blir väl fogdetjenften till det mäfta för 
Herren umbärlig. Båda ikola väl ock , i 
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minlkningen af ett fiörre inflytande och 
med förluft af tilfallet att befalla, kunna 
tycka fig fjelfve författa i ett altför ftarkt 
reduftions-tilftånd., och fådant är menni-
fkolynnet, att det iicke g erna niedgifver 
en lika fkicklighet hos andra fom hos fig 
fjelft. 

Ockfå måfte väl erkännas att våra hus» 
hollslagar icke äro få lämpelige fom nian 
fkulle önlka -, men fedan man lärt känna 
och mera allmänt infe nödvändigheten af 
deras förbättrande, torde äfven detta kun
na erhollas. 

En icke liten betänklighet gifver ock 
Çelfva nyheten, eller att man icke fer 
ett annat fätt allmänt antagit. Man vill 
vanligen i nyheter icke vara ibland de 
förfta, och få länge man icke har fullt 
iäkra grunder för fin egen öfvertygelfe, 
blir utan tvifvel varfamhet nödvändig, 
men huru ofta leder icke denna till vill
rådighet? Någre poflesfionater hafva väl 
redan infett nyttan af och verkftällt den
na förändring -3 nien refultatet deraf är ic
ke allmänneligen uppgitvit, och efterfölj
den har förblifvit infkränkt inom grann-
lkapet, men äfven det ganlka lângfamt. 
Ibland de få och kanfke enda flora bemö
danden i denna väg, om hvilka allmän
heten fått någon kunfkap^ är Herr Ba-
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ron R Makïrans totala förändring af Sva-
neholtn i Skåne. Vi önfke och hoppas, 
att det honom fjelf få hedrande efterdö-
me han gifvit åt fin krets varit fa båtsn-
de äfven för Egendomsherren, fom det 
varit för hemmansbrukaren ; men fkuile 
han rakat att ialtftälla Åbo-afgiften i pen-
ningar, måtte han vifierligen vara i nog 
betydlig faknad af en ftörre vin ft, den 
han, utan att fägas hafva betungat arbe
taren , kunnat ega af ränta i (p inmäl ; ty
da det få kaiiade myntet förlorat hälften 
af fitt rät ta värde, och produét me at jor
den fåledes måft betalas m^d dubbelt, har 
förpacktaren gjort fig på egarms bekoit-
nad, en altför öfverdrifven vinft, och t ör 
hvilken denne icke har att tacka fin egen 
flit eller förtjenft , utan den allmänna o-
lyckan af en oredig penningeftällning. 

Deras Excellencer, Riksrådet m. m. 
Herr Baron Emanuel de Geer och Ge
neral-Guvernören Herr Baron H. H. von 
Effen hafva ock funnit för fig förmånligt 
att fätta fina gods på förpacktning, och 
det vore högeligen att önfka, det defie 
Herrar täcktes gynna allmänheten med en 
närmare kännedom ej mindre af de grun
der härvid blifvit föSjda, än refultatet at 
förändringen i anfeende både till godse-

ga-



===== lo? 

garenas vinft och det nya fyftemets ver* 
kan pä culturen och arbetarens belägenhet. 

Hela Ekollunds gods har för några år 
fedan undergått famma förändring i difpo-
fitionsfätcet, och fom författaren häraf är 
i tillitand att närmare känna tilgången der-
vid , vill han , med egarens tillåtelfe , 
meddela det hufvudtakeligafte deraf: 

Ekolfunds och Segerftads fäterier om 
71 mantal och omkring hundrade tun
nors utfäde, brukades med emellan 60 
och 70 torpare, och bond.dagsvcrken i-
frân 67 mantal egna hemman, belägna i 
20 focknar, hvarjemte delïe fednare ut
gjorde en vifs ränta i fpannmâl, famt van
lig handtlangning af körflor och andra bi
träden , alt pä obeftämda villkor och en-
daft efter befallning från garden. Länge 
hade egaren märkt att deffe bond-dags-
verken utgjordes på ett fatt fom föga bå-
tade Qelfva gården, men deremot ikada» 
de hemmanen altför fynbart, och detta 
Ikulle derföre leda till omtamka af rättel
fe. Han gjorde den uträkning, att en 
fâ mâttelig tilökning i bondräntan, att af 
hvarje tunnland öppen åkerjord komme 
att erläggas i ett för alt årligen |  tunna 
fpannmâl, eller efter i § tunma på tunnlan
det efter hvart ars jord i fäde, (kulle in
bringa en flörre afkafining än Ijelfya Herr-



gården kunde gifvâ ; men för denna tilök-
ning (kulle bonden blifva fri för Herrgårds
arbetet, utom höbergningen, hvilken ef
ter en riktig fördelning på hemmanen af 
böndren verkftälles, och hvilket här de
llo lättare kunde fke, fom deras egen 
höbergning gemenligen i Uppland är fnart 
förrättad. Beflutet att införa denna för
ändring bief derföre faftftällt, men vid 
verkflälligheten mötte det hinder att för
delningen af räntan icke kunde blifva 
rättvis utan att man fullkomligen kände 
arealen älven fom belkafFenheten af all 
godfets jord j ty räntan var förut ålagd 
efter den aldeles oriktiga beräkningen af 
mantal, h vilka, fom bekant är, i detta 
Län äro af en högft Ikiljagtig ftorlek och 
belkaffenhet. Sedan han fatt detta fam-
mandrag, lä aldeles oumgängeligt till 
grund för en riktig fördelning, fam man-
kallades godfets bönder och tilbödos tull 
dagsverksfrihet emot erläggande af högft 
l| tunna fpanmål på tunnlandet af i fäde 
innehafvande åkerjord: efter, hvad man 
altför väl kan föreftälla figj hvarjehanda 
förfök till afprutning, antogs anbudet af 
hvar bonde under godfet, hvarpå de er-
höllo tryckta contracter af följande vä* 
fendteliga innehöll : 

Huf-
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Hufvudrdntan bief på ett hemman af JO 
tunnors utjdde, ndr den oj riga jorden var 
I var ande der emot, 15 tunnor fpanmål, kvar-
af hälften /kulle lemnas vid garden och hälf
ten foras till Bergslagen, alt inom vi/f ut-
Jatt tid. 

Af fivarje åttondedels mantal ßulle ut* 
gårar1 ett okedagsverke om året till gods ega-
rens di fp c fit ion, men hvilka icke kunde utfor
dras under [anings• eller bergnings-tid. 

Hvarje hemman /kulle flå och inberga fin 
tildelade lott af Htrr^årdsäng ; hvartmot 

Befittningen å hemmanet uppdrogs bonden 
jnr hela hans lifstid,få vida han fullgjorde 
dejfa fkyldijJheter, utgjorde hemmanets Sfr irra 
onera och byggde famt underhåll det ejter 
lag; honom likvdl obetaget, att i laga tid 
uppfdoa bruket och efter fardag af flytta. 

Vid räntans fördelande efter hemma« 
nets jord , den enda rätta grund man e-
ger att följa, märktes huru ojämnt den 
förut varit ålagd j ty nu gafs det hem
man, fom fingo mindre ränta än förut, 
och ladane fom i fiället för 5 tunnor 
kommo att betala 20. 

Efter denna, man matte medgifva det, 
altför måttliga ränta, blef likväl godse-
garens förfta vinft en tillökning utöfver 
den förra räntan af Ett tufeiide ett hun
drade ljutiofex tunner fpamnxåls inkomft 
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om året. Hufvudgåirdarne brukades lika 
väl fedan med torpare , fom förut med 
tilhjelp af godfets bönder, och efter det 
egaren antagit någrai ftat-torpare, äro äf-
ven flere fäteri-torp utarrenderade på nä-
ftan l ika vilkor, mem emot dubbelt få hög 
ränta. 

Å andra fidan blef vinften för» både 
hemmanet och âboein mera märkbar, an 
man vågat hoppas: böndren (kyndade att 
aflkeda det öfverflödiga tjentfetolket, å-
kerjorden bar ijell vittne om en töi bät
trad cultur, och fedan åboen hunnit tå 
rätt begrepp om fäkerbeten af fin befitt-
ning, började han opåmint löt ja för ä-
byggnaden å hemmanet, och i d enna ftund 
finnes ingen bonde på hela godlet Ikyldig 
en tunna af fin ränta till gården. 

Refultatet af denna förändring i förvalt
ningen af Godfet blef, efter hvad det ock 
mâfte blilva , fadant vi nu fett det, och bör 
icke underlåta att gifva anledning till ett me
ra alfvarfamt efterfinnande hos dem fom fin
na fig i någon lika ftällning. Väl kan det in-x 

vändas, och bör å denna fican medgifvas, 
att räntan ännu är altför låg och äfven fa li* 
ten, att många ännu kuinna ega. f amnia rän
ta af fina hemman , jäm te de: hittills erholl-
na arbetsbiträdet ; men den famnmgen kan 
i alla fall icke förringats, att ehvad ränta 
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bonden ock utgör, fkulle han kunna an-
lenligen föröka den om han finge använ
da hela fin tid på eget jordbruk, och i 
famma mon det förbättrade s under en väl 
betryggad befittning, ännu vidare öka den 
få högt fom landets läge och andra om* 
ftändigheter medgifva. 

Man har i allmänhet varit nog benä
gen att antaga vifla år till befittningstid j 
men utom det att hemmanet i flikt fall 
î k a l l  m i f s v å r d a s  m o t  a r r e n d e t i d e n s  f l u t ,  
måfte ock den vifia tiden föru tfätta rättig
het att öfveilåta fitt a rrende, och det har 
aldrig kunnat vara godsegarens mening 
att öfverlemna fin egendom till någon an
nan , än den han kände både till anfva-
righet och öfrig btflkaffenhet. Det kun
de ock lätt hända att fifta innehafvaren, 
efter att hafva mycket förftört hemma» 
tie t, vore ur ftånd att erfätta Ikadan, och 
förfta contrahenten d>öd eller i fa mma be
lägenhet : det låter blott fäga fig, att man 
liar lagens biträde att räkna påj den 
fora känner ftyrkan c8eraf, lärer icke ut-
fätta fig för vadan af en oviis rättegång, 
oeh den rättigheten nnan filt bör förl ora är 
väl den att kunna lemina fin egendom till 
hvem och pä hvad tiid man fjelf behagar. 
Det ligger i lakens natur att den fkall 
fkötas med lik^ öriket lä länge contra-
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henten lefver och förmår arbeta, och döds« 
ftundens ovifshet är här fom i alla hän-
delfer det raäft lyckliga för mennifkan. 
Att ftadga en längre fardagstid för enka 
eller barn efter åboens död , än lagen re
dan utfått, vore att gifva längre tid att 
utmärgla hemmanet, ty fadant fkulle juft 
Ike pâ fardagsâren: att detta är möjligt 
och att lagen icke kan förekomma det, 
känner hvar och en fom har aldrig få li
ten kunfkap i landtbruket; och till hvad 
annat en längre fardagstid fkulle tjena, 
är fvårt att infe. Det är anmärknings-
värdt, att i frågor om allmänna hushåll
ningen, troligen oftare än i andra frägor, 
man merendels kommer att fe ämnet 
blott från den ena fidan; det kan, och 
tvifvelsutan lkall gifvas orfak dertill : de 
fom höras deröfver hafva gemenligen me
ra välmening, än vana och (kicklighet att 
tänka -, ofta ett i fig ijelft ganfka beröm
ligt nit, men hvars natur det alltid är 
att qväfva eftertankan. Man (kulle an
tingen hafva förvillat fig fjelf eller vara 
till vifs grad elak, om man fkulle mifs-
känna det vackra uppfatet uti ett yrkan
de af, till exempel, en längre fardag för 
en efterlemnad enka och barn : i fjelfva 
fåftåendet röjer fig det goda i intentio
nen , hvilken här var god både i mora-

lifkt 
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l ifkt och e'cononnP/.t  affeende — i det 
förra, att  gifva defla nu vämlöfa ett  flags 
jättniätigt njutande af den aflednes ned
lagda möda, och i  det fednare, att  ju fl  
härigenom lifva arbetshågen; men om 
man ock behagar gifva fig tid att  betrak
ta faken på en annan fida och, hvilket ej 
fällan är det läkrafte, fe den till  fina följ
der,  fa torde man finna, att  häruti,  loin 
i  mycket annat,  hjertat bör ledas af för
nuftet.  Man har, i fin välmening, icke 
påmint fig att  det äfven gifves mtnnifkor 
fom icke hafva det goda, det ädelmodi
ga i  fitt  lynne, fom det man eger fjelf:  
att  det gifves mennifkor, hvilka glömma 
alt för lin egen nytta, fom hafva knap-
paft begrepp om förbindeffer,  men likväl 
äro födda med begär :  om nu detta ,  i en 
nödvändig följd af mennifeans b elägenhet,  
oltare (kulle inträffa ibland den klaffen, 
fom ifrån början mäft fakna all  odling 
till  förftånd och hjerta, få fkall ju ock 
oftare hända, att  denna lyder fin böjelie 
och verkan mâfte alltid vara analog med 
lynnet.  Om det ock nu åren möjlighet,  
att  på nägra år kunna till  betydlig del 
och genom hvarjehanda utvägar utmärg
la jorden; om det,  ännu inf-ra ,  nödvän
digt la Ikall fee da man endaft har affe-
ende ii ûn egen fördel och vet att  lka-

H dan 



dan af jordens utmagrande drabbar en an, 
nan, men att man fjelf har nyttan, fä 
fkall ju hända att det vackra ändamålet 
förfelas. Och under detta kommer man 
icke ihog, att en aldeles ofkyldig blifvit 
författ i lidande, en af defs heligafte rät
tigheter honom fråntagen, utan att han 
deröfver ens blifvit hörd. Med en fadan 
lag fkulle man dä förft hafva itadgat en 
©rättvifa; men icke nog med det: man 
Ikulle juft hafva motarbetat hvad i eco-
nomifkt affeende fyntes vara den verkan 
man ämnade vinna att befordra förpackt-
ringar genom att betrygga brukaren i en 
längre beflttningstidj ty få länge åtmin-
ftone den rättigheten vore qvar att borrt-
arrendera fin jord eller icke, fkall hem* 
mansegaren heldre aldeles icke lemna borrt 
den, än utfätta lig för det altför möjliga 
och fannolika milsödet att förlora. Juft 
i detta ämnet fynes vår lag, fadan den 
nu är, hafva all den fullkomlighet man 
af en lag kan vänta, och det bäfta man 
fäkerligen i detta, fall kan göra , är att 
föka upplyfa hvar och en om fina förde
lär, och framför alt att icke fatta utöf-
ningen af en naturlig rättighet under en 
onödig förmyndare-vård, emedan ett flikt 
tvång fkall qväfva den håg, mennifkan 
fig fjelf Iemnad, eger att arbeta pä fin e-
gen förkofran. Ett 
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Ett  mifstag man lätt  kan falla ut i  vid 
utarrenderandet af lin j rrd,  är att  göra 
delarna för Itora.  Vid Ekolfund bib;?hol
los några tlörre hemman el ler famman-
flogos mindre,  att  t jens t i l l  uppmuntran 
lör bönder fom egde mera ftyrka för et t  
ftörre bruk ;  men detta vil le aldeles icke 
lyckas.  Då lökande £nnu trängas om hem
man af lagom ilorlek, gå de merendels 
förbi de ftörre,  eller om man träffar nå
gon af nog drift ighet för f öretaget,  hän
der fällan at t  det icke flar fel .  Detta fy* 
nes bevifa mycket for de n yrkade fat-
fen, att  ftort  åkferbruk icke kan med för
del beftridas ä fven af bonden f jelf,  och la-
ledes defto mindre af en Herre,  fom här-
uti  har mytket mera emot f ig,  än bon
den. Att  i  al lmänhet och för hela lan
det antaga något visit  areal fåfom lagom 
för en bonde att  fköta,  fkall  väl all t id 
blifva opåli t l igt;  men ;fter den li l la er
farenhet författaren eger,  har 3 och 12 
tunnors utfäde varit  dei minda och hög-
fta,  fom fynts med tätnad och heltänd 
kunna innehatvas.  Alan vet ,  att  bönder 
i  Skåne kunna hafva utlTule ända t i l l  män
ga gångor Itörte 3 m en ockla vet man att  
production af utfäde t  der,  i  en verkeli-
geh icke otackfam jord, l ikväl är vida 
ji i indre än upp i  landet.  
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Ett altför litet utfäde til jäte r ockfä 
icke arbetaren att umbära något af års
produktionen; ty till ett hushålls framfö
dande fordras i allmänhet afkaftningen af 
3 till 4 tunnors utlade, men det fordras 
icke dubbel omkoftnad till fkötandet af 
dubbelt få ftor jord, och en arbetare kan 
frambringa mera födoämnen än han fjelf 
behöfver, likväl då af få mycken jord 
han kan lköta j om man derföre icke har 
ett noga affeende pâ rätta proportionen 
häruti, Ikall man lika lätt fom visft för
lora ändamålet, och kan hända i detta 
fom i många andra fall, Ikylla på faken 
och icke pä fig Ijelf. 

Man tror fig få mycket mera Ikyldig 
erinra om ett riktigt öfvervägande af des-
fa och flera omftändigheter, äfven af dem 
hvartill localen föranleder, fom exempel 
gifvas att underlåtandet derat gjort att pla
nen aldeles mifslyckats , och detta gör få 
mycket mera ondt, fom allmänheten väl 
kunnat fe mifstaget, men fällan orfaker-
na, och likväl har derigenom principen 
blifvit ogillad. Fördelen af förpaktnings-
methoden har icke varit aldeles okänd 
äfven hos ofsj men man har verkftälit 
den på oriktiga grunder och då den mils-
lyckats, har man ftadnat eller vändt om 
på halfva vägen. 
V Emot 
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Emot öfvertygelfen att förpaktningen , 
eller att lemna jorden till arbetarens fria 
ifkötfel, är det enda rätta fätt att, fig och 
Staten till nytta, förvalta fin egendom, 
tfkall egenkärleken ftå med alla krafter 
întill dels man hunnit få en renare upp
lysning om fin egen fördel. Sa länge 
det icke lkedt, lkall Adelen och Herre
imannen i detta, af honom få illa verk-
Hällda yrke, nedgräfva litt pund , beröfva 
fig och Samhället frukten af en pä ho
nom ßelf börjad odling, och i famma mon 
defto mera bidraga att lörlkämma lynne, 
feder och arbetshog hos dem fom äro 
födda och ämnade till jordbruket, fom 
han under denna felak tiga förvaltning fam-
manhopar mera jord. Det blir förmode-
ligen aldrig bonden fom lkall upparbeta, 
befrämja och Ikydda vetenlkaperna: den
na cultur Huile flå illa u t för honom, och 
ett oafbrutet tungt arbete ger visft icke 
nödig tid och application till detta yrke; 
nic-n det är den frän embeten och annan 
närings-om org fria Herren, fom kan de
la fin tid emellan virden af fitt gods el
ler Ikötleln af fin lUa jorddel och idkan» 
det al vetenlkapeirna famt forlkning af na
turen , h vartill han, genom uppfoftran. 
fatt en flörre eller ir.indre g rundläggning ; 
ett vidlöltigt eget landtmanna-beftyr fkaj 1, 

H 3 F«*-
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jemte att det till Herrens mindre båtnad 
verkftälles ,  ej mindre betaga honom tid 
till detta, honom mera egenteliga yrke, 
än ock ofta fatta honom ur ftånd att 
uppfylla lin beftämmeUe i anfeende till 
de förbindelfcr han eger, af fitt politilka 
läge, att bidraga till och vaka öfver bi-
behollandet af den Monarkifka conftitu-
tion, pâ hvilkens beftând hvilar hans och 
hela Samhällets lycklalighet. 

Skyldigheten är tvifvelsutan lika för 
hvarje medborgare att bidraga till detta 
flora ändamål ;  men hvar och en uppfyl
ler den efter fitt mått, och fit läge i Sam
hället: den egenteliga arbetaren är icke i 
tillftänd att kunna deltaga i regerings • och 
embetsmanna-beftyret, till hvilket fordras 
helt andra kunfkaper än han kunnat för-
verfva fig; men ock få fordrar hvarje del 
af detta beftyr att den ,  fom fått fig nå
got âlagdt deraf, offrar åt det hela fin 
förmåga att arbeta, och när få (ker, blir 
vifierligen altför liten tid öfrig att dela 
åt andra förrättningar. 

Nä' 
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Några underrättelfer om den år 1791 
i  D a n m a r k  b ö r j a d e  f u c  c e  s f i v a  
realijationen af den Kopenhamnjka 
Bankens löpande ßuldfedlar, Jämt 
om den dä inrättade Danjka ock 
Norßa Specie-Banken *). 

2 
i*-r 1736 öpnades i Köpenhamn en få kal
lad Affiçnatiôvs* Vextl och Ldne-bcmk, hvars 
förfta redbara fond, fammanfkuten af en-
Ikilda perfoner, beflod af 500,000 R.dr 
Danlk Courant. Den utgaf f edlar, i be-
gynnelfen uti ett behörigt förhollande till 
detta capital och till de i Rankens värd 
infatta medel. Man gjorde deffa fedlar 
frugtbara till fördel för intereflenterna. 
Banken difconterade vexlar och vexel-
obligationer j den lånade mot fäker pant, 
fåfom förfta inteckningen i fafligheter , äd-

H 4 h 

*) Deffa underrät telfer ,  fom tneftadels fcl ifvi l  
hämtade ur en fkrift 0m den nye Danfke og 
Norße Species Bank, utgif 'ven 179'  af  den 
genom Stfl<il] iga Jurif t ika och Stat ift :fka arbe.  
ten namnkunnige Prof:fiorn C. H. D ». Eg» 
gers ,  bevifa äfminflont  m öjl igheten af en fuc-
cesfif  inlöfet i  af  al lmsnt löpa'ade Credi tfed» 
lar ,  efter  der as fulla imtrherära värde.  Man 
lemnar åt hva, rje  Läfau attt ijelf algöra om de 

fceYîfa fligst fmeia. 
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la metaller och andra varor, fom icke 
lätt kunde förderfvas. Förbollandet e-
mellan fedlarna och Bankens förråd af 
redbart mynt var ej be-ftämdt ;  men Re
geringen hade dock ålagt Banken den 
förbindelfen, att ined courant mynt inlö-
fa h var fedel, fom uppvifades. Sa län
ge den uppfyllde detta åliggande ägde 
ock defs fedlar en fullkomlig credit. De 
medförde en ganfka nyttig verkan på 
penninge-omloppet och handeln ;  ty de 
blefvo ett medel, att lättare omfatta pen
ningar och gàfvo derigenom handeln nytt 
lif. Men den flora vinft, fom intereffen-
terne fkördade af ledlar, för h vilka de ic
ke infatt någon valuta, förförde dem. 
Gynnade af den hemlighet, fom omgaf 
deras Rank, utgåfvo de flera fedlar än 
fom de i förhollande till Hankens fond 
kunde en gåns; vid a nfordran inlöfa. En 
tiltagande förbrukning af utländtka varor ,  
tillfälliga minfkningar af de Danfka pro-
vincernas production och handelsvinft, den 
Danlka flaggans ofäkerliet under det fju-
âriga kriget och en koflfain krigsruftning 
1762 gjorde att det redbara myntet gick. 
ur landet, fedan det förut blifvitutträngdt 
ur den inländlka rörelfen af de öfverflö-
dande Bankofedlarna. Delfas gångbara 
värde hade redan fallit under värdet af 

det 
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det mynt, fom die förefiällde. Det oak« 
tadt uppdrefvo intterefientene fin utdelning 
till dubbla och tnedubbla räntor på de in
fatta capitalen , ja äfven derutöfver. O-
lyckligtvis upptog Regeringen ijelf lån af 
Banken för ' att diermed beßrida de utom-
ordenteliga utgift<er fom krigs-ruftningen 
förorfakade; den betalade med Bancofed-
lar äfven utländfk gälld. Följden blef den 
att fedlarna töllo ännu lägre. Det redba-
ra myntet förfvamn alt mer och merj och 
Banken förmådde omfider aldeles icke att 
uppfylla fina förbindelfer. 

Regeringen hade imedlertid trott fig 
böra och kunna underftödja Banken med 
tvångslagar. En privat-Bank^ fedlar, fom 
den fjelf icke künde realiféia, blefvo lik
väl påbudne Jå/om landett mynt, och h var 
och en förklarades fkyldig att emottaga 
dem efter deras numerära värde '• ). Men 

H 5 fi-

*3 Genom Förordningen af Jen 6 Oftob. I7?7. 
— iörutjVar ingen enfkild perfon förbunden 
att af en ant ian emottaga dem, men i Kro
nans uppbörd gällde de lika med redbart 
mynt. Förordningen den 8 Martii 1737. 
Deremot, fedan det blifvit hvarje enfkild S« 
laggdt att emottaga dem fåfom landets mynt, 
gjordes àtfkilliça (Vårighetejr, att antaga dem 
ï uppbörden. Ränlkammasreiis flcrifvelfer af 
den 24 Januarii ocj, 24 Martii 1764. C se 
Erorfons F S rf 6g fil dsn fante Bogs förtolk• 
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[ådana anftalter att upphjelpa ett pennin
geverks fallna credit voro alltid frugtlö-
fa. Äfven i Danmark, lyckades det icke 
att ftadga förtroendet för offentliga löf
ten , genom det befynnerliga picdlet, att 
högtidligen upphäfva d<-tta löftens förbin
dande kraft. 

Banco-fedlarna voro i början (tällda på 
ftörre Riksdaler-tal, hvaraf ] o var det 
lagda. Men 1762 vidiOg man den fkad-
liga utvägen, till afhjelpande af briften 
på Ipeciemynt, att utgifva fedlar på 1 
R:dr, hvarignom pappersmyntet kom i 
oniiopp älven i de m in Ila fum mor. Man 
grep derjemte till fkenbara palliativer. 
Ânlenliga lån upptogos i Holland och 
annorftädes. Handeln pä Oft- och Weft-
Indien öpnade nya tilgångar, fom för en 
tid borrtåt lkylde ftatshushollningens bri
tter. Det oaktadt voro fedlarna .5 pro
cent under pari, då Regeringen år 1773 
köpte Banken, förmodligen i hopp att 
derigenom upphjelpa defs credit. Det 
tycktes ock vara billigt a tt ftatscaffan njöt 
den vin ft , fom tilflöt Banken deiaf, att 
defs fedlar voro authoriferade, änfkönt 
den icke kunde inlöfa dem. Utgången 
fvarade i begynnelfen emot väntan. Re

ge* 

ning i Chnßian V:s Danfke og Morße Lov< 
, l- 1 58. 59. ). 
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geringen betalade åtfkilliga gånger till 
Eanken betydliga fummor, fom den upp-
lånade utomlands i godt mynt. Men ett 
palliatifs verkan kan ej blifva långvarig. 
Det mya myntet gick fmåningom ur lan
det och Bancofedlarna föllo alt lägre och 
lägre Brillen på redbart mynt hin
drade de Danfke underfåjarena ifrån att 
rätt draga fördel af den lyckliga conjun-
öur, fom det Àmericanfka kriget öpnade. 
Stora fummor i Bancofedlar blelvo â nyo 
Utgifna åren 1781 och 1782 för att inta* 
ga det i handeln faknade myntets flälle. 
Men den handelsvinfl, hvarpå man räk
nade fom valuta för defla fedlar, uteblef, 
emedan freden llöts innan (å betydliga 
fummior kunnat indragas. Härigenom mifs* 
lyckades åtlkilliga flora handelsföretag och 
följderna blefvo få mycket fvårare, fom 
defla företag voro grundade på utländlk 

cre-

*) Ibland andra onyttiga medel till upphjelpantje 
af Bankens credit, förfökte man äfven det, 
att i Hamburg och Altona uppköpa Banco
fedlar <>ch vexlar pl Köpenhamn till högt 
pris. Biifch, fom vid fin Afhandling om Ban
ker bifogat en berätteile om den Köpenhamn-
ika, uppgifver den årliga förluften genom 
denna vexelhandel till 60 ,000 R:dr. Han 
anmärker deivid ganflca riktigt att Bankens 
crcdit vunnit tne ra  0m defla 60,000 R:dr år-

ligen blifvit IHVända till fedlars inlöfande. 
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credit. Den nya haftiga tillväxten af den 
numerära rikedomen uppjagade alla pris 
till en omåttlig högd, Luxen, en van
lig följd af öfverflödande pappers-pennin
gar, tos; öfverhanden. Mifsväxt eller åt-, 
nliriftöne en blott medelmåttig fkörd min-
fkade produ&ionen under de påföljande å-
rt!n. Banco-fedlàrna mâfte altfâ oupphör
ligen falla i värde. Det redbara myntet 
förfvann aldeles; på en ganfka obetydlig 
fumnia när. Bankens fedlar voro för lan
dets inbyggare ett dem pâtrugadt mynt, 
och för utländningen endaft fkulldbevis, 
hvilkas relativa värde berodde af ihans 
individuella öfvertygelfe om Danmarks 
national-förmögenhet och af tilfällena. för 
honom Ijelf, att åter affätta dem. Det 
var ej underligt att under fådana omftän-
digheter defla fedlar nedfjönko ända till 
ett verkeligen orimligt vanvärde. 

I denna ftällning befunno fig de Dan-
fke financerne, då Kronprinfen och hans 
tniniftère år 1784 emottogo regeringen. 
En haßig och tillika varaktig hjelp var 
ej möjlig ; ty följder af mångåriga oredor 
kunna ej häfvas i ett ögonblick'. De upp
lyfte män, fom nu flyrde Danmark, kän
de för väl nödvändigheten att vårda fitt 
anfeende och Statens deraf beroende cre-
ditj för att i haft antaga någon plan till 

finan-
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finansernas förbättring, om hvars duglig
het de icke, efter en mogen pröfning af 
alla fkäl för och emot dentanima, kunde 
vara fullkomligt öfvertygade. Iniedlertid 
användes en klok fparfamhet i förvaltnin
gen af Statens medel , och derigenoni la
des grunden till Je författningar, loin fe-
dermera vidtogos. 

Genom en Konglig lörordnina; af den 6 
Julii 1785 utlorvades, att den Köpenhamn-
Ika Banken fkulle f attas i tilflând att med 
tiden inlöfa iîna edlar vid antordran. Re-
geringen förefatte ßg ock att till befräm
jande af detta vigtiga ändamål pä ett el
ler annat fätt betala fin fkulld till Ban* 
ken, fom derigenoni äfven lkulle kunna 
fmåningom uppfylla fina förbindel fer. Så
dana anftallter verka väl icke haftigt j men 
de leda få mycket fäkrare till ändamålet, 
fom de icke äro öfverfpända utan o t ver« 
ensftämma med Statens krafter och faker-
nas naturliga gång. År 1786 beflöt Re
geringen , att införa ett nytt fpeciemynt i 
Hertigdömer>a Slesvjg och Holfiein. Det
ta verkftälldäs i början af aret 1788 dä 
en betydlig fumroa i filfver, fom genom 
fparfamhet blifvit famlad, användes till 
berörda ändamål. Man ärnade aldeles in
draga d e Bancofedlar, fotm med det nya 
Myntet inväxlades: de lkulle återlemnas 

t i l l  
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till Banken ,  fåfom afbetalning pâ Konun
gens fkulld ,  och ledan offentligen förftö-
ras, hvarigenom de återftående fedlarnas 
värde borde naturligtvis ftiga. Men nu 
inträffade en olycklig conjunftur, hvilken 
gjorde verkftälligheten af denna plan o-
niöjlig. Danmark blef inveckladt i kri
get emellan Sverige och Ryfsland, och 
mâfte göra koftfamma rullningar bade till 
lands och fjös. Dertill nödgades Rege
ringen icke allenaft använda, jemte en be-
ipard fond, de Bankofedlar, fom inkom
mit från Holrtein, utan äfven öka fm 
Ikulld till Banken med nya betydliga lan. 
Sedelftocken tilväxte härigenom ännu me
ra, och Bankens credit aftog i famma 
förhollande. 

Men knapt var lugnet återfördt förr
än Regeringen med fördubblad ifver för
nyade de vigtiga underfökningar ,  fom de 
krigifka utfigterna afbrutit.  Tre utvägar 
till realifation af Banco-fedlarna komnio 
dervid i fråga. Den ena ,  att pâ en gång 
med reda penningar inväxla dem alla, el
ler åtminltone en betydlig del deraf; men 
dertill fordrades en ftor fumma i ä dla me
taller ,  Som ej kunde upptagas inom lan
det, utan måiie inbringas genom utländ-
fka lån, h vilka alltid ä'ro vådliga0). Den 

an-
*) "I fall man octe Hunde få  de t  er forder l iga  
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andra, att  ti l l  e n del utbyta Båncofedlar-
na 

l inet utomlands mot drägliga vilkor" — Tager 
Eggers i  den förr nämnde fkriften f ,  i2 — 

''lä matte ju iar.det återvinna både räntor och 

capital  genom förökad produ&ion eller han. 
delsvinft,  få framt den nya gällden fkail  be.  

talas utan att  landet räkar åter i  famma 
förlägenhet.  Men huru mycket vågar man 
icke genom ett  fådant f leg? Hvilken för

fäktar Staten att  i  en lång följd af år undgå 
mifsväxt,  krig och andra olyckliga ti l lfäll ig,  
heter? Ve den, om den då fkall  betala f lo

ra fummor ti l l  utländningen. Det gifna löf

tet  kan icke brytas utau att  landet fättes i 
den ftörfta våda: och uppfyllas kan det icke 

när man ej  vill  trycka undei fåtarena och ut

märgla deras näringar,  el ler ock göra nya 
lån på fådana vilkor fom för en lång tid 

fkada crediien.  Derföre är en vis regering 
mycket förfigtig vid fådana förbindelfer.  Den 

låter icke föiblinda fig af fkenbara förmoner 

Under de förfta åren. Den räknar, få vidt 
man kan förutfe tilkommande händ el fer, pä de 

möjliga tilfällen, då botemedlen kunna blifva 

farligare än Jjukdomen. den andia fidan 
kan ändamålet icke helleir Uppnås aunorlun® 
da, än medelft  t id efter a.nnan förnyade lån.  
Erfarenheten har vifat,  ätit  fadana pall iativer 
blott  förvärra faken. De upplånade rede 
penningarna förfvinna ii i ion» en korrt t id ,  
då de ti l l  en del  utgå t i li  betalning af rän

torna. När de förfvunait ,  få blifva både des 
fa räntor,  och en gång i  f in t id capitalens 
5t«;rbetalning,  tryckande lutgifter för Staten, 

hvarigenom landets förmöjgeinhet å  nyo min-

flus och induftrieo ännu rrflera förfvagas." 
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na mot credit-bevis pâ flörre fummor, 
förfäkrade genom hypothek och ftallda 
pâ vifs betalningstid j men, om dtffa 
fkulldbevis lkolat gifva ränta, fä hade 
Staten fått vidkännas nya betydliga ut
gifter och det redan för flora rörelfe-ca-
pitalet blifvit ökadt, då deremot, om de 
icke bragt innehafvaren någon ränta, de
ras credit blifvit ganika ofäker, och Sta
ten äfventyrat att utan nytta förlora kod-
naderna af deras inlöfande på de för Ila 
terminerna. Den tredje utvägen — och 
den vidtog man — var denna, att med 
landet! eqjia krafter verk/ldlla en fuccetfiv 
realfatton, derigenom att Banken fmånin-
gom ikulle indraga fina lordringar och i 
iamma mån årligen döda en beftämd an
del af lin löpande fkuld. 

Man trodde fig finna denna realifa-
tionsplan både rättmätig, nyttig och möj
lig att verkftålla; trenne egenlkaper, h vil
ka ,  efter den Danlka Regeringens grund-
fatfer, nödvändigt borde vara förenade i 
en finance-anftalt, lom fkulle verka på 
hvarje medborgares välfärd. Rdttmdtiot 
var det utan tvifvel, att Banken uppfyll
de fina förbindelfer : Nyttigt, att det 
fkedde på ett fätt, fom var lämpadt ef
ter landets belägenhet, och icke, genom 
en brådflört förändring., förflörde närin

gar-
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garna Tamt beredde nya oredor. Möjlig 
heten i detta fall, att verkftäila det rättmätiga 
och nyttiga, var, då planen faftftälldes, 
lika lätt förutkdd, fom den federmera 
blef ögonfkenlig. 

Hufvuddragen af denna plan voro des-
fa: att den Köpenhamnlka Banken fmånin• 
gom fkulle indraga fina utelöpande fedlar 
dels genom inflytande räntor af de gifna 
länen och dels genom en måttlig afbe-
talning på capitalen; att ifrån det ögon
blicket, dä denna indragning börjades, 
Banken fkulle tillflutas för alla nya lån 
och difconteringar; att imedlertid ett Hytt 
fpeciemynt fkulle äfven fmåningom brin
gas i omlopp; och i detta ändamål en ny 
Bank genom enfkilldas fimmanfkott inrät
tas , hvilken enfam eg-Je att gifva lån 
och difcontera; att detti mynt icke fkul
le ega famma numerära värde, lom det 
hvarpå de gamla Bancofedlarna lydde, 
för att icke af deffa bHfva utträngdt ur 
rörelfen, och icke helle- gälla fäfom lan
dets mynt, utan endafl: fom ett handels
mynt ,  intill d'efs Eancoiedlarnas gångba
ra värde fvarade emot deras numerära 
och ett beftämdt föihollaide emellan dem 
och det nya myntet fäedes kunde ega 
rum; famt ändteligen ett den nya Ban
ken, hvaraf ftyrelfen ailles öfverlemna* 

I de» 



des åt de enfkillda intereflenterna, fkulït 
utgifva fedlar, lydande på det nya myn
tet, och föreftällande, under Regeringens 
uppfigt, Bankens redbara fond. 

Det var Finanta-Miniftern Grefve Schim-
melman fom gaf den förfta u ppränningen 
till denna realifations-anftallt, och fom 
bragte den under öfverläggning i Finants-
commisfionen. Han hade redan i början 
af året 1789 och federmera vid åtfkilliga 
tillfällen y ttrat hufvud-ideerna af fin plan , 
egenteligen i affigt att förft inhämta den 
upplyftare allmänhetens och i /ynnerhet 
de handlandes tankar derom. Han visfte, 
att utgången af hvarje fådan finants-ope-
ration fom denna berodde till en ftor del 
af allmänhetens omdöme deröfver och an-
fåg den naturliga ordningen derföre for
dra , att man i dylika mål förft Ikulle fö-
ka utleta detta omdöme innan man fatta
de något beflut. Nog ikarpfinnig för att 
kunna (kilja ett inkaft af den låga egen-
nyttan, från ett inkaft af det upplyfta för-
ftåndet, befarade han icke att härigenom 
endaft blifva ett verktyg för de rådfråga
des enlkillda intereïïen. 

Om Grefve Schimmelmcms förflag icke 
var ett haftverk , uppftälldt på vacklande 
begrepp och yteliga kunfkaper, blef ock. 
granfknirjgen der af icke^ fom en blott 

for» 
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formalitet,  fulländad inom några ögon
blick..  Det antogs förft efter tvä års för« 
lopp ifrån riet bemalte Finants-Minider upp-
gaf hufvuddragen deraf. Under tiden ha
de icke aliénait,  fom jag redan nämnt, all
mänheten haft ti lfälle att  ftadga och yt
tra fxtt omdöme deröfver, utan planen 
ock. blilvit  af Finants-commis'ionen gran-
ftad l amt vidare utarbetad och modifierad, 

Den 16 Februarii  1791 utkom ett 
Kongligt bref,  hvarigenom allmänheten 
erhöll underrättelfe om Regeringens be» 
flut i  detta ämne tillika med grunderna, 
hvarpå det bvilade, famt anbud att  del
taga i den nya Danlka och Norlka Spe-
cie-banken, hvars rättigheter och pligter 
defsutom nogare beftämdes i  ett  ferfkildt 
reglemente af famma dag. Uti bemälta 
bref läges: att  "fom det vore vigtigt för 
"bägge Rikenas åkerbruk, handel och öf-
"riga näringar, äfvenfom tör ordningen i  
"Statens inkomlter och utgifter,  att  de 
"penningeforter,  fom vore i  oinlopp och 
'  fkuile tjena till  inländlka och Utländfka 
"betalningar, alltid kunde hafva ett  (lad-
"gadt invärtes värde, lâ hade Konungen 
'  varit  betänkt uppä ,  huruled'es en fâdan 
' ' faühet och fladga i det offentliga pen» 
"ningeväfendet allt  mer och mer måtte 
' 'kunna vinnas. Till  den ändan hade hans 

I  2 "Ma-
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"Majeftät infört fpecie-myntet i Hertigdö-
"mena Slesvig och Holftein, i affigt att 
"detta mynt, med tiden, och efter läg-
''lighet och omftändigheter, (kulle blifva 
"ett allmänt landsmynt för famtliga Ko-
"nungens Riken och länder. För att när« 
"mare nalkas detta fyftemål och genom 
"verkfamina medel göra det möjligt att 
"Danmark och Norrige, äfven fom Her-
"tigdömena , kunde i fpecie-penningar er-
"holla ett fâdant Riksmynt, af ett faft 
"invärtes värde, hade Hans Maieftät be« 
"flutit; 

"1:0 Att den till Kronan öfverlåtna 
"Kôpenhamn/Ka Assignations- Vdxel- ochLå-
"ne-banken, hvars utgifna fedlar alla lydde 
"på courant-mynt, lkulle fmåningom och u-
J'tan afvikelfe från grundfat/erna i Bankenf 
"OElroy eller från någon af den /amma in-
"gången och dnntt gällande for bindel/e, in-
"draga berörda fina fedlar derigenom att 
"den, på lämpliga terminer, indroge fi-
"na tordringar: att deffa fedlar (kulle ef-
"ter handen , fom de inkomme , förftöras, 
"och att, när alla fedlar en gäng influtit 
"och blifvit caflerade, fjelfva Banken der-
"efter fkulle upphöra. 

"2:0 Att en ny Bank för bägge Rike-
"na, Danmark och Norrige, ikulle upp
mättas , och defs mynt och fedlar vara 

"fpe. 
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"fpecie-penningar , efterden gamla Danfka 
"fpecie-myntfoten, och fâledes af l'anima 
"flag, fom de i Hertigdömena införda ; att 
''da denne Bank å ena iidan erhölle lada-
"na förmåner, h varigenom den kunde e-
"ga ett fäkert beftånd, lkulle den â den 
"andra förbindas till fâdana pligter, att 
"den , med uppfyllande af en Banks för-
''fta ändamål, kunde gagna det allmänna 
"utan att, genom mifsbruk, urarta till en 
"inrättning, fom förftörde fin egen och 
"Statens credit både inom och utom landet. 

"3:0 Att denne nye Danfke och Nor-
"ße Specie-bank lkulle förnämligaft upplå
gas åt Konungens egna underlatare, fä 
''månge fom hade luft och förmåga att del-
"taga deri och i tid lig dertill anmältej 
'Tamt att när Banken fåledes af ett inte-
"refientlkap vore upprättad, lkulle detta 
"interelTentlkapet ega en fullkomlig frihet, 
"att genom män fom det §elft hade att 
"välja, efter defs Oétroi och Reglemente 
"föreßä och Hyra den famma, till inte-
"refTentlkapets och det allmännas nytta, 
"utan att derutinnan pä något lätt lida in-
"grepp eller hinder." Sublcription-fum-
man beftämdes til 2,400,000 R:dr fpecie 
och beloppet af hvar ,A£fcie till 400 R:dr, 
hvaraf likväl till den 11 Junii 1791 en-
daft borde infattas 15 procent eller 60 R:dr, 

I 3 hvar-
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hvarefter ,  fedan Banken den c derp ä föl
jande juni blifvit öpnad ,  intereilenterne 
fkulle alltid 4 månader förut underrättas 
när ytteiligare tillfkott komme att erläg
gas. En Commisfion, fammantatt af de 
handelshus i K öpenhamn, frän hvilkaCom-
itiifîarier i den förra Banken biifvit valde, 
och af tvenne ledamöter af det Kongliga 
FinantS'COÜegium, fkulle emottaga fubfcrib-
tionen och den förfta infatfen famt der* 
efter kalla de tecknade interefienterne till 
en allmän fammaftkonifl; ,  hvarvid defle 
egde att välja reprefentanter ,  lom genaft 
fkulle träda till ftyrelfen af Banken, famt 
nämna defs Dire&örer och betjening en
ligt Reglementet. Samma dag ,  då den 
iiya Banken öpnades, fkulle den gamla 
tilflutas för alla nya lån och difconterin-
gar, och federmera en da ft befatta fig med 
att indraga fina f ordringar, förnya fina re
dan gifna lån, fa vidt förnyelfe derat kun
de ega rum, famt växla fina egna utgif-
na fedlar. ^ "På det att den gamla Ban-
"ken må dello fäkrare i fin tid kunna upp-
"häfvas" :— heter det vidare i förr be-
törde Kongliga bref — "är det antaget 
"till en Ofyggelig regel, att den fumma 
"af couranta Banco-fedlar, fora den har i 
"omlopp när den nya Banken öppnas, 
"Ikall icke aliénait aldrig ökas ,  utan tvärt-
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"om ifrån denna tid årligen minfkas i få-
"dan man, att 750,000 R.dr hvarje ar 
"indragas och förftöras, det ena året i 
"det andra räknadt ; det vill fäga, att om 
"under ett år en mindre fumma indrages, 
"fkall en ftörre indragas under ett annat, lå 
"att det ärliga medeltalet blifver 750,000 
"R.dr, intill defs alla fedlar blifvit döda-
"de och Ranken, fom utgifvit dem, da 
''kan upphöra. Banken är fatt i ftånd 
"att fålunda indraga fina fedlar, dels ge-
"nom de panter och den fäkerhet, fom 
"den eger hos fina enlkillda gäldenärer, 
"och dels igenom de anftallter fom Vi, 
''till följe af Vårt placat af den 8 Jul» 1785» 
"hafve låtit foga till betalning af Statens 
"fkulld till Hanken, hvartill ännu kom-
"mer de årliga räntorna af alla Bankens 
"uteftående lån, få vidt och få länge des* 
"fa lån förnyas, hvilka räntor, fom hit
tills blifvit erlagde till vâr calîa fåfoin 
"innehafvare af Bankens uppbörd, lkola 
"hädanefter infattas i Banken och ingå i 
s ,den fumnia af fedlar, hvilken dödas: 
"och på det att hvar och en i allmän-
"het och interetfenterna i den nya Banken 
"i fynnerhet, må blifva deflo mera för-
"vifiade derom, att den gamla Banken 
"verkeligen , och på fät:t ofvan berördt 
"är, ärligen indrager och förminfkar den 

I 4 "i om 
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''i omlopp varande fumman af dels fecl-
"lar; fkall det årligen för den nya Ban-
"kens reprefentanter vifas med den gam-
"la Bankens böcker ock räkenfkaper, hu* 
'"ru många af defs fedlar äro dödade, 
"och bemälte reprefentanter vara berätti
gade och pligtige, att fâdant offentligen 
"kungöra." Imedlertid och fa lä nge deffa 
îediar ännu funnes fkulle de , lika Com för
ut , ga nvan och man imellan, lamt utgif* 
vas och emottagas af Konungens cäflor 
äfvenfom af den gamla Banken, efter de
ras fulla värde i courant. 

Offiroyen och Reglementet for den Dan. 
fta och Nor/ka Specie-banken, äfven af de n 16 
Februarii 1791, beflämde i en noggrantï 
detalj defs rättigheter och pligter. Enligt 
denna defs grundlag , fkulle den "alltid an-
"fes fom en till allmän nytta genom en
skild förmögenhet fliftad offentlig inrätt
ning oeh derföre otöränderligen flå un-
"der intereffentfk3.pet fjelft, och ftyras af 
''män, hvilka det (på fön-fkrifvit fätt> 
"egde att dertill frivilligt välja." — ''Pä 

"det att hvar och en," fäges der vida* 
re, "fom antingen deltager i Banken, ei
tler betror den ftn för mögenhet, eller in-
"nehafver defs fedlar eller på annat fätt 
"ftår med denfamma i förbindelfe, må 
"kunna vara deflo mera förvißad derom, 

"ätt 



' 'att vår Konungsliga envâidsmagt aldrig (kall 
"göra Banken hinder eller förfång, fa vilje 
"vi icke allena ft for Ofs och Vara Efter-
"trä dare i Regeringen lofa Bankens llyres-
"'mân och foreftåndare åfvenfom defs berjev 
''ning, i alt hvad Banken ror och flyrellen 
''och förvaltningen deraf vidkommer, ifrån 
? 'den ed och pligt, hvarigenom dc åro mot 
"Ofs och Dtm förbundne, och deremot fo r-
oklara dem vara enfamt fö rpligtade af den 
"ed, fom de Banken ivurithafva; utan ock 
"härigenom pâ det högtidliga fle och vid 
"ilärt Konungsliga ord åfvenledes for Ofs 
"'och vara Efterträdare utlofva: Att intet 
''flags tvang eller befallning ifrån Ofs eller 
"Dem fkall någonfin medelbarligen eller o-
''medelbarligen göra inträng i den fullkom
ligt fria, men tillika lagbundna fiyrelfe af 
"Banken, fom genom denna Odxoi och Reg
lemente förfäktas, långt mindre någonfin, 
"ehvad tider eller omfiåndigheser ån måtte 
''inträffa, det ringade ingrepp göras eller 
"tillåtas i de medel och penningar, fom 
' Banken eger i fitt förråd eller under fin 
"vård." I det följande uppgåfvos denna 
Banks ändamål, och reglorna för defs fö r
rättningar. Den fkulle nemligen: 1:0 fom 
Lan thank, alltid hafva i förråd en fond af 
redbart fp ecie-mynt, eller valuta der för, och 
i ferhollande till denfamma utgifva fp ecie-

I 5 fed; 



fedlar, att utlånas mot behörig fâkerhet ocfy 
gangbar ranta; 2:0 fom Giro- eller As[ig~ 
nations-bank emottaga och förvara de rum-
mor i ipeciemynt, eller redbar valuta der-
for, fom man ville der infatta for att till 
andra utasfignera eller fjelf efter behof 
och godtfinnande uttaga; och 3:0 fom all
mänt förvaringsrum emottaga och varda de 
penningar och medel, hvilka af publika 
verk el ler enfkilida perfoaer der kunde de
poneras. Defs fedlar (kulle lyda pi 80, 
40, 20 och 8, famt om dels fiyresmån fun
ne det tjenligt, åfven pä 4 R:dr fpecie, 
inen ej derunder. DefTa fedlar, hvilka v id 
anfordran borde inlöfas antingen med fpe-
ciemynt eller courantfedlar beräknade i fpe
cie efter gångbar cours, fkulle ga man och 
man emellan, dock utan att någon vore 
tvungen att mot fin vilja ant aga dem, famt 
galla, lika med f peciemyntet, i betalningar 
till Kronans caflor. Deras åfvenfom fpecie-
myntets fôrhoilande till courantmyntet och 
fedlarna finge i öfrigt bero af enfkillta öf-
verenskommelfer. Till förekommande af 
en omâttlig fedel-tilverkning fafißalldes fom 
en orygglig regel: att i allmänhet, åfven 
dä Banken vore i den mafia verkfamhet, 
finge fumman af defs utelöpande fedlar ic-
lie öfverfiiga lumman af dels redbara valu
ta derfår i ett högre förholljmde ån det af 

19 
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19 till to. Om likväl ßdaaa fynnerliga 
omfiandigheter någon gang intraftade, att 
det biefve nyttigt for Staten och tillika for 
Banken, att detta förhållande ofverfkredes, 
Q kunde Regeringen vid livar je ßdant till
fälle lerfkildt tillåta, att fedelflocken finge 
for en beftåmd tid okas till ett forhollande 
emot redbara fonden af 2.2 ti il 10, men al
drig derutôfver, ehvad anledningar fig ock 
företedde, och ehvad lakerhet erbudes. I 
detta fall {kulle döt åligga Banken, att^ in
om den utfatta tidens förlopp och åfven 
förut pm defs credit det fordrade, fä in-
fkrânka utgifningen af fedlar,'att <den van
liga proportionen återvunnen Banken kun
de gifva län at vederhäftiga perfoner och 
mot antaglig lakerhet *) pi 1 till 6 mana
de rs tid, hvarvid det berodde af iPireClio-
nen, att beftåmma räntan efter eget godt-

,fui-

*) Deribland förnämligaft inlinclfka varor» fot» 
cj kunna i hatt förderfvas. "Banken ikall i 
lynne/het" heter det — "göra affeende 
på väl renfad och torrkad Hid, fora efter 
Var förordning af den 6 funii 1788 upplag* 
ges i Magaziner i Köpenhamn, emedan icke 
allenaft Banken «ger fullkomlig fäkerhet i 
deffa varor dä lånen gifvap med behörig för-
figtighet, utan ock defto mera. tr ygghet i an» 
leende till fpanmåls- tillgångarna derigenom 
kan vinnas." Pä faftigheter , fåfom icke ge» 
uaft användbara, fkuUe Binkün ej gifva lia. 
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finaande, dock icke utofver den for hvart 
flags län i författningarna furefkrifna hög-
fla beräkningen deraf. Styrelfen af Ban
ken fkulle fo ras af 15 Reprefentanter och 5 
Dire&örer. De förre, valde af intereffen-
terne, egde ôfver-uppfigten ôfver Bankens 
tilftand och förvaltning, famt hade att i 
famfundets namn och på defs vagnar beflu-
ta om allt, fom för Banken vore af ferde-
les betydlighet och efter de i Odroyeti och 
Reglementet antagna reglor och grundfatfer 
kunde afgöras. De fednare äter, valde af 
Reprefentanterne, Ikulle förefta och ftyra 
Bankens dagliga förrättningar. Når någon 
allmän författning rörande Rankens förval
tande fkulle antagas, eller fråga blefve om 
fondens förökande eller förnyelfe af O-
drojen eller andra fådana allmanna och vig
tiga ârender, fom ej kunde afgöras efter 
de i O&rojen, Reglementet och förut an
tagna författningar, faftftållda grunder, fil 
borde derom öfverlåggas och beflutas i en 
General-förfamling af famteliga intereflen-
terna. Af Reprefentanterna fkulle tre hvart 
ar aftråda, i början efter lottkaftning emel
lan de förft valde, och Jedermera efter de
ras ålder fom Reprefentanter. I de fålun-
da afgângnas ftâllen borde 3 nYa hvart år 
uti en General-förfamling vfiljas, hvarvid 
det dock vore interelTenttfrn»a obetaget, att 

bi-
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bibeholla de förra. På lika fatt fkulle 
gen en Director afgå och defs rum genom 
val af Reprefentanteirna uppfyllas. Till Re-
prefentant och Director kunde i ofrigt en-
daft den valjas, fom vore intereflent i Ban
ken, och bofa/t i Köpenhamn eller fa nära 
deromkring att han alltid kunde vara til-
flådes nar hans göromål i Banken det for
drade. Då någon Konungens embetsman 
valdes dertill, famt ville och kunde åtaga 
fig denna förrättning, ål;ige d et ock honom 
att förbinda fig mot Banken genom den 
förut omtalade eden. Ibland Dire&örerne 
borde alltid tre vara af köpmans -fiåndet. 
Reprefentanterna fkulle fammantråda åtmin-
fione hvart fjerdedels år, och i ofrigt fä 
ofta de anfåge det nödigt eller Diredörer-
ne det a (kade. Vid qvartals-fammankom-
jflerna borde de i ifynnerhet underföka Ban
kens tildånd och ofverlågga om defs fiyrel-
fe. Till den andan egde Diredörerne att 
vid hvarje fådan fammankomfl framlägga 
för Reprefentanterna riktiga, af böckerna 
utdragna, ballanceir cch erforderliga upplys
ningar om allt deit \åfendtliga, loin under 
de filta 3 månadierta i Banken förefallit, 
dels cafia-behöllnimg. defs fordringar och 
de derför llållda ifâkerheter, o. f. v. Al
la i Reprefentant-faaimankomfterna tagna 
beflut fkulle inf«r;as i etc dertill inråttadt 
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protocoli, h varvid de ifrån Dire&ionen in
komna handlingar borde bilaggas. — AfDi-
reftôrerne Ikulle en h var dag vara tilflådes 
j Banken, for att befor ja de dagliga göro-
inalen, men alla famnïantr'ida tvenne gån
ger i veckan för att öfveilågga och befluta 
om län och difconteringar m. m. For de 
forlufter, fom oaktadf använd förfigtighet 
kunde inträffa, vore Diredtörerne ej anfva-
rige; men om de beviljade elier tillåfo nå
got ftridande mot Bankens OdVroj, Regle
mente och andra författningar om dtfs fty-
lelfe, fä fkulie de derföre vara underkafta-
de fullt antvar efter Landets och Bankens 
lagar, "ehvad anledning eller anmodan de 
J"ock dertill haft/ ' Reprefentanterne och 
Direélörerne egde gemenfamt att antaga Ban
kens betjenihg, hvilken (kulle omedelbarli-
gen fhl un der Direktionen. Alla förvarings
rum och callor, utom den fom vore anför
trodd caiiören enfam till löpande utbetalnin
gar, (kulle bevaras inom fyra ferfkillta läs, 
hvartill tre Direktörer och caffören eller 
den betjent loni dermed hade befattning eg
de hvar fin ferfkillta nyckel. En gäng i 
hvarje månad eller fa ofta Diredörerne nå
digt funne, borde de genomgå Bankens cas-
fbr och böcker: men fyra gånger om firet, 
Itorrt för Reprefentanternas fammankomfter, 
fkulie både caffor och böcker efterfes af 

t v en-
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tvenne eiler flera dertill (kickliga in'n, fom 
Reprefentanterne valt inom fin corps, ocli 
hviika egde att fill Reprefentant-förfamlin-
gen afgifva fkriftelig berattelfe om fin för
rättning. Bankens böcker (kulle ärligen pä 
en vifs tid afflutas o ch defs rakning uppgö
ras, famt revideras af nian, iom Reprelen-
tanteme dertill utfett, hvarefter defte fi(l-
nainde egde att qvittera rakningen, famt 
derefter befiåmma och för interellenterna 
kungöra, huru mycket af det forilutna â-
rets vinfi blefve att utdela. Bankens Re-
prefentanter voro (kylldige fä ofta Konun
gen det åfkade, och minfi hvart fjerdedels år, 
att for de måa, fom Konungen dertill vil
le utnämna, uppgifva förholiandet emellan 
Bankens redbara valufa och defs utelöpande 
ftdlar, dä, i håndelfe förefluifterne derom 
voro öfvertradde, nödig pSminnelfe (kulle 
till Reprefentanterne afgâ. Alle de, fom 
något embete eller förrättning i Banken an
förtroddes, hvarigenom de egde tillfalle att 
underratta fig om lefs tillftand och om de 
pcrfoners förmögenhet och omfattningar, 
hvilka hade med länken att befialla, fl<ul-
le genom ed förhir.da fig till tyftlatenhet i  
alla de fall, da det icke alûge dem att 
derom yttra fig. 

Sådant var det hufvudüakli 'ga innehollet 
af det Reglemente, fom jf&c" Banken utfär

da-
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dades. Allmänheten vägrade ej denna nya 
inrättning fit t förtroende. Subfcriptiöuen 
till delaktighet deri begynte den ii  April 
1791, och den 16 i finrum manad, dä 
den upphörde, hade 1169 perforier tecknat 
for 7384 A (flier, och ßledes for 1384 ut-
öfver det till Bankens fond befiåmda anta
let. Banken opnades ock pä den dag foni 
var dertiil utfått i  det ofvannåmnda Kongli-
ga brefvet. 

Den gamla Bankens utelöpande fedel-
flock, hvilken nu fmilningom {kulle indra
gas, utgjorde högft 16 millioner Riksdaler, 
hvarföre Banken egde fåkerhet dels i fin 
fordran hos Regeringen, dels i  hypothek 
hos enfkillta gålldenårer, och dels i fin red
bara penninge- behollning. Till fin fkullds 
afbördande öfverlcmnade Regeringen St Ban
ken 2 millioner i  få k ra fordringar, och an-
ilog den en vifs ärlig inkomfi, jemte biträ
de, da det erfordrades, af den fa kallade 
fjunkande fonden. Hos enfkillta perfoner 
egde äter Banken föriåkrade fordringar till 
omkring 8 millioners belopp. Den hade 
fâledes en realifations - fond af 9 till 10 
millioner R:dr, dels penninge-behollning 
oberåknad. För alla Bankens gifna lan, 
åfven fom för en del af de fordringar, foni 
Regeringen till denfamma öfverlåtit, inflöto 
råntor, må fl a dels efter 4 procent om aret. 

Defs-
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Defsutom fkulle årligen afbetalningar på 
capitalen göras. Det vair fâledes icke 
Ivar t för Banken att inbringa de 750,000 
R:dr ,  loin hvarje ar fluille dödas. — Re
geringen , fåfom egare at Banken, förlo
rade väl härigenom en betydlig inkomft', 
räknad öfver hufvud till mer än 200,000 
R:dr årligen} "men," fager Herr Eggertz ,  
"denna fumma kan ingalunda anies förlo-
"rad. Endaft okunnige och lagtänkte lid-
"gifvare kunna åtfkilja Regeringens och 
"Folkets intereffe. H var uppoffring ät 
"det allmänna bäfta är icke förluft utan 
"vinft för Regeringen. Har Regeringen 
"något, fom icke Folket gifvit? Kan 
"det hjtlpa något att Regeringen eger 
"förmenta rikedomar, da Folket är fattigt 
"och modfäldt? Men när landet blifver 
"rikt ,  ökas med detfanima Regeringens in-
"komfter och tillgångar. Fördelarne af 
"en förbättrad och ftadgad inrättning af 
"penninge verket, tillflyta ock omedelbar-
' 'ligt den allmänna itatscailan. När ut-
"fkyllderne utgå i bäitre penningar, tå 
' 'vinnes på det hela i qv aliteten vida me-
"ra, än nian i ferfkldta fall förlorar i 
' 'qvantiteten. Så länge Staten ännu arli-
'*gen malte erlägga räntor och afbetalnin-
"gar till utländningen, fkall verkan lnart 
"vifa fig. När agiot emellan de Köpen-

K, "hamn-
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'hamnlka Banco-fedlarna och filfver är ert--
"daIt 5 procent, i ftället, att det för ett ar 
"ledan var 25 procent, fä äro nu i ,000,000 

"R:dr, fom Konungen uppbär i Danmark, 
"lika få mycket värde fom 1,200,000 R:dr 
"då, få fnart penningarna (kola betalas ut
omlands. Och det fom utgifves inom 
"landet går förnämligall till Statens em-
''betsmän. Huru billigt är det icke att 
"Staten lönar dem, fa väl den kan3 och 
"detta iker utan att bevilja tilökningar 
"och gratificationer , lå fnart de erholla 
"fina löner i bättre penningar. Blifver 
"då, till en del genom penninge verkets 
"förbättring, antalet af rika och välmäen-
"de hushåll ftörre, blifver produktionen 
"utvidgad och handelsvinften förökad j få 
"tilltaga källorna till Statens inkomfter , få 
"tillväxer defs utvärtes magt och anfeen-
"de i famma förhollande fom defs invär
tes ftyrka och välftånd ökas. Förfynen 
''vare lofvad att den Danlka Regeringen 
''är fjelf öfvertygad härom j att hvar och en 
"opartilk igenkänner och ällkar i defs för-
"fattningar och anftalter den ägta popula-
"ritets-anda, fom omedelbarligen går ut 
"på det helas väl, och icke blott medel-
"barligen på Regeringens enfkilda fördelar." 

Det b!efve för vidlöftigt att här med 
noggrannhet utreda alt det märkliga och 

vi. 
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Vifa uti inrättningen af den t)anlka och 
Norlka Sp<cie-banken. Jag vill derföré 
endaft m^d några lä anmärkningar göra 
Lalaren uppmärkfam deruppa. 

I en o'tißrdnkt Monarch!, fådan forrt 
den Danfka-, torde det i allmänhet jcke 
vara möjligt att eil Bank ,  fom vOre Re. 
ge ringens egendom o£h ftod under defs 
omedelbata ftyrelfe^ kunde vinna alt det 
förtroende , (om till defs operationers fram
gång fordrades. Oaktadt allmänheten eg* 
de den fullkomligafte öfvertygel fe om lin 
närvarande Regerings klokhet och rä ttvifa, 
kunde den likväl icke med den oryggliga, 
fäkerhet, hvarpâ en Banks anfeende en» 
daft kan hvila, öfverlemna fin egendom 
åt den magt ,  hvilken upplätt öfver la
garnas tvång ocli fjelf berättigad att upp-
häfva och förändra dem ,  icke vore ge
nom någon yttre kraft tilhollen att upp» 
fylla fina för bindel fer. Och den inre kraf
ten af upplysning och redlighet, fom ver* 
kade på don närvarande Kegentens hand-
lingsfätt j  huru tilfällig och vilkorlig vo* 
re icke den ,  huru häftigt kunde icke den 
Vid en thronförändfing iörlvinna? «) 

K 2 Derç 

*) Den fats jag här framüällt ,  och hvilken man-
;*e iörfatore före ni i  g yttrait ,  gäller icke b lott  
i  alletr.de på det abfolut- t j ioiiarchifka rege» 
(Tingsfältet,  utaij  alietjädes der den iagltiftan» 



Den Danfka Regeringen ådagalade få-
Jedes mycken vishet, och en oegennyttig 
forgfällighet att bereda den nya Banken 
en allmän credit, då den icke aliénait lät 
ett enfkildt famfund ftifta och ega den-
famma, utan ockfâ högtidligen aflade fig 
Jjelf all delaktighet i ftyrelfen deraf. Den 
iträckte fin omtanka och varfamhet i d et
ta fall få långt, att det till och med för
klarades i det utfärdade Reglementet för 
Banken, att, om Konungen för godt fan« 
ne att taga A dier deri, ville han dock 
icke lata röfta för dem i intereffenternas 
fammankomfter. 

Men då på den ena fidan klokheten 
fordrade, att denna Bank lkulle egas och 
ßyras af enlkilde perfoner, fordrade ock 
den allmänna fäkerheten på den andra att 
Regeringen hade en noggrann tilfyn öf-
ver det fätt, hvarpå Bankens förbindelfer 
och de faftftälda vilkoren för defs verk-
famhet uppfylldes. Den gamla Köpen-
hamnlka Bankens obeftând härledde fig 

yt-

de och verkftäMande tnag ten äro i en phyfifls 
eller moralilk jperfon förenade j och der fåle» 
des denna l a aim a per lon kan i egenlkap af 
lagftiftare upphiäfva kraften af de förbindelfer, 
fom han i egenlkap af Regent fig åtagit. En 
Bank, ftyrd a£ det enväldiga Franfka Natio
nal -conventet, (kulle utan tvifvel ha£» 
va vunnit myciken credit« 
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ytterfl ifrån de förfta enfkillda egarenas 
oförfigtiga, eller rättare oredliga, ftyrel. 
fe. tJndervift af detta exempel faftftällde 
nu Regeringen ett visft förhollande emel
lan den nya Bankens redbara fond och 
utelöpande fediar, famt förbehöll fig rät
tigheten att underföka huru föreftrifterna 
derom efterlefdes. 

Detta förhollande, af io till 19, kan 
icke anfes öfverdrifvet, då man betän
ker, att den del af fedelftocken, fom öf. 
verftiger Bankens redbara penninge-beholl-
ning, faknar icke derföre full valuta, u-
tan eger den i de flerfaldiga, användba
ra och alltid mer än tilräckliga hopothek, 
emot h vilka Banken utgifvit fedlarna till 
många ferfkillda vederhäftiga låntagare. 
Ingen innehafvare af defia fediar kan fä-
led s befara, att Banken icke har full
komlig läkerhet för dem, ehuru denna 
faKerhet tili T

9- kan beflå i annat än re-
d* p-nningar Ett allmänt mifstroende till 
bandens förmåga att inlöfa d em kan fåle-
d s icke ega rum, och fölakteligen kan 
d r icke heller, under en n ågorlunda liflig 
circula i on, hända att de till ett få betyd
ligt b lopp inkomma, att Bankens redba
ra SQrid icke biifver -tiJlräcKlig till deras 
inlösande, Likväl till ytterligare fäker-
&ei har Regeringen förördwat^ att fedelUoe. 

K J Keit 
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ken fkulle i det beftämda förhöll ancîet tîcj 
efter annan jäinnkas efter den då befint
liga penninge-behoUningen, och icke va
ra oiöränderligen afraätt efter Bankens 
urlprungliga fond. 

Det iknlle tyckas att innehafvarena af 
Bankens {edlar vore oförrättåde, genom 
den frihet Regeringen lemnafc Bankens 
ftyresmän att, efter behag, inlöfa defla 
fedlar i  då de företeddes, antingen m-d 
redbart nivnt eller "med den-gamla Ban
kens courant-fedlar efter gâligbar cours. 
Man bör likväl härvid noga anmärka , att 
Regeringens förordnande i denna del, få-
tre i? åt t utgifningen af fedlarna, emedan 
det finnes uttryckt i fjelfva Banko-regle
mentet ,  Och att låledes défias innefaafva« 
re emottagit dem med- f ullkomlig känne
dom af ett fådant Vilkor. Ingen bör 
derigenom kunna blifvä lidande, då da 
COürant-fedlar han måfte emottaga, beräk" 
fias honom till et (adan-t psis, att haq 
derfpré genaft kan tilviixla fig (peçie-
jnynt. En cours-,fedel finnes alltid anlla-
gen pä det ftälte der Bankens iedlar in-, 
Växlas, 

Följderna af den., rëalifations anfallt # 

hvafom jag nu fökt lëmna några under-
fättelfer, hafva fvarät mot Regeringens 
Och allmänhetens öfWretislÉänimandti hopp, 

s i Den 
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pen gamla Bankens fedlar hafva fmåningom 
{tigit i v ärde, och ingen eller âtminftone en 
ganfka obetydlig Ikillnad em ellan dem och 
çouraiit-myntet, fom de föreftälla, har i fe-
nare tider egt rum, när man undantager 
följderna af de utomordentliga händelfer, 
iom i början af detta år inträffat, inen redan 
till det mefta upphört. Handeln och närin
garna, gynnade derjemte af vifa economilka 
författningar, hafva til växt, och Danmark 
är nu en af de få lyckliga Stater i Europa, 
fom i en jenint tiltagande allmän välmå
ga och trefnad eger den fäkrafte borgen 
för litt invärtes lugn. 

Theor i e n  f å r  S t a  t s j k u l d e r ,  
af Gents. 

Ç Öfverfättning fr§ n Tyfkan, ) 

^När en Stats utomordentliga företag for« 
dra utgifter, hvilka betydligt öfverftiga 
defs vanliga inkomfter, gifvas i allmän
het tre utvägar, genom hvilka han kan 
förlkaffa fig medel att beftrida defia ut
omordentliga utgifter. Antingen utfordrar 
Stiten de fummor, hvaraf han är i be
be^ ) Omedelbart genom beJk^ttning pä 
Wpdertåtarne: eller befpar han, de âr9 

un-
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under hvilkas lopp ingi utomordentliga 
företag inträffa, fä mycket af fina vanli
ga inkomfter, att han derigenom famlar 
en fond för ovanliga händ Her: eller, 
fluteligen, förfkaffar han (ig hvad han för 
utomordentliga händelfer behöfver, ge
nom lån, och föker, att genom den van
liga befkattningens förhöjning, blifva i-
ftåndfatt, att utgöra räntorna pä deiTa lan 
och kanhända äfven att betala det upplå
nade kapitalet. 

Om en Stats utomordentliga företag 
ftode i det förhollande till dr'fs vanliga 
inkomfter, att han, till algifternes beftri-
dande dervid, behöfde utfordra blott en 
obetydlig förhöjning i den vanliga befkatt-
ningen, vore den förfta af de tre nämn
da methoderne den lättafte och bäfta. 
Detta inträffar likväl aldeles icke, när, 
lika fom vid näftan hvarje krig, de ut
omordentliga béhofven fordra en fumma ,  
fom är lika med, eller till och med vi
da öfverftiger hela beloppet af Statens 
vanliga inkomfter och utgifter. Ville man 
i fådant fall omedelbarligen utkräfva den
na fumma , fkulle den, då nntional-inkom~ 
fteti f alla Stats-medlemmarnas fammanflag-
na inkomft) omöjeligen kunde hinna till, 
till ftörfta delen utgöras af national-kapi-
talet (alla Stats-medlemmarnas iamman-

fhg-



flagna kapital), följakteligen alla grenar 
af induftrien , alla fällor till national för
mögenheten pä det Ikadeligafte fätt an-
gripas, och Statens hela economilka be-
flånd författas i väfendtelig fara. Defs-
utorn blefve det nödvändigt, att en ut
omordentlig Ikatt af detta vidfträckta be
lopp, genom helt andra medel, än de, 
hvaraf man vid den vanliga befkattni ngen 
betjenar (ig, fkulle utkräfvas, och efter 
helt andra grunder fördelas pâ alla de o» 
lika folk-klaflerna, hvarvid den högfta 
menfkliga vishet icke lkulle kunna före
komma de ftörfta orättmätigheter och det 
härdade betungande. Derjänite fkulle Sta
ten icke vara i ftånd, att i det ögonblick 
da han deraif är i behof, och med den 
häftighet fom utförandet fordrar, utkräf-
va en fådan utomordentlig Ikatt. Stora 
Stater hafva derföre, när det varit fråga 
om betydliga och koftfamma företag, fäl
lan eller aldrig, âtminftone icke enfamt, 
vidtagit denna utwäg. 

D<en andra meithoden är den, fom man 
vanligen kallar att hopfamla en Ikatt. 
Defs företräde framför den förflnämnda 
är under alla fynpiunkter ögonfkenligt. Den 
drager väl årligem ifrån national-förmögen-
heten en betydlig fumma, hvaraf âtmin
ftone en de! i anmat fall omedelbart bleï-

K 5 ve 
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ve använd på national-kapitalets , följa k|* 
ligen pä nationaUinduftriens och den all
männa förmögenhetens förökande. 
denna method likväl endaft efter hand å-
fiadkommer en ladan verkan, och, h vad 
fom är af högfta vigt, da den i en väl 
inrättad Stat alltid härleder fig ifrån upp
läggning af någon del af den vanliga ftats-
inkointten, till följe hvaraf den fåledes 
årligen belparade fumman icke afgâr från 
cational-kapiîalet,qtan från nationai-inkoni-
ften, hvarifrån Statens inkomft malle ta
gas; få är defs fkadlighet ej aliénait oli
ka mindre, utan äfven olika mindre gif-
ven, än den förft nämnda methodens, Den 
kan på det högfta, i den mån den ver
kar, till en vifs grad blott förhindra nya 
productiva kapitalers uppkomft, då förft-
nämnde method deremot, till olika flör-. 
re ikada föy det hela, förminlkar eller 
till intet gör de produktiva kapitaler fom 
redan finnas. Den befriar Staten ifrån 
att behöfva använda de (kadliga och af 
läror åtföljda mått och fteg, fom ära 
förknippade med hvarje utpräfsning af o-
vanliga utlkylderj den låter det land, 
der den är antagen, näppeligen känna 
någon tyngd af älven det fvårafte krig. 
Härtill kan fluteügen läggas äfven den 
fördelen, att den lörfakrar Regeringen 

o® 



155 

Om de hjelpmedel den behöfver3 juft i 
det ögonblick då behofvet inträffar. 

I de tidehvarf, fom föregingo Ro-
rnerika Rikets förfiöring , var denna me
thod den enda, hvaraf flora och mägti-
ga Stater betjenade fig , för att beftrida 
fina utomordentliga utgifter och i fynner-
het för att utföra fina krig, Nationeme 
egde den tiden icke nog förmögenhet, 
för att i nödens fiund kunna gifva utom
ordentliga tilllkott, och det fyftem, fom 
grundar fig pâ allmänna krediten, vac 
knappt till namnet bekant. Att famla 
fkatter, var derföre defla Staters enda 
politik, Athen, och andra Grekilka Re
publiker ( ej en gång dèt tarfliga Lace» 
demon undantagit ), Perfiike Monarcher-
tie, de Macedonilke, Ptolemèerne i E-
gypten, Çelfva det obetydliga Riket Ju-
déen, alla hade fina upplagda (katteir* 
Romerika Republiken egde, ända intill 
fin upplösning, en fkatt af ofantlig ftör-
lek , och äfven fiere ibland de föråe Rû-
Jttérfke Kejfaröe befparade anlenliga funv» 
mor för utomordentliga utgifter. 

Efter Romerika Rikets förftöring, och 
fedan Europa biifvit ett rof för barbari-
fka follkflag, förlorade fig denna ftats-
Itiaxim tillika med de omft:ändigheter och 
behov, hvarifrän den uppkommit. Krig 

m-
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anfâçs af alla cJefTa f olkflag icke fåfom été 
öfvergaende och utomordentligt tillftând: 
det utgjorde faftmera deras vanliga och 
få till fägande alldagliga varelfe. De un-
der höll o icke några regelbundna krigshä* 
rar; de voro aldrig förlägna om lifsme-
del och krigsförnödenheter} de förde al
drig krig af den belkaffenhet, att afftan-
d^t frän Statens medelpunkt medförde fvå-
righeter och koftnader. Nationen var 
5 if fin Armé; de enkla vapnen voro 
tillika defia Barbarers oumbärligafte hus-
ge tåd; de erhöllo lifsmedel öfver alt der 
de egde tillfälle att plundra fläder och ö-
delägga provinfer; ftridsfältet var vanli
gen deias nomadilka regeringars refidence. 
När ifrån defla råa folkflags eröfringat 
•formerade Stater efterhand uppkommit, 
och den få kallade Lähns-författningen 
hunnit billda fig, hvilade ännu den huf-
vudfakligalle krigsbördan, pâ de till per-
fonlig tjenftgöring förbundna och med in-
komften af jord derför befoldade Vafal-
lerne. Förft när Konungarnes (tigande 
rnagt verkade Lähne.författningens fall, 
och en ny klafs förmögna Statsborgare 
uppväxte inom ftäderne, utfordrades ut
omordentliga lkatter till flora krigilka fö
retag. 

Med 
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Med Lähns-författningens fullkomliga 
upplösning , med inrättningen af iîo»a ftâ-
ende härar, med alla Nationers uvidga-
de politilka relationer, m d den nyare 
krigskonftens uppfinningar, blet nödvän
digheten att för händ; iien af krig hafva 
ßora fummör i beredfkap, mi ra ound-
gängelig och klar än nägonftn förut: lik
väl förfvårades tillika bemödandet a tt hop-
famla en fkatt. Alla flag af flatsbehof ö-
kade fig till den grad, att Regeringar 
och Nationer vanligtvis hade fkäl at t fäg-
na fig, när den beftändigt höjda ftats-in* 
komften var tillräcklig för de beftämda 
utgifterne. Betydliga öfverfKOtt kunde 
endaft vid en ytteril forgfällig och alt 
fällfyntare fparfamhet ega rum; och fjelt-
va tillväxten i natioiial-rikedomen, hvil-
ken man vid förfta päfeendet ikulle kun
na anfe fåfom ett medel att lätta och be
fordra hoplamlingen af en Riks fkatt, la
de defsutom ett naturligt och vigtigt hin
der i vägen för ett fâdant företag Den 
ganlka betydliga tillväxten i Nationernes 
induftri, gaf det reabara myntet, betrak-
tadt fåfom circulationens verktyg , ett o-
jämförligt högre värde, än det nagonlin 
förut egt *). Då nu en offen te lig fkatt ej 

kan 

Detta yttrande fordrar iilläfventyrs någon 
f,örkkrijng, att det icke ral fynas uiotfäga ett 
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kart uppkomma pâ annat fatt, an genom 
hopfamling af redbart miynt^ blef ett lö-

ré

armât  ,  j  och för  f ig  f leHt  l ika  fannt ,  refu t ta t  
a f  famfunds-odl ingens  h i i lor ia .  Ef ter  upp# 
läckten  af  de  Americanfka  gu ld-  och f i l fver»  
grufvorna  ,  har  de t  redbara  mynte ts  mät ta  an .  
fenl ig t  ökat  f ig  i  Europa  ,  och derföre  har  de  
ädla  meta l le rnes  och penningens  värde ,  i  för -
l io l lande  t i l l  hvar je  enlki ld  na turens  e l le r  in-
duf t r iens  produf t  ,  fa l l i t ,  e i le t ,  hvad fom är  de t  
famma ,  a l la  produ&ers  pr is  har  d ig i t .  Men jäm
förd  med det  a l lmanna Samfunds 'behofve t ,  i  
af feende på  den bef tändiga  t i l lväxten  i  in*  
och ut ländlk  röre l fe ,  e l ler ,  fom jag  här  of»  
vanföre yttryckt mig, bett-aktad fåjom circula-
t ionens  verk tyg ,  har  penningen nu  ol i r id ig t  
e t t  högre  värde  än  fordom :  och öm ockfå  
för  de t  närvarande de t  funnes  t io  e l le r  to l£  
gånger  mera  guld  och f i l fver  i  Europa ,  än  
t  femtonde århundradet ;  om man med den 
fumma ,  hvarmed man för  t rehundra  år  fedan 
köpfe  e t t  v is f t  g i fv i t  qvf ln tum fpannmål  ,  nu 
kunde endaf t  be ta la  t ionde  e l ler  to l f te  de len  
deraf ,  f lå r  dock för  d»t  närvarande,  då  In .  
t luf i r i  och  t iä r ingsröre l l fe  få  anfenl ig t  t i l lvuxi t ,  
he la  maf ian  af  de t  c ; rculerande  mynte t  oak» 
ladt  de t  be tydl iga  och vä lgörande bi f tånd fom 
Bankerne  och andra  dyl ika  inrä t tn ingar  ge*  
nom ( ina  fe dlar  g i fva ,  v ida  mindre  i  p iopor-
l ion  med hela  mat tan  af  r ikedomen och he .  
la  c i rcula t ions  -  behofye  t ,  än  i  fordna  fa t t iga ,  
re  t idehvarf .  Jag  v i l l  t ro .  a t t  i  denna om.  
J lär id ighet  l igger  en  den betydl igare ,  v id -
ßräckta l te  och  t i l lSfvemlyrs  minf t  i r .kända o ch 

.»«Kltagna orf akeo till w åf a llawnna klagan of » 
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refag af defttiiü ar , fvirare och betänkli
gare i mon af dît växande circulations-
behofvet -, och juf i de Stater, hvilkas 
in- och utlandïk.a räfiögsTÖreUe var ftörtt, 
{kulle defla oläigenheter ftarkaft låta kän
na (ig *). Det äf a; deffa fkäl, fom in
gen Europ'eiïk nagt i våra tider} utom 
Konungarne i Prealen $ Kanton Berns för
ra Regering och några Tyfka Förftar af 
andra eller tredje r tigen, förmått hop-
famla en offentlig {katt. 

Oaktadt defla gifha fvârigheter^ blir 
dock den method en, att för v.fla utom
ordentliga be h of Ice Spara en del af de är

liga 

Ver brift £â redbart mynt^ i fynnerhet dä 
man öfvervägar, att det underftöd, fom cir» 
eulationea häm;ar ifrån enfkilda krediten , un
der defla fi tia tio åren fä ovanligt aftagit. 

Not af Förf att aren. 

uy Om t. ex. i England oekfa endaft den fum« 
ma, bvilken år 1799 åtgeck till ett enda 
års utomordentliga ft atsbehof, Ikolat ligga i 
beredfkap i redbart m yntj hade ikattkamma* 
;en derigenom dragit ifrån allmänna rörelfen 
ungefäir lik» (tycket, fom hela beloppet af 
denna Stats c itcuierande mynt - förråd. Efter 
en beräkning, fom friarare är för högt än för 
lågt tilltagen , uppger Herr Rofe Englands he» 
äa cir culerande mynt-förråd till 44 millioner 
pund fterling; oc(, de nyfsnämnda utomor dent» 

ftats- utjjifUrne utgjorde nära 37 million«*» 
Not of Forfatt, 



liga ftats-inkomfterne, oftridigt den vifa-
fte och fördelaktigafte för hvar och en 
Stat, fora af lin politilka och economilka, 
författning är hindrad att begagna fig af 
lån-fyftemet5 eller fom blott inom en 
infkränkt krets kan fatta det i utöfning. 

Der åter Statens politilka författning e), 
och den enlkilda medborgarens rikedom 
underhjelper lan.lyftemet, förtjenar det o-
flridigt företrädet for bägge de andra här 
framlagde methoderne, när nian lörutfät* 
ter, att det uppnår lin iullkomlighet. 

Förfta Ikälet till detta företräde, är, 
att lån lyfteme t ej beröfvar Statens nä
rings-rörelfe den ringafte dol af dels cir-
culations-medel : allt redbart mynt, iom 
genom upptagna lån inflyter i Ilats- kaflan, 
går omedelbart tillbaka i rörelfen, och 
ofta förrättas de ftörfta utbetalningar blott 
genom ett Ikickligt begagnande af långif-
varens enlkilda kredit. Denna fördel är 
under alla omßändigheter af flor , och för 
en handlande Stat af aldeles utmärkt be
tydlighet } detta oaktadt, kan man dock 
med trygghet tillägga den blott en lägre 
rang, lika fom i allmänhet, då ftatshus-

håll-

*) Härmed menar Författaren otvifvelaktigt en 
poiitifk forfattning, fora d anar, upprättholler 
uch befattar allmänna krediten. 

Not af Öfverfättarem 



hållnings-ämnen ur högne fynpunkter (ko
la bedöminas, nv dl 'ti ätit öka det redbara 
myntets belopp oc b To dra defs cirK.u-
latioti, huru tfora och b tydliga deffa än
damål ocKfå ma vara , endalt böra intaga 
andra rummet af en tlatsmans uppmärk-
famhct, bemödande och omforger. DeÉ 
Jnrßa och allt öfvervägande affeendet bör 
alltid hafvas på en finance operations ver
kan till minlkning eller tillväxt i national* 
rikedomen, hvilken man i fordna och i 
fanning icke mycket långt ifrån ofs fkilda 
tidehvarf, dâ ftatshushâllnings vetenfkapen 
ännu låg i fin vagga, nättan beftändigt 
borrtblandade med penni nge-rikedcmen, m en 
fom , efter fina afgörande framfteg under 
lifta hälften af adertonde århundradet, 
blifvit ett föremål af helt annan vidd och 
ätorlek. 

För att bedömma, huruvida det till
kommer ftatslåne-lyftemet ett väfendtligt 
iöreträde för de öfr iga methoderne att be-
flrida en Stats utomordentliga utgifter, 
mafte man nödvändigt betrakta detlämma 
i fina verkningar pä national-förmogenhe-
ten, denna tagen i ordets vidfträckta och 
rigtiga bemärkeUe. Detta kan likväl ic
ke fke innan begreppen om det förhollan* 
de , foiii i allmänhet ( utan a.ffeende på den 
ferlkilda formen af defia mtgifters beftri-

L dan-



dande ) råder emellan de utomordentliga 
utgifterne och en Nations economilka till-
ftâiîd, blifvit rättade och faftftälda, och 
vifla i defla ämnen radande, ganfka all
männa, och, fom jag befarar, rätt djupt 
inrotade fördomar, kunnat undanrödjas. 

En Stats få kallade utomordentliga ut
gifter ,  få vida man derunder förftär krig 
och allt h vad dermcd eger fammanhang, 
medföra enligt fjcllva deras natur o ch al-
deles oundvikeligt, en förminfkning i na
tional rikedomen. Alla {lats-utgifter af 
detta flag, rycka en mafia af kapitaler, 
fom under andra omftändigheter (kulle 
användas pâ production, ur den producti-
va verkfamhetens hand, och ölverflytta 
den i den icke produdiva verkfamhetens: 
de tvinga deila kapitaler ,  fom eljeft fkul-
le betala en lefvande comfumtion, att i  
ftället betjena en aldeles död. Det är 
väl lannt, att det famma inträffar icke 
blott pâ de utomordentliga , utan på alla 
ftatsutgifter, lika fom i allmänhet pâ al
la de omkoftnader, hvilka betala ett icke-
pioduäift arbetej men de vanliga flats-
utgifterne äro dels af en få ögonfkenlig 
nödvändighet, att Samfundet utan dem 
icke fkulle kunna beftå, dels äro de få 
utmärkt välgörande, att den förluft de å-
draga Nationen, ändå iluteligefl för vand-
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len för ett flört antal mennifkor och krea» 
tur, fom blifvit aflägfnade ifrån fina van
liga hemvift; en ovanlig, genom haftiga-
re nötning förorfakad, beklädning ; betyd
liga förråd af alt flags krigsmunition, fom 
vid ett verkligt krigs-utbrott för alltid 
gå förlorade j och ändteligen transporten 
af alla defla nu anförda förnödenheter, 
de anftalter fom erfordras för att framfkaf-
fa en talrik krigshär till aflägfna orter, 
omforgen för de fjuke , aflöningen för al
la flags lägre härvid nödige tjenftemän. 
Hela denna ofantliga confumtion går fin 
gång, utan att af alla deflà mennifkor 
och arbetskreatur , en enda individu (efter 
rena ftatshushållnings-begrepp ) förrättar 
arbete af en enda riksdalers värde. Vid 
årets flut äro fåledes defla 20 millioner, 
i ordets fträngafte bemärkelfe, aldeles 
förfvunna ; ty allt hvad fom confumeras, 
utan att den confumerande tillika produ
cerar , förfvinner. Vore dereniot hvar 
och en af defla millioner använd pä pro-
duftift arbete , i hvad flags induftri fom 
helft, fkulle den vid årets flut ej allenaft 
återkomma ur de confumerandes verknings
krets , utan äfven alflra ett betydligt cf-
verfkott och följagteligen lägga grund till 
en aldeles ny confumtion och en aldeles 
ny âter-produftion. 

Man 
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Man jämföre nu denna fakernas ver
keliga gäng med de omdömen, hvilka 
man fa ofta, och äfven frän fädane lom 
tro fig ega kunfkap i ftatsförvaltningen , 
hör ljuda. — Kriget utbreder penningar 
ibland folket: — ndr det icke fores altfôr 
långt ifrån grdnforne, är den pennin ge-för' 
lufl det m edför, blott en Jle enbar fàrlufi: — 
hvad I om inom landet utgijves, dr ingen 
forlnß får landet; o. f. v. Det är fol-
klart, att alla fådana orimliga meningar 
grunda fig pâ de olyckfaliga förvillelfer, 
hvilka, ifrån den falfka grundfats, att 
Staters rikedom beftår i penningar, ut-
bredt fig öfver ftatshushållningen. Oni 
blott penningar utgjorde länders rikedom 9 

kunde man med läker het påftå, att kri
get i det hela kollade aldelei intet : ty af 
de metallftycken, fom genom detfamma 
fattas i omlopp, förfvinner ej ett enda. 
Man kunde i detta fall till och med 
fmickra fig, att det gjorde länder rikare; 
ty när de antagna 20 millionerne, lom 
förut voro mer eller mindre undangöm
da, häftigt fattas i omlopp, och när ftör-
fia delen at krigsförnödenheterne hämtas 
ur fjelf va det krigförande landet, cirkule
rar der otvifvelaktigt mera penningar, än 
törut. Men om de köpcemde millionerne 
ccklå iäro att anfe fom etlt k apital, få vo-

L 3 ro 
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ro de k"pta förråder», i  ordets rätta be-
märkelfe-, icke mindre ett kapital -, och 

Î f: ä r drttn kapital ,  fom g. ck förloradt 
och oåterkalleligt förloradt, fom äfven 
tili fin m in 11 a b ftäridsdel förfvann ,  utan 
bSieende pä hinuvida' det förtärdes inom 
eget l.irsd eller på vår verldsdcls ytterfta 
gräns. Genom anfenliga i omlopp förfat
ta (ummor ,  kan det hela fty de fördelar 
fom några enfkikla kunna hämta af kriget, 
komma icke här i b -räkning ) pä det hög-
Üa vinna en ökad och haitigare penninge
cirkulation ;  men denna vinft ,  fom defs-
utom endaft vid (kattfamlings fyftenu-t e-
ger rtlm, är, då den jämföres med den 
fiora och väfendtliga kapital förluften ,  af 
ringa betydenhet, och dä nian på detta 
fä 11 i  {jelfv a verket återlemnar åt cirkula
tionen blott livad man drog ifrån denlam-
ma, blir den derjämte intet mer och intet 
mindre än en illufioti. 

Denna teckning palTar lika- pä alla 
methoder., att anlkafta krigsomkoftnader. 
Frågan om län fyftemets företräde, kan 
dertöre endaft fålunda framftällas :  Är det
ta fyftem mindre lkadligt för national ri
kedomens intereffe ,  än de öfriga ? 

Vid medlet af adertonde århundradet 
började man betragta ftatsfkuids-theorien 
U n d e r ;  e n  f ä  l i  f a  m  ;  f o p h i f t d k  f y n p u n k t ,  

lo ill 
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fom mifsleHde många goda hufvuden,  
och fom ännu 'y  nes förvil la  nâgra de 
mäft  tänkande i  det ta  ämne,  hvilka i  öf-
r igt  förmått  höja l ig vida öfver det  ior-
dna penmnge fyftemets grotva vi l l farel ier.  
Man påltod ,  att  en regelbundit  inrät tad 
f tatslkuld ökade en Nations r ikedom, der-
igenom, att  den,  genom de af Staten 
tiilfkapade obligationer, egenteligen för
dubblade det  kapital ,  fom af défia obliga
t ioner reprefenteradesty,  lade man,  
det ta kapital  har  en gång kommit ur  f ina 
égarés i  Statens och dels  afnämares hän
der ,  och dock befinner det  l ig,  förme-
delf t  delfa obl igationer (  ät  hvilka ingen 
kan neka namnet och egenfkaperne af  ett  
verkeligt  kapital ,  t jenligt  t i l l  hvarje gag-
neligt  bruk )  i  förfia egarens el ler  deSs 
afnämares händer;  och på detta fät t  har  
lan lyfte met verkeligen fkapat ett nytt 
lörut  icke exif terande kapital  bredevid det  
förra. — En Poriugilare vid namn Pinto, 
eijeft  en man med klar  bl ick och myc
ken Ikarplinnighet  ") ,  och en af  de för-
Jfte fö rfat tare fom utbredde l jus öfvßr det-

L 4 t a  

*)  H  an  u tga f  å r  1761  en  bok  mèd  t i t t e l  ;  fSj/'nv 
Jur  la  c i rcula t ion  e t  l e  c red i t ,  hv ^ru t i  e t t  f i i>  

ä r  l agd  t  t i l l  mänga  r ik t iga  begrep p  i  f t a l s»  

fku l ds - theo r i en}  hv i lka  f ec j e rme ta  kommi t  ?  

omlopp. Not. af För/alt» 



ta ämne, var uppfinnare till denna äfveti-
tyrliga paradoxi, hvilken möttes af defs 
motåandares icke orättvifa och icke läte 
vederlagda (kämtfamma pâfiâende, att en 
Stat, efter denna lära, icke kunde före-
taga fxg någ ot klokare, än att med flit ö-
ka fina fkulder och m?delfl denna gena 
utväg fördubbla <ioa kapitaler. 

Man bjhöfver blott hafva för ögonen 
de här förut utvicklade begrepp, om lat-
tet huru ett krigs utgifter verka pä natio-
nal-föimögenheten, för att genaft fe he
la denna dröm förfvunnen. Det kapital , 
fom kommer ur flats ctvditoremes hinder 
i Regeringens, och af denne fiftnämnde 
användes till krigskoltnader, gar oåter
kalleligt förloradt, faß ockfå t. ex de 
ïiksdalrar, fom efter hand hafva repre-
fenterat defs enfkilda beitåndsdelar, icke 
förfvinna. Om ett fädant kapital, kan det 
fåledes icke mera vara fråga. Qin ockfå 
detta kapital vore användt på drodu&iva 
ändamål, på odling, fabriks-inrättningar 
och handelns utvidgande, fkulle det dock 
icke exiftera dubbelt, eller åtminftone blott 
fä vida, fom hvart och ett produdift ka
pital, juft derigenom att det genom rän
tor efter hand återprodulerar fig fjelFt, 
kan anfcs iàiouj ett iördubbladt. 

När 



När man âfidoïâtter denna c'nimerika 
fördubbling, âterftâr förr,uttigfvis blott den 
frågan : Om gt nom theorien för ftatsfkul-
der, den hemligheten är giiven, att in
om Staten jd/ia det urlprungliga k apitalet, 
oaktadt dels titiint:-*g6raudt? Om denna 
fråga, tom vid töilta päieendet oftridigt 
har tycke af gulumakare-konften, kunde 
med ja be fvaras, vore det fyftem , hvarur 
detta refultat utginge, redan nog ftort och 
lylande i fm feger. För att upplöla detta 
interelTanta problem, blir det nödvändigt 
att tränga djupare in i en regelbunden 
ßatslkulds invecklade organifation. 

Det är vid förßa påfeendet klart, att 
det kapital, lom utgöres af en fâdan 
ftatsfkulds obligationer, kan icke vara 
annat, än ett 1îngeradt, genom Statens 
magt och kredit af papper tilllkapadt ka
pital. Detta kapital lefver och ve rkar en-
daft i fina rdnior. Andra kapitaler produ
cera ( genom deras bruk ) fina räntor: 
hvad det här i fråga varande a ngår, pro-
duferas tvärt om kapitalet ge nom räntorna. 
Om derföre inrättningen af e n ltatslkuld för
mådde upprättholla de fu mmor den repre-
fenterar, ehuru de fil blifvit utgifna och 
confumerade, eller (emedan detta väl är 
en uppenbar contradiction) i det förlvun-
na kapitalets fiäile, jenom fina obligatio« 
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ner,  tillfkapa ett nytt kapital,  ej blott til i  
namnet, u an i  Ijelfva verket; måfte hela 
denna förmåga ligga endaft och allenaft i  
räntorna. Deffa räntor måfte införa i  Sam
fundet ett  nytt värde, en ny produft.  
Då reprefentera de verkeligen ett  nytt ka
pital ,  och lan-fyftemet har gifvit anled
ning ti l l,  och på visit  fätt  fkapat detta 
nya kapital.  

För att  infe, huruvida detta eger (in 
riktighet,  behöfver man hl o; t  uppmät«.-
famt underföka ,  huiu räntoina för en 
ftatsikuld uppkomma. Pe biifva anfkaf-
fade genom utfkyldcr ,  hvilka utgöra fn 
del af folkets inkomfter ,  eller,  b ftànida-
re fagdt, en del af d'-fla inkomfters öf-
verfkott,  fedan confumtionens omedelbara 
behof blifvit afdragit.  Detta öfverlkott 
kan på två lät t  uppkomma. Antingen 
inlkränker folket,  utan att  föröka fina in
komfter,  fin conlumtion, få mycket fom 
är nödigt för att  kunna beftrida den till
ökning i utfkylder, (om till  räntors ut
görande för ftatslkulden ,  erfordras j  eller 
förlkaftar det fig, genom Ökad verkfam-
het och induftri ,  en ny produft,  nya in
kom iter,  och beftrider genom deiïa, de 
ökade utlkylderna. I föira fallet Iker in
tet annat,  än att  en del if Nationens con-
funitions ämne öfverlates S taten, utan att  
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någon ny afkaftning uppkommer; och då 
Under fakernas vanliga gäng, äfven en 
del af denna del (kalle läggas till kapi
talet och blefve p roduftif, i ftället för att 
den nu bidrar att betala räntorna för ett 
redan confumeradt capital, fâ åftadkom-
mer pä detta lätt en ftatslkuld fnarare för-
minlkning än förökning i ka pital-förmögen« 
heten. I .fednare fallet deremot, äro rän
torna verkeligen en ny åfkaftning; och i 
den mon nödvändigheten att anfkaffa dem , 
fåledes ftatsfkuldens tillkomtt, uppkallat 
denna nya afkaftning , har nämnde ftats
lkuld verkeligen förmatt fätta et t nytt ka
pital i det confumerades ftälle. 

Under . flats hushållningens veikeliga 
gång hos en ftor och induftriös Nation, 
inträffa bägge defïa fall gemenfamt: rän
torna till ftatsfkulden erhollas på bägge 
de här belkrefna fatten. En del deraf, 
det vill fäga, en del af de utJkylder, 
fom till deffa räntor användas, anlkaffas 
genom inlkränkning i privat-confunuio-
nen : en annan del uppkom mer genom en 
ökad verksamhets afkaftnin;g. Förhollan-
det emellan nyfsnämnda inlkränkning och 
denna nya- production, kan omöjeligen 
uppgifvas : det är nog, att vara fäker om 
denna fednares verklighet, ifaft vi icke kun
na beräkna till hvad grad dc-n eger rum. 

Här-



Häruti ligger nu egenteîîgen hela vär
det af en ftatslkulds konftrika mekanik, 
och defs onekeliga företräde framför alla 
andra methoder att beftrida en Stats ut« 
omordentliga utgifter. Lån-fyftemet kan 
lika litet fom de andra methoderne för
hindra, att ju de till fâdana utgifter an-
flagna fummor, Ikulle aldeles kunna con-
fumeras och för alltid förftöras. Skilna-
den vifar fig förft när det blir fråga om, 
att erJåtta defla fummor. Här är det 
foin alla andra methoder öfverlemna den 
allmänna induftrien åt lig fjelf: de frånta
ga henne en del af defs kapitaler, och til
låta henne väl att efter hand åter fram
bringa det förlorade ; men gifva henne in
ga medel dertill. Lan»fyftemet deremot 
fixerar det förlorade kapitalet, då det, 
med innehafvandet af de i fig Qelfve al
deles ofruktbara flats obligatiönerne för
binder rättigheten till en del af national-
inkomfternsj och om detta i början ock-
få är blott en fi&ion, nödgar dock denna 
fiel on alla dem , hvilka måfte betala ut-
ikylderne och anfkaffa r äntorna, till be
mödanden j hvilka utan denna anledning 
icke egt rum j drifver dem oupphörligt att 
frambringa en produfl, fom den fig fjelf 
leinnade verkfamheten icke fkolat åftad-
fefOmnia : cch verkar- i den mon fom den 

fram-
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framkallar defia nya bemödanden, det 
förft tarlorade kapitalets erlättning. Om 
fâledes ocklä län-tyftemet, — lângi iirän 
att fårbubbla de t kapital lom af ftats-obli-
gationerne föreftälles, — ej cn gång för
mår vidmagtholla detfamma enkelt; om 
det lika litet är i fiånd, att i detta un
der alla förutfättningar födvunna kapitals 
fiälle fätta ett nytt ; fa bidrar det dock 
fynbart och ganlka verkfamt till det för-
ivunna kapitalets haftigare âterproduftion, 
förminlkar fåledes vida mindre än alla an 
dra methoder, national-rikedomen, och 
förtjenar i detta afgörande affeende, att 
alleftädes der det är användbart °), njuta 
företrädet för alla de öfriga. 

Stora Författare hafva väl, fedan fiats. 
Jkulder kommit i gång, ogillat detta fy-
flem, och afmålat det fälom en källa till 
de fiörfia olyckor, låfom genafte vägen 
till Staters undergång. De Ikrefvo likväl 
pä en tid, dä detta fyftem ännu var vida 
ikildt ifrån fin fullkomlighe t -, och det 
Ikall fnart vifa fig, att de ftefla och be-

tyd-

Det vill (aga ,  enligt med htyad i det före« 
gående blifvit fagdt, alleftäde.s der confiiin' 
tionen, enligt fin natur,, danar , upprätthåller 
och befäßar allmänna krédäcn , Oich der enßilda 
medborgares rikedom underhjelpa,- lån-fyficmet» 
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tydligaftè af fleras inka ft ,  härleda 1% ju ft 
ifrån dpfs da varande ofullltändighet och 
briftlällighet. 

När mati betraktar den allrriänna k re
ditens hiftoria ifrån ljuttonde àrhundîadtts 
flut till flutet af-det ader'Onde, framftäl-
la fig tre ganfka lätt igenkänneliga prrio-
der, hvaraf man kan anfo  d n törita li-
fom ftatsfkuld-fyftemets barndorii * d n an
dra fâfom defs ungdom och den tredje 
fåfom defs mognade ålder. 

Under den foriia af dt-lTa tre. perio
der ,  var theorien lör tfatsfkulder ännu fä 
ra och ofäker, att man näftan vid hvar-
je nytt lån förfor efter olika grund ni r. 
An anticiperade och förpantadc man ft a is-
inkom fterne f ör flera år; än upptog man 
ftora fummor, utan att anvifa nägon fötid 
till räntornas utgörande- än alflnt man 
kontrakter, genom hyilka det uppl'âiliade 
kapitalets återbetalning under villa ar, for-
läkrades. Man tycktes i det hela an(e 
lån på perpetuella räntor fafoni ytter ti 
vådliga, I Frankrike vann derfoa art af 
lan aldrig Nationens föitroende; och de 
många ftats-bankrutterne ,  dels totala ,  dels 
partiella, lo m Franfy 'ka Regeringen tillät 
lig, rättfärdigade'1  ett mils troende, Com 
gjorde, att en Statens kredi o r ej fann 
fin fördel vid andra kontrakter 3  än låda* 

À 
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na, enligt hvilkas förbindélfe han fnart 
jkulie återbekomma ifitt utlånade kapital. 
I  England förhöll diet fig i början af a-
dertonde århundradet mäftati pä famma fått. 
Davenant, fom fkref under Wilhelm I1I;S 

regering, lärde ännu ganfka beftämdt,att 
methoden att pâ viffa terminer betala ka
pitalet af ett ftatslân, var vida förmonli-
gare, än den att utfäfta fig till perpetu-
ella räntor. Då han genomgår Engelika 
ftatslkulderne ifrån re volutionen till Ry s v i-
ki(ka freden ,  nämner ban knapt de gan
fka betydliga räntor, hvilka Staten för 
dem utgifvit. Det är alltid på kapitaler-
nas återbetalning fom hans uppmärkfam-
het förnämligaft och näftan exclulift är 
fäftad. 

Med känfla af den flora fvârighet, 
fom vidlådar hvarje plan att pä deftämda 
tider återbetala kapitalet af en ftatsfkuld s  

bemödade fig Stats-Ekonomerne, att upp
finna allahanda medel, hvarigenotn den
na återbetalning Ikulle kunna lättas. Det 
verkfammafte, hvarpå deras val föll ^ var 
inrättningen af lifrdntor och tontiner ,  hvil
ka genom anfenliga, och vanliga räntor 
öfverftigande annuiteter, dödade kapital-
fkulden antingen vid en enda kreditors 
( vid lifräntorna ) eller vid flere afofiera 
de kreditürers (, vi d t ontinerne ) dödeliga 

af-
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afgång. I England förlorade fig denna 
art kontrakter, i den mon man nalkade 
ii g till de fauna principerne för ftatslån. 
I Frankrike, der lån-fyftemet alltid för
biet i fin ba rndom, vunno de nyfs omtal-
ta kontrakterne mer och mer Nationens 
tycke. 

Intet är emedlertid fa visft, fom att 
hvar och en Stat, hvilken gör upplåning 
till fitt vanliga hjelpmed el (_ om pafagera 
och i förholiande till den vanliga ftats-in-
komften obetydliga lån, är här aldeles 
icke fråga ) , (kall förr eller fednare blifva 
tvungen till bankrutt, få fnart han i fi
na operationer vidtager den maximen, att 
utfäfta lig till beftämd återbetalning af ka
pitalet. Denna betalning må vara klart 
och enkelt lofvad på vida terminer, el
ler genom lotterier och andra dylika in
rättningar mera invecklad, eller maike-
rad genom lifräntor af hvad art (om helft, 
få blir dock följden alltid denfamma, om 
den ockla pä det ena fättet är mindre 
fynbar eller mera aflägfen, än på det an
dra. I hela methoden ligger en inre mot« 
fägelfe. När Staten för d?t närvarande 
icke på annat fätt, än e.mom lå n, kan be-
ftrida en utomordentlig utgift, kan man 
icke infe, huru han efter tio âr lkulle u-
tan lån kunn a beftrida den. Och om ock-

få 



få detta i  enkla f a l l ,  genom långt i  fram
t iden utfat ta  terminal-betalningar ,  vore  
möjligt,  later det dock. icke mera tänka 
i ig ,när  d t  ena lånet  löl j t  pä  det  a tnlra  r  

och ijeifva terminal-betalningarne fluteli-
gen fordra flora kapitaler,  h vil ka oiver-
ßiga den vanliga inkomflen. Det är der-
före alltid denna methods ofelbara ver
kan, att  när återbetalnings-terminen in
faller,  måfte nya lån göras, eller de van
liga inkomfterne fa medtagas ,  att ett  de
ficit  uppkommer, hvarifrån man åter en-
daft genom lån kan hjelpa fig. Förvirrin
gen bl i r  f å ledes  boftändigt  a l l t  f törre  ,  och 
flats-bankrutten är pä det ena eller andra 
fättet fluteligen oundvikelig. 

Härtill  kommer, att  man i  detta för-
nuft-ftridiga fyftem ( under det man fmic-
krar fig, att  de vanliga tiats-inkomfterne 
Ikola  vara  t i l l räckl iga,  för  a t t  med dem ,  
efter ett  visft antal af år,  döda all den 
Ikuld man redan gjor t  }  ,  icke vid nya lån 
tillika alltid är betänkt på en ny fond och 
nya utfkylder, till  beftridande af räntor 
och luccesfiiva afbetalningar på kapitalet.* 
f ta ts-kredi torerne ega fälédes ingen annan 
fäkerhet,  än i  det allmänna, obeftämda 
och t i l l  andra utgifter redan anflagna hy. 
poteket af ftats-inkomfterne i  allmänhet, 

M hv^r. 
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Sivarigenom mifskreditten, med alla fina 
fkadliga följder, blir ännu vida ftörre. 

På denna olyckliga väg gick Frankri
ke till fin undergång. Näftan alla de lån, 
fom under Ludvig XV:s fifta år, och un
der hela Ludvig XVI:s regering uppto-
gos, voro af denna förderfliga art. Nec
ker och Caloime ho pade den ena fiatsfkul-
den på den andra; de lofvade, utom en 
ofantelig mafia af lifräntor, åtei betalning 
at en flor del af de åt Staten anförtrod
da kapitaler; de förlitade fig, under olyck
lig förblindelfe i pâ hvad de kallade fôrbdt' 
trimmar i fiats-inkomfierna ( en mängd obe
tydliga finants operationer, fom fkulle gö
ra den ena eller andra grenen af belkatt-
ningen mera riktande), och på omöjliga 
befparingar i ftats-utglfterne ; de vågade 
aldrig tillfkapa en befkattning, fom gjor
de fylleft till räntor och afbetalningar på 
kapital-lkulden j och de gräfde på detta 
fätt, under oupphörliga loffånger öfver 
fin egen vishet och oupphörliga löften 
om Statens nära iöreftående ikuldfrihet, 
den afgrund, hvaruti fiats-kreditorne och 
deras hypotek, all offentelig och all en-
fkild e gendomi, Monark och Monarki flu* 
teligen nerftömde. 

England var lyckligare. Det öfver-
gaf i rätter tid, och innan fjukdomen än

nu 
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nu hunnit  ofverftiga läkarens konft ,  det 
älven la orimliga lon fkadliga fyftemet 
al" en ti l l  omöjlighet präntande âteibstal-
ning af upplånsd; kaptaler.  Rc-dan från 
( i  torp I  ; s  regering, kände man i England 
näftan insra andra flafs-l in,  än fådana, foti» 
pÂ perpetuella ann äite-ter cöntraherades j  och 
långt före medlet al  aJerfonde århundra
det,  var theorien för national.krediten lå ut
bildad och på fa rigtiga grutider bygd, 
att  Statens förbindlighet t i l l  kapitalemas 
återbetalning, vid inga lån mera förutfat  
tes.  Räntornas regelbundna betalning, 
och üatf-abligationernes obehindrade, af 
inga afgifter förfvårade (  fart  mera genom 
väl beräknade öfverenskommelfer med Ban 
ken, pä all t  fatt  lät tade och gynnade ) 
öfverflyttning från den ena innehatvaren 
på den andra,  voro de bägge vigtiga 
punkter ,  kring hvilka hela den könsliga 
machinen rörde fig.  Defs i lora och fä-
kra grundval var den obiottsl igt  iakttag
na maximen, att  vid hvarjs ny fkuld,  o-
jnedelbart  anvifa fo nder ti l l  ränte-betalniu-
gen ,  antingen i  nya utlkylder eller i  nq-
dra läkra och fullkomligt t i l lräckliga t i l l
gångar.  I denra operation l igger egen-
teligen hvad min kallar Engeifka ftais-
fk widens fonder ing. 

M 2 När 



När lån-fyftemet jpphunnit denna grad 
af ijelffländighet och inre fammanhang, 
h vilken jag, till Ikilnad från defs barndom, 
kan hända på goda fkäl kaliat defs ung
doms-ålder j då förfl kan man räfonnera 
öiVer defs verkningar och anftälla en på» 
litlig jämförelfe errellan detfamma och 
andra methoder att beftrida ftatsutgifter-
ne. Då förft är de; renadt från de inre 
motfägelfer, hvilkas exiftence Engelsmän
nen fannolikt endaft genom en rigtig em-
pirifk tak t förmådde urfkilja , och fom förft 
i nyare tider af en djupare theoretifk kän
nedom med fkäl bevilades. Den fom vill 
göra fig den mödan, att använda de här 
förut utvecklade principer för ftats-husholl-
ningen, pä närvarande föremål, lkall fnart 
blifva öfvertygad, att blotta idén till en 
formelig återbetalning af kapitalerne, an
griper lån-fyftemet i defs grundval, för-
ftör alla detfamma eljeft åtföljande förde
lar , och förvandlar det i ett af de orim-
ligafte bländverk, fom någonfin förmått 
bereda en Stats förderf. 

När man genom mekanifmen af en 
regelbundit fonderad ftatslkuld, lyckligt 
undvikit den förfta faran för lån-fyftemet, 
återftår likväl ännu en annan, kanhända 
lika betydlig. Då vid denna inrättning , 
Nationens börda vid hvarje ny fkuld ö-



kas endaft med de för ränte-betalningen 
nödiga utfkylders belopp, växer derige-
nom förmågan och re telfen att allt mera, 
och fluteligen vida ofver den rätta pro
portionen , begagna fig af denna få myc
ket lättade operation. Äfven en fonde-
rad ftatsfkuld måfte hafva fina gränfor, 
emedan eljett en tidepunkt fluteligen in
faller, da räntorna icke ku nna anfkaffas, 
och då de utfkylder, hvarmed deffa rän
tor fkola befiridas, blifva tryckande och 
fkadliga. Fiân denna fida kan juft län-fy-
ftemets högre fullkomlighet verka fäfom 
orfak till defs och Nationens förfall3 och 
från den ungdomsftyrka, (om det i denna 
fin andra period erhollit, kan lätt en ung-
doms-lättfinnighet eller ett ungdoms-öf-
verdâd uppkomma. 

Derföre har man i England, denna 
enda Stat, der ett regelbundit och ver-
keligen fonderadt lån-fyftem gått i full
bordan , tidigt känt nödvändigheten af att 
fatta vifla gränlör för national-fluildens 
tillväxt Till en del vanns detta ända
mål redan genom den tid efter annan 
med framgång företagna och utan tvang 
utförda nerfättning i räntorna, hvarige-
nom efter hand mer än ^ af hela flats-
fkulden reducerades till en ränta af 3 
procents  hvilken alltid var att anfe få-

M 3 fom 
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foni fullgod betalning ,  när ftatskreditö* 
rerne anlågo den förmonligare,  an den 
d"rn erbudua återbetalningen a.  fj e lfva ka» 
pitaiet .  Det betydligare och verkfanv 
niaife mrdlet  var l ikväl ett  ikickligt  oc h 
Oaibrutit  användande a! en animorti iements-
tondj en plan, h vars i tora vä rde väl gan-
fka t idigt e rkändes,  men hvars fullkorn« 
l ig het och ftadga voro en lednare t id f  
behollna,  Då man redan läng tid betje-
t tat  f ig af detta medel,  rådde dock ännu 
fä förvirrade begrepp om en amortife-
Jlients-fonds bellämmelfe och karakter,  
att  namnkunnige Författare,  t .  ex.  primes 
St fuart ,  framftälde den fäfom kreditens 
ftöd, hufvudlakeligen derföre,  "att  den 
alltid var i beredfkap får påtränvandt ut* 
gi f ter"  Ock få blef denna tond ,  få ol-
ta ett  oväntadt behof inföll ,  ryckt från 
fin urfprungliga beftämmelie ,  och använd 
pä föremål,  foni derm^d egde ingen den 
ringafte gemenlkap. Vid en lådan ofull
komlighet i  theorien ,  vid den der med 
iörbundna ojämnheten i  utöfningen ,  ft««" 
s le atnortifationen o möjligen bafva mycken 
framgång; den förblef all t id fvag ccii  o-
verkfam, och förminlkade national fkulden 

i  en 

*) An inquiry into the principles of polit. jJecoh* 
bj Sit jfcimes Stcua rt , vol. 11, lib, 5 caP« 
7. Detta arbete utgafs à* »767. 
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ï en högft obetydlig progresfiorj, tills änd-
teligen Herr Pitts nya amortifations-plan 
år 1786 vidtogs, är 1792 fullkomnades 
och utvidgades, och från denna tid oupp
hörligt vann mera fullkomlighet och ftyrka. 

Derna plans utarbetning och utföran
de *) utmärker lån-fyftemets tredje pe
riod. Så fnart den principen, att ftats-
fkulden alltid (kall hollas inom en vifs 
gräns, att man oafbrutit bör arbeta på 
defs fuccesfiva amortifering, ar tydligt 
erkänd, är af en famvetsgrann admini-
ßration fåfom en af de heligafte ftats-
maximer i utöfningen antagen, och på ett 
lkickligt fått införlifvad med ränte-fonde-
ringens organifation -, få vinner en ftor 
Stats kredit den fafthet och det lugn, 
hvarförutan den alltid lkall vara ett bräck
ligt och ofta ett ganika farligt verktyg. 

M 4 Från 

*) Författaren belkrifver denna plan ganika ut« 
förligt i fin afhandHng om Engcllka ftatslkul-
den j fe hiß. Journ. IT)i) Oftober , fid, 20Ç. 

Öjv er jättar en. 

e<!) Äfven i Frankrike hada man ofta uppgjort 
ganika vidl t iäckta och t i l l  anfeendet  ganika 
lyfande amortifements-planer ;  men då de al la 
införl ifvades med den orimliga principen af  
en beftämd å terbetalning af  kapitalerne,  kun
de de icke gifva andra än orimliga refultatet  
Och iör  al l t id bl ifva outfurbara.  

F orjattaren. 
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Frän denna tidepunkt förvandlar fig hela 
der. perpetuella ftatsfkulden till annuité« 
ter , hvilkas dödande väl infaller förr el
ler fedr.are i den mon omftändigheterna ä-
ro gynnande, men kan alltid med fäker-
het iörutfes och ätven noga beräknas. 
Kvart och ett nytt län medför medlet till 
fin egen amortifering, och tillkännagifver 
genaft vid fin tillkomft, den termin, da 
det, genom de lugna och ofelbara verk
ningarne af en konftrik motvigt, fkall å-
ter vara förfvunnit ,  allt detta utan na» 
gon tryckande börda för Nationen , utan 
någon trolöshet mot defs kreditorer, u-
tan förlägenhet för ftyrelfen, och utan 
vâldfam fkakning i ftats-ekonomien. Det 
förlkräckande begreppet om en gränslös 
tillväxt i belkattningen aflägsnas ifrån de 
ikattdragandes finnen ; ftatsobligationernes 
värde kan icke falla ner till en tryckande 
cours; de vilkor, på hvilka nya långif-
vare inlåta fig med Staten, blifva beftän-
digt förmonligare. Står den principen, 
att vid fkuldmaiïans förökning tillika be» 
fländigt infkränka den, en gäng orubbe-
ligt faftftäld, få blir Regeringen, när ge-
nom vidfträckta och fvâra krig ftatslkul-
den få tillväxer, att de vanliga amortife-
rings-methoderna ej tillräckligt kunna mot
verka den, föranlåten, att vara betänkt 

pä 
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på ovanliga amortiferingf-medel, hvilka 
äfven af Engelfka miniliven med lylan-
de framgång blifvit använda. 

När man frän denna punkt af fyfte-
mets högfta fullkomlighet, fer tillbaka 
på de tidigare perioder, då det efter hand 
utbildade lig, kan man någorlunda tyd
ligt infe orfaken hvarföre kunniga och 
djupsinniga Författare i defia förflutna ti
de h va rf, få hårdt och ogillande bedöm
de detfamma. Det fyftetn, fom då var 
föremal för deras omilda klander, var 
ej detfamma fem det närvarande: man 
fkall fäfta fin upmärkfamhet blott vid 
defs yta, för att icke märka de väfentli-
ga och karakteriftika förändringar, fom 
detta fyftems hela organifation under de 
fifta femton åren undergått. Tilläfven-
tyrs (kulle ingen af de fiora och tänkan
de Författare, fom klandrat Englands kre
dit författning (okunniga pratmakare och 
deklamatorer låta lika litet af erfarenhets-lä
ror , fom af förnufts.fkäl föra fig till rätta ), 
nu åter uppftå, utan att återtaga fitt från 
en ofullftändig öfverfigt härflutna omdöme. 

Jag gar här förbi med ftillatigande en 
Abbé Raynah toma diatriber, de dröm
lika kalkulerne af Doctor Price (fom år 

M '-jJtÈ? 1777 

'*) D enna afhandiijig är ikrif ven 1799» 
ÖfverjätU 
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1777 maéhrmati/kt bevifade, att en flats« 
bankrutt vore oundviklig, om Englands 
kapitalfkuld någonfin uppftege till 2oo 
millioner, hvaruti dä blott 66 millioner 
felade ), famt de ångftfulla och hotande 
profetfiorne frän få många andra mer och 
mindre anfedda Engelfka och Franfyfka 
Författare. Men det är vida märkvärdi
gare , att fyra af århundradets ftörlta Tän
kare , Montesquieu, Hume, Adam Smith 
och William ß tack/i one hvilka oftridigt 

eg-

Se Ef prit des loi r, I. 22. cap. IÇ, 16. _ 
EJays moral j political and litterary , part 11. 
EjTay 9, och hißory of England, vol» V, app. 
Ill. Inquiry into the principles of natio
nal wealthy book V, ch. 5- — Commenta» 
ries on the Laws of Engl"**!, book I, ch. 8« 

De lo kapi t tel, bvaru'i James Steuart 
( Political Oeconomy , book IV, part 4 ) af» 
handlat delta ämne, gifva ej något beltämdt 
refultat, och äro ej af någon ferd eles betyd
lighet. 1 allmänhet är den meningen, fom 
fatter denne Författare i lika rang med Smith, 
väl af fkäligen många antagen, men e fter min 
öfvertygelfe ogrundad. Utan att gl den för* 
res förtjeniter altför nära, fynes det mig dock» 
att han till Snith förholler fig ungefärligen 
få, fom en mycket öfvad Räkenmäftare till 
en djup Materoatikus. Steuart har öfver 
enkla delar af ftatshushâlîningen, och i fyn» 
rerhet öfver uivnt-förhoSIandet, gjort ganfka 
brukbara anmärkningar : Smith är upphofs-> 
snan till en ny theorij hvilken > dä den hol« 
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egde de djupafte kunlkaper i politik, lagfa-
rènhet och finants-vettenlkap, hvarnied 
vart tidehvarf lyfer', kunna räknas ibland 
fonderings-fyftemets» meft afgjorda och till 
en del häftigafie motftândare. Deras ovil
ja mot detta fyftem fynes hufvudfakligen 
hafva uppkommit af följande anle dningar: 

1:0 De kunde icke aldeles (kilja G g i-
från den idén, att kapitalet af en flats-
lkuld, förr eller fednare borde Sterftäl* 
Las. "När ftatsfkulder," fager Smith, "en 
gång hunnit uppftiga till en vifs högd, 

gif

ler medelvägen emellan de bägge ytterlighe. 
terna, det phyfiokratijka fyftemet och det mer* 
kantila ,  ful lkomligen förmått utreda den kon» 
ftiga fjmmanfättningen af mennifkors medbor
gerliga och ekonomilka exiftens, et t  ämne 
fom viflerligen är ett  af de fvårafte och med 
invecklade, hvartmed tankegåfvan kan fysfio-
fat ta Cg. Gen oni hiunom enfa in, har ftats«ekono» 
miens vettenfkapli  ga det gjort  fiörre framfteg, 
än genom alla ha-.ns F öregångare och Efter
följare fammantag:ne. När denne ftore För
fattare lett  något . 'ämne (  hvilket oftridigt in
träffat med kapittt let  omi ftatsfkulder )  under 
en origtig fytipunikt s  godtgör han det öfver-
flödigt (  fotr äfveni fàmtîK'a kapittel  be v i  far )  ge» 
nom läror,  hvilka äro att  ante likafom en e-
vlg grundtext för alla vidare underfökningar.  
Hans få mifstag blifva fnart rättade af t iden; 
;nen hans likedoim af fatiningar fkall blifva 
ds kommande åi hundradels til lflygt.  

tfot af For fatt. 
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gifves det mig vetterligen ej ett enda ex* 
empel, att de famvetsgrannt och till hela 
fitt belopp hlifvit betaldta. När Staten 
afbördat fig dem, har det alltid lkett ge-
nom en någon gång tillftàdd, men alltid 
verkelig bankrutt, ehuru oft? genom en 
föregifven betalning." —- Det är tydligt, 
att denna kritik, fom med rätta drabbar 
lån.fyftemet i fin förfta r åhet, i det ofull
komliga och förvirrade tillftånd, hvarur 
det under Frankrikes Monarkifka ftyrelfe 
aldrig förmådde upparbeta fig, aldeles ic
ke kan lämpas på en regelbunden organi* 
fation af perpetuella annuiteter. En En-
gellk ilats-kreditor är, i kraft af fitt fri» 
villigt flutna kontrakt, berättigad endaft 
till räntan för fitt utlånade kapital; och 
när Staten, fom i h varje fådant kontrakt 
uttryckeligt förbehollit fig rättigheten, att 
fa återbetala kapitalet, finner fin fördel 
vid att genom fuccefif amortifering döda 
$elfva kapital-fkulden, lå kan detta lätt 
att afbörda fkuld hvarken kallas ofullftän-
digt eller famvetslöft. 

2:0 De tviflade om möjligheten af ett 
regelbundit och oafbrutit användande af 
amortifations-fonden, och fågo fåledes in
tet räddningsmedel emot en ftatsfkulds 
gränslöfa tillväxt. — Deras tids erfaren
het rättfärdigade denna fruktan. Amor-
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fcHations-pîanerne vcro dâ intet annat, än 
ett gyckelfpel. Secan 1786 har detta vä-
fenteligen förändrat fig ; ftyrclfen har fe-
dan ej ett ögonbliick förlorat ur ligtet nöd
vändigheten af att ätta gränfor tör flats-
Ikulden 5 den har , Tida Ikild ifrån att til
låta fig minfta affte* ifrån den utftakade 
och till detta mal ödande vägen, oaflå-
teligt varit betänkt på nya och verkfara* 
ma inikränkningar i denna Ikuld -, och om, 
fom man väl kan medgifva, det ockfâ 
var den växande fsrans ftoriek fom för-
anlät det alfvarliga bemödandet att upp
finna medel till de fs afvändande, bör man 
derföre icke vägra ett rättmätigt beröm 
ät den ftåndagtighet och vishet, fom un
der de fvârafte konjunkturer, aldrig ge-, 
nom ögonblickets trängande behof, aldrig 
genom den lifliga känflan af en närva
rande förlägenhett, läto förleda fig till 
afvikelfer ifrån den plan, fom hade den 
aflägfnare faran till föremål. 

3:0 De kunde aldrig föreßälla fig möj
ligheten af deras fäderneslands framfteg ! 
inre ftyrka, i territorial- och fabrik-indu-
firi , i handel och rikedom, till den vidd, 
fom de fifta 20 årens erfarenhet verkeli-
gen vifat. De trodde derföre, att den 
förhöjning j u tlkylder, fom national-lkul-
«îens tillväxt nödvändigt medför, bletve 

t fnart 



fnart antingen omöjlig at t utfordra, eller, 
om man med hv;id fara forn hellt vil i s  
fätta den i verket, få tryckande, att den 
(kulle tillfluta alla källor för national-för-
mögenheten, hämma de vigtigafte närin
garnas fortgång, och pä detta (ätt under-
gräfva grundvalarne för allmänna kredi
ten och folkets välftänd Hume förut-
fåg redan på fin tid ,  att Laiidtaxnn ( (om 
likväl ännu icke blifvit förhöjd en enda 
{killing öfver h vad den var 1751, då han 
Ikref detta ;  fkulle förhöjas ända till 95 
procent j han lag alla tillgångar till be-
Ikattning aldeles uttömda, och landets he
la egendom i ftats-kreditorernas händer, 
o. f. v. Denna irring var oflridigt den 
förlåtligafte af alla. Man målte fjelf haf-
va fett Engelfka Nationens näringsfram-
fteg, för att tro dem vara möjliga, Att 
England efter ett feniârigt krig mot alla 
Europas flora fjömagter och efter för
luften af fina A merikanfka kolonier, upp-
ßigit till ett öfver all trolighet blomitran-
de tillftånd} att det under ett ännu fruk
tansvärdare och oändligt koftfammare krig, 
allt vidare utfträckt alla grenar af fin o-

ut* 

*) Kan man oväldig t  påflå ,  att  en brytning af  
cienna art  icke t i l l  någon del  inträffat  och 
för en framtid är  fannolik ? 

Oj verf ätt aren» 



uttömliga induftri , förökat alla delar af 
fin omäteliga inkomft, vunnit ftyrka att 
bära fkatt i famma mon loin bördan af 
utfkylder ö kades, och vid hvarje nytt be. 
niödande vifat fig ega förmåga till ännu 
fiörre företag, — man mälle hafva upp-
lefvat och fett allt detta, för att kun
na föreftälla fig hvad menfkliga verk-
famheten förmår. De philofopifka ftats-
män, fom för tjiigu eller fyr atio år fedan 
Jkrefvo om Englands lån-fyftem, kunde 
omöjeligen förutfe defla utomordent liga ia-
&a. När Smith är 1776 utgaf fitt för-
träfliga verk, utgjorde Nationens beftäm-
da utlagor 10 millioner pund ßerling, 
och ftatslkulden 136 m llioner; och ehu
ru han, med en upprigtighet, hvilken 
var få mycket ädlare, fom den tycktes 
förfvaga hans egna läror, erkände, att 
landets rikedom och induftri, intill den ti
den icke frän någon fida varit lidande, 
varnade han dock tillika fin nation, att 
icke nalka fig altför nära intill fin förmå
gas ytterfta gräns ~). Han Jkulle hafva 
anfett det för fabelagtigt, om man fagt 

ho-

Månne denna varning i allmänhet någonfil» 
kan anfes fåfom aldeles öfverflödig, och inân> 
ne den lilläfventyrs någonfin varit det min
dre ,  än i  närvarande tid^hvarf? 

Öfverfättaren. 



honom, att Nationens temporella utlkyl-
der /kulle år 1799 vara tredubblade, de 
befcändiga utlkylderne fördubblade, ftats-
Ikulden uppftigen till 400 millioner, och 
att ändå inga fymptomer till förfall från 
någon fida vifade fig. Om han kunnat 
veta förut, att äfven national-inkomfter-
ne under deffa tjugu år Ikulle vida mer 
än fördubblas, hade han ej anfett nyfs-
nämnda förhollande lör en chimèrj ty dä 
hade han infett, att fkatt-bördan växte 
endaft i proportion af national-förmägan 
att bära den , och ftatskrediten i propor
tion af fin ftarkare grundval 

Utom de tre här utvecklade orfaker 
till deffa berömda Författares ovilja emot 
fyftemet af perpetuella ftatsfkulder, haf-
va de tillika grundat den på viffa all
männa och af omftändigheter oberoende 
fkäl, hvilka vi, för att upplyfa ämnet 
från alla fidor, vilja här i korrthet vid
röra. 

J.O Då en del af H cd sir edit or erne be
finna ßg i främmande länder, [kola genom 
detta fyflern flora fummor nödvändigt gå ur 
landet, och Nationen fåledei blifva andra 
Nationer Jknttfîsyldig. — Att Raynal i 
fina dundrande deklamationer emot de Mi-
ffliftrar, fom upptogo ftatslån, betjente fig 
af detta ganlka fkenbarat argument j att 
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han påftod det vara mindre orimligt, att 
genaft öfverlemna Rikets jord ät främ
mande Nationer, äfl att för detfas räk
ning odla den att till och med i Eng
land , ,  erfarne Författare ur föregående t i-
debvarf, och deribland en Poftlethwaite ™) , 
kunde yrka, att man borde upptänka mé-
del, hvilka hindrade utländningen att del
taga i Engellka ftatslånen^ och att det 
kunnat falla ännu andra in, att till och 
med använda amortifements-fonderne för 
att dermed fkilja ifrån fig denna klafs af 

N kre-

°)  En annan Franfylk för fat tare ,  focn år  1762 
utgaf ett verk med tittelr le Bilan de V Angle 
terre ,  geck i  l in  or imlighet  få  långt ,  a t t  han 
påf tod:  "a t t  England var  ä t t  anfe  fom en träl ,  
hvilken brukar den jord han bebor, endaß 
för att deraf gifva fiatt ät fin husbonde.'' — 
Sjelfva Montesquieu förfäkrade utan förbehål l ,  
"a t t  i  e i t  land,  fom har  ut ländfka f la tskredi» 
torer, jkall vexeUhir/en i förhollande till an-
dra länder alltid vara ofordelagtigSe Ej-pr. 
des Loix. 

**)  Förfat tare  t i l i  en år  17^0 utkommen Hi-
f iory of  the publ ic  reven ue.  — Stcuart ,  ehu
ru han icke lag det ta» ämne under  några rät t  
betydl iga (ynpunkter ,  yrkade åtminftone den 
med fundare grundfatfer  öfverensf tämmande 
meningen,  a t t  de t  i  vi i f fa  fa l l  var  förmonligare  
a t t  upptaga lån af  u t ländningen t i l l  3  pro
cent , än af inhemfke,- till 4. Polit. Occono-
m y ,  b o o k  I V :  4,  (h. 8.  
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kreditorer: — allt d etta är icke få aide-
les förundransvärdt. Men fvårare blir det 
att begripa, huru en Smith ockfå ens kun
de nämna detta inkaft, då det likväl o-
medelbart härftammar juft ur det mer-
kantilifka fyfteln, fom han med få flor 
ötverlägfenhet i ftyrka förmatt nedflå. 
När det en gång är bevifadt, att lån pä 
perpetuella annuiteter är den fördelagtiga-
fte methoden att fkaffa medel till utom
ordentliga utgifter, kan den omftändighe-
ten , att en del af deffa annu iteter nödvän
digt måfte falla i utländningars händer, 
icke blifva ett giltigt fkäl emot denna me-
thod, fa fnart man nemligen icke anfer 
penningen för den högfta och enda mått-
ftocken för all rikedom. De principer, 
fom egenteligen beftämma denna methods 
värde, blifva aldeles defammaj och fä 
länge det är fördelagtigare ( fom af Smith 
förft blifvit bevifadt ) , att till lågt pris för-
fkaffa fig en vara utomlands , än att till 
högt pris köpa den hemma, malte det 
ockfå anles vara mera ledande till ända
målet, att med (till en del) utländlka 
penningar fätta ett godt fyftem i verket, 
än att med inländfka penningar verkftälla 
ett ikadligt. För att i öfrigt inle hela 
fvagheten af detta inkaft och af den fruk
tan 3 att England ikall blifva andra Natio

ner 
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lier fkattfkyldîgt, behöfver man blott be-
tragta Englands ofanteiiga handels-balance, 
och dervid ölverväga ,  att don jämlörelfe-
vis hög (t obetydliga fumnian af utgående 
räntor ,  förholler fig till denna handels-
balance fom en droppa till hafvet. 

2 : 0  Att fints/kuldffyßemet leder en an-
Jenliir del af landets inkom/ler ur den indw 
flrioja folk-klajfens händer i overkfamma rån-
t et agar es. foder dejjn fifindmnda på de arbe. 
tändes bekoftnad, o . / .  v. — Jag made 
genaft anmärka,-att Smith icke till den 
graden motfagt fin egen theori, att han 
pä tninfta fätt inflämt i detta inkall. Men 
Hume, Black/lone, och en flor mängd fran-
fyfka och engellka Författare, hafva få 
mycket mera fäftat lig dervid, och ännu 
i  dag ger det ämne till ändlöfa deklama
tioner. Detta argument är i Ijelfva ver
ket det fattigafte af alla ,  och förtjenar ,  
oaktadt fin flora kredit, knapt en veder
läggning ,  emedan äfven den ringafle upp-
niärkfamhet gör fylleft för att upptäcka 
den grofva villfarelfe hvarpå det hVilar. 
Det är ej ftatslånen fom tiOlkapa kapita-
li l lerne :  de finna de m redan för  f ig.  In
nan lån kunna vara gjorda, mätte 'det 
nödvändigt gifvas perfoner, hvilka af an-
fenliga kapitaler icke kunna göra ett bät
tre bruk_, än att förränta dem. Om det 

N 3 i. vä-
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s våra dagar vanliga Ikriket emot denna 
mennifko-klafs, egde den ringafte grund, 
malte det inbillade onda uppfökas i orga-
nilationen af ett till hög kultur och flor ri
kedom upphunnit borgerligt famfund, och 
ej i lan lyltemet. Ingen ting är mera falfkt 
och oiniakligt, än att betragta kapitalifter 
eller la kallade räntetagare fåfomenfkad-
lig m< dborgare-klafs. De äro det lika 
litet, tom jordegare , innehafvare af hus , 
köpmän och fabrikanter; och långt ifrån 
att vara en börda för Staten, fom tvärt
om i alla fina näringar, företag, behof 
och krafter fkulle fnart och känbart erfa
ra förluften af denna klals, utgöra de en 
nödvändig och oumbärlig beftåndsdel, o» 
fkiljagtigt hörande till den flora kedja, 
fom fammanholler och omfattar alla lem
mar af ftatskroppen *). 

3:0 

*) Af ungefär lika ftyrka är det argument, 
fom tillägger lån-fyftemet fkulden för agiote» 
ringen. Hvareft en gång hågen och fkicklig-
heten till denna handel finnas, fltall aldrig 
tillfälle dertill faknas. Om i England ing» 
ftats-obligationer funnes, ikulle Bankens och 
Oftindifka Compagniets aftier, och kantke äf-
ven utländlka ftats-obligationer dertill nytjas, 
1 öfrigt måfte man förit afgöra, till hvad graA 
denna rörelfe är Ikadlig för Statea : äfven i 
detta ämne fynas ganika omogna och förvän« 
da begrepp vara lådimde hos aUmâabetçni 
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g :o Stats lånen fdtia kommande venera* 
tioner i nödvändighet, %tt betala den när
varande generationens iï,gifter. De b r t un
ga på ett ordttmåtigt /Ut ännu ofödde ef
terkommande med deras förfäders dårfknper 
och utfvdfningar. — Detta inkaft har, 
under den ena eller ardra lktpnaden, u-
tan undantag blifvit framftälldt af alla lån-
fyftemets motftandare. Vid förfta pâfe-
endet kan ockfå intet vara mera förblin
dande och förförilktj men förvillelfen 
upphör, få fnart man upphöjer fig till 
fanua och värdiga begrepp om verkeliga 
naturen af en Utåt. Borgerligt famfund 
är för ingen d-^l en följd af enkla , för 
fig fje 'f beftaend"», ofammanhängande„ 
frän h varandra (kilda generationer: det 
är tvärt om ett flört, oförgängligt helt,, 
hvilket koaftigt iammanbinder aflägsna år
hundraden med hvarandra j det är refill-
tatet af ett kontrakt, fom för evigheten 
( fa långt menfkliga begrepp hinna ) är 
flutit och på evigheten är beräknadt. De 
åtfkilliga generationer, fom utgöra detta 
famfund, äro, i ordets högfta bemärkel-
fe, till ett väfen fammanbundna och ga-

N 3 ran-

Mirabeau, och andra dekläimatorer af  farama 
art3 hafva af  pri  vat-affigtejr  framftäl l t  denna 
handel i  ett  falfct  och öfverdrifvit  farl igt  l jus» 

Uti ßf Författaren, 
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ranterade: deras beflut och lagar, deras 
lördelar och olycksfall,  deras vishet och 
fellfeg — all t  måtte de gemenfamt an-
fvara för,  åtnjuta och fördraga. När 
det kommande ilägtet vill  deltaga i de 
fördelar fom det närvarande och de länge-
fedan förlvunna beredt,  i  offentlig fäker-
het och laglig ordning ,  i uppfoltran och 
kultur,  i  national-anftalter och national
rikedom ,  i kontier,  vettenlkaper, och 
förljufvad fammanlefnad j när det vill  
deltaga i  frukterna af föregående genera
tioners mödofamma arbete ,  i glanfen af 
deras välförtjenta beröm ;  hvarföre (kulle 
det icke tillika deltaga i  de koftnader, 
lom med detta olkattbara fördelars bere
dande och vidmagthollande varit  förknip
pade? Hafva de krig, från hvilka en 
fortvarande ftatsbörda uppkommer ,  få vi
da de kunna anfes för rättmätiga och nöd
vändiga ,  blifvit förda blott til l  fördel för 
den nu lefvande delen af fambället? Och 
äfven om detta krig härledt fig ifrån mils
tag och paslioner, upphörde dertöre den 
Regering ,  fom beflöt dem ,  att förja för 
kommande flägter ,  lika fom för ofs, och 
fkulle de förra mindre än vi vara för-
pligtade, att  taga ftyrelfens välgärningar 
i  beräkning, lika mycket fom defs fel? 

H var 
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Hvar och en verkelîgen vis anftalt, 
§r det defsutom icke blott för den när
varande generationen. När ett af Staten 
antagit fyftem, var i de oniftändigheter , 
under hvilka det uppkom, det bäfta , för-
tjenar det efterverldens erkänfla lika myc
ket och ofta mera, än deras fom ome
delbart hafva nytta deraf. Är ftatsfkulds-
fyftemet afgjordt förmonligare, än alla 
andra, hvilka i defs ftälle kunnat väljas, 
få förlorar det äfven för efterverlden icke 
fitt företräde. Skyddar det, oaktadt alla 
de bördor hvaraf det är åtföljdt, den när
varande generationen från ett ännu ftörre 
ondt, få måfte det ockfå, äfven med des-
fa bördor, för de kommande generatio-
nerne ännu vara en välgärning. Den 
ftörre förftöring af kapital-rik edomen, fom 
det förebygger; den haftigare eriättning 
för det förlorade, fom det förlkaffar; det 
lif och den Ipänning det ger induftrien; 
allt detta är ren vinft, hvaraf de ome
delbara intereflenterne, fom fjelfve erhol-
la en ringa andel, öfverlemna det mefta 
ät fina etterkommande. 

När detta törltärkta famband emellan 
de olika generationerne betragtas från en 
allmän iynpunkt, lägger d et fnarare grund 
för ett gillande omdöme öfver lånfyfte,-
®etf  än iör ett inkaft deremot. I de ti-

N 4 der 
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der vi upplefvat, är hvar och en anftalt, 
iom bidrar att faftare lammanknyta fam-
fundsbandet, och fom underholler begrep
pet om Statens ouppiofliga varagtighet, 
i  all fin helgd, redan i detta enda affe
ende , af högt värde. Man kan icke niifs-
känna, att ju Engelfka kredit-fyftemet, 
under de ftormar fom med undergång ho
tat h varje ftatsförfattning, medverkat till 
den Engelfka conilitutionens räddning. H var 
och en fom begriper och känner, hvad 
omftörtningen af denna conftitution fkulle 
verka pä England och på allt hvad fom 
flår i fammanhang med Englands vidt om
fattande exiftens; hvar och en fom för-
fiår att bedömma, hvad ett ladant flag 
ikulle verka på menfkligheten j den må 
afgöra, om Storbrittanniens flatslkuld, i 
fall den ockfå blott fkulle kunna räknas 
ibland biorfakerne till Engellka conftitu-
tionens vidmagthollande , icke redan från 
denna fida allena, är att anfe f åfom ett 
välgörande band * ). 

4:0 

*) Necher fager i fitt förda arbete öfver Fran» 
fylka finantferae, i anledning af ftatsfkulder : 
' 'I fria Stater, t. ex. i Englançl, blifva de 
repuhiilianifia dygderna kanhända forfvagade 
genom ftatsfkuldens höga belopp, emedan en 
flor del af Nationen derigenom vänjer f;g a1i 
frakta der. ricgafte ikakning i regeringen,. 



4:0 Lån-fy /lernet ekar Negerin gent får• 
måqa, ntt inlåta i koßjamma krig : d/ven 
derigenom okar det i allmänhet häpen för 
krig : dit förleder få vdl Regent er, fom Na 
tioner, aft med den fiôrfia Idttfinnighet for• 
an i e da och fôrldnga den forßrdckligafle af 
alla olyckor: det är fåledet fredens farliga' 
fie fiende. 

Detta argument är i visft affeende det 
aktningsvärdafte af alla - och om det ock-
fä ikulle fakna all grundlighet, förtjenar 
det dock, i affeende pâ defs menniikokär-
liga fyftning, att med en ferdeles akt
ning beftridas. 

Jag vill tro, att jag i början af när
varande underiökning tydligt nog förkla
rat mig deröfver, att de utgifter , fom af 
ett krig föranledas, alltid äro att anfe få-

N 5 fom 

den obetydligare förändring i fina politilka 
förhollanden, fä fom den ßor, fa af alla olyc
kor Q de V a dminzjlration des finances , Vol. //, 
tap. 10. ). Jag tror icke, att denna republi-
kaniferar.de yttran af en monarkifk Minifter » 
fkall med fkäl kunna anfes fåfom äkta repu-
blikanifk\ ty hos en val organiferad Nation, 
är den frugtan ha n här o mtalar, oftridigt en 
af de fcrfta allmänna dygder. Jag har lik
väl velat anföra denna yttraa, emedan den 
öfverens^ämmer med den anmärkning fom här 
ofvanföre blifvit gjord. 

Not taf Författar ev.. 
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fom ren förluft för Nationen; att denna 
förlufts verklighet, icke genom någon 
method att beftrida defla utgifter, kan fö« 
rekommas ; att lån-fylieniet, lika fom al« 
la andra methoder, leder till ren m iltning 
af de kapitaler, fom till krig användasj 
och att det endaft derigenom eger lore-
tridet, att det erbjuder den lättade , ha-
ftigafte och läkrafte erfättning för det för
lorade. Den förebråeifen, att jag Ikulle 
hafva talat till förfvar för krig, da jag 
fökt utreda detta fyftems lördelar, träf
far mig fåledes icke. Jag Ikulle fall me
ra , om det kunde bcvifas att detta fy* 
ftem i Qeifva verket egde den förderfliga 
förmåga, fom man här tillägger detfam-
ma, utan betänkande medgifva, att man 
borde önika det, oaktadt alla de fördelar 
det i öfrigt eger, för alla tider bannlyft. 
Jag tviflar likväl ganfka mycket, att den
na belkyllning fkall kunna beftå inför cn 
grundelig granfkning. 

Man fkall väl icke kunna belkylla nå
gon ftatsman , lom icke förfallit i ren ga-
lenlkap, att han i och för fig §ellt kan 
finna ett nöje uti att öka ftatslkulden, och 
att han börjar ett krig blott dertöre, att 
det igenom Statens kredit blir honom lätt, 
att anfkalFa de fummor, fom till krigets 
utförande erfordras* Om i detta argu

ment 
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ment (kall vara någon rimelig mening, 
måfte det lyda fålunda: Om lân-fyftemet 
aldrig varit uppfunnit , fkulle det i män
ga fall blifva en omöjlighet för Regenter 
och deras rådgifvare, att befluta eller 
förlänga ett krig. Huruvida detta i Ijelf-
va verket få förholler lig, kan egenteli-
gen blifva föremålet för närvarande un-
dcrfökning. 

För det förfta, fäger ofs en läng och 
bedröflig erfarenhet, att blodiga och tal
rika krig blifvit förda, innan man ännu 
kände några ftatslkulder, och ännu mera 
innan deiïa Ikulder blifvit på ett regel-
bundit fätt fonderade. Det gifves ännu 
andra methoder att i en mer eller mindre 
ordentlig väg beflrida de utomordentliga 
utgifter, fom ett krig fordrar j och om 
älven defla methoder icke exiflerade, Ikul-
le nöden eller pasiionen, när de en gäng 
beflutat defla förfärande företag, aldrig 
vara i förlägenhet för möjligheten att ut
föra dem, hvad medel de ock flutelige» 
vore nödfakade att tillgripa. 

Lät ols likväl antaga -— fö r att med-
gifva det ytterfta — att utan lån-fyfte-
met lkulle tid efter annan ett krig alde-
les uteblifva, ett annat förkorrtas : 

bvad 

*) För att holla mig fä nära Tom m'jjiigt vid 
motståndarens fvnjiunkt, utelämnar jag här al" 
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bvad (kulle Väl deraf följa? Förnuftigt-
vis intet annat, än den önfkan , att detta 
fyftem aldrig exifterat. Men detta Hr, 
— i andra ord uttryckt, — en önlkan , 
att aldrig Nationernes utbildning och kraf
ter måtte ernå den punkt, hvartill de in
om några Europeifka Stater upphunnit. 
Lån-fyftemet är icke en uppfinning af nå
got fysflolölt hufvud: det är ett af den 
ftigande national-rikedomens naturliga re-
fultater. Den fom vill förkafta detta fy-
ltem af det ikälet, att-det lättar utföran
det af krig, malte nödvändigt, för att ic-
ke falla i den fiörfta inconfeqnens , ätven 
med ovilja anfe alla de fociala framfteg , 
hvaraf det är en omedelbar löljd. Han 
måfte gifva företrädet åt råhetens och 
vanmagtens tillftånd framför ett annat fom 
vore utmärkt af kultur och ftyrka, få vi
da det fednare ger näring åt ett och an
nat ondt, hvilket under det förra ej kan 
ega rum. Det fy nes mig att frågan är 

till-

deles den händelfen, di ett krig, fom utan 
15n»fyttemet (kulle uteblifva, vore med alla 
fina åtföljande olyckor } likväl ett ganlka nöd
vändigt och ganlka välgörande krig. Att få» 
dana krig gifvas, lär väl ingen i allmänhet 
neka, och i affeende på ett fädant vore tor» 
luften af krediufyftemet ovilkorligt fkadlig. 

Mat af Förjaltaren» 



tillräckligt befvarad, när man flyttar den 
inom denna vidgade tank.ek.rets. 

I öfrigt vore det en flor villfarelfe 
om man inbillade fig, att lån-fyftemet 
ger förmåga till aldeles gränslöla efForter. 
Man kan genöm detta fyftem vifferligen 
härutinnan gä längre , än genom alla an
dra methoder j men älven defia efforter 
hafva dock deras gräns j och en omftän-
dighet fom förtjenar uppmärkfamhet, är 
den, att man genom intet annat fyftem 
kan lättare och riktigare erfara när man 
nalkar fig intill denna gräns. Den förö
kade häftigheten af ftats-obligationernes fal
lande i värde, ger en omifskännelig och 
nyttig varning, lika fom i allmänhet deiï'a 
obligationers kurs i fina betydliga förän
dringar ( de fmå äro ofta beroende af till
fälligheter eller till och med af uppfâtli-
ga tillftällningar ), är en för ftyreifen fä* 
ker thermometer. 

Välviljande mennilkor måga derföre 
fortfara att anklaga ftraffbarheten af o-
nyttiga krig, och äfven ömma vid de 
rättmätiga krigens nödvändighet: lân-fy-
ftetnet förtjenar likväl icke deras ovilja. 
Afven med fin förmåga att lätta utföran
det af krig, kan det icke rättmätigt blif-
va ett föremål för deras mifshag. Det 
•ore  e s  phj lan t rop i  a f  be fynne i l ig  ar t ,  

att 



att under det man ifrar möf menfkl'ghè-
tens irringar, icke åtminftone unna den 
de hjelpmedel, genom hvilka defla irrin
gars följder blifva minft tryckande. 

Bejkrifning ofver Cirkulations-

Bruket vid Fa hl un och i nä gr a 
der intill belägna Socknar. 

•Det fätt, hvaruppâ mennilkor begagna 
fig af jordens allfter ti ll lifvets uppehälle ,  
torde kunna bftragtas under några huf-
vudfakeliga gradationer, tydligt utmärkta 
ifrån hvarandra. Genom folKmängdtns na
turliga tillväxt uppkomma (törre bebof 
för denfamma, och från defHi ökade be-
hof komma fedan ökad omtauka, rådig
het, arbetsdrift och uppfinningsgäfva : till 
belkydd för den bergning man genom des-
fa egenlkaper och bemödanden redan för-
fkaffat eller framdeles vill förlkaffa ftg ,  
känner man efterhand behofvet al gemen-
famt förfvar och af lagar, det vill laga, 
af Samhälle. Få denna väg har menni-
fkoflägtet alltid framgått ifrån vildhetens 
tillftånd, der jagt och fifkfångft gitva fö-
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da ât kringftsodda ilägter, utan famband 
fins emellan, till herdaletnaden, der vid-
fträckta och gemenfamma markers natur
liga, utan m ennilko åtgärd uppkomna bör
dighet, gifva föda ât de hjotdar, tom ^if-
va lifsuppehäile åt redan närmare iöre-
nade menniikor. Näßa lieget från detta 
iillltånd, föranleds genom nienmfkornas 
ökade antal och de rat uppkomna ftörre 
behof, leder till jordbruk, der mennifko-
konft och menniiko-arbete gifva jorden 
ftörre fruktbarhet, bereda utkomft för fle
ra mennilkor inom en infkränktare rymd, 
grundlägga egande-rätt till jord, och af-
fkilja genom efterhand mera fäkert beftäm-
da rålinier, den ena innvånarens landa-
mären ifrån den andras. Jordbruket for
drar likväl ännu, i denna fin barndom, 
marker af flor utfträckning, lör att kun
na föda fina idkare; defifes vidare fort
plantning och tillväxt, i förening med den 
fäkrare bergning och ftörre vallefnad hvar-
till den inom vifs rymd tältade mennifkaa 
genaft börjar och aldrig upphör att fyf» 
ta, leda det gradvis till högre fullkorn' 
lighet, hvars kännemärke är, att jord
brukaren förmår hämta fin bergning och 
beqvämlighet ifrån en allt mera inlkränkt 
rymd af jord. Denna fuUkomlighet vifar 
fig i fin bögita grad, när det möjligafle 

fiör 
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ftörfta antalet männifkor kann hämta 
föda och beqvämlighet af en vils grven 
jordfträcka. — Detta är mennifkoflägtets 
oafbrutna fortgång på denna förda och 
vigtigafte närings väg, lä länge inga all
männa olyckor ,  inga upplåtligt förtryc
kande eller falikt beräknade lagar ftöra den. 

Man kan villerligen med Jkäl påltå, 
att Sverige afläglnat lig längt ifrån den 
jordbrukets barndom ,  hvilken vi här med 
några få allmänna drag tecknat: det är 
likväl beklagligtvis lika gifvit, att vårt 
afftånd ifrån den filta tullkomlighetsgra-
den är föga mindre. Detta är en lika 
bedröflig fom oltridig lanning, fä länge 
ögat ganlka allmänt inom vårt land, ej 
mindre i våra till klimat och jordmon 
förmonlieare lottade och tidigare bebyg-
da provinfer, än i dem af fvårare kultur 
och 1'ednare befolkning, upptäcker vid-
Iträckta odlingsbara marker utan all be
folkning } betesmarker af jämn belägenhet 
och god jordmon, på hvilka intet annat 
arbete är nedlagdt än inhägnaden ;  magra 
ängar, fom ofta icke betala hallva fkör-
dekoltnaden} hälften af Rikets åkerjord 
liggande i träde ;  och foljagteligen i all
mänhet mångdubbelt mera jord nödvän
dig till jordbrukarens befgning, än hvad 
lom under en förbättrad kultur dertill 

fkul» 
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{kulle erfordras. De fia kännemärken äro 
beklagligtvis altför iäkra, för att lemna 
minfta tvifvelsmål cm den okunnighet och 
den vanmagt de bevittna; och Svenfka i-
dogheten 1er låledes ännu, ett gränslöft 
obrukadt fält liggande framför fig. Så 
länge detta fält antingen är tillflutit för 
induftrien eller det tillåtna bruket deraf 
icke begagnadt, fka 11 arbetsklafiens folk
ökning ,  i fiället för att vara en outtöme-
lig källa for nya boiättande, fjelfßändiga 
och närande hushåll, nödvändigt dels va
ra motarbetad, dels utgrena fig till hârdt 
beroende och vanmägtiga ,  eller till täran
de och i alla affeenden ofruktbara klafler. 

En nyttig förändring i detta för en-
fkilda välmågan och följagteligen för Sta
ten oförmonliga förhollande, beror ovii-
korligen af två omftändigheter: arbets
klafiens tillåtna och underhjelpta bofätt-
ning inom Rikets ofruktbara marker ;  jord
brukarens ökade kunlkap och fkicklighet 
att begagna (ig af den jord han innehar. 

För detta teclnare ändamål kunna vifier-
ligen både mänga och ve rkfamma bemödan
den inom värt fädernesland nämnas. Myc
ket är gjordt för allmänna upplysningen t 
denna väg. Andra länders framfteg hafva 
icke varit aldeles ofruktbara för ofs. En-
fkilde patriotilke män, med alt flags kun-

O ikap 



fkap och ait flags förmåga i detta ämne, 
halva med framgång fatt de läror i ver
ket , om hvilkas tanning och vigt de af 
andra länders exempel, af e gen lorfkning 
och egen erfarenhet blifvit öfvertygade. 
Ly fände vedermälen af jordegares bemö
danden , icke mindre för den förut meft 
b roende och mefl betungade Svenlka jord
brukare-klaffens ftörre Ijelfftändighet och 
välftånd, än för Svenlka jordens högre 
fruktbarhet och dermed följande förmåga 
att nära och fyflelfätta mångfalldigt flera 
arbetande händer, gifvas inom värt land, 
och man eger allt ikäl att hoppas deffa 
exempels icke altför fena efterföljd. 

Under detta berömvärda och med flo
ra fvårigheter förknippade bemödande, att 
frän andra länders kunlkapskällor, från e-
gen forlkning och egen erfarenhet , häm
ta fanna begrepp om rätta lättet att gif-
va Svenlka jorden en högre fruktbarhet, 
fynes man likväl föga hafva kännt och 
löga hafva begagnat fig af de fäkra un
dervisningar, iom kunnat erhollas ifrån ett 
i vårt hårda klimat redan naturaliferadt 
och på en föga förmor.lig jordmon redan an-
vändt jordbrukningslätt, ledan en mansålder 
tillbaka med högtia Ikicklighet och fram
gång allmänt utöfvadt kringom fläderne 
Fahlun, Säter och Hedemora , och i nå

gra 
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gra emellan dem belägna focknar.  En 
uppmärkfain âfkiidare ikal l  icke utan f tor  
förundran komma ifrån vara t i l !  kl imat 
och jordinon vicia bät tre lot tade provinfer ,  
och förfl  i  denna längre opp mot norden bi•  
lägna ort ,  i  f täl let  för  vidfträckta ödelig
gande men odlingsbara fkogsmarker,  t rä-
desgärden,  magra ängar och blott  t i l l  be
teshagar nytt jade l lät tniarker ,  f inna den 
af  naturen merandels (Vaga jordmonen ,  
genom cirkulation af  fäd och hö al lmänt 
fruktbärande och r ik;  odlingen öfverali t  
f i räckt  tät t  opp emot bergsfoten;  åker 
och äng l iggande under l ika bearbetning,  
vård och omkoftnad af  plog och gödning j  
ingen odlingsbar mark onytt jad,  och en-
dalt  bergen ikogheväxta ;  välmågan fynbar 
och al lmän.  Denna vc-rkeliga,  prakti ika 
och inhenifka jordbruks-Skolas höga värde 
har  l ikväl  utom th egen ort  vari t  löga 
kände,  och defs läkva läror ,  ehuru ut-
t träckta öfver alla  landthushållningens vig-
t igafle delar ,  t .  ex.  de olika jordmoner-
IH-S kä nnedom och behandling,  cirkulat ion 
af  läd och gräs ,  arif icicl  gödfe!  beredning,  
jordbi  uksredfka peins mekanifka förbättr ing,  
lät tade bergningsmuhoder o.  f .  v . ,  hat-
va fäledes töga el ler  intet  verkat  på jord
brukets  förkofran i  andra Svenfka provin-
ler .  — Man tror  fig derföre bufviulfa-
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keligen gsgna Fäderneslandet, dâ man här 
meddelar refultaterne at en praktifk och 
tillika tänkande Landthushâllares mångåri
ga forfkning och erfarenhet i detta vigti
ga ämne. Några förutgående hiftoriika 
underrättelfer af famma författares hand, 
om denna jordbruks-methods tillkomft och 
fortgång, torde icke vara utan interefle 
för Läfaren. 

I Fahlu-orten, fom före grufvans upp-
fcomft var en fkogbeväxt ödemark, der 
näftgränfande focknar fommartiden betade 
lin bolkap, har förmodeligen fvedjande 
varit förfta åkerbruket, famt de efter 
fverijandet gräsbärande ftällen, till ilog-
ängar nyttjade; lika fom de i fkogarne 
viftande Finnar ännu bruka. 

Vid grufvans och kopparverkets till
tagande Innit folkhopens tillväxt, hafva 
uppodlingar fedtrmera börjat komma i 
gång, hvilka, i anleende till omkring-
iiggande käri och {kogar, icke med fyn-
nerlig förmon hafva kunnat till iädesbär-
ning brukas : i anfeende till den för kop
parverks rörelfen nödvändiga mängden a£ 

'dragare , hafva defla uppodlade landsträc
kor i ftället meft blitvit nyttjade till gräs-
fearning, pä dît fätt, att då ett fådant 
odladt land, eller fom det här kallas, lind% 

tröttnat vid att bära ymnigt gräs, hat den 



213 

till åker felifvit upplöjd, gödd och med 
korn belâdid, hvarefter den åter burit gräs 
fa länge dien gifvit nöjaktig växt deraf. 
Denna gräsbärning har, efter jordmonens 
o l i k a  g o d h e t ,  k u n n a t  r ä c k a  i f r å n  3 3 4  
till 8 à 10 år efter hvarje gödning. 

Rågfädet, foni på defia vid berg och 
ikogar belägna fmå uppodlingar , af län
ge qvarliggande fnö och af jordfyra om 
våren var mindre förmonligt, har derföre 
blifvit föga nyttjadt; hvartill, utom den 
lördomen att råg pä denna jordmon icke 
kunde med förmon brukas, äfven de in» 
till defia fednare aren om hvarannan lig
gande och ferfkilda egare tillhöriga fmå 
tegar ockfå mycket bidragit, ehuru fjelf«. 
va åkerrymdern a blifvit ftörre och uppod
lingarne vidfträcktars. 

Nyfsnämnda fördom bibehölls länge 
näftan i hela orten. Man föregaf defs» 
utom att räg lör mycket mattade jorden, 
och man åberopade fig den erfarenheten, 
att detta lade ofta mifslyckades, Endaft 
ganfka få och fmå tegar blefvo derföre 
med råg belådde, utom på torra grusbac
kar, der intet annat fädesflag kunde växa. 

Denna b Ikyllning om rågens mattan
de egenikap härleder fig förmodeligen i-
från en lör tjock fåning, hvarigenom jor
den eller linden icke förr än efter en län-
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gre tid förmatt äter gräsgro, fedan rag« 
iadet borttagit tör mycket af gödfelns växt-
gifvande kraft.  Ofta har väl ockfå rag« 
iåningens mifslyckatide härflutit  af briftan-
de dikning på fur jordmon. 

Denna mening om rågfädet^ bibehölls 
häri orten till  för ti  up pä 1750-talet,  da 
en rik bergsman och fnäll jordbrukare, 
Rådmannen Engflröm, gjorde början med 
ett  ftörre odi i bätt re ordning behandladt 
rågfäde, fom emot allas förmodan myc
ket väl lyckades. Hågen att  få lika myc
ken fäd tom han ,  gjorde att  flera begyn-
te utvidga fin rågfåning; och denna har 
nu kommit få i  bruk, att  råg fås näftan 
på all  den åker, hvartill  man kan för-
Jkaffa fig gödning. Korn deremot, fom 
förut anfågs vara förnämfta fädet,  nyttjas 
nu ganfka litet,  fedan man af erfarenhe
ten funnit,  att  då rågfädet vederbörligen 
fkötes, är det ibland de fäkrafte och med 
gifvande, men kornet deremot ömtåligaft 
och meft utfått  för mifsväxt. 

I  följe häraf fas nu för tiden råg på 
näftan ail  den jord, fom göd es -, blandläd, 
det vill  fäga korn och hafra lammanblan-
dade, på den bättre, och hafra på den 
niagrafte ogödda jorden -y  hvilket allt  går 
i  en oafbi uten cirkulation. 

Den 
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Den meningen, atft jorden här inom 
bergslagen icke vore ferdeles tjenlig, el
ler kunde bibehollas i häfd längre än ett 
års fäde för hvarje gödning , bibehöll fig 
något inuppå 1750-talet, då, få väl me-
delft några malm-uppfordringsverks inrätt
ning med vattendrift är 1755 , f°ni kop-
parfmältningens upphörande vid de ifrån 
grufvan aflägfnare hyttor, mera än 100 
häftar , fom till della körfior varit nyttja
de , blefvo lediga och en flor del af de
ras egare utan förtjenft och utko mft. Den
na fvära utfigt för flere af defie , dels ge
nom ålder, dels ock genom fvåra i g ruf
van lidna kroppsfkador, till tyngre arbete 
oförmögne arbetare, ökades genom det 
år 1756 om vintern uppkomna höga fpann-
mâlspris. Detta föranlät några, att affi
na Imâ jordägor upplöja vida mera än 
h vartill gödfel kunde Ikaffas, för att ge» 
nom ett till två års hafre- eller bland-fâ-
ning utan gödning, erholla något mera 
fäd till uppehälle. 

Som detta af några gjorda förlök med 
flera års fäning å rad, medförde all ön-
lkad fiamgång, har ifrån den tiden ett 
vidfträcktare fädesbruk här i orten upp
kommit, ocfi i fynnerhet inom de fift för
flutna tjugu åren blifvät ganlka allmänt, 
Man har derunder funnit,, att ehuru magra 
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denna ortens jordarter äro , kan dock en 
flor del af dem uthärda med tvä till tre 
hafre laden utan gödning, då gamla och 
af gräsbärning uttröttade lindor till åker 
upplöjas. Några gä härutinnan få långt, 
att de årligen befâ nära hälften af all fin 
jord. 

För att kunna verkftälla denna vid-
flrackta fåning, och ändå bibeholla egen
domen i godt ftånd, har man allmänt bör
jat täfla om att på allt möjeligt fätt för
öka gödlel-tillgången med åtfkilliga främ
mande ämnen : få att merändels allt kan 
efterhand i rätter tid blifva för râgtâning 
och federmera igenläggning till gräsbär-
ning förfvarligt gödt. 

Allmogen i de omkring Fahlun beläg-
ne focknar,.har i förra tider allmänt bru
kat öppen åker med hvartannat års träde 
och ferikilda beftändiga ängar och flogar. 
Detta fortfor till vid pafs år 1750, da en 
tänkande bonde i Schedvie focken, vid 
namn |ohan Andersfon i Stora Klingsbo, 
gaf anledning till förändring af denna ur
gamla jordbruks-method. Han blef, ge
nom flere i Fahlun boende bergsmäns del-
agtighet i ägorna inom famma gemenfam-
ma hägnad med honom, föranlåten, att af-
vika ifrån bruket af beftändigt öppen å-
kerJ ; ioch att, fåfojn dea  börja med/ci r-
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kuiation. Olika behof föranlät li kväl härvid 
någon olikhet i brukningsfättet : bergsmän
nen behöfde mera hö för fina många draga-
re , och togo i följe deraf aldrig mera än ett 
fäde af fin jo rd ; de gödde på nyplog, befåd-
de den med korn och lemnade den äter till 
gräsbärning : nyfsnämnde bonde deremot 
behöfde mera fäd för fitt hushall och halm 
för fin talrikare bofkapj han befâdde der-
före hvarje fiycke 3 à 4 år å rad, innan 
han gödde det till gräsbärning. 

Härigenom fick han årligen ett vid« 
flräcktare utfäde pâ fin lilla egendom, än 
de fom egde' mera jord, men nyttjade 
öppen åker med hällten deraf i träde; 
och i följe deraf erhöll han ocklå mera 
fäd: fom hans äng årligen göddes, fick 
han mera hö och kunde fåledes uppföda 
och underholla flera bolkapskreatur. Man 
vet ännu omtala, huru denne man vid 
alla famqväm, och i fynnerhet under gå
endet till och ifrån kyrkan, yrkade cir
kulations-brukets antagande, undervifade 
om fättet huru det borde förrättas, och i 
fynnerhet vann hafiigt bifall af focknens 
ungdom, fom vid alla tillfällen famlade 
fig omkring honom, för att höra honom 
tala. Detta exempel a f jordens vidfträck-
tare och högre bördighet famt af jorde-
garens växande välmåga- oc}j denna un-
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d^rvisning, gjorde att förft nâgre jordega» 
re, loin hade fina egor fkilda ifrån an
dra , antogo famma brukningsfält, och er
hol lo därigenom en bïttre ur kom it för fig 
och de fina. Detta çick vïl i början myc
ket långfamt till vâs<a; eniedjtn d> voro 
få , lom häftigt ville öfvergitva en gam
mal vana Men vid d-n fortlatta åiynen 
af en obeftrideligt högre vint!, började 
änteligen flera ga i den förtjente man
nens fotfpor; och förändringen g ck flu-
teligen med ganlka (kyndlamma ft^g. 
Denaa reformator i fin ort och litt yrke 
fick till och med öfverlefva och fe, att 
de flefte inom focknen varande trädesåkrar 
lades i cîrkulations-bruk j och Schedvie 
focken, förut utmärkt af fin äfven i Dal-
bygden ovanliga vanmagt och fattigdom, 
härieder endaft från denna förändring fi
na invånares nu varande allmänna och be* 
tydliga förmögenhet. 

Cirkulationsbruket har federmera få ut-
vidgat fig till näftgränfande focknar, att 
man i Wika, Torsäng och en ftor del af 
Tuna, nu mera näppeligen 1er någ on öp
pen trädesåker. 

Sedan la månge kunnige män lkrifvit om 
Svenlka jordbruket, defs utöfning, upp* 
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hjelpande och förbättring ; fedan defie För
fattare fträckt deras forlkning få väl till 
jordens indelning , fom till åke rredfkap och 
andra delar af detta yrke} torde det fynas 
vågadt, att vilja ficrifva något nytt i det
ta ämne. Men (om denna orts jordbruk 
och arbetr.ingsfätt i många delar Ikiljer 
fig ifrån de flefla andra orters, tar jag 
mig den friheten, att, efter anmodan, 
och utan att vilja upphäfva mig till nå
gons undervifare , endaft anföra, huru 
den , i jämförelfe med de födra provin-
fernas af naturen feta och fruktbärande 
jordmon, här i orten öfver allt rådande 
magra, och fom defsutom genom fitt lä* 
ge i dälder, emellan berg och ftenar,be-
ifår af flere jordarter, brukas efter hvar-
je fin omväxlande art och belkaffenhet, 
uti en ftändig cirkulation af ömlotn fäd 
och gräs. 

Som defla jordarter är o flere, och h var
je af dem fordrar fin ferfkildta handtering 
och egna brukningsfätt, om deraf fkall 
vinnas all möjelig nytta och afkaftningj 
vill jag här uppräkna de allmännafie, 
hvarunder och till hvi lka fedan de öfrige , 
efteç deras olika art och befkaffenhet, u-
tan fvårighet kunna hänföras. 

Jag vill anföra dem i följande ordning: 

I. Ler-



I. Ler-jord. 
II. LJtt-jord. 
III Myr.jord. 
IV. Grus-jord. 

Innan jag företager Çelfva belkrifnin-
gen, torde det, i anfeende till landsor« 
ternes olika tale- och beräknings-fätt, va
ra nödigt, att för ft anföra, h vad ätfkilli-
ge härvid förefallande ord och benämnan-
den betyda 

Med Ler-jord förftås icke allenaft den, 
fom har en faft lera till grund j utan äf-
ven defs lå kallade matjord, eller den 
fruktbärande delen, fom plöjes, harfvas 
och fas, bör äfven beftå af en god lera, 
eller åtminftone till ftörre delen vara det. 

Lått-jord beftår ofta af något lera och 
mera fin och mullig (and. Den har iäl-
lan lera, utan merändels (amma jordart, 
till grund. 

Den /o/a lättjorden beftår mefta delen 
af en fin och niuliig fand; hvarföre man 
j denfamma utan hinder och fvårighefc 
kan plöja få djupt fom man vill. 

Myr-jord beftår af en mängd ifrån hög-
Iändtare trakter, uti dälder och lågländta 
italien fammanflutne och förruttnade väx
ter , ofta till flere alnars djup eller tjocklek. 

Grus jord ar högländ och beftår af en 
del fmåften , gröfre och finare grus, blan
dade med någon berg-jord. 8ö 



a s i  

En Ref Rang, är denna ortens fimpla 
jordmätnings-inftrument, innehollande Jex 
alnar i längd och indeldt uti tiondelar, 
hvarigenom vid deffe mätningars uträk» 
ning, eller qvadrering, hundrade delar 
uppkomma. 

Ett Spnnniand, är en vidd, lom , maten 
med denna Häng , inneholler 7200 qvadr. 
alnar. 

Ett Snesland, är del af fpannlandet, 
eller 360 qvadr. alnar. 

Ett i andland, är T5del af fneslandet, 
eller 36 qvadr. alnar. 

En Ka fl i, är ^ del af /br-alnars ref-
üangen , och fom vid qvadreringen gör 
på 1 Bandland 100 q v. kaflar. 

I Snesland 1000 dito. 
i Spannland 30,00c dito. 

Med ett la// gödning förftås 3 ' cub. alnar». 
hind y ett gräsbärande jordftycke, fom 

$örut varit åker. 
Ldgga igen, är att förby ta åker tili 

lind-
Ny-brytning, är då ett land, eller gam

mal äng, fom förut aldrigvajït åker, der» 
till förfta gängen upplöjes och till åker 
Ibrukas. 

Gammal lind, den fom i flera år, elle* 
f» långe att 4en börjar tiöttna 3 burit gräs. 

Jfa 



Ifa fig, är då ifrån ett utfådt råg- el
ler annat fädes-korn flera Hand uppväxa. 

Tofning, betyder detfamma. 
Ny v Alle eller Bete, är de nya fkott, 

fom ifrän gräsrötterna uppväxa efter hö-
bergningen. 

Ny-plog, då en gammal lind till åker 
upplöjes. 

Skum-ploja , är att icke göra plöjnin
gen djupare, än uti half va nyplogs-fåror
nas tjocklek ,  eller högf t till tre lumi djup. 

Plog-fåra, är den jord fom plogen 
upptager och vänder under (ift framgående. 

Tarf-Jyra,  kallas när, året efter lkuin* 
plöjningen, plogens gång Halles fä djup, 
att den vid nyplöjningen nedftjälpte gräs
vallen blir uppvänd. 

Gamma/ åker, kallas jorden efter den 
plöjning, fom lker efter d^n pä toi Hy
ran fadda fädens i kärning, då, i anleen-
de till den förut omnämnda gräsvallens, 
genom förenämnde operationer och fades-
bärning, lönderkörande och förruttnelse, 
den liknar en trädesåker. 

Plog, därmed förflås Da l-plogen, fom 
efter behof kan köras både m ed en och 
två häftar, till flörre och mindre djup. 

Aker-harf, den allmänt vanliga med 24 
à 28 fyrkantiga, fpetfade och väsfte pin-
niar. 

Gas-



GSsfot-harf,  är väl på flera fätt gjord ;  
men här fördas den trekantige med 11 
pinnar ,  foni hafva flågot aflångt trekanti
ge och krökte blader uti nedra ändan. 

Skrinda, är ett vinter-åkdon till hö-
körning med en häft ,  och hvarä ordinärt 

ladas 40 kubik-alnar hö. 

Ämnet fkall blifva framßäldt under 

följande fördelningar: 
1 § Ler-jorden och de/s flerfallai ga in

delning till cirkulations-bruk. 
a) Med 10 års omgång och att göda 

på ny-plog. 
b) Med il à 12 års dito. 
c) Att fåfom uti a och b göda på ny-

plog, och utan trädning råg-fa till igen-
läggning. 

d) Att med föregående indelningar få 
hafra på ny-plog och endaft göda vid i-
genläggningen. 

e) Att igenlägga med tof-råg. 
2 §. Ldtt jord och huru den efter anför

da I4tt och indelning han brukas. 
3 §. Den In/are låt t jordens handter ing. 
4 §. JMyr-jordtns bru kning/ätt. 
5 §. Grus-jordens handterande till åker 

och fådesbdrning. 
6 §. Åkerrtdfkppen. 
1 §. Åkers plöjnings- tillrednings• och 

[anings-fatt. 8 §. 
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8 §. Dikning. 
g §. Hobergnin.g. 
I o §. Sddesbergning, upptag • cch tork

nings-fått. 
II §. Artißciel gndfels beredande och der-

vid brukeliga ämnen och v erktyg. 
12 §. Den till åtfkilliga arbetens förrät

tande erfordeliga tid. 
13 §. H v ad [om indrar cirkulations-bru-

hts igångfättnnde i de ôjriga, he ft de Jô-
dra lands ort er ne. 

14 §. Projekt t hwu det vanlign allmän
na trddes-åkerbruket kan med me (la bå tnad till 
cirkulation Jorvandlas. 

I §. Ler-jorden och defs flerfalldiga in
delning till cirkulations-bruk. 

Vid befkrifningen om de förut uppräk
nade jordarternas lerfkildta indelnings och. 
bruknings-fätt, bör jag förd nämna leruv , 
fålom den förmonligafie, la i anfeende till 
dels alltid lemnade kärnfullafte fäd och. 
ech gräs, fåfom ock i goda år den nv It 
gifvande, jemte det att hon äfven län^ft 
bibeholler den fettina och fruktbarhet, 
fom henne genom gödning och god Iköt-
fel blifvit meddelad. Denna jordart bör 
iâledes, i anfeende till fina mänga goda 
egenfkaper, med rätta anles för den for

na ni-



nämfia, faiftän den af torka är mera lidan
de ,  än de löiare jordart- jrne, dâ de ärö 
uti tillbörlig hiifd. Emcdlertid och ehu
ru den h.iir i  orten är i al lmänhet af na
turen mindre bördig ,  än i de lödra or
terna, träffas den likväl, och af olika 
godhet. Denna orts innehafvare af jord 
äro merändels ganfka fmâ poflesfionater, 
fom, för att under de höga fpannmåls-
priien undilippa köpa fa m ycken läd, och 
till deras Ivära körflor erhålla ett krafti
gare och tillräckeligare foder för deras 
dragare ,  under de lednaie aren på flera 
lätt indelat deras jord till cirkulation, och 
vunnit anferaligt både uti fäd och hö. Me
thoderna dervid äro följande; 

a) Med jo :dedels :nd<elningen, hvar» 
vid fyra delar bära fäd, en del trades, 
och fem delar ( foai ir hälften af hem
manet, eller utaf a l der.) jord hvar och 
en innehafver, fedan ierfkilda flog-ängar 
icke finnas ) bära gris. 

Denna cirkulatioi verrkftälles pä föl» 
jande fätt ;  

a) När tillging Er på gödfel, iå att 
råglåning kan pä nyplog få göras, riftas 
och upplöjts den icdededen, fom burit 
femte arets gräs ,  fliaxt eefter defs af bor
gande, till ett godt qvartters djup eller 
tjocka faror. JDetta b5 r '  fce åtminöone 

v 
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uti, och heldft vid medlet af, Julii må
nad, fâ att bemäldte plöjning må utaf 
fölens och luftens verkningar, till (anings-
éiden erholla ett flags hvila eller trädning. 

För att vinna en la tidig plöjning, 
ach icke vid denfamma af höbergningen 
vara hindrade, bruka âtfkillige omtänk-
famme hushållare, att med denna lorde
dels höbergning göra början, på det fät
tet, att, få fnart gräfet är afflagit, föra 
de det på ett annat ßälle till torkning, 
för att ik företaga och fullborda denna 
plöjning firaxt, eller vid infallande regn
väder under höbergningen. 

När denna nyplog hunnit torka, och 
andra fysflor medgifva, uppharfvas derå 
få mycken mull, fom möjeligen kan vin. 
nas utan att uppflita de nedvända gräs
fårorna } hvarefter gödfeln uttöres och 
jämnt kringbredes , få att râgfàningen kan 
i tid fa för fig gå och fäden lå väl lom 
gödleln, niedelft tvenne fnedars öfverkör» 
ning, på en gång nedhartvas. 

Vid denna fåning brukas merändels en 
af något gödfel och flere fammanblanda-
de ämnen preparerad artificiel gödning, 
hvilkens myckenhet efter jordmonens be-
hof afpaflas. På denna mae;ra orts lera, 
äro fyratio à femtio lals pä ipannlandet 
Ibrukeliga. Har någon tilltalie till mera , 

t. ex". 
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t. ex. till (extio lafs på hvarje fpannland, 
anles det för en koftn ad, h vilken få väl 
fades- iom gräs-växterne fedan väl betala. 

Utfädets qvantite t rät:as efter gödfelns 
och jordmonens bcfkaffenhet j och utaf 
dem , (om icke äro älfeare af för tjock 
råg, lås fällan ötver, men väl under 
två Ijerdingar på fpannlandet. 

b) Efter rågens flsärnng upplöjes det
ta land , för att näfta vår med omkring 
fyra fjerdingar korn på fpannlandet be-
fås, hvilket fädesflag holies före då fä 
en bättre växt, än d,å dertill nygödes. 

c) När kornet är alb;rgadt, plöjes få 
djupt, foni nyplogen varit körd, eller få 
att den nedvända gräsvallen uppkommer, 
hvilken då hunnit taga förruttnelfe, la 
att den låter fig tönderfcarfva, och , om 
den varit tjock, anfes ban för en göd
ning åt fädesväxten. Häruti fås den på
följande våren ett hafreblandadt korn , 
eller en få kallad ftridare bla ndfäd , af fem 
fjerdingar på fpannlandet. 

d) Så Inart åkern ifrån denna blandfäd 
blifver ledig, upplöjes den åter till nyss
nämnda djup, för att påföljande vår an
tingen med fem à fex fjerdingar hafra på 
fpannlandet belas eller ock då trädas, fom 
uti följande moment Ikall nämnas. 

P 2: e) 
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e) Om höften, efter hafrans inberg» 
giing, eller derpå följande vår, upplöjes 
denna gamla åker till fullt djup och hand
teras ledan fommaren öfver med årder 
och Iiarf, fom en annan trädesåker. 

fj Då denna trädning är fullgjord och 
åkern blifvit uti fitt rätta läge lagd, utfö
ses gödfeln till erlordelig qvantitet, fom 
etter jordmonens art är ifrån femtio till 
fexiio lais pâ fpannlandet, h varefter, el
ler ock under utkörfeln, den utbredes helt 
jämnt, famt, i fall den förut icke är till 
fullo fin , föderhackas, få att inga klini» 
par deraf blifva pä åkern. 

g) När allt på förenämnda fätt är uti 
ordning och fädestiden inne, verkftälles 
yågfåningen , af en del med endaft en à 
11 fjerding råg, och, för att vinna lin
dens ikyndfamma groning och att förfta 
året få ett bättre och mera fmakeligt hö, 
utfås ftraxt efter rågen, till fyra fjerdin-
gar höfrö, eller upprifsladt hö-fmål ifrån 
lador och foderrum, fom allt fedan pä 
en gång med vanliga åkerharfven ned-
harfvas och ftraxt derpå vältas, för att 
få väl vid rågens fkärning, hvilken bör 
fke få nära möjligt är nedåt jorden, fom 
vid förfta årets höbergning, utaf uppeftå-
ende kokor icke vara hindrad vid llâning 
och räfsmng. 
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Nar jorden är vederbörligt dikad och 
på förenämndt fätt gödd och brukad, är 
det icke fällfynt, att på denna ortens 
magra jord, af råg, blandfäd och hafra 
få fex tunnor af (pannlandet: uti mycket 
goda år erholler man ibland något mera, 
i fynnerhet af hafra och blandiäd, fom 
ftundom gå till 7 à 8 tunnor. Kornet är 
här merändels det minft gifvande och det 
fom förft lider mifsväxt. 

Detta indelningsfätt, då gödning för 
rågfåning på nyplog kan förfkaffas, hol
ies före vara det bälla och meft gifvande. 

Sedan ingen af dem, fom fkrifvit om 
Svenika jordbruket, anfört eller recom-
menderat en få tunn rågfåning, och icke 
eller många här i orten vidtagit den, är 
icke annat att vänta , än att den anfes få-
fom öfverdrifven, eller ock, att en fådan 
åker tros böra vara ovanligt ftarkt gödd, 
h vil ket af en del Författare påftås till 
och med icke vara nyttigt. Jag vågar 
icke biftrida denna deras mening, eme
dan den angår den vanliga och i de öf-
riga laadsorterne öfverallt brukeliga trä-
desåkei, lom här i orten icke är till fitt 
förhollsnde känd5 men hvad fom här i 
orten vid cirkulations-bi uket af uppmärk-
famnne jor dbrukare blifvit utrönt, är, att 
ju bättre man kan g.öcia lerjorden, om 

P 3 de*, 
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det ock vore öfver det här ofvan anför
da, ju mera nytta har man deraf bäde 
uti fäd och gräs att vänta, aliénait att 
fâningen rättas derefter. Orfaken att en 
fä tunn fåning icke vinner allmänt bifall, 
är den tunna brädden, fom icke fägnar 
ögat; men den blir likväl, då åkern e-
ger erfordelig häfd och väderleken icke 
är för mifsgynnande, till axtiden behöf« 
ligt tjock Det är af defia fkäl, fom de, 
hvilka här i orten antagit ett få tunnt råg« 
fåningsfätt, något enda ar gerna åtnöja 
fig med någon tunna mindre, när de der-
igenom i det hela vinna mera, medelft 
en till både fäd och halm mera gifvande 
längre och frodi gare råg, utmärkt af gröf-
re korn och af längre, till och med f lum. 
dom fex à fju tums långa ax, hvarige-
nom det icke är fällfynt, att erholla fex 
tunnor råg på fpannlandet, och derjäm-
te lindens dyrka till gräsbärning bibehol-
len. Det är defsutom en ftor förmon, att 
vara befriad ifrån de olägenheter , fom en 
altför tjock rågens fåning på en väl häfdad 
åker oitaft medför; defia ä ro: 1:0 att fä-
den lägger fig altför tidigt och tätt till 
jorden, hvarigenom en flor del af hal
men ruttnar, få att den både för bofkap 
Och andra behof är oduglig famt fäden i 
följe deraf flö och ringa; 2:0 att en fädan 



tågens ligjgning och förruttnelfe , heldft 
när torra år derefter infalla, ej aliénait 
länge himdrar lindens gräsgroning, uran 
ock , dä växten vant mycket tjock och 
frodig, mattar den få jorden , att det fäl
lan blifver fullt gräs och ftundom alié
nait ett korrt ocli bladigt, fom här kal
las för Maria kåpor, h vilka för fin k.orrta 
växt icke alla kunna med lian åtkommas, 
eller med harfven vid räfsningen hopfam* 
las, emedan de urfalla emellan harfpin-
narne. Detta höflag är defsutom icke el
ler för kreaturen begärligt, och det efter 
höbergningen uppväxande betet är ej al
iénait ringa, utan ratas få väl af häftar, 
fom bolkap. 

Detta gräs är defsutom af den beKkaf-
fenheten , art, ehuru åkern pä omiörmäld-
ta lätt 4 à 5 är trades och brukas, det 
ändock icke förgås, utan infinner lig äter 
vid nätta igenläggning. För att derifrån 
blifva befriad, är det bäft, att till nälta 
igenläggning förfe fig med ett derifrån 
fiitt varande höfrö till utlåning. 

b De äter , fom äro i behof a f mera 
hö, bruka lin lerjord efter u te- och 
I2:tedelars indelning på famma lätt, med 
gödning på nyplog och lika många års 
fäden famt trädande, på fätt fom i det 
föregående är förmälidt • h varigenom de 

i3 .4 till-



tillökade åren uti cirkulationen blifva gräs* 
bärande ,  det vill fäga till 6 ,  7 à 8 i r ad. 

c )  Där fom är brift pä gödning, fä 
väl (om pâ de ämnen t  h varmed gödlelri 
han tillökas, fortfättes cirkulationen pä 
det fatt, att få mycken nyplog ärligen 
upplöjas om höften ledan landet är afbe-
tadt, fom fvarar emot den gödfeltillgång 
man har att använda till gammal åkers 
igenläggning. 

Vid detta jordbrukningfätt gå de flefte 
förbi fkum-pto)ninqen, h varigenom ett fä-
desär blifver minfkadt, men trädesaret 
bibehållit. 

Härvid fås hafra på nyplog, hvaraf 
man i goda år får eq vacker och gifvan» 
de växt. 

På Torf/yran, fom alltid anfes hafva 
en ftörre ftyrka att bära fäd, och året 
efter nyplogens afbergande uppvändes, fås 
blandfäd ,  hvarefter den trades och på för
ut hefkrifvit fätt rågfås famt efter rågens 
fkärning lägges till linda. 

d) De fom hafva af den bättre leran, 
nyttja ock härvid fkumplöjning famt få 
hafra alla de tre före trädningen infallan
de år, utan någon gödning. När få är 
Ikedt, fordras likväl vid igenläggnirtgen 
att väl göda, cm gräs- eller hö-växten 
fkall blifva förmonlig. DefTa bägge fift-

• nämn-
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mninda fatten lära hos allmogen de meft 
brukeliga. Orffakerne dertill äro följande: 

i :o Att form gödfel och gödfel-ämnen 
tör de flefta af dem faknas, för att kun
na råglå all årets nyplog , fa kan en ftör-
re del af egenidomen genom detta bruk-
ningsfätt till fäcdesbärning hållas öppen. 

2:0 Som haifran ä r ibland ortens meft 
gifvande fädesairter, och af torka eller väta 
mindre lidande iän de öfriga, famt defsutom 
pâ en upplöjd llind i två à tre är medför 
en god växt uttan gödning ; fa vinnes der-
igenom icke alllenafl en ftörre fädesfåqgft, 
utan ock ett både (makeligt och för de 
arbetande påliteligt bröd, da denna fäd 
efter ortens fått, utan att fâdor blandas i 
mjölet, blifver malen, och med något 
råg blandad. 

3:0 Som ett fådant till hafrefåning 
nyttjadt land, gifver mera foder, än en 
gammal och af gräsbärning tröttad lind, 
och hafrehalmen är mildare och ätes af bo-
fkapen helldre än annan halm ; fa kan en 
ftörre ladugård derigenom till hushållets 
nytta och gödfelns förökande underhollas. 

Någre, fom hafva mindre jord, få 
att trädning icke utan viddens faknad vid 
bergningen , kan företa gas , men likväl e-
ga tillgång på gödfel, att dermed göra 
jorden fruktbärande, gcda och rågfå på 

T 5 ny-
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nyplog , likafom vid i o rdedels-indelningen 
är nämndt, bruka korn det andra året, 
blandfad det tredje, och hafra det fjerde , 
famt, fa tnart denna är fkuren, upplöja 
â>varn genalt , utföra gödfeln, och verk-
ftälia ragfåningen, få Ikyndfamt de kun
na ; h varvid ofta händer, att vid andra 
dagens afton, fedan hafran tfod växande 
pä åkern, famma land är m d råg betådt. 

e) De åter, fom hafva litet jord och 
mindre tillgång på gödiel, förhalla lig 
fom uti d är anfördt, med indelning, 
plöjning och fåning, till defs trädesåret 
infaller, då, om våren, i ftället för att 
träda, gödfeln , fom raerändels vintertid n 
blifvit till ftället utförd, utbredes, och 
åkern med korn bcfâs, hvarutinnan ftraxt 
fås vafa-råg till en knapp fjerding och 
ofta mycket derunder på fpannlandet, och 
nedharfvas tillika med kornet. 

Vid kornets fkärning om hötlen, har 
denna råg icke kommit längre i växten 
än till tofning och ungefär ett qvarters 
längd, likaiom fvedjerågen. Året derpå, 
då den Ikall till mognad växa, händer of
ta att den, ehuru glefare, täflar med höft
rågen uti gifvande. Den medför ock den 
nyttan, att de gräsftrån fom emellan ra
gen uppväxa, hinna få mogna, att deras 
frön vid rågens feär ning uttalla och dyme« 

delft 
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delft för näfta årsgroaing befi» landet med 
höfrö. 

Jag har få ledes belkrifvit flera af denna 
ortens â lerjorder vid cirkulations-bruket 
nyttjade indelning» • bruknings- och fä-
nings-fätt, u;nder den tiden den är uti â-
ker och iädesbärning. Ku kommer der« 
före ordningen till gräsbärningen, hvar-
vid märkes, att vid alla defla anförda 
brukningsfätt, la. mycken nyplog upplö-
jes, font af den varande åkern igenläg-
ges, hvarigenom, elter den indelning fom 
vidtages, det blifver en ftändig cirkula
tion , och aJltfartimans dymedelft i lika 
många ar koniner att bära både läd och 
gräs, famt irarehaf våren deraf alltid haf» 
va lika mycket att få, flå och Ikära. 

När jorden på här ofvan anfördt fatt 
blifver brukad, och efter defs nödtorft med 
gödfei förfedd , påräknar man , att, under 
de förfta eller bättre gifvande åren, pä 
fpannlandet erhîlla en och en half, och 
uti mycket godi år två lkrindor hö à 40 
kubik alnar, eller (>o à 70 li&pund på 
fkrindan. 

Detta jordbiukningsCattt ger äfven, ut
om omförmäldti qvantitet af hö, den for
men, att, när iöbergningen blir i tid och 
innan gräfet böljar vilsna;, det Sr, innan 
det i ßammarna börjar h vitna, väl och 
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olkadd fullbordad, det då gifver ett kraf
tigt foder, fotn kan, utan tillhjelp affäd, 
bibeholla dragare under ett dagligt bruk 
vid godt hull, famt federmera etter flå-
ningen , till höften underhålla den bolkap, 
fom af grödan öfver vintren Ikall f ödas, 
med godt bete utal det uppvägande ny* 
vället. 

Huru detta med plöjning, harfning, 
flaning och (kärning verkftälles, och h v il-
ka verktyg dervid äro brukeliga, (kall , 
fä väl lom tiden för en del dtffa arbe
ten , längre fram pä fina ftällen blifva 
anfördt. 

Det är allmänt bekant, huru man på 
denna ortens magra och mycken gödfel 
fordrande jord, igenom det antagna cirku
lations-bruket, erhåller på en lika ftor 
vidd mera fäd och gräs, än hvad man pä 
de, utom de magra Dalarne, belägne or
ters al naturen vida mera fruktbärande 
jord, vanligen vinner. I följe hvaraf, 
och fom jorden i de nedra provinferne 
icke foldrar få mycket gödfel, eller är 
fâ ftenbunden, loin i DaUorten månne 
icke, om ett lådant cirkulations bruk. der 
blefve vidtagit, det Ikulle, med mindre 
koftnad och befvär, än här, kunna verk-
ftällas och dymedelft gifva mera läd och 
gräs, än hvad man nu derftädes erhall r, 
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utom flera andra förmoner, fom derige-
nom fkulle uppkomma, nemligen: 

1:0 Att flippa underhålla lå många 
dragare, foni nu i en del provinfer ar 
brukeligt, lä att deras antal alltid täflar 
med och ftundom öfvergar mjölk köernas; 
dâ deremot här i orten, der 25 à 30 
mjölk-kor vid någon gård finnas, det till 
ett fâdant hemmans fkötfel icke gerna un-
derholles mera än 4 högft 5 hällar, h var
med alla körflor beftridas. 

2:0 Att för deffa, få väl fom för en 
del af den öfriga bolkapen, kunna hafva 
fädesförrådet orördtj emedan häftarne, 
vid dagligt bruk, af det då blifvande 
kraftiga höet erholla tUlräckeligt uppehälle. 

3:0 Att ät bolkapen öfver vintern baf-
va en bättre föda, h varigenom mera och 
bättre både mjölk och gödfel vinnes -, och 

4:0 Att om fommaren, fedan höberg-
îiingen är gjord, för både häftar och bo* 
fkap erholla ett bättre och tillräckeligare 
bete. 

Det är veikeligen bedröfligt, att i ett 
land , fom fjelf h ar al de les tillräckeliga ut
vägar att fylla fina behof, fe få mycken 
fäd och andra ätande varor frän andra 
länder årligen inköpas. 

3 §• 
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2 §. Ldtt-jorcl ach burn den efter anförda 
fått och ind elning km brukat. 

Den faftare af denna jordart, fom af 
alla de öfrige kommer leran närmali:, fa 
väl uti att gifva god, fom mycken frukt, 
brukas ock derföre aldeles pä famma och 
fâ mângfalldiga lätt tili en ftändig cirku
lation ,  fom om lerjorden är anlördt, al
iénait med den Ikillnad, at defs löshet e-
jnot den förra förorfakar den af gödfeln 
uppkommande fruktbarhetens fortare eller 
fenare altagande ,  Och hvarigenom , få till 
lädes- fom gräs-bärnirigen, gerna ett à 
tvä år, allt efter omftändigheterna, får i 
hvarje cirkulation minfkas. 

Men deremot har denna jordart den för-
monen ,  att den icke behöfver aldeles få 
mycken gödfelj få att då leran får 60, 
få är denne hulpen med 50 lafs på ipann-
landet. Då den holies i erfordelig häfd ,  
Uder den defsutom fällan någon, och al
drig få ftor milsväxt, hvarken på fäd el
ler gräs, fom leran ofta måfte vidkännas. 
Éen gifver defsutom efter höbergningen ett 
ymnigare bete. 

3 §. Den lofare Mtt-jordenx handtering. 

Som denna beftår utaf en fin fandmöl-
ja, utan någon faftare grund, få brukas 
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derâ icke gema flere års fäden med för
del , heldft om den är if den art, att den 
håller (ig våtagtig; enifdan då, och när 
den i bättre häfd är hålen, ogräfet för-
tager fäden och töroriakar, att den nä-
ftan Händigt blifver liggande, och hvari-
genom rutten halin, flc och litet gilvan* 
de fäd deraf erholles. 

När den är magrare och icke lägländt, 
växer väl hafra dera i 2 à 3 år utan göd
ning , fall icke få ymnijt. 

Rågfåning derå är icve eller gerna för-
monlig, få framt den i<ke är tillräckeligt 
lutande, eller väl dikidj emedan defs 
finhet och täthet, få räl vårtiden, lom 
vid ymnigt rega, hind ar vattnets fjunk-
ning. 

Men fom denna jord är hulpen med 
något mindre gcdning, än den föregåen
de, famt gifver ymnigt gräs och bete i 
4 à 5 år j få hir dels förmonligafte bruk-
ningslätt anfets vara, att upplöja nyplog, 
göda den med :irca 40 lafs på fpannlan-
det, få korn dier Itrid blandläd, famt 
fedan låta den igga till linda j hvarefter 
den åter på förnämndt fått uppföjes och 
handteras. 

Godes denn? jordart för mycket, fä 
förtager ogrälet, eller pipnäflor, ej alié
nait fäden, utai ock. nun lkar förfta årets 
gräsbärning. 4 §. 
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4 §. Myr-jordens brukning!J åt t. 

Som denne endaft beftâr af mångfall-
diga uti däldcr ifrån högre üällen fara-
manflutne och förruttnade växter till me
ra och mindre tjocklek, och ofta till bot-
tenlöft djup, ä den ock ,  innan vattnet 
blifver genom dikning utdraget, fä loft 
liggande, att hvarken folk eller kreatur 
kunna deröfver gå. 

Med erfordelig och god dikning gö
ras fådana löfa jordarter fruktbärande, f ä 
att j  ehuru de icke gifva iå vigtig läd, 
eller kraftigt gräs, fom d e faftare, haf-
va de likväl den förmon, att ej allenaft 
täfla med de öfrige uti myckenhet af gräs, 
utan ock i torra och varma fomrar, då 
de faftare meft lida, gifva melt både fäd 
och gräs, lamt äro, i anfeende till ym
nigt bete, alla de öfriga öfverträffande. 
Uti våta och kalla fomrar faknar väl den
na jordart något af fin fruktbarhet ;  men 
icke få mycket att det kan räknas för 
någon mifsväxt, da den uti erfordelig 
häfd blifver hållen. 

Dennes förmonligafte brukningsfätt an-
les vara, att allenaft taga ett års fäde, 
emedan defs af många och djupt gående 
gräsrötter tjocka gräsvall icke hinner e-
mot denna kalla jord på ett à två är blif-

va, 



2 4 1  

va få förmijvrknad ,  att den till flera fäden 
kan. uppvändas och fönderharfvas. Pen 
bär fedan blott tre års gräs ut i h varje circu
lation, emedan gräsväxten efter nämnde 
tid icke alienaft mycket af tager, utan ock 
blir mindre kraftig famt för bolkapen ms-
ra ofmaklig. 

Som denna jordart defsutom icke kan, 
då den blir för mycket magrad, medelft 
mera gödning på en gäng med någon fcr-
mon hjelpas till full fruktbarhet, få for
dras i ftället flere cirkulationer innan dea 
kommer till den högd utat fäd och gräs, 
fom derat kan vinnas, dä den hålles med 
det förutnämnda brukningfättet uti en 
jämn häfdoch hviket fålunda verk-
ftälles :  

i :o Att när råg {kall fås, höbergningen 
gerna då börjas med detta lands afflâen-
de, och hvarefter gräfet föres antingen 
till ett aanat ftälle ,  elier åt en lida ,  för 
att till torkning upphäsljas, få att, an
tingen flraxt, eller när det blifver afbe-
tadt, jordens riftning och upplöjning får 
företagas, fom vid denna, fä väl 1'orn all 
annan nyplog, bör fke till ett godt cjvâ'r. 
ters djup, för att lata den uppvända jor
den dels fä torkas och dels at fol och vä
der taga ett flags hvila eller trädning. 

Q N är 



När denna nyplog blifver torr Och 
tillfälle gilves , harfvas den, diken upp® 
ränfas och uppväxta bulkar borttagas, få 
att allt kommer i ordning till gödfelns ut
bredande, och h vilken rätteligen bör va
ra näftan få fin fom mull, för att, i an-
feende till det mindre behofvet deraf, el
ler 30 à 40 lafs pä fpannlandet, kunna 
fä den jämnt och fammanhängande öfver 
hela ländet utbredd; och i följe hvaraf 
artificiel gödfel ä r för denna jordmon den 
tjenligafte4 

När allt är fåledes uti ordning och få-
ningstiden inne, befâs detta land efter fy
ra högft fem kappar pä fpannlandet , hvar-
efter fäden tillika med gödfeln på vanligt 
fätt nedharfvas. Härvid kan dock hända, 
att ehuru tunnt detta tyckes vara fådt, 
rågen, i anfeende till gödfelns mycken
het och myrans bördiga egenfkap, likväl 
viffa år kan bliiva för tjock. 

Då myrjord eller lindor (kola till råg« 
växt nyttjas, böra de i fynnerhet vana 
väl djupt dikade, emedan deras löshet 
derigenom fammanfättes till mera fafthet, 
Och de dymedelft icke blifva fa befvärli-
ga att plöja eller harfva, lom då de äro 
grundt dikade. 

Att (å råg på myror, är väl här än
nu icke i rätt allmänt bruk i men den he-
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finnes likväl vara fönnonligare, än vår
låd, emedan rågen, da han på denna jord
art blir lagomt tjock lådd, ta att han får 
ila üg, täilar icke allenaft uti växt och 
gifvande, utan ock går tämmeligen nära 
uti tyngd, med den fom fås på alla de 
andra jordarterna, fanit tager da icke el
ler gerna någon fkadlig liggning. Defsut-
om ,  då all halm ,  hvilken växer på myr-
jord, af boföapen ogerna ätes, har råg
halmen, i anfeende till (in längd och grof-
lek., den förmon framför kornhalmen ,  att 
vara, få väl fom all annan råghalm ,  bi
de tjenlig och dryg till taktäckning. 

När korn Ikall Iiis på myror, rifias 
och upplöjes landet om höften, ledan det 
blifvit afbetadt och läglighet infaller ;  
hvarefter diken ränfas och i ftånd fattas. 
Om vintren utföres gödfeln dera, fom 
fljelpes 8, lo à 12 lafs i hvarje hop, ef
ter lkiftenas florlek och b.hof. 

Följande vår, och få fnart jorden ef
ter fnöns bortgång hinner uttorkas til! cir
ka tre tums djup * harfvas den medan kå
len ännu är i jorden ,  för att få gödleln 
i tid och med beqvämlighet utbredd ,  hvar
efter, då tjenligt blifver, (åningen förc-
tages ,  fom, dä åkern är til! räckel igt gödd ,  
icke bör gå öfver, men väl under tio 
kappar på Ipannlandet. Förmärkes att 
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kälen länge om våren vill qvarblifva, el
ler ock om åkern är fidländt belägen, 
förrättas ock fåningen medan kälen ännu 
bär dragarena uppe. 

Da lådane vintrar infalla, att jorden 
blifver under fnön ofrufen, är denna jord
art om våren mycket befväriig att harf-
va och få; hvarföre det händer, att få 
kallade /Korn-hogar på hättföttren måfte bru
kas, lika mtddem, lom de inåt fjällen 
boende Norrlänningar på den der fallan
de djupa lnön åt lina häftar nyttja. 

Här å orten, der , i anfeende till folk
mängden, brukbar jord är otillräckeljg , 
händer", att fä fidländta och löfa myror 
äro till åker och lind brukade, att, då 
jorden om höften icke tillfryfer, och de 
på förenämdt fätt om våren äro med ftort 
befvär och mrd ikar-bogar å häftföttren 
tillharfvade, fäden icke, utan med förluft 3 

medelft dragare kan nedharfvas: då bru
kar man, att förft la och, fedan gödfeln 
är utbredd, i ftället för häftar, låta två à 
tre perfoner draga deröfver en lätt der-
till gjord harf; eller ock ätnöjer man fig 
med att endaft utbreda och väl fönder-
hacka gödleln deröfver, vid hvilken pro-
et dur det händer, att ganlka vacker iä,d 
erhålles. 

I an-
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I anfeende till gödningens myckenhet, 
är d?nna jordart ännu mera ömtålig, äu 
den löfare lättjorden -, emedan om den go
des för mycket, fås pipnnflor i ftället för 
både lad och förfta årets gräs. 

5 §. Grur-jordent handler ande till 
åket- och fade s b år ning. 

Lika fom briftande tillgångar ftundom 
äro upphofvet till nyttiga inrättningar, 
har det ock här händt, att der från bör
jan ingen egentelig jord v arit, har, fedan 
en betydelig folkmängd efterhand famlats, 
en hvar omkring fitt boftälle begynt fmå-
ningom uppgräfva fmå ftycken , hvarvid 
det händt att en del icke haft annat, än 
ftenbackar att tillgå, hvareft, då all 
gröfre ften blifvit utbruten och borttagen s  

det qvarvarande, fom ikulie bära frukt, 
icke beftått af annat, än en finare klap-
pur eller fmåften, famt gröfre och fina
re grus med någon bergjord blandadtc 

Som denna jordart alltid är högland och 
mycket gles, fa att den för värfäd och 
gräs erfordeliga fuktigheten icke der kan 
bi be hol las, har ragfåning dera blifvit anta
gen , och , emedan denna jord icke eller kan 
länge, bibehålla den fett ma, fom af göd-
feln erhålles, trades den aldrig, utan råg-
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fäs ro, is à J5 år â rad, då den, ef
ter 2 o à 30 lafs gödnings påföring h varje 
eller hvart annat år, gifver en bäde vaC-
ker och ymnig växt. Den be(ås tjocka
re ,  eller till och med tre Ijerdingar på 
fpannlandet. 

Hiirvid iakttages, att få fnart rågen 
är fkuren ,  • föres den på ett annat itälle 
till torkning, få att landet kan till ny få-
ning upplöjas. 

När denna jord, efter flera års för
lopp ,  börjar tröttna vid att bära fäd, det 
är: när axen blitva korrta, halmen fin och 
kornen (må, h varigenom man erhåller li
tet i fpann -, lägges den i två à tre år till 
linda och gräsbärning, för att under den 
tiden få hvila flg ifrån fädesbärning - , h var
efter den, fom annan nyplog upplöjes 
och till rå glåning på förutnämndt fätt bru
kas 

Utom de här belkrefna, gifvas ännu 
andra jordarter, hvilka ockfå ftändigt öm-
fom till fäd och gräs brukas, lamt kunna 
i tölje deraf efter hvarjes art och befkaf-
fenhet, i anfeende till indelning och bruk-
ningsfätt, lätteligen till någondera al de 
förut bjlkrefna lämpas. Delfa äro i fyn-
nerhet: 

Sandjord, B erg jord, och Svartmylla. 

Sand-



Sandjorden, Som den i fynnerhet är 
af tvenne flag, förekommer: I :o Den 
torr-artade Ihvilken beftår af en finare ocn 
medelmåttig:, eller fa till lagandes mullig 
fand, h vilken , om den är något hög-
länd, i lynnerhet är belvärad af ftark tor
ka. Un jämnt eller lägre läge, tal den 
något mera , famt är dä under torka, få 
vid fades- fom grasbärning, till en åter 
fortfarande växt med mindre regn hul-
pen, än de taftare jordarterna. Derföre 
händer det ock, att den ofta gifver en 
tämmelig vacker äring, då andra jordar
ter , och i fynnerhet den ftarka leran, 
gifva litet. Utj vâu och fvala fomrar 
är den tämmeligen växande ; hvarföre den 
brukas och indelas till en fländig cirkula
tion, likaiQm om den faftare lättjorden 
är anfördt. Uti denfamma vill likväl 
gerna inrota fig en gräsfort, fom här 
kallas qvicktåg, hvilken, uti de förfta å-
ren under gräsbärningen, gifver ett ym
nigt och kotteligt foder, men likväl fnart, 
eller etter fa år aftager, Den är defsut-
o*n ett ftort hinder för fädesväxten , famt 
fvdr att utrota. 2:0 Våt fand, fom ftun-
dotn hyfer (må klapp urftenar, hvilka ftän-
d>;t  hålla (ig våta, och det under h vad 
lutning landet ock må ega. Denna , fom 
fear de.n egenlkapen, att uti våta och fva-
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!a fomrar gifva mindre, utî torra mera, 
famt uti de varmafte mefta växten af bå
de i ad och gräs, brukas, i anfeende till 
lin tjocka, och vid lindens tilltagande ål
der, med en hvit mâiFa uppfylda gräs-
vall lamt benägenhet för ogräs, icke ger-
11a till flera fäden i fender- utan, fom 
den i torra år är för höväxten lika fom 
en refervoir, få handteras den ock lika 
med den löfare lättjorden. 

Bergjorden. Denna är merändels en 
röd, fait ftundom ockfå hvit eller ljus lös 
mylla, fom väl vid ett närmare beräk
nande inneholler flera (kiljagtigheter ;  men 
lom den ock kan inbegripas under tven-
ne klaffer, få an föres här: 1:0 Den torr« 
och hâgldnda, hvilken ,  då få väl defs jord
art fom grund är af en bördig art, går i  
paralell och lika brukningsfått med den 
bättre lättjorden, fa till föd, fom gräs, 
och gifver icke gerna den fiftnämnda ef
ter uti någondera delen. 2:0 Den nedan 
om några våtaotiga hoglånåta ftållen beläg
na , eller ock den mera jämnt och I agidn dt 
tiggande. Den har gerna den egenfkapen, 
att fent upptorka och lange behålla den 
väta, den dels ifrån nämnde ilällen och 
dels af regn bekommer, hvarigenom den 
antager en furhet, fom merändels hindrar 
fädesväxten5 hvarföre den icke anfes med 
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någon formon kunna brakas annorlunda, 
än fom den löfa lättjorden , med hvilken 
den eger famma egenlkaper och förhål« 
lande. 

Svartmyllan. Som all den här â orten 
under detta namn varande jords matjord 
beftår af en fin, fvart och feg mylla, 
fom icke gärna lider något af torka ; famt 
då defs grand, eller den nedanför plöj« 
gången liggande jordarten beftår af lera, 
eller någon annan faft jordart j få är den, 
i anfeende till fitt behof af gödfel, järn-
förclfevis med en del andra jordarter, lin
drig , famt uti alla väderlkiften mycket 
och längre gräsgifvande, ehuru fäden pä 
denfamma af ogräs ofta förtryckes, helft 
om den i flera år å rad dertill blifver 
nyttjad -, hvarföre den blifver helft brukad 
i likhet med den löfare lätt- eller myr
jorden, 

6 §. Âker-red/Jfapen. 

Deraf förekommer, fâlom vid cirku
lationen nödvändig : 

a) Riß en, b vilkens fkapnad och fam-
manlättning med erforderliga fkaklar bäft 
inhämtas af Tab. I. fig. 5. Den köres 
Händigt med en häft 3 men då med en och 
iamma dragare riftas och plöjes, nyttjas 
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plog-lkaklorna ( fig. Io. ) fom dâ haka§ 
uppå en under rift-àfen flagen jernkrok. 

b~) Plogen, eller den få kallade Dal-
plogen, hvars fammanfättning och utfe-
ende finnas uti Tab. K. fig. < , g. 

Vid alla plöjningar och äfven vid de 
pä lutande och däldigt land, har denna, 
emot de pä andra orter brukeliga plogar 
med langa åfar, ( foin pä ett motlutande 
land göra tunna och vid medlutande tjoc
ka låror, famt defsutom pläga dragarena 
med bärning, hvilken i anfeende till jor
dens och plogens beikaffenhet är ofta 
mycket fvår ) den förmon, att den ige-! 
nom fin ledighet gör fårorna jämntjock^ 
( fåfom Tab I, fig. 4 utvifar ) och är 
äfven lör köraren lindrigare. Den kan 
defsutom, genom den franunantöre bil* 
len filtande plogvifarens ( Lit. E- F. G. ) 
upp- eller nedflyttande, lätteligen efter 
åttundan och behof, till djupare eller grun
dare plöjning ilällas. 

Den köres merändels alltid af böndren 
med en häft; eljeft, och i fynnerljft då 
det plöjes djupare än ett qvarter, eller 
ock när igenom djupa gräsrötter plöjnin
gen är feg och fvår, nyttjas tvänne. 

Till denna plog bar man lediga, eller 
fom de uti Tab. I. fig. 10 ( med en van-
lig jernlänk i Hället för harfkroken A. ) 

äro 



åro tecknade, få väl enhets- fom tvåbets-
fkaklar, for» äro utan fjertar bakom flån, 
fåfom det är pä vintei-fkaklar , för att, 
da det erfordras, utan hinder kunna dra« 
ga plogen tillbaka. At:» vid tvenne hä-> 
ftars bruk, förekomma rängfel och tvun
gen gång, fordras, att flån uti lkaklarna 
är tio qvarter läng. 

En fâdan för ett qvarters djup plöjning; 
tjenlig plogs bill, är wnligen elfva tum 
bred. För djupare plöjaing ? helft då jord
arten är feg och tull Tied djupt gående 
gräsrötter, bör plogbilen vara bredare 
till en à två tum, on plogfåran fkall 
ftjelpa och lägga (15 uti den ordning, 
fom den af fig ljelf bör göra. 

Svårigheten af fega och med gräsröt
ter uppfyllda plöjningar, lindras mycket 
dermed , att plogbillen i r ftâllagd och här
dad , för att kunna hållas hvafs till deras 
lättare affkärande. 

c) Åker-harjven. Den vanliga med fyr
kantigt hväsfta pinnar af nio tums längd, 
brukas här ifrån 2 (ill 3 alnar lång och 
har ifrån 20 till 36 pinnar. Med de min
dre harfvas fmå däldiga flycken och ny
plogar: pä vida och jämna ftycken bru
kas de (torre, da ftundom tvenne hällar 
nyttjas. 

d) GSt-
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d.) Gåsfot-harfven. Den är väl af fle-
re flag och dimenfioner, dels tre • och 
dels fyrkantig (Tab. I. fig. 8,9-); men 
med denna förltits här den trekantiga 
(Tab I fig. 6, 7. ), med elfva pinnar, 
fâfom till âkrens redande fâ tjenlig fom 
någon annan , och defsutom mera dräglig 
för dragaren och mindre belvärlig för kö-
raren, få vid vändningar fopi uti a lla hörn. 

I en del, eller de allmännaft kända 
gåsfotharfvar, äro pinnarne af nio tums 
längd, rätt nedftående, med 1 1 tums mel
lanrum i det bakut varan e trädet : bla
det är näftan vinkelrätt deremot ftäldt. 

Ett annat flag af hufvudlakeligt fam-
ina fkapnad och ftorlek famt nio tums 
längd â defs elfva framåt böjd pinnar, 
(Tab. I. fig 6,7. ), medför den nytta , 
att den icke aliénait alltid går ren , la a tt 
ej något fattnar vid defs pinnar, ehuru 
fur åkern ock må vara , utan ock, då 
qvicktåg, eller annat ogräs (kall ränfas 
ur åkern, har den den goda egenfkapen , 
att allt fadant åker uppföre pinnen un
der trädet, få att det pä en gang kan 
till betydelig myckenhet uttagas och på 
viffa ftällen famlas. 

En del £ro ock få inrättade, att de 
kunna Hällas till djupare gång ; hvarige-
ïjom nyplog, när den är väl och tillräck

ligt 



ligt djupt plöjd, kan med detta redfkap 
harfvas för att erhålla förr och mera mull, 
fedan ryggarne eller de hvafla kanterna 
äro förut nied den vanliga åkerharfven 
nedharfvade. 

e) Sladden är af circa tre alnars längd, 
fem qvarters bredd och ett qvarters tjock
lek , fammanfatt af 3 à 4 klabbar, fom 
pä bägge fidor flät-täljas, få att den får 
den nämnda tjockleken. 

Midt uppå och uti den ena kanten af 
lån^tidorna, inflâs en lång märla, för att 
deruti haka harllkaklarna. 

Man brukar detta redlkap pä det fät
tet , att, då efter harfningen pä gam
mal åker en mängd kokor uppkomma, 
deffa blifva fönderkörda, hvartill på ftör-
re (kitten nyttjas tvenne häftar. Kokor
na gå för denna flådd bättre fonder, än 
för välten, när köraren på denlamtna är 
åkande och dervid åt den bakre kanten 
flående. 

Som, då torffyra harfvas, den blif-
Ver mycket klimpig och för harfven flö
dande utaf den dervid hängande mullen 5 

få är ock det lättafte lättet, att, när den 
efter uppharfningen fått torka, medelft Öf-
verkörande med fladden fä mullen ifrån 
«oitven ikiljd, 

Dels-
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Defsutom ,  då gödfel om vintren, och 
Ï fynncrhet fä-gödlel lom alltid är klun-
pig, utföres 0<ch lîraxt om våren Uthle
des ,  få är, etter åkerns upp- och till-
harfvande, lättafte lättet till få val göd-
felns ,  lom de uppkomna kokornas rof
fande ,  att på förut nämdt lätt med fl d-
den öfverköra det låledes gödda jordftycket. 

f) Fälten är af 2f à 3 ainais längd, 
och af ju tjockare rundt träd drn beftår, 
ju bättre, för att med la mycket tförre 
tyngd kunna verka pä de Italien der det 
behöls. 

Den brukas väl ftundom att på åkern 
iönderköra kokor, dä flådd icke är till 
h a n d s 3  m e n  d e l s  e g e n t e l i g a  b r u k  ä r ,  at t ,  
efter fåningen och då al! hartning är gjord, 
medelft öfverkörning med denfamma ,  dels 
fä den uppharfvade löla mullen, till fug-
tighetens bibehåUande för lädens mält-
ning och groning, något fammani ryckt j  
dels ock att få åkern flät, lä till fädens 
närmare och lättare upptagning, fom för 
att fâ en flät och jämn lind att flå och 
räffa. 

g) Knif-vålten,  är väl icke allmänt känd, 
men är för dem ,  fom hafva iiark lera ,  
eller fådana jordarter, h vilka medföra tjoc
ka och fega gräsvalar vid torffyrors harf-
ning och fåning„ ett förträffligt inftru-

ment j  

i 
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tuent ; emedan , genom defs körande öf-
ver hårda, lerkokiga och tjocka torffy-
ror, en åker icke aliénait biir väl och 
fnart redd , utan ock med en mindre koft-
nad, än den , h vilken eijeft tjil dagsver
ken åtgår. 

Den kan väl göras till hvad längd 
h var och en tror vatra den tjenligafte; 
men för att nämna en vifs gifven propor
tion deraf, få an tages femton och £ tums 
diameter famt nio qvarter och tvä tums 
längd , för att deruti nyttja ett hundrade 
fyratiofyra knifvar, hvilka indelas pä d et 
fättet, att det blifver tolf rader på läng
den med fyra tums difiance emellan h var
je rad, och tolf knifvar uti hvarje rad 
äfven med fyra tums fkilnad emellan hvar-
dera (Tab. II. fig. jr.). Défia omkring-
gâende rader böra fiällas i fick-fack, få att 
icke alla knilvarna komma uti en linia 
eller blifva midt emot hvararinan flående. 

Som det är angeläget att denna, få 
väl å längden, fom runden, är alldeles 
jämn och rät, få är, tiJll förekommande 
af att nålarna icke loisna och dymedclft 
Xnait komma i olkick och i ett Ikadadt 
tiliftånd, fäkraft , att nyttja en enda och 
igenomgående nål , hvarå den fedan fvarf-
vas till en, efter förenäntinda grunder, å-
ftundad diameter, hvarom&ring, fedan knif

var-
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varna, äro jämnt, och circa t\\ tum utom 
den fvarfvade flocken, ftällde, göres en 
ram (Tab. II. fig. 2.), dels för att uti 
det bakra tvärträdet infätta motfvarande 
knifvar till torfs &c fördelande vid dels 
mötning, dels ock för att dervid häfta 
Ikaklarna; och hviiket allt af Tab II. och 
%. 1, 2 är att inhämta. Fig. 3 och 4 
vifa knilvarnas Ikapnad. 

Uppå finärre Ikiften famt mindre Ivar 
torf och kokor kan den köras med en hättj 
men i annat fall fordrar den tvenne. 

h) Som en väl handterad och fnygg 
åker icke utan handläggning medelft jords 
och torfs lamt gödfel Minipars lönderhack-
ning är att vinna, få brukas nu lör tiden, 
i ftället för kok-klubbor, imå jernhackar, 
med hvilka kokor, torf och gödfel lätta
re och fortare fönderhackas, än med de 
förra. Tab. II. och lig. 9, 10 utvila de
ras ikapnad. 

o 
7 §. /I her T plöjnings- tillrednings • 

och Jånings-/dtt. 

Som plöjning verkfiälles på olika fätt, 
vill jag här anföra och belkrifva dem i 
den ordning, de vanligen förekomma.' 

a) Nyplog förrättas pä det iättet, att 
för de tvenne förita farorna , fom äro de 
fvärafle3  upp- eller IramKores med rifteni, 

for 
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lör den förfta till ett qvarters djup uti en 
rat lima iâ längt fom den tiilärnade plöj
ningen ikall bl if va, då, under framgången 
deraf, köraren fländigt haller riden ât 
fig lutande. 

Sa fnart denna ritlning är fullgjord, 
begynner man med plogen uppköra den 
förfta fåran, till h vilkens bättre ftjel p an
de, plogens likafom r ftens åtlutning myc
ket bidrager, derigencm, att faran af den
na lutning blir i den vikande kanten tun
nare. Det är icke att påräkna , att den
na fåran igenom plogens åtgärd allena kan 
itjelpa och i den ordning fom fordras biif-
va lagdj utan likafom plogköraren, för 
att få den förfta riftningen utan bugler 
och krokar rätt uppkörd, måfte merän-
dels leda rift-häften, fa bör ock riftaren 
vid de tvenne förfias, eller ihopftjelp» 
nings-fârornas uppkörande, ftändigt följa 
efter plogen, dels för att trampa defla 
till en taker liggning, dels ock att före
komma deras åter ftjel pande. 

När iåledes denna förfta plogfåra är 
uppkörd, få, emedan det fällan händer 
att den lägger fig aldeles rät utan bugter, 
hjelpes den ftraxt utaf bägge körarena med 
händren till möjeligafte räthet uti den 
frånftjelpte, eller den till näfra fåra mot-
lvarar.de kanten^ hvarefterpä andra ti-

R dan» 



dan, eller fâ att deffa förfla fåror ftjel-
pas emot h varannan, det till en aln ifrån 
den förra göres en lika riftning med den 
förutnämnda, hvarvid, för att kunna bi-
bihâlla en jämn diftance, rifthäften ockfå 
ledes. Efter denna fåras uppkörning, fom 
bör ike på famma fätt, lom om den fö
regående är anfördt , jämnkas deffa hop-
ftjelpnings-fåror tillfammans med hätidren, 
få att inga öppningar blifva dem emellan. 
Åt deffa och de näft derpå följande kau 
plogen flällas till något grundare gång, 
än åt den återftaende plöjningen. 

Sedan fortfättes plöjningen med full» 
tjocka läror , medelft rittens förut och plo
gens ftraxt derefter körande för hvarf på 
begge fidor om hopftjelpningen, tills det 
röretagna fkiftet blir upplöjdt. 

Som det ledan, fa väl vid denna ny
plogs harfning, fom vid Ikum • och torf» 
fyre-plöjningarne, mycket ankommer up-
på huruvida nyplogen blifvit bättre eller 
Cimre plöjd, få är det högft angeläget, 
att den förli blir väl rillad , hvilket beftär 
deruti, att alla faror blitva jämnt breda 
och att, i följe derutaf, riftningen alltid 
hålles få jämn och rät, fom om den vo
re tråflagen, då, om plogen har riktig 
Hållning och fårorna efter plöjningens djup 
åro lagomt bredt riftade 3 lägga de fig all» 



tîfî  af fig fjelfva ,  bvar och en tätt  intill  
fih föregånde. Skulle häruti något bri-
jfa ,  är det riftarcrs ikyidighet, att  elter 
hand tilltrampa derti.  

For ett  qvarters tjocka faror rifias dé 
en half aln breda, eller lâ föm plogen 
balt l i jelper dem } men för tjockare få
ror, ökaä ej aliénait dredden4  utah ock 
en ftörre plog nyttjas efter behöfvet. 

Att plöja ett  qvarter djupt, är Väl det 
ällmäiinafte; men de föm plöja djupare i  

låfom till  åtta tum, påltä (ig, få väl un» 
der äkerbrukfiingen, foni vid gräsbärnin-
gen ,  bafva förmon deraf. Jag vågar ic
ke dömma deröfVer $ utan öfverlemnar d et 
till  h vars och ens eget ompröfvande; men 
det är fäkert,  att  en grunid plöjning al
drig gifver full växt af hvarken fäd eller 
gräs, och att en djup matjord icke fäfnart 
Upphör att  gifva (bid lud och att bära 
gräs, fom en grundare. 

Ny plogs-plöjningen riktas rtterändeis ef
ter landets lutning, och, cler det ior* 
dras ,  lagges icke uti bredare fkiften, an 
af ungefär tjugu alnar, då hvarje fkifte-
Ikillnad eller tu-ftje!pnings-öppning tjenar 
till  vattnet: afledandsj de-r flörre diken 
icke behöfvas. 

Då nyplogen Ikaill  v^rä för vârf&d 
0eh man ej har tid aftt  vällja, pinjes den 
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efter afbefnîngen om höften, medan vät-
Ika är uti jorden, fä att den lättare verk-
ft älles och fårorna få en bättre art att ftjel» 
pa j men för rågfåning, fom merändels 
infaller i den torrafte årstiden, har man 
ej frihet att väljaj den mafte för fig gå, 
ehuru torr jorden ock må vara; faftän, 
då matjorden är grund och behöfver till
ökning , man ändå får lof att åtnöja fig 
med dt t djup fom finnes. 

b) Skum-plôjningen, lom icke får gå fa 
djupt, att den upptager den vid nyplöj-
ningen nedftjelpta giäsvallen, utan endaft 
bör fträcka fig till halfva djupet al ny
plogsfåran, feer bäft med en gammal plog, 
iom har en afnött och fmal bill, för att 
dermed, jämte den öfver gräsvallen v a
rande tunna mullen, kunna nedvända den 
efter feärningen qvarftående halmftubben. 
Som denna plöjning är för dragaren lät t* 
gående, verkftälles den fort, lamt gör % 

att harfningen den påföljande våren blir 
mycket lindrig och fnabb. 

Är landet däldigt, eller ock jäm nhögfc 
åt fidorna, göres hopftjelpning äfven vid 
denna plöjning, faft likväl på endera fi-
dan af den förra, få att famma rygg ic
ke blir ökad och dälder på fidorna deraf 
uppkomma. 

<0 Torp 
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c) Torf-fyra. Till dennas uppvändan
de är bättre att ftälla plogen till litet dju
pare gäng, än den haft för nyplogen, 
för att icke aliénait väl fa upp den ned
vända gräsvallen, utan ock, i fall mat
jorden är grund, att derigenotn vinna defs 
förökande, då det fig göra låter. 

Vid denna plöjning är allmännafte fät
tet , att, då nyplogen varit ihopftjelpt, 
denna tu-ftjelpes, det vill fäga: att defTa 
fårors ftjelpning blir vänd tvär; emot de 
förra, hvarföre plöjningen då börjas vid 
de yttre kanterna af flycket och iluïas 
midt uppâ, der nyplogen började ; då ock 
den härigenom på detta ftälle uppkomna 
ftjel pnings-öppningen, blir till vattnets af-
ltdande tjenlig. 

Der belägenheten är fådan, att vatt* 
net vill på åkern qvarftanna, hopftjelpes 
ock denna öpning, likväl pä den andra 
fidan om nyplogs-ryggen, än der fkum-
plöjningens blef gjord; detta Iker för att 
fä åkerftycket ät fidorna och till dikena 
lutande. 

Att vid denna plöjning icke âfamka 
fig hålor och ojämnheter, igenfökes fk.il-
naden emellan nyplogs-fårorna, hvilka hvar 
etter annan fedan noga följas. Iakttages 
detta väl, iå är denna plöjning för draga
ren lindrig a men i annat fall mycket tung j 
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emedan ingen Tidning härvid brukas, vi

tan köres dire&e m ed plogen allena. 
<i) Gammal åkrr plojes till famma dj uf» 

och utan någon riltning, lika fom den för
ut nämnda. 

Det är merendels vanligt, att ftjelp-
ningen vid denna plöjning: göres tvärt e-
mot den föregående och fåledes lika med 
nyplogens. 

Det är vid denna plöjning angeläget, 
»tt icke bredare fåror göras, än att plog
billen kan utfkara dem, emedan i annat 
fall orörde balkar blifva qvarftående, loin 
icke allenaft göra näfta plöjning eller år-
dring fvårare, utan ock i mon af deras 
öorlek förorfaka mifsväxt. 

e) Trddning verkftälles i fall den för--
utnämnda gaml^ åkern blifvit med vår-
fäd befådd ; den (kef genom en fådan up-
plöjnjng, — antingen ftraxt efter fädens. 
inbärgande, eller oçk näfta vår, — fom 
här näft förut om gammal åker är om* 
nämnd- Om våren, då gräsgroning bör
jar vifa fig, harfvas (amt federmera år-
dras en eller två gånger åkern , med hark 
ning och valtning eller fladdning emellan
åt, få 3tt jorden före gödfelns utförande 
och utbredande, till fåningstiden är helt 
Üfl oçh färdig. 

Sol« 
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Som det här i orten på fina hällen fö
refaller, att intill nog ob^tydlgi <tyck n 
ften- och (kogs backar från fl ' ra lidor Hö 
ta, hvarigenom flera jordarter anträffas, 
fom hvar lör fig dels äro för löfa och 
dels för härda, men fainmanblandade äro 
tämnieligen fruktgifvande j iå förrättas på 
följande fätt trädningen till della jordar
ters fammanblandande och till afledning 
af mindre vatten, när ftörre diken egen-
teligen endaft utomkring äro nödvändiga; 

Den efter läden qvarvarande halm-ftub 
ben nedvändes med plogen ,  på här förut 
nämndt fätt, h varefter om våren, få fnart 
tillfälle gifves, det harfvas och fedan nå
gra gånger med årdern öfveralt eller få 
fom om det vore ett enda fkifte, fnedes, 
i fåror fom gå (kiftevis fnedt emot hvar-
andra, med harfningar emellan: fluteli 
gen, för att få nödiga mindre vatten afled » 
ningar, ihopftjelpes jorden med plogen 
uti få många (kitten (om fordras. 

Så väl töre (om efter {'aningen iaktta-
ges, att deffa tu»ftjelpnings-öppningar icke 
igenhftrtvas, emedan de, då endaft vält* 
ningen återftår, böra med fkofvel fnyggt 
och väl uppränfas ,  få att ,  om något vat
ten uti dem famlas, det obehindradt käu 
afrinna. 

Som ,  
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Som, i anfeende till de flera och här 
ofvan befkrefna ilag af åkerjord, hvilka 
i denna ort vid cirkulations-bruket före
komma, det vid h varje s härjning och till
redning förefaller någon Ikillnad ; vill jag , 
vid befkrifningen derom, följa famma ord
ning , fom vid plöjningen är iakttagen. 

a) Ny plogens har/ning Iker i början 
med åkerhartven ändalångs efter plogfå
rorna.,, och det intill de(s att deras upp-
ftående kanter blifva få mycket nerharf-
vade, att man utan den nedlljelpta gräs
vallens uppvändande , kan köra med harf-
ven fnedt öfver i conträra dire&ioner j hvar-
ined fortfaYes till defs man erhåller få 
mycken mull, fom efter plöjningens d jup
het ftår att vinna. 

Vid detta tillfälle får man dyrt betala 
en grund och illa verkftälld plöjning ; den 
dels medför en långvarigare harfning, dels 
får man derigenom en flarfvig och torf-
full åker, då till torfhackning mycken 
tid uppgår. Utom detta, inträffar det ock. 
vid elak plöjning, att viffa fläckar af å-
kern blifva aldeles oharfvade. I följe 
hvaraf det minfta flaget af åkerharfvar är 
för fådan plöjning tjenügaft. 

Under harfningen lägges få mycken 
tyngd på harfven, fora dragarens krafter 
medgifva och fom utan fårornas upprif-
aing kan användas. När, 
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När, jämte det man plöjer väl, —-
fom lker , när alla faror Wifva jämnt Och 
lika riftade, få att de utan upphöjningar 
och dälder kunna lägga lig intill hvaran-
dra, — man äfven plöjer djupt, fä vin-
nes icke aliénait mycken tid vid harfnin-
gen, igenom det att gåsfot-harlven, fom 
har vifare på de bakre hörnen, härvid 
kan nyttjas, utan ock derigenom, att me
ra mull för fädens groning och växt kan 
erhållas. 

Då åkerns tillredande på anförda fatt 
är fullgjordt och rågfåning dera Ikall fkey 

få utföres, bredes och fönderhackas göd* 
fein, och det ja finare, ju bättre j h var
efter, när fåningstiden infaller , rågen ut
fås , fom tillika med gödleln, medelft 
tvenne emot hvarannan gående fnedars 
öfverkörning, nedharfvas och fedan vältas. 

Så vid detta, fom de öfriga åkerila
gen , då de fkola med vårfäd befås, bör
jas icke med någon harfning, då väderle
ken är gynnande och fànîngstiden icke på-
fkyndir, förr än åkern äir väl torr, helft 
få mycket, att det dammar efter åker-
harfven ; emedan det, i fynnerhet på le
ran , merändels gifver ent klen fädesväxt, 
när det bittida och innam all käla hinner 
ur jorden uppgå} blifver furt fådt. Der-
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före verkfiälles ock fåningen få fort, font 
det tillharfvas. 

Högländta backar, famt torr fand- och 
grus-jord, fördra i det ftälle att fås iå ti
digt, att läden kan , innan de fläppa fin 
fugtighet, hinna maita; emedan de uti 
torr väderlek, (nart förlora den 

b) Skum-plSjniw/e i dr af alla Idttafl att 
harfva, emedan d n efter tvenne fnedars 
harfning , merandels är färdig att få. For
dras derå (laddning > fä Kan d^n e fter om-
ftändigheterna, anting n emellan eller ef
ter defla harfningar, förrättas j då, i det 
fednare fallet, finingen derä göres. Ef
ter fåningen, öfverharfvas den fÖrft med 
tvenne fnedar och ledan voltas. 

c) Torf-tyr an ( h vars murknade gräs-
vall, igenom defs många och i en del 
jordarter djupt gående rötter, ännu är med 
jorden mera och mindre fammanhängan-
de ) harf vas i ort aft : på den upp FÅS OCK. mä-
fta mullen med gåsfot-harfven, fom då 
bör ftällas till djup gång. När detta lkett, 
och väderleken ar god, lämnas den , ef 
ter en eller tveiine fnedars harfninfL till 
torkning, då man fedan med fladdens öf-
verkörning åtfkiljer mull och torf} hvar 
efter, om fä nödigt finnes, en fned åter 
med gåsfotharfven kores. Uti mifsgyn-
nande väderlek är man dock föranlåten fö

ra-



retaga denna operation, faftän det icke 
feer med den fortgång och förmon, fom 
dä åkern är torr. 

Jord och torf blifva väl igenom be* 
mäldta fladdning åtlkilldaj men fä händer 
dock. ftundom, att torfven är få mycken 
och lamm.anhängande, att fädens nedharf-
ning icke kan Ike hvarföre, der knifvält 
finnes, det går fortaft att denied fönder-
köra denna torf. I fakriad de raf, är man 
föranlåten, att denlamma med torfhackor-
na fönderfla, få att ötverharfningen utan 
hinder kan för fig gå. 

Närdetta är gjordt, förrättas fåning, 
öfverharfning och vältning Cå fort, fom 
medhinnes. 

d) Gammal åkeri tillredning Iker vanli-
gaft genom harfning och fladdning, fä att 
den blifver få fin och mullig, fom med 
en vanlig 4kerharf är möjligt, innan få-
ningen företages j derefter öfverharfvas 
och vältas på vanligt fätt. 

Eljeft är det ock brukeligt, att, me-
delft en djupt ftälld gäng med gåsfot-harf-
ven, köra en Ined, hvarigeniom , då â* 
kern beftår af leragtiga och fammanhän
gande jordarter famt är torr, en mycken
het kokor öfveralt upprifvas, hvarutinnan 
det ttraxt fas, dä fädeskomen , fom emot 
dt fla kokor äro fmâ, de remelian ned-

hl-
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falla; b varefter, för att fä vRl fä åk ern fin, 
föm fäden väl nedmyllad, kokorna med 
fladden iönderköras, få att laden derigenom 
öfveralt blir med jord betäckt. Sedan 
harfvas förfta fneden med gåsfot-harf, 
och den andra med den vanliga åkerharf-
ven, då, éfter Ikedd vältning, fom ftraxt 
efter denna harfning bör för fig gâ, den 
för fädens gronitig uppharfvade mullen 
merändels är en tvär hand djup, i ftället 
för att man med en vanlig âKerbarf knap» 
paft vinner tvä tvär fingers djup. 

8 §. Dikning. 

Som erfarenheten vifat, att både fä-
desväxtens fortkomft och gräsväxtens ym
nighet, fa väl fom bägges l ängre beftånd 
efter gödningen , blifva af öfverflödigt vat
ten och deraf uppkommen furhet i jorden 
mycket lidande, och hvilket tyvärr än i 
dag på fina Hällen gör, att jorden deraf 
blir altför fvag och mindre bördig, ja of
ta anfedd för aldeles oduglig och det i 
iynnerhet till fädesbärning ; och fom de 
flefte jordftycken bär äro emellan och ne
dan om några bergiga och ftenbundna hög-
der belägna ; iâ amfes det förft och främft 
å (ådana lkiften vaira nödigt, att ifrån det 
odlade afleda det ifrån dylika högder långt 

. « 



.269 

in uppå våren framträngande vatten, me-
délit väl djupa och flora dikens upptagan
de pä den öfra, eller intill nämnda hög. 
der belägna fidan , fanit att ledermera der-
ifrån, efter landets lutning, göra lä män
ga och långa diken, fom nödigt finnes. 
Härvid bör li kväl märkas, att, för en re-
digare och bättre akerkörning , tvärdiken 
få mycket möjeligt är böra undvikas. 

Emedan lädana diken, med rot-yxa 
och fpada upptagna, medföra en känbar 
koftnad, och dikning ändå icke bör u nder
låtas 3 har man varit betänkt uppå, att 
för mindre våtagtiga jordftycken, inrätta 
Imä referv-diken, hvartill man uppfunnit 
en ginare och mindre koftfam utväg . Vid 
plöjningen är anmärkt, att all nyplog till-
hopaftjelpes , och att dlervid fmalare Ikif-
ten, till 18 à 20 alnar i bredden, till-
fkapas, då den eniellani fkiftena uppkom
na öppningen , lom xraan kallar tu-fljelp» 
nings-fåra, efter fåningen blir med fkof» 
vel ellex lkyfTel ränfad , och tjenar i Hal
let för ett mindre dike. Deffa dikens 
Hällen blifva väl för hvaîrje plöjning flyt
tade, men göra dock, i fynnerhet under 
lägens växande, en god tjenft. 

När de till åker och lind nyttjade my
ror äro lutande, få att godt utfall för 
Tattnet ät att tillgå, Så goias deffa my

ror 
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ror mera fafta och mindre fvâra att plöjä 
och harfva, derigenom, att diken uppda
gas till två alnars bredd ofvan ,  och en 
god alnsdjup med vanlig bredd i botten, 
hvaraf deras fidor blifva val fluttande och, 
i följe deraf, aga längre beftånd : emellan 
deffa diken bör vara omkring tjugu al
nars afftåtid. Detta bidrar fä mycket att 
gifva denna jordart fafthet, att den i fom-
martid ,  utan fvåiighet för râgfâning ,  kan 
plöjas och harfvas. Hufvud-dikena böra 
då vara både djupare och bredare, 

9 §. Håbergningen. 

Dervid märkes: à) Verktygen, fom ä* 
ro, till lindors flâning, de lä kallade och 
uti Hedemora förfärdigade liar, af nie« 
rändels fex qvarters längd, och fällan 
deröfver. Delfa hafva ,  i anfeende till de
ras vighet och lätthet, här i orten vun
nit förtroende framför de längre och tyng
re, hvilka för lin tyngd fanit fenfärdiga-
re och mödofammare handtering, hälft uti 
tjockt gräs, fordra för täta och många 
hviloftunder. Detta ,  foni ändå i längden 
medför flotter-karlens mera afmattande, 
borttager det företräde ,  fom deffa längre 
liar eljcft på ein ltund kunna äga. 

För 
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För att uti backar, emellan ftenar, 
ftubbar och tufvor lå det lilla och korrta 
grälet väl afflagit, nyttjas liar af famma 
flag , ifrån fyra till fem quarters längd: 
de äro helt lätta, få att de oafbrutit och 
haftigt kunna föras e mellan dtfla ojämn
heter. 

Härfven eller räffan (fe Tab II. fig. 5.) 
har ett ikaft, hälft af ahlder , af 12 qvar-
ters längd, famt kammen eller harf-huf-
vudet 24 à 27 tum, med 15 à 17 ftyc-
ken tums länga pinnar. 

b) Slånings tiler hôbtrgnings-tidtns bör
jan är för dem, fom i iynnerhet vilja 
haiva godt och kraftigt foder famt bete 
för fina dragare, när den röda väplingen 
eller klöfvern blifver brun. De åter, 
fom heldre få något mera och lpislam-
mare hö, upplkjuta dermed tills gräfet 
blir mera moget. 

/) SI aningen verkftälles på följande fatt : 
1:0 Klåckan 3 à 4 om morgonen bör

jas al allelam man. D'et är hos allmo
gen mycket brukeligt, at; qvinfolken flå 
tillika med karlarne : de:tta (kcr af en del 
aldeles i likhet med karla-nej en del å-
ter nyttjar korïtare liar, h vilket gör flagen 
något fmalare och i faimina m on mindre 
mödofarama. 

Vid 
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Vid detta arbete iakttages noga, att, 
få väl för att vinna flörre nytta af det ef
ter flåningen uppväxande betet, fom för 
att förekomma en beivärligare flåning det 
påföljande året , grälet blir jämnt och väl 
efter marken afflagit, få att hvarken lie-
bränningar Iker ( det är: att lian föres fä 
djupt och nära intill gräsrötterna, att den 
på gräfet ftraxt ofvan jordbrynen varan
de gröna färgen aldeles förfvinner ), eller 
ock att högre ryggar eller gräsftubbar, få 
emellan flagen fom lie-huggen, blifva 
qvarlämnade j emedan de nya fkotten, 
iom ifrån gräsrötterna uppväxa , fällan 
hinna deröfver uppftiga ; och om detta 
ockfå (kulle Ike, går dock bofkapen des-
fa Hällen , för den nyfsnämnda tilltorrkade 
Och hvaffa gräs-ftubben, förbi, famt ofta 
i flället, på de fläckar, der det blitvit 
väl llagit, äter ända ned till jorden, ehu
ru litet der ock kan fås. 

Denna flåning fortfar fedan på näft för
ut omnämndt fatt, under blott korrta hvi-
loftunder, till omkring klåckan (ex, då 
frukoft ätes. Sedan fortfättes flåningen 
till klåckan åtta, eller få länge daggen 
ännu icke bortgått. 

När qvinfolken endaft bedyra om räfs-
ningen, och gräfet är tunnare, blir ila-
ningstiden för kariarne längrej eller tili-

defs 



åefs morgon-måltid ätes,  fom efter grä« 

fets myckenhet något ändras,  och fker 

t i l l  och med k läckan tio j  emedan, för att  

få väl bärgadt hö, man här icke mera 

kullflår,än man famma dag hinner bevara,  

2:0 Dä flåningen både af karlar och 

qvinfolk gemenfamt är verkftälld,  utflås 

eller utbredes lie-ßrängarne firaxt deref-

ter jämnt och4 'väl ,  af allefamman med 

härfven, få att  icke några af l ian hardt 

i l iopförda grästappar blifva fammanfittan-

de. Da detta är färdigt,  ätes morgon

måltid.  

Är det äter endaft  karlarna fom flå,  

börja qvinfolken få t idigt med utflåningen, 

att  denna vid flåningens Hut genaft  är 
fullgjord. Proportionen af räfs-hjon är 
merändels ett  emot tvenne flatter-karlar.  

3:0 Efter morgon-måltiden ,  då gräfet 
i ir  t i l l  myckenhet och ännu färfkt,  fyflel-

iätta fig qvinfolken med defs vändande, 

för att  låta det taga åt  fig en ftarkare och 

häftigare torkning, medan karlarne fram-
ikaffa och uppflå häsfjor.  

4:0 Till  en fådan häsfja (  fe fig. 12,13, 

i4.  )  hörer (Tab. II.  fig. 13. a) fa kal
lade hösfje-gubbar eller krak ,  hvardera af 

en 5 alnars lång gran, fom har 4 tums 

diameter i  l i l la ändan, och uti  ftorändati  

gr långt fluttande och rundt hväsft .  7 

S qvar* 
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qvarter ifrån denna ända, bäras med i| 
tums grot nafvare tvärt igenom, ett något 
lutande hål, fom federmera med 12 tums 
diflance emellan hvarje, blifver med 5 
dylika hål förökadt, få att de in alles 
blifva fex. Uti defia iafättes pinnar (fig. 
13. d) af famma flags träd, hvarpå de få 
kallade roorna (fig. 14. b) läggas: de
ras uppftigande ändar , hv%rpå roorna hvi-
la, äro 7 tum långa j de nedåt lutande, 
mot hvilka flöden fattas, äro 2 tum. 

(b) En 9 alnar lång, hälft gran-roa, 
af 2 à 2§ tums diameter i lilla ändan och 
(fig. 13. c) flöden, af 4 à 5 alnars längd 
och famma groflek fom roorna. 

Uppflåningen af en fådan häsQa iker 
på det fättet, att för en af ett golf ned-
flås 2.*ne häslje gubbar 7 alnar ifrån h var-
andra och till 3 qvartes djup i jorden. 
Emot 4:de eller 5:1e pinnen, nederifrån 
räknadt, fättes ett ftöd pâ h vardera fidan 
( Tab. II. och fi^. 13-)» fom är i ftorändaa 
jämnt hugget och i den lilla fpetfadt och 
urhålkadt, för att icke falla ifrån. Der« 
efter lägges pâ nedrafte pinnarne en af 
roorna, hvarå hö-kämforna fedan läg gas. 

En fådan häsQa kan till åftundad längd 
göras, dä för hvarje tillöknings-golf en 
häsfje-gubbe , på förut nämndt fätt och med 
en alns tillökad diftance ifrån den närmafte^ 
nedflâs och flödes. 5:0 
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5:0 När fåledes allt är uti Ordning, 
företager man häsfjningen pä det fättet, 
att ifrån d e ytterfta fidorna börjas med i-
hopräfsningen. Då drängen eller det i-
hopräffade blifver för tungt att med härf« 
Ven vid en ftändigt gående räfsning, och 
i lynnerhet på längre at'ftänd, undanföra , 
lägges det antingen på häflar, för att till 
häsfjningsfiället bäras, eller på fläda att 
dit föras, 

6:0 Utaf fä Väl detta, fom det när
mare liggande gräfet göres fina kämfor 
C fig. 6 Tab. II. ), på det fättet, att man 
tned härfven väl reder och till 2 alnars 
iängd och ungefär en alns bredd få hårdt 
ihopför gräfet, att den derigenom blifvan-
de kämfan, midt uppå med händren var-
famt fammantagen, kan pä häsfjan ly ftas, 
och alla kämforna få tätt intill hvarandra 
fättas, att gräfet efter hela häsfjans längd 
kommer att ligga jämntjockt. 

Är gräfet väl daggfritt, det villfäga, 
om det begynt taga torkning, få kan det 
lättas tjockare, till och mt>d aldeles fullt 
emellan roorna; är det åter råare, bör 
det fättas tunnare. 

Pd detta fätt fortfares nied 334 roor 
öfver hvarandra, eller få högt karlen räc» 
ker, att med händren rtdigt upplägga 
kämforna. 

S 2 7;0 
I f * 



7ro Till 5'.te och 6:te roornas påfätfr 
ning, lägges, fedan känifan pä förut nämndt 
fatt är färdig gjord, härfven pä marken 
med pinnarna uppvända, för att fedan der* 
uppå med händren lyfta kämfan, hvaref» 
ter dels åt harffkaftet liggande ända med 
den ena handen gripes och vid harflkaf-
te t hålles, tills man med den andra han
den griper ändan af harfikaftet, för att 
på litt tfälle upplyfta kämfan och den uti 
ordning lätta. Således fortfares fedan, 
tills häs§an blifvit fullfatt. 

8:0 För att undflippa fa väl omkring-
biâsning, fom att ifrån detta till ett an
nat fiälle föra något af det hopfamlade 
gräfet, börjas, när förfta golfvet eller af-
delningen är fullfatt, att med harfhufvu-
det, pinnarne likväl ifrånvända , af- eller 
nedftryka alla löft och oredigt fittande 
ftrån, famt det inunder eller ifrån neder» 
fta roan ned till marken hängande grä
fet väl undandraga, fa att icke något i* 
genom markens fugtighet blifver fkämdt. 

9:0 Detta hö-torkningsfätt, fom här är 
det allmännafte, medförer flera förmoner, 
nemligen : 

a) Att för hvarje dag få a-filuta a rbe
tet, utan att behöfva frukta för påföljan
de dagens väderlek. 

*) Att* 
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5) Att, om regn eller oftadig väder
lek infaller, man ej aliénait är befriad i-
från vidare fkötlel, när häsfjorna ä ro väl 
ftödda, få att kullblåsning af ftormande vä
der icke kan äga rum, utan ock , om vä
derleken än vore aldrig få mifsgynnande , 
fä att höet på 4 à 5 veckor icke kan in
föras, man ändå tår detta hö, endaft med 
en blekhet utanpå , grönt och olkadt in-
bärgadt. Eljeft, då väderleken är torr 
och blåfande, blifva lådana häsfjor inom 
åtta dagar fulltorra, det vill fäga, att in
gen feghet kännes uti det öfver roorna 
liggande höet. 

e )  Att höbergningen härigenom kan 
med nämnda förmoner och utan något hin
der fortfättas uti mulen väderlek, likväl 
utan regn. Likväl kan, äfven under på» 
flående regnväder , genom denna häsfjni ng 
ett godt och grönt hö, utom några gula 
ftrån närmaft intill roan, bergås, aliénait 
man i detta fall tunnt på fätter gräfet. 

Ett annat hö-torkningfätt, fom egen-
teligen af Allmogen nyttjas, då gräfet 
är korrt och tunnt lamt iå mycket moget, 
att det på tvenne vackra dagar kan blif
va tillräckeligen torrt, förrättas på föl
jande f att: 

o) Se-
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o) Sedan flåningen och gråfets utbre
dande på forut omfkrifvit (ätt blifvit full« 
gjordt, vändes det framåt middagen med 
härfven emot lohn, för att äfven på den 
andra eller nedliggande fidan taga tork
ning. 

b) Emot aftonen, eller fedan det al
leles torra höt;t blifvit intördt, räffas defc 
ötriga tillhopa uti längre ilrängar, helft 
inrtan daggen börjar att falla, hvarefter 
det {ammanfartes uti hopar, hvilkas flor» 
lek. råttas titer torrheten: de kunna bei 
ftâ af tre mindre och ftundom till och 
med af fyra ftörre kämfor, och böra väl 
atfnyggas , få att alla höftrån blifva ned-
lutande, i fall regnväder Ikulle infalla. 
Denna hopning gör, att gräfet -fedan ta
ger fortare torkning. 

c )  Morgonen derpâ, när väderleken 
är god och fedan det nyflagna gräfet blif
vit utflagit, omkringkaftas förft deffa ho
par med händren, och utredas fedan med 
harlven till mera jämnhet, la att icke 
något deraf blifver härdt fammanfittande. 
När pä detta fätt allt ar i ordning till 
torkning, ätes morgon-maltid. 

d) Efter morgon-maltiden, vandes föril 
detta gräs uti finâ fträngar med härfven a 

cch fedan det nyflagna. 

s) Ef-
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e) Efter middagen och fä fnart det 
förra är iullkomligen torrt få att ingen 
feghet med händren kan märkas, börjas 
med defs ihopräffande uti ftörre fträngar, 
hvarefter det känifas och laffas pä oikod-
da llidar eller vagnar. 

/) Derefter företages, fom näft förut 
är nämdt, hopningen af denna dagens 
kuuil tgna gräs. 

g) När allt detta är gjordt, flipas li
arna för den följande dagen, da, och fa 
länge något är att flå, det dageligen på 
detta fatt fortfares. 

Io §. Sddèsbergning, tipptag• och 
torknings-Jått. 

Som defia göromäl, i anfeende till fä-
desflagen, olika förrättas, vill jag förft 
befkrifva 

i. Rågens bergnmg, hvarvid märkes : 

a) Att denna fkäres med famma flags, 
eller 6 qvarters länga, liar, fom vid flå-
ningen äro brukeliga, och det helft med 
de nyafte, för att dervid tillbruka dem. 

b) Att denna ortens råglkärning fker 
tvärt emot de nedre provinfemes , det vill 
fäga , att den fker ät och få efter rågens 
lutning, att det aflkurna lägger fig iå in
till, at axen vid halmftråens aflkärande-, 

S 4 till 
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till förekommande af urfkakning , fâ en" 
daft vackert nedsänka på det otkurna. 

c) Upptagningen deraf verkftälles, få 
fort fkörde.karlen framgår, med händren 
af baklänges gåen de qvinfolk och det med 
all aktfamhet, (â att fäden, eller det fom 
upptages, tili förekommande af fpillning, 
icke blifver ur ikakadt. När på detta fätt 
få mycket är famladt, fom utan fvårig-
liet kan varfamt handteras , lägges det öf* 
ver ett band, och när det till åftundad 
ilorlek är famladt, hopbindes bandet llraxt 
af famma hjon , och ett mindre band fät* 
tes omkring axändan. 

di Till denna upptagning fordras ge* 
menligen tvenne perfoner för hvarje fkörd-
karl, emedan, då rågens lutning är god, 
denna fkärning gar med fatrma häftighet, 
fom flåningen 

e) När rågen till torkning fättes uti 
Ikyl, få nedflas till 3 qvarter djupt uti 
jorden en fnes, det vill fäga, en fläfc 
Hör, hvilken är hväsfter uti bägge ändar. 
På denna trädes ett rågband lå, att det 
blifver lodrätt ftående. Omkring detta rä
tas 5 à 6 band , hvilka med ett band upp-
vid axändarna , till förekommande af Iking-
ring , fammanhäftas, och1 h varefter , till 
défias bevarande ifrån regn, en få ftor 
och uti rotändan ftarkt fammanbunden hatt 

på-1 



pafättes, att den, jämnt utbredd, väl be
täcker alla axen af de derunder ftâemde 
6 â 7 banden. 

f )  Man torkar rågen pä häsfja i fyn-
nerhet pä tvenne fätt, hvartill häsljorna 
uti bägge fallen uppfiås och ftödjas på 
famma fätt, fom för höet är förefkrifvit, 
faft likväl, vid det fätt fom förft Jkall 
befkrifvas, icke gärna mera än två golf 
eller ro-längder uti hvardera. 

Det ena fättet är att pä bakra fidan 
af häsfjan och den nederfta roan, vinkel
rätt för hvarje golf lägga tvenne korrta 
roor eller langa ftörar, hvarå, och para-
lellt, till en alns diftance ifrån den före-
nämnda, lägges en dylik häsije-roa J( fig. 
13 Tab. II. ). Tvärt öfver deffa bägge 
roor läggas rågbanden, utan tryckning, 
tätt intill hvarannan tills det blifver fullt 
emellan häsfje-gubbarna. Derefter lägges 
åter på näfta pinnar en häsQe-roa, pä 
h vilken allena rågbanden med nedböjda 
axändar fä läggas, att rotändarna något 
hvila pâ de derunder liggande. 

På famma fätt fortfares fedan på föl
jande trenne roor, â h vilka hvarje band 
vid uppläggningen få mycket brytes, att 
vid inträffande regn det kan åt bägge än
dar afrinna, utan att inuti häsljan fig in
tränga, 

S 5 När 
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Kär fåledes fem röor i högden blif« 
vit på omnämndt fätt med fädesband full-
fatta, få uppfättes det efter upptagningen 
på åkern qvarvarande, eller räffet, med 
härfven, likafom iiöt-t, pä den {jette ro
an, till den undervarande fädens betäck
ning för regn. 

Detta häsfjningsfätt har flora fördelar, 
ï anfeende till att alla axen, ehuru tätt 
intill hvarannan fittande, äro lediga, få 
att fol och väder kunna dem alla väl tor
ka j! de äro äfven utanpå hvarannan ned-
lutande, få att ickè mera än de ytterfta 
kornen kunna af väta och mältning Ikadas. 

Uti blåfande och torr väderlek , kan 
en lådan häsfja på åtta dagar, eller nå
got deröfver , blifva torr. 

Vid detta häsfjningsfätt pröfvas torr
heten derigenom, att ifrån rotändan med 
handen intages uti fädesbanden till bind. 
ningsßället, och då ingen feghet i hal
men mera kännes, är den till införande 
läker och färdig. 

fj) Det andra häsfjningsfättet är , att 
häs§e-gubbarne på förefkrifvit fätt nedflås 
och flödas. Härvid läggas ledan häs§e-
roor på de andra och tredje pinnarna ned
ifrån, hvaremot de rågband, fom äro med 
tvenne band bundna, på bägge fidor om 
hemäldla roor intill hvarannan rätas, och 

ax-
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axandarne öfver den på 3:dje pinnan lig
gande roan vikas. När det fåledes är e* 
mellan häsfje gubbarne till fullo uppreft , 
upplägges en roa på de fjerde pinnarna, 
hvarå de med blott ett band bundna ban-
den tätt intill hvarandra läggas, af h vil
ka hvart och ett vid uppläggningen få 
mycket brytes midtuppå öfver armen, fä 
att de, för att på häsQan få mycket bät
tre blifva fittande och de derinundèr flå
ende axändar betäckte lamt vattnet aftedt, 
blifva åt bägge fidor lutanle. 

När denna är ful Ifatt . upplägges på 
näfta pinnar ockfå en roa, h vilken på 
famma fätt fullfättes. När detta är verk» 
ftälldt, upplägges den lifta roan pâ de 
följande eller 6:te pinnarne,,hvarå Täffet, 
få långt det räcker, uppfättes famt h vad 
derå briller fylles på anfördt lätt med fä» 
desband. 

Efter rågens tjocklek och myckenhet 
göras deffa häsQor längre eller korrtare, 
likväl fällan öfver fyra gojf- detta af den 
orfak, att de ftörre föroHaka en fädes» 
bandens längre bärning och mera tidsfpil-
lan, fom här i orten af de flefta på allt 
lätt undvikes. 

För att få fäden förr och väl genom
torr, är brukfeligt, -att af alla flagen gö
ra mindre bandi och för häsljning få de 

ie 
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icke vara öfver, men väl uncler en half 
alns diameter, för att icke tränga emellan 
roorna och dymedelft hindra igenomblâs-
ning. Defsutom , om upptagshjonet fkall 
på en gång göra en ftörre famling, blif-
ver Cäden derigenom mera illa handterad. 

Förmonen af defla fiftnämnda häsQor 
är den, att, vid jordens för mycket upp
mjukande af regn, de icke blifva få tun
ga , fom de förra, famt ä ro förr genom-
torkade. Man erfar deffas erfordeliga torr
het pä det (ätt, att när halmen på de 
upprefta banden finnes inåt axen vara u* 
tan feghet, kunna de med fäkerhet infö
ras, och hvilket, få väl fom all annan 
fades inkörning, merändels (ker med vag
nar, h vilka, få väl på fidorna fom bott
nen , äro med dertill afpafläde tacken , till 
förekommande af fädes-fpill ning , beklädda. 

Dä förut nämnda olkodda flädar, *nd 
närmare väg,.härtill nyttjas, beläggas de 
ockfå med "täcken, för att bevara de korn, 
fom vid på- och aflafsning ifrånfall a-

2. Vårfådens berçninq. Kornet, bland-
fäden och hafran , (käras på enahanda lätt, 
och med de här förut nämnda liar, famt 
likafom om rågen är anfördt, få att hal
mens och i fynnerhet axens lutning föl
fes, h varigenom det fora af&äres l ägger 
fig på det ofkurna. 

När 



Nar deffa fädesforter hafva en kort-
tare växt, famt för att fä det fom affkä-
res, väl och redigt intill det ofkurna fam-
nianfördt, få att axen blifva uppåt ftåen-
de och halm- eller rot-ändarna neder på 
jorden hvilande, utan att något uti Haget 
efterligger eller att ax- och jot-ändar blif
va om hvarannan blandade j brukas af nå
gra de få kallade krah pä lie-orfvet fäfta-
de. Andra åter, fom tycka att deffe haf
va den egenfkap, att flå ur laden, nyttja 
endafi en böge af en rönn • eller annan tel
ning , fom med den ftörre ändan fäftes 
uti ett dylikt hål pä lie-orfvet, fom för 
kräket är brukeligt, famt har den miä-
dre ändan, i form af en framlutande bö
ge , uti lie-ringen jämte Han infatt. 

Med denna ikärning följes ock fädens 
lutning, h vilket, jämte fkörd-karlens fkick-
lighet, mycket bidrager att fa fäden till 
en redig upptagning väl lagd, och hvar-
â det, uti denna alltid fädesbehöfvande 
ort, fättes mycket värde. Man använder 
derfofe gerna något mera arbete, för att 
icke under fädens torkning, emot marken 
borrtröta en flor del af axen, hvilket vid 
andra orters fkärningsfätt beklagligtvis hän
der. 

Är fäden lång , tjock och frodig , hvil
ket oftaft händer med blandfäd och haf-

ra$ 



ra, fa behöfveS vid fkärnmgefl icke något 
krak eller böge 5 emedan den dä, lika* 
foin rågen, kan med lian, utan defias till« 
hjelp, ändock redigt och väl till upptag
ning läggas. 

Upptagningen af defla fådesflag, lika-
fom af rågen, förrättas af qvinfolk, lä 
fort Jkörd-karlen undangår, med vanlig 
upptagnings-krok, baklänges gående med 
bandknippan på ryggen bunden. Då de 
upphämtat få mycket, fom till e tt fädes-
band fordras, lemna de upptags-kroken 
vid det ännu på marken famlade och lig
gande, medan ett band ifrån ryggen fram> 
tages och på marken utlägges, för att 
derå det ihoptagna, med kroken pä den 
ena och handen emot pä den andra fidan# 

upplyfta och ftraxt därpå ihopbinda. 

På fådant fött fortfares få långe någon 
vårfäd är att Ikära j och då läden är tjock, 
blifva tvenne upptags-hjon efter en drif
tig (körd-karl härvid fysfiofatte j men i an
nat fall beftås endaft ett bjon efter h var
je Ikörd karl. 

För häsQning f år vårfäden intet bindas 
gröfre, än fom för rågen är anfördt. 

Varfädens torkning Iker ockfå på fle
ra fättj dervid förekommet: 

l.o 



287 

i:o Snesningen, fåfom i fynnerhethos 
allmogen den mäfl brukeliga, och hvil-
ken på följande fätt v erkftälles: 

En öfveralt väl flät-tälgd och i den ftör-
re ändan fyrkantigt famt i den mindre 
rundt hväsft fnes eller ftör af 14 q var-
ters längd, nedflås med den grötre ändan 
till tre qvarters djup i jorden 3 fä att den 
blifver rä tt uppftående. 

På denna trädes midtigenom efter läng. 
den ett fädesband, hvaromkring fedan rä
tas fyra fådana band m ed alla rotändarna 
emot marken. Derefter trädes vid bind-
ningsftället tvärt igenom ett fädesband , 
med axändan till öfter vänd, hvarunder, 
vid nedförningen till de upprefta banden, 
de fiftnämndas omkringfpridda ax famlas, 
för att deraf qvarhällas famt mera ifrån 
regn befrias. Sedan trädes på famma fätt 
och tvärt öfver det förenämnda, med ax-
ändarna emot föder, få många fädesband 
Uppå hvarandra, fom på fnefen få rum. 

2:0 Häsljning Iker egenteligen på t Ven
ne fätt, antingen med bunden eller obun
den fäd j och hvaraf 

a) Förekommer dst med bunden fäd, 
hvarvid verkftälligheten är, att fedan fä-
den är på förut anfördt fätt fkuren och 
uti mindre band bunden, uppflås och ftö-
d j a s  h ä s t a r n a ,  e f t e r  b e h o t y e t 3  a f  e t t ,  
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ivâ à tre golf, på fammafätt, med tven-
ne paralella roor vid nederfta pinnarne, 
fom för det förfta räg-häsljningsfättet är 
förelkrifvit. 

På defla paralel-roor läggas lädesban-
den intill hvarannan, utan lammantryck* 
ning , med axändan helft emot middags-
fölen. 

När de nederfta roorna äro pä nämn
da fätt, häsfje-gubbarne emellan, fullfät-
ta, uppläggas roor på de andra pinnarna, 
h vilka fa påläggas, att rotändarna af des-
fa band blifva pâ de underliggande lin
drigt hvilande; hvarefter en roa på tre
dje pinnarna upplägges, hvarå, fä väl 
fom på fjerde och femte roorna, fädcs-
banden få läggas, att alla blifva litet ät 
axändan lutande. 

På den öfverfta, eller Ijette roan , upp» 
fättes, fom förut vid rågens häsQning är 
nämndt, räffet till de underûttande fädes-
bandens betäckning för regn, att det ic^ 
ke må i banden intränga. När räflet ic
ke är för hela häsfjans betäckning tillräc-
keligt, uppläggas dock roor öfver allt, 
för att bevara de derunder fittande fädes-
banden ifrån nedblåsning. 

När få många perloner vid lkärningen 
äro att tillgå, fortfätites häsljningen få fort 
fom ikärning, upptagning och bindning hin

na 
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na undan. Dâ mindre bjelp härvid är att 
tillgå, eller till och med endaft en lkörd-
karl med lina upptagare, förrättas förft 
fkärning, upptagning och bindning, famt 
derefter häsfjningen. 

Åkerns efterräfsning Iker antingen un
der häsfjningen eller ock, fom merändels 
inträffar, ftraxt derefter. 

Uti varm och blålande väderlek, kan 
en fådan häslja pä åtta à fjorton dagar 
blifva torr -, i annat fall fednare. Kän
netecknet till defs fulla torrhet är , att 
med handen ingen feghet kännes inuti 
banden vid bindningsftället. 

Förmonen häraf är, att, vid långva
rigt mifsgynfamt torkningsväder, regn ic
ke kan komma åt mera än de ytterfta 
axen, hvilka , iâ väl fom alla de öfriga, 
äro, till vattnets lättare airinnande, ned
hängande. Defsutom blir ej något ge
nom markens furhet fkadadt, hvilket of
ta vid fnesningen inträffar; ty, ehuru torr 
hela (nefen i öfrigt må vara, är dock det 
emot marken flående ej allenaft vått, u-
tan medtager äfyen en hop våt mull, 
iom fedan uti ladan g;ör flor olägenhet. 

t>) Obundea fäds, eller (å kallad lös 
häsfjning, fom nyttjas i våta höflar, och 
i fynnerhet af dem Tom hafvä fina ägor 
belägna emellan Ikogsparker, der var fa-

T den 



2go — 

den ftundom måfte fkäras grön, famt blås» 
väder icke kan bidraga till defs torkning , 
verkftälles på följande fätt : 

En häslja om 2:ne golf, när fäden 
är någorlunda tjock, uppflås och flödes 
pä förut nämndt fätt, med 2:11e paralel-
roor vid nederfta pinnarnej da rum vid 
åkern är att tillgå. I annat fall Ikäres 
förft ett à tvenne flag, för att pä åkern 
fä rum för häsfjan. 

Upptagningen för denna häsfjning m ed-
hinnes af en perfon efter hvarje fkörd-
karl, på det fättet, att den upptagande 
går baklänges och med den vanliga kro-
ken upptager: da få mycket, iom dervid 
kan redigt och varlamt handteras, är fam-
ladt, lägges det ner på marken. När er-
fordelig hjelp är att tillgå , upplyftes det
ta ftraxt af ett annat hjon med händren , 
på de paralela roorna. När fäden är väl 
mogen och daggfri, får den påläggas till 
den tjocklek, att den uppnår, men icke 
tryckes af den påföljande roan. 

När fåledes öfver hela den tillämna-
de häsfjan, emellan häsije-gubbarne, allt 
är fullfatt, uppläigges en roa på de 2:ne 
pinnarne, vid hviilkens lika tjocka påfätt-
ning fäcten få lägges, att defs rotändar 
bli t va litet hvilainde på den underliggan
des. 

Vid 



291 

Vid de följande, eller 3.'dje, 4?de och 
5;te roornas påfättning, fom fker till fam-
ma tjocklek, bry tes fä den något under 
uppläggningen öfver armen, på det ftälle, 
fom öfver roan (kall träffa, få att den 
kommer, till befriande ifrän regns inflå-
ende, att luta åt bägge üdor. På den 
6;te eller öfverfta roan fättes raffet, få 
långt det räcker, till betäckning. Det 
rum, fom på denna roa öfverblifver, lem-
nas obefatt. Skulle det hända, att den
na roa på hela golf blitVer tomm, upp
lägges den dock till det underliggandes 
bevarande ifrån afblåsniiig. 

När (äden är något grön uti halmen, 
eller ock icke daggfri, häsfjas något tun
nare. 

Åker-räfsningen fker antingen fö r hvar-
je häsfja efterhand „ eller ock när allt ät 
till fullo aflkurit. 

De affallna axens upplâckning förrät
tas vid all (kärning af qvinfolk och barn, 
dels oin mornarne innan daggen hinner 
upptorka, och dels fedasi få fort fom 
fkärningen det tillåter. 

Som en ovanligt aktlam handtering 
fordras vid denna häsjjning och i fynaer-
het vid fäder,s derpä följande inkörfel, 
om eljeft onödig fpillning likall undvikas, 
iå gås detta häsfjningsfättutom på de 

T 2 an-



anförda Italien, i allmänhet förbi; ehura 
laden genom detta lätt ej allenaft förr och 
jämnare torkas, än genom Inesning ocb 
det förut nämnda häsfjningsfättet ; utan oclt 
både fäd och halm bevaras ifrån unken-
het, mögel och röta. Defla olägenhe
ter vidlåda ty värr ßundom de andra 
torkningsfätten, när mifsgynnande år, fä-
fom 1799, inträffa, då en flor del grön 
och af fnö till jorden nedtryckt fäd måfle 
efter fnöns borrtgång helt våt fkäras och 
upphäsljas. Men härtill fordras tålamod a 

att förbida en infallande torkningstid 3 e-
huru länge den kan dröja. 

Att detta fig få f örhåller, kunna med 
fäkerhet några, fom jämte mig nyfsnäm-
da år, på detta fått löft och utan någon 
bindning, häsfjade vårfäden, intyga : bå
de fäd och halm, kunde vid medlet af 
November månad alldeles torra och o» 
ikadda inbärgas, i ftället att de, foni ha
de ojämnt mogen fäd, och nyttjade fnes-
ning eller häsfjning p å vanligt fätt, måfte 
vidkännas få väl fäd.s fom halms förlkäm* 
mande, och det dels under det fäden än
nu till torkning var utefittande , och dels 
fedan den var i ladorna införd; få att 
mänga blefvo föranlätne, att den åter till 
omtorkning utdraga eller ock , fedan fä
den, få godt det kunde ike, var urtrë-
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&ad, upphâsÇa halmen till ny torkning , 
och hvilket icke förr än i November må
nad flod att verkftälla. 

I I  § .  A r t i f i c i e l  g ô d f e l t  b e r e d a n d e  o c h  d e r v i d  
brukeliga dmnen och verktyg. 

Dervid märkes : 
a) Ämnena, hvarmed den efter häftar, 

bolkap &c. fallna fpillning förökas och 
till en artificiel göd fel beredes. 

Defla ämnen äro dikestorf och mull, 
myrjord, fand, murbruk efter nedtagna 
fpismurar , affallna barr under granar , för
ruttnade och föndertallna träd, fmärre 
och till bränning otjenliga f pånor, fonder» 
hackadt granris , fopor ifrån hu srum , gar» 
dar och gator, öfverflödig och genom fä-
dens liggning lkämnd halm, m. m., el
ler allt fom af växtriket undergår för-
ruttnelfe. DefTa ämnen nyttjas alla hvar 
för fig med förmon , men i lynnerhet när 
de äro fammanblandade. 

Sand medför den nyttan, att den ic
ke torkar, utan bibeholler uti det fam
manblandade en rånad, fom, jämte den 
uti det tillblandade uppkomna värman, 
mera och fortare bidrager till beredningen. 

Myrjorden blir , efter gjorda obferva-
tioner, till gödfelblandning tjenligaft, när 

T 3 den 
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den i god tid om fommaren upptages, 
för att af väder och fol bl if va ifrån fin 
lurhet befriad, famt fedan, uppå förfta, 
vinterföret och innan den hinner för myc
ket tillfryfa, framföres till blandningftäl-
let, der den , i anfeende till fitt fenfärdi-
ga upptinande, icke mycket tjockt ihop-
ftjelpes. Dä man äfven har tillgäng till 
fand, är det tjenligaft, att deröfver ftjel-
pa den, dels derföre att mänga afdelnin-
gar förorfaka längre väg och onödiga dags
verken vid blandningen, dds ock, att 
Om myrjorden vid framförflen tages di-
re&e ifrån fitt naturliga läge, för att den 
påföljande fommaren mottaga luftens för
ut nämnda verkan, fanden då, med fin 
upplöfande egenfkap, fördelar m yrjordens 
eljeft fammanhängande particklar till en 
fin mull, fom under beredningen bättre 
åt (ig hämtar den fruktgifvande förmåga, 
fom fökes. 

b) Tiden till ofvannämnda ämnens fam-
manblandning, kan väl efter behag och 
läglighet väljas j men har man för affigt % 

att af det, fom för detta ändamål om 
vintern framföres 3 bereda gödning för nä-
lia râgfâning, få fordras, att detta arbe
te företages och fortfättes ledan få fort 
de tillfrusna ämnena hinna upptina. Blir 
åter denna gödning icke brukad förr an 
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påföljande år , få kan man dröja m ed det
ta arbete tills allt hinner upptina, dä he
la blandningen kan på en gång göras, 
famt den få kallade omfatningen lemnas 
till höften eller derpå följande vår, om 
det hoplagda till råggödning Ikall brukas. 

c) Beredningen eller blandningen fker pä 
följande fätt: af gödfeln utbredes ett tunnt 
högft tre tum tjockt hvarf till åftundad 
längd och 2 alnars bredd, hvaruppå läg-
ges ett hvarf af tillöknings-ämnena , i den 
proportion af tjocklek emot gödfeln, fom 
pä denna är tillgäng och i den mon man vill 
utöka den, hvarvid lika mycket af hvar-
je flag anfes för det vanliga. Men till 
gödning pä nyplog för râglâning, dâ den 
i flera år Ikall till åker nyttjas, kan man 
tillfätta mera af tillblandningsämnena. Pä 
detta fätt fortfares fedan med ett hvarf 
gödning och ett hvarf af tillblandnings
ämnena, och det ju tunnare ju heldre af 
hvardera, tills det blandade hinner till 
två alnars högd. 

Som det genom denna tillblandning 
blifvit en ftörre öppning emellan det blan
dade och oblandade , lä , till förekom
mande af lammantrampning och onödig 
längre bärning, begymnes åter invid det 
förra efter hela längden, om lå behöf-
ves, till två alnars bredd, för att på 

T 4 fan-



famma fäft, from förut ar närande, ge
nom hvarftals af gödfels och tillbland-
ningsämnens påbärning, hinna till det för
ras eller två alinars högd 

Är ännu mera oblandadt, fa fortfares 
dermed på famtnia fatt, få länge tillgäng 
är, med endaft tvenne alnars bredd i len
der, lamt längden efter behofvet afpas-
fad. Skulle under denna operation före
komma några grästorfvor eller andra grof-
va klimpar, lä böra de efterhand väl 
föndcrhackas. 

Efter denna åtgärd börjar det blanda
de taga en värma, fom gör, att det for
tare går till förruttnelfe, helft om fä myc
ket regn faller, eller få mycket ruttet och 
af fölens värma fkämdt vatten påöfes, att 
mafian ftändigt haller tig fugtig. Derfö-
re är den lycklig och hämtar mefta nyt
tan at denna operation, fom till en få-
dan beredningsplatts har tillgäng till en 
med faft jordmon eller lera i botten, nå
got lutande plan famt nära tillgäng på 
vatten ; få att, pä den nedra eller iägfta 
fidan, kan upptagas em refervoir eller 
grop af erfordelig bredcd och djup, famt 
den längd, fom det tililblandade med titt 
eifordeliga Qmfatnings-rum af 5 à 6 al-
mr behöfver, jör att ide r uti icke aliénait 
fä famlaidt det} fom ifrån blandnings-hö-

^en 
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gen afrinnet\ utan ock det for hvarje på* 
ôsning med annat vatten få tillôkt, att den 
tillåmnade gödfel-beredningen håller fig ftån-
digt fugtig. 

d )  Nar en fådan tillblandning Sr, for 
det årets rågfaning, om våren g jord; få fö
retages i bårjan af Juiii, eller nåft före ho-
bergningen, defs omfatande, fom på föl
jande fatt verkftålles: Efter tillblandnin
gens fforlek ocli den tid, fom till denna 
onvfatning fordras, lamt tillgången pä ar
betare tillåter, företages detta arbete på det 
fåttet, att alla börja på en ocli famma fi-
da af den hop, fom fkall omfatas: med 
den få kallade lutan tages ifrån den öfver-
fta kanten deraf tvärt neder till marken , 
livarvid få vål gödfel, fom annat af det 
fom gröfre år, vål fint fönderbackas, famt 
federmera på fatet dragés, for att pâ fä 
långt afftånd ifrån förra Hållet, a den ba
kre fidan , uti en ny hop aflåggas, få att, 
då denna hinner till två alnars högd, det 
år öfver två alnars r um emellan bågge ho
parna, eller, att de omfatande hafva ett 
godt aflågguings- och vånd-rum emellan det 
fom aftages och det fom borrtlågges, for 
att efterhand kunna vål intill botten uppta* 
ga, få att icke något blir oh ackadt eller o-
fatadt. 

På 



Pâ detta fått fortfarcs med allt det till-
blandade, att det ma taga ny vårmning 
Teller en jämnare beredning, fom derigenom 
vinnes, att det fom förut haft fitt ruin vid 
ytan, vid denna omfatning blifver inuti 
hopen fîyttadt. 

At vid denna omfatning allt blir nog-
grannt och våi fiut fönderhackadt, ar en 
angelägenhet, fom ej allenafi medför den 
nytta, att vid utbredningen pâ åkern en 
mindre knackning behöfves, utan ock att 
den pä detta fatt beredda gôdfeln, genom 
fin finhet och mänga ytor, meddelar jäm
nare och flera jordparticklar med fruktgif-
vande förmåga ; hvarföre det ock alltid in
träffar, att en fadan artificiel gödning gif-
ver frodigare växt af både ßd och gräs, 
5n den tnan erhaller efter oblandad och o-
jåmnt brunnen fägödfel. 

Detta arbete är icke få fvårt, (om män
ga fig forefialla : emedan dervid kan pâ en 
dag , af de med fats och lutors brukning 
inôfvade perfoner, da allt val och ratt till-
flälles, till fyratio lafs per man omfatas. I 
följe hvaraf, de hår för goda jordbrukare 
anfedde, nyttja aldrig gôdfeln ßdan fom 
den ifrån kreaturen faller, utan lata den 
( dels for defs otillräcklighet emot behof-
vet, dels ock för defs mindre växtgifvande 
fgrnwga efter ett ofullkomligt och ojämnt 

brin« 
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brinnande, farnt for defs grofhet vid ut-
bredningen pä åkern ), ined tillökning af 
har förut nämnda ämnen, igenomgå ofvan« 
Ikrefna operation. 

Har man tillgäng, att med en fëdan 
vattning, fom uti det föregående ar nämnd, 
Sfven hälla denna gödfelblandning efter oin-
fatningen ftändigt fugtig, får man derige» 
nom en vida rikare växt. 

Defla omnämnda fat och tutor S ro val 
Utom denna Bergslag okända verktyg: lik
väl aga de, vid fö vål detta, fom flera ar
beten, ett gifvit företräde for de å andra 
orter med mycken tidsfpillan nyttjade gre~ 
far oeh Jkiflar. 

For att ännu mera föröka gödfeln, bru
kas ock att under fAhus-golfven göra en i§ 
till 2 alnars djup öpp>ning, för att deruti 
lägga en blandning af fand, dikestorf o ch 
myrjord &c., for att hämta nytta af den 
ifrån bofkapen fallande urinen. 

Verkftälligheten deraf är, att i varmafte 
fommaren, da både fand och de öfriga äm
nena åro väl torra, inlägga till *- qvarter 
nära upp till golfvet af fand en lika, till 
och med två tredjedels proportion emot 
det öfriga, och det fa hvart om annat , att 
urinen derigenom lättare förmår draga % 
åt djupet. 

Se-
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Sedan ini'gges golfvet, eller tiljorna lo
fa uppà fina underflag eller vafar, med upp«, 
huggna finâ hal i kanten, fom flitigt böra 
upprånfas, till urinens battre nedrinning och 
fördelning pri flera Hållen. 

Nar denna blandning legat ett ar, upp
tages der<if fä dj upt, fom urinen nedgått och 
Jugtat. Det upptagna blandas och hand-
teras federmera på förut omnåmndt fått, 
år ibland de måfl fruktgifvande godfelarter, 
och bor till rågfilnings-tiden vara fårdigt 

Härvid iakttages, att till den nya in
läggningen i det borttagnas ftålle, bor fö-
kas torr våderlek, få att biide fand och det 
ôfriga år vål torrt; emedan det i annat 
fall icke få tager åt fig urinen, och i föl
je deraf blir mindre fôrmonligt och våxt-
gifvande. 

Pä famma fått kan ock med fårdeles 
fördel låggas alla flags artificiela gödtel-
Imnen under fvin, famt uti får- och kalf-
kåttor; fö att den fom har tillgång till fåda-
ua åmnen och med fl.it anvånder dem, (kall 
med tiden icke behofva klaga öfver göd-
felbrift. 

13 §• Den till atjkilliga arbetens förrättande 
erfordeliga tid. 

Aker-kSrJIen. Dervid kan man i allmän
het med 2 :ne häftar och » karl till plo

gen, 



gen, I haft Och i karl till riften, plöja i 
fpannland nyplog om dagen; p<l lera, lått-
jord och fand, då jorden år lagom vät, 
ftenfri och ufan mycket djupa gräsrötter, 
kan man likväl med lidande dragare och 
driftiga korare, hinna tiil och med i§ 
fpannland. 

i haft for plogen med fin korare , an-
fes vid torffyr-as och gammal åkers plöj
ning bora uppköra ett fpannland for da» 
gen. Ar denna jordaii låttkörd, roedhin-
nes något mera. 

Vid fkumplöjning fordrar inan alltid 
öfver ett fpannland. 

Håruppå grunda fig alia accorder, då 
man ^eger för plöjning; hvarvid allmogen, 
fom fâdana accordsplöjningar beftrider, al
drig nyttjar mera ån en haft för plogen; 
men till tidens vinnande brukar den, att, 
vid nyplogs-plöjningar, låta en rifta för 
2:ne plogkorare , hvarmedelft man ofta upp
kör öfver ett fpannland med hvardera plog-
häften pä dagen. 

Vid torffyras och gammal fikers plöj
ning, uppköra böndren merendels till och 
med^öfver i| fpannland på haften. 

Åkers hjrfning år af många omftåndig-
heter få olika, att intet visft för dagen kan 
utfåttas ; mea det år likval biand allmogen 
icke fållfynt, att man med i Mft utfar i o 
à 12 tunnor Hå-



Ho- och fades-bergningen. Dä grnfet ut* 
gor ifrån i till ij fkrinda pä fpannlandet, 
afflâs detta vanligt af en karl pä fyra tim
mar ; af mindre gras afflâs mera , och af 
tjockare gräs, fafpm 2 ikrindor på fpann-
landet, affläs mindre land pä famma tid. 

I följe håraf, anfes ett fpannlands fla
iling och bergniug eller upphasfjning, för ett 
dagsverke for en karl med ett qvinfolk till 
råfshjon. Det liår naflan öfver allt vid hö-
bergningen brukeliga accord efter fpannland 
för gråfets afflaiiing och upphasfjning, gör, 
att tiitiga och arbetsdrifvande perforier på 
nåmnda fått afberga till | fpannland pä 
perfon 0111 dag en. 

Som vid fådesbergningen har, till vin
nande af en battre och fortare torkning, 
icke, utan nödfall, börjas med fkårningen 
förr ån daggen ar val upptorkad, och, till 
förekommande af all undvikelig fpillning, 
all aktfamhet dervid år fåfom en hufvud-
fak att iakttaga, fa, emedan mänga hin
drande omftåndigheter derjemte förefalla, 
år egenteligen icke någon vifs fôrefkrift i 
detta åmne har brukelig. Eljell dä fåden 
ar förfvarligt tjock och till /learning i god 
ordning lutande, (kåres, birides, fnefas och 
råffas ett fpannland om dagen af en fkord-
karl med fitt upptags-hjdii. 

Â g O f f  



Ägors hägnande. I anfeende till den 
fleniga, fkogiga och eländiga mark , fom 
hår for gårdesgårdarne nåftan öfver allt fö» 
rekommer, gär {langningen pä fina ftalJen 
mycket långfam. Som likväl detta, lika-
fom många andra arbeten, Iker for accord, 
antager man, att en Karl kan, efrer om-
flåndigheterna, ftånga ifrån 20 till 30 fam
nar om dagen, da likväl allt tillbehor för
ut bor vara till hands. 

GSdfel-blandning. Vid förfla blandnin
gen, eller gödfelns och tillöknings-åinnenas 
fammanlåggniag, påräknas 30 till och med 
40 la is på hvarje af de fata nde. Erfordras 
någon till fönderknackning af torf eller an
nat fom år gröfre, kommer den dertill, 
utom de förut nämnda. 

Vid omfatningen, da hvar och en fa
tande fönderhackar det fom år gröfre, med-
hinnes 40 lafs och flundom något deröfver, 
på perfon. 

Om fommaren, då råggödning utföres 
och dragare efter vågens längd åro få mån
ga , att en år flåndigt fyfieiiatt ined lafs-
ning, påräknas minft 50 lafs. Är den på-
lailande ett rafkt och påliteligt lafsnings-
hjon, kan anfenligt mera medhinnas. 

Vintertiden, då gödfel på förfla föret, 
eller under de korrtafte dagarne, utföres, 
kau niao, dä återföra icke tages, på en 

<• fjer-



fjerdingsvSgs längd kora 637 lafs om da-
gen med en haft : pä närmare vag mera. 

Pä en half mils längd kores 2 lafs göd-
fel, och 2:ne lafs ved till återföra. 

Vid fkogskörflor af ved &c., af en mils 
liîngd, köres en half fora eller lafs på ha
ften om dagen. 

Med hvad antal arbetare och dragare 
hemman Jkotnr. Landtbonder eller hälften-
brukare, fom erhalia halfva grödan for allt 
arbete vid hemmanets Ikötfel, hafva pä ett 
40 a. 50 fpannlands hemman, icke mera 
an en haft famt förrätta livar och en med 
lin huftru och en piga, innan barnen hin
na tillväxa, all hemmanets fkötfel; livar-
jåmte de merandels vintertiden, medelft 
körflor at andra, fkola förtjena fig pennin
gar till nödiga utgifter. 

Sjelfegna bönder, fom hafva omkring 
joo fpannland, och fa tjugu tunnor och 
deröfver, underhålla dertill icke gerna me
ra an en haft, fom vid fina tillfållen under-
ftödes med en oxe, eller ock förlkaffar man 
fig vid vär-faningen en haft till: en fädan 
bonde, jämte fin huftru, lköter hemmanet 
med en drâwg och tvä pigor famt lega vid 
bergningen, tills barnen förmå göra biträ
de: andra äter hälla 2:ne häftar ftändigt. 

Vid ßorre hemman, brukade i cirkula

tion af ftânàsperfoner, och af ungefår 200 
fpann-



fpannland, fkötes både hemman och hus

hållning, nar ägaren är drift ig,  mec tre 
drängar och fem pigor,  hvilRa under hö-

och fädes-hergningstiderna fanit  vid tröfk-

ningen, underltödjas med ungefär 150 
legda dagsverken. Man lår pä ett  få-

dant hemman ärligen fem tunnor råg 

och tret io tunnor vårfäd, föder ti l i  t jugu

fem kor och tjugu far ,  lamt bedrider al i  

la hemmanets körflor med tre häftar.  

På ett  hemman aj circa 30O Jpanri.and, 

äfven i  cirkulation brukadt,  fäs merän-
dels årligen om våren fyraitio tunnor,  
famt födes nära fyratio kor och öiver 

t jugu får,  h varjämte ett  partie hö årli

gen fäljes.  Till  dettas och hushållets 

Ikötlel  underhålles tre drängar,  fem pi
gor och fem hällar.  En del af höberg-

uingen förrättas af främmande folk ,  e-

snot betalning etter fpannland, hvarjämte 

man, då nödigt är ,  leger några dagsver-

ken. 

Af det anförda, fom medt flera fada-
na exempel kan befiyrkas ,  ttorde kunnii  

inhämtas,  att  et t  cirkulatioms-bruk icke 

fordrar  f lera arbetare lör  en l l iki  vidd af:  

jord ,  utan tväit  om 5  åtminfttore här ä 

orten ,  (kötes ned färre arbet-.are och ett  

anlenligt  mindre antal  dragarte ,  än i  an

dra orter det vanliga trädes-åkerbruket.  
U Det 



Det för fâ giltigt anfedda fkälet hvarnied 
man vill förfvara detta trädesbruk, att 
nemligen cirkulations-bruket icke kan, 
för otillräckelige arbetare, vidtagas, må 
Mindes icke vidare förebäras : en invänd, 
ning af denna art, redan vederlagd af den 
erfarenhet vi här anfört och åberopat, fy-
nes blott bevila ofkicklighet att tillftälla 
och flyra ett jordbruk i;:). 

I anleende till (kiljagtigheten, få uti 
arbetningsfätt, Som körflors förrättande, 
landsorterne emellan , torde mänga landt-
hushåliare med nöje emottaga underrät-
telfer om fleras fätt och fedvanor, hälft 
den ena landsorten merändels har företrä
de uti ett, och en annan uti ett annat, 
af de vid en hushållning allmänt förefal
lande göromål. Det vore derföre vigtigt 
för det allmänna , om någon ville göra 
fig den mödan, att ifrån flera ftällen fam
la upplyfande underrättelfer i denna väg, 

om 

Såfom giltigt hinder för ett  i  allmänhet för-
bättradt jordbruk och i  fynnerhet för cirku
lat ions-bruket,  fom fordrar en under vår-
fomuiar- och höft-månaderna näftan aldrig af» 
bruten uppmärkfamhet och handläggning, kan 
dock af ätfkill i  ga orter med fullkomligt fkäl 
anföras det i  värt  land för hemmansägaren få 
tryckande och ofta få ojämnt fördelade famt 
obeftämdt infattande Ikjutsnings befväret.  

Redaâ. 
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om de pâ alla ftällen förekommande ar
beten och körflor, famt (edermera deröf-
ver författa en Comparations-tabell. Det 
kan icke vara en endas förmåga, att öt-
vertänka och på en driftigare fot ftälla 
altj men genom nyls föreflagna hjelpme-
del, fil ni le hvarje patriotilk och om vårt 
jordbruk nitälfkande man, tom eljeit fak-
nat tillfälle att fe och granfka mera än 
fin egen orts bruk, kunna leda fig fram 
till ganlka vigtiga relultater och förbät
tringar. 

Det är för detta ändamål, fom jag i 
det föregående belkrifvit några af denna 
ortens arbeten och körflor vid jordbruket, 
och ännu ytterligare här vill uppgifva 
något af det fom en del af allmogen här 
i  orten uträttar med fina häftar vinter
tiden. 

i:o Kol-kor/lor. 

En här få kallad Ikrinda, innehåller 
aderton tunnor kol, hvilka tillfammans 
väga tre lkepp. bergsvigt j och ,  när de 
af regn och töväder indragit väta eller 
furhet, äro de anfenligt tyngre. 

En fådan (krinda kör es vanligtvis hvar
je d ag, på 2 mils väg. 

Pä närmare vägar och då vinterföret 
är godt j  köres af en del flundom antin-
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gen 2:ne foror, eller ock 2'ae fâdana 
ikrindor efter häften på en gäng. 

Som ftörre delen af de kolande fock-
aarna hafva ire och fyra mils Ivar och 
backig väg hit till Fahlun, fä medhin
na de icke mera än tre foror i veckan, 
ehuru hvarken häft eller karl får oftare 
än hvarannan natt hvila hemma. 

När mycket är koladt, köres på det
ta (ätt hela vintern , lå att det icke är 
fällfynt, att i oo Ikrindor kol med en häft 
på de närmare vägarne utköras. De åter, 
fom icke hafva tillräckeligt af kol, an
vända den öfriga tiden till malms och an
dra forors körande till bruken och emel
lan ftäderna. 

Vid fororna emellan Fahlun och Gef-
le, fom närmafte vägen gör 105 mil, 
användes med lafs fram och åtei fem, 
högft fex dygn. 

Allt detta, dä det, utom vid infallan
de urväder och alldeles obrukbart väglag, 
hela vintern igenom fortfar, är onekeligt 
en anfenligt (vår körning för häftar , fom 
till fitt uppehälle icke tå njuta annat än 
hö och vatten, i ltället för att i de ne-
dra landsorterna, vid mindre körflors för
rättande, en myckenhet fäd till häftarne 
åtgår. 

Det 



Det (kulle väl kunna hända, att det
ta an fes för föga troligt af dem i de 
nedra orterna, fora efter en refa af 4 
mil på förut nämnd tid , med icke ftörre 
lafs efter paret, än här ofta köres med 
en häft, behöfva derefter låta häftarne 
några dagar hvila, innan en dylik refa 
åter kan företagas. Jag vill derföre till 
upplysning omnämna, huru häfta,r här 
fkötas och köras, för att gifva hvar och 
en anledning att uppföka orfakerna, hvar-
före få många dragare i de nedra orter
na malte onödigtvis till famma körflor 
underhållas. 

Ifid koLkårfeln pä 2'ne mils väg och 
under de korrtafte dagarne, köres fift klåc-
kan tolf om natten från hemviftet, då 
detta är få mycket i förväg belägit, att 
man kommer till aflafsningsftället klâckao 
4 à 5 om morgonen. Efter aflafsningen, 
hvilas der till klåckan 8 eller 9, då åter-
relan företages till pålafsningsftället, hvar-
ifrân man ftraxt efter fullbordad lafsning 
vänder om till boningsftället, dit man 
merändels återkommer vid dagens flut, 
dä både haft och karl fä hvila fig till 
den följande dagens körning, fom infallet 
vid förut nämnd tid, Pä detta fatt fort-
fares hela vintern igenom, med den en
da och obetydliga ändring s att körnings-
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t iden hemifrån infal ler  fednare,  i  den 
man dagarna blifva längre.  

Härvid är  at t  märka ,  att  häften,  un
der laflets  dragning ,  aldrig påmanas,  utan 
har l in fr ihet  at t  ga fa fakta han vil l  
fatnt  at t  pä emotiutande ftäl len f tanna och 
puf ta .  Pä  hvar je  ha l f  mi l  få r  han  en  tapp  
hö,  fom all t id är  at  det  bäfta hvar och 
en har ,  lamt merändels en gång vatten 
under vägen.  

Återrelan fker pä famma fät t ,  enda f t  
i  gående och köraren är  näftan al l t id t i l l  
fots  bredevid den tomma fkrindan :  på 
halfva vägen hvilas en ftund medan hä
ften får  en tapp hö.  

De fom hafva längre väg ,  fåfom tre 
mil  och deröfver,  t i l l  l ina hemvift ,  famt 
nära en mil  t i l l  f ina kolningar,  börja med 
at t  i  förfta dagning,  el ierock något förut ,  
fara t i l l  koiningsftäl let  för  att  påiafTa och 
hemföra kolen,  famt fedan klackan tre à  
fyra om afton åter  begifva fig på vägen,  
för  at t  t i l l  aff t jelpningsftäl let  framkomma 
klackan 2,3a 4 om morgonen.  När 
efter  aflafsningen det  är  hviladt  omkring 
fyra t immar,  begifver man fig åter  på 
hemvägen.  Under al l t  det ta  handteras 
häften på förut  nämndt fät t  med köming,  
hvilning,  fodring och vattning.  

2:0 



2 :o Bergs bruks-kårflm. 
Malmens förande i t rån grufvan till 

kall-râlîarne ,  få i vin ter- fom fommar-tid, 
fker efter vägens liingd till i ,  2 à 3 lats 
i timmen j på något längre, fålom £ fjer-
dingsväg, anfes åtta la(s om dagen, af 
ftundom under och ftundom öfver 4 (kepp ,  
äfven om fommaren med kärra, för or
dinärt; faftän vid lina tillfällen ,  då fkynd-
famheten fordrar, det bringas till 10 à 
12 lafs om dagen. 

För fa år fedan, då ännu öfver tjugu 
kopparfmältnings-hyttor voro på längre, el
ler 3 till 4 fj erdingsvägs afftånd ifrån gruf-

,  van ,  uti en Händig gång ,  beftriddes malm» 
förfeln till defifa vintertiden af ortens all
moge på det fättet, att, dit vägen var 
en mil, Händigt kördes tvenne foror à 4 
Ikepp. om dagen, med ftundom en äter» 
fora. Ehuru det härvid var mycken ljö-
väg, lämnades dock häften alltid tid att 
under vägen fa äta litet hö, famt kör
des aldrig, hvarken fram eller åter, for
tare, än i gående. 

Med denna körning gjordes under de 
korrta dagarna början få tidigt, att förfta å-
terkomften inföll näft före eller i dagningen, 
få att häften kunde fâ if à 2 timmars hvi-
la ,  innaii den andra föran på förenämdt 
lätt företogs. 

U 4 Till 



Till de nära tre fjerdingsvägs afftån» 
den, var ordningen att köra tre föror, 
fom ofta, för att undvika en längre väg, 
förbyttes till endaft 211e foror, på det lätt,  
att i  -2 lafs, eller 6 fkepp. pålaftades hvar-
dera gängen; eller ock, att i  flället för 
den tredje föran, toss ifrån de intill lig
gande fkogaren återföra. 

På detta fatt fortfors 2 à 3 veckor 
i  fender ,  eller fa länge det medförda höet 
varade. Sedan blef vanligen viftandet h em
ma en vecka ,  för att beftrida egna hus-
hållsgöromål och körflor. I fådan ord
ning kunde 3 à 4 dylika terminer på vin
tern ,  utan häftarnes lkada, förekomma. » 

Ingen annan än den, hvilken varit 
mon att förlkaffa fig ett godt och väl 
bergadt hö, famt under foror kört fina 
dragare tjelf eller dertill nyttjat någon 
pälitelig körare, fom vid körflors förrät
tande, i ftället för att på krogar och an
dra dylika hviloftällen, med glömlka af 
dragarena, langa ftunder förlufta fig, an-
vändt tiden till ett varfamt körande, och 
under de korrta hvilollunderna lämnat fin 
dragare någon förfri(kning, famt vid vis-
la tillfällen med egna krafter underflödt 
honom, i ftället för att bruka pifkan då 
antingen dragarens krafter vacit otillräc-
keliga eller ock, genom körarens vårds-
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ïôshet, dels fötter få fläta och hala, att det 
flackars kreaturet, på en härd och motlu-
tande vag, knappaft utanlafs förmatt fram
gå; — endaft en fâdan kan föreflålla fig, 
att håftar, blott med ho och vatten födda, 
fkola vid lafsdragning iâ mycket och be-
flåndigr kunna uthärda; annu mindre, att 
ett varfamt körande, 'fart med tunga lafs, 
(kail göra en fa betydande fkillnad emot 
ett fortare med mindre tyngd pä famma 
våg. Håraf. under jämförelfe med en del 
andra orter, får maxi fe, livad behofvet, 
det egna intereflet och omtankan till ut-
komfl uti en magrare ort, bidraga till ar -
hetfamhet, till tidens iakttagande och en 
om värd om de kreatur, med hvilkas kraf
ter menniikans lifsuppehålle fkall fökas och 
vinnas. 

Manne icke derföre i de orter , der eu 
flândig par-körning brukas, det fkål hvar-
«ied den förfvaras, att nemligen dei igenom 
en körare befpares , icke hårleder fig deri-
från , att köraren både vid fram- och återre-
fan mindre g erna går. ån med pifkans till-
lijelp Sker både fort och beqvåmt, för att 
på de vid vågen belägna krogftållen la myc
ket oftare och långre kunna roa fig? Det 
andra fkålet för parkörningen, att ftörre lafs 
kan påläggas, torde lufva famma urfprung, 
emedan tili ett parlafs tvenne enbetslaft blif-

U 5 va 



va for tunga. Man kan defsutom taga VefK 
manlandningars famt Grytnås- och Folkar-
K a-boers bruk till efterfyn: defla kora all-
tid enbet med fullu lafs; men det ar icke 
i'üilynt att en körare liar tvenne hafiar och 
lafs att (kota under fpannmfils-iitforfel och 
forors transporterande emellan ftaderne, pa 
icke längre tid, ån den åkande Upplännin
gen. Ufoiii dcfs befpares vid liera förefal
lande hushalls- och hemmans-korflor, me-
delfl enbetsköming, miing«i biide dragare-
och körare-dagsverken ; emedan det ofta 
händer vid parkörningen, att, ehuru det 
icke är ett fullt enbetslafs fom fkall köras, 
det likväl fordras 223 perfouers biträde 
till det oviga åkdonets vändande. 

En kännare af de nedra orternas draga« 
res utfordringsfatt och körnings-methoder kan 
af det anförda finna, hvad mârkelig fkilL-
uad det rader emellan dem och denna or
tens. Samma olikhet vifar fig ock i affe-
ende pä mjölk-bo(kapens (kötfel. Dels för 
gödfelns famlande, men i fynnerliet för att 
befria bolkapen eller mjölkköerna ifrån li
dande af regniga och kalla nätter, hallas 
de till det m fia inne i fahufen öfver nät
terna , ehuru de för detta andamäl mâfie 
drifvas ett vackert fiycke våg ; i fiSllet for 
att i en del orter brukas, att ifrån den tid 
bofkapen flappes pä betet om våren, den 
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icke für komma under tak fö rr an inpå fe
na höften, ehuru våt, kali och blåfig vä
derleken må vara, och detta fällan gärdes-
eiier befeshags-grinden Sr invid ladugården. 

Den fom viiJ göra eil nyttig jåmförelfe 
emellan olika landlkapers arbetsfkicklighet 
och hushållsflit, fkall finna, att i den er,a 
landsorten, på hemman af vifs ftorlek, t. ex. 
6 à 8, ja o fta ännu flera kor födas, och 
en håll eller dragare under hål les ;  att i ea 
annan hålles 4 till 6 kor emot hvarjc dra
gare; att ånuu andra orter träffas, fom haf-
va enahanda jordhrukningsfått med de nyis 
nämnda, och der dragarenas antal likväl 
oftare ftiger öfver ån under mjölkköer
nas. — Af ett få dan t förhållande oli
ka orter emellan, tyckes man fakert kun
na infe hvilkendera har företrädet för den 
andra, vare fig antingen i bofkapsfkötfel, 
i  allmän arbetsdrift, eller egenteligen i kör-
fiors förrättande; emeda.n antalet af hvarje 
fort kreatur alltid födes af den jord, fom 
dermed (kötes. Ju flera dragare man har, 
ju flera körare fkola oc:k dertill underhål
las, och i fanuna mon belöper fig litet pä 
livar och en att uträtta. — Då ett lands 
hushållning till få bety dlig del beror af 
kvinnokönets verkfamhett cich omtanka, vo
re det äfven ganfka uppllyfande och nyttigt, 
att famla underråttelier Om den arbetande 
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qvinnoklalTens olika hufvudfysflor, arbets« 
f itt och bi-ii" iringar i olika provinfer: reful-
taterne af jåmföreifen dem emellan fkulle 
troligen blifva Jika oväntade fom gagneii-
ga. Man kunde i detta affeende t. ex. 
jämföra fedvanorna i Norrland och de fo
dra proviuferna, i bergslags- och lkogs-byg-
derna famt flåtflandet, och man Ikulle ic
ke fakna åmne till vigtiga betragtelfer. 

1 3  § •  H u n d  f o m  h i n d r a r  c i r k u l a t i o n s - b r u k e t s  
igångfåttande i de Sfrige, heiß de 

fddra lands ort er ne. 

Deribland torde kunna anföras följande : 

1:0 For domar och oråtta kalkuler. Der-
ifrân hnrieda fig kanhända följande in
vändningar : 

Man fahiar ett tillråckeligt antal arbeta
re. Huru grundadt detta kan vara, må 
livar och en domina, fom vill göra en j'tm-
förelfe emellan ett ner i landet med öppen 
Sker, och ett lika ftort hår â orten i cirku
lation brukadt hemman. Da det fom har 
i 12 §. blifvit anförd** tages i öfvervågan-
de, och arbetet vid hemmansfkötfeln, pä 
fatt fom i nyfs nämnde §. år befkrifvit, 
blir förråttadt, torde fkillnaden i erforde-
ligt antal arbetare blifva ringa, och of ta til l 
och med utfalla till cirkulations-brukets för

del. 



del. Sa iynes det âtminflone förhålla fig i 
Uppland, der två eller tre gånger flera dra-* 
gare behôfves och nyttjas, ån har i Dalar
ne vid cirkuiations-bruket. 

Man har fa ringa tillgäng till gödning, 
att den ej en gäng räcker till fur den van
liga åkern. Denna invändning torde näp
peligen biifva gällande, då man beflniiar, 
att åkern ner i landet kan, åtminflone pil 
mänga Hållen, da den hvartannat ar tra
des, bara råg och korn na,lan hela mans-
åldren efter en gödning. Har i orten der» 
emot, då öppen åker med hvartannat åts 
trådning brukades, fordrade den båfla jord-
monen for hvart tredje fåde ny gûdning, 
och på fvagare jord kunde man fållan fil 
annat ån hafra. 

Når genom cirkulations bruk, ej alienafl 
den förut beftåndiga Sngen ger en mång
dubbelt ymnigare fkôrd, utan ock en god 
del af det fom eljefl årligen trades, nu bår 
fåd och grås, kan ett ftörre antal kreatur 
födas, och gödfelförrådet i fanuna mon ô-
kas. 

Om ockfå icke a!üa de gödfelåmnen, 
fom i II §. uppråknas, åro att tillgå, kan 
man dock genoin diktjsniifll, fiaa fpånor, 
fopor m. ni., i någon, mon afhjelpa den 
öfvsrkjagade godfeibriften. ' 

Att 



Att ombytet iför jorden af ömfom gras-
joch fädes-bärning ,  minJkar gödfel-beholvet,  
är  af i ,I la cirkulations-jordbrukares erfaren
het beflyrkt.  Dâ en gammal och af giäs-
bårning alldeles uttröt tad lind blir  t i l l  å-
ker upplöjd,  gör defs derigenom nedvända 
gräsvall ,  på denna orts magra jord den 
verkan ,  art  den tvä t i l l  tre är a rad utan 
någon gödniüg bar hafra.  Härigenom ö-
küS både f 'des-.  och ioderti l lg( ingtn,  och 
gödleln befpares.  De fördelar man har i  
orten kan vinna af en ladan omväxling, 
àro dock obstydliga emot livad jag i  Upp
land fett ,  cer en urgammal ang ti l l  åker 
uppkörd ,  efter tvenne och liera års hafie-
bärning och ett  ars trade, utan n: gon göd-
fel bar en vacker råg, ehuru denna ang 
iörut icke var af de båfla.  För dem, foni 
bafva i ; :dan jord,  fynes icke gödfeibrift  
vara något grundadt Ikäl emot cirkulations-
bruket.  Dä man för denna ortens magra 
jord,  fom fordrar Iii  mycken gödfel,  kan 
genom fli t  och omtanka fkaffa ett  t i l lräck
ligt  förråd deräf,  huru mycket lättare bör 
icke detta kunna .verkflåjlas al  dem ,  fom haf-
va en jord,  h vilken fäkert  efter hälften mindre 
gödning, ändå ger mera frukt,  och pä h v i 1-
ken, i  fiåliet  för Dalorfens hafra,  med for

del kan fås r åg och korn. 

Sä 
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Sa mycken plöjning kan fSr brijande tid 
icke medhinnas. Detta miistroendc uppkom
mer förmodeligen deraf, att de, fom gjort 
förfök med' gamla ångars upplöjmng, vid 
fa val plöjning fom harfning ej allenaft fun
nit Hor fvårighet för bade foi k och draga-
re, utan ock mycken tidsutdragt. Detta 
hårleder fig deraf, att dels manga och dju
pa gräsrötter, under en långvarig jordens 
fammanliggning furorfaka mycken feghet, 
fil v al vid fårans losfkårning, fom dels fljelp-
ning eller läggning; dels ock att man vid 
riftning och plöjning nyttjar ovant folk, 
Deraf har man dragit den origtiga flutfats, 
att, fom vid ett cirkulations-bruk ärligen 
mycken nyplogskörning forefaller, den i 
famma proportion fkall upptaga tid fo r dra-
gare och körare. Att detta verkeligen icke f l-
lunda förhåller fig, torde af 12 §. kunna fes. 

Man fager vanligen: "att ehuru godt 
och nyttigt bruket af plog i viffa fall må 
vara, år dock detta redfkap, för få fiark 
jord lom vi hafva, aldeles otjenligt; det 
har blifvit förfökt, men trades flocken har 
måft återtagas*" Andra åter på flå, att åkern 
genom plöjning blir mager. •— Detta här
leder fig förmodeligen derifrån 3 att någon, 
lom hört onitalas nyttan af åkerns plöjning, 
i följe deraf fôrfkaffat fig en plog och 61-
Vtclåmnat den till bruk åt en tillâfventyrs 

dum 
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dum och lättjefull dräng eller toi pare. Den
ne, for att flippa trötta fig nud ett för 
honom fa ovanligt arbetsfått, fôrfikrar, fåfom 
redan mycket erfaren, fin husbonde, att 
plogen lår den jorden år aldeles ot jenlig; 
lamt fedan, da pA den vidd, fom sned plo
gen falunda blifvit tillflaifvad, en fvagare 
växt vifar fig, förfäktar han vidare, att "i-
kern genom plöjningen blifvit magrare. Ar 
det icke omkcligt att höra och fe, att fö 
kallade kunnige jordbrukare godkånna Ik il 
af denna au? Det ar likväl fåkert, att ii5r 
linden oftare och efter cirkulations-ordnin
gen upplöjes, kan pl jningen pfl den tid för
rättas, lom i 12 ar utfått. Defsutoin, 
når en åker Ikall med plog, i Hållet för 
tråd/lock, uppköras, iakttages att det liter 
till fex tums djup eller något deröfver, i 
iîallet förde vanliga tre tums: och da hand
laget till plogens körande tillika år vunnit, 
Ikali man, fom jag vill tio, icke längre kla
ga öfver åkerns utmagrande genom plöjning, 
eller gifva företråde åt trådflocken. 

Huru ß.all man få en gammal trades a-
her, i fynnerhet af fiark lera, att gräs gro? 
Detta kan ju icke under flera ars forlopp 
Jhe? Denna invåndning år redan i i och 
a §. §. befvarad och föiekommen genom 
den derftådes belkrifna höfrös-fåningen. 

2:0 
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2'.0 Okunnighet om och briftande hand
lag vid en del af de till cirkulations-bruket 
hörande arbeten. 

a) Vid åkers körande och tillredning 
märkes : 

Vid gammal åkers eller ftubbgärdets 
plöjning blifva fårorna, innan undervis
ning och öfaing vinnas, olika djupt och 
bredt tagna, h varigenom oplöjda balkar 
uppkomma, fom i mon af deras ftorlek 
förorfaka mifsväxt. En öfvad körare der-
emot kan med en hand få ftyra plogen, 
att alla faror blifva, efter plogens ftor-
lek, lika breda och djupt tagna famt väl 
utfkurna, fä att inga balkar dem emellan 
uppkomma. 

Vid de få upplöjningir af ängar man 
lig företagit, har man kanhända icke all
tid infett den flora angelägenheten af, 
eller faknat handlag till, att med ytter-
ßa omlorg förrätta riftningen, hvaraf lik
väl framgången af det påföljande arbetet 
fa hufvudfakeligt beror. 

Nyplogens ivårare plöjning, när den 
dåligt verkftälles af en oöfvad h and, fom 
icke förmår bibehålla plogen vid jämn 
gång famt i Händigt famma djup och ut-
ikärning, gör, jämte en illa förrättad rifl> 
ning, att fårornas läggning blir ömfom 

V hög 



hög och låg, famt deras direftioner oll« 
ka. Häraf uppkommer : 

Nyplogen ofullkomligare och dåliga* 
re hartning, fom medför mera tidsutdrägt 
famt ett för bäde körare och dragare fvå* 
rare arbete än en god, och är för fades-
växten ganlka vâdelig. Den igenkännes 
af en mängd här och der uppfletna fäs-

ror och deremellan uppkomna holor famt 
oharfvade fläckar, h vara dels liten och 
dels ingen fäd växer. 

Detta allt har kanhända fin upprin-
nelfe ifrån mindre kännedom om nödvän» 
digheten och nyttan af en väl förrättad 
åkerkörning och deribland i fynnerhet af 
en väl plöjd och lagd nyplog. Man tor
de älven ofta lakna de härtill erfordeliga 
verktyg, få väl fom de ( fåfom tuf-yxan, 
hvilkens fkapnad af fig. 8 , 11, Tab. II. kan 
les ), med hvilka en ojämn osh tufvig 
äng kan lättad beredas till en bättre å-
kerkörning. Man har tilläfventyrs ej af 
erfarenheten lärt, hvad nytta och värds 
de afhuggna tufvorna vid gödfelberednin
gen medföra. Man har troligen faknat 
tillfälle, att forvärfva fig alla vid detfa 
arbeten nödvändiga handlag, hvaraf en 
fruktan för cirkulations-bruket hos en hvar 
kunnat uppkomma. Genom omtanka,dxi-
ftighet och flit kan man dock öfvervinna 
dvffa hinder. Det 
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Det felande handlaget är îcke fâ fvârt 
att förvärfva, fom mail kanhända tror. 
För några är feu;tn ,  blefvo lyra till fem 
perfoner på en egendom i Uppland, in
om halfannan veck.a af niig tillärde att 
rifta och plöja hade nyplog och gammal 
åkerj denna kunlkap har federmera der 
bibehållit (ig och vunnit fa ftort förtro
ende, att man heldre kör plog än träd-
ftock. 

b) Vid höbergningen ,  denna betydeli. 
ga hushålls- och arbets-gren, märkes: 

Gråfets af flående y h varvid okunnighe
ten om nyttan af ett väl bärgadt hö, iå 
väl fom om fattet huru mera arbete af 
famma perfoner på mindre tid kan förrät
tas, torde någon gäng altför m ycket äga 
rum. Detta fynes deraf: 

Att hela ängar på en gäng flås om
kull, utan att derunder, eller ens hela 
den dagen, något till höets torkning vid-
g.öres: när oftadig väderlek infaller, er
håller nian härigenom ett blekt, oäteligt 
och fvagt foderj 

Att en fâdan ilåning fortfar hela da
gen, h varigenom torkningstiden den da
gen ,  lika fom flånings-tiden de  dagar font 
torkningen iker, går förlorad 5 

V 2 Att 



Att alla, eller fâ många af de flåen
de, fom tillgängen medgifver, famlas 
på ett och farnma flälle , hvaraf vanligen 
händer, att ju flera flåtterkarlarne äro, 
ju mera hindra de hvarandra , och ju me
ra värdsiöft behandlas höet och gräsvallen. 

Hôtorkniiigen , hvarvid man ofta är 
förundrad att fe, huru litet tiden tages i 
akt -, huru ringa värde man fätter på ett 
godt foder; huru ofta, genom en för ti
dig införfel, ett för kreaturens hälfa lka* 
deligt, unkigt och dammigt hö tilldanas; 
och huru man, da oftadigt bergningsvä-
der infaller, i flället för att genom häsQ-
ning förlkaffa fig ett grönt och godt hö, 
låter, under mänga dagsverkens förfpil-
lande, öm fom regn och follken borttaga 
de ätliga och födande delarne deraf, famt 
genom flera utbredningar och hopräfsnin-
gar emellan regnfkurarne, gör gräfet tjen* 
ligare till gödfelblandning, än till krea
turens föda. 

En på detta fätt verkfiälld hö- och 
fädes-bergning, blir fä väl för cirkula* 
tions-bruket, fom i allmänhet för jordä
garens hela hushållning, på flera fätt 
hinderliga h varibland märkes: 

Att mycket foder af bofkapen och 
defs fkötare ratas, vanvårdas och förlpil-
les, h varigenom mindre fcolkap kan un

der-



325  

éerhâllas och gödfel-tiUgången i famnia 
mon inlkränkes; 

Att bolkapen blir mager, ofta Çuk-
läg, famt litet och fvagt mjölkande 5 

Att man med ett fördubbladt antal 
häftar, ej kan förrätta få många och fvå-
ra körflor, fom med hälften mindre , när 
de med godt och välbergadt lindhö födas. 

3:0 Okunnighet om hafrejddens nytta, 
hvilken härleder fig ifrån en i de nedra 
orterna briftande hafrans- målning. 

Vid ett cirkulations-bruk förefaller 
mera hafrefåning, än vid ett öppet trä-
des-âkerbruk ; men detta fäde är i de ne
dra orterna ej aliénait mindre kändt, u-
tan äfven i allmänhet näftan föraktadt. 

Hafran kan likväl lika fom andra fä-
desarter nyttjas. Den växer till och med 
frodigt utan gödning på mager jord el
ler fådan , fom icke förmår bära råg el
ler korn. På gamla eller vid gräsbärning 
tröttade lindor, hvilka till åker blifvit 
upplöjda, kan äfven, när gödfeltillgang 
faknas, 2 à 3 år med ifördel fås hafra. 

När, foni förut är nämndt, en ny
plog för rågfäde blifvit fvagt gödd, kan 
hatran till tredje och ftjerde fädena bru
kas. Den tal mera både af torka och 
väta, än råg och korn,, och är, i följe 
deraf# mera fri från miifsväxt, än de. 

V 3 Den 
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Den lider icke eller få fnart fkada af 
froft. Den är ymnigt gifvande, lä att 
deraf kan fås fex till åtta tunnor på fpann-
landet, och af de bättre flagen väger en 
tunna till och med 10 à II lifsp. 

Hafrans nytta vid utfodringen och 
uti hushållet är ganfka betydlig. Delsi 
halm ätes af bofkapen heldre än dåligt 
hö, och då en litet gräsbärande äng ej. 
1er lind upplöjes och dermed befås, vin
ner man i utfodringen. 

Så väl mältad fom omältad, kan af 
denna fäd tillagas godt dricka, och i fed-
«are fallet fås efter ftrid hafra, då den 
torkas, fä att der. vid målningen blir 
grynig, få mycket dricka, fom efter korn-
malt. 

Vid bränvins-brmning fvarar en och 
en half tunna hafra, lom häller 10 lifsp:s 
vigt, emot en tunna råg; och ehuru de 
nedra orternas invånare föreflälla fig, att 
bröd af hafra er.daft är ett hungefrsbröd, 
är dock denna fäd, då den blandas med 
råg, mycket mildare än korn, famt ger 
ett fmakligt och födande bröd, aliénait 
hafran få males, fom häri orten brukas, 
få att inga lådor finnas i mjölet. 

Brift på tillfälle till hafrans målning 
till ett nijil fom är fritt från fådor, ät 
deriöre ett betydande hinder för cirkula-

v. '  tions* 
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tions-brukets allmännna antagande 3 eme
dan , om denna fäd icke till ofvannämnda 
behof brukas, utan endaft, (om vanligt, 
nyttjas omalen till Siäftar och bolkap, 
kommer den i vanprïs, hvarigenom cir
kulations-bruket blir mindre förmonligt, 

14 §. Projekt, huru det vanliga allmänna 
Trades-åkerbruket kan med mefla båtnad 

till Cirknlatiom förvandlas. 

Sedan jag nu i «det föregående upp* 
gifvit hvad jag troir vara hinderligt för 
cirkulations-brukets antagande, vill jag 
fluteligen äfven tillägga några anmärknin
gar om iättet huru en förändring af den
na art förmonligaft torde kunna verkftällas. 

Vid ombyten och förändringar i all
mänhet kan det ofta hända, att huru 
förmonlig en ny method ock ma vara, 
kan den dock ofta införas pä ett fätt, 
att den medför verkelig fk.ada och förluft. 
•— Vid öfvergangen ifrån det i Sverige 
vanliga jordbruket ti il cirkulation, fynes 
följande böra iakttagas: 

Det är vid cirkulationens början af 
flor vigt, att man i fpannmål och halm 
fkafFar fig fnar erfätftning iör den nunfk-
ning i hö fom dervid inträffar, och att 

V 4 man 



man tiilika genalt lägger grand for en 
framtida tillökning i både fäd, halm och hö. 

Af den minft gräsbärande l å^ländta än-
g?n up plöj es derföre fa ftor del, fom 
med den gödfel, hvilken genom hopfam-
ling och arbete beredes eller det året är 
umbärlig för trädesgdrdet, kan gödas till 
kornfåning näfta vår och derpå följande 
gräsbärning. 

Samma höft plöjes afven af den minft 
högifvande torrliindtare ängen ungefärli
gen ett lika ftort ftvcke til hafrebärning. 
Genom den lättätna hafrehalmen får nian 
pä detta fätt fnar erfättning för det hö 
man till en början förlorar, under det att 
bägge upplôjningarntî lammanlagde , i mon 
af deras ftorlek , öka fpannmälsfÖrrådet. 

Det påföljande, eller, fom man här 
räknar, förfta året, erhåller man af det 
ilycket, fom till kornfåning blifvit gödt, 
få mycket hö fom erfätter förluften ej 
allenaft af de redan gjorda plöjningarna, 
utan förmodeligen äfven af dem fom fö
retagas denna höft f då både af de lag-
och torr-ländta ängarna lika ftor plöjning 
verkftälles, famt Föf hålles på famma fätt 
ined gödning och fåning, lorn vid förfta 
plöjningen. 

Derjemte upplöjas , om gräsvallen va
rit tunn, älven torffyran af det fom bu

rit 



rît hafra; för att påföljande vår, efter 
jordens beikaffenhet, med hafra eller 
blandfäd befâs. I annat fall, eller om 
den nedvända gräsvallen varit tjock, go
res endaft fkumplöjning för hafrefåning. 

Detta andra årets gröda förökar ockfå 
höfangften i mon af den vidd, hvaröf-
ver gödningen blifvit fträckt: derjemte 
erhålles, utom hvad den vanliga åkern 
gifver, anfenligt mera fäd. 

Efter denna årsväxts upplkärning, up» 
plöjes åter lika mycket af ängarne, för tre
dje årets fåning, jämte allt det fom bu« 
rit hafra och blandfäd : nyplogen gödes 
pä det fätt, fom förut är nämndt. 

Härvid kan man, hvad det ftyckefc 
beträffar, fom förft upplöjdes och i tven-
ne är varit belådt, vid denna för tredje 
årets fåde infallande vår, efter behag och 
omftändigheter välja emellan följande 3 
methoder : 

1:0 Att detfammautan gödning (helft 
om torffyran nu förft är uppvänd) med 
hafra eller blandfäd befå. 

2;o Att göda detfainnia för kornfå-
ning och igenläggningj eller 

3:0 Att pä vanligt fått träda, och da 
rätta tiden infaller, fom i i och 2 §. §. 
är anfördt, göda och rägfå. 

Ge* 
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Genom defia årligen gjorda nyplogs
plöjningar är en grund lagd för cirkula
tions-brukets framgång. Dervid är yt
terligare ett och annat att märka. Om 
den i nyfs anförda 2:dra punkt föreflagna 
gödning och kornfâning vidtages, vinnes 
förr en ftörre tillgäng af hö, helft om 
något af trädesåkern till det förra årets 
fäde varit gödt, för att detta år bära 
gräs, fedan fädesminfkningen deraf, ge* 
nom ängens upplöjande , blifvit något me
ra än erfatt. Sedan fortfares årligen med 
lika mycket af ängens upplöjande och i-
gengödning famt trädesåkerns igenläggning. 
Dä blir höfängften både haftigt och an-
fenligt förökad, famt cirkulationen, utan 
affaknad på fäd, fatt i full gäng. 

När åter, efter i:fta punkten, hafra 
eller blandfäd d etta år för tredje gången 
iâs, h vilket , då torf fyran dertill blifvit 
Uppvänd, är det rattafte; kan för fjerde 
året detta ftycfce antingen för kornfåning 
och igenläggning gödas, eller ock, efter 
3:dje punkten, trädas och för rågfåning 
till igenläggning gödås. Då uppkommer 
väl efter förftnämnda fätt ett, och efter 
det fednare tvmne års längre förlopp in
nan gräsbärning i nfaller, än om man för
far efter s:dra punktens fcrtfkrift; men 
få vinnes deremot, om hötiilgången ej 

är 



är altför knapp, mera fäd ut an gödning, 
och cirkulationen kommer i en redigare 
ordning. 

När msn pä detta lätt redan erhållit 
tnera både af foder och fäd, kunna till
gångarne deraf fedan, efter behag och 
omständigheter, ytterligare med allt ftör-
re jordftyckens upplöjning och igenlägg-
ring förökas, till dels hela egendomen 
hinner komma i allmän cirkulation, och 
den högtia eller rätta afkaftningen erhålles. 

Vill man åter haitigare erhålla mera 
och bättre hö, tör att kunna underhålla 
flera kreatur och befpara läden, kan man 
ock, genom plöjning och gödning på en 
ftörre vidd af den magrafte ängen , fanit 
igenläggning genail efter detta enda la
de ,  vinna detta ändamål. 

Häraf fkall man väl under ett ar fe 
den Vanliga hötillgången minfkad} men 
om denna plöjning icke tilltages ftörre, 
än att man af den öfriga ängen erhåller 
lika mycket, fom förut af det hela i min
dre gifvande hö-år, blir hiöminlkningen o-
betydlig emot den tillöknhng i halm man 
härigenom vinner. 

Härvid kän äfven invända??, att trä-
desåkern får vidkännas e tt års miftning af 
dén gödning, honom eljeîft tillkommer; 
men denna föfluft blir ftramdeles, famt 

bå-
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bade fnart och mångfalldigt erfatt; den 
kan dertöre ailles fâfom en grundläggning 
till ren virift. Om nian, af hvad fkäl 
fom helft, icke vill vidtaga cirkulations-
bruket, torde det likväl vara af ftor nyt
ta , att ofta företaga fådana plöjningar, 
Ctmi här blifvit föreflagna. 

Forßag till Fähus-Byggnad ock 
Utfodring; 

Tab. 3. A. Sjelfva Fdhufet, deladt i 2."ne 
rum I, II. Emellan radftockarne 0,0, un
der golfvafarne 3,5, är en grop, fom 
är 6 qvarter djup, för att deri inlägga 
gödfel-ämnen och genomblöta dem med 
urinen, till hvars nedrinnande jämnt öf-
ver hela mattan, golfvet är genoinbåradt 
med många fmâ hål, fålom i II, och lu
tar defsutom ifiån radftockarne till mitteln. 

B. Det i Dalarne få kallade Brdtße• 
eller Sårp-hufet, förfedt med (pis och kar 
för fodrets beredande. Spifeln, med in
murad kittel af 6^ q varters diameter och 
15 tums högd, famt förfedd med tapp 
att utfläppa det gudande vattnet i karen 

» > » >  
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w, n, der îoclret ligger fönderhackadt, har 
rören c, d, e, fom befordra draget under 
kitteln och röret /, hvilket midt ofvan-
för c, lika högt med kupan g, emottager 
den genom eldninghålet uppftigande flam
man. De gå alla vid olika djup i den 
perpendikulära trumman i. Uti grunden 
gå rör, på fätt fom prickningen utvifar, 
hvilka kunna vid deras igengroende rän-
f a s  i f r å n  k  :  d e f l a  e m o t t a g a  r ö k e n  u r  i ,  
o c h  l ö r a  d e n  t i l l  I k o r f t e n s p i p a n  h .  

/, Ett ftort kar , fom Händigt flår fullt 
med vatten, hvilket genom ett hål på väg
gen vid m y ledes deri med ränna, fom lig
ger lä högt, att man med en dervid häftad 
lösränna äfven kan fylla kitteln. 

Med denna byggnad åfyftas någon för
bättring i en i allmänhet hos ofs nog li
tet vårdad, men ganlka vigtig hushålls
gren, nemligen våra ladugårdars minft 
koftfamma , men tillika förmonliga (kötfeL 

Sedan man med jordbruket här i Dal-
Orten mer och mer Sfyftar, att fä mycken 
fäd, i fynnerhet råg, och den derigenoro 
erhållna halmen är fträf lamt ratas afbo-
ikapen, mäfte man vara omtänkt, huru 
den, i egenfkap af foder, må till ftörfta 
myckenhet kunna begagnas, få att man 
må kunna bibehålla fin ladugård och äf-
veR beftäqdigt utvidga den, hvilket, ut. 

om 
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om alla andra nä ft an oberäkneliga förde» 
lar för vår allmänna och enfkillda hushå ll» 
ning, äfven för denna ortens flora göd* 
felbehof är få ganfka nödvändigt. 

Det i norra provinferna ganlka allmänt 
brukeliga (ättet, att förft genomblöta och 
uppmjuka fodret ( fom der ofta beftâr för-
nämligaft af mofla, löf, agnar , halm &c.), 
med kokhett påflagit vatten, innan det 
till utfodring nyttjas, jemte den kunfkap 
vi äge om deffa provinfers vidflräckta 
bofkapsfkötfel, fom förier en ftor del af 
Sverige med viftualievaror, böra lära 
ofs, huru vår fträfva halm med ftörfta 
iördel kan användas. — Men då allt hvad 
lom på något fätt viker af från de.t an
tagna bruket, alltid finner motftånd vid 
verkftälligheten, och då det fom medför 
någon mera tidsutdrägt, arbete och om-
tanka , ehuru föfmonligt och nyttigt det 
än må vara, ändå blir illa gjordt eller 
ock aldeles åfidofatt ; har jag lökt få in
rätta denna nya ladugårdsbyggnad, att 
det nödvändiga arbetet må af dem, fom 
fkoia fköta botkapen, pä lättyfte och vit 
gälte fätt kunna verkftällas. Till detta 
ändamåls vinnande, är det vid ena lång? 
väggen af fähule« tillbyggda bräsflehulet 
ganfka tjenligt, ifåfom belägit icke alle-
»alt få nära intill lähmet fom möjligt är, 

utan 



335 

utan ock ftändigt förfeclt med vatten, 
h varigenom mycken belparing i tid och 
arbete vinnes. 

Fodrets beredande och fjelfva Utfodrin
gen förrättas på följande fatt : 

Råghalm och hö, om hvarannan blan
dade, fönderlkäras med vanlig Ikär-ma-
chin till circa i qvarters längd Af hal« 
men tages fedan |  eller |, och af höet 
I eller £ , allt fom man har mer eller 
mindre tillgång af hö, och af denna lön-
derhackade blandning lâgges uti karet fä 
mycket, fom för en utfodring behöfves: 
fedan påfläppes få mycket kokhett vat
ten, fom fordras för att väl genomblö
ta defla ämnen. 

Maflan affvalas med kallt pållagit vat
ten, få att deraf kan ftillas morgonen 
derpå , dä af defla ämnen tilldelas hvar-
je kreatur, uti hvarje fin bytta, få myc
ket fom för hvart och ett är påräknadt. 
Samma dags andra utfodring fker med 
torrt foder af hö och vårfädshalm. Tre. 
dje utfodringen beftår af en, på ofvanber 
fkrefna fätt tillagad förpa af agnar, ris-
l'elbois, löf och dylikt. Mellanåt kan åt 
de mera mjölkande gifvas ett bräsfleäm-
bar, fom befiår af hö, hvilket med vat
ten är genomblö:t och tillika uppblandadt 
med några falltaitade fpi,Ilningar ur köket. 
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Öfver nätterna lämnas kreaturen torr 
halm att tugga på. — Den i karen efter 
fodrets blötning qva rblifvande lagen, är 
för bofkapen en ltyrkande dryck. Karen 
böra tömmas för h var dag, fa att de ej 
af fyra må taga åt iig någon ofmak. 

Vtdrag af en Beråttelfe om jfern-
malmers Roßning m. m., inlemnad 
till Högl. Kongl Bergs-Collègium 
d. 24 April 1801. t. 

Den verkan Jernmalmernas olika grad 
af Roftning har både på Masugns-gången 
©ch Tackjernet, famt den mängd ved, 
kol, ftybb och dagsverken, iom vanligen 
åtgår till roftnings-operation , äro för myc
ket fynbara, att kunna undfalla någon 
fom har att göra med tackjerns-tillverk* 
ningen. Flere hafva der före längefedan 
fträckt fin omtanka till âtfkil iga forbät
tringar härvid. 1 fynnerhet har framled-
ne Bergsrådet Rinman vid Dannemora-
verken bidragit till mycken befparing af 
bränfle, genom roftgroparnrs utvidgande; 
ijivenfom Director Gàrney 3 genom de ut-

vä-
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vägar han gifver, att bättre ftyra elden 
och fköta roflarne, ifilört mera iäkerhet 
vid operation. Men bägge defTa förbät
tringar ,  ehuru de ledt ols några fteg när
mare till målet, och pä aila Italien der 
man kunnat eller velat antaga dem, vi-
fat en önfkad verkan, lemna dock ett 
vidfträckt fällt öppet för vidare underfök-
ningar i detta ämne. Utan att vidröra 
vâr brilt pä kunlkap om den chemifka 
förändring malmerne undergå i roftni ngen ,  
om de yttre egenfkaper fom i vifla fall 
karakterifera en väl eller illa roffad malm 
m. m. fom egenteligen hörer till det ve-
tenfkapiiga af Masmäfteriet, vill man här 
endaft fäfia lig vid det economifkt prakti-
lka, för att vifa hvad ännu i den delen 
faknas. Om ".nan till den ändan vill fö
retaga fig en noga granfkning af de vid 
Dannemora-verken nu brukeliga roftnings-
fätt, få Ikall man finna, att af lo nias-
ugnar, fom förbruka i det närmaife fam-
ma flags malmer, äro likväl knappaft 2 ne, 
hvareft methoden att rofta dem är den-
famma. På några fiai len, fåforn vid Sö
dertorfs och Ö lferby, äro roftgroparne nä-
ftan du bbelt få flora tom vid Gyfinge och 
Lenna. - Vid en del masugnar äro de fram
till aldeles öppna, vid andra kringmura
de, med bredare eller Ima.are öppningar 
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midt på gafveln e ller  vid ena hörnet .  

Somliga roftgropar äro aflânga,  andra nä-

flan fyrkantiga ;  de vid Öfterby äro 4 al

n a r  d j u p a  o c h  d e  v i d  E d s b r o  e n d a f t  2 ~  

nln.  I  några af  dem inlägges veden längs 

ef ter,  i  andra tvärsför och i  andra åter  

korfsvis.  Vid ingen af  defla 10 masug

nar upplägges malmen pä famnia fät t .  

Vid Söderforfs t .  ex.  lägges den med en

dafl :  3  à 4 tums mellanhvarf  af  kol  och 

vid öfterby är  det  underfta kolhvarfvet  1  

aln t jockt och de öfrige |  aln. Pä nå

gra ftäuen betäckas roftarne helt  och hål

let  med ftybb,  pä andra endaft  t i l l  en del.  

Vid nägra masugnar brännas vif ta malmer 

al l t id ferlkiidt,  vid andra blandas på ro-

ften a l la maimerne,  och vid andra åter  

läggas olika lorter  i  rader e ller  rutor,  fer-

fkiidt  på en och tamma rofte.  

Samma olikheter  förefalla äfven vid 

roftarnes tändning och drifvande.  Vid 

Ve Island tändas de i  al la fyra hörnen,  

vid Ölterby i  bägge gaflarne och vid de 

flefta masugnarne i  hörnet  el ler  midt  på 

den ena gafveln.  Tiden inom hviiken en 

rofte afbrinner är  ingalunda i  det  förhål

lande emot defs ftorlek fom man fkul le 

vänta.  Vid Öfterby nedbrinner en rofte 

fom haller  50 cub,  famnar ved inom 5 

à 6 dygn, och vid Söderforls  fordrar 

en 



en icke aldeles få ftor rolle 20 à 21 dygn. 
Pâ fednare fjället har min tro't fig finn» , 
att ja läng fa ra m a re roften går, ju bäitre 
blir malmen bränd; på förra ftället tyc-
ker man fig hafva märkt motfatfen. Vid 
Vefsland har man funnit mycken nytta 
af att lägga veden korfsvis, och vid Ö-
fierby är detta fåfom otjenligt förkaftadt. 
•— Alla defla olikheter beviia ju a tt man 
ej har något fäkert att gå efter, utan att 
de flefte roftnings-procefierne hafva ingen 
annan grund, än gammal vana, godtyc
ke och gifsning. Något roftningslätt måt
te dock finnas grundadt i fakens natur och 
vara det rätta. För att finna det måfte 
obfervationer och förfök göras. De nö-
digafte och lättaft anftällcla obfervationer 
till utrönande hvilket, af de inom en vifs 
Bergslag förefallande roftningslätt, har fö
reträdet j äro de öfver åtgången af ved, 
ftybb, kol och dagsverken till ett visft 
qvantum malm. Anteckningar kunna î 
dertill inrättade tabeller beqvämligen gö
ras af hvilken helft fom har infeende öf
ver masugnen. Endaft vid malmens upp
fattande torde möta någon fväiighet; ty 
att väga den på roften Ikulle utan tvif-
vel öka roftnings-omkoftnaden. Det torde 
derföre vara tjenligaftj att mäta bägge 
balerne och högden af tîea upplagda mal-

X ? men 



men och derifrân fubtrahera kolhvarfvens 
och fmâveds-floarnes högd, famt ledan 
uträkna malmniafTans cubifka innehall ef
ter famma formel, fom man finner det 
för en ftympad pyramid. Men om man 
ock på fiäilet ej Ikulle kunna göra den 
ft dnare uträkningen, få är det allt nog 
att dertill hafva famlat materialierne ät 
dem, lom i detta ämne bthöfva göra 
vidfträcktare jämförelfer. Lika lätt vore 
det, att med få ord anmärka huru mal
men blifvit bränd j om den blifvit illa 
bränd, hvad dertill trötts vara orfak, 
fåfom fur ved ,  ftorm ,  vatten i groparne ,  
fel hos roftbrännaren o. f. v. Denna väg 
att vinna någon fäker kunlkap om bäfta 
roflningsfättet, är väl mindre gin än ge
nom . förfök, men ockfå är den mindre 
koftlam. Rätteligen borde man gå bäg
ge vägarne; och äfven förfök, iiâ de ä-
ro väl örverlagda, kunna blifva måttligt 
koftfamma. För att hafva något till rät
telfe vid de förfök fom framdeles kunde 
göras, torde ej vara otjenligt att ftadga 
några vifla begrepp om jfernmalmers Roß-
ning i allmänhet. 

Förfta anledningen att rofta jernmal-
merne, har förmodeligen ej varit någon 
annan, än att med mera beqvämlighet 
kunna, få dem fa fina fom nödigt är, för 

att 
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att uppfatta dem pä masugnen. Med ea 
utvidgad jemtillverkning har federmera 
följt ett ftörre behof af m almer, och man 
har fallit på den tankan , att medelft brän
ning fördrifva oarten utur viffa rika mal
mer, hvilka eljeft fåfom odugeliga {kulle 
blifvit förkaftade. Den vanligafte oarten , 
fom åtföljer våra ivenlka jernmaliner och 
lom i mer eller mindre rnon genom roft-
ning förftöres, är fvafvelkis, hvilken all
tid der den är tillftädes, hotar att göra 
jernet rödbräckt. Här är likväl nu icke 
fråga om rödbräckte och kallbräckte mal
mer eller fådana fom äro benägne att gif-
va ett oartadt jern. DefTa förtjena en 
ferfkild underfökning och torde kräfva en 
helt annan behandling i roftningen, än god
artade malmer. Här är fåledes blott 
frågan om fådana malmer, hvilka antin
gen hafva alsingen eller en ganfka obe
tydlig fmitta af fvafvelkis och fom för-
modeligen af gammalt ej blifvit roftade 
i annan affigt, än för mera beqvämlig-
het vid bokningen. Af denna beskaffen
het äro de flefte malmer i Dannemora 
grufve-fält och en mängd andra malmer 
ifrån våra äldre grufvor , vid hvilkas roft-
ning man i fynnerhet bör hafva för ögon-
märke , att icke en del af malmen må 
blifva llagglupen och CEJ del ïâbrând, 
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utan hela malmmafFan erhålla en vifs grad 
af roftning, fom lättare igenkännes än be-
fkrifves ). För att vinna detta ändamål 
och för att icke onödigtvis bortflöfa ved 

och 

Det Iärer ej kunna itncîfaHa en uppmärkfatn 
Läfare ,  att detta röjer en verkelig brift pä 
kunlkap om de roftade malmernas natur och 
egenfkaper:, ty vore de rätt kända ,  borde m an 
lika fä väl kunna bcfkrifva dem, fom de orofta-
de Me:i detta är eu britt i  det vetenikapliga 
fom endaft genom fl'=ra jämtiförda obfervationer, 
genom piodu&famlmgar och der as granlkning 
och lyftematilka uppftällning kan fyllas. Det 
är ock icke enfamt hos ofs man i detta äm» 
ne faknar nödige kuntkaper; ty fä mycket 
»nan vet, hafva förlt i  fednare åren utland» 
Ika Chemifter begynt härvid fäfta någ on upp« 
tnärklamhet. I  Frankrike t .  ex. fkall helt 
nyligen j fedan Ecole des Mines inrättades s  

början vara gjord till  en famling af masugns» 
produfter och dylikt för ungdom ens undervis
ning :  äfvenfå i  Tyfkland på några ftällen. 
I  öfrigt kännes man ej något fynnerligt vara 
gjordt härvid utöffl i  England, der en M:r 
Mufhet företagit lig, att mera methodifkt un. 
rierföka roftade malmer, famt dcrom » bland 
andra underrättelser om jernet, meddela en 
tämmelig fuHftändig befkrifning, hvilken fin
nes införd i Tillcch's Philosophical M.agazine 
Vol III. Delia M:r Mufhets uöderfokniii-
gar, vifferligen af mycken förtjenft,  ftråcka 
lig dock ej vidare än till  de Engelfka jern« 
mahnerne, oeh deras roftning med rtenkol, 
famt gifva nog anledning att mifstänka dsî 
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och kol, är angeläget att i allmänhet 
följande iakttages : 

1:0 Att malmerne, fa mycket möje-
ligt är forteras, fä att icke trögfmälte 
och lättfmälte brännas tillfammans på en 
rofte och blottftällas för famma eldgrad. 

2:0 Att malmen, i fynnerhet om den 
är härdbränd, icke flås altför grof, utan 
helft till ftorlek af knytnäfvar. En gröf-
re Hagen malm gör otätheter i roften, 
fom åftadkomma ojämn gäng, utom det 
att den flagglöper pä ytan och blifver al-
deles obränd inuti. Vid några masugnar 
plägar man fylla fmåmalm emellan och 
omkring den gröfre, men den förra fmäl-
ter då vanligen och rinner till botten af 
gropen innan den fednare är halfbränd. 

3:0 Att roftveden är väl torr, helft 
af jämnlik ftorlek, få att icke, lom ofta 
händer, ftockar af 12 till 18 tums dia 
meter läggas in med ungfkog eller top
par, utan att lådana ftockar åtminftone 
klyfvas i fyra delar. Eljeft Länder, att 
den finare veden brinner ned, innan d en 
gröfre hinner att väl genomglödt^a, ioin 
gör att roften på dt t nället flår tig, och 

X 4 att 

han vid dem, likafom vid andra forlkningar, 
något (lytes af förutfai<-ade ineningai och vill 
på några enkla fatta ett allinant fy. 
ihm.-
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att Hen m> 1 m fom är närmaft den groî-
va veden, flyter tilllammans, medan den 
fom är på något atiiänd endaft blifver 
hal i bränd 

4:0 Aft kol och ftybb cj fparas, men 
att till roftningen häldlt nyttjas fmäkol 
Oi h bränder, fora äro mindre tjenliga att 
uppfatta på masugnen ,  och att mängden 
häraf iom hvarje' m alnilort fordrar, ge
nom förfok utrönes. 

5 o Att malmen jämnt och fäkert upp
lägges, lynnerligen pä fidorna, der den 
indrages vid pa's 12 tum pä alnen eller 
något mindre ,  för att den icke må ramla 
ut från rotten. 

6:0 Att mängdan af ved ,  fom for
dras till et t visit qvantum af hvarje malm-
fort, genom föriök noga utrönes. Ge-

men-

Bokhål laren Fogman vid Bennebohls mas» 
Ugn, hvilken med ovanlig uppmärkfamhet 
fnar t  2o år  följ t  blåsningarne derftädes,  och 
öfver dem håll i t  annotationer,  fom för deras 
fullf tändighet  fört jent  at t  i  Jern-contoiret  fram» 
låggas (åfom modeller ,  har äfven funnit  defla 
olägenheter ,  och har derföre al l t id forterat  
veden,  få a t t  den gröffta kommit i  b otten och 
den finafle ofvanpå.  Härigenom har väl  vun.  
nits  en j imnare bränning,  helft  då den gröf» 
re veden var i t  väl  tprr;  men juft  för  at t  vin-
na detta torde det . ,  l iJ iväi  vara fäkraft  a t t  
Ulyfva dça. 
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menligen fordra blodftens-malmer mindre 
ved än de magnetifke, och delTe mer el
ler mindre i proportion af deras hård* 
het och rikhaltighet. 

7:0 Att roftgropar helft anläggas pä 
flaggvarp eller om det ej beqvämligen 
kan Ike, att de da i grunden och rundt 
omkring förfes med flagg eller kullerften , 
fa att vatten och fugtighet har fritt ut
lopp. 

8:0 Att aflånga och fyrkantiga gro
par ej ma göras bredare än högft io 
alnar enligt Dire&ör Garneys förelkrift 
(Cap. IV. §. 6 , Svenlka masmäfteriet), e-
medan en bredare rofte fvârligen kan (ko
tas fom fig bör. Och att, ehuru ftörre 
gropar alltid bidraga till vedbefparing, 
man likväl af ofvannämnde orfak ej må 
häruti öfverlkrida en vils gräns. 

9:0 Att ju djupa re en roftgrop Sr, ju 
niindie kan blasväder, fom eljeft deran-
gerar bränningen, verka på veden och ju 
högre kan malmmaflan uppftapplas , hvil-
ket få mycket fäkrare länder till vedbe
fparing , fom man funnit att en väl ftyb-
bad rofte blifyer lika få väl bränd öfverft 
fom vid botten, i fynnerhet om den fina
re malmen lägges ofvanpå. De djupafte 
gropar fom vanligen brukas, äro 4 alnar, 

X 5 roou 
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men det är troligt, att de med förmoti 
fkulle kunna göras ännu djupare. 

10:0 Att ehvad form gropen må haf-
va, elden alltid drifves förft åt botten 
och till defs medelpunct, om gropen är 
fyrkantig, hvareft den då vanligen upp-
ftiger i en conifk fpits l'âfoni en ljuslåga, 
omkring hvars bafis den federmera vid
gar fig i cirkelform. Häraf händer, att 
om lagan tränger fig upp långt ifrån me-
delpunâen eller på flera ftällen , blifver 
alltid den delen af malmen obrand, fom 
är utom denna eller defia cir klar. Af få-
dan anledning, fammanlagd med den er
farenhet man har, att en antänd vedmas-
fa alltid afbrinner i conifk form , då den 
är fig fjelf lemnad, har jag föreftällt mig, 
att den runda formen, eller den fom när-
maft kommer till rundeln vore den tjen-
ligafte för roftgropar. Det är fannt, att 
koftnaden vid lådana gropars anläggning, 
torde något öfverfliga den vanliga , äfven 
fom flera dagsverken lära åtgå till vedens 
klyfning, af huggning och inläggning ; men 
Herr Bergmäftaren Petersfon i Norrige5 

hvilken under fitt viftande här i Riket, 
likafom jag, funnit olägenheterna af vårt 
vanliga roliningsfätt, och derföre redan 
179Q inrättat runda roftgropar vid Lar-
wigfke jernverken, hvilka han fedan den 
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tîcfan difponerat, har förfäkrat mig, att 
denna koltnad rikeligen erfättes derige-
nom , att mindre ved åtgår och att mal
men blifver jämnare roftad. I Tytkland 
har defsutoni pä flere flällen denna for-
men på gropar ömfom varit antagen och 
förkaftad ,  utan att man dock dertill kan 
angifva orfaken. Förmodeligen har man 
der, fom annorflädes ofta händer, dragit 
för tidiga ilutfatfer af några fä förlök, 
fom kanike mifslyckats endaft genom fel 
i execution vid byggnaden eller vid roflar-
nes fkötfel, eller ock genom locale om-
ftändigheter, pâ h vilka man ej vid an
läggningen gifvit akt. Man bör deriöre 
vid detta, fom vid alla andra förflag till 
ändringar och förbättringar vid masugnar
ne tillftyrka ,  att man, innan de antagas, 
noga calculerar fördelarne, fom ofta be
ro helt och hållet af localen ,  och att 
man framför allt gör fig väl förfäkrad 
om en riktig execution; ty hvareft den 
icke är möjlig, gör man fäkraft att hål
la lig vid det gamla. 

För att fluteiigen vifa till hvad grad 
olika conftruftion af roltgropar och roftar-
nes olika inläggning kan verka på roft-
ningen , har man här bifogat en Jämnfö« 
relle-Räkning öfver hvad fom åtgått till 
denna operation i en af de gamla och i 



den nya gropen, vid Åmots masugn S 
Geftrikeland. Den fednare är 14 alnar 
i fyrkant , med afrundade hörn, anlagd 
pä ett flaggvarp ocn murad utan bruk. a f 
dubbla rad r flaggtegel till 3^ alnars högd, 
f init med en 3 alnars öppning pä ena (i-
dan. Borten at gropen utjemnades till 
en början med rottrrtuil, hvarpå fördes 
fiybh tVil j alas tjoc .lek, hvilken med 
klubbor tillftampades få hârdt foin var 
möjligt. Härpå utlades 10 à 12 ftycken 
roitblock. eller vafar till underlag för ve
den, h vilken noga fammanfogachs unge
fär till i1 alns högd. Imeilan de begge 
underlagen midt för gropens öppning, fyll
des med bränder till något på andra (i-
dan om gropens medelpunkt och till lam-
ma högd med vafarna. Ofvanpå veden 
utbreddes ett malmhvarf i£ aln högt, fa 
att den gröffta malmen var närmall me
del puuften, och veden finare och finare 
närma ft murarne , hvik.et betäcktes med 
en flo af klufna bränder , 8 till 1 o tum 
tjock. Härpå lades åter ett malmhvarf 
i aln högdt, äfven med en 8 à 10 tums 
tjock betäckning af klufna bränder, hvar-
ölver åter ett malmhvarf ^ alnar högt; 
alltfammans öfverftybbades fluteligen till 
i alns tjocklek. Då rollen fålunda var 
tillredds antändes kolbränderne imeilan 
L. de 



Omkoftnads-Räkning öfver Malm-Roftningen vid Åmots Masugn i Geftrikland. 
Tjenande till Jåm fö reife imellan 2 :ne olika Roflningsfatt. 

fid. 349. 

I Gamla Roßgropnrne. 

7  Stafrum Roflved à 3 7  fk:r . .. 
Vedens inkörning 1 0  Haß- och Karl-Dagsverken 
Malmpalkjutning och Stybbning 10 Man p:r dag efter Accord 
Malmens uplåggning, tillfyn vid (lagningen med mera 
Af Roflbrånnaren 5  Dagsverken . .. 
16 Läfler Kol och Bränder till mellanhvarf i Malmen 
1 2  D i t o  S t y b b  . . . .  
8 Dito Dito under bränningen -
6 Dito Småkol Dito Dito . .. 
7  à 8 Dygns Bränning och Vaktning af 2  Man 
Vedens inläggning 4 Karl-Dagsverken - • 

Denna Roflgrop innehöll 3 8 0  Iiögft 4 00  lafs Malm à 6 0  Lifsprd B. vigt. Roflnings-
Omkoftnaden p:r lafs blifver fåledes i det nårmafle 2 fk. 6 | runft. — Malmerne 
hafva i allmänhet blifvit ojämnt brända. 

R:d fk. r. 
1 Nya Roflgropame. 

R;d fk. r. R:d fk. r. 
1 Nya Roflgropame. 

R;d 

- 5 21 4 4 Stafrum Roflved à 3 7  % fk:r . ... 3 5 4 
- 1  1 8  8 Vedens inkörning 7  Håft- och Karl-Dagsverken — 4 6  8 
- 5 2 6  8 Dito inläggning - 5  Dito . .. — 2 0  •-
- — — 5 Lärt bränder i midten till tandning . .. — 4 — 

« — 2 0  -- Malmpafkjutning och Stybbning 5 6  Dagsverken 6  1 0  8 
• 2  32 — Malmens uppläggning och tillfyn vid Slagningen m. m. — — -

m I 2 4  — Af Roflbrånnaren 6 Dagsverken . ... — 2 4  -

* I  — — 1 4  Läfler Kol och bränder till mellanhvarf ... 0 1 6  -

- I  — — 2 5  Dito Stybb 0 0 1 6  --

» I  4 0  - 1 7  Dito under bränningen- . ... 2 6  -

• i 6 Roftbrånning och Vaktning 5  Dygn a f  1  Man 
Dito Dito 7 Dygn af 2 Man 1 

3° 
36 -

R:dr 2 1  ~8 8 R:dr 2 1  1 2  8 

Denna Roftgrop innehöll 4 3 1  lafs à 6 0  Lifsp:d B. vigt» Roftnings-Omkoftnaden 
p:r lafs gör fåledes i det nårmafle 2 Ik. 4 5 runft. — Malmen har blifvit ganfka 
väl bränd. 

fot, fa blifva 7  flafrum ved, fom åtgått i Gamla Gropen — 4 1 1 6  Cub. fot = 1 9 , 0 0  Cub. famnar, och 4  flafrum fom åtgått i den Nya Gropen = 2 3 5 2  Cub. fot = 1 0 , 8 8  

Cub. famnar ; fåledes åtgången af ved i den Nya, trefjerdedelar mindre. Om 1 Cub. aln, Vindtjerns-Malm, ladan den på Roften år inlagd, fupponeras våga 60 Lifsp:d 
"Vid. vigt, få äro, med x Cub. famn ved i Nya Gropen vid Âmot, Roflade nära 40 Cub. alnar Malm, hvaremot vid Dannemora-Verken, enligt der gjorda obfervationer, 
liögfl 26 Cubik-alnar blifvit Roßade med 1 Cub. famn ved, och per medium af alla der obferverade Roftningsfått, med famma cjvantum ved endaft 20 Cub. alnar. 
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de begge medîerfta vafarne, och fâ fnart 
de väl fattat eld, tilltäpptes öppningen 
med flaggtegel, på iamma fått lom det 
öfriga af rotten var muradt. Inom de 
förtta 5 dygnen och förr än elden hunnit 
väi iprida (ig ölver hela rotten, behöfde 
man endaft packa tili llybbet och {pruta 
något vatten på de ftälien der elden vil
le tränga framj men på 6:te och 7*.de 
dygnet tarfvades oftare påfprutning och 
äfven något ny ftybb. Pä 8 "de dygnet 
började elden åter att fakta fig; det på
förda ftybbet makades omkring och tilpac-
kades på alla ttäilen der rotten viile öpp
na lig. Efter nio dygn, hade malmen 
fullkomligen latt fig åt botten af gropen 
och med detfanima elden upphört. Döt 
öfriga förhållandet kan bäft inhämtas af 
bifogade Tabell. — Man ärnar nu på 
famma fiälle inrätta en dylik roflgrop j 
äfvenfom {jelfva rottningsfättet, ehuru i 
de gamla g roparne, med förmon blilvit an-
vändt vid en annan Herr Giefven och ÔF-
ver-Hof-jägmättaren Bunges masugn. Vid 
en ny masugns anläggning i Helfingland 
äro ock rottgroparne byggda med afrun-
dade hörn , faflif rottarne tända och Iköt-
ta på ofvanfkrefne lätt, hvarom man lik
väl ej vet mera , än att hlåsningen fkall 
der gå garfka bra. S. 
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Nägra Anmärkningar vid närvarande 
konjunkturers verkan på Tyfklands 
Handels - rörelfe. 

C Fr än Tyl kan, ) 

I Paris fâldes nyligen en karrikatur med 
tittel : la bctjcule anglaise, den Engeljkci 
Gungan. Jag öfverlämnar ät andra, att 
pi bätta fätt förklara hvad denna teck-
ning Ikall föreftälla, der Pitt från Gun
gans högt uppftigande ena ända nerltör-
tar, under det att Engelfka Folket, med 
förfärligt lkrik, trycker ner den andra: 
jag vill blott anmärka, att en träffande 
bild af fifta päfkmarknaden i Leipfxg li
kaledes kan framltällas under emblem af 
en Gunga och med famma inlkrift. Man 
behöfde endalt, i ftället för Piit fom tum
lar ner, fatta de bekanta Gudomligheter-
na för Handeln och Näringarne. Deila 
uppftego under nyfsnämnda marknad för
färligt i höjden ; och det var icke under
ligt , om vi fingo erfara atfkilliga fall 
fom följde pä detta häl tiga uppfligande. 
Och hvem Ikulle man då lätta på Gun
gans andra nertryckta ända? Afven der-
till har man lätt tillgäng. Man behöfde 
der endaft teckna figurcrne af en Fran-

fyfk 
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fylk Öfver-Brandlkatts-Kommiffarie , af A-
miral Neljon och af någon m ed en Ukas 
i handen , fom för 1801 med outhärdeli-
ga tullafgifter b.lägger intörfeln af ut-
ländfka varor i Rylka Riket. 

Sedan 12 och ännu fera år tillbaka 
fåg man aldrig en få ufel o ch i betalnin
gar och omfattning (â alJeles förlamad 
marknad, iom filta Jubilat-mällan i Leip-
fig. Orfakerna dertill kunna uppgifvas 
till en oberäknelig mångfalldighet. Man 
kan ock i allmänhet blott fäga, att den 
var en frukt af det olyck.aligafte af alla 
krig, hvars verkningar man ännu feck 
röna. Emedlertid kan mat dock i det he
la förnämligaft uppgifva tre hufvud-käl-
lor till detta onda, de netnligen fom ge
nom ny ls föreflagna finnekild blifvit före-
ftällda. 

Hela det födra Tylklaad, få väl fom 
Öfterrikifka Monarkiens niägtiga Jätte
kropp, och de fmå, men för tranlito-han-
dein vigtiga Helvetifka Fri-fiaterne, be-
funno fig, efter den nyfs flutna freden, 
ännu i den ytterfta mattighet och uttöm
ning, och kunde på denna marknad, ät-
minftone med gatiika medelmåttiga lummor 
vifa lig i egenllap af köpare. Franlyfka 
operationerne v.d flutet af »den olyckliga 
vinter-kampagnen 3 bade afta»ppat ännu en 

del 
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del af defTa landers fula hjertblod. Swa-
ben, detta af natur och af mennilko-flit 
dubbelt välfignade land, förlorade ,  efter 
en aldeles icke öfverdrifven beräkning, 
endalt under denna fifta forgeliga tid, 30 
millioner. Bayerns, Salzburgs och Öfre-
Öfterrikes förluft, var i förhållande till 
den korrta tid, bvarunder de malte ut» 
härda krigets olyckor, ännu betydligare. 
Man känner väl redan af andra underrät-
teller filta Frankfurtfka Pålk marknadens 
hiftoriaj men i dels egenfkap af förutgå
ende grundlats till den flutföljd, fom där
ifrån förft i den tätt påföljande Leipfiger. 
marknaden fullkomligt kunde dragas, n.a-
fte äfven bär några ord om denlamma 
anföras. Swabifka ,  Bayerfea och Ölre-
Ofterrikifka Ständerna kunde omöjligen i 
klingande mynt anlkaffa de betydliga kon
tributioner fom pålades dem af en ge
nom fältrågets ovanliga betvärligheler än
nu mera retad fegrande fiende. De beta» 
lade derföre med ganlka goda astignatio-
ner och växlar pâ de bärta Frankturtfka 
handelshus. Men äfven Franfyfka Krigs-
uppbördsmän hade redan förut nerlatt 
betydliga fummor hos Frankfurtfka Ban-
kiererne, och dervid förbehållit lig att få 
lyfta dem vid anfordran. Nu lkulle alla 
deffa lunimor, vid marknadens början, 



ûf fVankfurtika handelshufen betalas. Man 
tillade härvid Franfoferne den förhatliga 
affigten, att vilja förftöra hela denna mark. 
nad, der roreHen fades utfalla endaft till 
Engelsmännens fördel men man bör ic
ke härleda ifrån en fådan affigt, hvad 
fom var en följd af ett tryckande beliof, 
och af omedelbara befallningar ifrån Paris, 
till flört mifsnöje for deffa uppbördsmän , 
hvilkas enfkilda fördel derigenom inlkränk-
tes. Det klingande myntet geck emed-
lertid, i tungt laftade vagnar, ur Frank» 
furt, och med detfamina handelns nerf 
och flyrka för närvarande ögonblick. Han-
delshulen Mühlen och Bethman fkulle en-
famrne för Öfre-Öfierrike betala 3 millio
ner livres : på iamiria fatt Heider , och 
andra flora hus. De måfte nu (jelfva lå
na emot 12 till 14 procent. Det klin
gande myntet kom med kur irer frän Ham
burg, Leipfig och andra handelsftäder». 
Mindre köpmän, fom hade med fig asfig-
nationer, kunde i början, ehuru fäkra 
de voro , aldeles icke realifera dem. Man 
betalade far 14 da;çar ^ eller åtminftone 
£ procent på <Jc bäf :a pap per. Stora växel
bus begagnade fig af de fyra anftåndsda-
garne , för att vinna tid. Naturligtvis för» 
orfakade detta mångfalldiga hinder och 
fvârigheter i Frankfurt j men det fkulle 

Y til-
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tillika i förväg äga ett fkadligt inflytande 
äfven på Leipfig. Då nu ockfå Franfy-
fka Armén vid fin hem-march qvarlämna-
de ganlka litet penningar och förft pâ an» 
dra fidan af Rhen erhöll fin aflöning j dä 
allt det öfriga myntet redan var borrtaj 
fkulle penningebriften, för ögonblicket, 
i hela det öfra Tyfkland blifva ftor : den 
kändes få mycket fmärtfammare , fom den 
tidepunkt ännu icke var inne, dâ de, 
fom med rätt och orätt blifvit rika, vå
gade uppenbart njuta litt öfverflöd , och 
det gafs vifferligen ö fverallt enfkilda per-
foner, hvilka, af barnflig fruk tan , eller 
af pasfion för fjelfva m etallen, drogo an-
ienliga fummor ur allmänna rörelfen och 
fyllde dermed kiftor och kaflor. Franfy-
lka penningar i hela och halfva riksdal
rar , kunde i Leipfiger-niarknad näfian ic
ke erhållas ; men guld fanns der i öfver
flöd , hvarföre det ockfå något föll i vär
de. Allt följder af Fr anfyfka uttömnings-
förmågan i det fodra Tylkland! 

De motfkäl, hvarmed England veder
lade den bekanta Preufifka Minifter-noten, 
voro — en Flotta, fom under Parktrt 
och Nelfons anförande paferade Sundet och 
ftormade linierne för Köpenhamn. Det
ta författe Öfter- och Nord-fjöns Tylka 
kufter i alarm. Danlka Armén i Holften 

fat-
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fattefc på rörlig f ot, och befatte Hamburg 
och Lübeck. Preufen lade ett landt-em-
bargo på Kurförftendömet Hanover. El
ben och Vefern blefvo tillfpärrade. Krig 
var fåledes äfven här dagens löfen, och 
all handels-gemenlkap måfte äfven i nor
ra Tylkland upphöra, innan förändringen 
i Petersburg inträffat, och få länge man 
icke fåg något flut på ftriden emellan Eng
land och Norden. Hoiftenfka Adeln må
tte anlkaffa häftar , nionderingar och va» 
pen ät fina underhafvande bönder: de meft 
förmögne godsägare d eribiand, voro der-
före nödfakade, att uppfäga de kapita
ler, fom de förfkutit de handlande. Dan» 
fka Banken betalade med 15 procents för
luft. Man hotade de Engelfka varuför-
râderne i Altona och Hamburg. Några 
oroliga nätter i Hamburg , hvarunder des-
fa varor ombytte lina förvaringsftällen och 
till namnet äfven fina ägare, återbragte 
väl allt i fifl förra belägenhet, och Dan-
lkarne läto i det närmafte allt bero vid 
hotelCer. Emedlertid var dock Elben un
der 6 veckors tid tilll pärrad j nordilka far
tyg, till ett ovanligt ftort antal, qvar-
höllos i Engelfka hamnar -, och Engels
mannen var fjelf» Jitminftdne med lina 
yngfta varutransporter, utefluten från fa
tta landet. Det kunde icke fela, att ju 

Y a aiit 



allt detta fkulle hafva ett fkadligt infly
tande pä Tyfklands handel. I Leipfig 
var under lifta marknaden egenteligen al-
deies ingen kurs på England. Der fak* 
nades väl iske Engelika varor eller affätfe-
ning pä demj men allt härledde fig frän 
den tid fom töregeck Hamburgfka embar
got, och var deisutom blott en Ikugg» 
lek emot den ofantliga rörelfe med En-
gelfka tillverkningar , fom i näft föregåen
de marknader ägt rum. 

Äfven uteblef hela den köpande Nor
den denna gäng iirån Leipfiger marknad. 
Pä fiället voro knapt 40 Ryfka och Pol-
ika köpmän af betydenhet. Man hade 
långt förut kännt det allmänna handels-
förbud, fom med det nya århundradets 
ny-år ikulle taga fin början i Ryfka Ri
kets famteliga både älldre och i fednare 
tider förvärfvade provinfer. Man hade 
derföre på förra årets Leipfiger-Jubilat-
mäfia, men i fynnerhet på den fifla i hög-
fta grad lyfande Michaelis-mäffan 1800, 
till öfverflöd förfett fig med allt hvad man 
kunde erhålla, och dermed innan mark* 
nådens flat fullproppat alla magafiner. 
Således inträffade nu ej en gång ett nytt 
behol af nya varor, hvilket hvar och en 
klok köpman redan förut infett. Härtill 
kom ännu den outlägligt flora briflen pä 

klin-
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klingande mynt î hela Rylka Riket, h vil
ket dageligen alltmera öfverfvämmades at 
pappersmynt, och derföre , i alla fina ut-
iändlka handels-relationer, befann fig i 
den ytterfta förlägenhet. Tili och med 
Ryfslands fifta källa, handeln med Eng
land , tilltäpptes fluteligen , likafora en 
lång tid förut fjellva den förda hufvud-
artikeln i Ryfslands u tförfel, fpannmålen, 
varit hämmad. Emedlertid (kulle allt det 
ta blott få mycket mera hafva drifvit Ry-
ika och Pollka köpmän till nya fpekula-
tioner på Leipfig, om nyfsnämnda kata-
ftroph, hvars gränslöfa följder ännu ej 
en gäng kunna gitfas, inträffat 2 månader 
tidigare • t y Ryfka köpmannen måfte frän 
det inre af landet, på ännu tillfrufna 
ftrömmar, under begagnande af fifta vin
terföret , göra fin rela, och behöfver i 
allmänhet en ganlka läng förberedelfe. 
När Kejfar Paul afled, var det ej mer 
att tänka pä någon refa till den da tidi
gare infallande Pâfk-marknaden i Leipfig. 
Svårligen torde ock den i allmänna tid
ningar redan yttrade förhoppningen, att î 
Naumburger-fommarmarknad det Ikall ai-
göras, fom i Leipfig uteblef, gå i full
bordan. De förfta flora verkningarne al" 
Kejfar Alexandert nya och milda fyftem, 
kunna ej förr än i Leipfiger-Michaelis-

Y 3 uiäs-
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tnäfia vifa fig, då emedlertid äfven Span« 
ika piaftrarna lära hafva återfunnit dei 
ras väg till Ryfsland , och den ordning 
i alla delar af ftats-ekonomien, fom den 
nye Kejfaren infört, bafva höjt ßats-obli« 
gationernes fallna kredit. 

Den farhågan , att aldeles inga Engel-
fka varor fkulle finnas i Leipfig , veder
lades frän alla fidor vid förlta ögonkaft. 
Elben hade näftan hela vintern varit öp
pen, och de väl underrättade handels-fpe-
kulanterne i England hade, innan fifta 
ftormen utbröt, dragit förforg , att alla 
tnagafiner vid Elben blifvit fullpackade än
da upp till taket. Varor, fom kommit 
för fent till Frankfurt, fördes ge naft med 
fnabbhet till Leipfig, och hvad fom der 
vid marknadens början ännu icke fanns 
till öfverflöd, kom mot flutet i full-lafta-
de fragtvagnar från Hamburg. Huru flört 
öfverflöd man hade på de i England och 
Scottland tillverkade bomulls-varor, kun
de dömmas af de obegripligt låga pris, 
hvartill de finafle mufsliner i denna mark
nad fåldes. Sachfifka fabrikanterne kun
de för ingen del hålla fanvma pris , och 
en köpman från Plauen förfäkrade, att 
han icke beklagade något få mycket, 
fom att han icke kunde använda ett an-
fenligt kapital till uppköp af Engellka 

bom-
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bomulls-varor, emedan han vid deras å-
terförfäljning ii minut (kulle vinna anfen-
ligt, och aldrig fjelf kunde lata fabricera 
dem till få lågt pris. Engellka köpmän
nen voro vid denna marknad fa fpaka, 
att de, alldeles emot deras vana, icke 
förfmådde den obetydligafie minuthandel. 
Äfven härvid hörde man okunnigheten 
göra den orimliga anmärkningen, att En-
geHka Regeringen godtgör köpmannen 
hvad denne genom ett altför lägt pris för
lorar. Men om man tar i öfvervägande 
de ofantliga kapitaler ,  hvarmed Engels
männen drifva deffa fabrikationer j om man 
beräknar fördelarne af deras mekanifka 
inrättningar ,  (om befiändigt vinna en hö
gre fullkomlighet, och af de chemifka 
uppfinningarne vid blekning och tryck
ning } (å (kall mycket blifva begripligt, 
lorn eljeft fynes vara en gâta. Sä myc
ket åtminftone ar tydligt, att de Tylka, 
och i fynnerhet de Sachfifka fabrikanter-
ne, vid deifa pris icke kunna länge be-
Ilå. Man har ännu nyligen ,  (äfom be
vis på Sachfifka bomaills-iabrikemes tillta
gande välftånd ,  anfört, att ar i 7 98 en-
daft i Plauen förarbetades 184,844 ikaîp.'d 
Engellkt machin-garn, och detta var än
då blott hvad i Accifen var angitvit. 
Denna fumnia har de- [Uta 2 - aren fnara-

Y 4 re 



re ftigit än fallit.  Men denna gång var 
inköpet af denna vara ockfå hämmadt, 
och de Sachfifke fabrikanterne lingo erfa
ra omöjligheten af, att äfven med biträ
de af den minft dyra fpänad från Eng
land, täfla i pris med fa mm a lands fa
briksvaror. Engelsmannens betydligafte 
affättning i Leipfig, likafom nyfs förut i 
Frankfurt, geck på Frankrike. Den 
Franfylka vackra verldens raferi, att vil
la vara klädd endaft af Engellk fabriks
tillverkning, öfvergär allt hvad man kan 
föreftälla fig. De faror fum härvid åtföl
ja kontrabands-handeln medföra ingen annan 
verkan, ån den, att göra Frankrikes han
dels balance ånna oförmonligare, dn den i al
la fall vore; ty den Franfyfta köpmannen 
mäße tin betala cifven alla dejfa faror c) till 
den utlåndfta mellan-handlaren. Detfamma 
gäller om de Veftindifka kolonialvaror
na. Man kan derföre, under få många 
Franika Fabrikers och hela Franfka fjo-
fartens förftöring, med fäkerhet beräkna, 
att,  — om inga total-förändringar inträf
fa — inom mindre än 3 år, allaafFran-
folerne ur Tylkiand borrtförda fummor 
Ikola vara i Engelsmannens hand. — — 

Nya 

*) Och hvçra betalar  feda n köpmannen hvad ha,n 
utlagt  oeh vågat? — Förbrukaren.  

Not af ÖJvcrfätt* 



Nya Uppfinningar till fördel fpr 
Når wgame. 

( Från Tyfkan. ) 

G a r f v e r i -  K o n / t e n  har af medborgaren 
Prouft blifvit begåfvad med det qarfvan
de ämnet. Han uppfann detfamma under 
det han underfökte en mängd materialier, 
af hvilka man betjenar fig för att garfva 
läder- Detta ämne fkall vara väfendte-
ligt fkildt ifrån galläppal-fyran, hvilkeu 
man hitintills anfåg vara meft verkande 
vid läders garfning ( n.b. med vegetabi-
liJka produkter ) och anträffas väl merän-
dels, men icke alltid, i förening med det
famma Rummet tiilåter icke en vid-
fträckt underfökning härom : vi nöja ofs 
derföre med, att i förbigående erinra om 
Trommsdorffia kritiken'"') deröfver, och 
att tillägga några vinkar. Till en bör
jan , en liten, men i närvarande tid icke 
ovigtig anmärkning. Molliere agade i lin 
tr.alade imaginaire fina famtidas tro pä qua-
litotes occultas, och deras böielfe, att för* 

Y 5 kla-

*) Annales des ir.anuf. ct des Arts N:o 3. BnU 
let in de la Société philo DU N:O 9. 

**) Journal für Pharmacie, VIII. B. I St. 
ßil, Î05. 



klara gåtlika phenoniener genom nya namn, 
hvilka,i ftället för upplösningen, icke in-
nehöllo annat än problemet Q). Synes icke 
ockfâ medborgaren Prouft, i likhet med 
defla läkare, vilja, i flället för den vän
tade upptäckten , affpifa ofs med ett namn, 
fom egenteligen innefattar blott ett vid
gående, att han icke närmare känner det 
i fråga varande ämnet ? Sådana bland-
verk äro ibland anhängarena af den nya, 
eljcft i få många affeenden aktningsvär
da, Chymien, icke färdeles fällfynta. — 
Men nu till faken. Om jag icke alde-
les mifstar mig, beftår garjvandet egen te
ligen deruti, att man i ett kreaturs hud 
aldeles förftör den fifta återftående djuri-
/ka ret bar het, fom defs fibrer, ännu länge 
efter kreaturets död, oltridigt ä ga. Den
na fatts kan icke vara främmande för en 
kännare af galvanifka experimenter, och 
icke eller för dem, fom veta, att upp-
torrkade polyper efter flera år åter upp-
lifvas, eller fom fett huru hudar förhål
la fig emot eld, ftarka fyror &c. Alla 
iubftancer, hvilka äga förmåga att till 
den grad förlama denna retbarhet, att 
huden dervid icke förlorar fin böjlighet 
och fin egenikap att kunna uttänjas, äro 

der* 

*)  Quare  opium fac i t  dormire?  
Quia ei iu eit vis do rmitiva Î 
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derföre garfvande,. och ibland dem äro 
många, i hvilka medborgaren Protiß tör-
gäfves fkulle (öka ßtt garfvande ämne. 
Kalmücken garfvar fin hälthud ganlka väl 
med fur mjölk ocli rök; våra fadelmaka-
re bereda fitt hvitmentade läder med alun } 
/ifht011 med ( fit venia v erbo ) metall i fka 
medel-falter, &x. Hvar är der di-t garf
vande ämnet i Prou/ls m ening ? Vi nöd« 
gas fåledes hädanefter, forn hittills, va
ra af den tankan ,  att alla adftringerand.e 
fubflancer af hvad art fom hellft, och 
i fynnerhet galläppel-fyran, åftadkomma 
garfning. 

I öfrigt fynes Pronfl under fitt garf
vande ämne i fynnerhet förftå de harz-
agtigt-gufnmöfa beilåndsdelar, lom finnas 
i många vegetabilier, i fynnerhet i ekar-
ne, och i mycket vatten bibehålla fig 
fynbart oupplöfta, men i litet vatten ,  li-
kafom vid förändrad grad af värma, famt 
aldra lättaft genom alun, nedfalla till ett 
fedan i vatten fvärlösligt nederllag. Sker 
detta précipitât i det inre af huden, blir 
lädret derigenom naturligtvis iå mycket 
tjockare. På denna observation grundar 
fig ett förilag, fom jag häir vill underka-
fla Läfarens pröfåingj nem.ligen, att förft 
garfva huden med adfîritigerarîde bark, 
och fedan hon blifvit genomiblött af bark-



laken , lägga henne för en korrt ftund i en 
alun-upplosning. Detta förfarande , i för-
ering med Hildebrandiflta apreturen ge
nom fernifla ö) eller tjära måfte â-
ßadliomma ett ogenomträngligt fä t-läder» 
— Den förteckning på garfvande vegeta-
bilier, fom Prottfl meddelar, är i behof 
af en från älldre och nyare upptäckter 
hämtad ftörre fullftändigjhet. Se här en 
tillökning deri ; tormentil.rot "ÖO) ( erica 
vulgaris , hvarmed den fordna Wiir-
tembergifka Läkaren Gefnier anftällt lyck
liga förfök; jordpärons-blad f); tobaks-
ftjelkar j yttre Ikalet på mandlar ff). 

För F  d r  %  e r  i - K o n  [ t  e n  tror fig D. 
Handel i Mainz, på bergen vid Frankfurt 
hafva funnit e n ört, fom ger en lika (kön 
röd färg, fom cochenille ff i)* Om den

na 

Rcichs-anz. I799 , N: o l8?. 
**;> Engl. Mi/c. I B. ?. 

®#0) Buchanans refor i Hebriderne. 

**»*) Det fynes fom Författaren här menat tor-
nientilla erect a. Lin• Öfverf, 

^-) FüreÜagna af D. Handel i Majnz. 
Recomeiiderade af Fuchs: fe Reichs-anz. 

N:o 216. Man jämför# härmed 1 allm änhet 
Bckmans Technologie., Burgs/lorfs Ge/chichtc 
vorzüglicher holz-arten. 

Journal für Fabr. März I§00« Tilläf» 



tia färg är lika få varagtig, fem àen, i 
h v ars ftälle den fkall nyttjas, få vi fram
deles tillfälle att om dels öfriga beikaf-
len Ii et yttra ols. — Herrar Streiber, Ei
chel & Comp, i Eifenach lällj», till be-
fparing af den dyra lndigon och af den 
ännu dyrare Cochenillen, deras Perfio, h vil
ken Ikall äga ett ftort företräde framför 
OrJeitlen, men fom, efter hvad jag al e-
gen erfarenhet kan förfäkra, ej är an* 
nat än torr Orfeille. 

I G  l  a  s  t  i  l  l v  e  r  k n i  n  g  f - Ko n f t  e n  kun
na vi anlöra den af Medborgaren Säger 
inrättade fabrik för Jvart g lar Om [vart 
här vill fäga detfamma fom mörkgrön, 
behöfva vi icke göra ofs möda med cita-
tioner ur Plinius os) ; men om Sa get s glas 
ikulle verkeligen vara fvart, är det att 
förmoda, att han icke uppvifat alla fina 
råa materialier för de Deputerade af Na-
tional-Inftitutet, fom underfökte hans upp
finning j ty i det fallet mâfte, utom de an
förda ämnena fattd, p/ka, glas/kdrfvor och 
/oda, äfven pulveriierad bafalt (hvilken, 

fom 

ventyrs Aclaca [picala ? Se Tidebtin in Cr elU 
Neueflen Entdeckungen, XI B. 

°) Decade ph.il- An VI IL N\o ( 2. 
*0 Hiß. Nat. XXXVl. c. 26. 
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fom bekant är, redan i och for fig §elf 
ger fvart glas , vara en beftändsdel af 
hans glasmafla. I öfrigt fkola Sagets bou-
teljer5 vid de anftällda förföken, hafva 
bättre motftått fa väl fyror fom de ela-
ftifka g as-arterne, än något annat Fran-
fyfkt glas , ehuru de äro § lättare, än 
bouteljer från andra fabriker. — Oänd
ligt mera märkvärdig är en uppfinning 
af medborgaren Pujot des Char mes-, fom 
innehar den konften , att få hoplöda 
fönderflagna fpegel-glas, att ej aliénait 
ingå märken efter lönderbrytningeft eller 
lagningen fynas, utan att äfven alla för
ra brittfälligheter i glafets färg, bläd-
dror & c. törfvinna. Konftnären gjorde 
inför National-Inftitutets Komiffarier för-
fla profvet med fin uppfinning, hvars 
ftörfta fördel beflår deri, att under det 
glafet jämnas för att utplåna fporen efter 
hoplödningen, förökas de hoplödda fpe-
glarnes både längd och bredd ganfka be
tydligt. Om ej de fakkunnige Kommis-
fariernes vittnesbörd fatte denna uppfin
ning utom allt tvifvelsmäl, kunde man 
komma i freftelfe att här tillämpa Plinii 
omdöme öfver det mjuka glas, fom un

der 

*) Wieglei Magie, II- n. 167« 

•°) Decade Ph. dn VIII. N;t> f .  
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der Tiberit regering fkall hafva varat upp
funnit : eaqiu farna diu crebrior > quam cer-
tior fait ®). Nu äter måftie inan ante 
den för den ftörfta fövbät;ring i Glastill« 
verknings-konften , fom denna undergått 3 

allt fedan Phœnifilka Skeppare,emot de
ras vilja, i ftället för deras middagsmål
tid kokade det förfta glas ur fand och 
faltpeter. 

Att förvandla Lin till en bomullslik 
fubftance, har Doerfurt nyligen åter 
förfökt, fedan IViegleb redan för 
mer än 50 år fedan meddelat receptet 
dertill. Deremot vill en annan i 
ftället för lin, låta lpinna humle-rankans 
trådar j och i Oftindien har man begynt 
utöfva den ifrån Chineferne lärda konften, 
att af Aloe-trådar fpinna rep, under det 
man i Ny-holland återkommit från fitt h ö
ga begrepp om den fud.indiika lin-plantan 
( phormium ). Ch. Tennant i Scottland 
neutraliferar den dephlogiftilerade faltly-
ran med kalkjord, i ftället för den dyra
re pottafkan, och betjenar lig af detta 

me-

*) Hifl. Nat. XXXVI. c. 26. 
Anz. ,ier Leipz. ök. Sgc . 179?» 
Nat. Magie, I B. pog. $2f. 

****) Httcu-Ani. 1799» M:» a»7-
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medel-falt till Urfts blekning?): Hlsgiuf 
i Irland betjenar fig af fvaf vel-lefver-kalk 
till t amma ändamål 4Mf). Trommsdorf ble
ker linet med oxyderad falltfyra, lå till-
fägandes ännu efter defs medborgerliga 
död, innan det för den litterära verlden 
åter uppftâr till papper I Eng
land och Frankrike f) fortfar man 
med god framgång, att från gammal bå
de tryckt och ikrifven non /ens rentvätta 
papper , för att göra det tjenligt att mot
taga en ny. Seng er i Rek förökar den 
Vehrfilka katalogen pä pappers-ämnen, 
med vatten-ull (conferva), och bevifar, 
genom det. papper han nyttjar till fin i 
detta ämne utgifna fkriFt, art förflaget ä r 
möjligt: jag kan dock icke 1'äga, att de 
fvarta bokfiäfverne pä den grå-grönagtiga 
grunden förefallit mig färdelcs behagliga. 
Den tanken , att fom nu i England af halm 
tillverka papper, är icke ny , utan till
hör en Tylk vid namn IVehr s ff). 

Som 

3 own. f. Fahrt 1799 •> -dugujhts, 
**) Bibi• t r. N:o 9* » 9 ^* 
*»•) Reichs.Anz. 1799 > N:a 25°-
****) Engl. Mifc. 1. b. 3. 

^•) Ann. de Ch* X IX. p. 257» 

ff) Redan pä l74o»talet kände Linné, att uti 
China tillverkades papper af bambo; hviîket 
gaf honom anledning au i en Vettealkaps-



Som bekant ar, har nian 13ngefedan in
fett ,  att pä vanligt fatt fpiral-forirjigt fpun-
na Rep, ägde, i förhållande till livad de 
kodade, aitfor liten (ly rka och varagtighet, 
och likväl inträffar fa ganfka olta den han
delfen ,  att en månnnillta ,  vid legling ,  bygg
nad &c., mafle anförtro fitt lif ät en tro
lös lina. Man var derföre nödfakad, att 
öka tjockleken för att vinna mera Ayr ka ;  
men derigenom blef ockfii tågvirket dyra
re, intog mera rum, och kunde mindre be-
qvåmt handteras. Redan Miifehenbroek var 
befSnkt uppâ att afhrjelpa denna brift. Den 
fortjente M ogling fullföljde Mufihenbroeks 
ide'er vidare, och uppfann ändteligen fina 
yundt-vafda rep, h vilka förena en mindre 
vigt med mera flijrka och vcircgtighst ,  åro 
i  anfeende till deras inJKnhiktare yta bekvä
mare att handtera, och åro defsutom min-, 
dre utfatta for hygrometritka förändringar 
af atmosphärens verkan. • Rappolt har vida
re förklarat deila fö ide tär genoin förfök, 
hviika lian ;1r 1795 öfverlamnade Allmän
heten. MSgling fjfilf l ärde ocklil att använ
da deffrt rep i platt form (det vill fig a :  
deras runda ihålighet fimmantryckt, och 
det ena pä detta lätt band-lika repçt lydt 

Z p ,i  

Accademiens fammanlkonift föreflå, att till 
lamina ändamål använda vår rör-htafi. 

Ößjerjntti 



37° 

på det andra eller flera af lika diameter« 
till likhet med vagns-remtnat ). Jag mâfte 
lilt a defla anmärkningar gâ förut, för att 
fôrfvara en landsmans ågendom emot en ut» 
låndflc Ufurpatôr. Under den 17 Novem* 
ber 1798, lat nemligen John Curr frän 
Scheffieid i England, gifva fig ert patent pâ 
fin uppfinning : att våfva fata rep *). Vi 
tro ois likväl kunna påftå, att de rep han 
tillverkar, måfte vara fvagare, an de af 
Mogting uppfunna •, emedan Curr till de 
enkla beftåndsdelarne nyttjar rep, hvilka ef
ter det vanliga fattet åro fpiral-formigt vi
rade , och måfie fôljagteligen i och för 
fig fjelfva vara fvagare, ån de af lika tjock
lek efter MSglings method. En annan Eng-
låndare, Chapman, liar uppfunnit en ma-
fchin **), hvilken af hampan pâ en gång 
fpinner de enkla trådarne och af dem rep. 
Ännu en annan, vid namn Hundart, har 
uppfunnit en method.,, genom hvilken tåg
virket, redan under det fpinoandet forråt
tas, blir till de minfta trådar, fom utgöra 
defs befiåndsdelar, med tjåra beftrukit ***). 

Fle-

Annales des Maniif i ett des Ar',st An Vill: 
ÂÇ7. Der finner ma ;n äfven sn teckning a( 
hans väi-mafchin. 

•*) Niirnb. Hindi. Zeit. 2799« N;o 59* 
***) Engl. Mile. 2 B. 3., 



Flere KonftnSrer liafva varit fysflofatte 
m e d  J e m s  R  a f i n  e r  i n g  o c h  F a b r i k a 

tion af Stal *). Wilàam Bell foifokte 
Z 2 att 

•)  Den af  Svenfka Masmïfter ie t  redan- få  för-
t jente  Director  Su<cdenß<erna,  och af  hvars  
for t farande bemödanden för  vet tenfkapens t i l l»  
växt  och pradt i fka t i l lämpning våra  bergverk 
kunna vänta fig de vigtigaile fördelar, har i 
anledning af uppgiften i Repertory of Arts , 

gjort förlök, att af Jtrnm alm ned fm alm 

ta  fmid igt  jern .  Han har  äfven af  fär lk-
jern ,  genom en enda fmältning,  förfärdigat  
garf - / tål .  Det vore önfkvärdt ,  a t t  t i l lgån.  
gen vid och reful ta ternc af  def la  förfök i  he-
la  deras  vidd komme t i l l  a l lmänhetens kun» 
lkap .  Fr iherre  Hermel in ,  u tmärkt  af  f ina I to» 
ra  uppoffr ingar  och f i l t  n i t  för  Fädernesland 
dets  kännedom och våra  Veflerbot tnifka berg.  
verks  utvidgande,  har  under  den IÇ Juni i  
innevarande är  erhål l i t  pr ivi legium, at t  v id  
Langnäs i  Vet te rbot ten inrät ta  en i tà l - t i l l 
verkning af  nyfsnämnde ar t .  

Ibland nya inhemfka uppfinningar ,  torde 
äfven kunna räknas den,  a t t  af  Gletc  t i l l  ver» 
ka Bly  h v i  11 ,  hvarigenom en vida Uörre  be .  
fpar ing natur l igtvis  fkul le  äga rum, än di  
der t i l l ,  ef ter  det  vanl iga fä t te t ,  tages  rent  
metal l i lkt  b ly:  äfven ät t ikan fkul le  vid den 
nya methoden befparas .  Uppfinnaren häraf  
har  l ikväl ,  på  l in  anfokan om privi legium, 
få t t  af lag,  af  de t  f lcälet ,  a t t  e t i  annan lörut  
få t t  pr ivi legium excluf ivumi,  e j  på nyfsnämn
de nya uppf inning,  utan på dçn vanl iga t i l l»  
verkningen nf  blyhvi t t .  
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att rena jernet med kolftybbe och kalk 4}à 
Les Annales des Manufactures et des Arts **) » 
låmna en vidloftig afhandling ora flâl-tilU 
verkningen, der vi likväl forgåfves hafva 
fokt den i detta yrke klasfifka Rinmans 
namn; och Bibliotheque Brittanique medde
lar Pearfons underfôkningar om den nyfs 
upptäckta indifka fhll-artade metallen, IVootf 
kallad, om hvilken Lichtenberg ***) gaf Tyr 
fkarne forfta underrSttelfen. 

Konften att hårda Koppar  (pä hvars 
möjlighet man fann bevis i gamla grafvar, 
af uppgrSfaa vapen och andra verktyg ) , räk
nades , fom bekant år, for långe fedan för
lorad. General Leon LevaJJeur uppfann d en 
a nyo, i det han fammanlhålte 12 delar 
tenn med 100 delar koppar ****); en me
thod, hvartill han leddes af Pearfons ana
lys af gamla vapen f). 

Ofh 

Äfven har en Sveclk begärt privilegium 
p å  B l å n o r s  f ö r ä d l i n g  t i l l  b o m u l l s  l i k t  
ä m n e .  Ö f  v e r / ä t  t  a r  e n .  

*) Niirnb. Handl. Zeit. 1799. Beil. 26. 

00) An VIII. N:o 1, 5. 

***) Cutting• Taftheri'Kalendert 1796. 
00<;O Annales des A l muf et des Arts. VII?» J* 
f ~ ; Flultfophical Transaßions, l79^> 
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Om Lagar, fom fSreßrifva Husbön
ders och Tjenßehjons inbördes Plik
ter. 

Då det «r fråga om en ny Legohjons* 
ftadga, torde det icke vara u r vågen att un-
derfoka huruvida Husbönders och Tjenfte-
lijons inbördes fkyldigheter kunna vata ett 
föremal för lagen, och om det icke vore 
battre att lata det ankomma pä dem fjelf-
ve att affluta med hvarandra, och hvar och 
en Husbonde att förja för fitt hus. 

Det Sr i allmänhet en fanning, att ja 
mindre den allmänna Styrelfen blandar fig 
i den enfkilda, ju båttre. Icke gar det 
fåmre i hushallen i allmänhet derföre att 
lagen Snnu ej ftadgat mans och fruftrus, 
barns och föräldrars husliga förhållande mot 
hvarannan. Att utftaka grånfor uti hvardc-
ras rått, der den af fig fjelf år gifven, men 
ej få noga till alla delar beftåmd, år att 
draga en mörk linia , hvilken bågge da furll 
fkola bemöda fig att göra itvifUg och att öl-
verftiga : det år att beredai åmnen till ôin-
fefidiga paftäenden, hvarigenom fåmjan in
om hufet löper fara. Den ena blir hård 
och pockar i lagens namn , den andra blir 
ßurtk och undandrager fig; i Ikygd af lagen. 

Z 3 Hu-
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Huru har cïfet tjénandt (fandet uppkom
mit? Förtnodeiigéu pä det fåttet, att det 
fader- och modérlöfa barnet blifvit af an
dra tagit och uppfoftracit, börjat att vakta 
fåren. Herdar ocli herdinnor åro vål de 
åldfta drångar och pigor. Utau att vara 
barn eller iiga deras ratt ock företräde, blef-
vo de med dem lika handterade. Herden 
bief mag, herdinnan fonhuftru, eller gifte 
de fig tillhopa, lingo några får, någon bo-
fkap, uppfatte fitt eget tj *,11 och grundlade 
ett nytt bo. Pä det fåttet hafva husbönder 
och fjenflehjon tillkommit; pä det fåttet ar 
jorden befolkad och hushallen utvidgade. 

En tfenare har filedes ifrån början va
rit vårdad och aktad, lamt utgjort en del 
al famillen. Han kunde med denfamma 
lorenas; han förtjeute det; ty han under
höll och förökade hufets val och befhlnd 
och förfvarade d^t till det ytterfta. Blotta 
liagen hos en annan att aga honom, an-
fags fåfom ett brott, och den Gudomlige 
Lagftiftaren har i iö:de Budordet följt for 
dels bibehållande pä fitt flalle. 

Ehuru ofördelagtigt begrepp vi göre ofs 
om fornalderns feder och lefnadsfatt, vore 
det dock att önfka , att de âtminfione i det
ta ämne alltid blifvit bibehållna. En hus
bonde var dâ en öm fader for fitt folk; 
bagge iltnjöto famma föda och famma kli-



der; husfadren {kôtte tjenftchjonen under de
ras fjukdom och pA deras ålderdom. Och 
hvilken ömhet, hvilken trohet tillbaka? Att 
gâ i döden for fin herre, att ej vilja öf-
verlefva honom; detta blef, utan att vara 
en af lagen förefkrifven pligt, kånflans drift 
och tackfamhetens offer. Når vi iâfe defla 
fcåndelfer i de gamlas fkrifter, forvanas vi. 
Hade vi deremot lefvat den tiden, (kulle 
vi anfett det vara i fin ordning. Vi finne 
bland annat fâfom exempel af husbönder? 
och tjenares famband, huru ammorna all
tid medföljde fina fofierdöttrar: fedan de 
frän deras intrade i verlden förgt för deras 
föda, undervifade de dem, blefvo deras 
förtrogna, olkiljaktiga från dem i alla ö-
den. Ammans foner och hulets fom hon 
uppfödt, blefvo fofterbrödev, i Ufoch död 
förenade. 

Hvilken fkillnad i tider och feder! Man 
borde förefiålla fig, att med det allmänna 
vettets framlkridande; att i den mon men-
nifkan mera 15rt k anna fin Hållning och fitt 
förhällande till fina medmennilkor; att ju 
mera hon i borgerliga famhållet funnit fitt 
val beroende af andra mennilkor; ju når. 
mare (kulle alla mennUko-klalfer förenas, 
och de goda federna , kärleken , vånfkapen, 
ömheten, medlidandet, icke mera vara för. 
tjenande dygder, utan allmänna kånfiar. 

Z 4 Långt 



Lfingt derifrân, finne vi beklagligen des» 
fa inenfkligheten hedrande, deflfa i lyckans 
d<igar likaiom i nödens och eländets hug
nande och trôftânde rôreifer, afmattade och 
infkrankta. Detta år icke aliénai! egennyt-
tans verkning och den belägenhets, h vari 
okade behof och minfkade tillgångar for-
fa tt ofs under famhMlenas närvarande flall-
ning, utan fifven kanhända mindre våi ut
tänkta lagars. Da i dem federn a icke blif-
vit lagda tiil grund, och deras bibehållande 
iafom det hufvudfakeliga ändamålet af lag-
ilifmingen icke iokt, bor man icke andra 
pä deras förfall; och följden deraf (kulle 
vara ånnu vårre, om ej hjertats naturliga 
dtilf, chriftendomens forefkrifter och upp
lysningens verkan pä tankefatten till någon 
del bibehôlle dein. Genom vidlyftiga och 
noga utdakade forefkrifter om ordning och 
(kyldigheter, och med den grudfatfens faft-
fiâllande, att pligterna emot Staten åro de 
förfia af alla, har man fôkt befordra fam-
hâllcts lugn och beltand. Detta år vilferli-
gen af ganfka ftor vigt; men om derige* 
nom fainbandet och fortroendet imellan Sta
tens medlemmar ofta blifvit rubbadt, fä 
af hvad till famhållets fällhet oundgångeli-
gen fordras, med ena handen fôrftôrdt hvad 
ined den andra blifvit uppbygdt. 

Så-



3.77 

Således hafva flera lamhällens Lagar 
noga beftämt förhållandet emellan hus« 
bönder och tjenare, och i fynnerhet ftad-
gat de förras rätt, hvilken få långt blif-
vit utfträckt, att de kunde i fin tjenft 
tvinga andra medborgare. I ekonomilkt 
affeende, och låfom ett, under mångfall-
diga andra orättvifa och felagtiga inrätt
ningar, likafom oundgangeligt nödfalls-
medel till landtbrukets drifvande, har få-
dant någon gång , för någon vifs infkränkt 
tid kanfke medfört nytta; men i afleeu-
de på rättviia och moralifk bildning må-
fte det förkaflas. H vad nit och trohet 
vill man begära af ea våldförd, tvungen 
och illa lönad tjenare ? 

Att antaga tjenft bör vara en fri hand
ling, der contrahenterne Qelfve äga magt 
att utfätta vilkoren. Den förfarne, fta-
dige, villige, flitige, nyktre, händige 
kan begära mera, bör få mera, än de 
fom mindre eller alldeles icke innehafva 
defia egenfkaper. Den fom utbjuder fin 
tjenft, känner ungefärligen hufet dit han 
erbjuder fig ; den fom antager honom i 
fin tjenft, bör känna eller fkaffa fig kän
nedom om hans feder och (kicklighet. 
De fom på flump öfyerenskomma, böra 
ikylla fig (jelfve för följderne deraf. 

Z 5 Ibland 
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Ibland det mindre förmonliga, fom le* 
gohjons-lagar fördkrifvit, fynes mig äfven 
vara den faftftälda vifta flyttningstiden. 
Vid förfta påfeendet tyckes det vara myc
ket fördelagtigt både för husbönder och 
tjenftefolk, att vid en vifs tid vara fäker 
om nytt folk och ny tjenft, och viiFerli» 
gen är detta beqvämt; men ofta ligger i 
ijelfva beqvämligheten och lättheten att fa 
fina behof uppfyllda, anledningen till des-
fa behof. Om ingen vifs flyttningstid va
rit utfått; om icke den pålyfta årliga 
marknaden på folk öfver hela Riket va
rit till, är fakert att flyttning mera fäl
lan (kulle ägt rum. Svårigheten , ofta o-
möjligheten att finna nytt folk och ny 
tjenft, hade gjort att husbönder genom 
godt bemötande fökt behålla fitt folk i 
fin tjenft , och att tjenftehjonen varit me
ra angelägna att genom flit och trohet 
bibehålla fig i den de en gäng fått. Ic
ke annat än brott och ofeder hade för
mått husbönder att gifva aflked j icke an
nat än elak medfart att begära det. Fri
heten att flytta hade lika väl varit till ; 
men det hade anfetts för en fkam, för 
ett bevis på odygd eller oduglighet att 
hafva blifvit borrtkörd , äfven fom ett be
vis af hårdhet eller obillighet å husbon
dens fida, när någon, om ej för att gif

tas 
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tas eller emottaga någon bätfs lägenhet t  
nödgats begära fitt äflked. Sa fnart uti 
ett hus en tjenft blifvit ledig , eller mera 
folk behöfts, hade då fattige föråldrat 
utbjudit fina barn, de meft välartade och 
fkicklige blifvit antagna, vilkoren fnart 
afgjorda. Defle merändels unga perfoner 
fkulle hafva anlett fig komma i nya för» 
äldrars hus ; vane att lyda hemma, att 
vara uppmärkfamme, flitige, trogne , blef-
ve de älikade : föräldrarnes fortfarande upp» 
ligt och förmaningar ( ty de ikulle me
rändels ej komma långt borft); Ilagts, 
grannars, jämnåriges och kamraters upp-
tnärkfamhet -, det naturliga begäret att be
haga och ftälla fig inj den ömhet dem 
vifadesj allt hölle dem i tygeln fä längé 
ungdomen varade; lynnet ftadgades: hus
bondfolkets förtroende och väalkap vun
nes -, och efter en flerårig tjenft, när nå
gon lägenhet att förförja fig pâ egen hand 
yppades , eller när tillfälle gâfves till ett 
godt och paflande giftermål, vore det 
husbondloTkets nöje att dervid belöna dem 
och med ett anftändigt ütftyr vifa dem fia 
tackfamhet. 

Huru mycket få väl husbönder fom 
tjenare ikulle hafva vunnit på en fådan 
ordning,  är  lät t  at t  f inna.  Då de n ena, 
van vid den andras finnelag , vet att läm

pa 



pa fig derefter; då husbonden känner fitt 
folks krafter, Ikicklighet och förmåga; 
kan han derfter ftyra arbetet famt i de 
tj-nandes händer förtro fitt goda, och de, 
med kännedom af husbondens vilja och 
förefatfer, af ftället, grannarne, arbetet, 
anda till kreaturen, alltid uträtta göromå-
Jen och träffa det rätta. Ännu mera , hu
ru mycket vinnes ej det inbördes förtro
endet, huru befordras icke den husliga 
fällheten, af att alltid vara omgifven af 
fäkre och trogne tjenare, och huiu väl 
trifvas de icke , då dem intet fattas, då 
de veta fig under fjukdomar blifva vårda
de, förhjelpte till egen bofättning när lä
genheter dertill fig yppa, och på ålder
domen icke förfkutne ? 

Våra refebefkrifvare hafva icke aktat 
mödan värdt att anteckna folkflagens fe-
der i deffa delar; få refande hafva der vid 
£äftat uppmärkfamhetj men af de Franfka 
fkådefpelen, af i omaner och enikilda be-
rättelfer, har man anledning att Huta, 
att detta är målningen af husbönders och 
tjenares belägenhet i Frankrike, åtmin-
ßone för några år fedan. 

Svenfka legohjonsftadgan har väl i 6 
art. 3 mom. anfett det både lof v år dt och 
tiltåtligt, ̂  att jpå flira år antaga och ft ån-
dig blifva i fin tjenfi ; men då den i 3 art» 

i mom» 
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i mom. icke på h vart helt, halft, fjer-
dedels &c. hemman tillät mera än en 
halfvuxen dräng och piga , hvilkas ålder 
var utfått till emellan 15 och 21 år , fa hade 
den med detfamma, fä länge denna defs 
förelkrift ännu var gällande, pâbudit, att 
vid 21 års ålder fkulle de ur tjenften för-
vifas , de eller de äldre legohjonen. Detta 
var få hårdt anbefaldt, att hushunden el-
•jefl pliktade 10 daler Jiljverm., cngtjvarens en-
fak; kronobetjente och lands fi. caler, fom ej 
angåjvo det, en lika fumma; fjerdingsmdn 5 
daler; tjenftehjonet var förfallit till tjenß 
hos angifvartn eller den det behôjde ; trefka-
des det der åt, anjågs det for löfl och ledigt „ 
och förfors dermed /om med lôsdrifvcre. Man 
mâfte tillftå , att detta var hårdt : lagen 
tvingade i tjenft och ur tjenft} flraffade 
för det man ej antog tjenft j ftraffade för 
det man blef qvar i den tjenft man i fin 
ungdom antagit j ftraffade husbonde och 
tjenare fom funno fig nöjde med hvarart-
nan, åtfkiljde dem med våldfam hand ,:ï). 

Si-

*} Skulle »an yäl tto, att upplyfte män, ej i 
de länder der arbetsklafleu ligger förtryckt un
der hSrda lagar« utan i Sverige; ej i länge 
fedan förflutna århundrnden , utan ^vid flutet 
af det adertonde; anfett det vara rätt vitt och 
fiyttigt, att lagen förböde egen bofättning för 
wtäbrnkar^ns fön« r ? innan deffe varit i tjenft 
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Sådan är följden då man vill reglera 
och förordna allt ; da man vill göra all
männa lagar der händelferna äro olika; 
blanda fig i den enfkilda hushållningen , 
fom den det angår bättre fö dlår och flyr ; 
ftadga icke allenaft myckenheten utan äf-
ven åldern af en husbondes tjenliefolk, 
o. f. v. — Man ftannar i orä ltvifa mot-
fagelfer, orinilighcter , och lagen blir u-
tan verkftällighet. 

Bör man af fâdana författningar vänta 
en god verkan på de tjenande ? Bör m an 
undra på deras oftadighet, att de färdas 
och flytta frän hus till hus, från en a lands
ändan till den andra, då lagarne ej alle
naft anvifa och tillåta, utan ätven befal
la det? Nyfikenheten, begäret att för-
löka lin lycka, att vinna ännu bättre 
ijenft, att komma undan föräldrarnes ö-
gon, äro defsutom nog retande. Och 
hvad feder kan man vänta af denna fort
farande ombytlighet? Nya hus, nya 
kamrater gifva nya läror : de onda (maka 
©ch inrota lig fnaraft. Begäret att vara 
grannt klädd och lyfa, och at lefva be-
ijvämligt, lkall vid infkränkta löner förla

da 

till deras 2g års ålder, och fâfom fkäl an-
fort, alt arbetsklaflen Ikulle under Herregårds-
tjenit bildas till flit och foder? Jag har dock 
hört detta. Nät af Rcddl. 
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da till otrohet och andra odygder$ och i 
förefatlen att fnart åtfkiljas och flytta, 
hafva de i förväg ett medel i beredlkap 
att undankoinnia och dölja fina knep. Stä-
derne , och i fynnerhet Hufvudftaden , ut
om det de alltid äro lackande lör ungdo
men, blifva tillflygtsorter för dem fom 
på landsbygden , i lin hemort, icke mera 
med heder kunna vifa fig eller frukta att 
lör fina gerningar blifva antaftade. — De 
täta flyttningarne gitva defsutom beftän-
diga anledningar till nya påftåenden om 
bättre vilkor och mera frihet frän arbete: 
det fluteligen allmänt yrkade eller allmänt 
antagna blir ett flags lag, och husbonden 
blir i dubbelt affeende lidande. 

I hufvudftaden göra tvenne flyttnings
tider på året folket ännu mera kringflyt
tande, främmande med fitt husbondefolk 
och förderfvadt. Man har der uppfunnit 
ännu ett annat medel till de tjenandes för
dert", nemligen koßpenningar. Då de ej 
räcka, utan ofta genaft efter uttaget för-
ikingras, hvarmed Ikola de tjenande föda 
fig det öfriga af månaden? Man fnattar f 

lånar pä Aslillans-Kontoret, ikaffar fig 
hvad man behöfver hvareft och huru 
man kan. Krogarne finna fig ganfka väl 
Vid denna inrättning; men i ordentliga-
hushåll, der man vill fitt eget och fitt 

folks 
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fdks väj, borde den ej vara till. Om 
man icke ijelf kan eller vill föda fitt folk, 
hvarföre icke accordera dem in hos an» 
éra ? eller beftå en ordentlig ftat med ko-
k?rfka i hufet? Penningen är en farlig 
fak i de mefta tjenftehjons händer. Det 
irinfta man kan lemna demdeiaf, ju me
rz man i föda och kläder kan fötja föl 
dtras behof, ju bättre är det för både 
dfm och husbonden. 

Allt detta onda är lättare att teckna 
ät att afhjelpa och förebygga. Förderf-
v«t har likväl icke ännu upphunnit den 
giad, att man bör mifströfta om möjlig-
htten att hindra def s vidare tillväxt; men 
det är alltid fvårt att ändra en gammal 
ftidgad ordning. Om man rent af upp-
hifde Legobjonsfladgan ; om man tillät 
hTar och en att ötverenskomma efter be-
h:g om tid och vilkor ; om man upphäf-
de rättigheten att fordra orlofsfedlar, få-
ion defsutom nu föga gagnande, da nian 
ej vågar utfätta legohjonets verkeliga för-
hälandej troligen vore detta vida bä ttre. 
Ja; nekar likväl icke, att en häftig och 
toal förändring i detta ämne, likalom i 
ala andra , fkulle i början möjligtvis kun
na göra någon villervalla ; både husbon
de' och tjenftefolk fkulle dermed troligen 
fima üg mifsnöjdaj och allt felefve kan-
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hända fåledes merändels på d en gamla fo* 
ten. Men man kunde å miinftane till en 
början tillåta hvar och en husbonde, att, 
när han icke vore nöjd ir.ed fittlegöhjon, 
fkilja det ifrån lig, utan att dervid vara 
lkyldig betala hela årslönen. Samma mot-
fvarande rättighet Ikulle ock tjenaren haf-
va, att gå borrt niir han vore milsnöjd. 
Detta fkulle å båda fidor göra bemötandet 
annorlunda ,  och man behöfde icke i läng
den frukta att blifva utan tjenflefolk; ty 
man toge fina mått derefter; man infkränk-
te fina behof af legofolk ;  man betalade 
på landet olika efter årstiderna ,  fonima-
ren mera ,  vintren mindre; man gâfve nie
ra åt den alltid flitige, än åt den, fom 
efter det nu radande bruket trodde lig 
vara lkyldig att endaft arbeta vid dagen, 
och berättigad att mornar och aftnar fitta 
fri och ledig för eidbr&fan. Men tror man, 
att en vifs fiyttaingsiid nödvändigt bör 
bibehållas ,  torde den ,  när üädfel begä-
res, kunna utfättas mir.lt på 3 år; lik' 
väl med förbehåll, ptt onn man på båda 
fidor vore nöjd att förr fkilljas, vore det 
tillåtit. I alla fall,, (oin ledernas bibe
hållande^ eller rättare lagdt ,  deras danan
de, bör vara lagftiftarens föremål, hvar-
lörutan alla, lagar bljfva felaktiga ,  borde, 
innan ett tjeniiehjon .hunnifc, tiü 21 år och 

' A ^ tå-
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fåledes är omyndigt, det endaft tillhöra 
föräldrarne, eller om de ej finnas, när-
mafte fränder, att lätta det i tjenft och 
betinga vilkoren. På detta lätt kunde de 
tjenande tillika hållas under föräldrarnas 
uppfigt, nära deras hemvift, och danas 
till ftadga. Blefve husbonden milsnöjd, 
lemnade han tjenftehjonet tillbaka i för-
äldrarnes händer, likafom defla ägde magt, 
att taga fitt barn ur en tjenft, der det ej 
njöte omvårdnad och chriftlig uppfoftran. 
Till 21 ars ålder borde likväl den tid 
förlängas , fom legohjons-lladgan utfått till 
i8s när man af fattig mans barn uppta
ger någon under och vid 12 år % Den

na 

c) Detta ämne förtjenar väl framför allt den 
mognafte öfverläggning och den ytterfta grann-
lagenhet: det gäller här intet mindre, än att 
lladga eller våldföra, bereda eller motarbeta 
aldeles värnlöfa menniikors rätt och välfärd. 
Man öfverväge förft, fom man det alltid bör, 
den oltridiga rättvifan innan man börjar be
räkna följderna af, att för nära hälften af en 
vanlig mansålder, förfätta en mennilka i ett 
flags lifegenlkap. Hvem tior man äga denna 
rättighet? Barnet fjelf, Föräldrarne eller Sta
ten? När man fedan vill beräkna följderna 
af ett fådant öfverlåtande ; när man på ena 
lidan fer, att husbönder kunna derigenotji fin
na fin räkning vid att upptaga och fottra el» 
jeft vanvårdade barn, och att barnets framti, 
da arbetsförmåga bör erfätta den koltaad ocli 



38? 

tia upptagning fynes mig likväl böra va
ra tillåtlig äfven vid 13 och 14 ars ål
der, och da medföra famnia rättighet. 
Härigenom (kulle ungdomens ftrömmande 
till hufvudfladen och andra flora fläder 
mycket förekommas, i fynnerhet om den 
ej der eller i andra focknar finge emotta-
gas, utan Prefterfkapets bevis om föräldrar-
nes famtycke. Prefterfkapet ägde då till
fälle , att varna den för faran af flora ftäder 
och att förmana den att qvarblifva i hem
bygden. Det är fmärtande att fe Dagbladen 
uppfyllda med annoncer om unga flickor 
från landet, fom utbjuda fig till ungkarlar 
•c h värdshus. 

Atfc 

möda j fom defs fpäda barndom upptagit ; må 
nian på andra fidan betänka, att ett vårdslö-
fande eller en mifshandling, fom lagen ej 
förmår beftämma eller beifra, lika lätt ioni 
undervisning och öm vård, kunna under en 
lång tid blifva det upptagna barnets lott ; att 
den fpäda barndomens vård torde i de flefta 
fall af ett ganfka ringa antal arbetsår kunna 
godtgöras, i fynnerhet då egennytta varit grun« 
den för denna vård; att barnet betages det 
fria valet af lefnadsyrke, och att defs natur» 
liga fallenhet för en eller annan näringsgren, 
för vettenfkaper eller konfter, ikall oftalt blif> 
va ofruktbar för den uppväxande ynglingen 
Self och för Staten, o. f. v. Man öfverväge 
noga deffa och flera fkäl, och man fatte fedaa 
fitt beflut, Redact. 



Att genom belöningar, hederstecken odi 
uppmuntringar ihogkomma dem fom ftadigt 
qvarblifva i fin tjenft« gor utan tvifvel myc* 
ken verkan *); Kongl. Patriotifka Sållfkäpet 
har i den delen träffat en lycklig utvåg. 
Kong!. Nummer-Lotteriet hàr äfven beredt 
hemgift for dygdige och betkedlige llickor; 
och deila gftfvor kunde kaufke med nyt
ta tilldelas de af qvinnoköngt, fom i fin 
tjenfl på ett flålle cjVarblifvit tills de in« 
gått i ågtenikap. 

T.ikafom giftermål och hemgift äro be« 
Ilningar for pigor, äro fmarre fysflor och 
lågenheter det for drängar. Gamla aflke-
dade krigsman hafva vunnit den fôrmon 
att till klockare«- och kyrkovaktare- med 
fiera tjenfier komma i Stänka. Manne ic
ke gamla trogna drångar kunde med dem 
fa lika, rättigheter i denna befordringsväg? 
Likaffi till krono-iagenhetcr, krono-lkogvak-
tare-fysflor m. m. Om det ärligen blefve 
kuugjordt frän predikftolarne, att vid man-
talsflmfningen husbönder (kulle anmäla dem 
af -fitt folk, fom hos dem tjent ftadigt, 
tillika med deras ålder och hvartill de vo

ro 

•) FSriitfatt» att Staten redan gjort allt hvad 
den kan gora> för att bereda utrymme och 
iattnid åt den arbetande klaffens egna bo« 
fettaipg» fttdnä. 
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ro ikicklige *), fkulJe det troligen göra 
intryck, i fynnerhet om dl och da någon 
fjenll eller annan belöning tillfôlle dem. 

En Regering har mfmga medel i fina 
händer till uppmuntran. Nar åfven den 
tjeuande hopen deraf far fin del, kan det 
allmänna deraf vänta fig fåker nytta. 

*) Månne icke denna recJogörelfe blefve lika 
fvår, ibm att utfärda trovärdiga oriofsfedlar? 

Redaä. 

S l u t  p ä  

Läsning i  Blan dad* Ämnen,  

VÖR 
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FÖRTEKNING pä INNEHÅLLET 

AF 

LÄSNING i BLANDADE 
ÄMNEN. 

T r e d j e  Å r g å n g e n .  (Fortfättning*). 

Mo 2$, 30 & 31. 

f. Sommar och Vinter. (Poëme). 

Ô. Om Straff-Lagar. Fortfättning. 

J. Några drag af Adelns och de Stores tänkefritt 
och feder i Frankrike, under förra hälften af 

närvarande Århundrade, famt om verkningar* 
ne deraf på följande tidehvarf. 

4. Strödda underrättelfer om Franfyfka Prefterfka» 
pet, vid flutet af Ludvig XV;s och i början 

af Ludvig XVI:s Regering. 

f. Några verkningar af lifegenfkapen; eller de 
LiiHåndlka Le t ternes arbetsfkyldigheter och 
pålagorj af Merkel. 

6. Om K.rono-Jord; af Adam Smith. 
7« Tan« 

*) Förtekning p5 Innehållet af Numrorna I — 28 
af Lysning 1 B landade Å nnen, äfvenfom Inne » 
bällti at i' nsning får Landtmän> finnes bifo* 

N:o 27 ät 2,#. 



391 

7. Tankar» föranledda af Spaunmiålsbriften under 

förledne Sommare. 

8. Om Bränvins-Tiilverkningen. 

f. Anmärkningar vid den gamla Folks.Maximen: 

"Det är bättre att tro för mycket än för litet.'' 

C. Turgots Intendents.förvaltning af Provinfen Li» 

tnoges. 

3. Om Tjenßefolk och Legohjens-Stadgan. 

4. Om Hushållningen i Dalarne. 

5. Något om Börs, Cours, Agio, Riksgällds-coo» 
tors-Handel, m. m. 

1. Högheten och Riiigheten. (P'oëme). 

2. Olägenheterne för Landet af det nu brukiigfc 

Lagikipningsfättet. 

3. Enkel Rättvifa och Bon-fe11^ i Sverige« nura» 

rande Finance» AngelägenÖ*tier. 

4. Alfvarfam men välgrundad K-Sritxk öfve r dec Af« 

handling om Börs» Cour*» Agi», Riksgällds* 

N o 32. 

cart-



contoirs-Handel m. m., foin varit införd i_N:o 

33 af Skriften Läsning i Blandade Ämnen. 

N:o 36, 37 & 38. 

t. Om Religionens Värde och Nödvändighet. 

2. Blandade Ämnen. (Fortfättning). 

3. Billig Reform i vifia Religionen rörande Ämnen. 

4. Om SalîpeterÇuderi-Inrattningen i Sverige, 

Ç. Svar pä nSgra af de allmännafte betänkligheter 
och inkall emot Lerhus-byggnad. 

6, Förfök att beftämmma begreppet af ordet Or
thodoxie. 

7. Om Löne-Förbättringar. 

8« Om Bcfkattning; af Adam Smith, 

9. Tankar om Krono-Utfkylders fördelning. 

N:o 39, 40 &" 4T. 

1. Något om en Andelig Lärares Pligter^. 

3. Om Hushållnings.Nämnder. 

3« An tekningar om. Extra-Ordinära Contributioner 
famt Uppfliattning och Förinögenhets.afgif* 
under Konung Çarl XII:s Regering. 

4. Om Dyrheten. 

Stor Eld af litsn Rök. (Poeme)» 

•fl Tackfarrheten, (Poëme^ 



N:o 42 £? 43. 

t. Förfök om Patriotismen. 

#. Förfök att beftSoinja begreppet af ordet Or» 
thodoxie. (For«fitfning)» 

3. Om de fördelar och ölägenheter fom åtfölja 
Handt verks-Skrän. 

4. Strödda Nätiugs.Maxituer af en Sseclk Skiå-

Mäftare. 

5. Mennifltans Njutningar. (Poème). 

6. Tilläggning till: Antekningarne om Extra-Or^ 
dinära Contributioner &c. under K. Carl 
XII:s Regering, i N:o 39j 40 & 4 !, 

Femte Årgången. 

N:o 4 4. 45, 46, 47, 48, 49 & 50-

1. Anvisning till en Moralifk Barna-Uppfoftran. 

SL. Svenfka Adelens Beftämmelfe. 

3. Några underrättefrer om dep år t?9' i Dan
mark började fuccesfiva realifaiionen af den 
Köpcnhamnika Bankens löpande Skuldfedlar, 
famt om den dä inrättade Banlka och Nor» 
fka Specie-Banken. 

4* Thearien för Statsskulder. 
5 • 
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f. Beflcrifning öfver Cirkulations-Bruket vid Fall» 

lun och i några derintill belägna Socknar» 

6. Förflag till Fähils.Byggnad och Utfodring. 

7. Utdrag af en Berättelfe om Jernmalmers Roll» 

ning ro. m. 

g. Några Anmärkningar vid närvarande konjunk

turers verkan på Tylklands Handels-rörelfe. 

9. Nya Uppfinningar till fördel för Näringarne.! 

fO, Om Lagar, fom förelkrifva Husbönders och 

Tjenftehjons inbördes Pligter. 

'i* 

Alp  h  f l '  



A l p h a b e  t  i f  k  t  R e g  i f  t e r  
cfver 

e 
Läsning i  Blandade Ämnen,  

(De ftörre ziffrorna u tmärka  Häftets förlta 
Nummer och de mindre» fidan). 

A. 

Adeln, några drag af defs och de Stores 
tänkefätt och feder i Frankrike, under 
förra hälften af Adertonde Århundra
det , famt om verkningarne deraf pä föl
jande Tid hvarf. N.o 29t 4°« Sätter fig 
med häftighet emot Konungens Refor
mations-planer. 64. Dels vördnad för 
Konungar och Prinfar öfverdrifves. 65. 
Förenar med anfpråk pä heder en ned
låtenhet af alldeles egen art. 73. f)en 
Lifländfka Adelns hårdhet emot fina 
underhafvande. 107 följ. Afhandling 
om Svenfka Adelns beftämmelfe.  4 4 :  

28- Adelns beftämmelle i anfeende t ill 
defs Politilka flällning fåfom ett Riks-
ßand. 32. Såfom inn'ehafvande Rikets 
förnämlta ämbeten. 44,55. I defs till-
ftånd iom Jordbrukare. 66 , 88. 

Ajgift på ölverflödsvaror i Kofi. Carl XII:s 
tid. 39: i S6. B b Agio, 
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Agio, Afhandling derom m. m, 32:109. 
Ag io t e  r i ng ,  r e f l e x i on e r  de rö fve r .  5 9 : 2 0 3 .  

Albigenjerne, grymheter och förioljeller 
emot dem. 23: 4 9 .  

Alonzo, den tappre och fkön Imoginej 
Poem. 25: 115. 

America , Engelfka Co'oniernes economilka 
§elfrådighet. 1 9 :  5 7 .  

Amortizements • eller Sinking fonder, ingrep 
uti iädane. 5: 7 2 .  

Angevillers d'9 denne Grefves vänfkap för 
Thomas. 16: 1 7 9 .  

Annuiteter temporaira, hvilka Lån fa kal-
las 5: 55. Lifstids-annuiteter eller 
L i fR än to r .  i b id .  Pe rman en t a .  5 7 .  

Anonym e n ,  b r e f  om den fam ma .  i g ;  1 3 .  

Arcana publica, fträckas vanligen för långt. 

2 :  5 5 -
Ajs, Romerfkt Mynt, defs förfämring. 

5: 73-
Auger , Athanafe , defs Lefvernes-befkrif-

ning. 14: 7 9 .  
Attrum Victiimarium, defs urfprung och 

förvarings-ort. g: 7 3 .  

Autonomi viljans, hvad det är. 21 1 0 9 .  

B. 

Sanken, Hemligheterna vid detta Verk. 
2: 64. Defs Borgtnärer vanlottade i-

frân 
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från 1745 till 1777. 65. Svenfke Ko
nungarne hafva affagt fig dispofition 
ötver d is medel. 65. Sedeliiockens 
högita belopp. 66. Samfälta beloppet 
af pubiike och private BankoLån. ibid. 
Huru mycket Banken uppoffrat till Kro
nan och publicos uiu s lore år 1778. ibid. 
Om lammanfläende af Bankens och Riks-
GäldsContorets Sedeimalfor. 53: 127. 
Underrättelfer om den 1791 inrättade 
Danfka och Norfka SpecieBanken. 44: 
119. Aslignations Vexel- och Läne-
Bankens i Köpenhamn öppnande. 119. 

Barnamord, Tankar om orlakerna dertill 
och om medlen till defs förekomman
de 5 Recent". i :  S2. 

Barnavännen, af C. F. Weife3 Recenf. 
1: 100. 

Baron, denne A&eurs utlåtande till och 
om Maslillon 7: 39. Nâgre af defs 
lefnads omftändigheter. 16:52. Come-
dier, utgifne i d efs namn. 53. Racines 
utlaga till honom. 54. Hvad man fö
rebrått honom- 55- Agerar vid 75 års 
ålder- 56. Huru mycken flyrka han 
trodde ligga i declamationen. 57. 

Batkory ,  Stephan, föker törbättra Letter
nas vilkor 2g: 125. 

Beaumont,  ÄrkeBifkop, några af defs^ef-
nads omüändigheter. 2g: £2. 

B b 2 j Be.. 
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Brfalln'tngshcifvcmde Konungens} en Mora-
li(k Perlon. i6î 157. 

Belinda, Boken kallad Väldet på Belindas 
lock; Recenf. g: 123. 

Bergjorden, om defs handterande till å-
ker och fädesbärning omkring Falun. 
44: 248- ^ 

Bergsbrukskorßor, Anmärkningar om defla 
körllor vid Falun. 44: 311. 

Bemis, Cardinal, några af defs Lefnads-
omftändigheter. 29: 83. 

Beröm, Afhandling om förtal och beröm, 
o: 42. Hvad förtal och beröm bety
da , dâ de nämnas i motfats mot hvar-
andra. 44. 

Ber ömmare, h vari de Ikiljas från Smickra-
re. 2: 49. 

Beßatlning, grundlattfer att följa dervid. 
i: 56. Naturliga behofven mera fkatt-
lagde än de konftiade. 58. Afhandling 
derom; af Adam Smith. 56: 145-

Bevillning, förflag till en ny Bevillning i 
Bankomynt eller Silfver, fâfom amor-
tiilementsfond. 35: 141. Om möjlig
heten att fätta denna plan i verket. 145. 
följ. 152. Bevillning bifallen ar 1686. 
gg; 177. År 1689. 177- Vid 1693 
och 1697 arens Riksdagar begärdes in-
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Blaehftone, William, Engellk Jurift, defs 
B i o g rap h i .  i g :  7 5 .  

Blandade Ä mnen, afhandling, innehållande 
flrödda reflexioner. 5: 95. Fortfättning 
deraf. 56.* 39-

Blix, Magnus, defs Philofophilka för
lök att ur mcnnilkans egenlkaper utrö
na ändamålet, hvartill niennifkan är 
fkapadj famt att ur djurens egenlkaper 
utröna ändamålet för djuren ; Recenf. 
7: 106. Svenlka Jordbrukets Hiftoria. 
107. Om Sveriges Statshvälfningar och 
hu shå l l s an f t a l t e r  f r ån  1 7 2 0  t i l l  1 7 9 2  ;  

Recenf. 108. Hiftorifka Anmärknin
ga r  v id  ny f snäm de  Bok .  1 6 4 .  

BlyhviU, tilverkas äfven af Glete. 44 : 371. 

Board of Agriculture} Inrättning i Eng
land , fom utfpridt mycket ljus i Landt-
liushållningen. 2: 72. 11: 35-

Boëthiur, Daniel, om dels öfverfättnin-
g a r  a f  n å g r e  b l a n d  K a n t s  S k r i f t e r .  2 : 9 4 .  

Boilean, defs driftiga omdöme 0111 Lud
v ig  X l V: s  v e r f e r .  2 :  5 0 .  

Boktryckare-Konften, förfla nyttiga frukten 
de r a f .  1 1 :  9 9 .  

Bona Emphyteuticaria, Sämje- och Stadge
gods .  19 :  93 .  

Bonde, dels fkicklighet att Iköta jorden 
jemniörd med en Herres. 44: 70 lölj# 

B b 3 Bor-
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Borgerlig frihet, Idéer til! en hifiorifk Phi» 
lofophi deröfver. 27- 37. 

Boftålls-jorden, merendels vanlkött. 1:65. 
Bör flyttas i verkliga égarés händer. 68. 

Bosvell, har fkrifvit TohnCous Lelverne. 

14 :  39-
Bourdalon, om defs ftora egenfkaper få-

foni Talare. 7: 38. 
Bradford, William > General-Procurator i 

förenade Staterne, befrämjar inrättnin
gen af förbättringshufet i Philadelphia. 

Il: 14.1 ? l55-
Brienne, ÄrkeBifkop i Touloufe, mifstänkt 

för fin förbindelfe med Encyclopedifier-
ne och d'Alenibert. 29-' 86-

Browne, Grefve ,  General-Guvernör i Lif-
land, antager fig de Lifegna Letternas 
lak. 29-' 128. 

Bruksprivilegier, Anmärkningar derom. 14: 
87. Om deras inflytande på Landtman-
na-Näringarne. 163. 

iBruksrårelfe, anfedd fåfom den förnäm fia 
i Sverige, i : 49. Egennyttan dertill 
vållande. 50. Författningar, fom gyn-
nat denlamma på Landtbrukets bekoft-
nad. 14: 104 följ. 119. Bruksägares 
företrädesrätt till Skatteköp af Krono
hemman. 122, 15 7' 19 ;  104- An-
märkarens päftådde tre flags Privilegier 
för Bruken. J4: x 39. Befittningsrät. 

ten 
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ten för Åboen af de under Bruken för-
fålde Kronohemman, och defs barn, 
man efter man ,  ftadgad genom en Kong]. 
Relolution 1789- 166. Denna Refolu-
tion in extenlo. ibid. 

Brdnuinf-tillverkningen, Afhandling derom. 
og: 169. Mifsruket af bränvin fkadli-
gare än alla andra mifsbruk. 170. Svar 
pä den frågan ; Är ett totalt brånvins-
förbud ,  i närvarande ßällning ,  möjligt 
att verkßälla? 172. Före inrättningen 
af Regala Brännerierna funnos utom gäft-
gifvar-gårdarna inga krogar på landet. 
182. Af hvilken nytta dranken är för 
Ladugården. 183. Flera utvägar vidtag
na vid reglerandet af detta hushållsäm
ne. 185. Om bränvinsprifets förhållan
de till Spannmålens. 186. Frågorna: 
Åro flörre Brännerier fkadlige? Bör brän
ningen upplåtas åt någon eller några, 
med andras uteflutande? befvarade. 190 
följ. Om Regeringens föremål i detta 
ämne. 193. Bränvins-bränningen aldra-
mell nödvändig för Bonden. 209. Om 
följderna af en fri Bränvins-tillverkning. 
210. Projekt till Afgiften för Brän-
vins-tillverkningen. Tabell vid p. 215. 

jByge>ningabalken, felagtigheter i några defs 
bushålls-förefkrifter anmärkte. 11 : 46. 

B b 4 Byxor-
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Byxorna, eller tid och ru m; Poem. 0 3 :  4 .  

Bôrde/kHIing, om oläkerheten af dels för
varande. 33: 57. 

Bort, Cours, jJvio, Riks G dldsContoirs-Hem
del m. m. Af handling, rörande dcfTa äm
nen. 32: 109. Alfvarfam, men väl
grundad Critik öfver denna Afhandling. 
35- 163« 

C. 

Caglioflro, Defs Charlatanerier och Or
dens Myftik utbredda under förnuftets 
och upplysningens tidehvarf. 9: 5 S 

Calvin, defs aflkyvärda för följelfe mot Ser-
ve tus .  5 :  9 1 .  

Carl IX i Frankrike, anftäller Parifilka 
blodbadet och fkjuter på fina unclerfåta-
r e .  1 1 : 1 0 3 .  2 3 : 5 4 -

Carl XIj Konung i Sverige, hvad han 
gjort till Lifländfka Allmogens förmän. 
29: 127. Om han verkligen ägde e n 
oinlkränkt envâldsmagt. 39: 105. 

Carl XII, Konung i Sverige • Se Contri-
butioner, Upp Jhattning, FormögenhUs-af. 
ejft. 

Categorifk, Moralifka bud al denna belkaf-
fenhet. 2: 103. 

Cenfiiren, den Theologifka, Anmärkningar 
öfver Tvångsmedlen emot Religionen 
och Chriftendomen genom denfamma. 

O 1 * ,-w A •» 
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2i: 6. Om Cenfurten är Ioflig? 10. 
Författningar, lom bjuida denfamma. 13. 
Om Religionen är i fara utan Centuren. 
27. Cenfuren väckejr hos den okunni
ge en högft farlig fördom emot Reli
gions-Läran. 31. 

Charlataner, föremålen lör deras löften och 
underverkningar. g: 67. 

Clmtlnes de, Hertiginna, defs märkvärdi
ga uttryck för att förmå fin Son till 
giftermål med Bonniers dotter. 29 69. 

China, jordbruket gynnas der framför alla 
andra yrken. 25: 79. 

Chri/lendomen, Anmärkningar öfver defs 
förfall. 21: 6. 

Chrißna, förföljelferna emot dem uppräk
nas. 25: 39-

Cirkulation s bruk , fe Falun. Om hindren 
deremot i de födra Landsorterna. 44 : 
q 16. Förflae:, huru det vanliga Trä-«-* q O j O 
des-Äkerbruket med inelta båtnad kan 
förvandlas till Cirkulation. 327. 

Culmodin, om defs Poem, kalladt Qvin* 
no-Spegel. 19: 4. 

Colportören, Critik öfver detta Dagblad. 
O j  9 7 '  

Comitia Tributa, h vad dermed förftås 5 : 
1 2  I .  

Commijforial e ller Compvoimi/s-Rätter, deras 
utflag gällande fåfom Diomftolarnes. 11 : 
86. K bi 5 Con* 
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Contributtoner, Antekningar om de extra
ordinära , lamt upplkattnings - och tör-
mögenhets-afgift, under Konung Carl 
XII.'s Regering. 39: 9S. Tilläggning 
till deffa antekningar. 42 : 1 43. 

Contributiani-Rànterifi, af hvilka Ledamö
ter det beäod. 39: 159. Hvad begrep 
Konungen gjorde fig derom. ibid. Å-
tager fig utöfningen af en magt, fom 
dem icke var uppdragen af deras prin
cipaler. 163. 

Corvéer, om mregiftrerandet af en ny lag 
i detta ämne. 29: 54. Stridigheter i 
anledning deraf. 57. 

Critik, beflämmandet afdefs betydelfe. g: 
ni. Alfvarfam, men välgrundad Cri
tik öfver Afhandlingen om Börs, Cours , 
Agio, RiksGâlds-Contors-Handel m. m* 
33: 163. 

D. 
Dagligt Allehanda, fråga till detta Dag

blad , i anledning af en derllädes införd 
Anecdot om Kantifka Philofophien. 25: 9. 

Dalarne y om hushållningen i denna Pro
vins. 32: 78. 

Dalin, Olof , HofCanzler, defs Lefnad och 
förtjenlter mot Svenlka Vitterheten. 19: 

5. Talade fållan pasfionens och kän-
flans 
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iîatis fanna fpråk. 8. Utgaf vid 24 års 
ålder lia Svenfka Argus. 9. Om Poe
met Svenfka friheten, J3. Om Trage
dien Brynilda. 15, 21. Planen dertill 
oregelbunden. 22. Ojn Comedien Styr
björn. 28« Felen, foin förebrås denna 
piece. 30. Om defs öfverfättning af 
Addifons Cato. 34. Äger värdet af en 
verkligen ltor man. 38« 

Decemvir er, valdes bland Patricierna och 
författade Lagen på tolfTaflor. 5: 119. 
Med dem upphörde både Confulernes 
och Folktribunernes Ämbeten. 120. 

77i/a, Skaldebref. 11 : 1. 
Di/conter i hvarje Socken, om möjlighe« 

ten och nyttan deraf. 5: 153. 
Djnrkretfen; Poem. (Saga). 4: 6. 

Dogmatik, hvad den är. 59: 12. 
Domares Åmbetsfel kunm fvårligen åtalas. 

33 : 39-
Dröm; Poem. g: 2. 
Drömmen, den tomma; Poem. 23: 155-
Durencran, Dels Poetifka och Critilka Lef-

nadslopp. 7: 43. 
Durktågs Gärden, om defs utgörande i Krigs» 

tider. 59: 151, 
Dygd, Svar på frågan om den gifves el

ler icke. 16: 25 Detta ords obeftäm-
da betydelfe. 56: 39« 

Dyr-
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Dyrhet, om orfakerna till vår tids dyrhet 
på handtverksvaror, och om hjelpmed-
len dereniot. ig: 55. Verkfammafle 
medlet att nedlätta varupriferne är häm
mandet af yppighetsbegäret. 60. Sam
tal om orfakerna till dyrheten. 59: 195. 

Dårfltapens Lof, Satir emot Munkarne -3 af 
Erasmus, ig;  29 .  

Dodsßraff, betraktelfer deröfver. 36." 55. 

E. 
Economißerne, afhandling om denna i Frank

rike varande Sekt; af Ad. Smith. 25: 43« 
Hvad de uträttat till Jordbrukets för-
mon. 76. Mercier de la Riviere har 
gifvit bäfta och redigafte begrepet om 
deras Lära.  77 .  

Eggers , C. H. D. Defs afhandling om den 
nye Danfke och Norlke SpeciesBank. 

44: 119. 
E<>odelnwgs-Rdtter i Finland , väljas af för-

ftåndiga män. 11: 86. 
Ehr en/len, Edv. Ph. Befkrifver frältemän-

nens medel att inkräkta ägande rätten. 

19: 7 7-
Ekolfunds och Segerflads Säterier fatte pa 

förpaktning. 44: 107. 
Elegie, imiterad efter Grays Elegy writ

ten in a Country Church-Yard. 14: 1. 
Eng• 
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England, s:ne derftädes timade Statsförän
dringar hafva afnött några fördomar i 
Statsläran, l : 39. Publiciteten tillfreds-
ftäller och förmår folket till flora upp
offringar. 2: 58. Engellka Envoyéns 
i Stockholm traktamente, huru ftort. 59. 
Nyttan af Rikslkuldens uppgifvande. ib« 
id. Sättet att uppväcka public Spirit. 
61. Engellka RiksSkulden 1789 och 
1797. 63. 5: 62. Alla förflag till nya 
författningar kungöras i Parlaments-Tid
ningen och ligga fex veckor oafgjorde. 
2: 68- Hvad Kriget ifrån 1688 till 1697 
koftade. g: 62. Engellka Bankens pri
vata fordringar och Calla-fond 1797. 
63. Huru Exchequer och Navy-Bills 
inlöfas. 6 7. Om den ovanliga u tgång, 
fom alltid följt pä defs Revolutioner. 
ii4. Allmänna friheten ftidgas och 
befäftes vid hvar förändring. 126 följ. 
Om forgen för de lägre folkciafferne är 
hufvudorfaken till Conflitutionens för
träfflighet. 1 31 följ. Nya Englands of
fentliga upploftringsanflalter. 11: 165. 
Om ljelfftändigheten hos defs jordbru
kare. ig : 55. Om grymheter och för-
följelfer inom detta Rike. 25: 58. Ull
handeln derftädes m ycket inlkränkt. 99; 
Om Engellka Stenkolsgrufvorma. 133 
följ. Qm, Engellka Patriotismen. 42^ 

21» 
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2 1 .  Beloppet af defs hela cirkuleran
de myntförråd och utomordentliga Stats
utgifter 1799 . 44: 159. 

Enaftrôm , Radman i Falun ,  inför förft råg-
fädet i orten. 44: 214. 

Enkel Rdttvi/a och Bon Sens i Sveriges nu 
varande Finance-Angelägenheter, Athand-
ling derom. 53: 114. 

Erasmus Roterodamus, den förnuftiga Theo-
logiens fader, g: 93. Författare till 
Darfkapens lof, en Satir mot Munklef-
vernet. ig: 29. 

EJfen von H. H. Baron, bygger Lerhus 
i Upland, ig: 130. Har (att fina gods 
under förpaktning. 44: 106. 

Evrettx d*, Grefve, gitter fig med den ri
ka Croizals dotter, men förlkjuter hen
ne fåfom Roturiere. 29- 67. 

Executortr, underfökning om det i Lagen 
fafiiîàllda Jäf emot Domare äfven gäl
ler emot dem. 16: 150. 

F. 
Falun y Befkrifning öfver Cirkulationsbru

ket vid Falun och i några derintill be
lägna Socknar. 44: 206. 

JFichte, om döme öfver defs Afhandling om 
de Lärdas beftämmelfe. 2: 94. 

FideiCornmi/s Inrättning, hvarifran den le
der finupprinwelle. 27:97« F\tr-
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Fjerdingsting, i äldre tider brukelige i 
Sverige. 11: 86. 

FinniiceAngelägenheter, Afhandling om en
kel rättvifa och bon Sens i Sveriges nu 
varande financer. 53: 114. 

Finnar från Norra Savolax inkallas till 
Sverige af i^onungarne Guftaf I. och 
Carl IX, för att genom fvedjande min-
f k a  d e  f l o r a  f k o g a r n e .  1 4 :  1 0 7 ,  1 1 5 .  
F ö r f ö l j e l l e r  j  a n f t ä l l d a  e m o t  d e m .  1 1 6  »  
1 1 7 .  

Fogman, "Bokhållare vid Bennebols Mas
ugn , defs Annotationer och fatt att 
fortera  vede n.  44  :  3 4 4 .  

Folk, Svenfka ordet folk fv arar ej fullkom
ligt mot det Franfki Peuple. 7: 8« 

Folkbriflen i Sverige, Afhandling derom 
refenferad. 5: 147. 

Folkmeningor, om varfamheten att behand
l a  r e l i g i ö f a  f o l k m e n i n g a r .  5:  1 7 .  

Folksmaxim, Anmärkningar vid den gam
la folksmaximen: Det dr bättre a tt tro 
for mycket dr får litet. go: 1. 

FolkTribunerna, de Romerika, på h vad 
lätt de erhöllo .rättigheten att blitva 
C o n f u l e r .  5 :  1 2 2 .  

Formulär till en fiädjemålsSedel pä frälfe-
hemman. 27: 127. Dito uito pä Aka
d e m i - H e m m a n .  1 2 8 .  

Fo• 
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Foflerlandskänßcm ; Poem, fkrifvit vid Läs
ningen af Poemet under detta namn. 
25: i f 4 -

Frankrike, några drag af Adelns och de 
Stores tänkefätt och Seder derftädes un
der förra hälften af i8:de Seklet famt 
om verkningarne deraf på följande tid-
livarf. 29: 40. Strödda underrättel-
ier om Franfka Prefterfkapet vid flu
tet af Ludvig XV:s tid och i början af 
Ludvig XV]:s Regering. 80. 

Fredrik II, Konung i Preuflen, defs fel 
och förtjenfter. 11: 188-

Freje, omdöme om defs Poefier. ig: 5. 
Fribryggare, Se Ordensvi/ct. 
Fruntimmer, deras uppfoftran mera rigtad 

till det ytliga än redbara. 2: 47. 
Frdlje, när detta ord förlorade fin ur-

fprungliga bemärkelfe och inflytande. 

44: 4Û. 
Frdlfebônder, om deras mångfalldiga och 

obeftämda Herrgårds-färder. 11: 84. 
Frälfehemmnn, jordens fkötiel dervid för-

fummad. 1 :• 68. 
Frdlje jords Ägare, fom förelyft fina Lands

män i Patriotism. 1: 70. 
FrAIjeflåndet, defs ålder i Sverige. 44: 44. 
Frändvig, detta ords betydelie. 11: 39. 
Fuilmdgtige eller fakdrifvare på landet^ 

äro ett nödvändigt ondt. 33: 41. 
Fun' 
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Fur.dcd-Sijftem, hvilket lånfätt derunder 
begripes, g: 58. Anfes fkadligt. ibid. 
Om defs iöljder. 59. 

Fädernesland, rätta begrepet af detta be
nämnande. 42: 8-

Fähuséyognad, för flag huru den kan beft 
verkftällas. 44: 332. 

FårgeriKonften, om nya uppfinningar deri. 

44: 364. 
Fördomar, allmänna, Afhandling fom ut' 

reder den frågan: Hvilket är lättare, 
att qvarhålla och befalla dem, eller 
att utbreda allmän upplysning? 11: 
90. Hvilka ftöd de förlorat. 103. 

Författningar allmänna, förfigtighetsmätt 
vid deras utfärdande i England. 2: 63. 
Hvad dervid borde iakttagas i Sveri
ge. ibid. 

Förliknings rått er, om deras inrättande. 11 : 
§5. Kongl. Danfk Förordning derom 
pä Landsbygden i Norrige. 21: 95. 
Hvilka flags mål höra till deras åtgärd. 
100. Om deras plikter m. m. 105. 

Förmögenhets- Ajoift, Om Bevillningsför-
ordningens inlkränkande till en enda af-
gift under detta namn. 56: 17 9. Om 
den fom utgjordes under Kon. Carl XIl.s 
Regering. 39: 98. 

Förnuft, Afhandl. om mänfkliga förnuftets 
förädling. l.'3o. Hindren deremot. 33. 

C c H vil-
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Hvilka i iynnerhet bidragit till förnuf
tets framfteg i i6 och 17 Seklerna. 38» 
39. I det Adertonde. 40. Defs offentliga 
bruk bör alltid vara fritt; det enikillta 
må infkränkas. 7: 18. Om det har rätt 
att mäftra Gud eller fina egna begrep 
om Honom. 21:  25.  

jFörtal, Afhandling om förtal och beröm. 
2.* 42 j 44. Florerar i fysflolöfa folk* 
dalTer, men ej i  de fysflofatta.  45.  

G. 

Garfveri-Konften, om nya uppfinningar deri. 
44: 361. 

Garrick y Engellk Atteur, några bland defs 
lefnads-omftändigheter. 16: 52, 58 följ. 

Gfer de, Eman. RiksRåd , fatt fina gods un
der förpaktning. 44:  106.  

Gents, förfvarar les Notables i Frankri
ke. 29.' 62. Författare till Theorien 
för StatsSkulder. 44: 151. 

Gibbon, Afhandling om Reformationens 
Caracter och följder. 5: 87-

Gir ige den, Saga j Poem. 1 1 :  1 9 4 .  

Glattillverkningf-Konflen, om nya uppfin
ningar deri.  44:  365* 

Gournai, Huru mycket Turgot har att tac
ka denna djupt tänkande man för fina 
kunlkaper i allmänna hushållningen. 
32:31. Gruf-
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Grutjord, dels handterande till åker och 
fädesbärning vid Falun. 44: 245. 

Guflaf 1, Defs Stadga om Skattejordens 
förfall under Kronan. 19: 90. 

Gtt fl af Adolf, h vad han uträttat till den o-
lyckliga Lifländlka Allmogens bäfta, 
29: 125. 

Guftaf III, återgifver fina underfâtare den 
fria Spannmålshandeln. 1: 55. Konun» 
gens eget yttrande i Rådet angående 
Tryckfriheten. 7: 26. Gifver, genom 
Skatteköps-Förordningen af 1789, Skat
temän lika fri dispolitionsrätt öfver lina 
hemman {om Frälfemän öfver Frälfe. 
hemman. 14: 130. 19: 110. Denna 
Förordning förvandlad till en Grundlag 
genom defs intagande i Förenings-och 
Säkerhets- Aöen. 14: 131. 19: 108. 
Konungens Kungörelfe i famma ämne 
af âr 1790, anfer ej den öfverklagade 
Ikogsförödelfen fâlom giltigt Ikäl till 
förändring i den förunde friheten. 14; 
132. Förfäkrar genom en Refolution 
de under Bruken lydande Kronohem-
mansÅboers barn om belittningsrätten 
man elter man. 166 21-* 71. Denna 
Refolution in extenfo mförd. 1 4: 166. 
Om Konungens tillflygt till Dal-Allmo
gen. 21 •' 52, 53. Defs förklarande 

C c % an-
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angående Tryckfriheten ï 1774 ârs 
Tryckfrihets-förordning. 53: 172. 

Gårda-Ndmnd, eller Ting, i äldre tider 
bruklige i Sverige, n : 86. 

Gdflgifvaregårdar, deras antal i Sverige. 
16 :  8 2 .  Äro of t r id ig t  d e  uf la f le .  1 3 3 .  

God/el, fättet att bereda artificiel gödlel 
famt om ämnen och verktyg , fom der-
vid brukas, 44: 293. 

Görtz, Baron, förflag till penningelâns 
upptagande på utrikes orter. 39: 161. 

H. 

Haken, Mantal i Lifland. 29: I08. 
Handel, hvad Aâif och Pasliv handel är. 

4: 81. 
handel och Sjöfart, bidrogo i medeltiden 

till gemenfkapen af begrep mellan Na
tionerna. Ii: i ©o. 

Handels Balken, mindre väl pafTande hus-
hal l s före fkr i f te r  der i  anmärkte .  11 :  7 3 .  

Handel t rörel/e, Anmärkningar vid närva
rande Konjunkturers verkan på Tylk-
lands  Handels röre l le .  4 4 :  3 5 0 .  

Handels-Sy/letn, Afhandling derom i en 
Rikshushällningj af A. Smith. 25 •" 8 9. 

HaiidtverksSkrån, om de fördelar och olä
genheter, iom dem åtfölja, 42: 103. 

Hem• 
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Hemligheter, Afhandling derom. 2: 55. 
De fträckas merendels för långt ibid. 

Hemman, om Svenfka hemmanens äldßa 
urfpri'tig. 19: 65. 

Heteronomi, viljans 3 hvad den betyder. 
2  • '  1 0 9 .  

Hofuerier, verkan deraf på Frälfebonden. 
27: 126. 

Hottinger, Profeflor i Zürich, defs Tal 
om varfamheten att behandla Religiöfa 
f o l k m e n i n g a r .  5 : 1 7 .  

Howard, dels Syftem iatt i utöfning i Phi
ladelphia.  n  :  1 1 4 .  

Hunter, Läkare, fom med mefla fram
g å n g  b o t a t  v a n f i n n i g t  f o l k .  1 1 :  i 6 r .  

Hunter, Johnlons förfte Läromäftare. 14: 
40.  

Husbönder, om Lagar, foni förefkrifva 
Husbönders och Tjenftehjons inbördes 
pl ikter .  4 4 :  3 7 3 .  

Hushållning, Afhandling om hushållningen 
i Da^rna. 32: 73-

Hushålls Commit e'en, Defs inlaga till Kon
nungen, år 1793. 39: 53. Projekt till 
Reglemente för Hushållnings-Nämnder 
i Riket. 74. Om Nämndens famman-
komft. 79. Om defs göromå! och om
budsmanna rätt för Häradet. S 4. Om 
FörlikningsRätter och goda mäns ut-
f lag.  9 5 .  

C c 3  Hus-
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Hushalls Logar, deras rättande eller upp* 
häfvande af itörfta vigt och nödvändighet 
f ö r  S v e r i g e s  v ä l m å g a .  n :  S t .  

Hushålls-Nämnder eller Sdllßapy om nyt
tan deraf. n: 82, 87- 39: 39 

Håll/Jtjutfen, Afhandling derom. 16: 72. 
Utdrag af Senatens Protocoll i äldre ti
der rörande detta ämne. 105. Ett nöd* 
fallspåfund. 126. 

Härads Rått, korrt ofverfigt af närvarande 
tids Lagfkipningsfätt dervid. 55: 9. 

Höberirmnsii'n, fättet huru den förrättas 
vid Falun. 44: 270. 

Högheten och Ringheten, Poem. 33 : I. 

t- J. 
Jacobinen i Grekeland, Poem. 2: 1 
Jacobinism, h vad den ä r. 7: 65. Hvaraf 
' defs anhängare fatt litt namn. 66. De

ras Grundfattfer. ibid. Hvad mange an« 
fe lâfom Jacobinism, men fom inçaiun» 
da förtjenar detta namn. 67. Öfver-
ensftämmer närmaft med Despotismens 
maximer, 68 li:  i°3* 

ar ente Bilköp af Orleans, defs anftötli-
ga lefnadsart. 29: 88-

Jer 11, o m defs rafinering. 44: 371. 
JernmrJmer, Berättelfe om fättet att rofla 

dem, m. m. 44: 336. Dire&ör Sve-
den* 
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denftjernas förfök att af Jernmalm ned-
fmälta fmidigt jern. 44: 371. 

Inbillningen, om defs magt pä mennilko-
linnet,  och olägenheterna deraf.  9:  1 3 ,  

Jnquifitionen, antalet pâ de genom denfam-
ma aflifvade under 300 à 400 ars tid. 

23: 60. 
Intekningar, medföra lång omväg för Lån-

gifvaren, 33: 58. 
Invdnningar, om daras Lagprincip. 53: 30. 
jfuhan Anderifon i Stora Klingsbo och Sc hed-

vi Socken, införer Cirkulationsbruket i 
Schedvi Socken. 44: 216. 

ffohnfon, Samuel, Defs Biographi. 14 : 
37. Om defs vänfkap för den olyckli
ge Skalden Savage. 43. Lord Chefter-
fields kallfinnighet emot honom häm
nad. 47. Defs bref till denna Lotd. 
48, Om defs Di&ionär. 50, Omdö
me om flere defs Skrifter. 54 följ. An
märkningar emot defs ftil. 58. Defs 
omdömen om författare flränge ända 
till orättvifa. 68« 

Jordabalken, några hushållsförefkrifter deri 
anmärkte. 11: 64. 

jordbrukaren, deltager hufvudfakligen i 
Statens allmänna befvär. 1 : 60. Om 
nödvändigheten af defs oinfkränkta ä-
gande rätt till jord, famt om Sveriges 
Skattejord. 1 9: 3 9 .  Den Engellka J o r d  

C c 4 bru-
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brukarens Çelfftândighet. 55.  Den S veni 
Ika Jordbrukarens varor fatte under mo
nopolist tvång. 97.  

Jordbruket, vården derom ej uppdragen 
åt något publikt verk. 11: 78. Om 
defs förfall i Europa, efter Romerika 
väldets undergång; af A. Smith. 27: 93. 

JordbruksSy/lernet, Af handling om detfam-
ma i en Rikshushållning lamt om eco« 
nomifterne i Frankrike; af A. Smith. 

25; 43-
Journal för Preßer; recenferad. 7: 96. 
Judarne, grufliga blodbad, anftällde af 

dem i Cyrene och Cypern.  23 :  46 .  

Jdf emot Domare, underiökning om de 
äfven gälla emot Executorer. 16: 150.  

Jdf, om de fvårigheter de medföra i an-
feende till Tingstidernes förändrande* 

33: 29 3 32. 

K. 
Kant, Immanuel, Defs Grundläggning till 

Metaphyfiken för Seder criticerad. 2-
93. Svar på frågan: Hvad är uplys-
ning? 7: 15. 

Kant iJk a Philo/ophien , defs hufvoclfattfer i 
affeende på Religion och Samhällsord
n i n g .  1 4 :  i i .  

Kellgren, Poemet kalladt Kellgrent Dåd. 
4; i. Kelt-
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Kellgrens Skugga; Poem till honom i an
ledning af Sången öfver defs död. Ig: 1. 

Kol, fri förfäljning deraf kan ej tillåtas 
Allmogen. 14: 126. 

Kolkôrfior, om kolkörflor af Allmogen vid 
Falun. 44: 309. 

Kolning, ålägges Allmogen i Falu Bergs
lag, äfven der ingen Ikog finnes. 14:124. 

Koppar, om fättet att härda den, och upp
finnaren dertill. 44: 372. 

Korjfdrdeme, huru mycket folk de kolla
de Europa. 231 48. 

Koftpenningar, bidraga til de tjenandes för-
derf. 44: 383-

Krediten, allmänna kreditens hiftoria i 
1S:de Seklet har tre perioder. 44: 174» 

Kronohemman, deras upphof omtviftadt. 
14: 160. 

Kronojord, Afhar.dling derom af A d. Smith; 

29: 137-
KronoUgenheter, om deras upplåtande tili 

Nybyggare. 1: 77. 
Kronojkuld, defs belopp i Banken. 21 66. 
Krono-itt/kylder, Tankar om deras fördel

ning. 36: 177-
Kron/kjutsningar. böra ej fordras utan full

god betalning 16: 131. 
Kung, rätta begrepet af detta ord. 36: 49. 
Kungsgårdar, or.i deras ftyckande och för-

fäljande till Skatte. 1: 74. Huru de till-
C c 5 kom« 
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kommit och blifvit förvaltade, ibid. Om 
deras borrtarrenderande. 75. Perpetuelle 
arrendetn upphätde. 76. 

Kånflan för Fofter landet ; Poem. 231 I. 
Kärleken och Hymen, Poem 3 Saga. Ii î 200, 

Kärlekens Philofophïe ; Poem 14 i 85-
Den nya Kärleken; Poem. 161 19. 

La#. Afhandling om Sveriges Lag. 
38. Defs förfta början. 41. Lumbs-
Lagen. 42. ÖftgötliaLagens ålder. 42. 
Allmänna LandsLagens ålder. 43. Ko-
nungaBalkens öden. 43. Förfarne Jord
brukare hafva faknats vid Svenfka La
gens författande. 44. Olämplighet af en 
allmän byggningabalk för hela Riket. 45, 

Lagmans Rätt, öf verfigt af Lagfkipningsfät-
tet vid denna inftance. 35 ; 22• 

Lag/kipninqsfätt, olägenheter för Landet 
af det nu brukliga Laglkipningsfättet. 

33: 5-
Landtbruk, Svar på Anmärkningar, an

gående Bruksprivilegier och Landtbruk. 
14: 8?» Förmonerne af defs befräm
jande. 1: 47. Hindren för defs upp-
hjelpande. 48. Har ej blifvit uppmun-
tradt genom privilegier. 53. Defs upp-
komft genom ägande rätten. 63. 

Landt• 
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Landthandeln, en för mycket vidfträckt 
Landthandel lkadlig för åkerbruket. 42: 
118-

Landthuthållare , Svenflte, hafva intet re» 
prefenterande Samfund. 11: 79. 

Landtman; Poem till en Landtman. 4* 23« 
Landtmanna JVdringen, för mycket befkat-

tad i jemförelfe med andra. 1: 57. 
Lantrec, frias från Baftillen, men begär att 

åter der få inträda. 5: 27. 
Legohjon, Afhandling om Legohjonsftad-

gan och Tjenftfolk. 52 i 51. Projekt 
till Legohjonsftadga. 67. 

Lenngren, Fru, Ode till henne af G . F. 
Gyllenborg, c: 1. Till denfammai 
Poem. 25 : i. 

Ler byggnad, Afhandling om detta bygg-
nadsfätt. 19: 112. 

Ler hus byggnad, Svar på några af de all-
männafte betänkligheter och inkaft der-
emot, 36: 85' 

Lerjord, om defs flerfaldiga indelning till 
Ciikulationsbruk. 44: 224. 

Letterne, om deras arbetsfkyldighe^ och 
pålagor. 29: 107. 

Lex Terentilla, Beflut om en allmän Lags 
utfärdande. 5: 119. 

Lidona, eller Tidens flärd y Poem. 27 : II« 
Lifi 
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Lifegen/kapen, några verkningar af denfam-
ma eller de Lifländfka Letternes arbets-
Ikyldigheter och pålagor. 29t (07. 

Lißwd, förfök fom blilvit gjorda till lin
dring i Lifländlka All mogens beklagans
värda tilUiând. ggt 125. 

Lifstidt Annuiteter, eller Lifräntor. 5: 55. 
Limoges, om Turgots Intendentsförvaltning 

af denna provins. 52: 27. 
Litterœ ob/cur or um virorum, Satir emot 

Munkarne. ig: 29. 
Lodbrokiße KonungaÂtten, Afhandling om 

Sveriges lyckliga Tidhvarf under den
na Ätts Regering j Recenf. 5: 155. 

Lolme de, Afhandling om den ovanliga 
utgång, fom alltid följt på Englands 
Revolutioner. 5: 114. 

Louis d'or, defs värde mot Asfignater år 
1796. 5* 74-

Lowiies, Caleb, Qväkare, fom haft myc* 
ken del uti inrättningen af lörbättrings* 
hufet i Philadelphia. 11 î 138» 140. 
Defs beredvillighet att bidraga till_det-
ta Syfiems utvidgande. 156. 

Ludvig XLV, hämmar Pâfvens anfprâk på 
öfvermyndighet i Regeringsärender. l : 
40. Hvad Regenterne deraf lärde. 40. 
Défs 'vrf cr bedömas af Boileau. 2; 50. 

Luynes, denna familjs goda karakter. 29: 

46. 
Luxe t 
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Luxe, Afhandling derom. 5 :5. Agerfôi 
reträde framför råhetens tillftând. 8- I 
Samhällen, der den finnes, triifFas a lla 
mennilkoflägtets odlingsgrader. 9. Dä 
den är förlåtlig, to. Klandervärd. 11. 
Defs fkadliga följder. 12. Bördens och 
Rikedomens innehafvare täfla om defs 
uppbringande. 13. 

Lyckan, Moraliik Saga5 Poem. 9: 5. 
Lärare, andelige, Afhandling om deras 

pligter. 39: i. Hvad ändamål de fko-
la (öka. 2. Hvad de böra lära. 7. Om 
d?n Ton, i hvilken de böra tala. 29. 
Böra befegla fina lärdomar med goda 
efterdömen. 32. 

Läsning , Afhandling derom. 21 9• För-
monerne deraf. 12. Äger fåloni tids-
fördrif företräde för andra medel till 
nöje. 14. Hvad fom i fynnerhet gör 
den begärlig. 32. 

Ldttjord, om Lättjord och defs bruknings« 
fätt .  44: 233. 

Låttjinnigheten, Afhandling derom. 25 î 28. 
Hvad den är. 29. Skillnaden mellan 
den lättlinnige och lättfärdige. 30. Mel
lan den lättfinnige och flygtige. 3 r. 
Exempel på lättfinnigheten. 31. Defs 
allmänna grundregel. 33, Hva»ri huf» 
vudgrunden dertill ligger. 3 8. 

LÔ-
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Läaery om deras olika förhållande i olika 
tider,  g:  104 .  

Lönf'arbättringar, Afhandling om Ämbets
mäns lönförbättringar. g6: 125. Grund* 
iattfer, dem Staten bör antaga vid lö
ners inrättande. 132. Tabell, innehållan
de jemförelfe m ellan Löningsftater.  J45.  

M. 

yiacktean , Baron , angående defs förträf» 
fliga inrättningar vid godfet Svaneholm. 
27: 122 följ. 44: 105 Har förft infört 
kunlkapen o m Lerhusbyggnader i Sveri
ge. 19: 114.  _ 

Magna Charta, några förmoner af denna 
Grundlag uppräkna s, g:  126 .  

Malice, är antingen giftig eller ofkyldig, 
;  2 :  46 .  

Marmonfel, har Thomas till medtäflare vid 
intagandet i  Franfka Akademien. 16t  176 .  

Masfillon, målning af denne ftore Talare 
på Predikftolen. 7 : 39. Afteuren Ba
rons utlåtande til l  och om honom. 39 .  

Menighet, Skaldebref till menigheten. 7:  

28- Bemärkelfen af detta ord. 28- Dèn  

Svenfka menighetens fynbart tilltagande 
välmåga fe dan 1720. 11 : 79* 

Mehnifieati; Poemet : Mennifeint dnnnnde. 
16: i. Hvad hennes beftämmelfe är. 
-v 3ö; 
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56: 7 .  Poemet: Menni/kans Njutnin
gar 42Î 134- Mennifkorna kunna in» 
delas i 2.'ne bufvudklaffer. 4; 32, 

Men[kligheten, h vilka dels fanna föremål 

ä r° .  5:  7 .  
Mercier de la Riviere, har gifvit bäfia och 

redigafte begrepet om Economifternes 

l ä r a .  2 5 :  7 7 -
Merkel, författare till Skriften : Några 

verkningar af Lifegenfkapen eller de 
Lifländlka Letternas arbetsfkyldigheter 
och  på lagor .  29 :  10 7 .  

Mesmer, om defs pattådda verkan af mag-
neti(k fömn. g: 59 .  

Mejfeniut, om defs luftiga Tragedier och 
ynkliga Comedier. ig: ig. 

Mes fiat; Idyll efter Pope. 5:  1. 
Met ny ert t om deras upphot i Frankrike. 

27: I05. 
Miäat, Grekilk Saga ; Poem. 7:  70 .  
Militdrifk kun/kap, Underfökning, om All

mänheten har behof deraf. 2 î 74- Nyt
tiga verkningar deraf på allmänna tän-
kefättet och derifrån tillbaka på Regen-
terne. 78. Militärilk upplysning qväf-
ver alla utlväfvande krigsplaner. 86. 

Mirabeau, der äldre, Marquis, omtalar 
tre flora uppfinningar , fom hufvudfak-
ligen gifvit Politifka Samhällen fin var
aktighet. 25: 7«. 

JMiJt-
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MifsçerninçtBalken, Anmärkningar öfver 
några {tallen deri, lom fynas mindre 
tjenlige. 33: 64 följ. 

Mithridates, Konung i Pontus, 0111 dels 
grymheter. 03 : 42. 

Moderation, Afhandling om denfainma. 23 t 
17. Defs theori innefattar tre huvud
principer. 19. Om hindren deremot. 
79» 83 , 36. 

Monarcher y deras lycka, fom uteflängt 
fmickrare frän Thronen. 2 ; 53. Hu
ru de böra beväpna fig mot både för
tal och fmicker. 54. 

Monarchien, grundorfaken till defs om-
ftörtning i Frankrike. 2: 57. H vad 
den är i jemiörelfe med andra Rege-
ringsfätt. 44: 32. 

Montaz,et, ÄrkeBifkop i Lion, nâgre af 
dels lefnads-omftändigheter. 29: 84. 

Moralen fördelas i talande och görande. 2 t 
37. Grundprinciper för denfamma. 99. 

Moralift kdvfla, verkningarne deraf. 44: 4. 
Moralitet i hvari den beftâr. 21 I07. Bör 

byggas pä grundfattfer. 44: 15. 
Murphy, Johnlons Biograph. 14: 39. 
Mynttecken, Hißorien derom. 5: 68 följ. 
Myr jord, om defs brukningsfätt vid Fa

lun. 44: 240. 
N. 
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N. 
Nanny; fe Pella.1 

National Anda år af tv'nne flag. 42 i 19. 

Necker, märkligt yttrande om kånaedomen 
af Statsverkets tillftând. 2Î 56. 

Nevile, Georg, Hertig af Bedford, förkla
ras genom en Parlaments Ad forluftig fitt 
Adelfkap for fattigdom. 44: 52. 

Nexi, hvarifrfin detta ord hårledes. 5* 117-
Nitet y Ode kalladt : Det blinda Nitet. 271 1-

Njutningar, Poemet: Menni/kans Njutnin
gar. 42: 134-

Nofinim-Sctljare, betydelfexi dera f. 2: 72. 

Notables les-, i Frankrike, bifalla ej Konun
gens forflag till reformer. 29» 62. De 
forfvaras af Herr Gents. 62. 

Nya England, goda offentliga uppfoflrings-
anftalter. 11 î 165, 

Nybyggen, anfedde fkadlige. 14t 119, Om 
deras fôrflôrande. 120, 128. 

Nämnder Hushalls-, om nyttan deraf. nJ 

82. 39: 39 
Näringarne , nya uppfinningar till fordel for 

dem. 44; 361. 
Näringsfrihet, allîian, fôrmonerne deraf 

hafva begynt yrkas. 14: 18 ï följ. 
Närings maximer, Irodda nåringsmaximer af 

en Svenfk Skramåflare. 42*, Hl. 
DÄ O. 
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O. 

Objektiv PraBiJk princip for plikter, huru 

mangfalldig. 2Î 107; 

Odling, liera odlingsfätt af den med Ikog 

beväxta jorden. 14 t xio. 

Okunnighet, följder deraf'i medeltiden. 11 : 

95. Forfla degen till  defs förjagande. 99. 

Hvad fom federmerà hufviidfakligen ver

kade til l  defs fôrdrifvande. 99. 

Omdömem> falfka , hafva 2:neorfaker. 2; 44. 

Opera, planens orimlighet deri. 5: 101. 

Opinion, hvad den allmänna formar. 21 77-

Svårigheten att åndra hopetis opinion 5: 29: 
Ordens-Vif a, Fribryggare- 21 91. 

Ordnar, Afhandling om Myftifka Ordnar 

och Svedenborgianism m. m. g: 75. Be-

ïkrifning derpä. 5: 146. 

Originaler ne > H errar Originalerne 5 Skalde* 

bref till Rofalie. 11 i 22. 

Orlofsfedlar, huru der as opålitlighet befl f5-

rekömmes. 52 Î 64-
Orthodoxie, fôrfôk att beftåmma begrepet 

af detta ord. goî 100. FortÛttning af 

famna afhandling. 40 Î 55« 

P, 

Pappersmynt, Afhandling om Pappersmynt 

i Norr-Amerikanfka Staterna, före Revo

lutionen; af A. Smith. 27 î 57* Afhand-
Hng 
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ling Om Atnerikanfka Staternas Pappers-
mynt, under Revolutionen; al DaVi Rain-
lay. 62. 

PnradiJet, det förlorade; S. ng. 7: 76. 
Parifijka Blodbadet, når, ai h vilken, pä 

huru manga och hviika det anftåldes. 111 

103. 25i 53-
Patriot i îatta begrepet iif detta ord. 42 • 

15. Hvad han icke åt". 34. 
Patriotism, förlok till âfhandling derotn. 

42 i i• Defs naturliga viikor. ig. Dels 
kännetecken. 36. Genom livad medel 
NationalPatriOtism kan åfladkommas. 49. 

Pella och Nanny; Poem. Ü : 32. 
Penn, William , Phiiofophifk Lagfliitare; defs 

Coloni, Religionsfrihet m. m. 11 : 115. 
Defs ftrafiiagar ogillas i England. ji6. 

Penningebot er, om defas olåmplighet i an-
feende till de botandes olika om/låndig-

heter. 33: $4-
Penfylvanien, Hillorieri om denna Stats Cri

minelle Laglliftning. H: 115, 
Peru, om Guld^ och Silfver-Grüfvorna der-

{lades. Ö3: I42i 
Peter, Czar 1. beki'ftar Liflåtidlkä Adelns 

alla privilegier. 29Î 127. 
Petition 0/ Right, utüakar pâ noggrannaflß 

fatt folkets rättigheter» g: 129. 
Philadelphia i det verkliga iörbâttririgshufet 

eller Itefkrifning öfver fangelfet derllades ; 
D d 2 af 
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af Em ft Fr. Waltersdorff, n : 114. Om 
affkaffandet af arbete i jern f amt fpö och 
risflitning. 119. Förhällningsreglor for 
fängelierna. 119. Utförandet uppdrages 
en Committe. 119 Diredörerna deraf. 
321. Det enfanima fängelfet. 123. De 
fakfålde arbeta i verkftäder och fa välja 
arbete. 127. fängelfets inrättning åfyftar 
de häktades förbättring. 131. De arre-
fterades matordning. 134. Huru de fak-
fälldas begångna fel beftraffas. 135. För
hällandet med qvinfolken. 137. Alla 
fakfällda utom dem , fom Sro i enfamt 
Jangelfe , tillhållas att afhora predikan om 
Söndagen. 139. Diredörs-val 2:ne gån
ger om aret. 140. Arreftanternas förra 
behandling. 147. Hindren mot den nya 
inrättningen. 149. Inkomfler af en Smeds-
verkftad. 153. De arrefterades antal. 157. 

Philip II i Spanien, defs förföljelfer emot 
Proteflanterna. 23' 57-

Philipftad, Invänarnes antal derftädes ijj-
Ikränkes. 14; 134. 

Philofopherna, om deras olika utvägar att 
angripa och befegra förtryckaren, bedra
garen och fvärmaren. Ig: 30. Exem
pel pä nägre förföljde mennifkoflägtets 
Upplyfare. 35. 

Phi-
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Philofophien, Om man någon fin haft giltiga 
ikål, att for Religion och S amhälle, fruk
t a  n å g o t  a f  d e f s  u n d e r f ö k n i n g a r .  7 :  1 2 1 .  

Pinto, författare till Boken: EfTay fur l a  

circulation & le credit. 44* 
Plikt, begrepet om detta ord. 2j 1 0 1 .  

Poiffy, Caille de Poifly , om inregiftrerandet 
a t  en ny Lag i  det ta  ümne.  29:  5 3 .  

Popignan, Bifkop i Puy, defs tvifligheter 
med Voltaire. 291 86. 

Pra/lin de, Duc, antager Thomas till fin 
HandSecreterare. 16 i 175. 

Prediko-dedamationen, Afhandling derom. 7 *  

32.  De vanl igaf te  fe l en der ut i .  3 6 .  

PredikoÅmbetet, om defs nytta och hur u den 
befordras; Recenf. 4: 88. 

Preßer, Afhandling om deras danande. 4; 
39. Hvarfôre de Sventke, mera an an
dra Ämbetsmän,  utgöra e t t  f tånd.  4 4 .  

Föremålen för deras arbete. 45. For 
dem nödvändiga egenfkaper. 46. Beliöf» 
va mera upplysning an lärdom. 48. Bö
ra vara mån af goda feder. 49. Tre 
flags kunfkaper oumbärlige. 65. Pracftifkt 
Seminarium för dem erfordras. 77. Hvad 
ondt namnet Preft åftadkommit. 94. Hvad 
de egentel igen Sro och böra vara .  9 4 .  

Skil lnad mellan Ap ofl larna och dem. 9 5 .  

Preflerfi-cipet, Strödda underråttelfer om det 
Franfy(l<a, vid flutet af Ludvig XV:s o ch 

D d 3  i  



4 3 3  Regift er. 

i början af Ludvig XVI:s Regering, og« 
' 8°- Exempel af oordentliga Prelater. 37 

följ. Sammankom!! att bifalla frivilliga 
' giïfvor till Staten. 93. Firar Jubileum 

1776. 102. 
Pyoctåkter, Afhandling om Produkter af jord, 

fom ibland gifva och ibland icke gifva 
Ranta; af A. Smith. 03: 125. 

Proßript ioue.r ,  Om deiTa grymheters utôf-
vande under Romerfke Triumvirerne. 

25: 43. 
Public Spirit,  på livad fatt den i England 

uppvnckes. '21 61. 
puiiEf och Comma, Reflexioner om bruket 

deraf. 5: 97. 
Pafvame,  den 4a-?.riga fchismen mellan ds 

Italien&a och Frsnfka forfvagade forft de
ras vålde. Ii: 98, 

PPfven,  hvarifrän taleßttet ga på P af v en. 

har fin upprinnelfe, 5i 98-

• Q. 
Qiiesnait ,  Ecohömifterne följa biindt och utan 

betydligt afvikande defs Läror. 25 i 77-
Qjrin, Londons ftôrfte Tragilke Acteur fcU 

fe Garricks tid. 16 t 61.5 

R, 

Ramsciy, Dav. Afhandling om Amerikanfka 
Staternas Pappersmynt, under Revolution 
nen. 27t 62, Rea-. 
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JReali/ation, förflag till Cr editfedlarnes rea* 
lifation medelft deras infattande i Ban
ken emot Ränta i redbart mynt, 
134. Underrättelfer om den år 1791 i 
Danmark började Succesfiva RealHatio-
nen af den Köpenhamnfke Bankens lö
pande ikuldfedlar. 44: 119. 

Recognitionsfiogar, om koltillgången deri-
från. 14: 147 följ. 

Reformationen, icke verkad på en gäng. 
5: 33. Afhandling om defs Caracter 
och följder3 af Gibbon, 8?* 

Regenter, upplyfte Regenter välja ämbets
män och förtrogna ai lika egenfkaper. 
2: 5 ( 7 .  Ej lycklige i mercantila före
tag och penninge-negocer. 65. 

Regerings fdtt, hvjlket är det bäfta. 4:84-
Reichenbach, KammarRåd, upför den för-

fta lerbyggnad i Pommern. 19: 114. 
Religion, h vad den Chriftna Reiigionskun-

fkapen innefattar, 4: 61. Förlorar lin 
verkan genom Ipecu'ativa och fruktlö-
fa lärofattler. 98, Delia fattfer upp
höjas af bedrägeriet öfver de praftilka 
fanningarna. 99. Kunfkaperna i Reli
gion böra alldrig vara ftridige med de
ras tilltagande i andra vetenlkaper. 10I. 
Afhandling om den varlamhet, hvar-
med man bör behandla religiöfa folk-
pieningar- af Hottinger. 5: 17. Obe-

D d 4 hag-
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*-

hagliga följder af nyhetsandan i Reli
gion. 30. Huru falfka begrep lättaft 
utrotas 39. Skaldeftycket kalladt: Re
ligion. 7: i. Om Religion haft något 
att frukta af Philolophiens underfök-
ning. i2i. Anmärkningar ölver defs och 
Chriftendomens öfverklagade förfall famt 
Tvångsmedlen deremot genom Theolo-
gifka Cenfuren. 21 : 6. H vad Reli
gionen icke är. 15. Afhandling om 
defs värde och nödvändighet. 36Î 1. 
Billig Reform i viiTa Religionen röran
de ämnen. 58- För h vad ändamål Re
ligionens Theoretilka fanningar äro gtf-
ne. jog. Hvari pra&ifk Religions-upp
lysn ing  be f t å r .  5 9 :  2 4 .  

Rep, om åtfkilliga lätt att tillverka dem. 
44: 369. 

Repertoryi Skrift, utgifven i England, 
hva r i  a l l a  nya  uppf inn inga r  i n fö ras  2 :  7 0 .  

Richelieu, Marfkalk, defs äreröriga rätte
gång  med  Madame  S t .  V incent .  29 :  74 .  

RiksGdldsContoret, defs CreditSedlar, jemn-
förde med Mynttecknen och MyntSed-
larne. 5: 70, 78, 79. Afhandling om 
RiksGä ldsCon to r s -hande l  m .  m .  g21  1 0 9 .  

Rikthuskållning, hvari den Svenlka huf-
fakligaft beftâr. n : go. 

Rik;Skulden, Svenfka, till h vad belopp ga
ranterad af Ständerna, 2 i 62. Huru 

myc-
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mycket nedfatt 3r 1795. 62. Är un
der ali jrmnförelle med den Engelfka. 
63. Afhandling om âtfkilliga fätt, bå
de att göra och betala RiksGäld. 5 X 
51. Enda medlet till defs afbetalande. 
71. Hifiorien om Svenfka RiksSkul-
den. 75 — 82. 

Rom, följderne af Konungaväldets affkaf-
, fände. 5: 115. Af lolktribunernas in

rättande. 117. 
Romane(k, Afhandling om rätta befydel-

fen af detta ord. 21 25. H vad der-
med egentligen menas. 30. Defs all
männa och vanliga bemärkelfe. 37. Ex
empel på Romanefka mennifkor. 38. 

Royer, Biikop af Treguier, öppnar Fran-
ika Prefterfkapets fam ni an kom ft år 1772. 
29: 93» 

Rue la, om denne Talares flora utförs-
gåfvor. 7: 39. 

Ruiiius, omdömen om defs Skaldeftycken. 
19t 4.  

Råg, tunn fåning af råg rekommenderas, 
44' 229. 

Riitteghigskoftnad, i hvilken händelfe den 
icke utan obiliighet kan åläggas den 
tappande, gg : 46. 

Rdttegångsjdtt, om Rättegångsfättet vid 
Domftolarne på landet, gg: 23. 

Dd 5 S. 
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S. 

Saltpeterjjudtri, Afhandling om inrättnin* 
gen devaf i Sverige. 36: 70* Huru 
länge Saltpeter hjeJpen utgått. 75. 

Samhället, om det haft något ait frukta 
af Philofophiens underfökningar. 7: 121» 

Samtal i de dödas rike mellan Voltaire, 
Fredrik II, en mängd Regenter och 
StatsMiniftrar. 11: 171. 

Samvetsfrihet, ädeit förfvarad af Philofo-
pher och verldlliga män. 5;  93.  

Sandjorden rid Falun är af 2:ne flag. 44 : 
247. -

Schimmelman, Grefve , Dan (k FinansMini-
fter, uppfinnare af den nya, realifations-
planen. 44: 130 .  

Schoultz, von Afcheraden, Carl Fredric, 
Baron och LandtRåd, förlvarar offent
ligen de lifegne Letterne mot fina med-
bröders hårda behandling. 29: 131-

Schröpf er, om defs magifka Scener. 9: 59 .  

Sedligheten, hvad den rena fedligheten är, 
4 4 :  I i .  

Sever/lads Säteri- fe Ekol/md. 
Sereniur, Bilköp, Defs Riksdagspredikan 

1765 om rätta förhållandet mellan Sta
tens högre och lä r̂e ämbetsmän. 56' 131. 

Strvetus a om defs förlö ljelfer af Calvin. 5 : 
91. 

Sici 
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Sicilian/Je a Aft onj ängen, harflöt mera af ett 
folkraferi än öfverläggring. 03: 53. 

SjelJMrlek, lkillnaden mellan denfamma 
och egenkärleken. 42'- 6. 

Si,'f ver i förflag att lata Staten emottaga 
det af enfkillta lâfom Län mot förmoti-

l i g  r ä n t a .  5 3 :  I 3 I *  
S'lke, filides hos Romare och Greker mot 

lika vigt i guld. 25 :  88. 
Sjuktroften; Skaldebref. 14: 6. 
^kaldebrtf tili menigheten.7: 8. Till Fru"", 

13: 3. Om mennilkomas olika vilkor. 

25: 3-
Skatte bonde, fvar pä Skriften kallad: En 

Skattebondes ftrödda reflexioner öfver 
Landtbruk och Bergshendtering. 21- 37' 

$kattejord, Afhandling om nödvändighe
ten af jordbrukarens oinlkränkta ägan
de rätt till jord, Femt om Sveriges 
Skattejord. 19: 39. Om urfprunget till 
den urgamla Skattejordens förminlkning. 
68, 7i- Tçkning af medlen att åt
komma Skattemäns ägande rätt till de 
Hemman, hvilkas räntor blifvit done
rade  t i l l  Ridder ikapet  och Adeln .  7 3  

följ. i Noten. Hvarifrån det fjelftagna 
väldet öfver Skattejorden härleder Gg. 
90 .  

Skatteköp, verkningsgrunder vid deras til
lå tande.  19 :  102 .  

Skatt 
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Skatt på Ränta famt pä Ränta at jord. 
36: 152. Skatt, fom utgöres, icke i 
förhållande till räntan, utan i förhål
lande till produkten af jord. 169. 

Skjuts, Afhandling om Skjutsinrättningen 
i Sverige. 16: 113. Rätta utvägen att 
på tjenligafte lätt fortfkaffa retande. 1 j 8. 
Är äg Ikjutslega i landet nyttig? 137. 

Skogar, pä hvad fätt de böra {paras för 
Brukens beftånd. 1: 51. Kronolkogar-
nes öden i Sverige. 14: 92, 107. 
Skattemannen får ej rödja fin Ikog, u» 
tan GrufRättens tillftånd. 122. Om de-
ras tillftängande för jordbrukaren, ig : 

87, 89-
Skottland har den bäfta uppfoftran och i 

följe deraf få förbrytare, n: 165. Folk-
mängden derftädes. 165. 

Skrifter af Sdlljkapet for allmänna Medèor-
geliqa Kun(kap er ; recenferade. g: 145. 

Skrämdftare, ftrödda Näringsmaximer af en 
Svenfk Skråmäftare. 42: 111. 

Skratt j Afhandling om de fördelar och o-
lägenheter, lom åtfölja Handtverkslkrån. 
43: 103. Hvad de äro. 103. Förde
larne upräknas. I04. Olägenheterna. 
Î04 följ. 

Skråordning, verkftälligheten af denna för
fattning fvarar ej mot defs innehåll. 
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Skrå-ämbeten och Måfierfinp, Fran (ka Par
lamentet anmäler till inregiftrerande en 
ny lag i  detta ämne. 29 :  54« 

Skädeplatfen, om den Svenfkas ofullkom
lighet i  älldre tider. 19: 18. 

Shuldebref, hvad det egenteligen är. 33: 98.  

Skåne, om Ikånlka hushållningen i allmän

het.  27: 123.  
Slafveriet och Slafhandeln, Afhandling der-

om , färdeles rörande Negrerne j Re
censer. 1: 91.  

Slagtkreatur, om orfakerna till den i S tock
holm inträffade märkeliga briften på 
Ilagtkreatur. 29: 204.  

Smickrare, h vari de lkiljas frän Berömma-
re. 2: 49,  52.  De kallblodige. 50.  

Samlas omkring Monarcherna och äro 
der meft farliga. 53.  

Smith, Adam, Afhandling om Handels-
fyftemet i  en Rikshushâllning. 23: 89-

Oni de produkter af jord, h vilka ibland 
gifva och ibland icke gif va Ränta. 125.  

Om Jordbruksfyfteniet i en Rikshushâll
ning famt om Economifterne i Frank
rike. 25: 43. Om HandelsBalancen 92. 
Om Pappersmyntet i Norra Amerikan-
Ika Kolonier ne , före Revolutionen. 27 ' 
57. Om jordbrukets förfall i Europa 
efter Romerfka väldets undergång. 93. 
öm Kjonojord. sg; 137, Om Belkatt-

ning. 
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ning. 36: 145. Jemnförelfe mellan 
Smiths och Tames Steuarts förtjenfter. 
44: 186. 

Sociäet, förtalet florerar der och i de fys» 
fellöla folkclaflerna. 2: 45. 

Sommarbetet> Tankar derom. n: 48. 
Sommar och Vinter; Poem. og: 1. 
Spalding, J. J. Defs Af.handling om Pre-

dikoÄmbetets nytta $ recenfer. 4: 88. 
Underrättelfe om defs lefnad. 107. 

Spaniorerna , om deras grymheter emot A* 
merikas infödingar. 23: 60. 

SpanmâlsMfî, tankar i anledning af den 
fom inträffade Sommaren 1798. 29° 
146. Om Spannmålsuplag. 159. 

Spanmåljhandel, frigifven af Konui.g Gu-
ftaf I II. 1 ; 5$, 

Spegel, omdöme om defs Föem: Guds 
Verk och Hvila. 19: 5. 

Spok/yiier och vidftepelje, Afhahdling derörtl. 
9: 10. Om Spöbwrädflans urlprung och 
fortgång till närvarande tid. 25. Tre 
grunder, hvarifrån den herflutit. 29* 
fhilofophi öfver fpökrädflah. 33. O* 
rimligheten af fyner be vi fes. Dår-
fkapen af all flags räddhåga för ande-
fyner , äfven om de voro möjliga. 40. 
Grunder emot fednare tiders underver-
kare. 63. Föremålen för alla Charlata
ners löften. (>7. 

Hats-
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Statshvâlfningar ; fe Sverige. 
StatsSkulder, Af handling om Theorien der-

för ; af Gents. 44: 15i-
Stiernhielm, omdöme o ra defs Poem : Her-

tides, ig: 3. 
Stilen, den andeliga, är icke fullkomligt 

värdig TidhvaSivets tillväxande i upp
lysning och odling, 4: 104. Hvari 
hemligheten af den juridifka ftilen lig
ger. 56: 45.  Om den goda ftilen. 46 . 

Stockjobbing, hvad dermed förftas. 5: 61.  

Stor Eld af liten Jfok; 1'oem. 59: 206.  

Strafflagarne , Afhandling derom. 27 • 47« 
Ojämnt förhållande mellan ftraffen och 
förbrytelferna. 53. Fortföttning af fam-
nia ämne, 2 Stycket. 29: 4. Om prin
cipen för ftrafflagarne. 15. 

Stryka ut, nyttan deraf för författare. 5: 
100. 

Stubbe - och röj/el-rdttigtet, Åboens , kom
mer ej i fråga vid Bruksägares Skatte
köp. 14: 123» Har ej lkyddat âboen, 
när Kronans jord blifvit fåld eller borrt-
gifven till Frälfet 19: 85-

Styrel/en, hvilka dels pligter äro, enligt 
den naturliga fri hetens fyftem. 25: 91. 

Stämningar (ke med mera omgång nu än 
i fordna tider. 33: 26. Den ovilkorli* 
ga ftämningstiden. 40. 

Stäng 
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Stdng/el/kyLiigheten, Lagens brifter i den
na del. ii : 46. 

Sully, Denna StatsMinifters förtjenfter mot 
Frankrike. 11: 176. Denna familjs 
goda karakter. 39: 46. 

Svaneholm, Säteri i Skåne, tillhörigt Ba
ron Macklean, om förträffligheten a£ 
derfiädes g jorde inrättningar. 27: 122. 
Om defs ltorlek och förfta utbrytning. 
130. Befolkningens progresfion. 131. 
Antalet af Farmer. 132. Charta öfver 
Frälfehemmanen Skurup, Hylteberga, 
Sandâckra, Saritslöf och Ängamöllan 
under Svaneholms Sätesgård. 151. 

Svedenborg, till den moderna vidlkepelfen 
höra äfven defs andefyner. g: 58. Al-
handling om Svedenborgianismen, My-
ftifka ordnar m. m. 75. 

Svedenftierna, Direflör, förfök att afJern-
malm nedfmälta fmidigtjern. 44: 371. 

Svedjande, det äldfta och förmonligafte od-
lingsfätt i Sverige. 14: 113. Tillätes 
ej på Allmogens enfkillda Ikogar i Ve-
fterDalarne. 125. 

Svenjka, huru man i allmänhet Ikrifver 
Svenlka. 36: 44« 

Sv er ige i Statshvdlfningar, Hiftorifka an
märkningar vid boken af dettta namn. 
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Syftemål, Ordets dubbla bemärkelfe. g: 

104 .  
isåaqvaruar, tanfédde lkadlige och fkogsö-

d a n d c .  1 4 :  I 2 0 .  A f l k a f f a s .  1 2 3 , 1 2 8 .  

iåuq till viinfkapens, frihetens och kär
l e k e n s  ä r a .  5 :  1 3 2 .  

Srldvsbetgning, fättet huru den förrättas vid 

t 1  a l u n .  4 4 :  2 7 9 .  

T. 

Tnck/amheten; Poem. 59: 213. 
Tai i anledning af Kon. GUSTAF iv 

AI OLPHS anträde till Regeringen j Re* 
e r n f e r .  1 :  9 3 .  

Taxor, huru litet de bidraga till hämman
de af vinningslyftnaden. ig :  63 .  

Tempelherrarne, förföljelferne mot dem. 

23: 55- ' 
Temperament pr, den vanliga, delningen det-

af oriktig. 4: 30. t 

Theodora, Kejlarinna , låter mörda hun» 
dräde tufe'n Mänichéer. 23 •* 47 . 

Theodnfms, låter mörda ett üort antal in* 
vanare i  Thefialonica.  25: 46 .  

Theologie, hvad df n vanliga hittills af-
b a n d l a t .  4 :  61 .  H v a d  d e n  r ä t t a  ä r .  6 3 .  

Thomas , Antoine Leonajcf, defs Biogra-
phi. 16: 170. Intages i Franlka A-
kademien. 180. Delar alla vittra för* 
fattares vidrigheter.  184 .  

E e Tjen>. 
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Tjenßefolk, Afhandling om Tjenftefolk 
och Legohjonsfiadgan. 32 ' 51. Svâ. 
righeter fom möta vid Lagens ftadgan-
de derom. 33: 63. 

Tjenßehjon, Om Lagar, fom förefkrifva 
Husböndefs och Tjenftehjons inbördes 
plikter. 44: 373. 

Tingftadiui , J. A. Dels Prof.öfverfättning 
af Job» recenler. 5: 135. 

Tionde y är en ganlka ojämn fkatt på ran« 
ta, och ett ftort hinder för odlingen 
och jordbruket. 36: 171» 

Titlar, öfverflödigt bruk deraf i Sveri
ge. 5: 108. 

Tontiner, hvaraf de fatt litt namn och 
befkaffenheten af deffa Lifräntor. 5 : 57. 

Tro , hvad den tro egentligen är fom Re
ligionen omtalar, 42: 92 följ. 

Tryckfriheten, Afhandling om Svenfka 
Tryckfriheten. 1: 1. Förfök att be» 
flämma dels nu varande lagliga grän-
for. I. Skiljaktighet i omdömen der
om. 8. Kännetecken på brott deremot. 
lo. Mifsförftådt nit. 23. Hvad defs 
ändamål är. 2: 67. Förlvaras högtid
ligen i Rådet af Konung Guftaf III. 
7: 26. ,  

Tun' 
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Tungan, defs affkaffanide ur Samhället. 

2: 42. 

Turgot^ hvaraf defs Adminiftration från bör
jan var utmärkt. £9: 52. Motfägelfer, 
dem han erfar vid inregiftrerandet af 
några Economilka Lagar. 56. Skiljes 
från Riksftyrelfen. 60. Afhandling om 
defs Intendents-förvaltning af Provincen 
Limoges. 32: 27. 

Tvångslån af gröfre och finare belkaffen-
het. 5: 66. Sverige har äfven erfa
renhet derom. 67, 

Ty/kland; fe Handelsrör elfe. 

TijflhetsEder, affigten dermed vid pen* 
ningverk. 2: 67, 

y. 

Ufven och Ör nen, Fabel j Poem. 21 '• 1 15. 

Uppenbareljen, defs forenlighet med för
nuftets bud. 2i: 19 följ. 

Uppfinnare i England njuta högft fjorton 
å r s  u t e f l u t a n d e  f r i h e t .  2 *  ? x»  

Uppfoflran, Afhandling om den allmän
na principen för defs verkningsförmå
ga. 4: 25. I egentlig och vidüräckt 

E e 2 be-
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bemärkelfe. 27. Anvisning ti!l e n Mo« 
ralifk ßarnauppfoftranj efter Kant. 44* 1» 

Upphandlings-Verket, Stadfäftilfe bref för 
detta Verk. 59: 169 , 172. 

Upplysning, Tnkaft möt den förmenta faran 
af dels framfteg befvarade. l : 42. O-
inlkränkt upplysning behöfves i alla 
konfter och vetenlkaper. 2- 73. Svar 
pä Irågan; Hvad är upplysning? af 
1m. Kant. 7: 15. Dito: H vilket är 
lättare att qvarhålla och befäfta all
männa fördomar eller att utbreda all
män upplysning ? 11 : 90. Hvari den 
allmänna upplysningen beffår. 90. För-
monerne deraf för niennilkoflägtet. 91. 
Defs öden från Marc Aurels tid. 92. 
Hindren derföre. 94. Följderne af upp 
lysningens fördrifvande. 95. De ande
ligas magt, ftörfta hindret för upplys
ningen. 96. Defs befordrings-medel» 
105. Defs praktifka nytta. 106. Svar 
på frågan: Har upplysningen vållat 
Franfka Revolutionen? 109. Hillorien 
om defs framfkridande till Boktrycke
r i e t s  u p p f i n n a n d e .  i r 2 .  

Upp/kattning, Anteckningar om extra-or-
dinära Contributioner famt Uppfkattning 
och förmögenhets-afgift, under Konung 
Carl Xil:s Regering. 59 : 98. 

Upp-
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17pp/kof, (killnad mellan vår och förra ti
ders upplkof vid Domftolarne. 33: 27. 

Urtima Ting, fvårigheter, fom dervid fö
refalla. 33: 36. 

Utfodring, förflag huru den bail kan verk-
ftällas. 44: 332. 

Ut I åknings Lagar, de olägenheter dem åt-» 
följa. 35: 84 följ. 

V. 

Paldenfeme, de andligas förföljelfer emot 
dem.  235  5 0 .  

f/allqviß, Olof, Defs Utkaft till en Hand
bok öfver Ecclefiaftique bef ordringsmâlj 
med Hiftorifka Anmärkningar om La
gar och brukligheter i defla ärender 
från Reformationen till närvarande tid 3 
recenfer. 7: 77. 

Valtersdorff, E. Fr. GeneralMajor, Öf-
verlättning af defs Befkrifning öfver 
Fängelfet i Philadelphia, eller det verk
liga förbättringshufet. 11: 114. 

Vatelet gifverThomas en Penfion. 16: i?4-
fermland, var till flor del obebodt i Ko

nung Carl IX:s tid. 14; 2x5. 

E e s  V e r -
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Vernouillet, följderna af defs umgänge 
med de Stora. 29: 71 • 

Vidßepelje; fe Spôk/yner. Hvilken den mo
derna vidlkepelfen är. g: 54. 

Visarf, detta ords betydelle. n; 3 9 .  

Vigtr Spart, inlkar för^ädrens Häfdelagar 
i träflakar. 11: 41. 

Vilhelmine, Ode till Vilhelmine. 9: 35. 

Vilja och fri vilja, hvad de äro. 2' 110. 

Vincent St.> Madame, fättes på Baftiljen 
af Marikalken Richelieu. 29: 74-

Viner, Engelfk Jurifl, inrättar en Juri-
difK P rofeslion i Oxford m. m. ig; 79* 

Vitterhet, Svenlka Vittérhetens Hiftoria; 
19 î i. 

Vittnen, om deras jäfvighet. 33: 42. 

Vdn/kapen, eller hvad man vill ̂  Poem. 
2 i :  I.  

Å. 

Åkerbruket, Underfökning huruvida det vo
re nyttigt eller icke, att uppbringa 
Svenika Åkerbruket till en fådan höjdj 
att äfven Spannmål fkulle kunna föras 
till utrikes orter. 9: 85. Något om 

Skân-
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Skânfka Åkerbruket och Åkerbruk i 
allmänhet. 271 120. 

Jjker-redfkap, om den fom erfordras vid 
Cirkulationsbruket omkring Falun. 441 
2 4 9 -

Åkerflrom, Joh., K. HiftorieMålare, Defs 
minne j recenler. 1J 87. 

Ä. 

Aran, detta ords urfprungliga bemlirka]-
fe. 44: 60. Hos de okunniga förvand' 
lad till ett blott donquixotteri. (jî* 

Ô. 
Ofverßodt A feift i Konung Carl XIÎ:s tid, 

Anmärkningar derorçi. 3g i 186 följ, 

Öfverfdttare, huru de i allmänhet kunna 
indelas. 36: 47. 

Ögat och Snus do!an, Fabel 3 Poem. 23 • J52. 



r  
Underrät te l fe :  

ft  ̂  ̂ ç 

L ä s n i n g  i  B l a n d a d e  Ä m n e n ,  

Forßa Årgången, innehållande 

N:ne 1 •— g .  kofta 2 : 32. 

Andra Årgången. •— g •— lg. •— 3. —-

Tredje Årgången. —ig—-32. — 4. — 
F jer de Årgången. — 33 •— 43. .—•3. —-
Femte Årgången. —44-—50. — 2: 16. 

L u s n i n g  f ö r  L a n c l t n l ä n ,  
5:11e Hafferi. kort.; 1: 4. 

R:dr 16: 4. 



Förklar ing 
Fig. i. Utvifar Plogens hela trävirke. 

A. Plogens fot, af björk eller annat ftarkt tråd, 6 tum bred med ea 
tillväxt qvift a. Pä denna fots ända b fåttes Plogbillen H (Fig ii). 

B. En Sia af flarkt trad, en tum tjock, häftad i A, och går genom 
Plogâfen C och handtaget D, 

C. Plogâfen af ftarkt tråd i fyrkant, fom trades på flån B utan att 
dervid fåftas, famt fpetfas få att den autingen ftåmmes genom fl eller låg
ges utanpå defs fida åt körkarlen. 

D. Ett rundt tråd, h varm ed Plogen handteras och /lyres, och hvarige-
nom Plogqviften a och Slån B åro ftåinda. 

E. En Mede håftad vid Slån F, genom hvars hojande och fånkande 
Plogen ftålles att gå till det djup fom âflundas. Denna Slå F, af en tums 
tjocklek, går ledig genom Plogâfen C och håftas med Kilen g. 

Fig. i| vifar Plogbillens H öfra fida. 
Fig. 11 vifar Plogbillens H nedra fida, defs omvikning d och defs 

udde m. 
Fig. 2. Utvifar Plogen i fullt ftånd med fin Bill, Fjol och öfriga Jernfmide. (Allt 

defs tråvirke år utmårkt med famma bokftåfver fom i Fig. i ). 
H. Plogbillen, fom med fin omvikning ( d fig. 11 ) trådes på P lo

gens fot A allt intill Slån B, och fåftes der ftadigt, hvarefter det vid Plog
billen faftvållade fkårjernet I med en fiadig fpik fåftes vid Plogâfen C. —• 
Vid denna Plogbiliens H påfåttning på Plogfoten A, bor noga mårkas, att 
omvikningen kring Plogfotens ånda val uppfylles, och att Plogbillens udde 
m få mycket fånkes, att da en aln lågges emot udden m och Plogfotexis ån
da n, bör emellan omvikningsftållet och alnen vara en tums öppning. Der-
af beror Plogens la gomt djupa gäng. 

K. Plogfjölen, fom fkall uplyfta, vånda och lågga fåran: den fåftes 
med en fpik vid Slån B, med fkrufven f vid Plogbillen H, famt med en 
ftytfa vid Plogqviften a ( fe e, fig. 3 ) och med en annan vid Plogfoten A. 

L. En Jernkrok, hvarpå fkacklarne fåftas, hvilken med Jernet M år 
faftfpikad vid Plogâfen. 

N. En Jernfinka med »ät., fpttf-r, flöge« omkring Plogâfen C ge
nom Plogqviüen a, på den uti denna figur nedliggande fidan, fö,r att med 
Kilarne k k kunna beqvåmligen rikta Picken till mer eller mindre tjocka 
fårors uptagande. 

Fig. 3. Âr en Planritning, fom vifar Plogens utfeende då den ar ftående. 
Fig. 4. En ftående profil, fom vifar huru fårorna L L Qjelpas och låggas på hvar-

andra, faint till hvad tjocklek och bredd de bör* p löias. då en gammal 
Lind eller Äng fkall till Åker uptagas. * * 

Fig. 5. En Rift. Rift. 

ijfver Tab. I. 
A. Rifl-åfen, af björk eller annat hårdt tråd: den bor hafva tums 

tjocklek öfverallt, och år för öfrigt af den fkapnad fom figuren utvifar. 
B. Slåar af § tums tjocklek. 
C. Handtaget, hvarigeoom Slåarne B åro ftåmda och fåftade: det har 

i i tums diameter. 
D. Skacklarne med fina Slåar E E , hvilka fiftnåmnda hafva få flora 

och runda häl, att Riftåfen A deruti kan ledigt omkringvridas. 
F. En ledig fåft-pinne, genom hvilken fkacklarne kunna tagas från Riften. 
G. Tvånne Jern-fkenor, hvaraf den ena till hela fin tjocklek inftåm» 

mes i Riftåfens A öfra fida, och den andra på famma fått i den nedra, 
hvarmedelft Rift-jernet H, fom år ftâllagdt och hårdadt, blir ftadigt och 
faft fittande då det deruti infåttes och tilldrages. Riftjernet bör alltid hål
las hvasft. 

Fig. 6. En trekantig Akerharf. 
A. Ett hufvud-tråd; B tvånne fid-tråd, och C ett tråd baktill, alla 

af famma tjocklek och bredd, famt Slån D af en tums tjocklek. Till den
na Harfs beqvåmare h andtering, fåftes vid hufvudtrådet À handtaget C. 

F. Harfpinnarne, fom fåftas ge nom fkrufvar g.  
H. Ett Jern, faftfpikadt vid Harfvens fpitfiga ånda, hvarpå fkacklar-

ne hakas. 
Fig. 7. Vifar Harfvens nedra fida. 
Fig. 8- En annan Akerharf för 2 dragare. 

A. Defs harf-tråd, hvaruti pinnarne F åro fåftade med {krufvarne g. 
B. Slåar af furu, fom bevara harfven ifrån att blifva vind, och in-

tappas i tråden. 
C. Fåft-jern vid Slåarnes bagge andar. 
D. Handtaget. 
F. Harfpinnarne. 
H. En Jernring till fkacklarnes påhakning, med kedjan k fåftad i 

harftrådet medelft fkrufvarne I. 
Fig. 9* Nyfsbefkrefna Akerharf i profil. 
Fig. 10. Skacklarne, hvaraf A år en krok af tråd, genom hvilken Slån B år fatt 

och fåftad. C Skackel-ftånger af tråd. D nåtta Jern omkring Slåens andar. 
e Fåftjern att fafthålla Jemen D. / Jernringar, invållade i D. 

Fig. II. H. En Jernkrok faftfpikad vid trådkroken A, och ib m vid harfningen 
hakas i Jernet H ( fig. 6 ) och ringen H ( fig. 8 )• 

I. En Jernkrok fpikad pâ öfra fidan af trådkroken A, för att derpâ 
haka mellan-fkackeln når 2:ne dragare nyttjas för harfven. 
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