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UTGIFVET AF 

m ©. ©eifet. 

Ms® .1* Januari Måna®!« 4838« 

Denna tidning, hvaraf en nummer, utgörande omkring .ett tr yckt 
ark, utgifves i slutet af htfarje manad, kommer att innehålla re
censioner och öfversigler af skrifter, hörande till arets Litteratur. 

• ; —=wssss333M# —-

F é B O B » .  

At t  utgifva en Litterär Tidning, som tillika srkrifves, 

eller åtminstone kan skrifvas, af Utgifvaren, är i kort

het planen för detta Blad. 

Det personliga i företaget kan tydas såsom e tt Stort 

anspråk; och stora anspråk pläga ej sällan dölja sig 

bakom stora ursäkter. Den som skrifver dessa r ader har 

in i*a sådana att förebara — h varken vänners råd eller 

gynnares uppmuntran. Han har endast manat sig sjelf, 

och beslutet, ursäktligt eller icke, är fullkomligen hans 

eget. 
Den bekännelse må han dock genast göra, att han 

biifvit emot stora företag, och får dermed älven angitva 

måttet af sitt eget. Med stora företag (ty företag är ej 

det samma som fullbordan) menar han i synnerhet  såda

na, som taga ett stort anlopp med många ben, hvarvid 

mycket hojtande blir oundvikligt. 

Således intet stort företag —• utan ett litet — af 

en man, med en mans krafter — och dertill af en, som 

h varken Sr eller vill vara/viilg.on mästare uti Israel — 
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utan Ivertom, af en, som i sanning ännu är en lärjunge, 

och hoppas till sin Gud att det få förblifva. Straffet 

eller belöningen, för sin förmätenhet, är han färdig att 

bära. 

Saken är: jag har varit med inånga på vägen —* 

äfven med dem, som i verldens ögon röra sig uti oli

ka riktningar. Min innersta tro har alltid varit ge

mensamheten af målet. Om vägarne har jag förr varit 

mycket benägen ait disputera. Jag har blifvit det allt 

mindre, och tackar himlen derföre. Troheten i bemö

dande har deremot för mig fatt allt högre värde. En 

redlig arbetare är Guds ädlaste verk. Lefve arbetet! 

Lefve arbetaren! — Och en arbetare är äfven jag. Det 

är det enda, hvaraf jag vill berömma mig. — Om för 

öfrigt, under sådana strof- och arbetståg, mina så väl 

praktiska utsigter, som theoretiska insigter lidit någon 

förvandling, torde man finna detta liksâ naturligt, som 

att förändringen uttalar sig. Efter den yttre konseqven-

sen i ordalag och åthäfvor frågar jag föga. Jag har 

gjort uppoffringar nog, att endast behöfva afse d en inre. 

I sjelfva verket har jag aldrig tillhört något parti, ej 

ens mitt eget, om ett sådant funnits. Men sätter någon 

synnerligt Värde på att förebrå mig ett affall. Välan! 

Jag har då affallit ifrån mig sjelf ; livilket också ej ska

dar, der det befinnes med skäl vara för sig gånget, 

Föi- a tt hålla någon reda på eri mångfaldig och 

temligen oregelbunden läsning, har undertecknad haft 

för sed, att göra anteckningar oin och ur det lästa, i 

den mån det interesserat honom. De lia naturligtvis va

rit inskränkta inom krets&ffljgpfô^ans studier (från hvilka 



naturvetenskaperna, ty varr, äro uteslutna) och isynner

het sträckt sig till Historia, Philosopki och Vitter
het, i och för sig sjelfva och i sin användning. Det är 

sådana anteckningar, — något mera utarbetade, men ej 

mer än lofvas kan af en inan, som deråt blott får egna 

en del af sin tid — hvilka han härmed på försök vågar 

förtro åt allmänheten, öfverhufvud komma de att hålla 

sig iriom årets litteratur. Undantag, särdeles i början, 

förbehåller man sig dock, äfvensom att någon gång, om 

tillfället så skulle medgifva, få kasta en blick utom fä

derneslandet. — Planen är, såsom man ser, ingalunda 

skarpt begränsad. Men Utgifvaren är rädd för utförliga 

prospekter. Hvad i följe deraf detta Blad icke är, 'eller 

Vill blifva, har han genast lätt att säga. Det är ingen 

politisk tidning, ehuru det ej kan vara främmande för 

fosterländska interessen — det är ingen litteraturtidning, 

som kan göra minsta anspråk på fullständighet. Det 

tilltror sig mindre att gifva, än att emot t aga ljuset. 

H var verkliga ljuspunkter äro, deråt skall man, hop

pas jag, finna det vändt; om det också ej kan företaga 

sig att räkna alla himmelens stjernor. Hvad det för 

öfrigt vara månde — må det sjelf förtälja, om någon 

vill hora derpå. 

Upsala den 12 Januati 1838. 

SS« Cr. G. 



Tal vill invigning af nya Katedral-Skole-

Iiuset i Ux»sala d. 21 Ofct. 1835. — Uti H. 

M. IConungens och H. It. H. Mronprin-

s e n s  h ö g a  o f v e r v a r o  a f  * f f .  O .  W a E l i n  

Erlie-Bisfeop. 

Jag var närvarande vid delta tillfälle, jag hörde detta Tål. 

Talaren liar rätt, det var en högtidlig dag. Hvem säg, hvem 

kunde se utan rörelse denne ärofulle, åldrige KONUKG, Hans 

ädelt manlige Son vid Hans sida; vid Hans fötter, kring Hans 

knän "denna blomstrande krets af barndom och ungdom med O 
glänsande, tacksamma blickar; rundtomlmng, lärare, förmän, 

föräldrar, vänner, ett litet folk, alla förenade genom samma 

känslors band? — Man tyckte sig se hoppet och minnet med 

sina skönaste kransar smycka det närvarande. Dertill klan

gen af den Wallinska vältaligheten, som, lik en tempelklocka, 

dånade fram och tillbaka öfver församlingen! 

Likväl hörde jag ej talet med oblandadt nöje; emedan 

det snart gick ifrån sitt första föremål. Anledningen till fe

sten var af ett så allmänt menskligt intéressé. Ämnet tyck

tes mig sa klart, som en vacker källa midt ibland ängens 

blommor. Hvarfor ej derutur ösa de för dessa unga sinnen 

närmast lämpliga betraktelser? Vore dessa ock vanliga och 

ingalunda utsökta: livad mer? — Hvad är vanligare än ljuset, 

än vattnet, än alla naturens enklaste, och likväl kosteligaste 

gåfvor ? Det ligger i det simplaste, vanligaste, hvardagligaste, 

Gudilof, en rikedom af gömd, ofta glömd, herrlighct, som — 

vare Gud â nyo och i evighet lofvad! — är outtömlig. I)å 

talet snart lemnade den närnda, af mig uti inbillningen skådade, 

källan ur sigte, eller snarare grumlade den med uppfiskan

de frän botten (der de gerna kunnat få ligga tills vidare) 

af de särskilda, så mycket debatterade, uppfostrings- och un-

dervisnmgs-systemerna, — studsade jag, och tänkte vid mig 
sjelf: här är trätovattnet." 



Dervitl gjorde mig mitt minne en otjensi. Jag hade, 

äfv.eix jag, af min öfverhet Varit kallad, att yttra mig i de 

flerfaldiga öfverläggningar, som, i de for undervisnings-verkens 

granskning tillkomna kommitéer, delat både dessas ledamöter 

och allmänheten, och hade derv.d fattat posto ibland försva

rarne af det gamla. Der syntes äfven, men hördes mindre, 

nuvarande Erkebiskop Waliin, utmärkt genom en nästan al

drig a [bruten tystnad, Det är sant, nära ett tiotal af är ha

de sedermera förflutit. Men hans röst hade i dessa frågor, 

äfven under denna tid, föga varit offentligen hörd ; ehuru hans 

nit för det uppväxande slägtets bildning visat sig praktiskt 

fruktsamt. Jag väntade af honom i sådana ämnen, pä den 

höga plats han nu innehar, likaledes en stilla, ingripande, troli

gen medlande verksamhet, men utan utropstecken; icke grund

dragen till ett nytt systern för allmänna uppfostran i ett tal, 

närmast egnadt åt skolungdom, men kan hända mindre egnadt 

att ingifta förtroende för det lärosätt, hvarunder den uppväxt. 

1 denna miss-stämning anslog hos mig för tillfället mycket af 

det verkligen praktfulla i den Wallinska vältaligheten såsom 

falskt. Här är otvifvelaktigt den största rhetoriska förmåga i Sve

rige, och en förmåga i alla tider sällsynt. Dess säll&porda för

träfflighet kan måhända cj bättre uttryckas, än om man sä

ger, att man kör, äfven då man läser, ett Wallinskt Tal.. Så 

mäktigt, kraftfullt, klangrikt är tonfallet i hans språk, hvilket 

han behandlar såsom den fulländade mästaren sitt instrument. 

Men tilläfventyrs spelar han för mycket utan dämmhamrar, 

eller kläppen i tempelklockan svänger stundom för häftigt, 

fram och tillbaka lorbi medelpunkten, eller, med andra ord, 

dc rhetoriska figurer, som kallas Hfperhol och Amplifica
tionförekomma nästan för ofta. Med dessa intryck gick 

jag, efter slutad ceremoni, ur den nya skolsalen;- men det 

jjr ej med dem jag vill skiljas, hvarken från läsaren, cllci 

från mitt ämne. 
Jag tänkte på denna man, som jag så länge älskat och 

ärat. Hans mildaste psalmljud smögo som melodier öfv.er 
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mitt hjerta. Jag befann mig ktor vid den klara källan midt 

ibland ängens blommor, och anade, att jag här såg lians in

nersta inre, och att bäckens sorl, innan den som flod bru

sade i kaskader, var hans själs egnaste sang. Jag tänkte pä 

lians, ej blott i ord, men i gerning ådagalagda, kärlek för 

barnen, lör hela det uppvexande slägtet, mest för det genom 

fader och moder eller öden och förhållanden, ty: värr, mest 

vanlottade unga slägtet inom hufvudstaden, der han sa länge 

ägt fältet för sin kristliga: verksamhet; och jag kände att jag, 

i denne Prelat, ej blott hade ett yttre, utan äfven ett doldare 

inre, en man, ett hjerta för mig. -—- Dervid utropade jag: 

lappri med alla systemer! — och tror nästan att jag dervid 
slog i kull en stol. 

Det blef ingen vidare revolution utaf; men väl hade en 

sådan långt för detta föregått hos mig sjelf, som, om jag min

dre såg på det tillfälliga än det väsendtliga, ställde mig på 

samma medelväg, hvilken äfven Talet antydt. —+, Jag vet ej 

om de liberalare theorierna här vilja skryta af en seger; men 

visst är, att Philantropien eröfrat mig ät dem. För mig har 

det skolsystem blifvit det bästa, som utsträcker uppfostrans 

fördelar till det största antalet af medborgare, liksom jag an

ser den regering och det regeringssätt för de bästa, som be

fordra det största antalets lycka. Det förra är ett' stort me

del till det sednare: ett ändamål, som för Öfrigt väl kan vin

nas på flera vägar, men hvartill grundligaste och säkraste 

medlet dock lärer vara, att hvar och en, så vidt möjligt är> 

sättes i stånd att lagligen och lofligen taga vara på sina egna 

angelägenheter. ; Man må ej tro, att genom denna, den 

individuella frihetens framsteg, som är historiens egen rö

relse, det allmänna kommer till korta. Tvertom det finnes, 

i andans som naturens rike, ingen undantagsfriare lag, än 

den, som oupplösligen förbundit båda. Genom det individu

ellas utbildning kommer det hela, det allmänna först riktigt 

ii ani' genom skenbar söndring först den rätta föreningen. — 

Sa gerna må du gripa in i solarnäs banor, som i denna fri-



betens eviga Jag. Med eller mot meuoiskornas vilja gör den 

si"- «ällande — och likväl är det viljan, som derigenom 
b ö '  J 

kommer allt mera fram, nemligen det i grunden förenande 

af alla viljor. Denna deras himmelska hemgift skall ut i da

gen, till offentlig välsignelse eller fördömelse, allt som de 

till den förhålla sig. Söka de i sin individuella riktning en

dast sig sjelfva, så träder emot det återvändande moraliska 

chaos nödvändigheten sjelf i sin strängaste, mest straffande 

gestalt; söka de det högre, gemensamma, så upptager det dem 

också välsignande, belönande i sitt fria sköte., - Och domen 

sker h var dag. 
Jag skulle här kunna komma i god fart att predika la

gen. Vi vilje låta det vara. Lagen gör sig i godo eller on

do gällande, och har predikanter nog. Evangelium är livad 

som ock göres tiden beliof. Dessförutan förstår den ej heller 

lagen. Man deklamerar så mycket emot en öfverhand tagan

de materialistisk riktning. Jag tror ej man tyder den rätt.,—-

Jag fyller i dag mitt femtiofemte år, och tackar Gud, att 

jag ser himmelcn öppnare öfver jorden, än älven i min ba rn

doms drömmar.—-Ack månge törsta! Gif dem den laskandc 

dtycken ! De skola vara tacksamme äfven för en droppa deraf. 

Det finnes stora anor i menskligheten. Men deras adels-

bref måste tid efter annan förvärfvas å nyo, om dermed 

skall hafva sin riktighet. — Hvcm var den forste adelsman

nen, af h vars ätt kon ungarne komne äro? Det var hjel-

teii, som lärde menniskorna livad styrkan förmådde till deras 

yät Hvem den förste presten? Den, som lärde, att den 

uppoffrande kärleken är ändå det starkaste i hiuunelen och 

på jorden. Dermed togo begge sitt adelsbref af menskhghc 

ten; men uppoffring för likar var adeln i begge .biefven. 

Glömmes v ilk ore t — så komma likarne; och de lia kommit. 

Följden var det tredje ståndets emancipation. Den sked

de med en omstörtning, som svängde det samhälle, hvari den 

utbröt emellan anarkiens och despotismens ytter ligheter. Men 

redan förut hade on ny kraft samlat sig o mkring medelpnnk-



ten, förstärkt genom affallen från alla stånd, ehuru mest be-

slägtad med det tredje. Det var den så kallade Medelklas

sen. Den begynner sätta sig allt mer i sitt välde. Den bar 

tagit vapnen, lagarna, industrien i sin band. Den bar intelli

gensens kraft för sig. Hvem kan undandraga sig dess inflytelse? 

Från denna nya samhällsmakt utgå äfven de, dels re

dan (annorstädes mer än bos oss) verkställda, dels ännu for

drade förändringarne i uppfostringsverket. Det är öfver tjugo 

ar, sedan jag först begynte tänka ocb yttra mig i dith Örande 

frågor. Vid noga re efterseende bar jag bakat upp hela mitt 

förråd af argumenter i det ämnet på en enda spik —- skill

naden emellan en så kallad offentlig klass och en närings-o o 
klass —• och en deraf deducerad skillnad emellan publik 

uppfostran, som bör vara statsbestyr, och privat uppfostran, 

som bör förblifva enskildt bestyr. •— Spiken, misstänker 

jag, lärer vara slagen i en öfverflödig vägg. Ty ponera, att 

den nyare tidens rörelse bestått deri, att hvad man kallat 

näringsklass blifver en offentlig klass, ett nytt uttryck af det 

offentliga lifvet, så har jag arbetat på en skiljevägg, som 

ingen ting skiljer. Jag har nu sett mig om på båda sidor. 

På den ena sidan, den gamla sidan, den lärda sidan och 

min sida, skulle väl den egentliga, rätta, förträffliga, offent

liga andan och lifvet florera. Så är det skrifvet, och så har 

jag trott. Det är ej utan, att den der ock går igen från 

fordna dagar, men är i aftagande och vet ej rätt besked. 

Pa den andra lefver den uppenbarligen, i tilltagande. — För 

min del förmenar jag således oförgripligen, att, om man helt 

sakta bortflyttade väggen, derigenom ingen olägenhet uppstode, 

utan tvertom ömsesidig fördel. De, som deraf vänta en g ruf-

lig omstörtning, skulle förvåna sig, huru litet oväsende d eraf 

följde i verlden. 

Men den så kallade klassiska lärdomen fnio-e maka åt 

sig. — För mig gerna. Jag har länge önskat den, i stället 

för ett bred t och svagt skenlefverne, ett koncentrerad t, ett 

verkligt lif. Död fruktar jag ej för detta lif. Jag har ock 
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smakat deraf. Jag är af den), som tro pä dess odödlighet. 
Genom odödliga mödor har det ock i den nyare verlden 
fqrst gjort sig äter gällande. Den gamla litteraturens âter-
upplifvare äro bland mänsklighetens Heroer, som underkastat 
sig otroliga arbeten för sitt slägtes bästa. Deras verk har 

blifvit fortsatt af stora mästare. Det är den klassiska lärdomens 

adelsbref. Det bleknar, om det nyttjas såsom skyddsbref, der an

språken ej mer motsvara verkligheten. Der af kättare i de lärdas 

läger. Skall jag nämna en af de största? Det finnes intet namn 

med bättre klang i den klassiska lärdomens rjke, än Fredrik 
August Wolfj som vågat kampen med Homer. Han säger: 

"Den, som ej vill blifva lärd, bör ej sysselsättas med de 

gamla språken; ty en ytlig kunskap duger till intet. Det 

fordras redan mycken tid att göra sig bekant med de gam

las anda; hvarföre mängden, så mycket möjligt, bör syssel
sätta sig med nya språk och sakkännedom" *). 

Men återvändom till Talaren! — "Frågan om vigten 

och angelägenheten (yttrar han sig) af en till sedlighet och 

kunskap samverkande, ändamålsenlig ungdomsbildning, kan 
ej hos odlade folkslag finna mer än ett svar, och behöfver 

ej bland oss framställas. Det är blott frågan liuru, som 
bland oss framkallat olika meningar, ehuru lika ädla till 
grund och syfte, kämpande ej för egen men sanningens se

ger, högaktande h varandra under sjelfva kampen, och skå
dande med samma längtan, samma hopp, mot stunden, då 
frid skall mäklas af den lugna besinningen och en samlad 

erfarenhet stadfästa fördraget. Hvacl lider liden? Må Vak

ta ren a svara, när Konung och Folk med helig rätt tillspörja 

*) Wer nicht Gelehrter werden will, darf nicht mit den alten Sprachen 
beschäftigt werden, denn eine oberflächliche Kenntnis! taugt gar nicht. 
Es gehört schon viel Zeit dazu sich mit dem Geiste der Alten bekannt 
zu machen, wesshalb die Menge sich mit neuen Sprachen und mit 
Sachkenntnis? so viel als möglich beschäftigen muss. Fr. Aug. Wolf. 
Uber Erziehung, Schule, Universitet (Consilia Scholastica) aus Wolfs 
litter. Wachlasse zusammengestellt von W. Körte. Quedlinburg 1835. 

Jag citerar efter en Tidskrift. 
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oss dcrom. Äfvé» jag ställdes oförtänkt i väktarerådet pä 

murarna af dfet Zion, i h vars- vänliga skygd meanisko-odlin-

gen både gladeligast och tryggast knyter sin knopp och slår 

ut sin krona. Skulle jag ej bekänna min tro, att Fredsför

slaget i sina grundlinier redan ligger färdigt inom oväldiga 

bröst, och att fredens vilkor mellan de krigförande Ideerna 

är icke någonderas nederlag, men hvarderas befästade rätt, 

— icke utrymmande af fältet, men fredligt sammanboende 

derpå, — icke söndring och förstörelse, men förbund och 

styrka. Det gamla Rom, till omfång och inflytande redan 

inskränkt af tidernas och tingens makt, bör ej längre äflas 

om ett uteslutande välde öfver vevidén, Sö m ej mera har det 

af nöden, och derföre ej fördrager det. Det klassiska släg-

tet skall uppfriskas af inströmmande bildsam lifskraft, men 

icke förträngas af en bildstormande våldskratt, —- skall gdva 

med sig af rummet, men ej öfvermannas af mangtalet, ej 

utrotas af en orolig nyhetslustas förfinade barbari. Den nya 
Stammen, som, med ungdomligt mod, på Laviniska stranden 
tillkämpat sig borgare-rätt och penater, skall vörda Capito-
lium och Forum och Tusculum och Tibur. Med vörd

naden för det i sitt slag fulländade, som de gamle tankens, 

handlingens och konstens Heroer efterlemnat, —- med helgd-

liållandet, vården och an vändeisen af detta rika arf, stå och 

falla själsodlingens och menniskövärdets grundfästen: veten

skapen, ideerna, det rena sannings- och skönhets-sinnet, den 

äkta humaniteten. Förloras dessa, hvad är väl qvar? -— Må

hända en färdigare räknekonst att förvärfva och njuta, en 
mera utstuderad lefnadsklokhet att begagna medlen derti.ll, 

en lifligare pristäflan om högsta vinning för minsta besvär, 

en vaknare nppflmiingsgåfva på ginvägar till timlig välbehåk 

lenhet, en allt utbreddare behändighet att tillegna sig dem, 

en i massorna rörlig råkraft genom sannolikare hopp om 

byte eller genom en stegrad ärelust på ytligt skimmer. Ditåt 

lutar tiden med sin tankeri ktning, sina maningsrop och mängd-

den af sina fostringsläror, Gagu, praktisk användbarhet, ma-
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teriel förkofraa, är dess lösen. Och vi fordömme den icke; 

vi I je blott att. deu ej skall öfverljuda andra och djupare rö

ster, med h vilka den både kan och bör bringas i samklang. 

Det är, i värt slägtes utvecklingsgång, något som är öfvér 

den enskilta nyttan, öfver sjelfva samfundsnyttan: det är vår

den om mensklighetens högre lit, Ii vilket, från sin ljusa, 

mot oändligheten sträckta bana, genomtränger och förädlar 

allt, som på jorden, under längre eller kortare stadier, går 

parallelt med dess linie. Hon är grundlinien, efter hvilken 

' allt måste mätas och jemka sig, om det skall äga värde, och 

till hvilken allt måste hänföras och trygga sig, om det,skall 

äga bestånd. De jordiska intressena kunna korsa henne eller 

skilja sig ifrån henne; de straffa sig då sjelfva. Men hon 

viker ej ur sin led, om ock få äro de som finna henne. 

Och finner henne en gång ingen, sa går det som med Evan

gel i i ljusastaka, der första kärleken öfvergifves: den varder 

bortstött af sitt rum. Det blir svårt att sedan tända den; 

och den ersattes ej med skenet från de kol-eldar, vid hvilka 

den jordiska fliten spinner sina tradar, bakar sitt bröd eller 

smälter sina metaller." 

Detta är lika väl sagdt, som sant tänkt. • En an

märkning skulle vi vilja tillägga. Angående tidens materiella 

riktning, mot hvilken, från vissa håll så ordas och • rustas $ 

månne den Evangeliska parabeln om Bjelkcn och Grandet ej 

vore der vid en smula användbar? Mot det materiella svarar 

det spirituella, mot det reala, det ideala; och det sednare är 

ju det högre, ädlare, mäktigare? Skulle ej, om materien så 

gäser, det ideala ha liksom råkat i lägervall; och är detta 

sjelfva det idealas skuld? —• Vi ställe här frågan till en 

mild och christelig domare, som sjelf citerar versen: 

Iliacos intra muros peccatur et extra. 
Den som vill, kan ha tillfälle att öfvermätta sig på de 

ideala pretentionerna. Oss har detta vederfarits i fullt måttj, 

helst vi varit mid t i lägret; i hvilket någon oro utan tvifvel 

skulle verka helsosamt 
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Och är det ondast barlast> som denna materiella verk

samhet skeppar pä tidens ström? Står dess handelsflagga ej 

under skydd af något andeligt konvoj-kommissariat? Jag 

skulle tro, ett sådant liar sin band med i spelet. 
Kanalerna, ångbåtarna, jern vägarna, all denna indu

striens genom verldshandelii mångfaldigade, förkofran, hela 
denna fredliga, jordens alla slägter snart omfattande, ge

menskap, är det endast varor de omföra ? Mig förefaller det , 

äfven i fråga om tankevexling och tankealstring (ty det för

håller sig på det ideella gebitet, som inom det materiella, 

att ömsatsen ökar produktionen), mig förefaller det, säger jag, 
liksom sage man bär den nästa stora epoken till Boktryc

kerikonstens uppfinning, och en större. H vilken verld af 

intelligens är ej här i rörelse? Ha ej alla de praktiska ve

tenskaperna här sitt egentliga fält? I sanning, det båtar 

föga, att, med tillslutna ögon och föråldrade anspråk, tro 

sig kunna stämma tidens <?eh Iii vets ström? — Nej, här 
for c! ros äfven i den moraliska verlden nya källor, eller ett 
alfvarligare begagnande af de eviga gamla. — 1 allmänhet 

fruktar jag, att bokregementets tider äro förbi, äfven i den 

så kallade lärda verlden. Den har sjelf icke minsta andelen i allt 

det missbruk, hvarigenom ordet, så till sägandes, förnött sig, 

och snart blott till tidsfördrif fyller menniskornas öron. Här 

fordras och behöfves i alla vägar det ord, som tillika är lit 

och handling. Så vida må vi alle tänka på, att göra var 

vetenskap praktisk. 
Ideerna! De höga ideerna! — Jag liar ock om dem fört 

allehanda tal ; och hört mera, än det är godt att minnas. 

Skulle de ej, i och för sig sjelfva, helt enkelt vara de odöd-

Jicra tankarna hos menniskan, de enda, som öfvervmna verl

den? Eller i vidsträcktare mening: alla de tankar, som 

menniskan ej skäms att tänka äfven under den tidigaste före

s t ä l l n i n g  a f  G u d s ,  s i n  S k a p a r e s ,  a l l e s t ä d e s  n ä r  v a r e l s e ?  l e t t  

sådant tänkesätt, sträckt till det hela af mensklig verksamhet, 

tigger en 'Välsignelseden välsignelse som fattas verlden, och 
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geografi 

endast ger verklig forkofran. Här är en vetenskap att lägga 

sig på, bog nog för den högste, och för den lägste tillgänglig. 

Vi sluta med att anföra Talarens uppfostringsplan, och 

deraf draga ett enda allmänt resultat, förbehållandes oss, att 

framdeles mera specielt inga uti ämnet. 

"Basis (säger Herr Erke-Biskopen) är Folkskolan. Der 

måste läras först och främst det för alla nödiga j som 

är religionskunskap, och livad som för dess bibehållande och 

förkofrän är vigtigt, nemligen färdig innanläsning. Der må

ste vidare vara tillfälle att lära det för alla njttiga, 
som är hjelplig skrifkonst, det allmännaste af räknekonsten 

samt de enklaste begrepp om naturen, verlden och fosterjor

den. Härmed slutas det första bildnings-stadium, h varvid de 

flesta naturligtvis skola stadna. Det utgör ett helt redan för 

sig sjelft, emedan det både gifter i jemnt matt hvad ingen 

får undvara, och dessutom ett öfverskott, hvilket lör dem, 

som böra eller kunna mottaga det, är tillgängligt och för 

den "raden tillräckligt. Men för dem, som af särskilta (inre O  . . . . . . . .  
eller yttre) skäl behöfvä mer, utgör det tillika öfvergången 

till ett annat stadium. Gossen är nu 10 eller 11 år gam

mal, kan sin katekes, bibliska historien i sammandrag, läser-

färdigt innan, och, om han genomgått kursen, skrifter läslig 

stil, känner de enklaste räkneformerna samt grunddragen af 

°'cofrrafi och historic. Han är bland dem, som af yttie eller Ö Ö 
inre skäl ej far stadna inom den egentliga arbetsklassen ; han 

måste der fö re in pä den högre kunskapsbana, men hvilken? 

Det vet inan ej. Vid den åldern kan ej frågan ännu besva

ras: livad mann varda af detta barnet? Det är dock 

af hög vigt att få svar derpå,— och detta skall sökas under 

detta 2: dra stadium, b vars längd jag bestämmer till tvänne, 

högst trenne år, under hvilken tid gossen sysslosättes med 

ämnen, som äro i allmänhet bildande och för hvarje bildad 

Svensk man gagneliga eller prydliga. Hit Hörer: modersmå

lets grammatikaliska inlärände, fortsatt undervisning i reli

gion räknekonst, geografi och historié, särdeles fädernes-
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landets, skönskrifning, linearteckning, första elementerna i 
geometri, läsning af tjenliga forn- och folksagor, deklameran
de, äfven sjungande af valda Svenska sånger, och allt detta 
i behörigt förhållande afvexladt med gymnastiska öfaingar. 
Detta andra stadium, som, lika med det första, både utgör 
ett sjelfbestäende helt och derjemte en Övergångsperiod, är 
genomlupit vid 12 till 13 ars ålder; och, likasom vid det 
förstas slut, mängden afgick, för att stadtia i den stora ar
betande massan, så afskiljer sig ock nu sjelfmant en skara, 
för att, med det mått af kunskaper den hunnit förväriVa, 
söka en tidigare utkomst t. ex. i så kallade bättre handtverk, 
eller som bruks- och handelsbetjente, underofficers-kadetter, 
klockare-lärlingar, skrifvare-biträden åt flere slags embetsmån 
o. s. m., som ej beliöfver uppräknas. Men med återstoden 
sker nu den stora mönstringen för lifvet. Vägen, samman-
vandrad hittintills, delar sig här i tvänne. Valet emellan dem, 
det vigtiga, betydelsefulla, hela framtiden omfattande, skall 
göras; och det kommer nu i rätta tiden. De inneboende an
lagen hafva blifvit väckta, hafva fatt tid pa sig till någon 
utveckling, hafva röjt sin art och antagit den form, på hvil-
ken de äro känbara, om ej alltid med ofelbar visshet, dock 
i de flesta fall med lugnande sannolikhet. Man vågar derpä, 
i förtröstan till alla goda gåfvors Gifvare och Tillkännagifvare ; 
och ginge man tillväga flärdlöst och opartiskt, skulle man 
troligen aldrig misstaga sig om någon endas anborna kallelse. 
Och här vidtager elementarbildningens 3:d]e Stadium, det 
med egen karakter till målet nu först på skilda linier gåen
de, h vilka, då de livar dera, ehuru utgångna från samma 
punkt, hafva sin gifna specifika riktning, ej här behöfva till 
sina flere eller färre afdelningår tagas i beräkning. Nog af: 
lärjungen, i möjligaste måtto pröfvad, far nu af sina mästare 
anvisning och råd att beträda sin rätta bana, och, hvad han 
förer med sig, är icke förloradt för någondera bildningslinien. 
Föres han af den rätt förstådda andans drift in på den lärda 
linien, så skall säkerligen det härigenom inträffande uppskof-
vet med de gamla språkens lärande ersättas genom den upp-
öfvade fattningsgåfva, som han, jemte modersmålets gramma-

tikaliska kännedom, redan förvärfvat. Med jemnare och säk
rare steg skall han der framgå", i vänlig täflan med likstäm
da kamrater, hvilka, om än mer eller mindre begafvade, dock 
alla sträfva i en riktning till ett mål. Ät detta förespeglade 
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mal skall hau egna sig med uppmärksamheten mera odelad, med 
kraften och ähågan mera oförspridd och mindre mattad ^f olik
artade här underordnade ämnen, som annorstädes fatt sitt 
e°ria fält, och här blott intagas i det mått de finnas be-
höfliga för hufvudsaken. Sa ordnar sig småningom pä djupet 
och samlar sig der till fasthet den grund, pä hvilken seder
mera universitetsbildningen skall uppföra, samt en mognad 
sjelfverksamhet fortsätta och fullända byggnaden för vetten-

skåp och kyrka." 
"Säger äter det genomgångna profvet, att den andra li

men med likligare framgång bör beträdas, så är, livad som 
föregått och redan förarbetats, ännu omedelbarare en grund
läggning till h vad skolan i detta sitt nya skick bör meddela. 
Det blir, i korthet sagdt, en så fullständigt Iemnad under
visning i lefvaude språk, mathematik, rätts- och samhälls-
lära, världshistoria, natural-historic och naturvetenskaper, att, 
efter fulländad skolekurs, en obehindrad afgång kan äga rum, 
antingen till universitetet, eller till militära och teknologiska 

tillämpningsskolor." 
"Sa inrättad, ordnad och utförd, synes mig den offent

liga elementarundervisningen i vårt land komma att nöjaktigt 
och verk ställbart motsvara både sitt ursprungliga ändamål 
och tidens billiga fordringar. På samma, i moderjorden djup-
lacrda omhägnade. och vattnade rot, växer den till en stam, 
som är fast och gemensam, och så, i rätta tiden, skjuter ut 
derifrån sina begge starka och frukbara liufvudgrenar. Folk
skolan är roten, profskolan är stammen, och grenarne utgöra 
livad man kallar lärdoms- och apologi st-skola. Jag skulle, 
med afseendc på sistnämnde skolors härigenom framflyttade 
utgångspunkt och deras utsträckning till hela elementar-un-
dervisningeus slutpunkt, vilja kalla den förra Gymnasium, 
vid hvilken benämning vanan fäster begreppet om klassisk 
bildnings-anstalt, —• den sednare Athenceum, efter Greker-
näs Athene, vettets och vapnens samfälta Gudomlighet, Mi
nerva som planterade Oliven, Pallas som skakade spjutet." 

Med döpelsens sakrament vil je vi ej befatta oss, ej hel

ler ined. den vink, som ligger i de sista uttrycken. Så 
mycket äro vi färdige att säga: här äro i manga afseenden 

sanna ord uttalade, vig^Tg^eende på ämnet, vigtiga i af-

seende på innehållet,sâsom uttaladc af Svea 

Eikes. Erke-Biskop. p/ 
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Har Hr Erke-ßiskopen också medgifvit och erkänt àllt 

hväd den förändring innebär, som lian här yrkar, eller allt 
livad af den otvunget skulle följa? ' Skolans emancipation 
från Kfrkan är otvifveiaktigt en sådan följd. Recensenten 
erkänner öppet, att detta är hans ståndpunkt, och utgör 
hans lifliga önskan —- ej i den katolska eller okatolska, ny-
fransyska meningen, som sätter den kyrkliga lärdomen rakt 
emot den verldsliga, och, allt som det ena eller andra par
tiet med ämnet fatt hand, för en tid endera velat, till och 
med, utesluta presterskapet från den allmännaste undervisnin
gen, eller ock fordraden för presterskapet fmfvudsakligen, om 
ej ensamt — utan i den sant protestantiska meningen, som 
gör läroverket i alla dess stadier till lekmannens och pre-
stens gemensamma angelägenhet — en skolans emancipation, 
sådan som den t. ex. längesedan i Preussen är verkställd : — 
en offentlig undervisning, egnad åt alla klasser af medbor
gare utan undantag (men utan att derlöre i samma skoloi 
vilja uppfostra dem, som bildas för hufvudsàkligeu olika ba
nor) — och ett lärostånd, som väl hvarken delar kyrkans 
privilegier eller göromål eller utsigter eller inkomster; men 
deremot i samhället ock njuter den plats, de fördelar, det 
anseende och den säkerhet för ålderdomen efter ett mödo

samt och nyttigt lif, som det förtjenar. 
På denna väg, som säkrast, om ej uteslutande, bildar 

skickliga lärare, och här, såsom i andra länder, äfven skulle 
framkalla egna anstalter till sådanas bildande, ligga i vår 
tanka äfven de hufvudsakligaste förbättringar, som vart Lä
roverk kan och bör emottaga. Till det vigtiga ämnet skola 
vi mer än en gång återkomma, och hoppas då få tillfälle 
att närmare, i jemförelse med Herr Erke-Biskopens, utveckla 

vår egen bekännelse i dessa ämnen. 

i î t 'cmîmcrat lOIÏ  «  1 2  N:r af detta Blad 
för 1838 emottages uti Hrr Fritze § Bagges Bok
låda i Storkyrkobrinken med 2 R:dr B:ko, samt 
på alla Postkontor i landsorterna med tillökning 
af Postarfvodet. 

S T O C K H O L M .  P .  A. No H ST EUT & S ÖKER. 
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Hi® Fcbrnari Måna«!. 1838. 

Denna tidning , hvaraf en nummer, utgörande omkring ett tryckt 
ark, utgifves i slutet af livar je månad, kommer att innehålla re
censioner och öfversigter af skrifter, hor ande till årets Litteratur. 

.  , , n  " ' *11  I l  

Samlade ©Utter af P. D. A. Atterbom. 

1. ES. Ï Jpsala, Ijeffler <& R ebell 1831?. II. B. 

Ups. 1838. 

Vi aro, äfven i poetiskt afseentle, ingen rik nation. Liksom 

de Gamles geografiska synkrets ytterst begränsades af de Fu

ji he i sk a bergen., der gripar vaktade skatter, så slutas ock 

var poetiska med den Nordiska mytliens, fjell ock urväsen-

den, som äro afskräckande-nog. Vågar man sig intill dem, 

för att här måhända ock hämta skattemaj livar finnes väl 

den tro, som försätter berg? Under hvalf af blånande is och 

verldsgamla klyftor, slumra här, i tusenårig h vila, jettelika 

förstenade gestalter. Man ser att de ha Jefvat ; — men med 

ett lif, liknande —- inom inenniskoverlden — det, som nu i 

planeten sjelf är utdödt eller sofver, det lif, som byggde 

fjellen och i bergen formade jordens ben och knotor. Efter 

denna formation ha vattnena åter stigit och betäckt jorden, — 

det vill säga —- för att förblifva i liknelsen — den stora 

folkvandringens böljor gingo deröfverj tills Guds Ande ånyo 

sväfvade ölYer vattnen, och Christendomen af barbarer gjor

de menniskor. 

I Norden var länge natt, och norrskenet stod öfver fjel

len. En långsam dimmig morgon följde, som föga tillät ur

skilja föremålen. — Ur dimman stormar vapengny, och flyr 
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till en del med den. I den uppgående solens första stråle plan

terar en pr est korset; man ser en tillbedjande menighet af b öl

jande odlare, och en konung midi: ibland dem, glad i sitt 

hjerta. Kriget mullrar väl ännu vid gränsorria, eller gör blodiga 

vägar genom de gyllene skördarna,; men friden • Gudsfrid# 
såsom hägnet för fredliga näringar kallades, — har dock 
hemsökt jorden, och det välsignade verk begynner, hvatige

nom de saktmodige skola henne besitta. Ur templet höjer 

sig lofsången, ur skogen klingar vallvisan, i borgen som i 

hyddan ljuda sagan, riddarvisan, kärleksqvädet, • a^a 

spelande mot en dunkel, jättelik grund af hedniska och he

roiska minnen, men alla liknande de blommor, hvarmed 

solen betäcker fjellsidorna, för att morgon och afton i väl

lukt predika ljusets dyrkan. 
Vi ha vägat kasta seklers arbeten in i en bild. Mycket 

får rum i en enda mennisko-tanke. I dödsminuten får ett 

helt lif rum der. Vi skulle vänja oss att tänka sadana tan
kar. Till den bild, vi kritat, äro dragen samlade ur mänga 
försvunna ar. Det är egentligen Svenska ungdomsminnen, 

det vill säga, frän on tid som dels föregår, dels förmedlar 

inträdet i verlden. Hvar och en lefver sin medeltid. Be

traktar man Sveriges, sa synes den lika fattig, som dunkelj 

om ej en och annan blixt vid horisonten, tecken till stilla 

mognande skördar, förrådde, att Guds Ande ännu hvilai ï 

Wordlanden. —- Hvad vi framställt är, pa fullt allvar, unge

fär det förnämsta vi om denna tid halve att förmäla. -
För öfrigt, h vilket armod pä historiska mouumenter? Ej 
en gang en S ax o, som berättat Danskarnas barnsagor pa 

sirlig latin! IIos oss måste vi vänta på Svenskan - hvar
med våra grundligaste häfdeforskare mena prosan; hvilken 

ock slutligen levererades dem, fast ännu bunden till händer 

och fötter, men äfven i lindorna prosaiskt lofvande nog • 

uti Rimkrönikorna. Man kunde förtviffa; i fall? ut' Sven
ska folkets Historia, bokstafven vore andan. Den är det 

ingenstädes : den är det i alla afseenden kanhända minst hos 

SÄS? 
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oss. Î Var dunkla medeltid ligger vart ungdomslif, okändt 

för verldcn, men så mycket närmaré naturen och, oaktad t 

förvirringen pä ytan, i djupet lullt af en stilla forkofran. 

Här är företrädesvis den bestämmande bildningsåldern (den 

för framtiden vigtigaste af alla) af hemsederna, af familje-
lifvel i deras förhållande till ett börjande offentligt. Här 

begränsade och stadgade sig Svensk lag och sed på frihetens 

i Norden uråldriga grundval. livad som skett, märktes vid 

faran af yttre förtryck. Nationen trädde med GUSTAF WASA 

upp för sin egen frihet, och följde GUSTAF ADOLF, då han 

räddade den odlade verldens. 

För öfrigt ännu ingen vår, — livarken i vetenskap el

ler konst eller poesi eller vitterhet! Hela det sjuttonde år

hundradet har i Sverige frambragt en enda stor vetenskaps-* 

man. lian heter Johan Olof soil Stjernhöökförfattare till 

Svears och Göthers gamla rätt *), den Svenska lagfarenhe-

tens fader genom den anda, bvarmed han omfattade Svensk 

forntid och medeltid, i deras sammanhang med det närva

rande. Man kan knappast motsätta honom Georg Sljern-
hjelm och Olof Rudbeck, store, genialiske mångfrestarc, 

mer än store män af stilla evärdliga förtjenster. Att i ett 

så omfattande, uppväckt och Ulligt, sinn e, som StjernhjelmSj 
äfven finna poetisk klang,förvånar ej: Nationaleppk har han ej 

gjort. Svenska poesien var med Stjernhjelms Herkules ännu 

ingen Herkules i vaggan ; och man hör sedermera föga 

till dess bedrifter. Rådbeck —- (han skref mest under en« 

väldet, på en tid, då det ej var godt röra vid det närva

rande), —- flydde längst bort i Sveriges fornåldcr, för att 

befolka den med en liflig inbillnings och en vidunderlig lär

doms dikter. Det var ett afguderi, hvarpå nntnge trodde 

mer än lian sjelf, men som förvärfvade honom ett frejdadt 

namn, hvilket lian bättre i andra afseeiiden hade förtjent **). 

*) De Jure Sveonum et Gothorum retusto. Stockholm, 1672,' 

**) Vill man se ett exempel, hugget i sten, af den slags pedantism, sont 
i alla sina grader ar själens hedendom, så m* man läsa pä grafted of-
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Sådant var tidsfördrif under enväldet 5 som 1 sm början var 

ett lärdt, och mot sitt slut nära blef ett olärd t barbari. 

Enväldet störtade, med sig sjelft, Sveriges politiska stor

het. Efter den förödelse det spridit omkring sig, växte annu 

gräset. Om tio ar kunde Sverige, ehuru för det mesta be-

röfvadt de främmande bestandsdelarne af sin makt och åtei-

förvisadt på egna krafter, äter tala om välstånd och hälsa, 

och fick en röst derför i ett renadt språk. Dalin har der-

oni stora, obestridliga, förtjenster. Att framsteget likväl låg 

i tiden, och förtjenstén ej endast var hans, derom vittnar 

framför allt Sveriges Rikes Lag, på 1734 års Riksdag anta

gen och gillad; älven i afseende på språket ett värdigt na

tional-monument , liksom den, genom sina bibehålina (och till 

den tiden lämpade) grundsatser af gammal Svensk rätt, är 

Svensk frihets egentliga Palladium. Ty genom Svensk lag och 

Svenskmanna-redlighet och vett, har denna alltid varit mer 

försäkrad, än genom den mer söndrande än förenande, af 

yttre omständigheter allt för mycket beroende, emellan yt

terligheter så ofta sväfvande, politiska författningen, som mer 

än en gång angripit denna frihets grundvalar, och i trötts 

af hvilka angrepp den likväl bibehållit sig. Fwväldet, un

der och efter eröfrings-perioden, var ett sådant angrepp: 

Enväldet, som följde, var ett annat : Ståndsi egeringeh, 
h y ar till det sista kastade om, var det tredje, och — under 

frihetens namn — ej det minst farliga. 

EmedLertid framlockade den så kallade frihetstiden, un

der all den söndring, hvari den slutligen skulle förlora sig, 

krafter, som enväldet hållit bundna, inre krafter, tankeris 

och bildningens, nu yttrande sig, ju sednare deras var kom

mit, med så mycket friskare ungdoms!if. Ett sådant blom

strade äfven i den nyvaknade vetenskapen, framför allt hos 

blom sterve rldën s egen odödliga tolk, h vars skrifter äfven at 

ver Atlanticaiïs författare I Upsala domkyrka: 
mortalem hic cippus f.estatur. 

Immortalem Atlantic» 



21 

den oinvigde så ofta meddela intrycket atf menlös fröjd och 

stilla förtjusning. Omkring- detta största namn, pä hvilket 

vi här häutydt, ordnade sig andra, i vetenskapens häfder med 

loford nämda. Afven vitterhet ocli konst begynte fira sin 

var. Språket utvecklade sig, fullt af kraft och saft, naivt 

försökande sina krafter med ett oskyldigt nöje, som pä ett 

högst behagligt sätt kontrasterade med dess i grunden strän

ga, stålsatta natur. Tes sins och Iiöpkens vältalighet, i slag 

olika, ha derigenom ett gemensamt tycke, liksom afven Creutz's 

och Gyllenborgs poemer, Så uppspirade blommorna till d en 

krans, som prydde GUSTAF I1I:S tidehvarf. 

För vitterhet och konst var detla mer gynnande, än för 

den strängare vetenskapen. Mycket bidrog att ge de iörra 

en glans, som ej i allt var deras egen. Sveriges begge för

ste Skalder ur den föregående perioden tillhörde redan ge

nom börden samhällets höjd, som bief en parnass, der den 

ïrcdje, —Oopenstjerna — med Sveriges kanske mest lysande 

namn snart ställde sig vid deras sida. Sveriges Rad var fyldt af 

män, hvilka genom klassisk, sa väl som medborgerlig, bildning 

uppstigit till platser, som förr skymde sjelfva thronen, och 

först nyligen blifvit nedom den flyttade. Konungen sjelf var 

snille, talare, författare. Kellgren Leopoldj Boseristein, Ad-
lerbeth hörde mer och mindre till den förtroliga umgänges

krets, i h vilken han aflade högheten, för att som snille lef-

va med likar. Ilvem kan förtänka honom att lia velat lem-

na ett minne deraf? Att genom en egen stiftelse ha gifvit 

offentlig helgd åt en förening, som till sin kraft och ver

kan redan existerade? Att derigenom ha förklarat vitterhe

tens skydd för en Svenska spirans arfvcdel, och gjort detta 

testamente i namn af Sveriges ära? Om vitterbeten gick till 

hofs, så var den ock der hemmaj och anstalter gjoides att 

för alltid härbergera den i närheten. Några vilda sângfoglar, 

Bellman 3 T horildy Lidner hol lo sig väl utan ior, men [agna

des icke dess mindre af den nya solens strålar. Det var ett 

glad t, genialiskt, öfverdådigt, äfven tygellöst lift Dess glans 



berodde af allt for sällsynta omständigheter, att ej varaßjg~ 
tig. Det sammanhållande var egentligen konungens person» 

lighet. En personlighet är förgänglig — och huru förgicks 

han? •—i -—- För tidens åskor förstummades alltmera sängen. 

Enskilde sångfoglar sÖngo ännu melodiskt i skog eller bur. Snart 

uppstämdes sangen af ett nytt slägte, och gick pä andra toner. 

Man förebrår, med föga skäl, GUSTAF 1I1:S tidchyarf den 

Fransyska smaken; äfven om det hyllat den , som det ostri

digt gjorde. Hvar och en tid har sina mönster, och de 

Fransyska hade blifvit gällande i hela Europa. Sådant beror 

på annat än servil imitation ; och för öfrigt visade detta 

samma tidehvarf inom vitterheten en rikedom af o,ri"inella O 
karakterer, ehuru ofta visserligen större i anlag än fulländ

ning. Ty värr, ej sällan, är det Svenska snillet en så kort, 

en så förgänglig vår! Det har så få höstblommor, ty vin

tern kommer så snart och är så lång. Ibland skalder, som 

blomstrat skönast, och, med ny skönhet, fram mot sin graf, 

kan dock Sverige nämna en —- nemligen Kellgren; ett bevis 

pa djupet af hans kallelse, hvilken ett alltför snart släckt Iif 

ej hann utveckla. Ilan hade redan ställt sin kosa åt ett 

annat högre mål. — I allmänhet begynte den så kallade kon-™, 

veniensens bojor att lossas. Poesien hyllades ej mer blott 

såsom ett ädelt, adeligt, konungsligt hof- och kammar-nöje, 

Wågre, som lyssnat till den i skogen, började förkunna den 

såsom en naturmakt hos menniskan. I Tyskland begynte 

Goethe sill långa bana — som skulle sluta i det innersta af 

konstens tempel — med denna naturpoetiska tro, och hans för-

Sta enthnsiastiska produkter ha ur den utgått. I England 

var den outrotad allt sedan Shahspeare. I Sverige sjöngs och 

ej vittrades den af de nämda vilda sångföglarna, och Thorild 
uppträdde som dess filosof och profet. I Frankrike, der 

Jean Jacques Rousseau och Diderot j hvar på sitt sätt, varit 

predikanter af denna naturdyrkan, hade den mindre poetiska 

än politiska verkningar, och blef revolutionär. Frankrike fick 

annat att göra än att tänka pä sia klassiska orthodoxi, hvars, 
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utanverk i det kela lenniades orörd t-, Det tog upp clen pro
cess emot det förkoDStlscIß samhället, som J^oitsseau bragt inför 
det naturliga samhällets domstol. — Revolutionen bröt ut. Dess 
förskräckelser tystade naturpredikanternas både vers och prosa. 

Kom sa ordningen till den Ny-romantiska skolan, hvars 

fädernesland var Tyskland och hvars koryféer voro bröderna 

Schlegel och Tieck. Till sina anor var denna skola histo
risk och kritiskJ till sitt lynne fantastisk^ och både för sin 

lärdom och fantasi sökte den näring i alla åldrar och tider. 

I det hela var det en poesiens flygt ur det närvarande till 

det förflutna, frän det verkliga till det ideala, helst sådant 

detta i fordern former förverkligat sig sjelft. I kritiskt afse-
ende har denna skola lemnat rika, evärdliga frukter. Den 

har först egentligen tagit poesiens hela gebit i besittning; den 
liar först rätt urskiljt och karakteriserat dess stora arter: 
den liar, genom jemförelsen, äfven låtit den klassiska ålderdo

men framstå i nytt egendomligt, ungdomsfrisk t behag: den 

har i sjelfva verket bekräftat den förr omförmälta poetiska 

tron: att poesien springer djupt ur menniskans egen natur, 

ocli går i mångfaldiga former genom verlden. Närmast har 
den dock känt sig beslagtad med den gamla romantiska 

poesien, hvilken, till sitt yttre och sm historiska h äi ledning, 
egentligen först utmärkte den populära poesien (helst i de ny 
bildade romantiska språken), i motsats med den lärda klas
siska under medeltiden *); men hvars begrepp blifvit vidgadt 

till ett uttryck af hela medeltidens ehristligt-poetiska verlds-

âskâdning, hvilken den nyare romantiken både ånyo upptäckt 

och åter sökt göra gällande. I produktivt afseende har denna 

skola frambragt allt livad fantasi och känsla och ironi mot verk
ligheten ocli en, hela den poetiska verlden omfattande, reflexion 

och ett idealiskt sträfvande kunna frambringa. Anmärkas kan 

*) Ordet Romantik kommer af Lingua Romandj som ock var Lingua ru~ 
stica folkspråket i vestra och södra Europa. Kejsar Ludvig den from
me kallade i allmänhet de på folkspråket föredragna dikter: Carmina 

gtntililia. 
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emot den i allmänhet (ty större och smärre undantag g-i (Vas), 

att den snarare lånat hus än ägt något, att den ingenstädes 

är rätt hemmastadd mer än i sin längtan, och att den, i 

stället att rentaf forsänka sig i stora saker (det finnas så

dana, med hvilka det lönar mödan), och i ett sådant had af-

två sin sjelfviskhet, klemar med sin egen ytterst tillspetsade 

subjektivitet. I allmänhet är den i poesien det yttersta af en 

sådan, hela tiden genomgående, : riktning, och häntyder på en 

Stundande brytning. Sin rund har denna ny-romantiska poesi 

redan gjort kring Europa; och i Frankrike, der den förbun

dit sig med den politiska oron, slutligen vändt ut äfven sin 

desperata, förstörande sida (ty den har ock en sådan, så af-

lägsen den må synas från dess fromme mästare och lärjungar), 

hvilket profeterar dess katastrof. Hvarje sådan träffar och 

dömmer likväl blott det förgängliga i ett stort sträfvande. 

Något evärdiigt går ut ur pröfningen. 

Det är den ny-romantiska poesiens förnämsta represen

tant i Sverige, som i de här anmälta tvenne band begynt ut-

gifva sina Samlade Dikter. Han liar e j d ermed, enligt poe

ternas för dagen bruk, brådskat; då han sedan snart trettio 

år är inför allmänheten. Också har han, oaktadt de vidriga 

omdömen, som från mer än ett håll mött dessa dikter, med 

deras samlande ostridigt både gjort Svenska poesien i allmän

het och särskilt sin egen sångmös vänner (ty den äger många 

och varma ibland de stilla i landena) en stor och välkommen 

tjenst. • Det är i friskt minne med hvilken liflis: och häl-

tig polemik, mot bestående litterära auktoriteter, denna nya 

poetiska riktning, genom ett förbund af unge män, först i 

tidskriften Phosphoros uppträdde: en polemik, h vars echo se

dermera med en slags vedergällningsrätt i synnerhet tadlat 

alla denne skalds bemödanden, och d erigen o m tidtals åter 

ryckt honom sjelf in på en bana, för hvilken, om han ock 

stundom spörjer lust, han likväl saknar egentlig kallelse. 

Sjelf ve ga T1 t;]| en början, så mycket hellre dessa pole

miska förhållanden ur vägen, som man med blotta negativi-
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teter ingenting uträttar, utan alt först framställa ett positivt 

resultat. Men Atter boms sångmö har störa, positiva förtjen-

ster, hvilka äfven genast, oaktaclt alla omogenheter af en ti

dig början, tydligt nog framträdde. Recensenten minnes ännu 

med hvilken liflig glädje han hälsade den unge skaklens första 

dikter i Phosphoros, och all den samtalsstrid han för och om 

dem förde: Prologen, Gullåddern, Er o/J kon, hvilka man 

här äter träffar, med vårdande hand återgifna. Han kan än

nu ej förstå, huru mari här blott künde se bombast och 

Tysk hämtning. För honom var det en stråle ur diktens 

egen källa: och ännu klingar det i lians inrè, då han1 upp

repar orden: 

"Naturens morgontimma 

Och Du, o första slägte, 

Som trampade den jord, der Gudar lekte!" 

(Gulïâldern I. aog)i eller: 

"Ja det gifs en evig • ungdoms minne 

Klagande i djupet af vårt sinne, 

Och ej jorden stillar dess begär." 

(Erotikoa 1. 2^3); eller: 

"Här nedre ve! de vildà strider brusa 

Och straffet gisslar yrande begär." 

(Prolog I. 9). 

I denna skära, oskuldsfulla himmelsverld, hvars mor-

gonrodnad är ljuset i alla skaldens bästa dikter, äro Atter-

boms fantasi och känsla verkligen hemma. Det är hans po

etiska beröm: det skall bli hans evärdliga minne. Han står 

der i, så vidt jag kan dömma, till och med öjver de större 

masta nie af hela den skola, till hvilken han hör. -—- En an

nan, dernled sammanhängande, förtjenst är den klarhet, och 

det djup, h varmed de första, enklaste, naturligaste afFek tio

ner , all poesis renaste jordiska näring, hos A. uttrycka sig. 

Såsom exempel vill jag hänvisa på de sorgliga, men innerliga 

och l ju fva Minne s runorna (I. 271). Skönare blommor har 

sonlig vördnad aldrig planterat pâ en faders och moders 
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graf: Ett innerligare farväl till kära ställen har aldrig tonat: 

"Sa tagen da mitt afsked kullar, källor, 

Löfrika lundar och J, svala skuggor, 

J, fordom susande kring barnets vagga!" 

Tröstligare har aldrig en längtan upplöst sig i återse

endets hopp. Det finnes intet rent sinne, som dessa to

ner lemna orördt. — En tredje förtjenst af samma art är 

fosterlandskärlekens rena klang hos skalden, sådan den, djup 

och klagande, såsom ur Jordna tider, ljuder i poemer, som 

Kung Karls spira (1. 4:1), Linnea (I. 48), Fredslutet 
1809 (I- 201) och flera andra. 

Yi skulle, jemte dessa herrliga dikter, vilja prisa många 

andra, utmärkta i olika karakterer: såsom Stegeborgs ruiner 
(II. 799), Backus (I. 123), den tragiskt uppfattade Balen 
(IL 181), Nattlig hälsning (IL 76), poemerna kallade Minne-
Sångarn i Sverige (II. 207 ff.), Fjärilrij Den nja Bion-
del, Spaifven (IL 171, 173, 234), Troheten (II. 231), 

Vandrarns aftonvisa (II. 338) m. fl. Några af dessa i 

synnerhet skicka sina ljud . djupt in i hjertat. Våra gränsor 

förbjuda oss aft lemna några utdrag. 

Den bekanta kransen af skaldens Blommor, som, här 

tillökt med många nya, först möter oss i samlingen, förtje-

nar en egen betraktelse. Man träffar här äfven någon gång 

en dubbelblomma, såsom Rosenbåde från 1811 och 1837, 

den sednare mycket öfverträffimde den förra, och, med de 

Filistéers tillåtelse -—• det fägnar oss att få säga dem det i 

ansigtet,— ett ganska vackert poem. Det samma gäller, i 

ett annat slag, om Bolmörten3 h vilken man haft den naivi

teten att taga åt sig, •—- och, efter vi här kommit på bittra 

örter, — om Malörten 3 hvars stärkande, med poesi rikt be

mängda, hälsodryck något hvar gjorde väl att smaka på, in

nan han lyssnar till Vattirions rogifvande sång, en verklig 

hjertats vaggsång. I allmänhet röjer sig i denna äng af 

blommor en stor poetisk invention, och ej minst i de kraf

tigt nattliga bilderna >— såsom Månörten •—Ljungen; hvil-



ket vi anmärka för deras skull, som utan • undersökning säga, 

den ene efter den andre, att denne poets skaldskap endast 
lefver på boning och söt lukt. Ilär blomstra för öfrigt alla 

dygnets stunder* och vi kunna blott i allmänhet uttala vårt 

beröm. Ibland de högsta loforden torde sjelfva Blomstrens 
sång till Blomstermästaren förtjena ; och den oskuld, som 

deri finner behag, ma gcrna sjunga blomsterlegenden om den 
helige Franciscus, 

Ett svart företag är det utan tvifvel af eri' s kald, att så 

länge tala blomsterspråket. Till en del måste förtjensten be

stå i den öfvervunna svårigheten. Men denna är af en art, 

som den nya romantiken företrädesvis tycker om; emedan 

den derigenom får tillfälle att använda sitt förnämsta poe

tiska medel, nemligen symbolen — allegorien. Den äl

skar att behandla hela universum såsom ett poetiskt tec

kenspråk. Deremot är i allmänhet ingenting att invän

da; om vi tillägga, att den gedigna, massiva, plastiska poe

sien, sådan som den fullrustad framstod ur de gamla, starka 

skalders själ, just består i en så oskiljaktig förening af teck

net och det betecknade, att ingen konst, ingen reflexion kan 

särskilja dem. Det är helgjutet, klingande verk — kontant, 

ädelt, mynt —• i nga representative!' med påsatt valör, soin 

gå på utgifvarens poetiska kredit och behöfva presenteras till 

inlösen. —• Et t kännetecken deremot på en annan slags poesi 

är, att poeten i den träder emellan tecknet och det beteck

nade, och ger invisningen, tydningen-—eller, om han ej sy

nes i egen person, likväl gifver sin närvaro tillkänna genom 

den dager hans poetiska reflexionsspegel kastar, ej blott på 

bilden, utan emellan bilden och det afbildade, Detta sedna-

re är honom ej allt, eller det förnämsta. Han vill vara med 

vid expositionen; och det mediumhvari han låter föremå

len synas, skall särskilt remarkeras. -—- Det är i allmänhet 

den Lyriska poesiens art. Den är ingalunda en art att för

kasta; men den synes vara den nya romantikens enda. Den

na skrifver blott Lyrik; den må kalla det EpoSj Drama el-
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1er hvad som helst; ocli man vet huru rik den är på former 

och namn. Lyriken är dess styrka och dess svaghet. 

Deraf följer, att sjelfva denna Lyrik måste ha sina svag

heter. Dertill hör den slags förnämhet, Inarmed den ej vill 

släppa verkligheten, föremålen inpå sig, i stället att gammal-

dägspöesien tog dem till sitt hjerta, oeh ingaf dem eget lit. 

Visserligen beror detta äfven på verklighetens egen mer och 

mindre poetiska halt; men vi påstå, att denna uti ingen tid-

helt och hållet saknas, och att just poeten bär slagrutan i 

hand för sådana upptäckter. Denna nya poesi försmår för-

mycket att använda nämde slagruta : hon sk juter hellre verk

ligheten ifrån sig, älskar för mycket att hålla den i ett blå

nande fjerran, att ge föremålen en främmande magisk färg, 

att doppa dem i afton- eller morgon-rodnad, -ja5 att förflyg-

tiga dem, så att all gestalt försvinner*);-— För att i någon 

mån genom ett exempel (och vida starkare torde kunna 

anföras) ådagalägga hvad vi mena, fästa vi uppmärksamheten 

på skaldens Smultronblomma. 'Vi erkänne, att vi väntade 

se den förherrligad i en enkel, naiv, helst Svensk, idyllisk 

ton; då smultron, om ock ingalunda uteslutande tillhöriga 

norden, dock i föreställningen så lätt förena sig med de gla

da bilderna äf Nordens sömmar. Kanhända vår felslagna vän

tan gör oss orättvisa; men visst är, att vi just i detta stycke 

med någon vedervilja återstötte på- de saligas öarj och Gu
dabordet med Smaragdskålen och deri den ofta i des sa dik

ter anrättade Ambrosia, och få, à propos af smultron (och 

hvarför ej af grädda i'), höra talas om Gudarnes ichor-fyllda 

ådror**). Sådant har det fel, som kallas pretiositetoch 

vidlåder ej sällan denna författares stil. Det är hos honom 

*) Den, pä sig sjelf återkastade, desperata romantiken är blott en om-
Vändning af den i texten skildrade, och gör en djefla-karrikatur af den 
verklighet, som den andra aflägsnar ifrån sig eller förflygtigar. 

D<d* SOm förstär detta sista> km i en nof. v id ä n d a n  af volymen Bli 
»n erv^ad om, att ichor betyder Gudarnes' blod, eller hvad hos dem 
företrädde blodets stiillp. 
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ej egentligen, affektation. Det är så mycken aiFektion för eg
na föreställningar, att det ej faller honom in att afse andras. 
Han är derigenom ock värnlös mot löjet. Hvilken annan 
Skald skulle t. ex. ej ha betänkt sig, innan han i en poetisk 
hälsning till ett ställe, der han tillbragt lyckliga dagar, nytt
jade uttryck sådana, som de här i poemet, med öfverskriften, 

Landsberga (II. 280), förekommande: 
"Dock i hans bröst qvarlefva du skall med den glans sons 

dig omflöt, 

"När af hans Sångmö än du i person var bebodd." 

Det smakar af Sångmöns kanslistil. 
I följe af denna innebyggnad i egna föreställningar vet 

J. ock föga livad utom dem föregår. Deraf hans förmenan
de, att publiken ungefär består endera af idel oförsonliga 
fiender eller på andra sidan af hängifna v änner (jfr anmärk. 
II. 383). Deraf hans utfall genom fenstret mot de förra, 

med hugg, som riktas för mycket i luften för att träffa, men 

dock reta: deraf hans återtåg, emedan han med skäl finner 

sig ha bättre att göra ; deraf hans vexlande kl och j]i edsi op. 
Vi ha kommit på en punkt, ömtålig att vidröra, eme

dan den angår en personlighet och en ädel personlighet. Lik
väl kan den ej undvikas, emedan här är fråga om något, 

som icke varit utan inflytande på de skrifter vi här bedöm-

n,a. __ Deras författare synes benägen att betrakta deras 

ovänliga mottagande af vissa publikens oidföiaie, endast så
som ett utbrott af den opoetiska hopens vedervilja mot allt 

h vad poesi är och heter. Vi vilje Iemna detta motiv ett väl-

förtjent afseende. Men förhållaodet är ej rent sådant. Det 
är en hop prosa med på båda sidor. Dertill räkna vi 
författarens böjelse om ej bemödande, att låna sm poetiska 

bekännelse en viss politisk färg. Dertill hans egenhet att 
behaga sig på ståndpunkten af en föråldrad vitter polemik. 

Endast den sednare omständigheten hör till vårt ämne, och 

må derföre här närmare skärskådas. —- Vi ha in^etttm« émo||i 

att minnen af den vittra strid, hvarmed den saJgälläÉs phps-ty 

»*y 
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pliorismen i Sverige uppträdde, äfven blifvit införlifvad med 

sl:s Samlade Dikter. Striden tillhör Svenska vitterhetens hi

storia; kunde och borde ej af författaren förnekas; och skal

den har ej varit allt för frikostig i mängden af de här an

förde dokumenterna, som bära ögonblickets färg — om man 

ock skulle önskat dera ha varit af större betydenhet. Med-

gifvas måste visserligen, att den konventionella klassieiteten, 

äfven i den sista form den hos oss antog, mindre uteslutan

de Fr ansj sk än Engelskt-Pope-Leopoldisk tager sig, med 

sina anspråk pa allmängiltighet, klent ut, i förhållande till 

de i sanning stora utsigter öfver poesien, dess historia och 

former, som den Tyska nyromantiska skolans djupa, omfat

tande studier öppnat. Men dels var livad den unga phos-

phorismen i Sverige af dessa studier i sina dagar innehade 

och framilade—-en verklig barnlek, dels har den ej heller se

dermera i allt ådagalagt de vidgade åsigter, som ge h varje 

fenomen i vitterhetens häfder sitt värde på sin plats. A. 
hade åtminstone i det fallet gjort väl, att — om han ändte-

ligen ej velat uppoffra den här upptagna V"ex els c'a igen om 

dert Goda S maken (I. 237) med alongeperuk, ducriner m. 

m. om Ludvig XIV:s tidehvarf — ett skämt anno 1838 ingen 

smula mindre forâldradt än dess föremål — dertill bifoga 

något uttryck af ett gladare, billigare, upphöjdare omdöme. 

All antydning till ett sådant om Leopold saknar man äfven 

i dessa dikter; ehuru det väl varit på siri plats, efter alla 

utfallen emot honom, hvilka han i sin tid bar med tystnad ; 

hvarföre ock vreden deröfver, att den gamle mannen, såsom 

de efter hans död utgifne skrifterna visa, någon gång på pap

peret kastat ett yttrande af harm, var alldeles öfverllödig.—-

Och här komma vi just till den ömtåliga punkten. A:s svaghet 

är en poetisk egoism, som ock yttrar sig i en mer än bil— 

bgt prosaisk fåfänga. Han tyckes, såsom chef för den phos-

phoristiska dynastien och boren a rf- och skyddsherre till alla 

dess titlar, värdigheter till och med et cetera, anse sig äfven 

äga ett slags diplomatiska pligter, i förhållande till fransman-
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de mer ocli mindre välsinnade litterära myndigheter och mak

ter. De statsskrifter han i denna egenskap låtit utgå, och 

för hvilka Upsala Litteraturtidning, sig till föga fromma, -va

rit organ, lia alla fallit sig särdeles olyckligt, ej minst ge

nom sin vidlyftiga tråkighet, och derigenom ej litet skadat 

författaren hos allmänheten. 

Denna alltför stora vidlyftighet sträcker sig äfven, enligt 

vår tanke, till närvarande poetiska skrifter, hvilka väl tålt 

någon förkortning. Det förekommer oss, som om författaren 
D O 

ej blott använde en inre, utan tillika allt för mycket en ytt

re, måttstock på litterär betydenhet. Han älskar sitt namn 

på stora, dryga, ansenliga verk. Allt för stor ömhet synes 

oss visad mot åtskilliga mindre betydande, om ock i förbätt

rad gestalt här framträdande, ungdomsalster. "Vi se ej hvar-

ken livad öfver sättningen, Anniclas ö efter Tas so j eller 

Sångerna i Selma efter Ossian, eller Smakbilderna for 

Palmblads roman, kunna betydligt lägga till Skaldens ära. 

Sjelf har han förmodligen ansett äfven dem såsom hörande 

till "samtlige de för framtidens utslag erforderliga acterß  

dem han funnit sig uppmanad att framgifva i möjli~ 
gaste läsbarhet och sammanhang" såsom han sjelf yttrar 

sig i en anmärkning (II. 364). •—Författaren tänker för myc

ket på detta utslag. Framtiden har så många att afgifva, att 

fruktansvärde är, han förfar summario procès su i saken. 

Det finnes underbara motsägelser hos denne skald. Ån 

tycker man sig se cn ungdomlig Genius i oskyldig och glad 

säkerhet slående lyran, under det den vingade Apollohästen 

med honom djerft Sväfvar mot högre rymder j och det är han. 
•— An ser man en omständlig, betänksam herre och man, 

med opera omnia under armen, reseklädd till svaromål in

för den omförmälda framtida poetiska Tingsrätten ; och det är 

också han. Beggedera är än i dag han. Men,^ag håller 

mig till den förstnämde. På honom vill jag^i1 nfåit 
lämpa hans egna sköna ord (Lindblomman it*63). 
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"Sa länge som solen pâ fästels rund 

An körer sin gyllene vaga,; ; 

Sa länge som foglar än hvimla i lund 

Och qvittret är allt deras gagn 

Under linden ; 

Sa länge som thordönets vilda bedrift, 

An följs af en regnbåges frid, 

Sa länge som heliga stjernors skrift 

Ån läses i aftonen blid 

Under linden; 

Så länge ett endaste hjerta blott, 

An klappar af längtan och fröjd, 

Ett endaste öga af tårar blir vått, 

En endaste mysning blir röjd 

Under linden ; 

Så länge, var viss, har Dikten ock vår, * 

Har -Skalden i verlden sin plats ; 

Så länge behöfves, från år till år 

Hans harpa i tjäll och palats 

Under linden. 

Med henne då gack till mötes din höst 

Och tänk ej att ensam du går; 

Der minst du förmodar, i Svenska bröst 

Mångt hjerta ännu för dig slår 

Under linden." 

Och härmed trycker jag i tankan Skaldens hand, till 

pant af en lika uppriktig som ovanskelig tillgifvenhet, skulle 

ock våra banor ifrån h varandra vika. . Ty mig — "har 
stugan- blifvit för trång." 

S I  OC K  H  O L M .  P .  A .  N O R S T E D T  &  S Ö N E R .  
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]f:o *)• Mars månad. 1838. 

Denna tidning J h var af en nummer, utgörande omkring ett tryckt 
ark, utgifves i slutet af hvarje månad, kommer att innehålla re
censioner och öfversigter af skrifter, hor ande till arets Litteratur. 

-—— um»  

»e la Gardi^ka Archtvet,  eller Hand
lingar ur Grell .  He la Gtardislca Bi-
bliotlieket på I.oberod, ntgifne af P. 
Wtepelgren I. D. Stockh. 1831. II. D. 
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1833. V. ». Iaind 1834. VI. ». lamd 1835. 
VU. ». I IMHI 1836. Vffl, ». IiUnd 1837. 

IX. ». Ijund ÎSSÎ. 

• jt. -
Svenska Historien har haft lysande, högst lysande tidehvarf. 
Kanhända har deraf kommit, att den sedermera i någon mån 
blifvit, h vad man kallar, solblind; hvaraf följt, att hvarken 
de lysande tidehvarfven fått en nöjaktig och fullständig fram

ställning, ej heller de mellan- och efterliggande riktigt fram-

trädt ur skuggan. All historia är en återblick — ett folks 

återblick på sig sjelf, — och ej blott på det yttre, utan 
äfven på det inre af detta sjelf. Det sista är det minn e, som 
tillika är samvete. Det genomljuder hos den enskilde fåfän
gans frestelser. I historien är det sanningens egen klang. 

Man behöfver lyssna efter den i Sveriges häfder. 

På Svenska Historiens framställning i skrift och tryck 

ha yttre omständigheter Öfvat ett allt för stort inflytande. Re-



tian det första verk, livarigenom man kan säga att den för 

verklen gjordes bekant, Historia Gothorum Sveorumc/ve 
af Johannes Magnus * ) Sveriges siste Katolske Erkcbiskop, 

är en stor patriotisk osanning, men spriddes i förnyade upp

lagor kring Europa ; under det Olaus Petrij Svenska kyr

kans Reformator, den förste, som betraktat var forntid med 

fördomsfri profiling, säg sin, äfven till språket förträffliga, 

Svenska krönika undertryckt genom GUSTAF I:Å misshag. 

Brödren Laurentius Petri måste skrifva en annan, och, en

ligt Konungens vilja, äfven pryda den med de utländske Gö

ters Konungar och bedrifter. Hegge brödernas arbeten för-

blefvo intill våra dagar outgifna **). Den näste märklige 

Svenske lüfdatecknare är en olycklig, och stamfader för en 

olycks-slägt. — Johan Messenius — uppfostrad i utländska 

Jesuitskolor, återkommen till fäderneslandet under Konung 

CARL IX, och, sedan ban afsvurit sin religion, af Konungen 

förordnad tdl Professor i Upsala, derifrån, för oenighet med 

sina Kolleger, linder GUSTAF ADOLF förflyttad, först till Stock

holm, såsom Assessor i Hof-rätten och föreståndare för Ar

chive!, slutligen, för misstänkt brefvexling med Polen, till fän

gelset på Kajaneborg, der han tiUhragtc hela sin ofri ga lef-

nad, utom de tvenne sista åren, då Ulea stad var hanS för

varingsort,- — en mångkunnig, häftig, orolig man, oaktadt sin 

afsägelse, hemlig, sist öppen katolik, den förste utgifvare af 

var medeltids krönikor; men hvars lärdom för öfrigt ej lem-

nat iiågön del af Svensk hafde-forskning orörd. Sju år ef

ter. hans död förklarade Regeringen, att, emedan han i sitt 

fängelse mycket skrifvit uti Historia PcltHœy som länder till 

fäderneslandets heder, så ville den ; ej på honom låta sitta be-

'*) Skrifven under hans landsflykt i Venedig 1540: efter lians död foi st 
utgifven af hans bror, Olaus Magnus i Rom 1554. 

*+) Olai Petri Svenska krönika, utgifven i Scriptores Rerum Svecicarum 

Mcdn jÉvi I.Tom. Upsal. 1818: Laurentii Petri Svenska krönika, i fl 
i om™ 'af Verk.: UpValä Ï8S8. 
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sky Ilningen, att han för förrädisk breiVexling tilf ständigt fän

gelse dömd varit, emedan anklagelsen ej kunnat bevisas, utan 

hade han allenast i förvar blifvit hällen (i trettio ar!) på miss
tankar *)• Hans hufviul-arbcte säg först långt efteråt dags

ljuset **). År 1634 hade Regeringen förgäfves sökt, äfveri me d 

hotelser, att få manuskriptet i sina händer. Det sändes af 

c II kan till Polen, men återskaffades genom sonen, Arnold 
Messenius, först i 14 år med jatlren fånge, sedan fri, med 

uppdraget att utgifva hans historia (ett uppdrag, som Axel 
Oxenstjerna en gång säges lia ämnat Grotius'), slutligen, jemte 

Sin u nga son, invecklad i den satomäiisvärjnittg, som år 1651, 

genom upproriska pasqviller, ville kalla CARL GUSTAF till thronen. 

Både denne son och denne fader lycktade sitt lif på schavotten. 

GUSTAF ADOLFS, CHRISTINAS, GAUL X:S störa tid i ntryckte sig 

i Europas minne. T Svenskt minne, liksom i Svenskt språk, 

saknade den en fullgillig tolk. Åt en utländning, Chemnitz^ 
uppdrogs att, såsom Pukshistonogrtipli, beskrifva det tyska kri

get; en annan, nemligen Sjniuel Puffendorfj hans efterträ

dare, fullföljde, i sitt verk om samma ämne, berättelsen till 

CHRISTINAS afsäg'else, liksom hart ock blef CARL X:S hävdateck

nare; • en tredje, Boecler författade historien om det Danska 

kriget från 1643 till 1645; och en fjerde och femte, Loece-
nitcs och Sehe f/erdelade med de förra under l'7:de seklet 

lagrarna på Svenska HistoriÖgräphiefis fält; af hvilka knappt 

en half förtorkad telning återstod åt den flitige, tongordade 

fyidékindij den ende, som vågade använda ett nära förbist-

*) Jfr min Svenska Folkets Historia 3 del. sid. 114, noten 1: der Messcriii 

fängelseår bör rättas till 1616, och lians dödsår till 1636. Det der 

omtalta stället i Baazii bolt, som regeringen befallte ändras, blef verk

ligen borttaget, fast det finnes qvar i några exemplar. 

.,**) Johan. .Messenii Sconàia illustvata, sou cJb.rpno-Iog.ia de rebus Scondi« 

a mundi cataclysmo usfue annum Christi 1612 gesfcis. •— Utgiften, 

.men ej fullstä ndigt, af J. Teringsköld, tSlockh. 17 00—1705. — 2 V'ol li

mer in folio. 
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rad t Svenskt tungomål till. ofullkomnade försök att teckna den 

störste Svenske hjeltens bedrifter, och dermed var, mer än i 

ett afseende, föga lycklig *). 

Se der de förnämsta Historieskrifvare frän Sveriges mest 

lysande tidehvarf, — fem utländningar — den sjette och 

sämste eri Svensk ! — Ma man dä ej ändtligen med glädje 

vända sig åt sidan till en verklig original-författare på ett 

närgränsande fält, till Stjernhöök och den Svenska Rättens 

bäfder? Jag har nämnt honom Stor ; och jag tänker han för-

tjenar namnet. Stor kallar jag en författare, som bryter nya 

banor, och som bryter dem så, att ännu en sen efterverld 

blott behöfver framgå i den gifna riktningen till det antydda 

målet. En sådan rödjare är Stjernhöök i den Svenska Lag

historien, h vars begrepp (högst sällsynt för hans tid) han 

uppfattat ; och, om det kanske ännu återstår, att genom ett 

grundligt studium af de fordna Nordiska Lagarne sprida ett 

klarare ljus öfver hela området af den gamla germaniska lag

stiftningen, så är det Stjernhöök, med alla sina ofullkomlig

heter, som deri var föregångaren. Det är en med ÖlauS 
Petri beslägtad ande, men mildare. För hans rena, billiga, 

sansade blick försvinner bländverket af lärda fabler, med liv il— 

ket hans samtida och närmaste efterträdare åter mer än nå

gonsin omhöljde Sveriges fornålder. Tadlet derföre träffar 

mindre förmyndare-perioden i CARL XI:S dagar, som nitälskade 

för all lärdom, än den sednare perioden af hatts egen rege

ring. Ty är det gifvet, att ett visst slags barbari kan förena 

sig med lärdomen, så väl som med dess motsats, sa torde vi 

deri fr ån ej kunna fritaga hvarken den tid, då ïiudbeckianis-

*) Thet Svenska i Ryssland thije åhrs krygzhistoria — ifrån 1607 intill 

1617, af Joh.WideliindiStockh. 4:o 1671. Then fordom stormiicktigste 

Hbgborne Furste och Herres, Herr GUSTAF ADOLF den andres och Stores 

Historia och Lefvernes-beskrifning. I Delen, Stockh. in folio 1691. — 

Indrogs pu CARI, Xl;s befallning för några sâsoia anstötliga ansedda ställe»-



37 

men till den grad var officiell lärdom i Sverige, att en Dansk 
lärds utfall mot Rudbeck af Svenska liofvet upptogs, och då 
en Lundinsj pâ en gäng den historiska vantrons och enväl
dets advokat, var denna lärdoms juridiska representant *), —• 
ej heller den följande tiden, då vapenstyrkan herrskade och 
civila lortjenster ringa aktades**); helst rättvisa och billig
het j h.vilka alltid utgöra den sannaste bildning, lios dem, som 

dessa tider bragte upp, äro i synbart aftagande. Och man 

kan påstå detta, under fullt medgifvande, så väl af CARL XI:S 

förtjenster om religions-undervisningen, som af hans och hans 
sons konungasinne, så snart det äfven i litterärt afseende syn

tes dem gälla Sveriges heder. Andra enskildt hedrande un
dantag finnas visserligen. Midt under vapnens buller och 
nyss efter Pultava slag stiftade en Erik Benzelius, den 
yngre, den förste omfattande granskare af fäderneslandets 
häfder, med några fa liksinnade vänner, den första Svenska, 

verkligen vetenskapliga, förening, som i Upsala efter freden 

också begynte utgifva sina handlingar ***). 

*) Den som sett på Lundii Xamolxis, primus Getarum Legislator. Ups. 

1687, (man skulle ej tro att detta är en bok i Svenska laghistorien), 

hvars politiska syfte ytterligare framträder i hans Dissertatio de Origine 

Majcstatis Civilis, 1691, träffar der, jemte lärdomen, en sådan sannings-

löshet i uppgifter, att den svårligen kunnat vara. ouppsåtlig. Hvilket 

afstånd från sådana produkter till Stjernhööks likväl tidigare arbete! 

**) Bror kan ej tro, huru litet civilbetjente blifva ansedda hos oss" skrif-

ver den lärde Stats-sekreteraren Hermelin till Archiater Hjerne ur CARI. 

XII:s läger. Gjörwell Sv. Biblioteket 3 Delen. 

•*'*) Sammankomsterna hollos först 1710, 1711, dels hemm» hos Benzeliw 

dels på hans embetsrum, det Akademiska Bibliotheket, hvars första ord 

nare han äfven är. — "Då begynte Studia Mathematics sticka upp liuf-

vudet," säger han sjelf, i synnerhet genom korrespondens med Polham

mar (sedan Polhemsom rekommenderades hos Caki. XII och vann hans 

synnerliga nåd. — Sällskapets konferenser upplifvades, efter ett längre 

afbrott, åter vid freden — "då vi lade Litteraria och Historiea til 1, och 

kommo de första acter af dçnoa Societetcn år 1720" — heter det i 

lians af Liden utgifnà bï«fvexling. Det var uppränningen till del» i ' 
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Deii nja friheten kallade granskningen till Svenska Regem 

ringssättets historiska grunder. Jacob Wildes något tunga lärdom 

rörer sig förnämligast i denna riktning. En läsbar historia fick 

nationen först genom Dalin, — i forskning aktningsvärd, mer än 

mången velat medgifva, i s pråket, såsom alltid, förträfflig. Efter 

honom, med utvidgad granskning och lärdom, begynner Riks

historiens språk att söndra sig i olika mundarter — en rbe-

toriskt högtidlig hos Bolin, en förtroligt vårdslös hos Lager-
bring. Denna söndring stiger under GUSTAF III:S tidehvarfj 

då vältaligheten så synes vilja tillägna sig det sköna af hi

storien, att det sanna begynner komma till korta, och min

net drager sig tillbaka för äreminnet. Den strängare veten

skapen ville, äfven med de yttre belöningarne, ej rätt trifvas. 

Histöriographen Schönberg, åt hvilken Ständerna uppdragit *) 

att skrifva CAEL XI:S (ännu oskrifna) historia, lärer så myc

ket mindre funnit sig uppmuntrad att utarbeta den, som äf

ven den del af hans Historiska bref om Svenska regerings
sättet, hvilken handlade om CAUL XI:s tidehvarf, blef outgifven 

lagd till sida. Ila/lenberg, den siste Ilikshistoriographen, (syss

lan är nu mera indragen) upphörde med sin förträffliga Nja 
allmänna Historia **)_, för att på GUSTAF III:S befallning 

skrifva den store GUSTAF ADOLFS. De deraf 1790—1796 ut

komna fem delarne äro ett ypperligt arbete, sanningsfulJt, 

grundligt, värdigt. Att det 1796 afbröts, emedan dess san-, 

ning ej var behaglig, har författaren sjelf ej otydligt i ett 

annat arbete tillkännagifvit ***). 

Under nu varande regerinffssätt har äfven en ny epok Ö O 
inträdt för Svensk historia och häfdaforskning. Ett allmänt 

sin början lifligt verisamma förening, som sedan blef Iiongl. Vetenskaps-

s.ocieteten i Upsala. 

') 17G2 års Riksdag. Det skulle sko under Cantzli-Collegii tillsyn. 

«) Band 1—3 Stoclcli. 1 782-1785. Anonym. 

•" . t) I burjan af lians Disqvisitio de nominibus lacis et visas. Stockh, 18^6. 
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omdöme af mig -öfver medarbetare- pä detta fält skall man 

här ej fordra. l ivad jag vet är, att Sveriges historia kan oeb 

skall skrifvas ännu bättre, än jag det förmår. Af fosterlands-

kunskapens och dess kärleks spridande till folket Lar ingen 

större förtjenster än FrjxelJgenom sina Berättelser; och, 

ehuru det ej är hans enda förtjenst, är man dock för denna 

skyldig honom en egen tacksamhet. Vår tid, som i allmän

het synes ämnad till en hastig repetition af fordna erfarenhe

ter (kanhända för en stundande verldshistonsk examen), har 

för öfrigt i historisk smak inom kort tid genomlupit vexlingar, 

hvartill vara förfäder behöfde långt betänkande. Ifrån en ej 

längesedan nyväckt kärlek för Sveriges fornalder, liar man ilat 

till ett snart öfvervägande intéressé för den historia, som be

star i dagens nyheter. Emellertid har, af urkunder och lijelp-

medel för var historias alla tidehvarf, m;mga skatter blifvit 

fordrade- i dagen; och ibland dessa må äfven räknas den följd, 

af Ii and lingar ur De la Gardiska Jrchivet, som stär i 

spetsen för denna artikel, ocli genom en fri.kostighet för ve

tenskaperna, som är ärftlig hos detta namn, biifvit, allmän

heten meddelade, 

Da ofvannämde Archiv redan förut blifvit i Svenska Lit

teraturföreningens Tidning af en annan hand utförligt anmaldt, 

så r  torde den korthet, som detta blads gränser i allt fall fö-

reskrifva, här vara sa mycket ursäktliga re. Jag fitste i mig 

derföre blott vid några af de interessanfare föremålen. — 

Man finner i de första delarne vigtiga bidrag till GUSTAF 1:S 

och hans söners historia; och jag har att förebrå mig, såsom 

en stor försummelse, att ej ha begagnat dem för min Sven

ska Folkets Historia. I denna omnänmes (2 D. s. 156) ERIKS 

beslut, att, efter brödren JOHANS återkomst Iran London, 

sjelf betyga sin kärlek för ELISABETHS fötter. Bär ser man, 

huru han redan 'våren 1560 nära gifvit .sig pä vägen; livar-

före den gamle Konungen,. som säger sig veta "at han ruster 

si«' flux till och achter emotli vår villje ocli oss. oatspordt 
"D •. ' 
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drage her äff landet," uti bref bjuder Svante Sture förmana 

adeln der inne i Westergöthland, att ej vara honom följak— 

lig eller lyda hans befallningar (D. A. I. 59.). Konungens 

bref till ERIK och dennes svar i Prinsessan CECILIAS sak, äro 

upplysande. Oss frukter nog — skrifver den gamle Konun

gen — att du så länge följer ditt eget sinne, dine drenger 

och flere sådane ditt unge sällskaps rad och tillskyndan, icke 

uti detta stycke allenast, utan ock tilläfventyrs i flere, att 

både du sjelf och vi alle Svenske varde en gång tvättande 

vare hufvud i vart eget blod (I. 113.). Synnerligen inte-

ressanta äro Drottning MARGARETHA LEJONHCJFVUDS bref till 

sin syster Märta, Svante Stures gemål, genom det ljus de 

sprida öfver deras husliga lif. Man hör Drottningen gitVa 

sina råd, da hennes hjärtans käre systers käre son "Nits 
lille," (den sedan så olycklige Nils Sture) "är bleffven sjugh 

af then kolle sjughe (fått frossen) — eller ock förordna me

del mot systerns sjuklighet, hvarvid följande underliga ordi

nation förekomma emot modcrpassion : att taga hjärpefjeder, 

skafva den af stjelkarna, torka den, sedan stöta den smått, 

"och dricke thet mett varmpt öoll," 5— el ler med klokhet 

undanbedja sig att hos GUSTAF I påminna om den förläning 

Svante Sture begär, emedan Hans Nåd nu "haffuer offnerlop 

dageligen och är bekymhrett mett merckelige rijgsens ären

det-" (I. 73; 79^ 81.). Flera exempel på Konungens hård-

händthet i fråga om gods och ägodelar förekomma. I ett 

1528 mellan Konungen och Christina QyUenstjerna hållet arf-

skifte hade Wenngarns sätesgård, med många andra, blifvit 

henne tilldelte. Skiftesbrefvet var med Konungens eget secret 

förseglad t och stadfästadt. Icke dess mindre gjorde han se

dermera om skiftet, tillegnade sig både Wenngarn och en 

hop andra Christina Gyllenstjernås arfvegods, till en del 

mot löfte om vederlag, som hon i sitt så kallade "sista suppli-

kat" säger sig aldrig bekommit (I. 96, 218. IV. 3.). Sådant 

kan ur ingen synpunkt rättfärdigas. Men då man här (I. 227) 

läser uppsatsen på det ofantliga arf i jordegendom, som Chri-
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stina Gyîlenstjerna icke dess mind re vid sin död lemnade sina 
söner af tvenne giften, Svante Sture och Gustaf Johansson 
(af tre rosor); sä förstår man väl GUSTAF WASAS interesse att, 

till bättre försäkring äfven mot Sturehuset, blifva rik ibland 

en adel, hvars gamla slägter ännu räknade sådana gods

ägare. >— I allmänhet förvaras här vigtiga handlingar till 

S'tureslägtens, som till flere andra gamla familjers, historia. 

År 1521 gaf Christina Gyllenstjernås soneson, Grefve Mauritz 
Sturej vid sitt gifte med Anna, Claes Christerson Horns dot

ter, i morgongâfva "af sine faste, oklandrade arfvegods af 

gammalt frälse" 46 gårdar i Småland och 11 i Upland m. m. 

(V. 80.). Dervid namnes de Herrar, hvilka såsom cirevitt-
nen höllo pâ glafvmet;. hvaraf på en gång både upplyses 

och rättas, hvad jag i min Svenska Folkets Historia (I. 334) 

efter Olaus Magnus anfört om etc Spjutj som i adeliga hus 

skall ha hört till morgongåfvan. Det synes att löftet oro 

morgongåfvan aflades pä vapnet, och att vittnena höllo hand 

derpå. Dermed kan jemföras, hvad i ett fastebref af 1541 

här förekommer (V. 145), der de tolf män uppräknas, som 

vid tinget "hullo på festan;" livarvid till de historiskt-lagfarne 

hemställes, om ej en dylik symbol varit brukad, efter det i 

samma bref heter: gifva "skafjf't, skœll och laglige festo." 

Åtskilliga anförda domar upplysa fordna rättsplägseder. Man 

ser nämdens gamla bestämmelse att yttra sig öfver factum/ 
hvarefter domaren tillämpade lagen. Denna nämdens be

stämmelse förekommer uttryckt med nästan samma ordalag i 

tvenne domar i samma sak , den ena aF år 1416, den andra 

af 1531, nemligen att domaren "skjöt ärendet till the XII i 

nämden såto, hvilke ransakade, vittnade och stadfeste med 

theres eder," hur« med saken sig förhöll (V. 196.). Da 

"känd sak är sa godt som vittnad" vänder sig domaren stun

dom till hela tings-allmogen med frågan om förhållandet. 

Sådant förekommer i ett meddeladt dombref (IV. 140.) af 

Häradshöfdingen i Bobergs domsaga i Östergöthland ar 1572, -— 

äfven i andra afseeûden märkeligt. En välboren man, Erik 



Jönsson till Löfsta kom fram för rätlen och åberopade Ko

nung JOHANS tillstånd att återlösa en af lians farfar till kyr

kan såld gård. Det intygades, att redan säljarens son hade, 

enligt GUSTAF I:S allmänna tillåtelse för adeln i sådana fall, 

erbudit lösen, lagt penningarna på altaret och i församlingens 

närvaro sagt: "Jag tackar Gud och min nådige Herre, Konung 

GUSTAF, som unnat mig, såsom andre Adelsmän, igen, livad 

kloster ocli. kyrkor haft:" men att presten och socknemän nen 

nekat, sägande: ''vi vete ännu icke hvadan vädret vill blasa . 

"ty de voro i t vifvelsmål om Konung GUSTAFS r egemen
te." Sådana drag upplysa mer än mången afbandling. 

Huru JOHAN III, såsom hans son Sigismund sjelf yttrar 

sig i bekräftelsebrefvet på De la Gardiska frih erreskapet 1594 

(IV. 78.) "uthi alle motto framför andre Ständer här 
uthi Rijket gerne fordret Ridderskapet och Adelen " och 

h vad deremot adeln tillät sig, samt huru med rättvisa och 

hushållning i denna Konungs tid såg ut i landet, derpå för

vara dessa handlingar flera bevis. Bönder, ifrån det åt Stu-

riska huset förläuta grefskapet, som klagat för JOHAN öfver 

gärder och körslor dem ålagde af Grefvinnan Märta Sturey 
och i början fått medhåll af Konungen, fly förskräckte undan, 

sedan hennes måg, Hogenskild Bjelke, fått tala med honom; 

och mågen råder svärmodren i grofva ordalag, att hålla efter 

dem för deras motvillighet (IV, 165.). I ett bref beder grefvin

nan för en sin fogde, som begått dråp, och Hogenskild Bjelke 
säger, att han fem, sex gånger derom talat med Konungen, 

livilken dock ej vill gifva dråparen lejd, om ej de dräptes 

slägtingar bedja för honom, "emedan han äfven slagit en 

q.uinne ihjel, för någre år sedan, och dräpit nä gr c karlar 

tillförene" (IV, 164.). Af sine underhafvande tog eljest adeln 

på denna tid böter äfven i lifssaker, utan att rådfråga Ko

nungen. —- En af historien öfversedd, ej ovigtig, omständig

het sticker fram i ett kort bref från Anna Sture, samma Ho-
gonskild Bjelkes fru, till sin man. Adeln hade enligt JOHANS 
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privilegier fri hanclel med afkastningen af sina gods och för

lä ni n gar. Den begagnade detta privilegium att ockra med 

rikets förnämsta utländska nödvändighetsvara, salt. Fru An
na berättar sin man, huru hon utminuterar saltet ät allmogen 

för k örn in g' och spanmål, och håller på högsta priset. Da 

gä Ide en tunna salt lika ined tvä tunnor b vete (IV. 166.). 

Enligt Konung JOHANS privilegier skulle (med få undantag) 

endast adelsmän förordnas till häradshöfdingar och domare. 

Man ser att häradsrätter (det vill säga, inkomsterna af dem) 

sedermera gingo i köp och byte, och att de äfven förläntes 

åt fruntimmer. Så förekommer här (IV. 200.) angående Ko

nung JOHANS (Villa, Karin Hans dotter , att Konungen förlänt 

henne en häradsrätt i Finland, och att hon fått byta den mot 

en annan, hvilken Ukväl sedan befunnits vara af Kongl. Maj:t 

s je 11' pantsatt för några tusen daler till annor man. En dot

ter af liämda Karin Hansdotter med Konung JOHAN, k allad 

Sophia GrUen/ijelm. blef förmäld med Pontus De la Gar-
die, som i Konung EKJKS tid inkommit i riket, och med det

ta giftermål befastade en lycka, som lysande krigsbragder 

rättfärdigade. Vid sitt bröllop 1580 kunde han redan Iem-

na i morgongåfva sätesgården Sundby med 40 gårdar, hus i 

Stockholm m. m. och en ansenlig summa peiiningar (IV. 

191). — Då hans frus syskon, Julius och Lucretia Gjllen-
hjet ni, dogo barnlösa, ärfde sedermera De la Gardies arfvin-

gar alla de gods i Finland (188 gårdar), hvarmed Konung 

JOHAN- i II åg ko mm i t sina naturliga barn (IV. 192.). Den väl 

försökte krigaren förstod sin fördel. Han står i brefvexling 

med JOHAN 1II:S mäktige Sekreterare, Johan Henriksson, för

hatlig i åminnelse*), kallar honom "tillförlåtlig gode vän" — 

"Fräter et Amice sincerissime" (IV. 211,217) och äger, äfven 

frånvarande, genom honom Konungens öra. 

Jacob Pontusson Dela Gardie_, hjel.ten af det sedna-

re Hyska kriget — med den egna ära att både i bragder 

*;) Jfr raiij Svenska Folkets Historia; II D. s. 246. 
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och kärlek ha varit den unge GUSTAF ADOLFS medtäflare — 

visar sig här under flerfaldiga förhållanden. Det var en ädel, 

trolljertad, hjeltemodig natur, i kriget likväl mer skapad för 

ögonblickets än beräkningens storhet, och genom tidiga mili-

täriska vanor äfven med de bästa afsigter, föga skicklig för 

fredliga värf. Af hans vältalighet anföres här (VI. 62.) ett 

prof. Då Fältherren vid Riksdagen i Stockholm 1635 talade 

till de inför Rådet uppkallade Landshöfdingar och Biskopar 

om Enkedrottningens underliga beteende, både mot Senaten 

och med den unga CHRISTINAS uppfostran, slutar han sålunda: 

"hvilket allt gör regeringen deras tjenst så tung, att de fast 

hellre ville sitta i deras hus och äta kal och rofvor, än med 

regementet sig befatta, om icke deras trohet och kärlighet 

till fäderneslandet dem dertill dröge." Någon synnerlig 

administrator var han ej, äfven i sina egna angelägenheter. 

Han hade stora egendomar i Liffland, och flere bevis anföras 

af bans ömhjertenhet för sina aflägse underhafvandes både and

liga och timliga väl. Emellertid var det slätt beställdt med 

rättvisan,; o ch, för att dömma derefter, äfven med den öfrigå 

förvaltningen. Emedan desse gods voro honom förlänade 

"med alle regalier och höghet," så ville han, heter det, i smär

re brottmål (de svårare skulle dock rå till den Kunfflfea ^ O Ö 
Landtdomaren) och i civilsaker, efter gode mäns förutgångne 

utlåtande, sjelf dömma, och anslå böterna till kyrkorna; den 

af hans underhafvande, som i sådane mål vädjade ifrån Hans 

Excellens, skulle gå ifrån land och län: vore han sjelf ej i 

tillfälle att sig dermed befatta, så ville han förordna andra i 

sitt ställe ; men hans Hauptman på stället ägde ingen doms

rätt (VI. 138). Huru dermed gått, visar en här intagen lång 

lista af bonde-besvär, med liflig ed bekräftade, emot Haupt-

mannen och Arrendatorns v. Husens våldsamheter, grymhe

ter och plundringar, tillika med den sistnämdes högst onöjak

tiga förklaringar; — och denne hade likväl i tio år förvaltat god

sen (VI, 142). AF fältherrens gemål, Ebba Brahe, GUSTAF 

ADOLFS första kärlek, äro flera bref meddelade, nog tjcnliga 
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att skingra den romantiska glans, som omsväfvar hennes 

ungdom. Man ser en hedervärd, men äfven för sin tid 

föga bildad fru: man ser henne i sin hushållning, familje-

och vänskaps-förhållanden : man hör talas om trädgårds-sköt

sel, ost, sylt och nötter, vidunderliga huskurer, en ny peruk 

och liufva till Drottning KIRSTINS kröning m. m. ibland re

kommendationer till Friherreskaper och Ofverste-beställningar. 

Det kan ge ett begrepp om De la Gardiska husets rikedom, 

att Ebba Brahe, som länge öfverlefde sin man, ar 1660 er-

lade bevillning för 647 hemman, och att inventarium af hen

nes qvarlåteliskap i silfver och guld (guldet reduccradt till 

silfvervärde) upptager 52,418 lod (VI. 135.). Motstycket till 

denna tafla, det tillstånd, hvari, efter en lycka, livars glans 

ej i Svenska häfder har sin like, Reduktionen sedan bragte 

hennes son, Sveriges störste Mtecenat, Magnus Gabriel De la 
Gardie och hans fursteliga gemål Maria Euphrosinuj CARL XI:S 

faster, finnes ock i dessa handlingar, och utgör deras inte-

ressantaste del; hvartill vi kan hända en annan gång skola 

återkomma. 

Det är likväl, såsom redan af det anförda synes, ej 

blott familje-dokumenter, som De la Gardiska Archivet medde

lar. Ifrån och med vår medeltid till början af 18:de seklet, 

se vi här mer och mindre vigtiga bidrag till Sveriges historia 

i politiskt, statistiskt, biografiskt, litterärt och moraliskt afse-

ende. Utgifningen, hvaraf inkomsten är egnad åt ett välgö

rande ändamål, har blifvit besörjd med lofvärdt nit. På 

en klarare plan skulle arbetet vunnit, äfvensom på en min

dre maniererad skrifart. Enskilda, i anmärkningarne ej rät

tade, misstag förekomma*). Det. tadel, som härvid kan få-

*) Såsom då t. ex. I. 22. säges, att Jacob De laGavdic* samma ar SOÎU Lan 

blef President i Krigs-Collegium, (1630) öfverförde 4 Regementer Svenskt 

krigsfolk till Preussen; hvilket skedde 1629, och krigsfolket var ej en

dast Svenskt; ty GUSTAF ADOLF skrifyer till Axel O xenstjerna ih*nU~ 



sta sig, öfverväges dock vida af tillfredsställelsen ofver ti<31 

nya och interessanta, hvarför man liar denna Samling ocli 

Utgifvàrens forskning att tacka. Ett strängare urval i med

delanden torde blifva nödigt i den man han nalkas nyare 

tider. Den så kallade "Historiska upplysningen om Ko

nung CARL XII:s död" (IX. 129.) är Recensenten bekant, äf

ven i en rimligare skepnad, än här förekommer; dock ai

rless trovärdighet så misstänkt, att han ej derpå skulle vilja 

beropa sig. Utgifvarens vågade försök att härleda anläggnin

gen frän Fransyska Kabinettet, saknar all sannolikhet. An

gående det sa kallade "Första jägarskottet i Nya Skolans krig 

mot Leopoldismen" (IX. 235.) rakar Recensenten känna, att 

detta "plaisanteri" livar ken var sändt Lill Leopold, eller skril-

v e t  a j  M a g i s t e r  S i l f v e r s i o l p e .  U t g i f v a r e n  ä r  f ö r  g o d  a t t  

lemua bidrag till den skvallerhistoria, som nu pröfvar dagens 

bifall och tålamod. 

Emellertid är äfven denna ett tidens tecken, icke utan 

betydelse; liksom sjukdomar hänvisa på förutgående fel i 

dieten. Ett otygladt begär efter förment, undanhållen san

ning bemäktigar sig lätt sinnen, som för länge blifvit bespi

sade med försötmad osanning: den falska historien inträder, i 

mer än ett afséende; i stället för den verkliga, om denna allt 

för länge dröjer att intaga sin plats. Och hon har hos oss 

allt för länge dröjt — äfven i fråga om högst lärorika tide-

hvaif, som långt för detta fallit under historiens fulla doms-

lätt. Den Akademiskt-rhetoriska behandlingen af Svenska in innen 

bar på visst sätt blifvit officiell i vår 'litteratur, och (fast un

dantag, äfven i stora ämnen, finnas) föga sanningsenligt utde-

gret vid Marienburg den 8 Ju Iii samma är, att fältherren var öfver-

lömmcn med det främmande krigsfolket.. IV. 101. n, kallas Amalia 

Gref Maurits Stures (i stället för Gxef Maurits  Lejonhuf-

w/W,/v; „„ka. VI. 181. säges a tt 1684. Àntiquitets-Çoliegwu flyttades 

• f toclliolm och kallades Antiquitets-Arclimun. Det senare skedde 
först 1602. 
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lat ljus som skugga; i fäll man ej snarare vill anklaga den 

för det orimliga företaget, ätt vilja upplysa ljuset. Man vet 

ej livad sann storhet har att göra med medelmåttans lof, el

ler Svensk ära med cleii kappa, Svensk litenhet alltför ofta 

Öfver den utbreder. Skulle jag med denna lika obestridliga, 

som här fullkomligt tillämpeliga, sanning äfven stöta (hvil-

ket hädanefter lärer komma att hända mig åt mer än ett 

tall), sa vill jag deremot ej undandraga mig min egen, nog 

dryga, del af ett rättvist tadel. Jag har felat i mångahan

da måtto, så med en illa använd vältalighet, soin med en 

lösligen på historiska ämnen lämpad Philosoph!; och vill — 

då jag ännu hellre uppbär beskyllningen för okunnighet än 

för falskhet, — gerna, androm till varnagel, erkänna, att 

jag först mot femtiotalet af mina år begynt vända mig ifrån 

det litterära skön- och skenväsendet till allvaret af grun-

deligare insigter i min vetenskap. Från vår så kallade Hi
storiska Skola har jag genom historiska studier affal-

lit. —• Om det nu t. ex. genom sådana skulle b! if va klart, 

att, oaktadl allt det vackra, som kan sägas om Stånds-mo
narkien i verklig mening, Sverige merendels så olyckligt fö

reställt en sådan, att det snarare deraf haft ölägenheterna, 

än fördelarna, •— om man, i den söndring, hvarunder hi

storien alltför ofta visar nationen, finner sig uppmanad att 

eftersöka den enhet, som, mer i sinnelaget dold än uti in

rättningarne uttalad, likväl uppehållit det hela —- om man 

önskar denna sanna medborgerliga enhet (väl värd nam

net, då den, oaktadt alla hinder, ändå ej underlåtit att visa 

sin tillvarelse och verksamhet) äfven lagligen utpreglad i Svensk 

författning, i Svensk uppfostran, i Svenska näringsförhållanden; 

är det väl orätt, att både tillkännagifva (livilket härmed sker) 

och att söka utveckla (livilket, vill Gud., skall ske) en sådan 

öfvertygelse? — Ätt på denna grund försöka — en be-
medling •— men en ärlig bemedling —- af tänkesätten, är 

också -målefr lö r -detta blad ; ett bemödande , som ej dcrföre 

bör ltånas, att kräftérnå långt ifrån svarä mot företaget. •—• 
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En sådan slags verksamhet är i allt fall den enda, som 

mig blifvit beskärd. Jag är intet skapande snille; ehuru 

jag hoppas kunna erkänna och vörda det, ehvar det finnes. 

Jag är en man ur hopen, och tackar Gud för ingen högre 

gåfva, än att jag vet med mig sjelf, hur äfven den enfaldi

gaste är till mods. Hvilka bundsförvandter man nu mera 

vill gifva mig gör ej mitt bekymmer. Jag hoppas pä lik-
sinnade^ och är färdig att i deras leder uppträda äfven så

som gemen. För natnn är jag ej rädd; men en sak } och 

jag vägar säga, en stor sak, ligger mig om hjertat. 

R e p l i k :  
Den förklaring, som den i Litteratur-Bladet N:o 2 re

censerade skalden, i anledning af samma recension, afgifvit 

i Svenska Litteraturföreningens Tidning, är egnad att förstås 

af ädla sinnen, och jag förenar mig i det bifall, alla sådana 

skola skänka ät den anda, hvari den är skrifven. 

$ tett Hitler at i Ott « 12 N:r af detta Blad. 
för 1838 emottages uti Hrr Fritze fy Bagges Bok
låda i Storkyrkobrinken med 2 ll:dr B:ko, samt 
på alla Postkontor i landsorterna med tillökning 
af Postarfvodet. 

S T O C K H O L M .  P .  A .  NORSTEDT &  S ÖNER. 
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îfso S» April månad. 1.^88® 

Denna tidning, liv ar af en nummer, utgörande.iornkr ing elt tryckt 
arkj utgifves i slutet af livarje manadkommer alt innehålla re
censioner och öfversigter af skrifterj hörande till årets Litteratur, 

•" !.. f f V f " .  

liäsnlngr för folket; af Sällskapet för ^ 
nyttiga kunskapers spridande. För
sta ârg-ângen 1835. Andra &rgfàofen 1836. rJ 

Tredje årgången 1837. Stockholm, I*. 
A. Horstedt & Söner. 

Det var Reformationen, som först satte bok i hand pä fol

ket; och det var lika naturligt som välgörande, att den an

vände den ännu unga tryckpråsjen till främjande af sitt när

maste ändamål. Meddelandet af andelig upplysning och lär

dom var detta närmaste ändamål; men detta uteslöt ej ett 

fjärma re, som omfattade äfven den uerldsliga lärdomen i dess 

allmännaste tillämpning. Bada ha i sitt inflytande på folk
undervisningen utvecklat sig efter liva rand ra, tills den 

ver! d si i ga lärdomen, i a ('seende pä genombrottet till folket, 

nu befinner sig ungefär på samma ståndpunkt, som den and

liga vid Reformationens början. Vi vilje kasta en blick på 

begges framsteg inom fäderneslandet. 

Reformationen utgick från den Heliga Skrift, och gaf 

den först ät folket; ehuru bibelöversättningar på landets språk 

ännu under katholicismen funnos. Till och med i SveriVe 
O 

hade försök till sådana skett, men voro så obekanta^ att 

Olaus Petri, sedan, genom Konung GUSTAF I;S försorg, 'Nya 
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Testamentet hade Milvit Öfversatt och ar 1526 tryckt, i sin 

Postilla *) prisar, "att Guds ord ändtligen kommit till de 

Svenske, som bo ytterst i norden." — ''Mång land och rike," 

säger lian, "bafva haft den Heliga Skrift på deras eget mo

dersmål: vi bär i landet, med någre få andra land, baf

va haft den pä ett främmande mal. — De halva val fun

nits,  som haft stor lust ocli vilja att öfva sig i den Heliga 

Skrift; men efter de icke haft sådan förfarer,het i Latinska 

målet' som der till hafver behof gjorts, derföre hafver deras 

vilje och uppsåt haft ingen framgång." Presterne sjelfve vo

ro i Guds ord fast okunnige. "Det hafver varit en stor för

summelse med, att vi icke öfvat vare klerker i Guds ord, 

förrän vi skickat dem till kyrkoprester, ej heller hafver 

Guds ord hlifvit brukat i skolestugorna, såsom behof hafver 

gjorts; h vilket dock några Concilia Provincial!»' här i riket i 

förtiden påbudit hade; och hafver dock, Gud bättre, hlifvit 

försummadt, och derföre är den mening uppkommen, att 

strart en hafver kunnat läsa och sjunga en messa, så hafver 

han varit god nog. till ätt blifva kyrkoprest." För de enfal

dige preste i« skull, som sjelfve ej kunna utlägga Skriften, 

hade lian 111 g if vit sm postilla, och dertill fogat eu liten Ctt-

tecliismum eller undervisning om Quels bud, Iron, Faciei 
mår med något annat, som livar och en Christen menmska 

bör veta och hvilket livar kyrkoprest är pligtig att lära sitt 

socknefolk. Ja, det vore tillbörligt, att ingen tillstaddes att 

gå' till Guds bord innan han sadant visste och kunde. 

"Det är icke nog att läsa och sjunga för sitt socknefolk, som 

man hittills gjort hafver. Man måste största fliten lagga der-

uppå, att vi predika och lare folket Guds vilja, huru de.sko

la komma till den eviga saligheten; ty presta-ämbete, det är 

ett predikoämbete." Då Olaus Petri år 1530 skref detta, 

hade han redan föregående året utgifvit sin Svenska Iiand-

*) Ecn Hj ten Pos tilla offner all Eyang clia, so m Sö ttdaglianar lasen var 
da öffuer hela året. 1530. 
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bokj och utgaf det följande aret sin Svenska Messa> båda 

enligt Konungens vilja, men sa, att deras bruk vid Guds-

tjensten var tillätet, - ej påbudet. Genom Laurentius Petri, 
som dervid haft sin bror och Canzlern Laurentius Andreas 
till biträde, fick Sverige .1540—1541 hela Bibeln på moders

målet. Handlingarna vid det prestmöte, som denne .förste 

Lutherske Erke-Biskop höll ined Upsala Stifts presterskap 

1560*), meddela mången upplysning angående religionsunder

visningens da. varande tillstånd. - Ätt ur postillan (Erkebikopen 

hade sjelf utgifvit en sådan) uppläsa hela predikan må i bör

jan, heter det, endast tillåtas de enfaldigare prester. Med 

tillväxande kännedom, hvartill, näst den Heliga Skrift, Me/aru li
ions Loci synnerligen anbefallas, borde de öfva sig att mundt-

ligen lära, efter en förut fattad och öfverlagd ordning, i 

fall ej tiden medgaf att skriftligen utarbeta hela predikan ; 

och vore ej oundgängligt, att de dervid alltid buudo sig vid 

texten i evangelieböckerna, utan stode det dem fri ft: att fö

retaga och i ordning förklara någon Evangelist. Vissa delar 

af catechesen borde före predikan för folket reciteras så 

tydligen, att deras innehåll måtte intrycka sig i minnet; men 

i synnerhet två, gånger om året, i Fastan och Advcnfct, skalle 

pastorerne, under hälften af den timme, som egnades åt predi

kan, utlägga catechesen, och under den andra hälften afliandia 

dagens text. Laurentii Petri Kyrkô-ordmng af år 1571 

vågar ej ännu höja det oundgängliga kunskapsmåttet, för den, 

som vill gå till skrift, utöfver Leader vårBudorden och Trons 
Artiklar. I enskilda landsorter finnas högre fordringar gjor

da af presterskapet; och, då det dervid troligen funnit sig 

understödt af folket i orten, så är det miimesvärdt, att dessa 

högre fordringar redan vid denna tid omtalas i Norrland, 
hvärs allmoge än i dag utmärker sig genom ett större mått 

al kristendoms-luinskap och en sorgfälligare uppfostran. I en 

*) Skrifter och Handlingar till upplysning i Svenska Kyrka- och Re
formations-Historien, (af v. Troil) 4 D., s. 2.21. 
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sa kallad "kyrkiolagli samtyckt och stadgat afF prestérskapet 

i Wester-Norrlan den Anno 1576"*) heter det: "De som un

ge äro och icke ännu hafva varit till Sacramentel, skole icke 

der tillatne varda, förrän de alla catechismi stycken med. 

uttydningarne lärt hafva." Och vidare: "De som icke vilja 

lära sin catechismum (gammalt folk undantagandes) skola 

för första året bota 1 mark, för det andra 2 mk, och for

det tredje 3 mk ; dröja de dermed länger, bote 1 da 1er h var t 

år; den icke hafuer penningar, skall sätta huden till. 

Det var samma år Konung JOHAN genom sin liturgi 

åter med Katholska messan uppväckte den oro, som slutade 

genom Reformationens fullkomliga seger pä Upsala möte 1593. 

Luthers cateches, som, under liturgiens välde, varit förbuden 

att läsa för tingdomen, lades nu allmänneligen till grund för 

religions-undervisningen -, och Hertig CARL, i svar pa prester-

skapets punkter den 29 Februari i 1595, förordnade, att en ut-

lä<vffnin<T derÖfver borde ske hvarje Söndag efter piedikan. 
ob o 

Svenska folkundervisningens historia efter Reformationen 

torde kunna delas i tre perioder; den Jörstci Eran llefo i(na

tionens början till Upsala möte 1593, den andra derifrân till 

Konung CARL X1:S Kyrkolag 1686: den tredje frän denna 

tidpunkt till närvarande tid. 

Vi skola försöka att i korthet karakterisera hvardera. 

Det mest utmärkande i hela den förslå perioden är 

den brytning emellan katholicism och protestantispi, som ej 

blott börjar utan genomgår det). Det nya vinner småningom 

rum, medan det gamla, aldrig fullkomligt afskaffadt, slutli-

oen än en gäng samlar sina krafter till en olycklig strid. 

GUSTAF 1 hade alltid nekat, att han införde en ny lära. Än

nu i början af JOHAN HI:S regering visste en Stor del af fol

ket ej annat än att de voro katholiker —• blott med Svensk 

messa. Katholska kyrkobalken af Lagen blef först af CARL 

*) Hamtrsoi Pastoralkurs. Hernösand 1809, s. 1 46: 
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IX förklarad för ogiltig. De vid den gamla kyrkan ursprung

ligen fastade läroanstalter ledo af brytningstillståndet. Öfver 

presters okunnighet och sedeslöshet klagas öfverljudt, och 

ohyggliga bevis på de, under inre oroligheter förvildade, seder

nas råhet förekomma *). I allmänhet saknar nog mycket vart 

reformatiöns-tidehvarf stora andeliga karakterer. Olaus Pe
tri, det är sant, hade en gnista af Luthers eld, och hans 

bror Laurentius en blick af Melanchtons mildhet. För 

öfrigt har Sveriges Reformation mest blifvit gjord af era man, 

och mest befastad - af en annan. Den ene är GUSTAF I, den 

andre CARL IX. 

Den andra, perioden karakteriseras genom läroverkens 

upprättelse på Reformationens grund och den biskopliga ari

stokratiens inflytande bredvid den verldsliga. Upprättelsen af 

läroverken, börjad af CARL IX, är den odödliga välgernin-

gen af GUSTAF ADOLFS tidehvarf, h vilket i litterärt, som i 

politiskt afseende förknippade Sverige med den odlade verl-

tlen. Biskoparnas myndighet, af GUSTAF I bruten, af JOHAN 

III gynnad, af CARL IX åter kringskuren, upphöjde sig å 

ny o under GUSTAF ADOLF, äfven mer än Konungen kärt var, 

såsom synes af hans försök att kontrollera dem genom sitt 

föreslagna, till hälften af andliga och verldsliga bestående, Ge-
neral-Consistorium, som både under och efter hans tid 

väckte prestcrskapets häftiga motstånd. Det 17:de seklet visar 

det biskopliga regementet i Svenska kyrkan, utan ännu stad

gad öfverensstämmelse hvarken med staten eller inom sig sjelf. 

Ty under hela tiden disputerades om en förbättrad allmänt 

gällande kyrko-ordning, tills CAUL XI gjorde slag i saken. Så 

mycket mer betydde enskilt nit eller uraktlåtenhet hos stif

tens herdar, och om exempel på den sednare ej saknas, sa 

halla vi oss likväl hellre vid de föredömen af det förra, 

som i synnerhet upplysa folkundervisningens framsteg. Man 

skulle ej dertill kunna välja ett bättre, än Biskop Johan Rud~ 

*) Jfr min Svenska Folkets Historia, 2 Del. sid. 242 , 243 , 329. 



becks i Westerås (1619—1646). — Då församlingens bildning 

beror af dess l ärare, var hans första omsorg att sörja för des

sas egen undervisning. Till Rikets gymnasier har han gif-

vit föresyn genom det i Westerås inrättade, som bief ett uni

versitet i smått :—• en karakter, som i allmänhet 17:cle sek

lets gymnasier eftersträfvade, och hvarigenom Biskoparne 

sökte fasta prestbildningen inom stiften. Först genom Piud-

becks försorg kunde Westerås stift förses med prester utan 

att intaga främlingar, såsom förut hade skett. lians gymna

sium, som ifrån 1628 hade nio lärare (dock så att äfven Rek

tor och Kon-Rektor vid trivialskolan deltogo i den högre 

undervisningen), var förenadt med ett särskilt prest-semina-

rium (Collegium Pietatis kalladt), bvilket hvarje prestkan-

didat måste genomgå, och som äfven besöktes af de akade

miskt studerade. Desse voro ännu få ; ehuru besök vid uni

versitetet af Rudbeck uppmuntrades. Den, som ej eftersträf

vade ansenligare ämbeten, reste sällan till akademien; och de 

så kallade Djekneprester voro ej sällan så okunnige, att vid 

ett anstäldt förhör inför samtlige Ständerna år 1606, Bönder 

visste bättre besked på Trons Artiklar än någre af Kapella

nerna *). Rudbeck fann för sig i Westerås skola Djeknar 

med långa skägg, stundom med hustrur och barn, och som 

genom tiggande i socknarna sökte sitt uppehälle. Hvad den

ne Biskop för sitt stift i alla riktningar uträttat är beundrans-

värdt, och förtjenar att i sitt sammanhang kännas **); Ur 

hans undervisningsanstalter ut gin go flere af dénna tids be

römdaste lärde och embetsmän (äfven Stjernhjelm och Stjern-

höök). Hans Skolordningj hans Kyrkostadgar blefvo mön

ster. Hans täta visitationer införde öfvérallt ordning. 

höll vanligen tvenne gånger om året prestmöten, ett 

kyrkoherdarne, ett med kapellanerna. Genom honom fingo 

först alla stiftets städer skolor. I Westerås inrättade han 

Han 

med 

*) Wallqyist Ecclesiastik-Saml. VIII. 584. 
") Se hans lcfverne af Biskop Herveehr, i Linköpings Bibliotheks Hau< 

2:dra Del. s, 283. 
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dessutom ett så kalladt Parthenagogiu.nl, eller' flickskola, 

livars lärare borde vara gift och dela undervisningen med sin 

hustru, som kallas Läremoder i Pigescholan, — samt ett Or-
phantrophium eller tukthus, livad vi skulle kalla barnhus, 
der fattige fader- och moderlöse barn blefvo intagna. Före 

honom hade blott en enda landsförsamling i stiftet, nemligen 

Tuna i Dillarne, sin egen skola, troligen från slutet af GU

STAF I:s regering, da man i följe af den nya stiftsdelning, 

som «onom honom för en tid infördes, älven hörer talas om 

Tuna Biskopar. Rudbeck lyckades blott att stifta t ven ne 

andra sockenskolor, i Munktorps och Fellingsbro försam

lingar, och måste för öfrigt nöja sig med den föreskrift, att 

Djeknar borde sättas på klockareborden och tillika vara Pne-

dagoger. Att särskilt löna Skolmästare ansåg menigheten för 

en onödig nyhet, och kunskapen att läsa i bok var ännu 

ibland den en sällsynthet. Likväl gick undervisningen i all

mänhet framåt. I den kungliga instruktionen för Biskop Jo
han Mathice i Strengnäs stift 1644 anbefalles, att i alla för

samlingar tillsätta sädana klockare, som ungdomen hemma i 

sockenskolan kunna undervisa. Denne Biskops eget förslag 

till kyrko-ordning för sitt stift, ehuru den sedermera blef ett 

mal för anklagelse, vittnar om ett lika upplyst som Kristligt nit. 

Det skyddsvärn för Svenska allmogens religiösa bildning, soni 

innehålles i 15 Kap. 11 §. af 1686 års kyrkolag: "att ingen 

skall trolofvas, som icke kan Lutheri catechism uni och haf-

ver begått Herrans nattvard" är i sjelfva verket äldre, och 

finnes i flera af de särskilta, före kyrkolagen, af Biskopar

na kungjorda kyrkostadgar. Ibland dessa torde inga för folk

undervisningen vara vigtigare än de så kallade Commonitio-

nes, hvilka den äldre Biskop Gezelius, en af Svenska kyr

kans fört jen taste och lärdaste lärare, utgaf för A bo stift år 

1673 *). Efter stränga förmaningar till föräldrarne, att ti

digt lära barnen sina ch risten domsstyck en-, och att halva dem 

*) " WalUjvisf, 1 . e. VIII. 28 6. 



med sig till skriftehå/l (husförhör) samt befallning till lä

rarne att hålla clop- och skrifteböcker öfver barnens både 

ålder och framsteg, fortfar Biskopen: "Om föräldrarne, eller 

de som i föräldrars ställe äro, straxt af späda barndomen 

hålla sina barn att läsa och dermed fortfara, är intet tvifvel, 

att ju barnen, när de komma till 10, 11 år, skola alla kun

na sina christendomsstycken med Lutheri förklaring. —- M an 

hafver i somliga församlingar uti visitationerna stor hugnad, 

att cle läsa så väl i bok, så att få familjer äro, deruti icke 

någon boklärd är, jä någre hushåll finnas, der alle, så väl 

unge som gamle, äro boklärde, och kunna icke allenast tyd

ligen läsa hela catechismum, utan ock färdigt till [Våg

styckena svara. Huru lätteligen kunde detta i alla försam

lingar ske, om de antoge boklärde klockare, hvilke af livar 

by i församlingen skulle taga till sig en snäll pojke, den 

hela byn borde skaffa uppehälle på några månader, för att 

lära läsa i bok och sedan kunna undervisa andra? Der vid 

borde det gamla maneret att läsa för barn afskaffas, der nå

gre bokstäfver läsas före, och lärjungen läser dem efter, och 

sedan befalles sätta sig ned och läsa öfver. Käre, livad skall 

han läsa öfver — säger Biskopen — då han näppeligen min

nes en bokslaf af livad honom i hastighet föreläses? Han 

bör öfvas på några blad att nämna bokstäfverna, och när 

han förnimmes vara färdig med bokstäfverna, måste han sam

maledes tillhållas med stafvande, tills han förmärkes sjell 

kunna slalva och sedan lägga ihop. Och soin detta sätt är 

mödosamt för läraren, så kan han, der han flere clisciplar 

ha Iver, sätta hos dem, som först begynna, någre af de an

dra, som bättre äro försigkomne, och som på ofvannäinde 

sätt de först begynnande undervisa." — Det är ej första gån

gen som JVexelundervisningen genom behofvet upptäckt  

sig s je I f .  Uti Laurentii Petri kyrko-ordning af 1571 lore-

skrifves, att, sedan skolungdomen blifvit skiftad i kretsar ef

ter framstegen, skall Skolmästaren, sig till hjelp och under 

sin nppsigt, välja någre ur de äldre kretsarna, att höra och 
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lära de yngre; hvilken sed säges böra "behållas qvar i sko
lorna," och således var äldre. 

Vi hafva karakteriserat detta tidehvarf genom den bi
skopliga aristokratiens inflytelse bredvid den verldsliga. Det 
kunde ej a löpa utan stridigheter mellan begge. Och i dessa 
se vi äter Jolicxit Iîicdbëck träda i skrankorna för den ande— 
liga myndigheten emot regeringen, rådet — och Aocel Oxen-
Stjernaj då på höjden af sin makt. I anledning af Bisko
pens motstånd mot det föreslagna General-Consistoriumj 
hans klagan öfver intrång i presternas rättigheter, och hans 
traktat om det andliga och lärda ståndets privilegier år 
1636, förebrår honom Kansleren att vilja "löpa in i regerin
gens stuga" och "lägga en trappa för presternas höghet att 
klifva upp och kasta regementet öfverända:" *) förebråelser, 
som åtföljdes af allmänna klagomål öfver den afund kleri-
ciet bar mot rådet, öfver den ringa aktning det hyste för 
ridderskapets privilegier, öfver de hinder det lade mot dess 
kallelser till prest-embeten, öfver den oginhet biskoparne, vid 
besättandet af sådana, visade äfven för regeringens rekommen
dationer, och öfver deras djerfhet, att göra lagar, som besvä
rade samveten, i sina stift. Jemför man dessa Rikskanslerens 
klagomål med verkligheten, så befmnes förhållandet mest va
ra, att rättvisa besvär blifvit vända till anklagelse mot den, 
som haft mod att dem framföra. Adelns allt för känbara 
öfvermakt hade på denna tid äfven gripit in i Kyrkan. En
ligt de af GUSTAF ADOLF utfärdade adeliga privilegier ftills 
vidarej såsom man finner af hans egenhändiga anmärkningar 
emot dem), var adelns patronatsrätt sa utsträckt, att h varje 
inom ett prestgäll boende adelsman ägde rätt att föreslå kyr
koherde **). I allmänhet tilltog begäret efter befordran ge
nom rekommendationer så inom presteståndet, att, i flera 
prestmöteshandlingar frän detta tidehvarf, beslut finnas fattade 
emot dylika löpare efter lägenheter eller Cursores ***), såsom 
de kallas. Adeln, i h vars hand nu större delen af rikets 
jord kom, fritog sig och sina underhafvande äfven allt mera 

*) Jfr Franzéns minne af Biskopen i Westerås Johannes Rudbechius. 
Sv. Akad. Handl. 15 Del. 

Jfr min Svenska Folkets Historia, 3. D. s. 452. 

+**) Wallqvist, L c. V. 15 2, VIII, 583. 
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utgörandet af tionde«. Det rar under sådana omstän
digheter cj underligt, om presteståndet motsatte sig att lem 
na rikets råd inträde i det omtalta General-Consistonum, 

om äfven, genom detta motstånd, införandet af en. for 
riket gällande kyrkolag fördröjdes, sa måste likva 

medgifvas, att stadgar för de särskilta stiften, sådana som en 
RudbeckSj en Gezelii och (1ère Biskopars, under denna pe-

hafva i h<> grad befordrat elmsthg ordning och kun-
ap' inom Svenska församlingen. Rudheeks kamp med den 

adeliga aristokratien stängde honom frän erke-biskopsstolen, 
förbittrade hans dagar och bröt hans krafter. Striden mellan 
denna aristokrati och den biskopliga sökte CHRISTINA att bi-
läo-o-a genom presterskapets af henne utfärdade privilegier. 

bÖ väckte, ehuru : ofta i orden mer tillfredsställande än is verk
likväl adelns stora missnöje. Emedlertid söndrade 

det, i privilegierna öppnade, hoppet om adelskap for bisko
pars barn det lägre :  presterskapet frän det högre 5 och vid 
1650 ars riksdag ser man kyrkoherdarne för sig besluta 1 

(Väo-a om de ofrälsestandens bekanta protest rörande krono
godsen, under det Biskoparne i det längsta höllo med adeln. 
Theologiska stridigheter komma dertill. Sådana kostade en 
Johannes Mathice J en T er seras, deras biskopsstolar, och 
om äfven CARL XI återupprättade den sistnämdes lycka, sa 
kunde likväl ej ens hans myndighet sedermera skydda män, 

så högt förtjente af Svenska kyrkan, som en Spegel, en 

Svedberg för oförrätter. 
Sedan både biskopsväldet och den myndighet hela pre

stestândet på riksdagarne, under namn af Consistorium Regnig 
såsom ett slags national-concilium öfvadc, visat sig allt mei 
otillräckliga att ordna kyrkan, begynner den tredje perioden 
med det ver läsliga regementets afgörande inträde i Svenska 
församlingens angelägenheter; hvarförutan riket under CARL XI  

troligen livarken hade fått Lag för kyrkan eller Ilandbok 
för gudstjensten, eller Psalmbok och Cateches förbättrade 
för andakten och undervisningen, hvilka nu alla blefvo väl
gärningar af hans styrelse. B.edan före sin kyrkolag förkla
rade CARL XI folkundervisningen också för en verldslig om
sorg, då han, i resolutionen på allmogens besvär år 1683, 
i anledning af böndernes begäran om Barnaskolors upprät
tande och underhåll, svarar, att han vill remittera ärendet ti 
Landshöjdingarne,, som, efter inhämtade upplysningar 
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Biskopar och Consist.orier, deröfver ägde att med berättelse 
inkomma. CARL XI :S k yrkolag, som Ständerna, i 1686 års 
riksdagsbeslut, kalla en länge efterlängtad och begärd ord
ning, den de med underdånig vördnad erkänna och för en 
lag antaga, har genom bestämda, allmänt gällande föreskrif
ter äfven först stadgat Svenska folkundervisningen. Kapella
nen och Klockaren åläggas i synnerhet, näst föräldrarne att 
med flit drifva barnaläran och undervisa barnen att läsa i 
bok, Cateehismi-förhören i kyrkorna alla sön- och helge
dagar (utom i brådaste andtiden, och då kortaste dagarne 
äro) framträda dernäst såsom hufVud medlet ; dock stadgas, att 
kyrkoherden äfven skall besöka sina åhörare, det ena huset 
efter det andra, i samma ändamål, när de å båda sidor der-
till hafva beqvämlig tid och lägenhet, samt hålla längder öf-
ver alla sina ahörare, med besked om deras framsteg. Det 
sednare är grunden till de, äfven i äldre biskopliga stadgar 

anbefallda, husförhören, h vilka dock först bestämdare före-
skrefvos i K ou gl. plakatet af den 12 Jan. 1726, emedan än
nu, heter det, en stor fåkunnighet uti christendomskunskapen 
hos alltför många, särdeles af gemene man, förspörjes. Genom 
resolution på presterskapets besvär den 10 Aug. 1762 stad
gas, att der Klockarne icke kunna, enligt kyrkolagen, sköta 
undervisningen för socknarnas barn, församlingarne böra, i 
samråd med kyrkoherden på allmän sockenstämma, besörja om 
barna-Iärare. Öfver verkställigheten af besluten skola Kon
trakts-Prost och Pastor hafva tippsigt *); och Kon gl. b ref vet 
af den 4 Dec. 1765 utsätter plikt och straff för dem, som 
försumma husförhören. En mängd speciella •stadganden an
gående förhören finnas dessutom. 

Med orätt skulle kyrkan klaga, att Staten gaf den lag; 
och ser man på omständigheterna, så gick prestéståndet af 
fruktan för egna, af med ständer i fråga satta rättigheter, fram

för andra enväldet till mötes, ja gjorde dess gudomliga ur
sprung till en dogm. Har den verldsliga makten äfven nå
got mot kyrkan på den tiden förskyllat genom förföljelse, 
hvarpå exempel ej alldeles saknas, emot prester, som i 
denna punkt nog högt yttrade en annan öfvertygelse; så har, 
under den följande stândsrëgeringen och friheten', verldsliga 
Interessen inom kyrkan skadat ändå mer. Vi åtminstone 

*) JVilskmans EecI, Vert, I. 800, 



veta ej, om man hellre hör en t f /renins eller en Lang ) 
under CARL XI predika: "J skolen vara hans trälar;" eller 
en BrovalliuSj under frihetstiden, i sitt stand deklamera, 
"idéen, att Ständer kunna fela, är emot rikets fundamenta -
lag" **): eller en HalleniuSj bisittaren i 1756 ars blods
domstol, sedermera på prestmöte dissertera öfver förmonen 
af riksdagar ***), h vilken han för sin personval förstod. Paiti 
tidernas korruption, verkande inom presteståndet pa ett min 
dre antal, än i de öfriga stånden, hade der sa mycket oför-
delaktigare följder. Den lättsinnighet, hvarmed GUSTAF III 

en tid anklagas att ha behandlat prestbe(ordringar, ägde 
sin anledning, fast ej sin ursäkt, inom frihetstidens^ preste-
stånd, sådant det vid riksdagarne visade sig. Ändamålet med 
Kongl- brefvet af d. 21 Aug. 1786, som reglerade befordrin-
gfrne inom kyrkan, var att sätta lag, i stället för rekom
mendationer f). Emellertid torde den nära förening, som 
härigenom, äfven i befordringsväg, fullkomligt stadgades emel 
lan Kyrkan och Skolan, ej minst ha bidragit att göra den 
sednare hos oss stationär; under det den förra, ai samma oi-
sak, nog litet fått afse sant presterliga förtjenster. 

Folkundervisningens iierldsUga element har vida lång
sammare utvecklat sig, ehuru man kan räkna äfven dess anor 
ända ifrån Reformationen. GUSTAF I:S patriarkaliska verksam
het sträckte sig till all, så väl andlig som verlds lig, förkofran, 
och han hade af begge sin fägnad. "På denna tid — skrifver han 
en gån<r till menige man i Upland — måga både menmskor och 
kreatur0 om morgonen tideligen med god fred uppstå, och hvar 
och en gå glad till sitt arbete och näring. Edra drängar och 
pigor ga utan sorg, gladeligen och fredeligen ut i mal ken pa 
deras arbete, sammalunda komma de om aftonen gladeligen 
och i fred hem igen: Alla berg och dalar, akrar och ängai 
stå nu öfverallt väl till prydde". B r e f v e t  slutar med förmaning, 
att redligen utgöra tionden, plantera humlegårdar, bygga 
vior dika ak ram«, rödja ängarne och ringa svinen. I lians 
likpredikan säges, att han ej blott kunde hålla predikanterna 

*) Bon förre 1680 Öfver-Hofpredikant, 1688 Biskof. i  Wm», den sed 

Superintendent i  Narva, 1711 Biskop i  Linköping-nare 1688 Superir 
**) Vid 1751 års Riksdag; han liade 1749 blifyit Biskop i Abo. 

***) Vid det prestmöte lian år 1759 höll såsom Biskop \ Skara, vva 
qvist, 1. c . II. 258. 

t) Wallqrist, 1. c. VI». 542. 
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på ilen ratta kosan, när t. ex. nâgre i siii fåkunnighet påsto-
do goda gern ingår ej behöfvas, utan ock kunde lära bönder 
profiterligare skick i åkerbruk, fiskeri och bergsbruk, liksom 
köpmän i seglation och handel; och det är väl bekant, att He
re af lians påbud innehålla hushållsråd, som sockenvis utdel-
tes, och h vilka dens myndighet, som dem gaf, gjorde till 
befallningar. En slags t ra cl i t ion el Bonde-Praktika fanns, så
som ses af Biskop B rasks anteckningar och Riksdrotsen Gref-
ve Pehr Brahe den äldres hushållsbok. Åtskilliga hithöran
de reglor, blandade med mycken medicinsk och astrologisk 
vidskepelse, ser man i gamla Svenska yllmanachor , som med 
år 1600 begynte årligen utgifvas, ehuru en och annan är äl
dre *). Småningom infördes i dessa allehanda allmänt nytti
ga underrättelser, om marknader (efter 1609), otn posternas 
gång (efter 1645), kort tideräkning, Svenska konungalängden, 
små historiska eller geografiska uppsatser, stundom utrikes 
underrättelser, je råte' huskurer och hushållsråd. Mot astrolo
gien ifrar först Professor Spole i 1671 års almanacka, men 
inför åter några astrologiska underrättelser i den af 1678, mer 
för att göra folket till viljes, och emedan verlden vill bedra
gas, säger lian, än af öfvertygelse att de äga någon grund. 
Märkligt är, att om all C A ni. Xll:s både lycka och olycka i 
alla ahnauachorne under lians tid, endast i den af år 1702 
förekommer en kort tideräkning of Ver hans krigsförrättnino-ar 
sedan 1700, men sedermera ej ett ord, ehuru åtskilligt annat, 
såsom om Kur-Furstarna i Romerska riket, om de Persiska 
Konungars regemerits-år, om Christna religionens införande i 
Japan m. m. Frihetstidens riksdagar borde väl liafva spridt 
mera kunskap om allmänna ärender, och gjorde det väl till 
en del; men huru föga deraf trängde till folket genom den 
för partierna gynnande hemlighetsslöja, i hvilken offentliga an
gelägenheter oftast insveptes, synes bäst deraf, att, så sent som år 
1755, betänkligheter i Sek re ta-Utskottet af en förnäm ledamot **) 

*) P0" först utkomna är för åren 1588, 89 under titel : Calendarium duplex 
christianorum et Judœrum cum prognostico astrologico: item nâgre 
propositioner och gisninger om verldenes första förvandlingar och yt
tersta inia, aff then helgha scrifft, samt andre lärda och 'gudfrulitige 
mans I50CK.er och scrifftcr utdragen m. m. pä thet korteligaste och en-
faldeligastc af Greorgio Olai Üpsalieiisi. Till Stockholms horizont 
Tryckt thersanimastädes aff And. Guiterwiiz. Det ar en hot i avart 
med Dedikation till Drottning GUMMLLA BJ.ELLXE. 

*.*)' IFriherre v. Ungern Sternberg. Han hade varit Landtmarslalk vid 
17.42 och 1746 års Riksdagar. Sekreta-Utskottets protokoll den 15 
Dec. '1755. 
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yttrades emot tryckningen af Ständernas svar till Konungen 
vid denna riksdag om Grundlagarnas verkställighet, »eme
dan allmänheten deraf torde få veta, att Konungen allenast 
dependerar af pluraliteten i rådet, hvilket kunde väcka unss
nöje." Föröfrigt utgjorde vetenskaper och konster, som tjena 
till allmän nytta, ett af tidens vackra syften; och Vetenskaps-
J ka demi en egnade sig vid sin stiftelse deråt. Enskilda, till 
allmän och erkänd verksamhet uppstigande, sällskaper och 
föreningar hafva sedermera verkat till samma mål i åtskilliga 
MM) afven med särslil. af.eende pS. »enijhettw be-
hof Ett W de yfg..«' af dessa Sr de. Salhkap for njt-
tiga kunskapers spridande, hvars förtjenstfulla och ända
målsenliga Lä sning för Folket vi här skulle utförligare an
mäla till det bästa, om den ej redan gjort sig fördelaktigt 
känd. Företaget, i sann christlig anda, förenar uppbyggelse 
och nytta. Inledningen och flere religiösa uppsatser, ined 
signaturen F. M.F., röja en lika högt aktad, som till allt godt 
verk städse oförtruten hand. Psalmer och sånger, underteck
nade J. O. Wvj höja Samlingens värde. 

Redan genom sin tillvarelse och fortgång ar denna 1 ldskritt 
upplysande för folkundervisningens tillstånd i fäderneslandet, e-
nom sin religiösa beståndsdel sluter den sig till presterskapets ge
nom sin ekonomiska till länsstyrelsernas och hushalls-sallska 
pernas verksamhet. För öfrigt omfattar den genom korta uppsat
sen — tjenliga att utveckla de första begreppen i fråga om verlds-
Wgnadenj ! jord- och naturkännedom, i kunskapen om foster
landet och dess häfder, i storhets- och mätningslära, ända till 
färdigheterna af linearteckning och sång, — de förnämsta ämnen, 
som äro eller böra blifva folkskolans. — livad det sista ämnet 
eller sången angår, så är Herr Hofpredikanten och Kyrko
herden J. Dillners method, att inlära den med tillhjelp a 
det enkla, lätt förfärdigade instrument, som han kallat Psal-
modikon *)j redan i flere folkskolor införd; och om denna 
methods tjenlighet, äfven för äldre personer, har Ree. haft till
fälle att i den nitiska lärarens egen församling öfvertyga sig, 
vid bevistandet af de sångöfningar, som han här håller sön-
dagsitcrmiddagarne med äldre och yngre, som deruti vilja 

*) En egen utförligare Skrift med denna titel undewätlar om metoden att 
begagna instrumentet, ock den derfor alltagna notbeteck g 
ror. l en sednare upplaga äro de fvra .tii jorna Ull;de 
mer särskilt tryckta (Stockh. TJpsala 1832—* 
finnas några veglor bifogade för Sång i stämmor bland menigheten. 
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deltaga. Dessa ofningar, slutande med en bön, äro lika vackra 
som uppbyggliga. Man bör psalmer fvrslännnigt rem sjungnfl 
af okonstlade, kraftfulla, andägtiga röster. Det är ulan allt 
tvifvel ett stort och rent bildningsmedel, och som, genom dess 
sammanhang med gudstjensten, håller själen uppe i den re
gion, der hon bör vara hemma. Erfarenheten har visat, att 
menigheten äfven lättare och säkrare fattar, behåller och åter-
gifver enkla melodier, än den så kallade bildade klassen med 
sitt förströdda öra. 

Från ocli med 1810 till innevarande år äro, enligt offi
ciella uppgifter, folkskolor till (oljande antal i följande stift 
inrättade, nemligen i Hernösands 7, och dertill i verket 3 
VJpsala 8.1, Westeras 1'/, Linköpings 34, Calmar 12 och i ver
ket 3, Götheborgs 19, Wexiö 71, Lunds ej mindre än 345. 
Angående de här ej näinda stift och orter, för h vilka vi ej 
haft samma källor, måste vi rådfråga sista Berättelsen af Säll
skapet för V ex el-under visningens befrämjande , som en
dast upptager vcxel-und er visn i» gsskolorua, men angifver dessa 
vid 1836 års slut, i Strengnäs stift til! 62, i Carlstads till 53 
i Wisby stift till 12 och i Ilufvudstaden till 25. Inalles blir 
antalet af jemförefsevis nya folkskolor sålunda öfver 750, utom 
de äldre, dels särskilt stiftade, dels af klockare och andra, stun

dom ambulatonskt, besörjda, samt hela den af föräldrarne och 
presterskapet meddelade undervisningen, som alltid blir af 
högsta vigt. Vi kunna derföre ej heller mäta allmogens bild
ning i särskilda orter efter antalet af egentliga skolor, och 
liysa ej heller om vexel-undervisningen i allt alla de förhopp
ningar, som man i början vid den fäst. Men visst är, att 
ett stort steg är gjordt, och att på undervisning i egentliga 
skolor bild ningens framåt beror. Om framstegen i religion 
och moralitet ej deremot synas svara, sa bör ihägkommas& att 
okunnighet och råhet ej heller för dem äro något värn 'och 
att den verldsliga undervisningens tillväxt så litet borde be-
rofva den religiösa sin kraft, som solens strålar dämpas der-

rätteat tfofkI beIjSa C'\ri,kare 0t,!nd j°vd- Det känner äfven den 
h. ;ra,T , ;-0nh ïan tarde

c
äfve" med »-'g instämma deri, 

att den lfvande inflytelse, som Svenskt med borrar-sinne i frå
ga om folkskolorna öfvat på allmänna undervisningen väl vo
re att önska for hela dess fält. h 

ltenare, ritare källor för är0 sä lc, 

nödigare for det närvarande, da Prässen\ alla fall, med sitt 
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(läde af ganska blandad beskaffenhet, öf.ers.rönnnar landet. 

Vi för Jr del », au de, Jfr nästan sen. .« . d" b* tad-

la, likasom säkerligen allt for tidigt, att ann erkänna 
römma den. Det första och oundgånghga bl,r> } 1;k 

sâsom en ny verklig samhällsmakt, hvars tillvarelse 

litet lå^et förneka sig, som dess inflytande kan utestaugas 
samt inrätta sig derefter; hvarvid den erfarenheten delsj 

gjord, dels torde återta att go*| att en. e ^n» J ^ 

före-lae'Ä^ —.-lenna nya sam

hällsmakt är ej allt hvad den synes; men afven det sednare 
att bilda hvad den borde uttrycka och vara, l.ksom 

vindkasten också höra till Guds väderlek; hv.lken med alla 
s i n a  s k i f t en  d o c k  t o r d e  v a r a  n ö d i g a r e  f o r  j o r d e n s  f r u k t 
barhet än alla konstiga jordblandningar och akerbrukssyste-

mer Sa mycket tilltro vi oss, med stod af erfarenheten, att 

säga: de goda verkningarne af en fri präss äro 
och ga på det hela; de onda äro mer obeqvama foi ogon 
blicket Men redan kännedomen af hvad makten til lat sig, 
pä den tid prässens publicitet ej fanns, gör oss obenagna at 

bekkl tl
vâf tanka har den stora bestämmelser. Kanhända skall 

den sia bryggan för monarkiens framtid i Europa, nem igen 
£ den WsUtioneHa,^ den monarki, som endast «il 

vara stark genom ^ diktning 
hriinypr att VâXct det. A Y OSiiiUi^ ? . ^ 

blott personliga och ..Ufalliga ^enheter gar 

a,, gifva d« allmänna , ocb^ genom 1% Mir 

sta är rättvisan sjelf) en stoi 'aatt>, . „ ^ 
maktens uppenbara hemlighet. Rättvisan ar cj < / 

nionen. Men den förras bestående ; 
lig konungamakt tjenar att temperera den se 
och hvad denna makt af dessa kan hafva att lida, uppv ö 

a f  d e n  a l l m ä n n a  r ö s t e n s  g e n o m  p r ä s s e n  r e p r e s e n t m ^ e ^  ^  

Tv in fron tin ff synes mig sannolikare, än alt, i ' 
Iy„;8 Wbe, 8verkligen "f.noes, Mkrepresen.a.ionens tt* 

verksamhet kan förenklas; hvarförutan äter en stark regel ^ 
sådan tiden, i närvaron af Europas stora militariska 

kier, den fordrar, svårligen låter tänka sig. 



0 

UTSIRVET AF 

©• ©• ©eijer. 

Ute® 5. Maj Månad. 1.838» 
Denna tidnings hvaraf en nummer_, utgörande omkring ett tryckt 
ark, utgifves i slutet af livar je månad, kommer att innehålla re
censioner och öfversigter af skrifterj hörande till årets Litteratur. 

m i / ' ' 'i ,i, ; iry-«sT?i?g i- i i,, 

OMI Jcrnliandteriiigen I §Terig;e, af 
Cr. Sveder us. Stockholm, Wordströmsfea 
Boktryckeriet 1837. — F örslag- till "ST y 
8midess tadga" (eller) Âsigter och 
Förslag: tillförfattning för jermliasad-
teringen i Sverige, af C*. Sved crus. 
Stockholm, Mordströmska Boktryckeriet 
1838. 

A"1 örflyttar man sig i tankan, vid medlet af 14:de århundra
det, till någon af Sveriges da först i historien framträdande 
Bergslager t. ex. Stora Kopparberget, så sitter en "KÖ
rningens fogde vid berget," men ingalunda såsom styresman 
och förvaltare i nyare mening. Han har att göra med en 
korporation, hvars domar han exseqverar, hvars föreslagna 
och beviljade taxor på arbete och lifsförnödenheter han upp
rätthåller, och af hvilken han vid midsommar och michaelis 
uppbär kronans afrad. Om denna korporation vet man förut 
ingenting annat, än att den troligen uppkommit utan allt kro
nans tillgörande, och att den bär flere spar af främmande ur
sprung. Man kunde redan pä förhand förmoda att spåren 
äro Hans ef örbundets. Lybecks första bestämd t kända han
delsfriheter i Sverige äro gifna af BIRGER JARL ( omkring 1250), 
och utsträcktes sedermera till hela förbundet. Hanseatiske 
handelsbetjenter och utliggare fingo rätt att i Sverige nedsät
ta sig, att tullfritt införa sina varor, att fritt frakta dem hvar 
de behagade genom riket från haf till haf, att inne i landet 
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säl ja salt och kringföra köpmansvaror. Att förbundet fick he
la rikets både inre ocli yttre handel i sin hand ar bekant. 
Tyskar uppfyllde städerna; och ännu under Konung CHRISTIAN 

I:s regering klagas, att i Stockholm alla stadens tjenster sa 
vore besatta med Tyskar, att för en Svensk föga återstod, om 
han ej ville bli bödel eller dödgräfvare. Att detta handels
välde skulle uraktlåtit att draga fördel af Sveriges enda rike
dom, den metalliska, är i sig sjelf sa osannolik t, att man kun
de antaga motsatsen, äfven om inga bestämda historiska be
vis derföre funnes. Men de finnas. Redan före Ko nung MAGNI 

ERIKSSONS privilegier för Kopparberget vid Fahlun af är 1347 
(de äldsta bibehållna) voro Lybeckarne delägare i berget, och 
i ett Konungens bref af ar 1344 bekräftar han åt dem all 
den egendom och inkomst, som de der "med gammal rätt" 
innehade. När kronan först blef delägare är obekant. 1 Ko
nung ALBREKTS tid var den det redan. Han pantsatte af kro
nans anclel i Kopparberget 100 skeppund årligen till Grefvar -
na af Hollstein, som länge uppburo dem genom egna full
mäktige på stället. Vid samma tid finnes, att Bergsfogden och 
Mästermannen för arbetet äro Tyskar. Af sådana hafva äfven 
Garpenbergs koppargrufvor blifvit bearbetade; ty Garp kal
lades fordom en Tysk i Sverige, ehuru ordet egentligen bety
der en öfverdådig sälle. Behof af skydd vai koipoiationens 
driffjeder att söka Konungen; delaktighet i inkomsten, kronans 
intresse att inlåta sig med korporationen. Skyddsbchofvct var 
så mycket större, som korporationens Ställning till allmogen 
frän början visar sig förtryckande. Redan i de föista puvi-
legierna träder Konungen medlande emellan berget och all
mogen. Man ser ätt stridigheter angaeode skogshygget varit 
ibland anledningarna, och att berget försvarar egna arbetare 
och kolare, som få nedsätta sig hvar som helst ,  utan att jord-
ä(randen på dem kan göra några anspråk. Korporationen är 
ett skrå af mästérmän och svenner, med smältare, grufhugga-
rc, kolare, dagsverkare under sig: den väljer sjelf: sina sty
resmän och domare, tvenne bergmästare och toi f bergsrådmän : 
den dömer sjelf äfven emellan sig och allmogen: den är be
väpnad, bonden d eremot afväpiiad, så att h an blott får bära sm 
matknif; upprör af allmogen äro ej ovanliga, efter det just der
före blir bergsmännen tillätet att hafva svärd, sköld, jertthatt 

och vapenhandskar. Man ser för sig ett våldsamt, hårdt och 
öfvérdådigt lif, som ofta kallar till vapen bland en orolig och 
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rå s ammanbi pen folkmängd: emedan berget tillika var, och län«« 
tief, fristad för alla förbrytare utom förrädare, och uppen
bara nid ingår; Li varlïire, ända in i Gustavianska tiden, lifoch 
egendom i rikets förnämsta befgslagsorter voro osäkrare än 
annorstädes. 

Åfven i våra äldsta jernbergslager torde utländsk infly
telse i afseende på uppkomsten af den egentliga grufvedriftep 
kunna förutsättas. Åtminstone nämnas i Konung M'AGKI ERIK-

SONS bergsord ning för Norberg 1354 äfvön Mäster männen ; 
b vilket visar att arbetet drëfs af samma slags Ursprungligen 
Tyska skrå, som. vid stora Kopparberget. För Öfrigt märkes 
tvenne betydliga åtskillnader. Både Körningen och bonden 
betyda mer i afseende på jernberget. De tolf, som "för ber
get skola stånda och dess rätt värja och fullfölja" väljas ej i 
Norberg af laget, såsom vid Ko pparberget, utan nämnas af Ko
nungens fogde, och äro utan något eget förstyr af en eller 
tvenne bergmästare. Upptagen på kotidens skog af grufarbe-
tare äro väl tillåtna, meil de skola deraf gora "halft äfräd til l 
den som ägande är," och äro ej Undandrägtie håns anspråk, 
såsom vid kopparberget. Étt Svenskt tergsmänsståtid synes 
vid jernberget! först hafva bildat sig nr den kringboende för-
mögnare allmogen. Ôfvergången var redan af ålder beredd. 
Ty långt förr än någon grüfvä i Sverige bröts, bereddes af 
jernbaltig jord i myror och mossar (de såkallade myrmalmer) 
ett smidigt jern. Processen var kort. Mail lät malmen ge
nom kolen nedsmälta, under eldens uppväckande, förmedelst 
pustar uti små gropar, som först varit gjorde i torra jotd-
baekar, och sedan blefvo något högre uppmurade i form af 
härdar eller små ugnar *). Man finner spår af denna primi
tiva jernberedning i Blekinge> Smålands, Wärmelandsj Dalar
nas, Härjedalens och Jemtlands skogar, på ställen der jern-
g ruf vor icke finnas eller äro afiägsne. I Elfdalen och Lima 
af Dalame drifves myrjernssniidet änliu till förfärdigande af 
liar. Det genom denna enkla process vu tina jernet kallades 
blaster- elier osmunds-jerhoch utmärkte sig för sin seg
het och smidighet. I Konung MAGKI EEJKSONS bergsordning 
för Norberg omtalas smeder, blåsare och hyttor. Hyttorna 
ägas och drifvas af de så kallade Mästermannen. Ingen så-

*) RINMAN, jérnets historia, s, 372. 
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elan fick dock äga mindre avi en åttondel i en hytta. For 
mindre lott skulle han taga lösen af andra större delägare; 
nekade han dertill, tillföll hans lott Konungen. Fogden och 
de tolf skola "skada och skilja gilt jern af ogildo," och bot 
är lagd pä det sednare. Tillverkningen vid en sådan gammal 
hytta"var obetydlig, och har, då kronans årliga tionde räknas 
till omkring 3 skeppund, ej öfverstigit 30 skeppund osmunds-

jern om året *). 

Det så kallade Helgeandsholms beslut , som år 1282 
skall grundat kronans ägande-rätt till rikets bergverk, om 
hvilket beslut en osammanhängande berättelse, af en föga till
förlitlig person, först i Konung JOHAN III:S tid framställdes, 
namnes ej i vår medeltids handlingar; och, om äfven Unions-
konungarne skulle velat göra ett sådant regale efter utländ
ska begrepp gällande, saknade de dock makt dertill, i syn ner
het mot adeln. I STEN STURE den äldres och Riksens Rads 
förordning år 1485 o m malmberg och hvad fördel å ena sidan 
kronan å andra rätter ägande deraf skulle draga, stadgas, 
att af grufva, upptagen på skattejord, skall kronan hafva sin 
tionde och rättighet, "som härtill af annor berg vand t ar; 
men var grunden frälse kunde ägaren bruka grufvan äfven 

utan all afgift. 

Men huru det ock må förhålla sig med Helgeandsholms 
beslut, visst är att Konung GUSTAF I gjorde dess grundsatser I 

hela deras vidd gällande ; och han hade, hvad bergverken an
går, dertill så mycket större anledning, som han sjelf först 
bröt Lybeckarnas handelsvälde. I detta som andra hänseen
den grundade ban konungamakten mest såsom sin personliga 
makt, och blef, liksom den förnämste jo rdägaren  i riket, äfven 
Sveriges förnämste handlande, dess mäktigaste bergsman och 
dess förste brukspatron, det sista äfven i egen tlig bemärkelse, då 
stångjernsmidet först infördes vid Konungens egna verk. 
Tyskarna försvinna som herrarj men återkomma såsom arbe
tare. Ånnu på 1530:talet voro Dannemora jerngrufvor, de 
yppersta i riket, uti händerna på ett Tyskt bolag, som till 
Konungens stora missnöje först utförde malmen, och, då det-

*) Jfr. ÅNGMANS bes lrifning om Norbergs gamla jernbergslag i Westman-
lands läns Hushållnings-Sällskaps Handlingar. Westerås 1835, s. i 
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ta förbcids, tackjernet, h vilket Konungen också förbod 1545; 
"ty så, säger han, lyda ej privilegierna, utan hade the them 
erhållit för att skaffa in skicklige personer i bergsbrukning, 
pä det vi ock thet rätta sättet här i riket behålla matte." 
Konungen befaller en till Tyskland utsänd Agent, som der 
pä hans bekostnad vinlade sig om bergs-kunskapen, att hit-
sända Tyske smältare och hammarsmeder, "the ther inge bier-
halsar äre;" hvilket sista dock icke alldeles lärer blifvit iakt
tagit, efter Konungen den 5 Juni 1548 skrifver ett eget bref 
"mot the dryckes-bröder vid Dannemora," till fogden Hans 
Haraldsson. En Markus Klingensten_, som Konungen ge-
menligen kallar Markus Hammar smed satte han 1557 till 
befallningsman "öfver the mange sköne hammarsmedjor, thurn 
vi i thesse förlidne år uppbygga låtit, efter vi förnimme att 
med samme hammarsmedjor gar icke aldeles sa skickelig till." 
Hammarsmedjors anläggning omtalas vid Wånga i Östergötli-
land (med hytta vid Hällestad), vid Motala, vid Nora, vid 
Fällsbro, vid Gelle, vid Stockholm, uppå Wärmlands berg, 
hvarifrån Konungens stångjern gick till Elfsborg att utföras. 
Andra nämnas anlagda af Stockholms borgare i Åkerbo Hä
rad af Westmanland, vid Köping och Hedemora. Med Mar
kus Flammarsmed var Konungen sjelf i brefvexling. Den 6 
Juni 1553 skrifver han till honom frän Ilpsala: "Vi hafve 
förnummit, att thu akter tage then hammarsmidje vid Fälls
bro, fast stor och häftig före och sätte tvä hamrer i ett 
hus — liksom skulle thet vare någon Domkirke, såsom mest 
thin sedvane är —• sa må thu vete, att vi ingalunda vele, 
att thu bygger sa store Domkirker med sådane svåre bekost-
nader, efter thet icke ligger så mycken makt uppâ, huru godt 
huset är, först hammaren är god." Den '7 Mars 1548 sände 
Konungen en, som skulle ha godt förstånd på masugnar till 
Wånga och en god kolare med honom. Konungen bestämmer 
sjelf «Höningen för masmästaren, uppsättare, hyttedrängar, 
bokare, samt huru mycket skulle gifvas för en kolmila af vissa 
dimensioner. 1550 skref han till alla hammarsmeder i We
steras stift strängeligen, att smida bättre stångjern, emedan 
han sjelf sett i Stockholm, "att en del af theres stångjern 
ganske skröpeligen smidt är." En dylik skrapa fingo de, 
som hammarsmedjor bruka på Nora och Lindesberg den 24 

Aug. 1559. 



Att Konungens verksamhet ej lika egtiadc sig att vara 
Kronans visade sig snart efter honom. De anspråk på ri
kets bergverk och obygda skogar, som GUSTAF WASA nyttjade 
att framdrifva näringen, blefvo redan i JOHAN III« händer 
medel att tillbakahalla den. Pä Rådets fråga är 1584, om ej, 
der flere malmstreck finnas, än Kongl. Maj:t sjelf kan bruka, 
dessa må bearbetas af andra mot tionde, och äfven skogarne 
åt dem upplåtas, svarar han: att alla redan fundna malm-r 
berg vill ban sjelf bruka, och äfven de, som hädanefter fin-, 
nas, så snart lian lägligt finner. Några ar förut förbjuder 
han till och med Hertig CARL att bruka en grufva vid Nora, 
som Hertigen af bergsmännen köpt. CARL träder deremot i 
förbund med den enskilda industrien i sitt Hertigdöme. Ar 
1581 skrifver han till menige man i Wärmland: "att efter Gud 
Alsmäktig begåfvat Wärmlands berg med allehanda malm, 
men sådant allt här tills icke är rätteligen uppenbarad! vor
det, utan af undersåtarne till äfven ty rs fördoldt, i fruktan att 
de sådan malm ej skulle tillstädjas sjelfva bruka och blifva 
med större pålagor betungade, derföre, att förtaga sådana 
tankar , må alle veta, att eho, som helst malmberg uppfinner, 
skall det fritt bruka emot tionde." Samma grundsatser föl
jer han i afseende på skogarna, såsom ses af hans bref till 
dem, som vilja på ödemarken i Wärmland bygga hemman, 
att dc dem behålla skulle såsom skattearf och eget. Det är 
väl bekant, att han kan anses såsom egentcliga skaparen af 

Wärmelands bergslag, och till en stor del af odlingen i den
na provins, der allt hvad han vidrört blifvit ett minne — ifrån 
de städer han stiftat, de bergverk lian anlagt, de fordna öde
marker, som han först gifvit odlare och namn, till Kungs-, 
eken vid Knappforsen, der i han vid mötet med JOHAN skar 
sitt namn, till stenen å Kungsskogen, på livilken han spisat, 
och den trädbägare, ur h vil kon lian drack. Finnen, som han 
inkallade på skogarna, Wallonen, som han satte vid bergs
bruket, nybyggaren, bonden, bergsmannen mincles honom 

alle blott såsom "den store CARL."' Han gick i GUSTAF 

WASAS, GUSTAF ADOLF åter i sin faders fotspår; och desse 

tre store Konungar hafva mer än någon annan brutit S vem 
ges berg, och med jernet Sveriges bygder.; der ännu intill 
deras dagar vild ödslighet herrskade öfver vidlyftiga lands« 
sträckor. Med 1604 års Riksdags-beslut, som böd osmunds-r jern 
skulle utslås till stångjern, kan det scduare anses inhemskt i 



ehuru Osmunds jerns utförsel under strängare yilkor fortfar. Ifrån 
CARL IX och GUSTAF ADOLF begynner äfven Svenska manufaktur-
smidet med en sådan lifligbet, att hela dess fortgång har ingenting 
att jemnlikna med denna början. Det var de utbrytande stora 
krigen, soin framkallade det. Sverige bief en vapen-smedja. 
Redan HENRIK IV beställde kanoner af CARL IX. Smidet af 
spetsar, gafflar, uddar, korta och. langa bössor, sablar, värjor 
utgick från de af CARL anlagda gevärs-faktorier i Arboga, 
Nyköping, Eskilstuna, och b!ef under GUSTAF ADOLF tillika 
en vidt spridd landtmanna-näring i Sverige. Muskettér, 
hvilkas anskaffande i utländska arméer, ännu förorsakade sa 
mycken svårighet, förfärdigades här på bygden, i nästan alla 
landskaper af de så kallade Rörsmeder, — bönder, som 
suto på hemman, hvilkas skatt afräkriadés i arbetslönen. "Ar
tilleri, vapen, värjor, krut och lod göres nu inrikes mest 
till öfverflöd —• skrifver Axel Oxenstjerna till Johan 
Baner den 30 April 1641: — "Skeppsflottan är ock, så väl 
med skepp, stora och små, som med stycken, redskap och 
folk väl försedd." —- Jag erkänner att jag ej utan rörelse kan tän
ka tillbaka på denna tid: troligen dock med olika känslor emot 
dess vanliga beundrares; efter jag knappt känner någon skar
pare motsats, än emellan denna storhet och denna beundran. 
Vi vilje lemna derhän det stora äreminnet, som génomdåhar 
Sveriges —- salonger; för att i stället ihågkomma: att här i 
r iket  en gång skedde et t  utkast  t i l l  en stor  monarki ,  sa Uti  

inre, som ännu mer i yttre afseende: att med storheten det 
pa längden ej ville sig väl, ej heller så synnerligen med mo
narkien, men deremot desto bättre med åtskilligt annat, som 
h varken hörde till storheten eller till monarkien, eller till 
folkets väl, och likväl nu räknas till vår arfvédel, och äfven 
lofördas. — Det ämne, som för det' närvarande sysselsätter oss, 
ett af de vigtigaste inom området af Sveriges närings-förhål
landen , torde, härpå erbjuda ett tjenligt exempel. — Det 
skall äfven i detta ämne visa sig, att Sveriges ärorika tid 
var en tid af stora, lifvande idéer, och pä' samma gång en 
tid under våldsamt tvingande omständigheter, att idéernas 
verksamhet snart nog qväfdes, men att omständigheternas 
myndighet förblef; och slutligen gällde för vishet. 

Näringarnas frihet vet jag ej om någon Europeisk stats
man tidigare insett och försvarat än Axel Qxenstjerna. "Så-



som jag — âkrtfver HAIL till GUSTAF AIDOLF den 30 April 1630 •—• 
efter mitt ringa förstånd förmärker, att all trafique, som an-
tiogen publico nomine antages eller dirigeras inrikes i com
pagnier, är mera skadelig än gagnelig, derföre vill jag i un
derdånighet tillstyrka, att Kopparberget sättes i en fri han
del, ju friare ju bättre. Att publique trafiquer, som antagas 
in usiim Regis et Regnig sällan äro gagnelige, dömer jag 
icke allenast af experientien, utan enkannerligen deraf, 
att all trafique kräfver en exact och accurat credit. In 
publico statu händer ofta, att man måste taga der det 
finnes och lägga der det tarfvas; men i trafiquen (vill man 
icke panquerutera) måste löften hållas och underkastas all
män lag. — Compagnier hafver jag väl för detta judicerat 
nyttige, och håller ännu före att Utlandes dirigerade com
pagnier skulle hafva stor nytta med sig; men compagnier, in
rikes anrättade, äro icke annat än mono polier s som minska 
och contraliera commercierna och landsens och städernas till— 
vext. — Jag finner intet annat, än att Kon gl. Maj:t regerar 
och styrer kopparberget, commercierna, manufacturer na och. 
sine inkomster med 2 ullen, icke annorlunda än som en sty
reman styrer sitt skepp." Efter Konungens död skrifver han 
i det märkeliga memorialet från Frankfurt am Mayn den 8 
Oct. 1633, som på en gång innehåller grundragen till en full
ständig försvars- och finans-plan för Sverige: "ändock den 
införde handels-ordinantien hade sina skäl på den tid, då 
den gjordes, så är likväl nu klart och ögonskenligt, att han
deln -ar derigenom förminskad, såsom den der alltid älskar 
frihet: — efter som städerna ej heller deraf vexa, att en 
man, två eller tre, hafva näring allena och sätta köpet, utan 
tillvexten kommer af folksens myckenhet och sammanlopp, 
och dériveras clerifrån på alle statens ledamöter; hvarföre ock 
största delen af Ambeternas skrän och deras stränge Leges j 
särdeles med de fåfänge omkostnader, borde remitteras. — 
Man ser livad utländske städer, och äfven Gotheborg, vunnit 
på en fri marknad för ut- och inländske på en beqvämlig 
tid om året; och, ändock någre få krämare skole säga der-
emot, och det kunde synas, som den frie handeln skulle för
svaga borgerkapets näring, så skall likväl d en, som saken med 
fö rnuft och utan passion anser, och skådar det helas väl
stånd, finna att våra inländska varor derigenom skola blifva 
begärlige. —— Salt-licentcn vore bättre att afskaffa, emedan 



undersåtarne derigenom lida, och fiskerierna ligganeder: sto
ra sjö-tullen borde tagas ur arrendatorernas händer och i 
allmänhet sådana arrenden, ju förr ju hellre afskaffas. 
Med koppar-handeln är ingen bättring att förmoda, så län°e 
den handeln dirigeras under kronans namn och på dess väg
nar. B ätt är att Kronan sätter sin profit i en rikt)''r 

tull, och gifver handeln i undersåtarne s händer." ~ 
Sadant skrefs för 200 år sedan i Sverige, och af dess förste 
statsman ; och likväl — — — 

Ingen var tillgängligare för fruktbärande sanningar än 
GUSTAF ADO LF, sjelf en såningsman i alla riktningar, men en 
såningsman från en framilande stridsvagn, hvarföre af sådden 
somt föll på hälleberget, och soint bland sten ören, och somt 
ibland törnen. — Han måste hafva medel för krigen, och 
näringarna fin go rätta sig derefter. Också tog han dem un
der sin egen hand, omedelbarligen genom monopolier för kro
nan, eller medelbarligen genom compagnier, arrenden och pri
vilegier, allt i ändamål att tillvägabringa en af omständighe
terna fordrad tidigare vinst, än en naturlig tillvext kunde 
medgifva. Den stora Embetsmanna-hierarki, hvarmed han, 
(ovisst under livilka förhoppningar), omgaf sig, måste„ —~ 
Occenstjerna sjelf framför allt — då den efter honom ställdes 
i spetsen för ett ofullbordadt verk, fortgå på samma bana och 
tillgripa samma medel ; och så har samma tidehvarf, som först 
uttalade principen af näringarnas frihet, både grundat och 
stadgat prohibitif-systemet i Sverige. 

i afseende på jernhandteringen ligger detta redan färdigt 
i Jernbergsordningen af den 6 Juli 1649, utfärdad samma dag 
som Kongl. Maj:ts fullmakt för Riksens Bergs-Collegio ; hvilket 
först, under namnet Bergsamt 1630 af GUSTAF ADOLF, såsom 
en krono-inspection, insatt, och 1637 bekräftad t, med uppdrag 
att meddela privilegier för bearbetare af nya malmstreck, "samt 
assistera dem med råd huru de deras arbete rätt företaga 
skulle, nu utvidgadt och försedt med en Gouverneur af Rikets 
Rad och sex Assessorer af adel, får uppsyn öfver alle kronans 
bergslager, nu varande och tillkommande, med våld och makt 
öfver alla kronans strömmar, skogar, allmänningar, särdeles der 
bergverk och bruk äro närbelägne, fullkomlig och fri dispo
sition öfver allehanda malmstreck, grufvor, hyttor, hanirar, 



74 

manufaktur och metaller, att dem med skälige privilegier för
se eller efter lägenheten bortarrendera, men skulle otvei 
frälsebrak och verk endast hafva en sådan inspection, att ba
de kronans intresse och adlige privilegierna observeras. Det 
remleJ som här lägges till grund, finnes i den ofvannam e 
Jernbergsordningen ytterligare bestämdt, t. ex. e tersom a 
strömmar i riket, ej mindre än grufvor och bergverk raknas, 
för ett kronans regale, alltså, der någre större strömmar i 
bergslag finnas, som äro obygde och äganderne ej sjel ve for -
må byo-ga, de skola vara kronan forbehallne, att dem till an 
dra förpakta, som deraf gifver kronan hennes ratt, pa det ej 
vattnet må löpa fåfängt sin kos." — Detta regale, såsom man 
kan vänta sig, bekräftades under souverämteten, (genom 1683 
års riksdagsbeslut). Ar 1686 fastställdes hammarskatten, men ut-
crick till en början blott med | procent af frälseverken, h vil
ken skilnad 1696 upphäfdes *). Afven myrmalmer förklarades for 
r éga l a  genom Kong l .  b re fve t  den  28  Maj  170 8  a f  CAM.  XI I ,  

' som slutligen tog hela afkastningen af bergverken genom den 
så kallade Upphandlings-deputationen, i sin egen hand; hvar-
före en af den nya regeringens första åtgärder var, att genom 
Kongl. brefvet den 21 April 1719 återgifva bergs- och bruks-
idkare dispositionen öfver deras tillverkning. 

De legala traditioner, som alltifrån Collegii stiftelse legat 
till <rrund för dess verksamhet, kunna klassificeras till ett huj-
svudstrcke med sina tvenne bistycken. Huvudstycket är Col
legii egen myndighet, att under Kongl. Maj:t privilegiera berg
verk, reglera deras drift och döma i dermed sammanhang 
ägande tviste-brott och utsökningsmål. —- Den första delen at 
denna myndighet, -— hvilken i början sa strängt Öfva es7 att 
Eergs-Collegium år 1690 hemställde, att få rifva en utan dess 
tillstånd anlagd hammare, som redan i 30 ar^ betalt kronan 
skatt **) •— äger Collegium nära helt och hallet ännu: den 
andra begynner undangå det, i mån af den enskilda indu
striens utveckling: den tredje eller domsrätten är npphafver, 
genom Kongl, Maj:ts nådiga förordning af den 17 April 1828. 

*) M ed fri hetstiden utverkade s ig Ade ln 15 proc. öfversmide, »tan sia«» 
som ble f grun den fö r n. v. frä lse-sroidet, ^ 

**) K-onungen resolverade, att Hammaren skulle blifva ståendes. Bu„3 

förfatUiingar I. 404. 
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De tvänne bistyckena, men som kunna räknas såsom hufvud-
stöd för Bergs-Collegii myndighet, äro följande: l:o det sä 
mycket möjligt stränga upprätthållandet af våra Bergslagers 
dels särskilt privilegierade, dels särskilt onererade natur, dels, och 
i synnerhet, de nil så kallade Taekjerns-bergslagers seqvestre-
rancîe till fromma för grufve-driften och tackjerns-blâsningenj 
h varmed tillgick så strängt, att 1689 ej mindre än åttiofyra 
redan befintlige stångjerns-hamnmre utdömdes, såsom beläg-
ne i närheten af de större ädlare verken, eller ock i gra ri
sk ape t af tack j erns-biåsningarne ; och sålunda, säger Collegium 
ännu i sin underdåniga skrifvelse till KongL Maj:t den 11 
April 1833, "blef, genom Konung Carl X1:s vishet, en 
bufvudsaklig princip för jernhandteringens förmonligaste be
drift här i landet etablerad, som ända intill våra dagar förmått 
att göra sig gällande *)." Likväl hafva, emot denna princip, för 
taekjerns-handeln ljusare utsigter nu först börjat dagas genom 
Kongl. kungörelsen den 16 Maj 1835, angående en fri och obe
li ind rad handel med och förbrukning af tackjern inom riket. 
2:o Reglerandet af koltägten, h varmed Collegium ännu liar 
en egen (ehuru ofta eluderad) befattning, inom, men äf-

ven utom bergslag. Principen var, att all förbrukning af 
skog, som möjligen till bergsbruken äfven i en aflägsen fram
tid kunde komma att användas, skulle förbjudas eller inskrän
kas. I sin berättelse till Kongl. Maj:t af år 1697, berömmer 
sig Collegium att, till skogshushållningens befrämjande, hafvà 
utrifvit skadlige torp och nybyggen på skogarna (1649 och 
1664 drefvos de med Carl IXj's tillåtelse i det öfre Wärm-, 
lands skogar bosatte Finnar, undan med eld och svärd, så-
såsoin skadedjur), att hafva hindrat anläggningen af sågverk 
Och hämmat utskeppningen af bräder. Dess farhåga i detta 
afseende sträckte sig till rikets äfven aflägsnare och skogrika-, 
stc delar. Bergs-Collegium skrifver den 3 Maj 1736 till Lånds-
liÔfdingèn i Gefle, angående förbud på tvänne sågqvarnar i 
Norra Heisingland, emedan de skola vara Iggesunds och Ströms 
bruk till förfång, och Collegium af Bergmästarens relation sä
ger sig väl förmärka, att med slike sågars olofliga uppbyg
gande intet annat afses, än att, bruken till förfång, upp ef
ter hela sjökusten uppsåga all mogen skog. Dock rcko.mmen-

*}, tryckte på Jcrn -Kontorets bekostnad, Stockholm 4j j$& 



derar Collegium, i underdånig skrifvelse den 23 febr, 1/39, 
att granskog må "till bräder nobiliteras. Upprepade äldre 
ansökningar af allmogen i Wärmland ocli Non land, att till 
sine utlagors betalande fa sälja något timmer al sin skog, 
af allmogen i flere landsorter, att varda befriad från det band, 
som inskränkte afsättningen af deras kol, till vissa verk, —- och 
af hela Bonde-Ståndet, såsom vid 1762, 1800 och 1809 årens 
Riksdagar, om fri kol-försäljning, hafva blifvit bemötta med 

afslag. 

Med frihets-tidens början upphörde Bergverken att vara 
reo-ala. I Kon gl. Plakatet af den 27 Aug. 1723 heter det, att, så
som mange låtit afskräcka sig af d e orden i 1649 års jernbergs-
ordning, alle grufvor skall räknas och hållas för ett Kronans re
gale — så försäkras härmedelst på det kraftigaste, att så frälse 
som ofrälse personer, på hvilkas ägor och mark slike nyt-
tige verk, antingen redan äro yppade eller framdeles upptäc
kas kunna, skola i ingen måtto hafva alt befara, att sådan 
deras egendom och jord skall der före vara någon osäkerhet 
underkastad, eller Kronan tillerkännas, i annat fall, än om 
man skulle vilja fördölja malm-strecken; då, och ej annars, 
de för regale skola anses, på det välsignelsen ej må ligga 
onyttig i jorden. Men Bergs-Collegii verksamhet, försäkrad i 
Regerings-formen, förblef densamma. Genom Kongl. Bref-
vet den 25 Maj 1725, blefvo stångjerns-hamrarne i hela riket 
ytterligare inskränkta till anvisadt tackjern, och till det smi
de, hvartill de voro taxerade. Depå 1720 och 30-talen vid-
tagne undersökningar till stångjerns-smidets närmare bestäm
mande, efter skogs-tillgångarne j i rikets medlersta land-
skaper, hade, enligt nu varande Bergs-Collegii eget yttrande 
till Kongl. Maj:t (d. 11 April 1833), den påföljd "att stång-
jerns-smidet på det hela taget år 1736, föga öfversteg hvad 
det samma 40 år förut, eller 1695, redan hade varit. Det 
var förändrade åsigter, ej hos Collegium, utan hos Ständer
na, bland hvilka från och med 1738 Hattpartiet herrskade, 
som föranledde den betydliga tillökning i smidet på särskilta 
orter, men synnerligen i Wärmland, som genom Kongl. For
ordningen af den 19 April 1740 beviljades. Haltarne, sedan 
Bergverken upphört att vara regala, införde likväl, i afseende 
på jern-liandteringen, som näringar i allmänhet, en annan ännu 
gällande grundsats i Svenska sta ts-hushållningen, livaraf följ-
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derna så väl pu rikets industri, som pä rikets pennin"evä
sende ligga för en dag, nemligen: att Staten skall vara 
näringarnas förläggare; och Banko-lånen som på jern 
väl redan vid 1734 ars Riksdag beviljades, men efter 1738 
Linder hela Hatt-regeringen, oupphörligt på Bankens bekost
nad ytterst facilite rades, blefvo bufvudmedlet dertill. Satsen 
som sedan blifvit ett hufvudstöd för prohibitif-systemet i Sve
rige, skulle sa mycket snarare visa denna sin naturliga ver
kan, som den tillika begagnades såsom parti-medel. De gyn

nade tillverkarne funno snart, att handels-vägen blott tålde 
ett visst qvantum jern, om ej varan skulle falla i vanpris; 
och, då verkligen lägre jernpriser på 1740-talet hade inträf
fat, förbödos genom Kongl. Förordningen af den 10 Sept. 
1747, allt öfversmide och genom Förordningarna af den 12 
-Aprif 1743 och 3 Juli 1/53, all anläggning af nya stångjerns— 
eller ock ämnes-hamrar, och skulle äfven vid de förut inrät
tade hammar-verken ingen tillökning få ske, om ej ^enom 
smides-flyttning från ett til! annat ställe. 1748 trädde den 
förening af Bruksägare (egentligen till stångjerns-prisets upp
rätthållande) i verksamhet, som är bekant under namn af Jern-
kontoret. Dermed var Svenska Bruks-Söcieteten (nemligen af 
stångjärns-tillverkare, ty bergmans-ståndet är från .lernkonto-
ret uteslutet) färdigt såsom en egen och mäktig korporation. Dess 
välstånd skakades väl, genom Mössornas reaktion mot det fö
restående financiella systemet vid 1765 års Riksdag, men steg 
åter, då ett förändradt regeringssätt medförde en längre tids lugn; 
och, i hvad anda den bevakade sina intressen, kan skönjas 
af den utverkade Kongl. Förordningen den 22 Oct. 1784 
som med ett tusen Riksdalers vite belägger den, eho han 
vara må, som fördristar sig att med underdåniga ansöknin
gar om tillökningar i stångjerns-smidet till Kongl. Maj:t in
komma. — Författningen ser nästan ut såsom en i dagslju
set förirrad nattfogel. —- För Öfrigt tillhör principen, ehuru 
i en mildare form, Bergverkens regala period, och finnes re
dan uttryckt i Kongl. Brefvet af den 20 Nov. 1649 att "det 
ena verket ej må det andra med stegrande och oskäl ut-
ldadda." 

Vi ha k a s la t Bergverks-privilegiets Hi
storia i Sverige./^ec^^ri^Äemas Historia i allmänhet för
håller det sig såfcött ëÇ^st^i talar för alla. Man ser öf-

t~' A*t V *"a. t ' f: 
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verallt, medan sjelfva staten ännu är i görande, enskilda sig 
bildande samfund, sammanhållna af ett eller annat intresse, 
sökande, mot vissa skyldigheter, skytid och vissa rättigheter hos 
kronan; man ser denna, i den mon hon deräf anser sig hafva 
nytta, upptaga dem såsom sina skötebarn, väl nedhålla deras 
sjelfständighet, men stärka deras intresse i synpunkten af Sitt 
eget; man ser slutligen, sa snart genom några omständighe
ter kronans makt försvagas, de fullvexta privilegierade barnen 
söndra sig från sin sköterska med h/tet af alla de privilegier, 
som kronan egentligen i dem gifirit sig sje<lf3 och, i den
na sa vundna ställning, ägande tillfälle att omsevis vanda sig 
mot kronan och mot folket. Vi leintiä till läsarens skarp

sinnighet att sluta, h vad verkan denna privilegiernas uppkomst 
kan komma att öfva på deras modifikation eller alskallande, 

och fortsätta värt ämne. 

Det band, som korporations-intresset sålunda ålagt stâng-

iernssmidet i Sverige, att för hela riket vara inskränkt till 
ett visst sifferta], lossades först genom Kongl. förordningen om 
stångjernssmidet och jernmanufakturen den 15 Juni 1803, 
som. i allmänhet, men mest för rikets norra landskaper, lätta
de anläggningen af nya stångjerns- och ämnes-härdar, och, 
ehuru i sin verkan hämmad, genom en ej langt derefter in

träffande ofördelaktig konjunktur, dock burit betydande fruk
ter. Det är genom den, som stångjernssmidet, ifrån att vara 

vid pass 350,000 skeppund, uppnått sitt nuvarande genom pri
vilegier bestämda belopp af 433,000 skeppund, som dock i 
verkligheten stiger högre. Denna författning, jemte den sam
tidiga, som införde enskiftenci i Skåne, är det vigtigaste, som 
intill sednaste tider i rikshushållningen blifvit vidgjordt. Den 
inrikes minister, till hvars embetsförvalttiing begge höra, liar 
deri^enom förvärfvat sig en välgrundad rätt till fäderneslan
dets0 tacksamhet. I sednaste tider äro besluten om upphö
randet af Bergs-Collegii domsrätt det första, och om tack-
iernsh and eins frihet det andra märkliga steget till en ny sa

kernas ordningj och det tredje, fjerde och femte &c. som 

återstå, ligga i samma riktning. 

Bergs-Collegii nu varande verksamme President har om 
jernhand teringen och dess idkare ostridiga förtjenster. Den 
genom honom föranledda inrättningen af Bruksägarnes Ilypo-
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teks-kassa, må med skäl räknas" bland dessa; och önskli«t ha
de varit, att sådapa kreditanstaller i vart land fatt företräde 
framför Privatbankerna *). Han har visat bristerna i närin
gens närvarande tillstånd, häntydt pä orsakerna dertill och pä 
medlen till förbättring. "Under det att Englands och Ryss
lands jerntillverkning stigit — heter det i Bergs-Collegii u nder
dåniga skrifvelse till Kongl. Maj/t den 11 April 1833, röran
de vissa förberedande åtgärder för utfärdandet, af en ny smi-
desstadga *—• "samt industrien i Frankrike och Amerikan
ske staterna, med flera länder, varit rigtad ät samma liai], 
har dock den Svenska, med privilegier och kontroller af 
alla slag omgärdade, stångjenistillverkningen icke gjort 
ett enda väsendtligt steg till förbättring; och detta sy
nes icke tala för det sy stem ̂ som hos oss blifvit följ dt." 
Att förbereda öfvergången till ett annat friare, anbefalltes på; 
Collegii hemställan Bergs-Commissionens undersökningar i or
terna, hvarom berättelsen till Kongl. Maj: t ingafs den 25 No
vember 1835. Icke dess mindre blef det af Collegium den 7 
Mars 1836 ingifna förslaget till ny Smidesstadga, ehuru af 
Brukssocietetens pluralitet förordadt, dock, genom behandlingen 
af minoritetens pä rättvisa och billighet grundade anspråk i 
allmänhet, sa föga tillfredsställande, att Konungen gjorde lan
det en tjenst med att ogilla detsamma. 

Detta Bergs-Collegii förslag har i den första af de skrif
ter, h vilka vi ställt i spetsen för denna artikel, blifvit under-
kastadt en sträng, men rättvis granskning, i h vars resultat vi 
instämma. Det visar sig att den förbättrande afsikten, som 
man får- fürutsätta, och som satte an med fulla segel, redan 
vid sjelfva utloppet ur hamnen strandade på klipporna af de 
kollegiala traditionerna, i synnerhet på livad vi kallat huf-
•r r t ds tycket, eller Collegii iöse- och binde-nyckel i afseende pä 

som sitt kreditsystem inneslutet i sitt eget mynt, (så
som alltför ofta Sverige) måste, då det realiserar sitt mynt, särskilt 
organisera sitt kreditsystem: det vill, enligt sakernas naturliga ord-
ni i#> saga , törst ocli främst sin statskredit, (ty statslåns missbruk i 
åtskilliga lander innebär ej, att deras rätta bruk skulle proskribe-
r? , .,i 8 ?SS • slagit sig på privata kreditalist alter • 
af livilka äter vi aris«vli^|)ôjj^-f5reningar af en säkrare fördel än 
privatbanker, hvj-fMs tempôr;|raJ\x)ytta vi för öfrigf ej förneka. Men 
om hvarken En^tead^..eUer ^ij^rikas erfarenhet kunnat förekomma 
privatbankernas; ,fatorj;  sa; farors uteblifyande i Sverige mer 
bero pa lycka äp"^.onsJt. "-v 1 » 

f 
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näringen, samt de begge der v id hängande btstyckénctj som c -

jest äro Collegii ankargrund. Vi halva sett, att det löista a 

dessa sednare består i bergslagernas (nu för dem sjelfva niest 

betungande) privilegii-natur, livaraf Collegium dragit nagra >c 

synnerliga, hvarannan motsägande, korollarier, som visa sig uti 

nedhållande af Bergsmans-intresset för det vida mak ti gare Biuks 

patrons-intresset, men tillika i behandlingen at alla de Liuks 

patroner, som olyckligtvis råka äga stångjernsbärd inom beigs 

lag, såsom näringens illegitima barn, hvilka, ehuru ve

derbörligen privilegierade, nu likväl, genom mindre friheter 
än andra, förmenas böra plikta för en icke fullt ortodox här

komst; ett förfarande så mycket betänkligare, som nu mera 
Here tackjernsblåsande hyttor finnas utom, än inom sa kallad 

tackjernsbergslag, ocli Collegium, i bestämmande af livad der-

fore skall anses, gått temligen godtyckligt tillväga. Det 

andra bistycket är, såsom bekant, kolfångsten eller skogs

tillgången, h varom, såsom ett grund vilkor för näringen, Colle

gium är ganska ömt. Man hade deraf bordt sluta, att Col 

legium först och främst i sjelfva smicBsstadgan tagit skogshus

hållningen i grundligt betraktande; hvilket likväl ej annorlun
da skett, än att samma bestämda afseende på de (i verklig

heten blott imaginärt bestämbara) skogstillgångarna om 

hvilka n. v. Collegium sjelf till Kongl. Maj:t yttrar: "att för

hållandet med de egna skogs-tillgångarnes belopp, förmedelst 

hemmans och lägenheters inköp eller försäljning, är nästan 

ständig förändring underkastad t," nu åter lägges till grund 

ior beviljandet af all smides-tillökning. 

Collegii, i anledning häraf modifierade, ny a, underdåniga 

Förslag till Smidesstadga, öfverlemnadt den 15 Februari 133 , 

låter betrakta sig under samma synpunkter, och läsaren m< 

derföre ursäkta, om vi än en gång återkomma till hutviu 

stycket och bistyckena. Hvad det första, eller löse- och bin 

de-nyckeln i Collegii händer, angår, så yppas med den allt me 

ra ett ganska eftertänkligt förhållande, ju mera sjelfva g''"11 

den för den kollegiala auktoriteten, nernligen det hittills 

sående författuingsväsendet för näringen, viker undan. Detta? 

-strängt inskränkande och skadeligt till sin natur, bade Iikv» 

vissa bestämda allmänna reglor, i hvilka Collegium fann lage^ 

för sin verksamhet; en verksamhet, som hos en kollegial my11 

dighet 
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dighet alltid går sin gång enligt gällande författningar, ocli 
är så litet diskretionär som möjligt. Nu uppkomma "nya nä-
ringsförhäjlanden: de gamla författabgarne passa ej: undan
tagen hopa sig; och Collegium, som allt mer måste låta regeln 
fara, vill likväl behålla undantagen i sin hand. Ett ofantligt 
arbitrium hojtar sig i dess hand; och denna hand blir en
ligt sakens natur företrädesvis en endas —• Chefens ; ty 
ett arbitrium tål föga att delas på flera händer. Sverige 
som förkastar minister-styrelse, skulle dermed verkligen hafva 
fatt den blott i ett fall, nemligen en Minister för Berg-ver
ken. Nu är det ej vår mening, att här yttra oss öfver en. 
mer eller mindre modifierad Minister-styrelses lämplighet för 
fäderneslandet. Men medgifvei, att den till en viss grad vore 
möjlig och önskelig, sa är likväl tydligt, att begynnelsen jå 
ofvannämde sätt helt och hållet skep i orätt ända. Ty följer 
någonting ostridigt af både Bergs-Collegii och bergsnärir-
gens historia, så är det, att, om den scdnare med möda arbe
tar sig upp, Collegium arbetar under sig. Det gjorde bättre a!t 
med resignation till mötes gå sia slutliga bestämmelse, hvil-
ken redan i GUSTAF ADOLFS tidehvarf uttalades, att, såsom ett 
vetenskapligt- techniskt institut, ' bergshandtcringens idkare "i 
alla måtto assistera, hurulcdes de deras arbete, byggningar och 
omkostnad rätt och nyiteligen företaga mage." 

livad bistyck ena beträffar, så har Collegium i sitt sed-
nare Förslag så vida frångått den i det förra uppdragna skil-
naden emellan bruk utom och inom bergslag, att i allmän
het helfrihet eller obegränsad tillverkningsrätt må tillerkän
nas alla stångjerns- eller ämncsjerns-härdar, anlagda eller till 
anläggande anmälda, för h vilka, efter behörig undersökning, 
kan uppvisas ett kolfång af 900 läster,—som för andra jcrn-
bruk, ädlare verk, eller, inom tackjerns-bergslag, för tack-
jerns-blåsningen icke förut är påräknadt och behöfligt. Med 
sistnämde vilkor skola ock Bruksägare och Bergsmän , så bom, 
som utom tackjerns-bergslag, som ej äga den för fri smi-
desrätt erforderliga koltillgången, dock i mån af densamma 
fa sa stor tillökning af sitt smide, som motsvaras af 20 tun
nor kol för hvarje Sk&. stångj ern eller ämnesjern —-*» allt e f
ter förut skeende undersökning. Men, då kostnaderna för en 
sådan undersökning, den må röra större eller mindre smides-

Litteratur-Bladel for 18.1S, iV)a 5, 2 
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näringen, samt de begge dervid hängande bistyckena^ som el
iest äro Collegii ankargrund. Vi hafva sett, att det första af 
dessa sednare bestar i bergslagernas (nu for dem sjelfva mest 
betungande) privilegii-natur, hvaraf Collegium dragit nagra x 
synnerliga, hvarannanmotsägande, korollarier, som visa sig uti 
nedfällande af Bergsmans-intresset för det vida mäktigare Bruks 
patrons-intresset, men tillika i behandlingen af alla de Bruks
patroner, som olyckligtvis råka äga stångjernshärd mom bergs
lag-, såsom näringens illegitima barn, hv.lka, ehuru ve
derbörligen privilegierade, nu likväl, genom mindre friheter 
än andra, förmenas böra plikta för en icke fullt ortodox här
komst; ett förfarande sa mycket betänkligare, som nu mera 
flere tackjernsblasande hyttor finnas utom, än inom sa kallad 
tackjernsbergslag, och Collegium, i bestämmande af livad der-
fore skall anses, gått temligen godtyckligt tillväga. Det 
andra bistycket är, såsom bekant, kolfangstcn eller skogs-

tillgängen, h var om, såsom ett grund vilkor för näringen, Colle-
o-ium är ganska ömt. Man hade deraf bordt sluta, att Col
legium först och främst i sjelfva sm idesstadgan tagit skogshus
hållningen i grundligt betraktande; hvilket likväl ej annorlun
da skett, än att samma bestämda afseende på de (i verklig
heten blott imaginärt bestämbara) skogstillgångarna j om 
hvilka n. v. Collegium sjelf till Kongl. Maj:t yttrar: att för
hållandet med de egna skogs-tillgångarnes belopp, förmedelst 
hemmans och lägenheters inköp eller försäljning, är nästan 

ständig förändring underkastad t," nu åter lägges till grund 

för beviljandet af all smides-tillÖkmng. 

Collegii, i anledning häraf modifierade, nja underdåniga 
Förslag till Smidesstadga, öfverlemnadt den 15 Februaii 1838, 
låter betrakta sig under samma synpunkter, och läsaren ma 
derföre ursäkta, om vi än en gång återkomma till hufvud-
stycket och bistyckena. Hvad det första, eller löse- och bin-
de-nyckeln i Collegii händer, angår, så yppas med den allt me
ra ett ganska eftertänkligt förhållande, ju mera sjelfva grun-

\ den för den kollegiala auktoriteten, nemligen det hittills be

sående författningsväsendet för näringen, viker undan. Detta, 
-strängt inskränkande och skadeligt till sin natur, hade hkva 
vissa bestämda allmänna reglor, i hvilka Collegium fann lagen 
för sin verksamhet ; en verksamhet, som hos  en kollegial myn 

dighet 
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dighet alltid går sin gäng enligt gällande författningar, och 
är så litet diskretionär som möjligt. Nu uppkomma nya nä
ringsförhållanden: dc gamla författningarne passa ej: undan
tagen hopa sig 5 ocli Collegium, som allt mer måste låta regeln 
fara, vill likväl behålla undantagen i sin hand. Ett ofantligt 
arbitrium hopar sig i dess hand; och denna hand blir en
ligt sakens natur företrädesvis en endas —• Chefens -• ty 
ett arbitrium tal föga att delas på flera händer. Sverige, 
som förkastar ministerstyrelse, skulle dermed verkligen hafva 
lätt den blott i ett fall, nemligeu en Minister för Bergver
ken. Nu är det ej var mening, att här yttra oss öfv.er en 
mer eller mindre modifierad Minister-styrelses lämplighet, för 
fäderneslandet. Men medgifvet, att den till en viss grad vore 
möjlig och önskelig, så är likväl tydligt, att begynnelsen ]å 
ofvannämdc sätt helt och hållet sker i Orätt ända. Ty följer 
någonting ostridigt af både Bergs-Collegii och bergsnärii:-
gens historia, så är det, att, om den sednare med möda arbe
tar sig upp, Collegium arbetar under sig. Det gjorde bättre a!t 
med resignation till mötes gä sin slutliga bestämmelse, hviJ-
ken redan i Gustaf Adolfs lidehvarf uttalades, att, såsom ett 
vetenskapligt- techniskt institut, bergshandteringens idkare "i 
alla måtto assistera, huruledes de deras arbete, byggningar och 
omkostnad rätt och nytteligen företaga måge." 

Hvad bistyckena beträffar,, så har Collegium i sitt sed
nare Förslag så vida frångått den i det förra uppdragna skil-
naden emellan bruk utom och inom bergslag, att i allmän
het helfrihet eller obegränsad tillverkningsrätt må tillerkän
nas alla stångjerns- eller ämncsjerns-härdar, anlagda eller till 
anläggande anmälda, för hvilka, efter behörig undersökning, 
kan uppvisas ett kolfång af 900 läster, — som för and ra jcru-
bruk, ädlare verk, eller, inom tackjerns-bergslag, för tack-
jerns-blåsningen icke förut är påräknadt och behöfligt. Med 
sistnämde vilkor skola ock Bruksägare och Bergsmän, så inom, 
som utom tackjerns-bergslag, som ej äga den för fri smi-
desrätt erforderliga koltillgången, dock i mån af densamma 
Ja sa stor tillökning af sitt smide, som motsvaras af 20 tun
nor kol för h varje SkM stångjern eller ämnesjern allt ef
ter förut skeende undersökning. Men, då kostnaderna för en 
sådan undersökning, den må röra större eller mindre sm ides-
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rätt, ii ro de samma, och det står i Coliegii; skön alt gotlkän 
na' (s åledes ock förkasta) undersökningens resultat, ligga 

redan deri afskräckande skäl för den mindre tillverkare», 

ätt för en tillökning af några SkU. i sitt smide, oc c 
ter en beräkning af koitägt,. som måste blifva arbitrai-, un
derkasta sig densamma: och Collegium har härigenom agt en 
hållhake på det omtalda heterodoxa smidet inom sa kallad 
tack jerns-bergslag, h vara tagg ej är mindre verksam for det 
ätt han är temligen undangömd. Battre hade vari!, alt i al-
seende pa hela handteringen tillstyrka en verklig likhet: i 
rättigheter för alla dess idkare; hvarvid vi utan saknad skulle 
se skillnaden emellan landslag och bergslag falla; särdeles 
söm bergslagerna sjelfva lida genom sina så kallade privile
gier, af hvilka, — dâ en del bergslager (t. ex. Norbergs) äf-
ven ar roterad, och alla blifvit underkastade exträ-iotering, 

föga annat än ölägenheter i verkligheten stå q var. — Jem-
för man bergslags-orternas skattebidrag med sädes-orternas, 

så torde finnas, att de förra äro högre beskattade *). I all
mänhet är jernhaiidterin# i Sverige en högt beskattad nä
ring; och "detta är i strängaste mening en följd af dess 

privilegier. 
V-/-;  - •>' i '"" :  ' v"f T "" 

Man ser att kolfångsten (af egen skog eller bestämda 

köpekols-dislrikter) blifvit Collegu sista erkända aukargrun • 
Dess grundsatser i detta fall skulle endast kunna försvaras 
ur två synpunkter. Det vill förhindra skogens utodande ge
nom alltför många utan beräknad skogstillgång anlagda bruk, 
oeb det "vill bevara redan privilegierad och faststalid kollag 
från intrång. Yi vil je betrakta dessa bada skal, oc i t en » 
först tillse, huruvida Collegium är ense med sig sjc 1- °-
leffitsm hav dragit sin linia för helfri härd med o »,0ian a< 
smidesrätt vid 900 lästers koltillgång. Nedan om denna i-
nia förstör ökad smides-rätt skogen, förmenar Collegmm oc 
må derföre icke, eller så godt som icke, t.llatas. Än oj va 
om linien då? Ar ej der en obegränsad snndes-ra t, n w 
måhända härdar af annan och bättre form, tillika en obegran 

sad skoqs-lgång? Hvar sätter Collegium här sm varda 
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f ie  hand emot*):' Vi erkänna, Sit  vi blott kunna uttänka 

ett enda försvar för denna Gollegii sats om skogs-besparin
gen ; ocli detta är af den beskaffenhet, att det ruinerar Gol
legii andra sats om den privilegierade koltägten. Man kan 
säga: de små tillverkarne öda i förhållande mer skog än de 
större ; hvilkct ej är utan sin riktighet. Men ibland skälen, 
ii vårföre de större kunna anses öda mindre skog, .månne; ej 
deribland kan räknas det hufvudsakliga, att do, som ägA stör
re tillgångar, a fy en böra anses kunna bed ri I va sin hand tering 
med större insigt, hvartill hörer en klok skogs-hushållning? 
Men första vilkoret för eu klok• skogs-hushållning är friheten 
att  draga största möjliga nytta af skogen såsom egendom, 

emedan man eljest icke har något intresse a tt  vårda den.  Ku 

förhåller det sig ined sådana grundsatser, pä följande sätt; 
tnedgifna; för de större äro de ock medgifna för de smärre. 
Det ligger i deras egen och sakens natur; och den riämda 
grundsatsen en gäng insläppt pä Collegii skog, spränger ock 

hela dess system af köpekols-rättev och privilegierad kokägt 

i luften. Collegium liar således fienden i sitt sköte, bakom 
sig och på alla sidor» 

Tackjerns-handeln inom riket är fri, ech denna frihet 
har endast haft välgörande verkningar. Kolhandelns frihet 
är det nästa och, vi våga säga, del nödvändiga steget. Be 
band, som ännu betunga den, äro följande; Fahhi Bergslag 
har uteslutande privilegierad koltägt på nio och till en stor 
del pä trenne derli'll kommande, inalles på toj socknars 
skog, samt vissa rättigheter i afseende på virkes-handeln från 
Wester-Dalarna: Sala har lika privilegium på tolf~ sock nars 
skog; Åtvidabergs Kopparverk på nio socknars : Garpen-
bergs på By, Garpenbergs, samt en del af Husby och Hede
mora socknar: Gusums niess.ingsbruk på Tryserums, Ringa-
rums och Hannäs socknar: Djlta svafvelbruk på Axbergs, 

/  Och hur liar det ihop mod Collegii  åsigter,  att  hafva ti l lstyrkt det 
nyligen at  ett  Bolag i  WarmJand beviljade Privilegium, pa ej min
dre an 50,000 SkU valsade jerni '  Dock jag påm inner mig, att  detta 
lär vara beviljadt på stenkol.  Men det.  samma gäller ej  o m den obe
gränsade »midesrütt  af ämnesjern för Valsverket,  som äfven blifvit  
t i l lstyrkt och be viljad; ej  heller om de 02,000 SkU:s t i l lverkning, som 
pä de sista åren blifvit  t i l lstyrkta och beviljade at några få B ruks
ägare i  Würm land. Jag inser ej l iurm allt  détlakan bcingas under 
Collegi i  skogs- kalkyler» 



K i Iiis och Hosta socknar. Dessa äro de enda nu återstående 
(fordÖm talrikare) så kallade ädlare, alltid framför de andra 
uteslutande gynnade, verken i Sverige. Ansvar är särskilt 
s'adgadt (Bergs-Collegii Kungörelse af den 20 Januari 1765) 
för livar je jernverks-ägare, som vågar köpa kol undan des-» 
s > ädlar e verk. Inom bergslag har Collegii grundsats all
tid varit, att kol-tillgängen skulle förbehållas at tackjerns-
blåsuingen; hvarföre det äfven är förbudet att sälja kol utom 
h /ttéïagct. Angående stångjerns-verken finnes i detta afseende 
lagen allmän författning; men tid efter annan hafva Bruks
ägare gjort sig försäkrade om vissa köpekols-distrikter, eller 
fredsmil ar genom särskilta hos regeringen utverkade företrä
desrättigheter; och liksom det, före tackjerns-handelns frihetj 
var Bruksägaren förment att tillverka sitt slångjern af annat 
än anvisadt tackjern , så är det ännu grundsats, att han skall 
taga sina köpekol blott från ett visst distrikt; och sådana, nu 
mera till en tom formalitet nedsunkna avhandlingar med den 
kringboende allmogen om köpekols-rätt# vill Collegium än i 
dag fföra till vilkor för ökad smidesrätt. — Mail invänder i 

. i «•r 

afseende på de bestående verkens rättigheter, alt här är oiver-
allt fråga om egendom. Ja väl ! — men om egendom mot 
egendom j — om korporationers genom privilegier stadgade 
inträng på h varje Svensk mans, af allmän Svensk lags grund
satser bevarade, rättighet, att till godo njuta sin egendom, 
och öfver dan förfoga, der det sker utan förfång af ändras 
lika goda rätt. — År orättvisan gammal, så är detta ett skäl 
mer, att icke genom ett fördröjde upphäfvande göra den äl
dre; särdeles om man tillika i minnet återkallar livad som 
blifvit sagdt om privilegiernas upphof. Dertill kommer, att 
dessa koltägts-privilegier nu mera ingenstädes kunna upprätt
hållas — ej en gång af de ädlare verken, af hvilka de för
nämsta, såsom Fahlu- och Sala-grufvor, arbeta med till den 
grad aftagande malm-tillgångar, att deras sannolika upphö
rände kan förutses, — ej af bergslagerna, som sjelfve till 
en stor del önska eller åtminstone hade skäl att Önska sina 
gamla band lossade — ej af Bruks-Patronerna, inför hvilka 
de redan till största delen äro en onödig, men besvärlig" 
formalitet, i trots af hvilken, på flere orter, hvilka, såsom 
t. ex. 'Wärmland, till sin lycka legat något längre undan 
Collegii vardande hand, en fri kolhandel de facto redan 
existerar. — Någon, ej allt för lång, tid — årtalet 
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be.stiiillnms *' "* maste man hkväl medgifva at l<jr ahd r in gens 
«omförande ; efter hvilken all privilegierad koicägt (och ja«-
kallar ej eix sådan den, soin pa lagliga och frivilliga afhan d-
lingar är grundad) ma upphöra. Derined vore kolhandelns 
hand redan brutna, och tillika den tid för jernhandterin-
gens frihet inne, dä hvarje Svensk man, under iakttagande 
af lagarna mot vattenhppdärnning, samt styrkt ägande rätt 
till byggnadsplats och vattenfall, ägde att densamma, såsom 
laglig rörelse, bedrifva, utan annan skyldighet, än att anmäla 
hvarje ny anläggning i och för skattens utgörande. 

Till en sådan, troligen förestående frihet, se man
ge likväl ännu i vart land med häpnad upp; och, den sonx 
skrifver detta, erkänner, att han längst tvekat vid grundsat
sen att lernna skogsvården åt den enskilta om t ankan. •—• Han 
har gjort det i följe af den erfarenhet, att, bredvid inånga 
exempel af enskild skogs-förstöring, kronoparkernas skog än
nu jämförelsevis är den bäst bevarade; och han upphör än
nu e j a tt beklaga Ständernas beslut vid 1818 och 1823 årens 
Riksdagar om försäljning till skatte af kronans så kallade r é-
cognitioos-skogar, emedan det egentligen skedde till förmån 
för en dessutom tillräckligen mäktig korporation eller bruks-
intresset. Han hade hellre sett dem under kronan utskifta
de åt fria odlare; helst han tror, att den epok, då dèn fatti
ge finner sig utesluten från jorden, är svår och betänklig, 
•bvårföre han önskar, att den sent för Sverige måtte inträffa. 
Men den nyssnämde betänkligheten mot skogens öfverlemnan-
de åt enskilda omtankan, har måst vika för grundsatsens 
egen rättvisa och konsekvens — för faktum af den så länge 
och så ögonskenligt vårdslösad e skogshushållningen i vårt land, 
under det gamla systemet, — och för sakkunnige mäns öfver-
tygelse, att ett friare just på längden måste blifva förmånligt, 
och derföre äfven med iakttagande af efterkommandes rätt 
förenligt. Öfvergången erbjuder visserligen egna svårigheter i 
ett land, som genom kronans privilegii- och Ständernas 
förlags sy stem för härin garnb, är så vandt vid förmynder-
skap som Sverige: en vana, som gjort det närvarande bryt-
ningstillstândet i sedligt afseende olidligt; emedan man jemt 
tycker sig höra en omyndig och likväl sjèlfsvâldig varelses 
klagan, som vid fullvuxna år 'ännu ropar på amman, och 
på henne skjuter skulden för egna vanarfer. Deri har Sve-
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rio-e (Till barnseder, i stallet för mannaseder. Hälften af den 
ihärdiga kraft, som utmärker Engelsmannen och Amerikanen, 
ja ^ _ för att säga ett hard t, men icke mindre sant ord, — 
hälften af den förmåga att hjelpa sig sjelf och lita pä sig 
sjelf, som finnes hos Ryssen, skulle göra oss till ett blom
strande folk. Och likväl är här fråga om en äkta fornsvensk 
egenskap, genom hvilken vi fordom voro ett mäktigt rike! 

jarr yet att många välönskare för Svenska jer nhandterin-
„cn finna sin tröst i att, med ett modifieradt bibehållande af 
privilegi i-sys temet, i synnerhet sätta dess framtida fria välfärd 
.i förbättrade metoder: — Valsnihg, Puddling, Vällügnar, 
Lancashjre-smide, varm blaster, — alla, sa i afseende pä va
rans godhet, som besparing både af arbete och material, utaf 
stort välde. Bergs-Collegium sjelf befinner sig pä denna ba
na; och ingen kan lifligare önska den framgång, •—• om 
man nemligen inser allt livad som följer af inträdet pa den
samma —• än jag för min ringa person. Men just detta allt 
vill jag ock, efter min insigt, här korteligen uttala. Indu
strien (jemte Opinionenen af den nya tidens hufvudmak-
ter, och hvilka man derföre med tankan bör gå pä lifvet, 
för alt se, hvilka ideer för begge ligga till grund) har lör 
det närvarande, genom machineriet och genom konstmässig u t
bildning i allmänhet, tagit en sådan fart, att allt inklämmande 
af den i vissa kanaler, voro de äfven till utseendet de för
delaktigaste, är mer än förr förderfligt; emedan dess sig städse 
förnyande kraft blifvit sa stor, att den, för att verka naturligt ocli 
välgörande, fordrar friheten af en fullkomlig expansion åt alla 
sidor. Man må derföre akta sig, att endast gifva de n luft i indu
striens högre regioner, och låta de lägre derföre blott tje-
na till medel. Man har på ögonblicket, just genom den in
dustriella rörelsens nu varande verksamhet ett stort för
tryck i dessa lägre, ännu bundna regioner. Se England med 
sina ångmachiner och sina spanmâlslagar, sin rikedom och 
sitt elände, sin svarta frihet och sitt hvita slafveri! •—• Vill 
man hafva den högre industrien fri, sa måste man framför 

allt, och för att rädda samhället, med detsamma frigöra 
den lägrej och frigöra den i alla riktningar; det vill i före
varande ämne säga: gifva grufagaren fri rättighet att afyttra 
sin malm, tackjernsägareu fri rättighet att sälja sitt tack jer n. 
stangjerns- och manufaktur-ägaren fri rättighet alt ordna och 



al'sätta sin tillverkning, ocli skogsägaren samma fri het att till
godo njuta sin skog med dess produkter ; och detta så väl 
inom riket, som till utförsel, da motsvarande friheter i 
främmande makters sida tillåta det sednare,• i fall man ej 
skulle anse rättast att sjelf begynna med att äfven i detta 
alseende vara rättvis. Man skall ej förebrå mig att icke lnafva 
uttalat allt: men jag tror att man i fråga om principer bör 
uttala allt 5 och principer regera den nya tiden. För denna 
tid, med alla sina nya, invecklade och outvecklade förhållan
den, blir en regering, såsom ett närings-förmynderskap 
i alla fall omöjlig. Regeringskonsten har genom det nya sam
hällets allt mer framträdande natur, äfven i visst afscende blif-
vit återbragt till sin första enkelhet: att iakttaga livar mans 
rätt, dengenom vara stark i sin egen, och lcnina iit£rånne!i 
ät Gud. ° D 

S T O C K I I O L  M .  P .  

H h- "ÛS " y* 

yr «f.. T ' • *  



R ä t t e l s e :  
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Yexelundevyisttingä-skolorna i Skara stift vid 483G its slut voro 47. 
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Derma tidning], hvaraf en nummer, utgörande omkring ett tryckt 
ark, iitgifves i slutet af livar je manad, kom/ner att innehålla re
censioner och öfversigter af skrifter, hörande till årets Litteratur. 
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Si ä r o v « r k s fr 3» g- a 11. 

F ö r s t a  A r t i k e l n .  

,Vi begynna med att älven i delta ämne historiskt orien

tera oss. 

Kloster skolorna voro de äldsta i Sverige. Med stifts

styrelsens utbildning genom Domkapitlen, som vid Svenska 

biskopssäten förskrifva sig frän Skenninge möte år 1248, togs 

undervisningen till en del ur munkarnes händer; och Dom-
D 

-kyrkoskolorna uppstodo under uppsigt äf Biskopen och Ka

pitlet, h vars medlemmar nämdes Canonici (Kaniker). De 

voro sekulära prester. En af desse Kaniker, som kallades 

Scfiolasticus, var hufvudman för skolan: och såsom en så

dan scholasticus vid skolan i Strengnäs, iivartill han år 1520, 

efter sin hemkomst från Wittenberg, förordnades, begynte 

Olaus Petri reformationen i Sverige. Egentligen var Dom

kapitlet äfven en prestbildningsanstalt, ehuru dess medlemmar 

föga besvärade sig med undervisning. De meste Kaniker bod

de på landet, på sina praebenden, och inkallades af Biskopen 

då angelägenheten så fordrade *); oeli sjelfve Scholasticus 

*) Schejfer, Upsal. An t. p. 28S, 
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Upsaliensis torde ej sällan lia funnits pa Pierp, iom var 

hans proebende, i stället för vid Skolan, som han skötte ge

nom den sa. kallade Doctor Studentium eller Skolemästaren. 

Emedlertid anmärkes äfven uttryckligen, t. ex. vid Strengnäs 

gamla Skola, att Kanikerna voro lärare. Man finner frän 

femtonde seklet dersaramastädes äfven n amnet af Lector gängse. 

Â andra sidan har man uti Upsala Academis stiftelse 1476 

blott velat finna en utvidgning af Erkestiftets gamla Colle
g i u m  C a n o n i c o r u m  * ) .  F ö r e  U n i v e r s i t e t e t s  u p p k o m s t  d i -

mitterades de lärjungar, som sökte högre lärdomsgrader, frän 

skolorna till främmande lärosäten, oftast till Paris, der en 

Canonicus i Upsala skänkte Svenske studenter ett eget hus. 

De förr nämda slags Skolor och, för den högre i synnerhet 

theologiska undervisningen, visse Lectorer vid domkyrkorna, 

samt Upsala började Universitet voro de läroanstalter, som 

frän katolska tiden förefunnos vid reformationen. 

Denna bröt, med den gamla kyrkan, äfven det gamla 

läroverket, och lång tid förgick innan det nya kunde grun

das och ordnas. De bägge Reformatorerna, Olaus och Lau
rentius Petri (bägge kallas Redores), blefvo af Konung 

GUSTAF I satte öfver undervisningen, den ene i Stockholm, 

den andre i Upsala. På Örebro Concilium 1529 beslöts, att 

en Lectio i den Heliga Skrift skulle dagligen hållas vid dom

kyrkorna, och i städerna sådana män förordnas till kyrko

herdar, som kunde undervisa de enfaldige landprester. De 

voro svåra att finna. De, som utsändes, brukade Konungen 

stundom sjelf examinera. De blefvo ej allestädes väl emot-

tagna. Af tvänne, som förskickades till Skara att läsa och 

förklara den Heliga Skrift, förd refs den ene ur predikstolen, 

den andre med stenar ur skolan. År 1533 skrifver Konun

gen med stor klagan till alla stift: "Käre vänner, vi gifve 

eder tillkänna att vi granneligen förnummit hafve, hur« 
o 

scholorna i alle städer här i riket storliga förlagde vara, 

*) Baazii Inve nt., p. 127, 
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att der tiliförene plägade vara två eller trehundrade Djeknar 

der äre näppeligen ett halft hundrade, somligstädes äre ock 

seholome platt ödelagde — Ii vilket störste parten kommer 

deraf, att J Damiemän icke vele sätta edre barn till schola 

som J tiliförene plägade göra, ej heller viljen J komma djek-

narne så till lijelp med edre almoser, som J pliJktige äre och 

fäder och föräldrar för eder gjort hafve. —- S a, käre Dan

nemän alle, hoppas oss, att J nu väl besinne k un ne, hvad 

skade och förderf eder alle och menige riket deraf komma 

vill — Huru skall christendomen blifva sfändande, när inge 

födes upp, som deruppa akta skole? IIo skall lära och pre

dika Guds ord för eder och edre efterkommande? Ho skall 

christna eder barn och viga edre brudar? — då ,1 icke vele 

sätta eder barn till schola, ej heller bjelpa dem, som gä i 

schola, när de komma till eder. — Derföre, käre Dannemän 

alle, rade och förmane vi eder, att J vele lägga der bot up-

på, — och hafve vi så beställt med de värdige fäder Bi

skopar, att de skole skicka gode och förståndige män dertill 

som skolemästare vara skole: — och hvar någre ville annars 

för eder säga, att de intet annat lära än Svenska i seho

lome, så sätter der ingen tro till. Biskoparne skola väl der 

akta på." Låter ingen brist finnas på eder sida, på lärdom

sens vägnar skall ingen brist finnas." •— Den 10 Juni 1548 

klagar Konungen, i bref till menige man i Norrlaud, att den 

vanliga hjelpen, 4 penningar på h vart matlag, som allmogen 

plagat gifva skolemästaren i Upsala, nu pä flera år blifvit 

undanhållen. Läroverket kom ej till någon stadga under hela 

denna regering; såsom bäst synes af Konungens vreda bref 

tdl Biskoparne, den 16 Aug. 1559, angående beskaffenheten 

af de personer, som honom af skolestugorna esomoftast för

skickades,- drinkare", •—'säger han-—- "ölhankar, lösaktige 

och plumpe bänglar, som bättre tjente ga vid plogen och en 

trädesstock, än uti riksens höge och vårdande saker brukade 

blifva. ' Ir 1538 yttrar sig Konungen, uti bref till en i 

Wittenberg studerande Svensk, att intet Universitet nu mera 



*) Celsii Monum. Polit, Eccl. p- 56. 

*+) PalmslökUana, T. 28. 

i Sverige funnes, och betygar sin villighet att oppratta ett 

sådant, kunde hon allenast de, till Unna en eller_ tvä lärde 

Sa fullkomligt var Upsala Acadenu undergången. -a 
man 11. O Cl lUUBumll&v L , 

ar derefter furmos ej ens de yttre spåren. De, till Aeacl^-

roien hörande, hus förstördes i 1542 ars brand, och sex ar 

derefter användes lemningarne till byggnaden af Upsala slott. 

En lärd, utomlands vistande, Svensk beklagar pä denna 

tid studiernas tillstånd i Sverige. Ibland présterskapet funnos 

endast några få, som studerat i Wittenberg och Rostock, och 

allt för kort för bristande underhåll skull; inalles voro ej tio 

i hela landet, med hvilkas rad Rongl. Maj:t kunde bestalla 

riksens vigtiga saker: ingen Doctor i den Heliga Skrift, ingen 

i medicinen, ingen i "juristeriet": fruktansvärdt vore, att det 

myckna församlade guld och silfver, krigsrustningar, skepp, 

bössor, värjor, befästningar blcfve dem, som allt detta agde 

mer skadlige äu gagnelige, om de icke äro försörjde med 

högre ägodelar *). , 
På Upsala Acadeiriis återupprättelse var äfvBti ERIK XIV 

betänkt, såsom synes af hans bref till Laurentius Petri 
Gothics, fordom hans Ilofpredikant, dateradt Svartsjö d. 8 

Juni 1566 **)• "Vi hal've oss alldeles betänkt och beslut,t" — 

skrifver han - "att vilja upprätta här i vårt rike Sverige ett 

Collegium eller Universitet, der ungdomen ut, fria bokliga 

konster, oss och menige riksens ständer och inbyggare till 

ära och tjenst, må rätteliga instituerad och upptuktad blifva, 

hvilket oss uti vår stad Upsala att upprätta, hafvei synts li 

kast vara." Till en början befaller han den nämda magister 

Laurentius Petri (ej att förblanda med den gamle Erke-

bi sk o pen af samma namn, hvars efterträdare denne blef), att 

föreläsa publice Element a Linguœ Grœcœ, och andre lec-

tioner, som till ungdomens upptuktelse tjcnlige kunne vara; 

och befaller Konungen att det hus, som ligger suiman or 
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Upsala domkyrkogård och i förtiden kallades Capit elshuset *), 

må till dessa lectioners hällande upplåtas, samt låfvar att , "så 

snart H ägo O synnerlig tillförning af skicklige personer ske 

kan", flere larde män vid samma Collegium anställa. Beslu

tet är för nära ERIKS olyckstid, att hafva kommit till stadgad t 

utförande. Men JOHAN III åter upptog det; och vid ett Con

cilium i Upsala d. 22 Aug. 1572, undertecknar sig samme 

Laurentius Petri Gothusj såsom Professor och Hector för 

Upsala Academi, Året derpå bief han Erkebiskop, men fort

for såsom sådan att hålla föreläsningar. Det svaga upplifvan-

det af den academiska undervisningen stördes icke af den 

liturgiska oron. Den eftergifvenhet, som den nyssnämde pre

laten, och, med undantag af CAULS Hertigööme, rikets pre-

sterskap i allmänhet visade för JOHANS religionsplaner, delades 

ej af theologerna i Upsala. Fem af dem hade för denna sak 

blifvit afsatte, fängslade eller fördrifne. År 1583 förflyttades 

Academiens både lärostolar och inkomster till det af JOHAN 

inrättade Collegium i det fordna gråmunkeholmskloster i Stock

holm, och ehuru han sista året af sin lefnad åter förordna

de några lärare till Upsala, ja, som det säges, ämnade (öf-

vergifvande regeringsbördan åt sin son) der tillbringa sina 

återstående dagar, så äga likväl Hertig CAKLS ord i brefvet 

af d. 1 Ang. 1593 fullkomlig sanning, "att för tvedrägten i 

religionen under några (orflutne år, Upsala Academi beklag-

ligen blifvit till intet och platt förgången". Såsom bekant, 

blef han, efter Upsala mötes beslut, Universitetets återställare. 

Han firade med denna stiftelse sin sons, GUSTAF ADOLFS, fö

delse. Privilegierna utfärdades d. 15 Maj 1595. Tre theo-

iogiaî och fyra filosofia: Professorer i mathematik, astro

nomi, fysik och vältalighet, h vartill ? efter två år, kom den 

förste medieinse Professor, erhöllo underhåll af tionden med 

praebendehemman och egna hus. Ett communitet inrättades 

för 40 studerande, fvå af hvarje stift skulle, enligt de »amla 
O 0 

*) Dét sedermera sä kallade Carolinska acadcmihuset, emedan del af 
K. CAUL IX till Acadcmien donerades. 
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konstitutionerna, genom dertill anslagen kyrkotionde, under

hållas vid utrikes Academier, men först examineras och gil

las af Kansli-Collegium. 
Enligt privilegierna borde Academien äfven föra uppsig-

ten öfver alla rikets Skolor, med rätt att examinera och, jemte 

Biskoparne, tillsätta Rectorer. Denna inspection öfver Sko

lorna, bekräftades ät Academien af GUSTAF ADOLF d. 29 Nov. 

1612. Den blef utan följd. Men i Konungens föreslagna 

General-coDsistorium, b vilket äfven skulle hafva inseende öf

ver Academier och Skolor, återfinner man tankan, att styrel

sen af rikets läroverk ej endast borde föras af prester. 

Den första Svenska skolordning innefattas i kyrkoord

ningen ar 1571, kapitlet om Skolorna. Den bjuder, att liågre 

personer af hvarje stift, flere eller färre efter stiftets storlek, 

skola, med underhall af kyrkotionden, hållas till studier, på 

det tjenlige ämnen till skolämbeten mage finnas. Skolmästa

ren står under Biskopen, är fri från gästning och all annan 

allmännelig tunga, skall hafva redlig försörjning och äm

betsgård. Före antagandet skall han examineras och synner

ligen tillses, att han är en goel Grammattcus. Här talas för

nämligast om Latinska skolor. Men äfven i dessa, skall ö 
an skolmästaren ej vara förpligtad att läsa eller lära annat 

Latin och Svenska. Ho som annor tungomål, Grekiska el

ler Hebreiska, lära vill, må sjelf besörja sig praecepten, och 

anses icke nyttigt besvära barn och ynglingar med marge-

handa lexor. En skolmästare sköter, enligt regeln, en Skola ; 

dock så, att, efter, gammal sed, hela Skolan skiftas i tre till 

fyra kretsar enligt framstegen, och läraren tager sig till hjelp 

så kallade instructorer ur de öfre kretsarna, att förhöra de 

lägre. Åro lärjungarne allt för många, ma lian dessutom 

skaffa sig hjelp af särskilte hörare. Man ser att alla kret

sarne läsa i samma rum, och att skolmästaren vidmakthåller 

disciplinen, med tillhjelp af lärjungarne sjelfva, hvilkas sär-

skilta befattningar i detta afseende uppräknas, med sina till 

en del ännu brukliga skolnamn. I Skolan läses Katechesenj 
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vissa bestämda stycken af Bibeln, Melanchtons Grammar 
ticaj Camerarii Latinska bearbetning af OEsopi fabler, med 

omvexhng af Erasmi CollocfUieri tredje och fjerde kret

sarna Terenlius, stycken af P laut us j, V irgilius, Ciceros 
Officia och Epistlarhvarjemte flitigt comporteras, d. v. s. 

skrifves Latinska scripta. Vissa Latinska verser inläras för 

h varje dag. De yngre må ock, medan de äldres scripta af 

läraren genomses, lära sig slike poetiska carmina och sen-

tentiaSj "så är det dem icke så ledsamt." I de högre kret

sarne ma uti Skolan endast talas Latin. Flitiga sångöfningar 

höra till undervisningen. Onsdagar och Lördagar repeteras 

hvad under de öfriga dagar blifvit läst. Af läse-ordningen 

ses, att man gick kl. 5 om morgonen i Skolan och läste till 

kl. 8. Derpa gafs lof till kl. 9; kl. 10 hemförlofvades äter 

ungdomen till middagsmåltid, hvarefter man samlades kl. 12 

och läste till kl. 5. 

GUSTAF ADOLF — planteraren med svärdet i hand — 

Lar Sverige, såsom bekant, förnämligast att tacka för grun

dandet af undervisningsverken i Riket. Han kunde ej gifva 

något bättre bevis, att han äfven förde sina vapen för mensk-

lighetens sak; och hindren, under hvilka hans stiftelser sked

de, krig, nöd, bekymmer af alla slag, och ej minst råheten 

hos dem, som skulle vara bildningens spridare, äro de moln, 

genom hvilka solblicken af ett stort snilles rena välvilja så 

mycket klarare frambryter. Man plägar symbolisera mensk-

lighetens heroer, såsom tämjare af djuren i marken, GUSTAF 

ADOLF hade att kämpa med både den naturliga och den lär

da råheten; och de krig, som öfverlefde honom, gynnade allt 

för länge bägges förbund. Hvad kan vara vidrigare än all 

den split mellan lärarne, som under hela den store Konun

gens första regeringstid och intill hans reformation af läro

verket söndrade Upsala Academi! "Om vi ej sjelfve" —skrif-

ver han till Professorerna — "hade förfarit och visste, livad 

gagn och nytta, som boklige konster med sig föra, hade vi 

föga orsak om samnia Academi oss något beflita, eller med 



#) GUSTAF I hade till Bibelns utgifvande anslagit en tunna kronotionde 
från hvart kyrkoherberge, och denna så kallade Bibeltryckstunna an-
Vändes nu till samma ändamål; men GUSTAF ADOLF befallte, att den 
skulle uppbäras af Kronofogdarne, emedan Biskoparne yid uppbörden 
blifyit beträdde med vårdslöshet. Då några prestcr på eget bevåg 
insamlade kollekter i  kyrkorna till Bibelns tryckning, förklarade 
GUSTAF ADOLF deröfver sitt stora missnöje: "Sådant sker"—1 lydde or
den — "O ss till vanära och förklening — ty Vi hafve Biblietrycket 
samt dess C orrectores dessförutau efter deras egen begäran rikeligen 
försörjt och behöfye dertill intet tiggeri." Hallenberg, G. A. Hist,. 
IV. 854. 

96 

någon synnerlig gunst och nåd vara bevågne emot dem, som 

der brukade blifva, och icke mer ocli bättre akta livad de

ras kall och ämbete kräfver, än sin egen äregirighet, privata 

hat och a fund." Hvad kan vara mildare och klokare än 

det sätt, h varpa han sökte bota det onda! — Messenius och 

Rådbeck, de academiske particheferna, bägge lika häftige, 

som skicklige män, aflägsnades, men till vigtiga och hedran

de befattningar, och lärosätet blef ett huvudföremål för 

Konungens omsorg. Sedan han ar 1618 utgifvit * ) sin stora 

upplaga af Svenska Bibeln (den första nya sedan 1541) , hem

ställde han ar 1620 till Biskoparne, huru lärdom och kun

skaper måtte befordras i Riket: Academien och Skolorna voro 

illa inrättade, så att få funnos skicklige till predikoämbetet, 

men alldeles inga till regeringsärender: magistrats-personerna 

i städerna voro så olärde, att de ej kunde  skrifva sina namn . 

de studerande hindrades af fattigdom och den academiska 

undervisningen af allt för många ferier. Lärarne voro pre

stera livadan undervisningen i religionen nagovlunda kunde 
gå an, men, som presterna icke sjelfve förstodo, livad till 

regering och borgerligt lefverne hörde, sa kunde de icke he l

ler lära det någon annan, så att, ehuru besvärlige tiderna 

voro, fanns dock större brist pa folk, särdeles i k tigsväsen

det och hofiefvernet, än på penningar. Biskoparne borde der-

före föreslå : huru många kungliga Skolor och Gymnasier vo

ro i Iii ket nödiga, hvad som der förnämligast borde läras, 

huru goda lärare kunde erhållas och lika undervisningssätt 
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införas,, h uni Jedes de så kallade socknegångar s hvarigenom 

de studerande sjelfve på bygden sammantiggde sitt under

håll, kunde afskaffas, och i dess ställe en viss afgift införas 

som kyrkoiierdsnie kunde uppbära. De skulle yttra sig, hu

ru många Professorer behöfdes vid Academien, och efter brist 

var på lärde män inrikes, från livilka orter sådana borde in

kallas, huru Professorerne borde lönas, emedan det nu bruk

liga sättet med kyrkotionde *) vore olämpligt, och gaf det 

ena aret mer, det andra mindre, huru cornmunitetet för 

studenterna, Academiens privilegier och lärarnes redogörelse 

borde inrättas. Tillika afsände han tvänne Rikets Råd Johan 
Skytte och Per Baner, att på stället undersöka Universite
tets tillstånd. 

Detta hade begynt sin verksamhet 1595 med inskrifnincr 

af 64 studenter. Är 1599 var hela antalet 150. Ifrån och 

med 1602 till och med 1605, finnas i Universitetets akter 

îuga studerande inskrifne, och 1603 anmärkes, att Academien 

lag nästan öde lör pesten. De förste studenter voro indelte 

i klasser såsom i en Skola, hvilket ock Academien ännu 

var; hvarföre CARL IX, i ett bref af d. 16 Dec. 1604, säoer 

om Universitetet: "att det icke är med sådane faculteter be-

staldt, som en rätt acaclemia borde vara." Icke dessmindre 

måste både nu och länge sedermera ej få studenter till åren 

ha varit mogne män, och äfven sysselsatt sig med åtskillig 

ej tdl studier hörande, handtering. T. ex. Consistorii Acade' 

mici protokoll af d. 20 Febr. 1628 innehåller, att Studenter 
icke ma drifva skräddarehandtverket: d. 10 Maj 1643 för

bjudas Studenter och deras hustrur att idka bor ser! 

näring : i Oktober 1640 säges, att gifte studenter ej må fre-

qvcntera Academien, och att deras hustrur skola mantals-

s ai vas vid staden. Dessa striden t hushåll måste dock ha 

qvai 1 Vit3 ty d. 2 Dec. 1645 rådas gamle gifte Studenter 
att gå ifrån Academien. Emellertid tilltog de studerandes 

f) pet bief likväl dervid, såsom vi se af Kon ungens eaet ,m.| 
Academien. ^ anslag till 



antal ganska hastigt efter GUSTAF ADOLFS reformation och do

tation af Universitetet: 1624 och 1625 års matriklar visa ett 

antal af ej mindre än fyrahundrade åtta ny-inskrifne. 

Är 1621, innan Konungen gick om bord pa sin flotta 

för att belägra Riga, fastställde han de ordentliga professorn-

nas antal vid Universitetet till sjutton, af livilka fjra skulle 

undervisa i théologien, tvänne i lagfarenheten, tvänne i 

läkarekonsten, tre i mathematiken och sex i de öfnga fi
losofiska vetenskaperna. Han anslog dem vissa löner, gaf 
dessutom ett pastorat ät hvar och en af theologerna, samtett 

hemman åt hvar och en af de öfrige professorerna. Till af-

löningens bestridande förordnades tionden af vissa kyrkohär

bergen i Westmanland och Heisingland. — Året 1624- är ett 

bland de få, som GUSTAF ADOLF fått använda till inrikes om

sorger; ty det följande utbröt åter kriget, da han företog sitt 

tredje fälttag mot Polen, som fullbordade Liflands eröfnng 

och försäkrade, genom Kurlands, besittningen af Riga. Den 
31 Aug. 1624 är hans stora gâfvobref till Upsala Academi 

dateradt. Ibland de Universitetet i allmänhet tillkomna dona

tionsgods 350— mantal frälse och "i\ skatte, jemte qvarnar 

och lägenheter, äro blott 3 mantal frälse gifna af CARL IX 

och 4 mantal frälse af CHRISTINA. Alla de öfriga äro GU

STAF ADOLFS gåfva; ehuru några af dem ersatt hemman, som 

i hans gåfvobref finnas uppräknade, men genom byten eller 

pa annat sätt Academien frångått *). Dessa gods tillhörde de 
nu i Konungens hand förenade Gustavianska arfuegodsen 
hvadan han förklarat, att de donerade hemmanen äro hans 
Jrf och Egne, livilka han åt Academien förunnade till dess 

evärdliga_, alltid blifvande egendom. Hans frikostighet 

inskränktes ej dertill. Han anslog dessutom 3250 daler S:mt 

årligen till ett communitet för hundrade Studenter *) med 

*) Betänkande af Konnten till öfvevseende af Rikets allmänna under 

visningsverk., d. 20 Dec. 1828. Bilagan Litt. G. 

**) De deltagande skulle sjelfve betala 8 öre i veckan till 
Spisemästare, och två professorer vara närvarande vid mal i 
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särskilt anslag för inlöp af inventarier samt lön för sty

resman och betjening, 2500 daler årligen till stipendier, 200 

daler till tvänne professorer, som öfver stipendiaterna skulle 

hafva uppsigt, och 100 daler till ärliga belöningar åt de 

skickligaste ynglingar bland dessa, hvarjemte han skänkte Uni

versitetet sitt eget boktryckeri, stiftade dess bibliotek *), 

förordnade det en årlig inkomst och lät (från 1622 till 1626) 

bygga det (sedermera af CARL XI tillökta) hus, som ännu ef

ter honom kallas Accidentia Gustaviana. 

Från GUSTAF ADOLF räkna äfven Rikets Gymnasier de

ras uppliof. Ideen till dem synes lia varit gifven genom Bi

skop Johan Ruclbeck. Det första i Westerås, emotlog sitt 

stiftningsbref 1623, det andra i Strengnäs 1626, det tredje i 

Linköping 1627; och 1628 erhöll Finland ; som redan 1618 fått 

ett Gymnasium i Wihorg, ännu ett i Åbo. Åfven Revals 

Gymnasium är GUSTAF ADOLFS stiftelse 1631. Den lägre un

dervisningen undgick ej heller Konungens blick. Jemte de 

redan befintliga skolor, af hvilka flere (vi ihagkomma dem i 

Götheborg och Calmar) af Konungen stiftades eller tillöktes, 

blefvo alla städer i riket, genom ett riksdagsbeslut, ålagda att 

upprätta barnhus eller tukthus, livilket sednare ord i den 

tidens språk betyder en uppfostrings-anstalt för fattiga barn; 

och, i en förordning för staden Jönköping af GUSTAF ADOLF, 

Dessa hollos pä den så kallade CommuniteU-salen (sedermera mindre 
auditorium) uti den af GUSTAF ADOLF uppbyggda, fordom blott af t vä 
våningar bestående Academia Gustavia na. Den tredje våningen, der 
biblioteket inrymdes, bekostades mest af K. CAKL XI. 

*) "T ill Bibliothekets upprättelse hafvom vi förärat de Bibliotheken, 
• V! '>afre här i klostret stående och sedan gifve å rligen 200 daler 
i öibättring och skall en af Professorerna vara Bibliothekarins och 
derull uppbygges et t stort skönt rum", skrifver Konungen från Stockh. 
' U 1 Den 26 Maj 1627 anmalte Acad. Kansleren (U.R. Joh. 
^ytte), att Kongl. Maj:t hade befallt, att professores s kulle anteckna 

sådana böcker, som in singulis facultatihus nödige och nyttig vo
ro, hvilka Kongl. Maj:t ville låta beställa. Den 6 Nov 1631 f • 

Skä"kte han dct der taBna biblioteket "till sin Academi. 
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gifven på stället den 28 Febr. 1625, bjuder Konungen: att 

alle Borgare skola ovägerligen sätta sina piltar frän sju ars 

ålder, först till Skola att lära läsa och skrifva, sedan till rä

kenskapskonsten, bokhålleriet, redelig köpenskap eller något 

liandtverk; den det försummar ocb ej.bättrar sig, på Borg

mästares och Råds förmaning, skall bota 10 daler till sta

den för livar månad barnet går sysslolöst, eller, om han ej 

orkar böta, plikta med kroppen; och livar je yngling, som, vid 

fyllda sexton år, icke är antingen sa vidt i stndiei kommen, 

att man sig om honom något visst hopp göra kan, eller star 

i lärdom af något redligt handtverk, den skall till staden 

förtappa tredjedelen af all den arfsrätt honom någonsin kan 

tillfalla, med mindre han sig så högt bättrar, att Konungen 

beviljar honom restitution." — Man påminner sig sanings-

mannen från den framilande stridsvagnen. — lian hade brott-

om, denne Konung, och mycket alt uträtta till sitt tretti-

åttonde år ! 

Förmyndare-regeringen och CHRISTINA fullföljde hans verk, 

och vården om undervisningen är under hela denna tid den 

berömligaste sidan af den inre styrelsen. Äbo Gymnasium 

förvandlades år 1640 till Universitet. Samma år fick Stock

holm sitt Gymnasium (hvilkct likväl 1668 flyttades till Gcfle). 

Gymnasium i Götheborg beviljades älven 1640, ehuru det 

först t åtta år derefter blef fullständigt med lärare försedt. 

Gymnasium i Skara stiftades 1641, det i Wexiö 1643, det i 

Hernösand 1648 *). — CHRISTINAS S kolordning af den 7 Aug. 

1649, den första åt detta föremål särskilt egnade, är en för

fattning, som hedrar detta tidehvarf. Den är pa latinska språ

ket författad, manlig, öfver allt på saken gående, (ri Iran 

allt pedanteri, och vittnande på en gång om statsmannens och 

lärarens blick. Många oordningar, såsom synes af inlednin-

.*) Calmar och Carlstads Skolor blefvo Gymnasier i  K. CARL XI:S 
och fmgo efterhand ett tillökt antal lärare. Stockholms nya y ^ 
nasinm invigdes d. 4 Oktober 1821. Wisby Gymnasium, ben 
1819, invigdes 1831. 
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gen, måste hittills ha herrskat i Sveriges, under idel krig fram

kallade, undervisningsverk, och stadgad ordning i cletta har 

svårligen äfven denna författning kunnat åstadkomma. Der-

till var tiden för orolig, och Biskoparnes godtycke för stort. 

Tre slags lärohus finnas, begynner denna författning —• Aca-

demi, Gymnasium, Skola. Skolor äro af tvänne slag: högre 
och lägre. I de lägre, ock kallade barnskolor, föredrages 

endast det, som läres i första klassen af trivialskolorna. Des

sa, som ock kallas fullständiga Skolor, hafva fyra klasser 
och en skr if var klass. I den första läres att läsa och skrif-

va Svensk och Latinsk stil, känna siffrorna, lilla katechesen, 

utvalda bibelställen, i latin några lätta colloquier eller några 

af Giceros aldra enklaste bref med tillhjelp af en liten No-
menclatur eller ordlista. Ingen grammatiea. Sångöfningat— 

na begynna, och fortsättas sedan genom hela Skolan. I an
dra klassen börjas med Latinska grammatical!, särdeles öfvas 

declinationer och cönjugationer, som läras på tabeller. Man 

läser Ciceros epistlar, hvilka från de lättare till de svårare 

genomgå hela Skolan: begynner säga Latinska fraser : de första 

försök att skrifva och öfversätta latin : utanläsning af kateches 

och bibelspråk : hemma skola gossarne läsa Salomos Ordspråk 

och Syracbs bok. Den tredje klassen kallas den syntacti-
ska. Här drifves fullständigare grammatik och talas latin. 

Man läser Cicero de Ämicitia, första boken af Livius, Vir-

gilii Ecloger, skrifver små bref och berättelser. Utantill läsas 

de förnämsta regior af syntaxen och prosodien, Augsburgiska 

bekännelsen, ett sammandrag af théologien och politiska sen

tenser. Man lär sig känna och skrifva Grekiska bokstäfver-

na. Hemma skola o-ossarne läsa Evançelisterna i Svenska Bi-
O O 

beln. Fjerde klassen heter den Rhetoriska och Logiska 
och skötes af Rector och Conrector. Här läsas Cornelius Ne-

pos, Ciceros Orationer pro Archia et Marcello, l:sta och 

2:dra boken af Virgilii Georgica, 2:dra boken af Livius. I 

Grekiskan inhämtas Paradigmata^ läses Pauli bref till Titus 

och till Epheserna, OEsopi fablen^|0^^ar ske förnämti-
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gast genom så kallade imitationer : öfversättningar blott till 

hufvudinnehållet och med något förändrad klädnad ur latin

ska auktorer, hvilka lärjungen åter sätter på latin oeli som 

korrigeras med jemförande af originalet. Flera exempel af 

sådana anföras. Hit höra för öfrigt elementerna af logik och 

rlietorik. I denna klass talas, vid plikt, endast latin inom 

Skolan. Apologisten lär qvartanerna räkna. Christendom, 

skrifva och räkna äro läroämnen i dennes egen klass. Geo

grafien lärde sig Svenskarne denna tid niarcherande, och 

historia höllo de pä att göra. Det förekommer ej ett ord 

om dessa vetenskaper genom hela trivialskolan. Deremot vilja 

vi anföra åtskilliga minnesvärda grundsatser och föreskrifter. 

Deribland märka vi : "att skollärare Böra vara frie från an
dra offentliga befattningar, hvartill räknas prcstgöromål och 

consiste rialsaker : att kurserna i hvar klass böra vara årliga 
med årliga flyttningar, dock ej förr än hvar och en ge

nomgått klassens ämnen; ovanliga subjecter må flyttas före 

tiden: att Skolans föremål är peritia lingvarum och cognitio 
rerum (språkförfarenhet och sakkunskap), af hvilka den för

sta är förnämligast passande för unga sinnen, om man un

dantager Christenclomens kunskap, hvilken af all cognitio 
rerum är för hvarje ålder den förnämsta: att tre Irafvudspråk 

böra läras, modersmålet, latin och grekiskaaf hvilka la

tin bör inhämtas jemte modersmålet, såsom de Romare, heter 

det, lärde Grekiska jemte sitt modersmål; och bör Latinska 

språket synnerligen drifvas för dess stora nytta både i stu
dierna och allmänna Icf veriiet. Man ihågkommer, att det 

ännu var både det allmänna lärda och det diplomatiska språ

ket, och att här är fråga om en tid , då det hette i Axel 
Oxenstjernås kansli: hvem, som tilltalar Sverige på latin, 

skall få svar på latin, men alla andra språk besvarar Sverige 
me<i Svenska. Också behandlades latin som ett lefvande språk. 

Deraf dess tidiga läsande, skrifvande och talande. Desse gam

le Svenske latinare togo regeln af den, som förer gossen i 

vattnet för att lära honom simma. Om latinlärandet säges 
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derföre i denna skolordning: en i latinen rå pilt skall in

galunda föras till grammatiska reglor, innan han sa länge 

hållit på med explikation, att han af eget förnuft kan förstå 

h vad en grammatisk regel är. I explikation skall läraren fö

regå med klar röst och resolution af orden. På utanläsning 

lägges vigt, emedan den kostar ungdomen intet och eme
dan man blott lär så mycket som man minnes. Dock 

fordras till ett rätt minne äfven förstånd af det inlärda ; 

hvarföre ännu större vigt lägges på en grundlig repetition. 
En läst läxa och ej repeterad är såsom ingen^ säges 

det *). Repetitioner föreskrifvas derföre dagligen för livar 

vecka, för hvar månad. Månads-repetitionerna skall Rector 

bevista. Lärarne i de lägre klasserna må under dessa repeti

tioner taga sig till hjelp lärjungar ur de högre. Tertianer äro 

repetitorer i första, qvartaner i andra klassen, och detta går 

i tur. Den årliga skolexamen hålles inför Biskop och Consi-

storiales, eller Pastor och Skolans inspektor, der ej biskopssäte 

är. Lärarne examinera icke sjelfva, utan detta bör ske af 

denna högre auktoritet. På ferier är denna skolordning njugg. 

Den räknar dem från d. 18 Dec. till d. 18 Januari om vin

tern, och från d. 29 Juni till d. 29 Juli om sommaren. Jag 

skulle vilja fråga många, som föra berömmet af GBSTAI? 

ADOLFS tidehvarf makligt på tungan, orn de ej tycka sig se 

in i ett främmande land. 

Om Gymnasierna handlar en egen afdelning. Korta

re, mindre tillfredsställande; liksom det i allmänhet är svårt 

att gifva nöjaktiga föreskrifter för detta medelting emellan Skola 

och Academi, som tillika påminner om de fordna Collegia 
Canonicorum, genom sitt sammanhang med stifts-styrelsen; 

hvilket hos oss slutligen mest bestämt dessa läroverks karak

ter. Ett fullständigt Gymnasium bör hafva sju Lectorer. 

Theologus primus föreläser Novum Testamentum, Theo-
logus secundus theologi och äfven hebrceiska, men det si-

*) Lectio leeta et non repetit.a est qvasi i 



sta endast för dem, som ämna sig blifva préster. Logicus 
et phjsicus fortsätter den i Skolan började logiken, skall 

äfven lösa och Zogice resolvera första boken af Ciceros Qiice-
stiones Tusculan ce eller oratio pro Manilio, samt före

draga ett compendium i fysiken; dock bör han i synnerhet 

hälla sig till botanik, någon kännedom af menn iskokroppens 

delar, samt råd till helsans bevarande. Elocjiieniice Lector 
skall första aret läsa orationer ur Livius och Curtius, och det 

andra någon af Ciceros Orationer: Historiens et poetdj ena 

året Livius, det andra Curtius eller Caesar, mest med afse-

ende pä latin en, men dock sä, att någon historisk kunskap 

tillika vinnes. Allmänna historien inhämtas på tabeller, men 

särskilt undervisas i Disciplina civilis och Svenska la
garnas grund. Den poetiska kursen är ena året Virgilii 

Ecloger, det andra, 3rd je och 4:de boken af Georgikerna. 

Grcecus läser Isocratis orationer, Xenophons Cyropedi, Lucae 

Evangelium och Apostlagerningår. Mathematicus stiger ej 

högre än till de förnämsta propositioner i första boken af 

Euclides, vanlig arithmetik och computus ecclesiasticus. Han 

undervisar tillika i globlära och geografi. Hvarje Lector lä

ser i två timmar dagligen. Gymnasium har två adiuncter, 

Notarius Consistorii och Cantor. Bägge skola vid tillfälle 

vicariera och hjelpa till att korrigera scripta. Gymnasium 

bör ha fyra klasser. Det disputeras livar lördag. Den fatti

ge, som ej har råd att besöka Academien, må vid Gymnasium 

fullborda sina studier. En Iäscordning för både Skola och 

Gymnasium är bifogad, samt anvisning till skolböcker gifven. 

Ingen Lector må läsa öfver dictater, utan följa boken. 

Den första allmänna reglering af löningsstalen för skol

lärare i Riket tillhör CHRISTINAS regering, och är af år 1652. 

Äfven Universitetets constitutioner och stat blefvo öfversedda. 

I detta ändamål höll 1637 Axel Oxenstjerna, tillika med 

Academiens då varande kansler, Riks-Rådet Johan Skytte, 
en visitation i Upsala. Redan Axel Oxenstjerna förklarade 

då, 
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<1 â, att två Professorer i juridiska faculteten voro otillräckli

ge, utan borde en tredje utses. Till den någon tid lediga 

FJoc/uentiœ professionen, "som ingalunda borde fa öde lig

ga," utnämde han, då ingen annan ville den förestå, en 

skicklig student, om hvars goda studier ban gjort sig under

rättad. Det var mjölnaresonen MjloniiiSj — sedermera Riks-

Rådet Björnklou. Upsala Äcademis constitution er öfverlém-

nades slutligen af da varande Känsloren Gref Magnus Ga
briel De la Gardie till Konung CARL X, som gaf dem sin 

bekräftelse d. 9 Juni 1655, sedan han, såsom det sages uti 

ingressen, sjelf pröfvat. dem, så mycket tiden och det före

stående Polska kriget medgåfvo. Sjelf synes han ansett dem. 

för provisoriska, emedan han sedermera begärde dem till 

nytt genomseende, hvilken föresats döden afbröt. Af ven CAKL 

XII hade deras ytterligare granskning för hand, och tryck

ning var redan börjad af de nya Constitutionen™, då arbetet 

afbröts *), och de gamla af 1655, ehuru i många mal olämp

liga till vara tider, äro ännu i dag gällande. 

Ur h vilka enkla seder Sveriges ärorika tidehvarf upp

gick, derpå kunna vi anföra ett, till förevarande ämne väl 

hörande, exempel. Riksrådet, Friherre Schering Rosenhane 
beskrifver i sin egenhändiga lefvernesbeskrifning **) sålunda 

sin egen skolgång: "1621 uti Januari månad blef jag (då 12 

år gammal) och nun hrtxlcr *"* :) fors ande tdl Stiengnäs Skola 

ifrån Haneberg. Och sedan vår fader hade bud it oss fara 

väl> med välsignelse och allahanda god förmaning, och satt 

oss neder i slädarne, följde han oss ända neder på sjön, och 

allras ist brukade han desse formalier: faren väl, mine käre 

barn, Abrahams Gud, Isaacs Gud och Jacobs Gud lian väl-

,*) Arrhenii Historia Acad. Upsal. 
**),Nya Svenska Biblioteket, II B. I X St. Hans fader var Herr Johan 

Rosenhane till Torp, Drottning CHRISTINA den äldres hans mor 
Fru Catharina Asp. 

Friherre Johan Rosenhane> sedan Riksråd och Iiofrättsråd. 

Litteratur-Bladet N:o 6. 2 
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signe och bevare eder: Herrans band beskydde eder: jag be-
failer eder nu uti Guds bänder, •—• dermed han med grå

tande Ögon vände tillbaka, och vi sammaledes ined sorg gjor
de var första resa till Strengnäs. Vår moder följde oss nå< 
got längre ner på sjön, och vid det sista formante bon mig, 
att se min yngre broder till godo, alldenstund han var svag 
ntaf naturen, sjuklig och utaf något svårt ingenio. Dermed 
reste vi fort, och hade ingen med oss mer än vår faders 
prest, Herr Anders, som hade varit var praeceptor. När vi 
kommo till Strengnäs, blefvo vi i Sk olan intagne af. skolemä-
staren M. Ohio Lundio. Jag blef genast satt i Conrectoris 
lexa, och fick till privatum prœceptorem D. Petrum G»eor"ii 
Conrectorem Seholœ. Min bror blef satt för millomste hö
raren, och fick en Djekne Andream Martini till prœcepto
rem, b vilken sedan blef min faders Capellan och nu är Kyr
koherde ut. Näshulta. Till herberge kommo vi att gästa hos 
gamla Borgmästaren Anders Simonssonoch voro hos ho

nom halftrcdje år, och hade ett godt herberge; dock betalte 
var lader intet mera än 6 mark om vickan för oss båda. 
ngen drang eller pojke liade vi hos oss, utan måste akta 

oss sjelfva. Prœceptoren låg i en annan kammare i staden, 
och vi hade en liten kammare för oss, der måste vi sjelfve 
göra eld, ocli akta våra kläder. Om mornarne bittida måste 
vi i mörker och köld slå upp och ränna åt Skolan, och ha
de alltså j ingen matta någon mera frihet, än som en annan 

gemen djeknegosser inga penningar gaf vår fader oss; utan 
böcker och kläder: förmente oss intet mer behöfva: när Sko-
Jan uppgafs, sände han en bonde till oss med hästar, och 
lat fora oss hem: undertiden drog prceceptoren med: straxt 

o sattes, måste vi ingen tid försumma." 

Med CHRISTINAS sista regeringstid, bröto sig dessa gamla 
S" C r' vai  ' ' la" denna tid" — säger en samtida be-
i cittelse som upplösningen af goda och af anständiga seder 
daterar sig: - ungdom började oförsynt stiga fram för de 
åldriga: lifcsä Iegert behandlades gudsfruktan: en och annan 

gjorde i sin tanka qvickt narr af gudstjensten, — så gjorde 
Brottningen sjelf till slut: högdragenhet blef den unga adelns 
kännetecken : supa och frossa var redan inkommet från Tyska 

»'get: detta blandades dock med ett chevalereskt galanteri, 
run timren voro dygnets gudinnor." Under CARL X fick man 
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åter annat att tänka pä, än nöjen och fåfänga, och hans 
hjeltekraft nedliöll det onda. ̂  Under den följande Förmyn
dare-regeringen utbröt det. Är 1662 föredrog Riks- och Aca-
demi-KansIern, Gref J\Tagiïits Gabi iel De la (X a r di c , huru 
som Professorerna klaga, att de icke kunde uppehålla den 

academiska disciplinen, om cj adeln lika berodde af univer
sitetslagarne, som de ofrälse: han sjelf ansåg, att alle Stude
rande borde stå under samma tukt. Yid Universitetet klagas, 
att föräldrarne ej tillåta någon sträng uppsigt öfver sina bar n. 
Consistorii Äcademici protokoller upplysa, att både de unge 
adelsmän och deras prœceptorer blifvit satte under särskilt 
inspection af Professorer och fakulteternas Decaner; men alt 
nobi/es voro tröge att sig inställa vid lectioner och examina, 
och ej vilja comparera för Rector och Consistoriuro. Många 
anmälanden förekomma om deras "insolentier", ibland annat, 
att, vid academiska högtidligheter, plats togs framför Profes
sorerna af den unga adeln5 och, ehuru CARL XI, för detta 
oskick, redan 1672 lät gifva dem en föreställning, finnes lik
väl ännu 1680 adelns prœceptorer hafva fått befallning, att 
varna sina disciplar till att icke taga rangen af Rectorj så
som den unge Falkenberg nyss gjort. Ar 1665 beslöts, att 
till undersökning om deras öfvervåld och enormiteter, tvänne 
Rikets Råd skulle sändas till Upsala. Dc brottslige fingo till
gift. Likväl utbröt 1667 ett nytt student-uppror, i följe hva r-
af en del studerande straffades till och med till lifvet, un
der det andre blefvo relegerade för alltid eller f ör viss tid *) . 

Uppmuntran af lärdom och studier var äfven förmyn
dare-regeringens berömliga sida. Det af CARL X beslutade 
Lunds Universitet stiftades 1668 med sjutton lärostolar, hvil-
ka dock, efter Danska kriget 1680, inskränktes till elfva. För 
fäderneslandets historia och antiqvileter har ingen tid högre 
nitälskat. En större mœcenat, än Magnus Gabriel De la 

Gardie.j har Sverige ej ägt, ehuru äfven hans frikostiga Kans
lers-styrelse för Upsala Academi, visar mer gunst än ord
ning. Den kärlek till vetenskaperna, som gjorde honom till 

Kongl. Brefvet af <1. 13 Febr .  1667, citeradt i Consistorii Acad, regi
strator. 1063 stadgades, att Inspectio generalis Studiosorum sluille ske-
med fördelning i nationer. Den 14 Dec. 1681, och den 15 Maj 1689 
förordnades: att alla Studenter, undantagande rhinorehhes, skola vara 
i nation. 



embeten, utan äfven utnämnande och fullmakt tillhöra Bi
skop och Consistoriales , infö r hvilka ock alla prof för syss
lornas erhållande skola a flaggas. Att det likafullt heter, "det 
inga andra än de, som ex professa lagt sig pâ de veten-

s vapei, soin det lediga ämbetet kräfver och deri aflagt de 
asta piof , skola dertill komma i åtanka, förlorar, i fråga 

om lectors-sysslorna, sin kraft och verkan, då 1724 års skol
ordning bibehåller det ombyte af lectioner för succession till 
battre loner, om hvilket redan Kongl. Brefvet af den 3 Maj 

~ stac'gar: "Kongl. Maj:t kan icke promis,Que gilla suc-
cessorium ordinem i Gymnasierna *) —• särdeles för den 
confusion och inseqvalilet, som derigenom sker i lectionernas 
fördelning, att ofta måste en stiga till och profitera den di-
sc.pl,o, som ha» ,jelf intet  hafver pätänktj  mMre 

de, ,11 sa capabel, som Kongl. Maj:,« tje„s. och ungdomens 
) a det fordrar: hvilket således länder till underdånig, 

T" Med ett ord: den partikularem i «5-
shopal-vahle, som l 7:de seklets Biskopar, ej alltid med fram-

gang, c terstrafvade, befinner sig, såsom en blandad episko-
pa- och consist or i al- myndighet, i fråga om undervisningen > 
med den sa kallade frihetstiden i sin blomma utslagen. Con-
sistorierna hafva, i synnerhet ifrån denna tid, blifvit sig sieif 
ornyande auktoriteter, inom sig slutna, och svart åtkom

liga. Ofverallt, livar man ser noga till i Sverige, äro våra 
gamla pretiosa yngre än man tror. 

Inga äro segare än lärda korporationer, der de rätt 
att sätta sig på egen hand. Ett visst barbari vidhänger dem 

myc vet längie, som de veta skäl lör allt, äfven för det 
absurda. Det är t, ex. otroligt, huru hårdnackadt det Jca-
ternis-a arba.net är, i det allvarsamma, som i det löjliga. 

an van eip,i anföra exempel i de så kallade Depositioner
na j som sa ange brukades, såsom en initiation till studentlif-
vet. De kallades så al frasen depone re (cornua:J. Är 1595, 
då CARL IX restaurerade Upsala Academi, förekommer i ak
terna följande annotation, som vi gifva på Svenska: "i bör
jan af April, i närvaro af Erke-Biskopen, Professorerna, Borg
mästare och Rad, Borgersmäu och hedervärda matronor, haf-

tunle£ elp T§ jpymUasicraa och fcetorum i Scholarne ställen för»« 

*) Peu upphörde föl-st i följe af 1807 års skolordning. 



*) Häremot varda de, som sådana vit tnesbörd meddela, cfte j L .  
vul deras ämbetes förlust åtvarnad..  att  de 
livars och ens förtieust.  — Cap. 1, § J s tadgar. H' • |  11 
eller Skola ar skall  Folket af h varjehanda Stand formanas h.11.-i  att  
skicka sina barn dit,  än särskildt antaga Pracçjptorer i  b na hus, men 
om de ändteligen för vissa skäl det äsUmda, da skola de det först 
Consistorio eller Rectori Gymnasii t i llkännaglfva, P a

o«'; t  e r> uti  Icj-
verue och lärdom skicklig person dcrtill  ma utses, sa trami. de icke 
sjelfve veta någon att  föreslå,  som de Consist,om om p röt v ande kunna 

underställa.  

va 2i ynglingar aflagt sina horn, (cornua deposuerunt) och 
hos Rector gått eil samt inskriiVit sina namn". Depositio
nerna, som skulle ske i närvaro at Decanus, till hvdken de 
så kallade instrumenta depositionis (de förvaras än pä aca-
demiska biblioteket) efter aktens slut öfverlemnadés, tillåtas 
ännu (dock utan alla wexationer) i 1655 års constitutioner; 
och om sommaren 1689, då Drottning ULRIKA ELEONORA med 
Prins CARL och Prinsessan HEDVIG SOPHIA besökte Upsala, un-
dergingo Grefvc // Tredes och Grefve Lindskölds s öner, ide-
ras närvaro, den så kallade Depositionen. CARL XI, som i sin 
skolordning också stadgade "att de som i otid gifva sig ifrån 
Gymnasierna, hvarest de icke lagt de jundamenta, som de 
borde och behöfva, resandes bort antingen utan Testimonio, 
eller med ett ringa, skola icke vid Academierne blifva an-
tao-ne och ibland Studenter räknade, utan tillbaka viste, likmä-

t;°t academiska constitutionerna" *). — förböd, genom För
ordningen d. 25 Nov. 1691, hela den academiska Pennalisnien, 
och äfven Depositionsväsendet. Icke dess mindre såg en Frans
man, Dela Molt raye , det ännu i  Upsala 1716, och beskrif-
ver det sålunda i sin resa. Ceremonimästaren, som kallas 
Herr Depositor, (af ålder en academisk Adjunkt, som, en
ligt constitutionerna, af hvarje antagen Student njöt 3 mark), 
lät ikläda de unga personerna, som man kallade Djeknar, 
kläder, som voro sammansydda af olika färgade lappar. Man 
sotade'dem i ansigtet, man fäste horn och långa oron vid 
deras hattar, som de buro nedslokade. Man satte dem tva 
långa svmtänder,  en i hvardera mungipen: slutligen hängdes 
dem en lång svart kappa öfver axlarne. Sedan desse nu vo
ro mer vidunderligt  utklädde, än inkvisitionen brukar pryda 
sina offer, förde dem Depositor utur depositionskammaren, 
hållande i '  handen en lång käpp, vid livars yttersta ända en 
liten yxa var fästad, oelx dref dem framför sig, såsom en 



hjord af oxar eller åsnor, tills man kom in i en sal, der 
åskådarna voro församlade. Der ställde han dem i en krets, 
mätande och rättande dem med sin käpp, såsom soldater, 
gjorde så en mängd grimasser och bugningar, dref gäck med 
dem för deras underliga prydning, och, öfvergående till det 
allvarsamma, harangerade dem slutligen. Han uppräknade 
alla ungdomens fel och laster och inskärpte nödvändigheten, 
att genom vetenskaper och fria konster blifva en ny menni-
ska. Derpå gjorde han dem åtskilliga frågor, på h vilka de 
voro tvungne att svara. Men, såsom huggtänderna, hvilka de 
hade i munnen, hindrade dem att rent tala, så att ljudet 
snarare liknade ett grymtande, tog han sig deraf anledning 
att kalla dem svin, och gaf dem några slag af käppen eller 
med handskarne i ansigtet, beledsagande allt detta med tjen-
liga förmaningar. - Dragande derpå ur sin påse en stor sax 
af träd, fattade han. dem med densamma om halsen, skakan
de och ristande dem sålunda, tills svintänderna föllo dem tu
rminnen. Derpå ryckte han af dem deras långa öron, lå
tandes dem med detsamma förstå, att de genom studier hos 
sig skulle utplåna all liknelse med det djur, hvars förnämsta 
prydnad de nu mistade. Åndtligen bröt han äfven af dem 
hornen , sägande, att detta betydde ett uppryckande och a flag
gande af alla råa böjelser. Derefter upptog han ur sin påse 
en hyfvel, och lät den ena efter den andra lägga sig ned på 
golfvet, först på magen, sedan på ryggen samt på högra och 
venstra sidan, hyllande dem derunder efter hela kroppen, 
med förmaning att genom studier likaledes hyfla sitt sinne; 
b varpå han, efter några andra lika löjliga, som pedantiska 
ceremonier, hällde hvardera ett ämbar vatten öfver bufvudet, 
förklarande dem med detsamma för nya menniskor och Li
beri otucliosi - med vilkor, att de ännu i sex månader 
skulle bai a sina langa svarta kappor och hvarje dag uppvackta 
och tjena Seniorerna i sin nation. Dessa ceremonier voro 
gamla. Man har ännu ett depositionstal efter Doctor Lu
ther. Lärde män ha skrifvit dissertationer om dessa osma-

keliga upptåg, och med uppbygglig förklaring härledt dem 
från det gamla Grekland och dess academier, ja mysterier, 
b vi Hi a åter förskrefvo sig från Orienten. 

. ^ nu 'L 'lct a( förra århundradet yppade sig den brytning 
1 om »Uniäanå läroverket, som än i dag fortfar, och 
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allt mer vidgar sig. Vi meddela de förnämsta historiska 
data till uppkomsten ocli fortgången af denna krisis. — Den 
började med nya fordringar à Statens sida. Genom Kongl. 
Förordningen d. 10 Mars 1749 stadgades, att ej någon skall 
tillåtas auscultera eller advocera eller antagas till notarius i 
de verk, i ivarest rättegångssaker förekomma, eller förordnas 
till Fiskal, Auditor, Landssekreterare eller Borgmästare, som 
ej, vid afskedet från Açademien, erhållit vederbörligt betyg om 
tillräcklig insigt i lagfarenheten, särdeles de delar deraf, 
som höra till det ämne, h vari han föresatt sig tjena det all
männa. Genom Kongl. Förordningen d. 9 Mars 1750 utsträck
tes dessa fordringar äfven till dem, "som lämpat sin håg att 
tjena vid andre regeringens civile grenar". Det var upphof-
vet till de så kallade civil-examina vid Universiteterna. I 
följe af den sistnämda Kongl. Förordningen, enligt hvilken 
det ock ålåg Consistorium Academicum att urskilja de pröf-
nin°'sämnen, som för de, till rikets särskilte verk och col-
legier sig ämnande, ynglingar voro lämplige, inkom ifrån 
Universitetet, till då varande Kansleren och Kron-Prinsen 
ADOLF FREDRIK, ett provisoriskt förslag i  detta afseende, i  hvil-
ket examens-ämnen uppgifvas för Piättegångsverken, Kansliet, 
Krigs- och Amiralitets-Collegierna, Justitiae-Revision, Kammar-
Bergs- och Commerce-Collegierna, Kammar-Revisionen ända 
till och med Kongl. Slotts-Kansliet och Landsstaten i  Länen," 
så vida nemligen vederbörande collegier och embetsman skulle 
prof va de f ö r e s l a g n e  vetenskaperna vara sådana, som de af sina 
tillkommande ämnes-svenner fördra. Vi veta ej om något 
sådant utlåtande ingått, och hafva oss ej hellei bekant, att 
andre civil-examina än till Rättegångsverken, Kansliet och 
Bergs-Collegium, jemte den, genom Kongl. Br. af d. 30 April 
1799, anbefallda kameral-examen,vid Universitetet blifvit tagna*). 

Det nä rad a förslaget kan anses såsom ett nödvärn å 
Aeademiens sida; ty vid samma tid hade (ankan, att genom 
Universiteterna lättast förekomma mängden af tjenstsökande 
fått sådant insteg, att den botade dem med en fullkomlig 
o ni sk a pn ing. Den då varande XJppfo strings-kommissionen, 

*) In iure publico patries, skulle ock alla examineras, enl. Kansli-CoL-
legii Bref d. 2 Maj 1755. Denna Examen i Regeringsformen upphör
de med 1772. 
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hade redan i detta afseende inkommit med ett memorial, 
hvaröfver åter Consistorium Academicum i Upsala, på nådig 
befallning, afgaf ett utförligt betänkande af d. 15 Juni 1751. 
Kommissionen hade utgått från den grundsats» att sannskyl
diga ändamålet med ett Universitet är Riksens tjensteverk 
då deremot vetenskapernas egen tillväxt och deraf följande 
praktiska förkofran endast kunde anses såsom "sidoafsigter, 
eller sådana fördelar, som dels bero på riksstyrelsen, samt 
de stadgar, inrättningar och sedvanor, som derifran utflyta 
bland allmänheten, dels tillhöra de i riket inrättade Veten-
skaps-Academier". Vid Universileferna borde derföre lärare 
och läro-ämnen endast klassificeras och lämpas efter tjenste-
verkens mängd och beskaffenhet ; i följe hvaraf föreslås nu
varande fakulteters upplösning och upprättandet af sex nya 
(äfven omfattande krigsvetenskaperna) i stället för de fyra 
gamla. Consistorii Acad. betänkande iiäröfver fäster sig först 
vid sjelfva principen. Det medger, att bildning af tillkom
mande embetsmän är ett af Universitetets ändamål; men an
märker att det ej är det enda; att mange kunna finnas, som, 
utan allt syfte på embetsmannabanan, eller ämnande sig till 
näringarne, dock önska blifva delaktige af en vetenskaplig 
eller medborgerlig bildning, och att dessa vid Universitetet 
äfven förtjena afseende. Dessutom måste, för sjelfva ändamå
lets vinnande med undervisningen i ena eller andra fallet, 
Vetenskapernas egen förkofran vara ett hufvudändamåt vid 
ett Universitet, "varandes consistorium af den tanken, att både 
till tjeusters och handaslöjders upplrjelpande vetenskapernas 
fria bruk allramest tjenar": i kommissionens förslag vore den 
fordrade "praktiska" undervisningen så styckad och mångfaldig, 
att ingen tid blefve öfrig för den grundliga teoretiska 
undervisningen". Samma âsigter, soin röjas i detta uppfo-
strings-kommissionens, fö rslag, om Universiteterna, visa sig, i 
fråga om de lägre läroverken, uti "Project till en förbätt
rad och förnyad förordning för Scholor och Gymnasier" af 
år 1760*)- 1 Trivialskolorne skola, enligt denna, läsas theo-
logi, sedolära, naturalhisloria och fysik, ekonomi, aritme
tik, geometri > historia och geografi med ett kort begrepp 
°m rikets nuvarande regeringssätt, modersmålets grammatika-

) Finnes i Modécs Vcl't T. VII. s. 4901. 
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liska talande och. skriftande, latin, grekiska, hebreiska, 
bokhålleriet, efter den metod som vid rikets Kammarverk 
brukas, hvarjemle ungdomen bör gifvas en afskildring ocli 
underrättelse om de förnämste och allmännaste förekommande 
tino-, göromal, konster, näringssätt, samt andre märkvärdig
heter i verlden; och dessa lärostycken utvidgas och ökas 
med andra vid Gymnasium. 

Den krisis, i hvilken fäderneslandets läroverk vid denna 
tid befunno sig, är redan härigenom till en del karakterise
rad. Den kan betraktas under tvänne synpunkter. Ä ena 
sidan härledde den sig från den allt märkbarare olägenheten, 
af de allmänna läroanstalternas, mest pa det andliga ståndets 
bildning beräknade, gamla skick: en olägenhet, som lär tydli
gare känna sig, i den man, ined de stora ärenderna, den sto
ra andan, att dem behandla, försvann, hvilken,fordom afhjelp-
te samma olägenhet. A andra sidan hade, då Sverige med 
förminskade tillgångar ej ändrat sin diet, brytningen äter sm 
grund i statskroppens, redan inträdda, öfvermättande med tjen-
ster, h varigenom embetsverken, i stället för att vara organer, 
begyhte anse sig för ändamål, och derföre gerna äfveu hade 
förvandlat det offentliga läroverket till ett slags förberedande 
embetsläda, der åtminstone gesällstycket borde presteras. Epo
ken för denna embetsmanna-intressets afsöndring för sig, lig
ger för dagen i det bekanta tjenstebetänkandetj och den i 
följe deraf utfärdade Kongl. Förordningen d. 23 Nov. 1756, 
som stadgar "att tjenstear blifva den säkraste måttstocken, 
och den, som deraf äger de mesta, måste ock äga den mesta 
förtjensten." Anciemii tets-principen har aldrig oförtäcktare 
biifvit hyllad, såsom allmän befordringsregel. Tjenstebetäu-
kandet upphäfdes väl genom Förordningen, af d. 12 Nov. 1766, 
om Lagarnes behöriga verkställighet, men mer till orden 
än i verket. Redau 1767 yttrade en Svensk lladsherre (Gref-
ve C. G. Lo wenhjelm) i sitt "tal om ungdomens uppfostran 
i ett v ä l b es t ä l l t  regemente inför K o n g l .  Ve t e n s ka p s-Academien: 
"Nästan all den ungdom, som ärnar sig till riksens CoIIegier 
och andre betydande embeten, har så brått om, att på sina 
ställen blifva inskrifven för att få beräkna tjenstear, att den. 
vid Academierna ej har tid att tänka på annan skicklighet, 
än att stapla upp i minnet några definitioner och vétenskaps-
afdelningar, hvilka kunna komma till pass vid ett förhör, som 
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gifver ett slags rättighet till Dämde in skri IV) ing. Rikets angelägna 

värf falla således dem i händer, som äro barn hade till år och 

kunskap, men hvilkas höga tankar om sig sjelfva, sin kunskap 

och i synnerhet sina rättigheter, hindra största delen af dem, att 

någonsin återhämta, livad de genom förkastningen förlorat. 

På samma tid, som genvägarne till embetsmanna-bildningen 

vid läroverken infördes, begynte äfven brådskan i de egentli

gen lärda värdighetemas ernående, att mer än förr förspörjas. 

Vid 1764 års promotion i filosofiska fakulteten, voro de, 

som sökte och äfven allmänneligen erhöllo graden sa manga 
(116), att ifrån denna tid antalet af 50 magistrar vid Ii varje 

promotion bestämdes. 
Ett märkligt bidrag, till bedömmandet af den inträdda 

brytningen i läroverket, lemnar "Consistorii Academiei i Up-

sala till H. K. II. Kton-Prinsen afgångne underdåniga betän

kande om in formationsverket (af d. 5 Nov. 1768) med der l ill 

hörande, under H. K. Höghets öfvervaro liållne, Protokoller, 

jemte H. K. Höghets egenhändigt författade och till Protokol

let i Consistorio aflemnade nådigste yttrande" (tryckt i Upsala 

1769). Det är intressant att höra män instämma med livar-

andra, som i vetenskaperna gifvit Sverige ett outplånligt namn. 
Ihre säger: "I flere år hafva studier och smak för solid lär

dom synbarligen aftagit. Men då författningarne till en del 

äro sådana, att om jag tillstyrkte en yngling, att beflita sig 

om en öfver vanligheten grundlig kunskap, och till den än

dan, att i flere år, såsom fordom skedde, qvarblifva vid Aca-

demien och nyttja sina lärares undervisning, bokförråd m. m., 

och densamme sedan, antingen i ecclesiastique ståndet eller 

andra embetsgrenar sökte sin befordran, blefve ganska älven-

tyr! igt., om ej de, som med långt mindre förvärfde pund 
lenmat de allmänna lärosätena, blefvo honom föredragne, och 
han alltså såsom förlorade borde anse de åren, som lian pa 

grundligare kunskaper anlagt." Linné: "ifrån 1750 tycker 

jag mig se huru vetenskaperna allt mer aftagit och ännu 

continuera sitt aftagande hos oss. Vid. denna tiden begynte 

en ny epok för lärosäten ; Academierna blefvo omstöpte till 

Gymnasia Illustria, dock med bibehållande af k a ra k terem 

Examina så många befaldta, att om alla till pricka efterlef-

vats, fruktar jag det redan varit bestäldt med Academierna. 

Aneiennitets-principen blef då ock antagen i civil-, som mili-



tär-, ja trängde! sig in uti sjclfva eeclesiastique väsendet, som 
gjorde mer skada än allt annat. När intet livar blifver be-
lönt efter habilitet och lärdom, är visst den obetänkt, som 
läno-e a rbetar i vetenskaper vid Academien, utan skyndar sig 
tädan oeh anser henne såsom en hållhake i sin välfärd." För 
(jfri°'t' förente sig Ihre, Linné och flere i klagan öfver de 
täta eonsistoriella göromåfen, hvilka den förre önskade matte 
genom delning förminskas, "helst, som de annars ej kunde 
o-öra annat än en sådan diversion, att en professor måtte för
eta, att hans syssla är alt lära och läsa." — Da varande 
Kanslern, Kron-Prinsen GDSTAF, säger i sitt eget yttrande till 
protokollet: "Adeln, ämnad genom sin födsel att uppfylla ri 
kets förnämsta embeten, är också den delen, hvars uppfostran 
är mest vanvårdad, och det, som skulle synas en paradox, 
men är dock en oförnekelig sanning, det är, att de, hvars 
uppfostran är mest vanvårdad, äro de, hvars födsel och för
mögenhet är mest utmärkt, alldenstund de, som af Konungen 
äro° förordnade, att hafva uppmärksamme ögon på ungdomens 
uppfostran, kunna ej hafva samma vaksamhet_ öfver adeln, 
som öfver de öfrige studerande. Adeln, ännu i dess spädaste 
ungdom, kommer till Academien uti den största okunnighet, 
och kunna de knappt läsa. Deras föräldrar, som ej kunna 
öfvei-ifva de embeten, de bekläda, för att följa sina barn, 
lemna dem antingen pä egen hand, eller anförtro dem at 

s t u d e n t e r ,  n ä s t a n  l i k a  s å  o k u n n i g e ,  s o m  d e r a s  u n g . .  >  
men som säkert intet hafva deras oskuld Desse m mato-
r e r s  okunnighet är ännu en större orsak föl fora c i 
skicka sina barn till Academien, kunnandes icke hemma laia 
de för dem nödigaste vetenskaper. Ankomne till Academien, 
ol de kanske flitigt att afhora Professorernes både enskilde 
och publike lectioner, hvilka kunna högst gifva vittnesbörd 
om deras erudition, men alldeles ej om deras öfrige lefnads-
sätt. Informatorerna Öka sin flathet i samma män som de
ras unga herrars ålder nalkas, och de afvänta en ei.i t '  
belöning eller deras afsked. Deraf kommer, att 3aS '  
sett oftare ungt folk bättre uppfödas i sina^ förä ciais ms, 
an de, som all sin tid studerat vid Academien; ic te genom. 
Professorernas vårdslöshet, men genom den ringa uppsigt af 
dem, som äro öfver deras uppförande satte. Af samma or

sak kommer föräldrarnes klagan öfver deras barns 



dom. Häraf kommer deras farhåga att skicka sina barn till 
Äeademien, icke alskiljand.es emellan den publike undervisnin
gen ocli den enskilta uppfostran. Vare förfäder hafva försig-
tigt känt dessa oordningar, och, om deras inrättningar Lade 
blifvit bibehållne, bacle vi smakt af de frukter, som de sjelf-
ve skördat. Men snålhet och den ännu förderfligare egen-
nyttan hafver kullkastat dessa helsosamnia inrättningar. Con
sist o ri um Iärcr finna, alt jag vill tala om Gommuniteter. 
Det är (om jag kan så säga) utur skötet af denna allmänna 
uppfostran, som man setl allstrade män, som både hedrat ocb 
utvidgat Sverige. Det är der, hvarest Oxensijernor, Skyt
tarj Bjelkctrj Bönderj Banerar och Torstensöner hafva 
hämtat deras kunskaper och synnerligen de dygder, som gjort 
deras tidehvarfs beundran och uppväcka ännu var lids vörd
nad. Jag bör ej glömma ibland detta antal en af vara stör
ste Konungars namn, som i denna inrättning fått de kunska
per, som han sa ärofullt till sina undersåtares lycka bru
kat *)." Kronprinsen föreslår derefter åter-upprättelsen af ett 
commu nitet vid Äeademien, till en början, efter medlen ej 
tillåta att; gifva inrättningen sin förra vidd, endast bestående 
af 24 ynglingar, 12 frälse och 12 ofrälse, och borde de sa 
kallade Stipendia Regia åter användas till detta deras ur
sprungliga ändamål. Professor Berch hade i detta ämne ut
arbetat ett utförligare förslag, hvarigenom inrättningen skulle 
utsträckas och till större delen bestå genom ett måttligt till
skott af de der intagne barnens föräldrar. Såsom mönster för 
densamma framställde han då varande Kadettskolan i Carlskrona. 
Coiisistorium, i sitt be tänkande, tillstyrker äfven en dylik a nstalt 
vid Äeademien; helst antalet af omogna Studenter,  som endast 
under privat Information sig vid Universitetet up pehölle, sa till
tagit, att sadana redan utgjorde öfver en tredjedel af den i 
Upsala studerande ungdomen. Dä desse til lika merendels voro 
de, som ämnade sig till rikets civila och militära sysslor, men af 
egentlig academisk undervisning ej kunde sig begagna, så ansåg 
Consistorium nödigt, att staten genom någon anstalt sölade 
för  den elementära bildning, hvaraf de oftast voro i saknad ,  

och, utan h vars föregående inhämtande, alla embets-examin» 

*) K. CA*I X GUSTAF. Han var, såsom ung, under sitt ristande vid UF" 
sala Acadeini, i pension hos Tlieol. Professoren, sedermera EvkebV 
skopen, Lenasus. 
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blef'vo onyttiga, Mot förslaget kan anmärkas, att det synes 
gått ut på, att till sjelfva Universitetet förlägga denna ele
mentära bildning. Det bief ock utan verkställighet; tills K a
dettskolan vid Carlberg, eller Krigs-Academien, som utgick 
ur dessa åsigter, sedermera till någon del uppfyllde dess me-
ninc, i anseende till blifvande militärers bildning, men h vil
ken också derigenom bestämt skildes frän Universitetet. I al-
seende på de civila embetsmännen, stannade man vid de en 
gång påbudne examina, under det man syntes öfvertygad 
om deras otillräcklighet eller otjenlighet. Vid Riksdagen 1/61 
tillstyrker Consistoriurn Academicum, i ett till Secreta-Ut-
skottet infordradt betänkande, att Collegierne och de verk, 
som antaga ämnessvenner, måtte sjelfve hälla examina, efter 
de sjelfve bäst borde förstå, huru stor grad af kunskap de 
bos h var m begynna re fordrade. Detta påböds äfven genom 
Kon cl. Förordningen af d. 12 Nov. 1766. Man hade nu så
ledes0 dubbla examina. Allt detta mätte dock ej gjort åsyf
tad verkan, emedan Academi-Kansleren, Grefve Rudenschjö/d, 
år 1773 anbefallte Consistoriurn Academicum att inkomma med 
nytt betänkande angående examina, emedan desse hittills me dfört 
mindre nytta. Då detta ändtligen afgafs, ansåg juridiska fa
kulteten för sin del tjenligast, att civil-examina alldeles uppr-
Itörde vid Academien, och pröfningen helt och hållet öfver-
lemnades åt vederbörande Coflegier. Consistoriurn ansåg der-
emot betänkligt, att helt och hållit afskaffa dem, utan löi 
modade, "att, när allmänheten hinner glömma den vedertag
na  anciennitets-principen, och deremot dagligen finner, att vit. 
all befordran följes den i 10 § af 1772 års Regeringsform 
utstakade grunden: skicklighet och erfarenhet, all klagan 
öfver omogna ämnen lärer efterhand försvinna. Att några 
strängare befordringsgrunder nu blifvit följda, bar man lik
väl skäl att betvifla, om man får tro, b vad en Svensk Stats
mans handskrifna memoirer fraii 1770-talet innehalls. i Up 
sala" —- heter det —• "klagas Öfver studiernas forfall.  Om
tanken att få belefvenliet, för att vinna insteg i ett in1j->* 
hof, der all ungdom antages ocb accueilleras, blir en a o 
remålet. Man lär sig snarare dansa, än skrifva sitt namn. 
Man börjar sedan påtänka utvägar att köpa tjensler, d en ena 
knappt erhållen, förr än den andra efterfikes. Ingendera 
göres, och man får förtjenster, utan att ha tjent. Så gar 
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det med adeln. I Upsala är nu ingen enda adelsman, som 
lär sig vetenskaper5 man lär sig' litet språk, för alt kunna 
tala vid liofvet eller förstå tlteaterarbeten, man lär sig dansa 
för att kunna figurera i en ballet, och nugot r ida, i ett lyck
ligt hopp, att visa sig i skjutsridning, eller, till M non plus 
ultra af all ambition , synas i en ringränning. De af ofrälse-
stândet öfvergifva vetenskaperna, efter de livarken gifva bröd 
eller anses. Lyckan liar intet gynnat Sverige, som mange, 
andre länder, der man uppodlar lärdomen för lärdomens 
skull, och för egen heder. — Theologien, som själen beta
lar, och medicin, som kroppen betalar, äro de enda kun
skaper, som uppbrukas. —- Bägge g<fva de sin föda." 

De så kallade civil-examina, bvilkas historia, Sedan 80 
är, bestar i klagomal öfver deras otillräcklighet, hvilka kla
gomål föranledt oupphörliga små förändringar, hvilka förän
dringar åter ej förekommit ny klagan — skolordningarnes 
af 1807 och 1820 (om hvilka mer framdeles) försök att upp-
hjelpa Apologistierna — några nya läroämnen, inympade pä 
den gamla stammen — den nya löne-reglcringeu — den 
nya student-examen : —• se der hvad i det sa kallade all
männa läroverket (ehuru det till sig aldrig räknat folksko
lan), allt ifrån 1750, förnämligast blifvit vidgjordt! 

Uti några exemplar af detta N:r finnas följande tryckfel, som här-

medelst rättas : 

pag. 93 rad.. 11 står:  stördes icke läs:  stördes åter 

„ 101 „ 27 ,, politiska ,, poetiska 

104 ,, 3 „ lösa „ läsa 

STOCKHOLM, 1838. P.. A. NO RSTEDT & SÖNER-
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Denna tidnings hvaraf en nummerutgörande omkring ett tryckt 
ark, utg/fves i slutet af livarje månad, kommer att innehålla re
censioner och öfversigter af skrifterhörande till årets Litteratur. 

=S3SE5223S #̂̂  * 

Läroverksfrågan. 

A n d r a  A r t i k e l » .  

Oct historiska — det allmänna —• clet speciella — äro 

de synpunkter, h varunder vi ville uppfatta våra ämnen. — 

Om behandlingen ej alltid svarar mot egen önskan och an

dras billiga fordran, om man i vara försök, i det ena eller 

andra afseendet, finner luckor, och i allmänhet mer antydnin

gar än fullständigt utförande, så ma åtskilliga fran vart företag 

svårligen skiljaktiga olägenheter *—* i nskränkthet bade af för

måga, tid och rum — gälla hvad de kunna till ursäkt för 

dessa brister. Till någon del torde de minskas genom att åter

komma till det antydda och vid tillfälle söka sätta det i kla

rare dag. Så hoppas vi att, genom styckverket af vår fram

ställning, ändå skall framlysa ett helt tänkesätt. 

Vi ha fört det historiska af läroverksfrågan nära intill 

våra tider. Vi önskade, innan vi gå vidare, alt kasta en 

blick på det allmänna af frågan. Detta, sjelfva frågans tanke 

och mening, måste, såsom man lätt finner, redan på sitt sätt 

förekomma i det historiska, som just framställer huru dess be

tydelse utvecklat sig under gifna förhållanden. Dessa förhål-
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landen kunna vara endera sådana, som ^illhöia och således 

äfven befordra sakens naturliga gäng, eller sådana, som störa 

den; och merendels finner man bäggedera, och har att be

trakta hvilketdera öfverväger. Till de förra horer den syn

punkt, h varunder en viss tid, enligt sin odlingsgrad, måste 

uppfatta en fråga. Fråga och svar vidga sig derefter i den 

man denna odlingsgrad sjelf utbildar sig till en högie. Ï 

naturlig ordning är detta ett framskridande utan förstörelse, 

annan än de stilla offer åt förgängelsen, h varmed allt lif firar 

på en gäng sin förvandling och sin tillväxt. Återhåll, hinder 

kunna och böra finnas äfven pa en sådan bana utan skada. 

Men till det skadligt störande hör allt, hvad som] förvrider 

och afbryter den naturliga gangen. Ehrensvärd har kal

lat det de små lagarne i naturen, som lägga sig i vägen för 

de stora. Vi ha utmärkt det såsom omständigheternas 
makt, som qväfver de lif vû.nde ideertici och slutligen sjelf 

gäller för vishet. Vid ett sådant företeende återstår för den 

innestängda lifskraften endast att bryta sig egna vägar • • till 

utseendet afvägar, sidovägar — h vilka visa sig såsom en oord

ning, ett ondt, men låta länka sig till det goda. 

Jag vet, att ett, i mit t första blad utkastad t, ord —Sko
lans emancipation från Kyrkan — varit en stötesten för 

många. Det låter som ett fräckt ord, i synnerhet hos oss. Men 

ingen ting är fräckare än verkligheten; och om saken (ehu

ru i det inre mer än i det yttre) verkligen är för hand och 

redan lange varit det, så tål den att se på, och måste ha ett 

namn. Det nekas ej heller, att den kan förefalla såsom ett 

ondt. Fråga är, huruvida detta kan räknas till det slags 

onda, som har det goda både bakom sig och framför sig, och 

hvars möjlighet vi nyss i allmänhet sökt framställa. Är här 

ett sådant ondt (och vi vilje undersöka det), så må ock in

gen mensklig läkare nalkas det utan med den djupaste öd

mjukhet. Derom Står åtskilligt i Evangelium, livilket de, som 

det förkunna, också gjorde väl att betänka. 
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Två syntes de närmaste orsaker vara, enligt vår histo

riska framställning, till den i medlet af förra seklet inträffade 

brytningen med vart läroverk ; den ena: olägenheten af de 

allmänna läroanstalternas mest på det andliga ståndets bild

ning beräknade gamla skick, den andra: statskroppens öfver-

mättande med tjenster. Emot det jörsta , som torde få anses 

för ostridigt, skulle kunna anföras: att redan GUSTAF ADOLF 

reformerat läroverket under synpunkten af e j b lott den andli
ga utan äfven den verhlsliga lärdomens förkofran. Det är 

sant; men ej mindre sant: att Theologi och Latin da voro 

hufvudstycken så väl i verldslig, som i andlig lärdom. Bägge 

dessa liufvudstyeken hade tillika den tiden en storartad poli

tisk, och derigenom äfven hos lekmän lefvande, praktisk rikt

ning. Man stridde för religionen och man stridde under GU

STAF ADOLF med Romersk anda och disciplin. Att för Sverige 

i samma anda grundlägga en disciplina civilis •— "fö rfaren* 

het," såsom Konungen sjelf säger, "i hvad till regering och 

borgerligt Iefverne hörer" —- var hans mening med inrättnin

gen af Svenska läroverket; men det hvilade på ofvannämda 

grund, och i bibelspråk och Romerska sentenser uttalar sig 

denna tidens s t a t sm an 11 av is h e t. —- CHRISTINAS skolordning är 

ett monument af samma anda; — men, såsom så mycket 

annat, mer ett bevis på hvad man i Sverige en gång velat, 

än hvad omständigheterna tilläto att fullt utföra. Omständig

heterna voro brytningen af de gamla sederna och hela den 

våldsamma söndring af samhällets elementer, som kastade oss 

först under enväldet, hvars öfverdrift gjorde slut på vår yttre 

makt, och sedan under friheten, hvilken tärde på var inre 

kraft och helsa. Man ser beskaffenheten af den egna förening 

emellan andlig och verldslig lärdom, som utmärkte GUSTAF 

ADOLFS tid, och med den upplöstes. Förgäfves uppkallar man 

skuggorna af livad som varit, till försvar för hvad som icke 

mera är. Det är en theaterdekoration, hvarmed vi allt för 

länge nöjt oss. 
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H vad det sçdnare angår, sâ, liknade vi» fruktar jag, nog 

mycket ett herrskap, som kommit at sig. Af underliggande 

gods ocii hemman går det ena efter det andra bort med hus 

och ägor, tills man slutligen i den gamla manbyggningen blott 

har ett allt för stort hushåll och allt för mycket möbelskräp 
qvar. För att endast tala om husets bägge mest gynnade 

barn, så var äldste sonen, fordom fideikommissarien, enligt 

Konung GUSTAF III:s eget intygande, klen i sina studier , och 
om den andre, som omfattat andliga ståndet, vet man, att 
ban vid denna tid, genom flitigt gräl vid husets bolagsstam-

mor, blifvit mer än billigt verldsligen sinnad. Det vore be

synnerligt, om den försporda ortodoxa klagan, att den ande

liga lärdomens mjölk ej gjorde tidehvarfvets uppfostran till

fyllest, skulle vara samtidig med nyssnämde erfarenhet: en 

erfarenhet, h vilken dock GUSTAF 1II:S eget tidehvarf blott 

syntes ytterligare bekräfta. 
Ätt en stor fosterlandsanda kan göra hvarje uppfostran 

god och ersätta en inskränkt undervisnings brister, det har 
mänga staters och äfven en gäng Sveriges exempel bevisat. 

Men att frånvaron af en sådan anda skulle hafva samma ver 

kan, eller till och med göra dessa brister till fullkomligheter, 

det är för mycket begärdt. Det är tvertomdå, som odlingen 

och dess medel begifva sig på sa kallade sidovägar , hvilka f ör
klaras af vetenskapernas samtida skick, och af de hinder deras 

framsteg på den hitti lls vanliga vägen möta. — Men vid medlet af 
adertonde seklet hade Vetenskaperna gått ett godt stycke utom 

kyrkans gebit. Det fanns en period i deras Historia, som före 
trädesvis kallas den Sko/astiska. Principerna i allt mänsk

ligt vetande hade kyrkan på förhand bestämt. Med slutfölj

derna fick församlingen sysselsätta sig, under vilkor att dessa 

slutföljder aldrig fingo vändas emot premisserna. Emellertid 

da detta likväl alltid sker, så snart man följdriktigt demon
strerar sig. till det absurda, så verkade ett sådant tillstånd först 

en förkonstling och sedan en indifferentism, en slags heden-
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dom i kunskapens verld, som under en behaglig och slipad 

yta Utmärker h vad m an, synnerligen i Hierarkiens hemland, ansåg 

för höjden, men i sjelfva verket var upplösningen och slutet 

af Medeltidens bildning. Otron är tecknet pä hvarje sådan 

öfvergångs-epok ; och ingen otro finns, som ej är otro på 

sanningens egen existens. Liksom sanfärdigheten inför Gud och 

menniskor är en rot till alla dygder, så är ock tron på san

ningen roten till allt verkligen vetenskapligt sträfvande; och 

all kunskapsväxt, som saknar saften af denna tro, om äfveti 

utvertes prunkande, är innerligt sjuk till döden. ''Vi vilje åter

gå till Guds ord, som är sanning"var reformationens här

skri. Men äfven inom detta helgade område skulle mångfal

diga differenser, och, ur dessa, vår tids nya indifferentism ut

veckla sig. Redan hvarje ord är både bokstaf och anda ; och 

andan, — för att nyttja ett bibliskt uttryck —T- "giftes 

ej efter mått," således ej heller efter bokstafvens. Andan, 

har intet annat mått sig föresatt, än sin egen tillfredsstäl
lelse i Gud, der en sådan endast kan vinnas, och h v il k en 

också ensamt är sanning i högsta bemärkelse; och dertill 
har den Guds ord åt sig uttaladt i alla Guds verk, i natu

rens som i nådens riken. Bort derföre med den falska lära, 

-—- mer en förderfvad filosofi, än theologi, ehuru den 

uppträder med den sednares anspråk — som borttager san* 

ningen ur hennes rum i verlden, och, ifråga om högre och 

gudomliga ting (liksom slutligen några andra lönade mödan 

att veta), så begrafver henne i tronsom vore hon för ve
tandet förseglad! Det finnes ingen tro (atom den lata och 

lögnaktiga), som sjelf icke är vetandets instinkt och vill bli 

ännu mera. Äll annan, som finner sin säkerhet ej blott i 

afsöndring utan äfven fiendtligliet mot vetandet, är så mycket 

sämre än förtviflan, som denna åtminstone känner sitt eget 

elände. 

Vetenskapens emancipation från Kyrkan — den nyare 

tidens obcstridligaste faktum — är, med allt sitt goda och allt 
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sitt onda, just den fräcka verklighet, som framkallat vart nyss 
anförda ord. Med allt sitt onda och allt sitt goda sade vi. 
Låtoni oss tillse hvad i ämnet kan ligga, till förminskande af 
det förra och förkofran af det sednare! — Vi se här i lik
het med manga andra förhållanden, hvilka undergått samma 
förvandling — en gammal subordination „ som blifvit en coor
dination. Den hör till detta jemnande, i fråga sa om and
liga som verldslig a myndigheter, hvilket, med alla sina ölägenhe
ter, likväl är tjenligt att inpregla den höga sanning, det endast 
en är, pä en gäng och i sjelfva verket, i alla och öfver alla, 
och att ingen Guds bild pä jorden Finnes, som kan sättas 
i stället för det gemensamma Guds beläte hos menniskan. — 
Man kan ej neka att detta är väsendtligeh kyrkans egen syn
punkt. Omöjligen kan således förhållandet vara emot hennes 
rätt förstådda intresse. A andra sidan är just samma syn
punkt äfven Ve tenskapensj hvilken, liksom kyrkan, mer afser 
dit inre än det yttre hos menniskan, och egentligen till vä— 
gabragt det nämda jemnlikhetsförhållandet. Med sin opposi
tion har den således i grunden gjort kyrkan eil tjenst; och 
det återstår endast, att man å ena sidan regeras mindre af 
myndighetens än af kärlekens anda, och å den andra byter 
trutset eller fegheten, som bägge tillhöra slafven, emot den 
vördnadJ som endast den frie kan skänka. Båda samman
träffa att bilda det religiösa sinnelaget. I allmänhet kan 
ingen innerlig förening äga rum utan den motsats, som lig
ger i en sjelfständig utveckling. Det är den gåta, som väl 
vetandet kan begripa, men endast det religiösa sinnelaget lösa. 

Vi hafva fattat ämnet från sin högsta synpunkt. Men den
na punkt ger hållning åt det hela. Ty Skolan är en upp
fostran till vetande ; och om ej dettas högre problemer kun
na blifva föremal för den lägre undervisningen, så måste lik-O O 7 

väl den karakter, i hvilken denna meddelas, äfven vara det 
äkta vetandets. Denna karakter är genom alla bildningens 
grader den samma, sannfärdighet och ödmjukhet och den 
sj elf ständighet, som grundas på bägge. Det är den håll
ning, hvarom vi talat. I afseende på denna karakter finnes 
ej, bör ej finnas något enda afbrott på hela vetandets ut-
vceklingsbana och hvad som gäller om det hela gäller om 
delen. 
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En stor del af tien nya tidens former låta reducera sig 
till det nämdfi coordinations-Jörhåliandetsom i så många 
vägar gör sig gällande. Man måste medgifva att det öpp
nar ett rikare falt, än blotta Sllbordinrt£/0«,y-fö r h å 11 a n d e t, 
helst det ej utesluter, men modifieerar och renar, det sednare. 
I sjelfva verket är här ett klarare framträdande af den öm
sesidighetsom ligger till grund för alla menskliga förhål
landen. Hvarje sådan relation förutsätter ett tredje förenan
de ocli deri<renom hö "re, hvarunder de eoordinerade således O O '  
äfveii subordinera. Men i den mån ömsesidigheten i all 
förbindelse blifvit insedd, förhålla de sig äfven friare till 
det gemensamma, förenande högre, afkläda det allt mer alla 
tillfälligheter, men måste med det samma så mycket djupare 
känna pligten att underkasta sig detsamma, som ett så
dant förhållande äfven förädlar lydnaden, emedan det framför 
allt fordrar vördnad för det öfverallt vördnadsbjudande, t. ex. 
rätt, lag och ordning, som äro för alla och öfver alla. Är 
detta högre en personlighet, så träder denna redan derigenom 
nödvändigt i ett ömsesidighetsförhållande till sina underord
nade, som likaledes äro personligheter. Det är så sant, att 
den fallna menniskans frälsning äfven för Guds allmakt varit 
omöjlig, om han ej af outgrundlig kärlek äfven uppenbarat 
sig som hennes like; emedan hon är den friborna i skapel
sen. Vi ha uttalat den rent af djerfvaste, men också trös te
rikaste af alla tankar. Här är Christendomens djup och 
hemlighet, hvarpå verlden har att lefva, och som h varken tid 
eller rum skola kunna uttömma eller mäta. 

Vex.elnndermsningen är också en återspegling af h vad vi 
kallat den nya tidens form, och kan till och med anses så
som symbolisk för den samma, både i förstånd och missför
stånd. Vexelundervisningen har i synnerhet yrkat och fram
ställt ömsesidigheten i verkan af lärjungarne på hvarandra, 
hvilken nödvändigt ingår i all undervisning, men är ett sidoför
hållande, som ingalunda får bortskymma det hufvudsakliga, 
— b vilket alltid blir förhållandet emellan lärare och lärjunge. 
Man kan förlikna det förstnämda med den slags upplysning, 
som hopen ger sig sjelf, och som med växande kommunika
tionsmedel alltmer synes gripa omkring sig och hota bestån
det af all auktoritet. Eruedlcrtid äro dc horisontala bildnia-
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gens riktningar på bredden, på y lan,.i sjcltva verket ej min
dre nödvändiga a ti de vertikala frän höjden at djupet. 0(-
verband taga ej de förra med annat vilkor, än att både höjd 
och djup i ö fve r t y gel ser n a redan förut blifvit förplattade; 
hvarföre, till att afvända det onda, det återstående medlet 
är att återställa alla kunskapens naturliga dimensioner och 
dr if va den med ny kraft åt höjden och åt djupet. Det hi
rer älven vara det bästa medlet att återställa auktoriteten j 
•—- nemligen den offentliga, på rätt och sanning grundade, 
ur h vi! ken också alltmer endast myndighetens yttre respekt 
kan uppvexa. Det finnes ingen myndighet, — föräldrars och 
lärares inberäknad, — som ej tål att uppfriskas ur denna 

källa. 

Mindre på inrättningar, än på sinnelag och åsigter, ön
skade vi verka. Derföre ha vi äfven velat vända uppmärk
samheten ifrån kyrkans yttre ställning till hennes vérk/iga 
och inre, — hos oss så mycket vigtigare alt taga i betrak
tande, som åt henne äfven hufvudsakliga vården af det verids-
liga läroverket blifvit anförtrodd. Sakens natur och tidens 
tendenser flytta det allt mer utom hennes område. För att 
följa med, måste hon sjelf på bredd och yta uttänja sin 
verksamhet, som snarare behöfde koncentreras. Ljumhet, 
förströelse och indifferentism bli derigenom herrskande ej 
mindre utom än inom henne sjelf, och låta hvarken dölja 
sig under den fordna myndighetens kappa, eller rhetorikens 
blomster, eller den diplomatiska tystnadens försigtighet. —•• 
Bättre att hon åtminstone i afseende på sinnelag och tä nkesätt 
tager sin egen grund. Deraf följer allt annat. 

Att det hos oss existerande förhållandet emellan Kyrkan 
och Skolan ingalunda är väseridte/igt, derpå v il je vi anföra e tt 
par exempel, och först ett, oss nära rörande, neml. Norriges. 
Norriges skolor ä ro: Jhnueskoler (folkskolor) på landet, 
och ' Latinskol er eller Lärde sko/ersamt Borger s koler i 

städerna. — Enligt Kongl. Förordningen af d. 14 Juli 1827, 

om folkundervisningen i landet, bör i livar je prestgäll klocka
ren tillika vara skolmästare. Klockare vid moderkyrka är 
pligtig att hålla f äst skola för socknens barn, klockaren vid 
annexkyrka är ambulatorisk skollärare, så vida fast skola ej 
finnes eller inrättas äfven vid annexen. Utom desse skolmä-



stare, som tillika äro klockare, finnas, i hvarje prestgäll, aii-
(Ira ambulatoriske skolmästare, der sa behöfves, hvilket sa 
ray oket oftare är fallet, som befolkningen [ de flesta delar af 
Nörrign är spridd pâ en vidsträckt yta. Hvarje prestgäll in
delas derföre, i a fseende på skolehållningen, uti distrikter, oeil 
hvarje distrikt i rotar, som ömsevis emottaga och underhålla 
skolmästaren. Hvarje prestgäll har sin Skot-kommission , be
stående af gällets presterskap, dess medhjelpare, ungefar sva
rande mot livad hos oss kallas kyrkorådet, länsmannen samt 
valmännen. Deri från gå de, undervisningen rörande, angelä
genheter, som fordra en högre handläggning, till Stijtsdi-
raktionen, som har tippsigt öfver folkundervisningen i stiftet 
och består af Biskopen och Stiftsamtmannen. *) Närmaste upp-
sigten öfvar i detta afseende presterskapet. I synnerhet till
hör det Socknepresten att tillse, det Skolemästare uppfylla sina 
skyldigheter. Ilvarje år hålles i närvaro af Skol-Koinmissio-
ncn offentlig examen. Skolmästarne tillsättas vid hufvudkyr-
korna af Biskopen, de öfrige af Kontrakts-Prosten, i samråd 
med Socknepresten. De lönas med ifrån 20 till 40 R:dr Spe
cie **); af socknarnas skolkassa ; hvarje prestgäll har sin , 
bildad genom räntorna af vissa för detta ändamål anslagna 
kapitaler, några af sockneboarne, erlagda årliga a (gifter, fri
villiga gåfvor samt böter. Ty föräldrar, som utan giltiga 
grunder afhålla sina barn från skola, äro underkastade plikt, 
ifrån i ända till 5 Il:dr Specie. Agare af jernbruk och an
dra manufaktur-anläggningar, vid hvilka minst 30 arbetare Un
nas anställda, äro förpligtade att på sina ägor hålla fast skola 
och löna skolmästare. På åtskilliga ställen i landet finnas ett 

*) Hos oss, der denna iippsigt tillhör Biskop och Consistoriuiu, är den 

åt dem bekräftad genom Kongl. Brefvet af d. 14 Juni 1820. Mer

endels anses dock Kyrkorådet i  denna uppsigt höra Pastorerna bi
träda, hvilket vät ej är uttryckligen befaldt, men står mycket vät 
tillsammans med stadgandcrua i  Kongl. Förordningen om sockenstäm
mor och Kyrkoråd d. 26 Febr. 1817, §. 12. Vanligtvis föreskrifva instruk
tionerna för våra sockneskolor, som af församlingarne föreslås och af 
Dom-Capitlet pröfvas, att sockenskolan skall stå under uppsigt af en 

särskilt Skol-komité, nära nog identisk med Kyrkorådet, och i  

hvilken Pastor är ordförande. 

**) Norska Specie Riksdalerus värde i Svenskt banko är nu 2 Ridr 

15* sk. 



slags Seminarier for bildandet af klockare och skolmästare 

vid fasta skolor 5 och det är regeringens tillkä.mag.fna a fegt 

att inrätta flera, i den mån de för allmänna undervingen 

anslagna fonder sådant medgifva *). — Be larda t u a 
tin-skolorna (i Christiania, Fredrikshall, Drammen Suen, 

Christiansand, Bergen och Trondhjem) aro funderade dels pa 

milda gàfvor, dels på inkomsterna af andeliga gods, som vi 

Reformationen blefvo sekulariserade, dels pa a gi tei , M 

erläggas af larjuugarnc, och äro bestämda t,11 o9 R:dr Spe

cie ärligen för hvarje sådan. Latmskolorna aro ofverhufvud 
indelade i  4 klasser uti särskilta rum. Det arn bula torrska 

systemet följes, sa att hvarje lärare har en eller två veten
skaper, hvarüti han timmevis undervisar de särskilta klasser

na. Vid Christiania skola besorjes undervisningen i Latin af 

två lärare, i Grekiska och Norrska af en, i Hebreiska och 

Religion af en, i Matematik af en, i Historien och Geografien 

af en. Dessutom äro der 3 hjelplärare ,  som läsa dessa ämnen 

i de lägre klasserna, der de högre lärarnes tid ej räcker ti ll. 

Läroämnen äro, utom denämda, äfven Moral, Franska, 1)-
slca, Engelska språken, samt, när omständigheterna det med

gifva, naturkunskap, teckning och sång. Hvarje Iarare un

dervisar circa 24 timmar i veckan. Lärotimmar äro 7 om 

dagen. Ferier inträffa vid Jul, Påsk, Pingst och Midsomiriai, 

och utgöra omkring 5 veckor samman tagne pä aret. I slutet 

af hvarje år hålles en offentlig examen inför Skoldirektionen. 

Lärarepersonalen utgöres af en Rektor, ett par Öfvcrlärare, 

Adjunkter och Timmelärare. Den filologiska embets- «lief 

skolelärare-examen vid Universitetet anses för en blanc c  

svåraste, och, för att taga den, fordras att ha genomgått  ett 

särskilt filologiskt seminarium, der Professorerna i de k a s 
siska språken äro lärare. Skol-lärarnes lön är olika vi o i v a 
skolor, men man kan antaga att en Rektor liar, förutan fri 

boning, ljus och ved, il à 1200 R:dr specie om året, cu 

Z 1). 1832 fimuös i Nomgcs Larid-distriktcr 183 lasta sko

lor i hvilka 13,693 barn af båda könen njöto undervisning, sa» 

1610 ambulatoriska skolor mod 132,632 barn. Förutan dessa ew» 

55 almucskolcv pä städernas grund. I allmanliet har Nonigc 
otukring 1,050,000 invånare 1877 publika skolor af åtskilliga slag, 

räknadt Universitet, Konstskolorna och Söndagsjkolorna, 
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Öfverlärare GOO, en Adjunkt 300. Vid de llesta sko lor finnes 
ett bibliotek till elevernas bruk. De lärda skolorna hafva 
tillsammans femtio lärare och omkring 500 lärjungar, hvilka 
sistnämde defifrån" elimineras direkt till universitetet. — Uti 
nä gra städer (Kongsberg, Laurvig, A ren dal) finnes ett under
ordnad t slag af lärda skolor, svarande emot de Svenska lägre 
lärdomsskolorna, hvilka kallas Middels kol er med mindre an
tal lärare och lmfviidsakligen samma läro-ämnen. Dock kan 
en elev ej derifran di ni i t teras till Universitetet utan att liafva 
"enomgatt tentamen vid en Latinskola. Dessutom bafva de 
fleste s täder sa kallade Real- eller Borgerskoler, hvilka dels 
utgöra en förberedelse för inträdet i de lärda skolorna, dels 
ärö ämnade till bildningsanstalter för dem, som ämna inga. i 
handel eller andra borgerliga yrken, livårföre äfven undervisnin
gen här mera alser de lefvande än de döda språken, samt Hi
storia, Geografi, Matematik m. m. Antalet af dessa skolor 
är 21 med omkring 1709 gossar. Latin- ooli Midd elskolerna 
äro publika inrättningar; men Borgare- eller Realskolorna un
derhållas af Kommunerna. —• Ur den uppsats, hvarutur vi 
hämtat dessa uppgifter *), lâne vi äfven följande ord : "Det 
bos oss i Sverige mycket beprisade innerliga sambandet 
emellan Skolan och Kyrkan, bestående deri, att lärarne vid 
undervisningsverket räkna dubbla tjenstår mot sjelfva p rester-
skapet, och att en del af dem äger vården om kyrkans an
gelägenheter och domsrätt öfver dess tjenare, har ej något 
motsvarande i Norrige. Lärostaten och Presterskapet äga der-
städes ingen ting med hvarandra att skaffa, utom att Bisko
pen, tillika med Sliftsamtmannen, har högsta uppsigten öfver 
undervisningen i stiftet. Dubbla tjenstår finnas ej i något 
hänseende. Ganska få préster äro tillika lärare vid skolorna. 

Det händer stundom, att lärare vid skolorna öfvergå till 
presteständet, och räkna då vid presterlig befordran sig till 
godo sina tjenstår vid skolan, likasom de under samma tid 
varit i ståndet. Emellertid förblifva de fleste lärare, särde
les i de högre graderna^ hela sin lifstid igenom i skolan, der 
deras löner ökas efter aneiennitet." 

*)• A llmän Ecclesiastik-Tidning för d. 22 Maj' 18å3 och Supplement-

blad W :0 3: 



1 Preussen, livats läroverk utan tvifvei är det mest 

utbildade i Europa, gäller, i afseende pä allmänna undervå

ningen, följande grundsatser, Hvarje barn ar forphgtadt att 

besöka skola. Denna pligt är icke mindre strängt bindande, 

än den för mannen att göra krigstjenst. Ol ver fullgörandet 

af den ena och den andra af dessa förbindelser vakas med lika 

noggranhet. Skolåldern räknas från 7-.de till och med 14:dc 
aret. De fattiga förses med kläder och hvad annat, som behofves 

för skolans besökande. Föräklrar, som icke skicka sina barn till 
skolan och icke kunna sörja för deras enskilda undervisning, be-
I ii was, när de af föreställningar ej lata rätta sig, med böter, arrest 

•och' tvångsarbete. Ilvarje församling, äfven den minsta, skall 

underhå l la  åtminstone en Folkskola, hvarje siad, som har mer 

än 1500 invånare, åtminstone en Borgareskola. I mindre stä

der kunna Folk- och Borgareskola vara förenade. — I utka

stet till Preussiska skollagen af år 1819 heter det om de för

ra eller Folkskolorna: "de hafva till ändamål att, genom en 

mer eller mindre utsträckt undervisning vanliga, för de lä" t 

gre stånden oundgängligt nödvändiga ämnen, regelmässigt ut 
Borgareskolor na "hafva att O  f «  T 

veckla de menskliga anlagen. 
föra barnet till den punkt, bvarest dess sarskilta anlag, an

tingen för egentliga studier, eller för något boigerligt yi kc 

visa sig." En högre Borgareskola kallas ock Progymnasium. 
De lärda skolorna eller Gymnasierna, såsom de kallas, (ty 

man känner föga annorstädes den i Sverige uppdragna skillna

den emellan bägge), böra "leda uppfostran derhän, att ungdo

men, sedan den i dessa skolor emottagit en klassiskt bildan

de uppfostran, kan begynna antingen det allmänna i^vets 

praktiska studier, eller de högre vetenskapliga och specie 
universitetsstudierna." Alla dessa läro-anstalter halva ett nog 
grant inbördes sammanhang, och bilda en enda stoi natio 

naluppfostrings-austalt, i  hvars system det är enhet, och bvais 

sarskilta delar, som åsyfta olika ändamål, noga sluta sig till 

h varandra." Universiteterna stå nästan omedelbart under 

Ministern (för de andliga, undervisnings- och medic ina l-anstal-

tc. na). Gymnasierna lyda under ett (Provincial) Consistorium, 

som har samma afdelniugar som de nyssnämda, och hvais 

afdelning för undervisningsverket kallas Skol-Collegium. 
slaltcrna för folkundervisningen sta något när på samma sa 
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under Församlingarne och Pastorerné •*_). Vi bifoga härtill 
följande ur en Svensk lärds för tvänne är sedan afgifna Be
rättelse, angående de bheologiska undervisnings- och 
pröfnings-anstalterna i Tyskland samt undervisnings
verken i Preussen **). "Seminarier för de lärda skolorna 
äro inrättade, i hvilka män, som hafva anlag för yrket och 
tillräcklig underbyggnad, få en methodisk bildning och till
fälle att praktiskt ådagalägga sin skicklighet. Denna skall 
dessutom visas vid allvarliga och ändamålsenliga pröfningar. 
Reglemente derför finnes af den 20 April 1831. Hvarförutan 
det är förordnadt, att kandidater till läraretjenster skola gö
ra tjenst under ett så kalladt prof ar, innan de formligen 
anställas. Lika omsorg användes för bildandet af lärare i 
Folkskolorna. Till detta ändamål äro, i samtliga Preussiska 
staterna, 42 Seminarier inrättade,-;hvardera utgörande 2 eller 3 
klasser ocli försedt med 2, 3, till och med 12 lärare. Alum
nernas antal i ett sådant seminarium håller sig k ring 30 eller 
40, men uppgår äfven någon gång till 70 eller 80. Vid ett 
sådant läroverk tillbringas 2 till 3 år. Staten använder år
ligen högst betydande summor på dessa anstalters underhål
lande. Utan att hafva genomgått en sådan och derifrån vara 
behörigen dokumenterad, kan ingen blifva antagen till skol
mästare. Det gäller i allmänhet som grundsats i Preussen, 
att samhället skall hafva full säkerhet i af seende pä 
beskaffenheten af de personerj åt hvilka undervisningen 
af dess ungdom anförtros. —— "Åt den vid under
visnings-inrättningarne anställda personal, söker man gifva sa 
mycket oberoende, arbetsförmåga och arbetslust som möjligt. 
För lärarnes utkomst är åtminstone till nödtorft sörjdt, och 
vid hvart Gymnasium finnas gemehligen flera platser, livilkas 
innehafvare kunna icke blott sjelfve lefva, utan äfven u nder
hålla familj. 1 fall Gymnasiallärare vid Universitetet' och in
för Consistorier habiliterat sig till kyrkans embeten, är det 
dem visserligen icke förmenadt att söka och erhålla dessa, men 

Cousin: Rapport sur l'état de l'instruction publique dans quelques 
pays de l'Allemagne et particulièrement en Prusse. Paris 1832. Ett 
utdrag i Allmän Ecclesiastik-Tidning 1832 N:o 8 och följ. 

**) Af H. Reuterdàhl. Lund 1336. 
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efter regeln, söka de dem icke, och allraminst lefva de i 
expectans på dem. Denna skolståndets sjelfständighet, eller, 
som man i Preussen kallade det, denoa Skolans emancipa
tion ur Kyrkans tjenst, an-säg man för något mycket lyck
ligt, och för intet pris -vill man hafva det gamla förhållande 
tillbaka." 

Man ser af det anförda, att äfven, h va rest ofvanbemälda 
operation är för sig gängen, folkundervisningen hufvudsah-
ligen qvarstär under presterskapets vård och att ifrån den
na, det allmänna läroverkets rot och stam, dess särskilta gre
nar sedermera utveckla sig. Det är ock det naturliga för
hållandet; hvilket det är så långt ifrån oss att vilja mo tarbe
ta, att vi tvertonii önskade presterskapets både vård och hand
läggning vid folk-undervisningen i fäderneslandet ännu all
männare än den är. Vi tro, att ståndets stora antal väl borde 
förslå dertill. Denna talrik het är en egenhet för Sverige, 
som till ej ringa del kommer deraf, att mest hela den verlds-
liga lärdomen här äfven räknar sig till kyrkan och inom den 
ej sällan söker presterlig belöning och hvila, hvilket ej låter 
sig göra utan. ett 'vika/'ialsystem, soin (understöd t  genom för
samlingarnes beredvillighet att bidraga till de i tjensten mest 
arbetande presters underhåll), den Svenska kyrkan väl ej på 
långt när drifvit till den höjd som den Engelska, men som 
dock hos oss är mer öfligt än eljest hos våra trosförvandter. 
Att, oaktadt de partiella klagomålen öfver prestbrist, hvilka 
äfven genom egenheten af vår stiftsförfattning (i följe hvaraf 
kyrkans egentliga verksamhet är underkastad åtskilliga be
synnerliga inskränkningar), kunna låta höra sig i ett eller an
nat stift, under det de ej märkas i andra, att, säger jag, 
oaktadt sådana klagomål, det  likväl med presterskapets stora an
tal hos oss äger sin riktighet, derföre kunne vi åberopa vits
ordet af en theolog, hvilken vi ha att tacka för flera upp
lysningar, och som sålunda redovisar för nämda förhållande *): 
"l äldsta tider fanns endast en prest i hvarje församling, och 

detta förhållande fortfor äfven efter reformationens införande  

i Sverige. Undantagen hörde ännu till sällsyntheter, framför 

*) Jfr. Svenska Litteraturforeningens Tidning 1837, N:o 12. Rccen»ion 

:<f Handlingar rörande prästbristen i Lunds stift. 
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allt i Landsförsamlingar, såsom ännu i dag förhållandet a r hos 
våra trosförvandter i Tyskland, Danmark och Norrige. Dock 
i vidsträcktare och folk rikare församlingar blef behofvet af 
embetsbiträde känbart; de, som i följd häraf förordnades att 
i dylika församlingar biträda pastorerna, kallades Kapellaner 
och motsvarade temligen nära vår tids adjunkter. Sådane 
extraordinaire prestmän voro doc k i allmänhet fa, oc h Biskoparne 
voro strängt (örhudne att ordinera flera prester, än behofvet 
fordrade, •—• ett förbud, som aldrig blifvit upphäfvet, ehuru man 
nu mera fått ett annat begrepp om behof, än det i äldre ti
der rådande. Från slutet af 1500—talet till slutet af 1600-talet 
infördes småningom den förändring , att desse förut personel
ie Kapellaner blefvo residercnule Kapellaner (en i andr a län
der bruklig distinktion och benämning); de fingo dä bostäl
len och viss lön, ej blott af pastor • utan af församlingen, sig 
anslagne. Konung CART. IX gjorde början till denna regle
ring, h vilken- ursprungligen omfattade endast de vidsträcktare 
och fol k rik a re pastoraten, i hvilka pastor redan förut varit 
nödsakad att hafva ett ständigt embetsbiträde; ändamålet med 
den nya regleringen var, att pastorerne i dylika pastorater 
icke skulle vidare beliöfva personella Kapellaner, Ii vilkas liela . 
tjänstebefattning öfverflyttades på innehafvarne af de nu in
rättade sacellanierna. Men småningom blef, under loppet af 
1600-talet, antalet af sacellanier ökadt öfver behofvet (h var pä 
författaren anför exempel), och i medlet af detta århundrade 
återfame vi personella Kapellaner, hvilka man da börjat kalla 
adjunkter; dock vid denna tid förekomma d e blott såsom säll
synta undantag frän den allmänna regeln, att de nyligen in
rättade sacellaniernas innehafvare skulle i alla hänseenden in
taga de fordne personelle Kapellanernas platser, således äfven 

^ vara sjelfskrifne vikarier vid pastors-valsancer, samt då pasto
rerne af sjukdom eller ålderdom vore oförmögne att sjelfve 
förrätta sina embets-åligganden. Orsaken, som först föranledt 
förordnande af särskilte adjunkter, var säkerligen den, alt 
någon gång både pastor och komminister i en församling be-
funnos vid samma tid hafva med döden afgått eller bada va
ra af sjukdom eller ålderdom urständsatte att pastoratet före
stå, då tjenstens bestridande således måste å t särskilt tillför
ordnad prestman öfverlemnas. Men småningom blefvo 
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församlingarne vane, att anse Kapellanerne icke såsom Pastors 
medhjelpare, utan såsom ordinarie församlingslärare med sär-
skilta till deras befattning hörande pligter och rättigheter. 
Genom Kyrko-Ordningen af 1686, Kap. 24 §. 26, blef ock 
för adjunkters förordnande lag stadgad, sedan under nästfö
regående aren flera resolutioner för särskilta stift blifvit i 
detta ämne utfärdade. Men länge blef den här gifna före
skriften högst sparsamt och endast i trängande fall använd, 
till dess de mänga verldsliga bestyr, med hyilka pastorerne 
öfverhopades, jemte flera andra orsaker, allt mer Ökade be-
hofvet och antalet af adjunkter. I sednare tider har ännu 
en klass af svagt lönade prestmän blifvit bildad af de skolmä-
stare, livilka tjenstgöra vid sockenskolor; och pä detta sätt 
befinnes antalet af prester mångdubbelt större i vår tid, än 
i någon föregående, och i vart land vida betydligare än hos 
våra trosförvandter i Tyskland, Danmark och Norrige. / 
hela Norrige t. ex. uppgick pr est er nas antal år 1836 till 
fyrahundrade sjuttiotvå (Jfr. skriften: Universite terna i Chri
stiania och Upsala. Christiania 1836.) och (vid samma tid 
endast) i Upsala stift till fyrahundrade sextiotre *)." 

*•)' Hela den till presterlig tjeuslgöring förpliglade ecclesiastik- och skol
lärare-staten i Lunds stift utgör trehundrafemtioen personer. Inom 
Upsala stift med sitt talrika presterskap är det likväl så olika för
deladt, alt i norra delen en prest räknas .på 1000 personer, men i 
den södra en pä 530. I den norra är den presterliga tjenstgöringen 
genom lokalen dock vida mödosammare. 

S T O C K H OL M ,  18 3 8 .  P .  A .  N ORSTEDT & SÖNER-



! )et, Ny-Europeiska konstitutions-väsendet är ett lika inveck-

ladt som oroligt väsende. De strider, det öFverallt inom sig 

Fostrar., röja att dess egentliga betydelse äniiu alltid är en 

af dagens frågor. •—- Den är tydligen en Fråga aF alldra-

största vigt ; men här är också derigenom vida mer än en 

(Vaga för dagen; h vars passioner så ofla Fördunkla och För-

bistra, i stället För att reda och upplysa. Det är i Följe 

de ra f en möjlighet, att sätta en Fråga uti sitt rätta ljus, just 

derigenom att man flyttar den utom dagen; i Fall man vill 

taga detta något underliga uttryck i den mening, att hellre 

se på det stora sammanhanget, än på de ögonblickliga till

dragelserna, hellre hålla sig vid det väsendtliga, i stället För 

att Fästa sig vid det tillfälliga i en sak. .Försokom det i fö

rvarande ämne! rev 

Al so Augusti Hånad. 1838. 

UTGIFVET AF 

@eilet» 

Denna tidning, hvaraf en nummer, utgörande omkring ett tryckt 
ark, utgifves i slutet af It rar fe manad, kommer att innehålla re
censioner och öfrersigter af skrifter, hörande till årets Litteratur, 

— 

Ess  af dagrens  f rågor ,  e l l er  linrnvida 
en Illiiissterstyrelse, sådan som den 
i Frankrike ocSn England, år ©fver-
énsståmmände med S ve ï isk t folk-
lynne ock Svensk ©riandlag. jStockla. 
Eckste fnska .  l îo l ï t r .  1835 ,  36  s .  8 :0 .  — 

Wåg-ra blickar på tidens poSHisSia stri
der  ock  Svenska  Tidnings - In i t i era* ,  
turen. §tockh. BI or bergs ka Boktr. 1.838» 

8«S  s .  8 :0 .  
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Hur skall oppositionen göras laglig? — är den fråga, 

h vars svar borgerliga Samhället i sin fortskridande utveck

ling är. Huru länge liar det ej arbetat, att ur sitt eget 

sköte utesluta kriget! Huru länge, att reglera, innan det 

kunde qväfva, sjelfhärnndeii! Hvarjc man inträdde i samhäl

let beväpnad. Huru läng tid förgick ej, innan man bort

lade vapnen, äfven under freden! 
Meoskliga samhället har vissa, alltid återvändande, al ltid 

figeiikännéliga grunddrag. Ett Råd är sä gammalt som Re
gering och Folk p& jorden. Rådslag före beslut gör sig 

lika naturligt gällande som enhet i utförande, och som —• 

der detta beror på många samtycke i lydnad. Enheten 

må man kalla huru som helst : det är den monarki ska pr in

cipen. Till rådslag fordras (leres, dertill befogades, biträde: 

det är den naturliga Aristokratien. Ôfverallt, h va rest man-

ge måste medverka till utförandet, — och här är fråga om 

^varelser, som icke endast kunna brukas såsom medel—måste 

dessas lydnad vara samtyckt: det är Demokratiens utgångs

punkt. Kriget har först gjort både samtycke och subordina

tion nödvändiga i större matt. Hären var den första natio

nalförsamling. Ständig kunde denna ej vara, både genom sin 

sammansättning och sitt ändamål; och likväl fordrades omkring 

Regenten en representation af samhällets mest betydande in

tressen, hvilka det var Regentens kall att höra och förlika, 

och denna fanns i samhällets myndigaste män, såsom Re-

gentens Råd. Det var den gamla Aristokratiska Konsel
jen — tillika den första permanenta representation — i 

saken, om ej till formen. — Ty desse Rådsherrar, tillika Höf" 

dingar, nog konungalike, omgåfvo väl ej alla, eller alltid 

Konungen, men voro dock hans naturlige rådgifvare. Rättig" 

heten, från att vara personlig, blef merendels ärftlig, o c h  de

ras fullständigare .'sammanträde —- Rådsförsamling, P«r" 
lament; Herredag, på en gång domstol, förvaltnings- o0*1 

krigs-konselj —- utträngde småningom den fordna militäriska 

folkförsamlingen, och detta i följd af det gamla samhällets 
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«gna krigiska tendenser. Höfdingarnes, i kriget-forvärfvade el~ 

1er förstärkta, myndighet ärfdes in pä freden. . Anföraren och 

lians närmaste män äro Fursten och Rådet. F råa, dem ut

går en kedja af egentligen för kriget beräknade, men under 

freden fortfarande afhängighetcr, som, befastade genom byte 

och föiläningar, först pä fiendens, med stigande makt äfven 

på landsmäns, bekostnad, blifva nya, snart de mest gällande, 

sam hällsband. Det kommer derliän, alt de förnämste beslu

ta, och lydnaden förstås af sig sjelf—utom för de nu «ana-

falt rådande (i ordets alia bemärkelser), h vilkas myndighe

ter tillika allt mer växa in pä den högsta, ömgifva och skym

ma den; tills de i inbördes oenighet förgås. Det är Feoda-

lismens nätural historia, olika under olika förhållanden, men i 

bnfvndsaken sig öfverallt lik. 

Vi lia nu att med näg'ra ord äfven förtälja den egent

ligen Rojalistiska Konseljens anor. Den bestod ursprung

ligen af njre män, den äter växande konungamaktens skick

ligaste och trognaste tjenaré ibland de små. Ty kungamak

ten växte genom att mot de störa förbinda sig med de små, 

och segrade slutligen, emedan de små äro många, och de sto

ra äro få. Efter segern sker en slags försoning. •— De stora, 

gamla namnen, helst med oskadliga innehafvare, synas äter i 

konseljen, under det de nye männen mest fortfara att göra 

arbetet. Konunga-makten vinner både på förening och del

ning. Den nya kungliga konseljen är någonting helt annat 

än den gamla aristokratiska och på sitt sätt uationala. Den

na har nu endera blifvit en Pairie, en Grandezza, på de 

flesta ställen med mer rang än makt (ty den gamla höga 

adeln förvandlar sig i hofadel), eller förblandas i ett stånd med 

den lägre adeln, som ökas genom kunglig bref-adel, och der-

igenom oupphörligt påmiones om sin fullkomliga afhängighet 

af Konungen. En stor förändring har skett derigenom, att 

kungamakten uteslutande tagit vapnen i sin egen hand. I 

äldsta tider var folket beväpnadt, sedermera de stores krigi

ska följe. Nu är Kronan ensam beväpnad. Med vapnen må-
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S U -  (len ha penningen i  sin hand ,  och nödgas begära den, 

h var den finnes,  Deraf det sa kallade tredje .ståndets bör

jande representation, h vil  ket för skyldigheten att  bevilja pen

ningar far rätt igheten att  :  inlem na underdåniga besvär.  Det 

tredje ståndet är ,  såsom sådant,  det både med det andehga 

och 'verkls llga svärdet obeväpnade, det näringsidkandc. Med 

ökade stående armeer och ökadt penningeliof,  .  blifva monar

kiens intressen pâ en gäng huvudsakligen militäriska och 

merkanti la .  Tillika stiga dessa intressens ömsesidiga fiend-

skao, ji i  mer de åtl i tas och sammanpressas,  och en på sam

ma gäng despotisk och köps-lagande âsigt af staten gör sig all t  

m e r a  gällande. Den hotar med fruktansvärdare följder,  i  sam

ma män som den oinskränktare konungamakten i  Europa sjelf  

blir  gammal,  och såsom gamla makter pläga, begynner släp

pa efter och öppna ti l lfälle för sina organer och all ierade, 

att  både öfva. och anse makten såsom deras egendom. Det 

sker genom embetsmannaväldets sammansmältande med de 

privilegierade - s tånde n. Da uppstår så mycket snarare 

en schism e m e l l a n  Äromm â ena sidan, som försvarar ge-

nonï sina: soldater,  förvallar genom sina cmhetsmäiv, ski

par rätt  genom sina domare m. rov y samt â andra sid«« 

det . försvarade, förvaltade, dömda m. m., jalket, Som be

talar ± och endast representeras (r fall äfven delta ej k-'111 

mtd vikas) ' ;  för '  at t  betsla.  Det latlar,  \ följe häraf,  lät tel ig*1 1  

hela regerings-förhållandet såsom en slags entreprenad $ 0e'1  

vill  se IWad det '  har :  for sina penningar;-  1, varv id det sluth 

gen kan I-ömma, och ti l l  en del Ivar 'kommit pa försöket af 

hellre '  regera sjélf .  
De Europeiska monarkierna ha öfvei 'lefvat franska 

volntionen, och dess • närmaste- bâclé - inre och yttre skaknin'  

gar.  Men den bar lemnat varaktiga verkningar,  mid t  ibland 

h-viHcade befinna sig.  Dessa verkningar sammanträffa 

i folkets allt mer framträdande betydenhet och infly te 'se '  
I  både i moraliskt,  polit iskt,  mili täriskt oeh civil t  alsécn-d®» 

och den- samma tid, som fordrar en nationell uppfost! 
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,eu national beväring, eu national representation, fordrar  

ock eu national konselj. Ej säsom ansage vi  oundvikligt ,  

at t  sådana uya inrättningar skulle förstöra -de -gamla,  egnade 

ät  samma ändamål .  Vi.  bek änna uppriktigt  al t  vi  i  det ta  af-

seende tro pâ en ömsesidig modifikation,  historiskt  sannolik,  

om någon t ing.  sådant  kan sägas om framtiden,  och teore

t iskt  e j  blott  möjl ig ;  utan nödvändig,  hvilkct  vi  aase k ut i  u a  

i  a l lmänhet  bevisas.  — :  Så,  för  at t  genast  ut tala modifikatio

nen i det  ämne,  som nu närmast  sysselsät ter  oss,  förmena v i ,  

at t  en national konselj  ingalunda derföre behöfver upphöra 

at t  vara rojalistisk, utan tvertom bör blifva det  i högre 

och sannare mening än förr .  

Jag begifver mig genast  pä den för min åsigt  ofördel

aktigaste grund,  då jag begynner med at t  t i l ls tå- ,  eller,  om 

man hellre vi l l ,  pasta,  at t  det  nya konsti tutionell t  monarki

ska systemet i  Europa t i l l  en början i :o blifyi t  ko pierad t  ef ter  

et t  i f lera afseenden missförstådt  original ,  2:o al l t  hi t t i l ls  be

funnit  s ig,  och ännu befinner sig i e t t ,  spänd; . fö rhållande 

emellan två yt terl iga tendenser,  som bägge gä ut  pä at t  dra

ga det ,  antingen baklänges el ler  framåt (vid svansen el ler  . 

öronen,  om inan förlåter  et t  så lägt  ut tryck);  men i bägge 

lal len på sned och ur  banan.  Det missförstådda mönstret  är  
!England. De bägge ytterl iga tendenserna äro ä ena sidan 

(den gamla Regimens, å den andra den nya Bepublika-
nisniens. l . )et  fordras en stark t ro,  skall  man säga,  at t  i  

e t t  sä t i l l tvifadt  system si-  f rön t i l l  varaktiga frukter .  Ja»'  ä r  " '3 » O £) 
en ibland dessa t rogna;  och,  då jag för  min del  icke börjat  

med tron för al t  s luta med tvifvol ,  utan tverfom börjat  med 

tvi l let ,  för  at t  komma ti l l  t ron,  så torde jag ej  heller  s trax 

lört jcna namn af lät trogcn;  helst  om det  skulle visa s ig,  at t  

just  en granskning af  de anförda olägenheterna öppnar rum 

för hoppet .  

Det  f inns intet  land i  Europa,  som, med en så stor  grad 

jaf frihet, trognare bibehållit hvad vi kallat den gamla ari
stokratiska konseljen,  än England.  Vi ha se t t ,  at t  denna 



tillika var på sût sätt den första nationalrepresentation. Man 

kan säga att Engelska öfverhusetJ  ehuru med Ronungarnas 

bidragande inflytelse, sjelf småningom gifvit sig sitt eget un

derlag i underhuset> hvilket man, tili sina första elementer, 

kan anse såsom ett utskott af det förra. Redan tidigt hade 

det gamla enkla Parlamentet, utom de som suto der med 

personlig r ätt (de andeliga och verldsliga Lorderna), äfven 

valda deputerade för landets särskilta distnkter (Grefskapar

na). Ursprungl igen tillhörde desse samma adel, skddes blott 

såsom de större och mindre Baronerna, och delibererade 

i samma rum. Med tillträdet af städernas deputerade, som, 

först föranledt genom en bland Lorderna, af K onungarne se

dermera upptogs och fortsattes, samlades småningom alla val
da deputerade (så för Grefskaper, som städer) i en säi skilt 

kammare, och fingo första rösten i alla bevillningsfrågor. Sa 

uppkom ett underhus, och så koin det öfra att  bli Englands 

enda titulerade adel (Nobility); ehuru en annan, genom för

mögenhet och ofta genom börd, adelig aristokrati (bad man 

i England kallar Gentry) fanns, och inom sig har familjer, 

som räkna äldre anor än sjelfva Pärerna. Sålunda, då ej 

blott underhusets förnämste medlemmar, de deputerade for 

Grefskaperna, tillhörde en fordom gemensam adel, utan de» 

possessionerade Engelska Gentiy tili en stor del uppträdde 

I tillika såsom representant för städerna, blef detta hus äfve» 

öfvervägande aristokratiskt, oeh har fortfarit art rara det» 

dels genom denna sin sammansättning, dels genom öfveihu 

sets inflytande på Talen *). Englands författning har haft si  

na till en del högst våldsamma skiften, under inflytelser ba 

de af en till despoti gränsande Konungamakt, oeh af dem" 

kratien (den förre måste hemma vika forden sednare, och de» 

'*) Vi hänvise till en pä stor historisk kännedom grundad, kort o fvC^ 

sigt af Engelska konstitutionen {Vue générale de la Constitution 

l'Angleterre par M. J. Fraser Friseli, 4:mc Edition Paris « 

ända till reformbilleri, som inskränkte den aristokratiska f  cJ S  

sen pä valen. Boken, ehuru skrifven pä Franska, är iörfatU 
Engelsman: 
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sed wire s jeIf vika till Amerika); men dess hufvmlkarakter •—en 

genom kronans inflytande och genom industriella intressen 
tempererad aristokrati —- bar länder många år hundradens vex-
]ingår allt mera utbildat sig; till dess ett handelsväldeså

dant verlden ej sett, i sednaste tider börjat rubba och omstärn-

ma denna temperatur. På det hela är den ännu herrskande, 

men kämpar mot den rörliga förmögenhetens nya oerhörda 

makt, som begynner öfversvalla den gamla jordägande En

gelska aristokratiens grund. Ännu består dock denna, af ål

der stark, fast mer genom seder än lagar. Dess förnämsta 

stöd är iiemligen ej en politisk, utan en civil institution, sjelf 

mer sed än lag, den hela England genomgående förstfödslo-
rätten. 

Redan af denna korta framställning torde framlysa, hu

ru vida det var lätt, att endast med öfverflyttande af Engel-

jska former grunda det konstitutionella systemet i Europa —• 

former, som anbefalla sig geuoui utseende af allmängiltighet 

åt teorien, men i sjelfvä verket h vila på en specifik egen

het, som förnämligast gifvit dem sammanhang, rörelse och 

lif. — Det till utseende allmängiltiga, var denna blandning 

af monarkiska I aristokratiska och demokratiska elementer, som 

nämde författning erbjuder. Dessa elementers förmenta jemn-
vigtj var livad teorien i synnerhet prisade. Men då jemn-

vigten är stillestånd, och det är i rörelse man både skall 

se och bedömma en konstitution, såsom hvarje annat ej död t, 

utan Iefvande väsende, så var det Engelska konstitutionens 

rörelse man tvertom bord« söka förklara och imitera. Nu 

har man klagat, att de efter Engelskt snitt tillskurna konsti

tutioner på fasta landet ej rätt velat gåj utan födt af sig 

detta stillestând fullt af oro, detta makande oeh späntande 

fram och tillbaka emellan statsmakterna, som vi ofvanföre 

påpekat. I sjelfva verket, om Aristokratien — ehuru den 

till borgerlig frihet mest utbildade i verlden —• var i Eug-

land öfver vägande, blefve egentliga frågan, livar man nu me

ra hade den, och hade den sådan> för att få de ffler detta 
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mönster bildade författningar att  ga. — Sjellva originalet 

fbegynne.r nu halta; och frågan liar sina svårigheter i  ett  

t  ide h va rf, ,  h vars kännetecken är,  att Demokratien i  don: fått  

ti y fart.  
Monarkiska t  aristokratiska och demokratiska ekinenter, 

mer och mindre utbildade, finner man, vid närmare efter

seende,.  i  alla författningar. Åfven i Österländska, eller halft 

Österländska despotier finnas de bägge sednare, i en Divan, 
en Senat och i- e n municipal- eller kommunal-iovhUxung, 
i  ii  vilken folket sköter sina egna lokala angelägenheter.« För 

öfi-igt,  så .vida sädana författningar gå. ut på. att  undertrycka 

ail ,  äfven en laglig..opposition-, utsätta de sig sjelfva i stäl

let för den olagliga. Politiskt verksamma framträda ari

stokratien och demokratien i despotier endast ögonblickligt 

-och såsom uppror, merendels blott för ombyte af herrskare, 

h vilket sker endera genom en aristokratisk h ofin t  rig eller 

en militäris.k insurrection ;  ty armén ,  den oinskränkta mak

tens fruktansvärdaste medel, är tillika denna makts största 

fara, såsom en hemlig demokrati under vapen. I '  r i-stater,  i 

bvilka de äfven här verksamma monarkiska och aristokratiska 

elementer blilvit så vida af demokratien utplånade, att allt 

Ivtlei1• m ajoritetens despotismj i  stäl let  för en endas j, ä ro, 

såsom en motsatt ytterlighet,,  underkastade liknande vådor 

på annat sätt,  och de Nord-Amerikanska begynna se sig om 

efter ett  lagligt stöd mot massans,,  lagen genombrytande, vil

jor för ögonblicket.  
Europa, geografiskt,  som politiskt,  ställd mellan ytterlig

heterna, har af ålder varit  den allsidiga politiska utveck

lingens iiem-:.;  och vi,-,  som ej kunna lefva pa (örtviflan, hop

pas tio.it  skall förblifva det.  Denna utveckling har hittills 

succesivt förnämligast visat sig under aristokratiens och roya-

lismens aspekter, utan att dessa kunnat utplåna hvarandra 

eller det tredje demokratiska, på en gång dem motsatta och 

med dem sammanhängande, samhällselementet,  som nu sjelf-

stand i ga r e träder i dagen. Allas inner l iga sammanhang- röje r 
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s ig'  bäst dei ' igenonij alt  de'arbetat för hvaraudi-a.—• Aristokra

tien var  statens representant, tills den monarkiska enheten blef 

en fullständigare. Den har, uppfostrat folkel. De fä gjor

de, med eller mot sin vilja, förarbetet för en: denne har, 

med eller mot sin vilja, förarbetat för många. Så har kret

sen af politiska rättigheter allt  mer vidgat sig. Men livar

ken den ende elier de la eller mängden skall herrska, utan 

'•Rättvisan , som är för alia, och oj ver alia. 
Man så all  förebrå oss, att ,  med en abstrakt trivialitet ha 

velat a (Tärda den..  svåraste fråga- Latorii  oss etncdlei lid .se 

livad som lianer i denna trivialitet! — Den, skulle vi t io, O o 
ligger: att  det finnes en rättvisa i  och för sig sjelf,  oalhängig 

af både befallning och överenskommelse, Guds lag i men-

uiskans samvete, byars utveckling till  allt  klarare och all

männare medvetande är inensklighetens uppfostran: att  denna 

lag, eleu inre regeln för all  annan, tillika bjuder pa en 

gäng lydnad för och fullkomnande a( yttre lag" och ordning, 

men endast genom lagliga medel; och att dessa medels verk

samhet för ändamålet törst lörsäkras genom den fria rösten 
att kunna tadla äfven hv ad man underkastar sig. VI tro oss 

ha uttalat grundsatsen för allt konstitutionellt  regemente, för 

cii/t civilt  framskridande, för all lagbunden bade styrelse, 

och frihet. Den är: lydnad för gällande lag, men öppen 
! rätt att fordra en bättre J och fri diskussion om med
len der!ill. Med dessa trivialiteter är det slut pa vår po

litik j '  :—- ocl.1 vi veta intet annat svar pä den fråga, frän h vil

ken vi utgått:  huru skall i borgerliga samhället oppositionen 

göras laglig ? 
Det återstår att  draga några, dels allmänna, dels oss 

närmare rörande, följder af det anförda. — Den gamla ari
stokratiska konseljen var den första organen för den näm-

jda fria diskussionen: den rojalistiskaj  sådan vi sökt karak

terisera den, blef den andra ;  den, enligt nyare monarkiens 

fordringar sig bildande nationala„ med allt  livad denna be

nämning innebär, blir den tredje. Mait ser en graduell ut-



vidgning af diskussionens område. Den första var uteslutan

de de jå mäktiges: den andra lät förnämligast böra sig 

inom de privilegierade stånden, först organiserade såsom 

royalismens milice, sedan delande med den makten ; i den 

tredje bar folket falt stämma. Dertill måste läggas, att all 
konselj nödvändigt är eller blir aristokrati j endast omby

tande natur efter samhällets vexlande skick. Yi tia nämt 

de tre sambälls-elementernas oförstörliga samband, i (ölje 

b vara f de förarbeta för hvarandra. Med andra ord vill detta 
sä"-a att ur hvar och en af dem, såsom lagd grund, utbilda ö y 
sig de andra pä olika sätt ocb under olika färg. Sa ha vi b ör

jat med den första böfdingalika naturliga aristokratien: vi ha 

sett d en andra rojalistiska, bildande sig först under kungamak

tens skydd och sist genom privilegier p;i dess bekostnad. —• 

Hvilken vore väl den demokratiska tendensens aristokrati i 

Svåra tider? -—- Iter en naturlig, men civilisationens natur

liga, aristokrati: moralitet och intelligens. 
Yi utmärkte tvänne motsatta falska tydningar af det 

konstitutionella systemet i Europa, och som under dess när

varande, ännu ej fullt bestämda, skick söka vända sig dess 

former provisoriskt till godo, den absolutistiska tydningen 

af ett, den republikanska af ett annat parti. Det enas val

språk är: Konungen regerar (sa vidt möjligt) allena; det 

andra: Konungen regerar (så vidt möjligt) ickej men har 

namnet sa länge, tills namnet kan flyttas att förbli!va der 

makten är, nemligen bos folket. livad af den nästförflutna 

periodens aristokrati är qvar, drifver mest den förra tydnin
gen; och äfven konungamakten, som behöfver en aristokrati, 

bar kanhända trott sig genom denna fä styrka mot in kräk t-

ningar. Erfarenheten tyckes ha visat, att den derigenom 

blott pâ en gäng utsträckt och försvagat sin försvarslinea. 

Thronen bar egentligen först blifvit högsta maktens säte ge

nom segern öfver den gamla och feodala aristokratien; den 

sednarej, genom kungliga privilegier skapade eller omskapade, 

aristokratien har uppväxt i thronens skygd, och känner sig 
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nu mer ün iiä^otisin IÏCIi of v o det. Jiiii konselj ? li( voti «.ii " ö 
samma anda, handlar derefter, drifver på det kungliga pre-

i-o<rativet -och blottställer det. Till sin bestämmelse Rege li

tens moraliska och politiska lifvakt, hvad skall man säga, i 

fall denna lifvakl tror sin skyldighet som sin säkerhet fordra 

att retirera bakom thronen, och sjelf yrkar och gynnar en 

sådan tydning af tjenste-reglementet? — Det är en royalism, 

lika jalskj som den republikan i sm, mot hvars faror, Under det 

den framkallar dem, denna slags royalism ständigt ropar. 

Vi ha kommit till den kinkiga punkten af Rådgifvares 

makt och ansvarighet. Afven härutinnan liar den kontinen

tala teorien trott sig kunna efterbilda den Engelska författ

ningen, utan att i verket äga dess vilkor. I England föres 
Konungens regering genom en Ministère, merendels beståen
de af tolf de mest influerande Parlaments-ledamöter, till 

hälften tagna ur lnardera huset. Till formen nämner dem 

Konungen, men hans val är inskränkt till dem, som genom 

'sitt eget och Kronans inflytande kunna räkna på majoriteten 

i Parlamentet, emot hvars vilja ingen Ministère kan forme

ras. Förlorar Ministèren majoriteten, så återstår för Konun

gen endast att upplösa Parlamentet och vädja till nya Parla

mentsval, eller att bilda en ny Ministère ur oppositionens 

jlecfer; och lian är säker att regeringen går sin gång lika väl 

med de Ministrar, som han måste taga, som med dem han 

måst förafskeda. Orsaken är att de bägge partierna i Par

lamentet — det Ministeriella och Oppositionen —• med undan

tag af platserna — ha huvudsakligen samma intressen, den 

Engelska aristokratiens *). Reformbiïlen har först i sednaste 

; tider gjort en rubbning i denna Engelska författningens lik

formiga rörelse. Det finnes nu mera ej blott tvä, utan liera 

jpartier i Parlamentet. En Ministère k a n  hädanefter der min

dre räkna på en fixerad majoritet 5 men dess resignation be-

>) Hvarföré ock det Kungliga Veto vä! körer till denna konstitutions 
tcoi'i j men scdsii mer ùxi ett sekel ej till dess pivixis. 



:<1 Dep uis le  bill de Reforme, ou ne peut plus dire qu ' i l  n'y a que 
deux partis dans la chambre des Communes, et que le Ministère doit 
dissoudre la chambre ou s'en aller s'il perd la majorité. Sans doute, 
s'il était toujours en minorité, i l  faudroit bien qu'il prit un de ces 
deux partis. Mais désormais il sera bien difficile, qu'un Ministre 
quelconque ait jamais ce qu'on peut appeler un majorité fixe. «e  

Générale de la constitution -de l 'Angleterre, p. 137. 
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l iöfver  e j  heller genast ,  vara en 1 öljd  deraf ,  a t t  den bef innei  

s ig  i  minor i te ten  *) ,  ,  England har  så ledes ;  upphör t  a t t  i  den - 

| i )S  punkt  vara  fu l  K renlär ig t  •  och  . s je l fva  or ig inale t  har  b l i f -

v i t  s ig  o t roge t ,  under  de t  imi ta t ionen i  I '  r ank r ike  mast  v ika  

för  Ju l i  thronen med de  republ ikanska  ins t i tu t ionerna .  

Den ena  fö l tydningen,  af  den  kons t i tu t ionel la  monarkien ,  

den absolut i s t i ska  har  nära  ha i t  s in .  t id ;  å ters tår  den andia ,  

k len  republ ikanska ,  och a l t  domina  af  dess  medel ,  s tä l ln ing 

'och  karakter  i  Europa. ,  synes  Ufven dess . f ramfar t  a l l t  mer  

b l i fva  dess  neder lag .  Dess  vå ldsamma angrepp i  t a l ,  skr i f t ,  hand-

l ino-  pâ  den bes tående ordn ingen,  bvi lken i  Europa med.  d en 

monarkiska  pr inc ipen är  så  inför l i fyad,  dess  vädjande t i l l  

massans  pass ioner ,  dess  p lanterande af  s ina  fanor  i  synnerhet  

ib land den hop,  som utan  uppfos t ran  och u tan  egendom,  

[e l ler  ef ter  för lus t  a f  bâcle  heder  och förmögenhet ,  ä r  s ta tens  

na tur l iga  f iende ,  dess  hemliga  e l le r  uppenbara  hyl lande  a l  

upprore t  såsom medel ,  l ia fva  mer  än  något  annat  b idragi t  

och skola  mer  än  något  anna t  b idraga  a t t  b i lda  en ,  af  da

gens  opinionskas t  oberoende,  kompakt  major i te t  för  den lag

liga ordningen ined dess eviga grundsats, att all olag skall 
lag!igen rättas, och på  hvi lken major i t e t  reger ingarne  kun

na  räkna,  om de  nemligen s je l fve ,  i  för t roende på  en  rä t tv is  

sak, halva fasthet och mod att letnna del medel oantastadt, 
I  som,  ehuru  nära  de t  synes  bes lägtadt  med faran ,  l ikväl  ä r  

de t  enda,  som försäkrar  g i l t ighe ten  och I ramgangen a l  lagl ig  

både ordning ocli förbättring: den fna diskussionen. 
1 sje l fva  verket  ä r  denna e t t  så  oundgängl ig t  korrekt iv  i  

a l l  reger ing ,  a t t  de t  v isar  s ig  i  mindre el ler  större omfång 

l l t i  a l?  sådan.  Åfyen sj elf her skaren omgifver  s ig  med och 



kör  et t  RM; och den störste har  fal l i t ,  emedan han e j  velat  

höra, och endast  tå l t  en omgifning,  i  I i  vilken s lut l igen ingen 

velat  ^ v â g a  en s a n n i n g  p â  en o n M  Redan i den äldre kon

s t i t u t i o n e l l a  monarkien har  denna diskussion e t t  dubbel t  fal t ,  i  

konselj och representation. I  den nyare, der  de bägge 

s is tnamda äro närmare lorcnade,  l ia r  denna diskussion t i l l ika 

fa t t  en ny,  t redje ,  makl ig  organ — pressen -  "denna 

utomordent l iga af  godt  och oncl t  så  blandade makt"  — säger  

en utmärkt  pol i t isk förfat ta re  -  "ait , ,  u tan den,  fr iheten e j  

skul le  kunna M\a,  och a t t ,  med den,  ordningen med moda 

kan bibehål la  s ig*) .  Den gamla monarkiens anhängare anse 

den g e r n e  ni  igen för  e t t  republ ikanskt  ondf ,  för  h  vare  goda 

de äfven betacka sig. Visst är, att den i demokratien 

visar  s i n  störs ta  och vidsträcktaste  makt  — vi t i l lägga:  ända 

derhän,  a t t  pressen,  som i s ig  s je l f  b lot t  är  medel,  kan vän

das emot si t t  ändamål,  som är  der i  f r ia  yt t rande-rät ten;  så  

a t t  dennas undertryckande i  despot ier  så  väl  som i  demokra

tien i de förra Utan press, i de senare med och genom 

preisen,  — äfvcft  b l i r  en ömsesidig berör ingspunkt  af  tvenne.  

yt ter l igheter .  Natur l igt  nog;  da öfveral l t ,  hvaresf  en makt  

herrskar  enväldigt ,  det  må vara  despoten el ler  massan, den 

fri i i  diskussionen,  enda vi lkoret  for  lagl igt  f ramskridande,  un-

'dert ryckes,  sa  a t t  . samhäl le t  i  s t ä l l e t  måste  röra  s tg  genom t id

tals  å terkommande revolut ionära ryckningar .  

Att  de  N o r d -Amerikanska fr is ia terna,  med demokrat iens  

al l t  mera i  dem utvecklade a l lmakt ,  bel inna s ig  på en väg,  

som utsät ter  för  sådana faror ,  a t t  de l ia  e l ler  begynna fä  — 

mer press, än yttrande-rätt ,  — är et t  faktum, för  hvi lkct  

vi  kunna framstäl la  intyg af  personer ,  som gtundi igast  

ra t  deras  förfat tning,  med förkär lek anse hela  deias  samhäl ls  

I»') Cette puissance extraordinaire, si étrangement mélangée (le biens et 
de maux, que sans el le la l iberté ne sauroit  vivre, et  qu avec elle 
l'ordre peut à peine se maintenir. Tocqhèville, de. In Democratic en 

• Jmeriquc. Bruxelles 1835. H. 23. En af de häst« h öcW'-jhg; 

någon kan låsn. 
J U ' /  _  V 1 '  h>-_ 



inrättning, ja af Amerikanare sjelfva. "Majoriteten" — säger 

en af oss redan citerad förträfflig författare — ' liar i För

enta Statcrne ett omätligt inflytande i verket, och nästan en 

lika stor i opinionen. — Da den en gäng är bildad i en frå

ga, finnes intet motstånd, som blott kan, uppehålla dess fart, 

och gifva den tid att höra deras klagan, som den i förbigå

ende krossar. Följderna af detta tillstånd äro bedröfliga och 

farliga för framtiden." Och pä ett annat ställe: "ibland den 

otaliga mängd, som i Förenta Staterna tränges på den politi

ska banan, har jag sett temligen lä, som visa denna man

liga uppriktighet och oafhängighet i tänkesätt, som ofta ut

märkte Amerikanarne i förra tider *)." Han tillskrifver det 

"verkan af majoritetens ständigt växande despotism **)," j«-1 

yttrar sig: "Jag känner intet land, hvarest i allmänhet herr

skar mindre sjelfständighet i tänkesätt och verklig frihet i dis

kussion än i Amerika ***)." Det är likväl en författare, som 

tänker störst af alla vi känna, bade om Amerika såsom det 

är och om dess framtid. — Eu bekant författarinna, med 

afgjordt Amerikanska tänkesätt, yttrar om den nuvarande Ame

rikanska tidnings-pressen ^): "Det är svårt att säga livad i d en 

är värst — det vidsträckta utspridandet af hvad icke är sant, 

eller undertryckandet af hvad som är sant. Det är ingen 

hemlighet, att habila personer i Washington skrifva bref om 

regeringens politik och skicka dem till Unionens aflägsiia 

ste vrår att der intagas i ortens tidningar, hvarefter <'e  

samlas i Regeringens blad i Washington, såsom bevis pa all

männa opinionen. Det är ingen hemlighet, att tidningar 

frän Unionens södra del (Slaf-Staterua) hålla undan i sina  

kolumner all underrättelse, som skulle kunna upplysa läsare» 

när eller fie trail, om det verkliga samhällstillståndet 

*) Tocqueville. 1. c. II. 160. 
**) Il en resuite un abaissement générale dans les amis. II. 177, 179. 

***) II. 472. 
f) Miss Martineau. Society in America. London 1837. 
ff) Författarinnan anför deraf ett rysligt exempel, som föll under i«® 

nes egen kännedom. "Two men were burned alive without tria 
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— "Det är ingen hemlighet, att det systematiska ovett, med 

hvilka tidningarne pä en sida anfalla kandidaterna af den an

dra, är orsaken att mänga hedervärde män afiskräclcas frän att 

egna sig ät det offentliga lifyet. Min sagesman berättade mig 

om en tidningSskrifvare, som vunnit några tusen dollars genom 

ovett mot en man, och tillade skämtsamt, att den som blef-

vc ett sådant föremål, borde kunna göra anspråk på en viss 

del af profiten." En Amerikanare af Europeiskt rykte skrifver 

nyligen *); "Den förnedrande last, hvarmed Amerika är be

satt, är den moraliska feghet, genom hvilken folk bringas att 

köpslaga med hvad som kallas allmän opinion, ehuru sådana 

opinioner äro blott konststycken, satta i rörelse af den minst 

repektabla och mest förderfvade delen af samhället, för de 

ovärdigaste ändamål." — "En uppenbar oärlighet i tänkesätt 

genomgår sjelfva publiken, som begynner med en vådlig lik

giltighet anse handlingar af enskilt brottslighet, hvilka på det 

närmaste röra statens anseende, säkerhet och rätta förvaltning." 

— "Vi äga en ensidig både tal- och tryckfrihet." —- "Hvar-

jc hederlig man medger, att pressen i Amerika är på god väg 

att blifva odräglig. Med befrielse från främmande aristokra

ters tyranni, hafva vi i vårt eget sköte skapat ett tyranni af 

så olidlig natur, att en förändring af ett eller annat slag blir 

oundgänglig **)." 

Med yttre tvångs-åtgärder dämpas ej ett sådant ond t, der 

det en gäng finnes; och att detta, det sämsta i tide n, verkligen 

finnes, sammanhänger tillika med det bästa i tiden, nemligen 

det gemensamma intresse, som allt mer förbinder det enskilda 

med det allmänna. Derigenom har opinionen mer än någon

sin blifvit en makt i verlden. Den kan förvillas genom sina 

tlie gentlemen of Mobile, just before my arrival, and no Newspaper 
even alluded to the circumstance, tilt many months af terwards a brief 
and obscure paragraph in a Northern Journal treated it as a matter 
of hearsay." 

*), J. Fenimore Cooper. England with Sketches of So ciety in the Me
tropolis. London 1837. 

*,*) Cooper 1. c. III. 201; III. 9; II. 265. 



ejma medel D 
0  genom pressen framför al l t  meii  den äi  e i l  

far l igare makt undertryckt ,  än da den ä r  f r i t t  spridd och genom 

sin spridning fördelad *).  Fenomenet,  sasoni sagdt,  l iggei  

t iden,  utom hvilken det  är  fåfängt at t  vi l ja  s täl la  sig.  Ma" 

måste tver töm stäl la s ig midt  i den samma, och med dessert  

goda bekämpa dess eget  onda.  Opinionens falska makt l igg e r  

1 anspråket ,  at t  meningen är regeln för  det  rät ta:  dess san

na deri,  at t  det  rätta blott  ger  verklig kraft  ät  meningen-

jÂterstâr  således at t  med den bättre öfvertygclsc» bekämpa 

Iden sämre. 
Vi äro olyckliga at t  endast  kunna föreskrifva simphciA, 

och at t  åter  komma med en tr ivial i tet  för  at t  lösa en stiw 

svårighet .  Emellert id torde man uthärda med alt  ännu lu>n» 

en konsekvens af  denna tr ivial i tet .  Vi ha mer än en gäng 

talat  om de tre samhällselementernas sammanhang,  hvarigenon» 

de  genereras ur  hvarandra,  öcb t i l l ika hänvisat  pä hur 

yt terl igheterna slå om i  hvarandra,  en endas välde i  mäl% 

denSdespotismen i anarkien och tvertom. Såsom Jörstöian< 

framträda de yttersta blott, sa snart det medlande elementet eJ 

feriereras, ulan utskjutes. Vi ha framkastat den fragan, 011 

» /7 /*/*' 
ej  äfven den demokratiska tendensen kan af  sig föda en 

stokralij och sökt  aogilva af  l ivad beskaffenhet  denna bor '« 

vara, för att bestå inför en tendens, som eljest fräter all. .ar»**10 

krali ,  med inbegrepp äfven af  penninge-aristokratien,  som < e  

jsednasl hjelpt att framkalla **). Vi ha nu kommit till sätt ^ 

l iuru en sådan aris tokrati  endast  kan alstras? Genom 1« ^ 
* * 

annat ,  än den bät tre öfvertygelsens kamp med den sämre,  
at t  

>; C'est «n axiome politique aux États-Unis, que 1« seul moyeu ^ 

neutraliser les effet, des journaux est d'en myU.plicr le 
One ceux qui veulent faire des revolutions a l  aule de la presse 

chent à ne lui donner que quelques puissan's organs, je l e comp „ 

mais q u e  l e s  partisans officiels de l 'ordre établi e t  l e s  soutieus ^ Jg  

r c l s  d e s  l o i x  e x i s t a n t e s  c r o i e n t  a t t é n u e r  l V t i o n  d e  l a . p i ç .  ^  
concentrant., voila ce que je lie saurois alisoluraeiiI .comprçm i 

ejueviUe IT. 26, 27. 
**) Sâsîitn Amerikas exempel nyss vis-ar. 



aU de bästas vett och vilja blir samhällets regulator. Der» 

till fordras både diskussionens oförminskade allmänna frihet,-

jäfven medelst pressen — det är eldprofvet — och sanningens 

i i n öd ,  som endast kan skänka antingen seger, eller ett nederlag 

ijforutan blygd. Det skall tillika återföra samhället till dess reli
giösa grund; ty alt sta upp för sin öfvertygelse är reda ii re 

ligion. En sådan aristokrati — nu mera stödet för àll att-

nah, och i h vilken all annan måste förvandla sig, vid straff att 

eljest ga under — an sådan aristokrati, tillika endast möjlig 

att bilda, ur den nyare tidens egen princip: likhet inför lägen 
och befordran (medborgerlig inflytelse) enligt förtjenst 
är den  samhällsmakt, h  va ra tillvarelse och förbund med dö 

öfri<*a, eller livars uteblifvande och undertryckande, genom li vil

ken despotism som helst, närmast i politiskt afseentle forde 

komma att bestämma vart tidehvarfs öde. 

Vi ha dragit vara allmänna slutsatser. Nu med några 

ord tillämpningen pä oss sjelfva! 

Sverige har, såsom de flesta samhällen, i forntiden inom 
'O ' , 

sig hyst den gamla aristokratien af Höfdirigar, ibland dem en 

med Konunganamn, bredvid hvilka folket framträder såsom Lands-

här. Dess förbindelse, till sin mest krigiska dél, rned Ho(din

ga me, småningom ännu mera än med Konungen, har, jemte 

dessas makt uti de i Konungens namn gifna Läneti, varit feo-

da lis mens framgång, till sin orsak gifven hos oss sasont öfver-

ALLT • ehuru framstegen varit olika. EKGELBRÈKT, ST-BRABKE, 

GUSTAF WASA uppkallade den gamla Landshären emot denna 

aristokratiska makt. GUSTAF, Konung, befann sig i förhållan

den, att till en del bryta och till en del förbinda sig med den 

samma. Det bief en kamp, som varade till och tued CARL 

IX, och som förliktes så vida med GUSTAF ADOLF, att adeln, tiädde 

under kunglighetens baner, ej utan medgifvanden â dennas si

da, hvilka, efter hjeltens fall, förde till en fullkomligt aristo

kratisk regering, fåfängt bekämpad af CHRISTINA, som uppgaf 

lstriden, med äröMlä krig nedhälleu af CABL X, utan annan 

2 
" Litteratur-Bladet N:o S. _ 
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mot v igt än sin egen söndring under den följande förmyndare

styrelsen, si ull igen bruten af CAUL XI, och af CARL XII be

handlad med segerns rätt. 

Vi återkalla i minnet livad vi i allmänhet sagt om den 

sednare, under kungamaktens .skugga uppvexande aristokratien 

•—i hos oss under krig och förmyndare-regeringar uppstigen till 

större inflytande än i inånga andra länder. Denna aristokrati 

under l-ojalismens fana, skiljer sig derigenom öfverallt frän den 

äldre, att den är en kungligt privilegierad. Den slutar ge-

menligen med att vända privilegierna emot deras källa; men 

denna här likväl i principen en makt, .om, förbindande sig 

med samhällets öfriga elementer, förmår sänka det usurperade 

väldet. Med CARL XI sön k den högsta privilegierade aristo

kratien hos ôss, men sjelfva privilegii-systemet försvagades blott 

pä sin högsta grad, för att stärkas på en lägrej det kotte* 
giala administrationsväsendetj hvilket till och med CARL 

XII lät stå, under det han, öfverallt bredvid det, ställde 

provisoriska, våldsamma undanlags-myndigheter. Med hans 

fall framträngde på en gång obändigt den gamla stånds-

aristokratien, Under det köllegialväsendet tillika söndrade sig 

från sitt kungliga upphof. Allt tog sitt, sin större och min

dre makt, sin lilla sjelfständighet> sitt sjelfsvåld i Sverige 

utom kronan, i h vars namn allt detta skedde* Den 

förstå längre fred, efter så många krig, den första lisa, ef-

>ter - ett verkligt förtryck^ sjelfva partiernas strider,: innan 

de upplöste sig i fullkomlig splittring, skulle nödvändigt föda 

'Ttågrå-j- • enslulta glädjande • frukter. Pä det hela följde , efter 

en lid af våldsam spänning, en annan af söndring och upp

lösning. Det är ifrån denna lid, utan stora ledande idéer, utan 

1.varken monarkisk hållning, eller republikanska dygder, som 

stånds-, korporations-> privilegii- och skrå-anda i syn-

herhet sig* emellan delade fäderneslandet, som Svensk frihet 

•fick ett falskt språk, och Svensk opposition bief ett käbbel, i 
«hvilket, genom dunsten af de stora orden, i grunden fram

skymtade den Svenske Adelsmannen, Presten>. Borgaren 



•med sina enskilda små intressen; och det lyckades mer och 

Imindre att få Bonden till att gå i deras ärenden. — Man 

tycker sig höra ett oväsen i alla portgångar, som slutligen 

bief ett oväsen på gatan — tills en Konung, stark genom 

nationens missnöje med sina ordförare, måste stiga fram och 

befalla tystnad. 

GUSTAF III räddade konungamakten, och ett lif till, • r  

• mer än för lians eget var vådligt — nemligen öfverletvorna 

af aristokratien, som slutligen hade varit hotade al de ofrälse 

fstânden, Han trodde sig kunna förmedla royalismens och ari

stokratiens intressen, ined att taga makten för sig, och nyttja 

den sednare såsom en rojalistisk dekoration; af hvilket slag, 

!(Svertges gamla ära inbegripen) allt för mycket fanns under 

'•denna regering. —• Han misstog sig. — Det lysande förhänget 

ett ögnablick, — och visade en konung i sitt blod. Hans 

förlorade på åsynen förståndet, slutligen kronan, och 

Sverige gjorde åter en revolution; efter hvilken, —- utom ett 

af rikets område, — mycket af det gamla förbiet ' 

Närmast dess åldriga thron, kallades nu först en ädel Prins, 

som döden skördade på dess trappor, sedan en stor Häriorar« 

ur  frihetens leder, hvilken, efter att lika kraftfullt' soin M«kt 

lia inledt Skandinaviens öden på en ny bana (full af iramtHi, 

genom förbundna national-intressen, för hvilka, i så många al

seenden, genom natur, språk och seder, en gemensam grund 

finnes lagd), nu på Sveriges thron här lefvat länge nog, att, 

ommfven af det välbekanta käbblet, anklagas för förluster; 

som Han ej Vållat, och otackas för välgerningär, som Han 

gjort. 
1809, med livad derpå närmast följde, var för mycket 

en blott yttre krisis, att ej lemna inre kriser efter sig. Re 

dan det förändrade samhällsskickets grundlagar, skulle i sin 

utöfning yppa stridigheter så väl sins emellan, som mellan 

det gamja de bibehållit och det nya de antagit. 

Af de i samma anda författade skrifter, som stå framför 

Jdenna Artikel, sysselsätter sig den första med en af de vigti-



gare bland dessa stridigheter, men lüser den på ett salt, Ii va ri 

vi ej kunne instämma. Vi förmå ej bättre ådagalägga olik

heten af vara och författarens åsigter, än med att ordagrant 

upprepa några af de hufvudsatser, i hvilka han sammanfattar 

sina, och tillägga ett uttryck af våra, med åberopande af livad 

vi i allmänhet redan anfört. Deraf må blifva ett samtal emel

lan A (författaren) och B (recensenten). 

J, Svenska folklynnet är af demokratisk halt, men äl

skar monark isk kraft i styrelsen, önskar Konungen omgifven 

af ett Råclj men ej af medregenterf Oetta lynne är teck-

nadt i våra häfder från urminnes tider, Det har varit den 

för mångväldet fruktande frihetskänslan, som, i tider af be

tryck, låtit hänföra sig, att lägga enväldet i några af våra 

Konungars händer. 

B. Svenska folklynnet ma vara sa demokratiskt som helst 

(det har i detta afseende, oförvilladt, aldrig visat andra än defen
siva tendenser), det må så mycket det vill älska monarkisk 

kraft i styrelsen (den oinskränkta har det aldrig älskat), de t 

må önska sin Konung omgifven af ett Råd, ej af medregen
ter (med ratta); så följer deraf ej, att icke i Sver ige ,  såsom 

öfverallt, jemte det monarkiska cjph demokratiska-, äfven 

det aristokratiska elementet skulle på ett eller annat sätt fin

nas och göra sig gällande. En af dess naturliga platser har 

varit Sveriges Råd. Så snart detta Råd, både det fordna t 

grunden feodala, och det sednare privilegierade högadliga, 

gått utpm sinçi gränser, har alltid en hvälfning följt 5 men ej 

mindre sant är, att de tider, da Rådet förstummadt eller ej 

funnits, varit vådliga i Svensk historia} hvi lken, ty värr, allt 

för mycket visar en kastning emellan ytterligheter. 

JL Vår nya grundlag är uppgjord i lycklig öfverons^. 

stämmelse med våra häfder och vara nationella tycken. Vårt 

monarkiska, på demokratisk grund h vilande, regeringssätt ät" 

bestämdt uttaladt i 4:de och 9;de §§. af regerings-formen, i 

(Hvertfusstämmelso hvarmed hela vår grundlag är skrifven. 
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B. Vara grundlagar, kanske så goda do kunnat göras, da 

de Öppnat ruin för sin egen förbättring, äro författade och an

tagna under stora faror, och böra derefter biîligtvis bedöm

mas. Om äktheten af deras historiska traditioner i flera fall, 

hyser jag stora tvifvelsmål, och oförnekligt är, att ifrån sin 

rätta mening afvikna, urartade historiska traditioner, äfven 

kunna finnas. Sa t. ex. är det från statens enhet sig afsön-

drande och i denna söndring skadliga korporationsväsendetj 
hvilket så inom vår administration, som representation, för myc

ket fått tid att sätta sig för sig sjelf, i sin sjelfständigare gestalt 

ett barn af parti-tiderna, och enligt min bästa öfvertygelse ett 

oäkta barn, som fatt allt för stor del i boet vid ett par der-

cfter följande Svenska sterbhus-utredningar. De äldre kollegiala 

myndigheterna stodo i ett helt annat och närmare samman

hang med den egentliga regeringen, än de sednare ännu bibe

hållna, och den gamla ståndsrepresentationen i sin politiska 

verksamhet återkallar i my cket ett outbildadt öfver- och underhus, 

Vårt monarkiska, på demokratisk grund hvilande rege-

• ringssätt, är ej ett allena nionarkiskt, bygdt endast på de

mokratisk grund; det är ett i flerfaldigt afseende tempereradt 

rege ringssätt, hvars karakteristika kännetecken nu mera snarare 

torde vara, att den fordna aristokratiens plats blifvit intagen 

af en mängd omkring sig ätande små-intressen, menligare för 

både monark och folk, än någon aristokrati, för litet solida 

inom sig sjelfva, allt för öppna för främmande inflytelser, att 

verka annat än trakasseri och oro; men allt för mycket ög

nade att, vid en beständig strid emellan anspråk och verklig

het, af sig föda falska förvända seder. Så t. ex. återstår af 

vår adels fordna betydlighet ännu det draget, att en förför

delad adelsman kan anse sig berättigad att förfara såsom sii| 

konungs personliga fiende; hvilket visserligen blott låter sig 

göra genom ett vingleri på förräderiets brant, och med all 

eqvilibristisk skicklighet, ej är utan sina faror. 

Med det ofta åberopade «//^«(/.-regerandet har det sitt 

betänkande. Den nionarkiska,^kcipjMi är i al] icke-déspotisk 
.r'- '-i'.,-
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styrelse mer och mindre tempererad genom Råd och Repre
sentation. Åfven om man blott betraktar kungamakten i för
hållande till det förra, så visa sig inskränkningar, vidgande sig 
efter ämnena, allt efter som dessa äro af judiciell, admini
strativ, ministeriell eller militärisk natur: gradationer, som var 
regeringsform äfven iakttagit, sa att likväl för ingendera an
svariga rådgifvare saknas. Fäster man sig nu förnämligast vid 
administrativa regeringsärender, sa stadgas visserligen i rege
ringsformens 4 §, att Konungen äger allena styra riket, och i 
den 9, att han äger i Statsrådet allena besluta, men med til
lägg: att regeringen skall föras enligt regeringsformens före
skrift, och efter inhämtad underrättelse och rad af Konungens 
Statsråd, hvars ledamöter •—• skulle någonsin den oförmodade 
händelsen inträffa, att Konungens beslut vore uppenbarligen 
stridande mot regeringsformen eller rikets allmänna lag —•> 
det åligger, att kraftiga föreställningar till protokollet deremot 
göra. Allt detta innehåller visserligen redan pä denna punkt 
limitationer af den högsta makten; och kommer det an p§ 
huru långt de, enligt både lag och förnuft, kunna och böra 
leda. 

A. Om Statsråden skulle nedlägga sina embeten, sa snart 
de tänkte annorlunda än Konungen, så skulle sådant skaffa osâ 
antingen en egenmäktig Konung med ett slafviskt Statsråd, elt 
1er ock ett regerande Råd med en namnstämpel, som hette 
Konung. .•— Ett Statsråd, som blott för skiljaktig mening med 
Konungen afgår, undandrager sig den moraliska ansvarighet, 
som grundlagen af honom äskar. 

B. Här dragas följder, hvarken af lag eller af förnuft 
godkända. Grundlagens mening med ett Statsråd, hvarken i 
sina rådslags frihet Konungens godtycke underkastadt, eller med 
honom voterande i konseljen, var tydligen att undvika de bäg
ge nämda, i Sverige förut -yäl ' kä nda, ytterligheterna. Men 
ett Statsråd, som blott opinerar och reserverar sig till proto
kollet, och dymedelst inför allmänna omdömet retirerar bak-
pm thronen och blottställer denna, skulle redan derigenom 
kunna utsätta riket för det ena af de befarade alternativerna. 
Kraftiga föreställningar äro endast de, åt hvilka den opine-
rande ger all den moraliska kraft i hans förmåga står. Ber
til! hörer, att bakom ett ord är en man; hvaraf tydligen föl
jer, utan all föreskrift, emedan sådant förstås af sig «jelf, a4t 



159 

ott Statsråd, som vill bibehålla den aktning, hvilken är enda 
vilkoret för dess inflytande, bör, enär kraftiga föreställningar, 

fi- de fall regeringsformen dem föreskrifva, lemnas utan afse-
|ende, besegla dessas allvar med sitt afträde ur konseljen; stå
ende Konungen naturligtvis fritt att kalla andra rådgifvaré. Att 

fett Statsråd, som sålunda för skiljaktig mening med Konun
gen afgår, undandrager sig den moraliska ansvarighet, sorri 
grundlagen äskar, förstår jag alldeles icke. — Regeringsformens 
106 § stadgar en juridisk ansvarighet i de der bestämda fall 
för Konungens rådgifvaré. Den 107 § innehåller en opinions 
ansvarighet, som kan äga en moralisk grund. Menden egent
ligen moraliska ansvarigheten, som samvetets grundlag äskar, 
är en rådgifvares ansvarighet inför sig sjèlf; och denna lärer 
äfven Sveriges grundlag förutsätta ̂ i stället för att ogilla. 

Vi fortsätta ej längre samtalet;, m en äga, då detta, i frå
ga om ett konstitutionell Råds plikter, slutat med olika 
meningar, deremot den tillfredsställelsen att fnllkomligen in
stämma med slutmeningen i den andra af de ofvanbemälta 
skrifterna, hvilken vi så mycket hellre här anföra, som denna 
slutmening visar, genom hvilken kraft äfven en ofullkomlig 
representations former kunna vändas till det goda. "Förso
ning — säger denne författare — måste sökas för att tillvä
gabringa ett slut på den långa tröttande striden. Utan förso
ning skall icke frid eller trefnad någonsin återkomma; Alla 
rättsinnades ögon vända sig derföre förhoppningsfullt, så väl 
till en klok och jpplyst Regering, som till den medelklass, 
hvilken länge börjat bilda sig och allt mer utbildas. Den 
tillhör icke något visst stånd, men äger stora utgreningar 

|inom h varje sådan afdelning, Den utgör nationernas kärna och 
fbestår af alla upplyste och rättsinnade medlemmar i samhä llet. 
Man är icke utesluten ur den, derföre att man är adelsman, 
men icke heller derföre, att man saknar rang, förmögenhet, 
lärdom eller förfinade lefnadsvanor. Men alla, hvilka låta re
gera sig af låga och brottsliga passioner, hvilka, hemligt eller 
uppenbarligt, finna sin räkning vid att hylla oförnuft, lögn och 
orättrådighet, äro uteslutne från denna samhällets verkliga 
medelklass, eller rättare medlareklass, hvilken, i moraliskt 
värde, står framom all vanlig rangordning." 

r_ ..Vi ha i det föregående vidrört en egentlig doktrin, med 

fifriga försvarare ur. samhällets högre regioner, angående det 



*) Is habitus animorum, ut pessimum facinus audercnt pauci, plure«; 
vcllcnt, omnes patercntur. Tacitus. 

Svenska rådgifvarekallet, hvilkeit vt funnit oss befogade att 
'utmärka såsom ett ondt: en åsigt, h vari vi öfverensstämma 
med mänga, h vilkas föreställningar om politiskt ondt IV än 

våra synas vida skilda. Yi kunna ej komma från ämnet, utan 
att stöta på ett motsatt ondt ur samhällets lägre oeli lägsta 
kretsar. Det är pöbelns öfverbandtagande väldighetin-
;om det gamla, hittills dermed obekanta, Sverige. — — — 
Uppträdena sedan Juni månad i hufvudstaden, i anledning af 
en förväl bekant aktion (hvilken, enligt alla opartiskas tanka, 
bort ske förr eller också icke nu —- och, om någonsin, icke 

I på detta sättet), skedda i åsyn af ett Borgerskap, som dock 
'äger rättighet och plikt att för allmän ordning bära vapen, 
och framställda af en tidningspress, så som kände den ej för
sta v-ilkoret för laglig ordning — dessa bedröfliga uppträden, 
den oro de väkt, de följder de redan haft, vittna tillräckligt 
om detta onda. Månne ej ett samhälle — naturligen lugn-
och lagälskande, — der sådant händer och ej så snart tyc
kes vilja återvända, befinner sig i ett tillstånd, en sinnes
stämning *), som rättfärdigar fruktan för större faror? —• 
Och äger icke då äfven den ringaste . medborgare rätt, • att på 
allas vägnar säga: Yi vilje ej tillåta, att man så leker med 
vår välfärd! 
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Ml® September Hånad. t HUH. 

Denna tidning _, liv ar af en nummer j utgörande omkring ett tryckt 
arkj utgifves i slutet af livar je månad, kommer att innehålla re
censioner och öfversigter af skrifter hörande till årets Litteratur. 

• -==œsS»t®SS!Sïï==- — 

ÏÏJ äi* overks fr â fy as*. 

T r e d j e  A r t i k e l n .  

Andteligen lärer man fa höra ännu ett nytt förslag till en 

ny Skolordning, torde någon af mina benägna Läsare säga. 
Jag ber om förlåtelse, i fall jag dermed ej heller denna gån

gen skolie kunna uppvakta; ehuru det allmännaste inkastet 
mot mitt företag, att mina historiska och theoretiska utflyg-
ter allt för litet peka till ett bestämdt praktiskt mål, ej är 
mig obekant. — Emellertid, skulle vi ej kunna tillbringa en 
stund med b varandra, i betraktelse af livad man i granden 
menar med cletta praktiska? Jag anhaller derföre, att ännu. 

få kasta en blick tillbaka och omkring m ig, innan vi gå vidare. 
I mitt första chaotiska blad ha i synnerhet tvänne för

argelse-klippor befunnits utkastade. Jag kan ej undanrödja 

dem. Att göra dem till vägvisare, i stället för stenar i vä
gen, är visserligen min uppriktiga önskan. Man skall da ur
säkta mig, om jag vid dem söker uppehålla allmänheten -
eller, om man icke förlåter mig det, så är det mig ej obe
kant, att allmänna stråkvägen öfverallt är nog bred, att jag 
med mina väganläggningar och vid min stenhop beqvämligen 

'kan lemnas utan uppmärksamhet. 
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Den ena af dessa stötestenar var Skohms emancipation 
kyrkan. Jag har i ett föregående blad sökt förklara 

meningen derm ed. Förklaringen gick fralvudsakligen ut på 

att visa, att det yttre privilegierade sambandet mellan bägge 

är nu mera skadligt för bägges... inr e sammanhang, hvilket 

sammanhang består i vetenskapens medvetande_ af 'en religiös 

princip,. och, .kyrkans .4..W, ^ l,älula ska11 

den betraktelse^ vi,gå.:tili mötes.,, äfven kam. ett nytt ljus på 

detta ämne. Del s4 uppfattade förhållandet blir visserligen 

ett coordinations-ïôrhå 11 a 11 de emellan bägge, — hvilket ännu 

är tend igen fräckt i mångas tanke. Jag är olycklig nog 

att yttra mig fräckast, då. jag menar som bäst; och har till 

besvarande af anklagelsen ej bättre svar, än ett längst gifvet, 

som fallit under samma fördömelse, men hvilket jag ändå ej 

kan undgå att här upprepa, emedan det, enligt min upp

riktiga övertygelse, uttrycker det bästa jag vet. "Man hör 

å ömse sidor talas om subordination och företräde. Hvad vi 

först skulle vilja utbedja, oss ä r, att man aflägsnade all slags 

tanke, såsom hade man här p^ minsta sätt att göra med en 

så kallad iieder.sfrågå<, en lumpenhet, som innebär ett ochri-

steligt högmod, och hvarifrån vi knappast kunna fritaga de 

eljest välmenande, -så kallade, rättrogne, som i sin ifver äf

ven nekat sina .vedersakare både namn och egenskap af christ-

rte. Hvad' mer om ock Uppenbarelsen tjenar? — Hvem har 

tjenat såsom Jesus Christus:? — Har han ej varit allas vår 

tjenare? År han det ej ännu i dag? Såsom han sjelf säger. 

Menniskones Son är icke kommen, på. del han vill låta 
tjena sig j utan att han vill /jena och gifva sitt lij 
tili 'återlösning för mänga. År ej detta den eviga barm-

lief t i gliet ens' O utsägliga mysterium,, kvarvid tanken vill upp-

1 ös as i beundran och ödmjukhet! Vi för vår del äro öfver-

tygäde, alt en trogen, sanningsälskande forskning alltid leder 

t i l l  de t ta  myster ium, ifrån hvad riktning den också begynner 

och hvad färg den ock bär.  Vi kunné ti l l ika ej  undgå a t t  

påminna om gången i all forskning; nemligen, att den begyn 



ner med att underordna sig sitt föremål>• livarvid delta, i mån 

af sin verkliga höghet och makt, allt mera stiger, och slut

ligen fattar forskaren sjelf, under dennes bemödande att hålla 

det under sig. Skriften säger, att patriarken Jacob har brot

tats med Herran. Ån i dag tillåter han denna lek till sina 

barns undervisning. Ty menniskan är barnet i hans hus *)". 

Det fräckaste af alla ord är: "att Himmelriket lider våld"; 

och likväl står det skrifvet **). 

Det andra, som i nämde blad läver förefall,t kanhända \ ; 

ännu mer stötande, liar varit dess förmenta instämmelse i 

tidens öfverklagade materialistiska riktning och mina, så

som va.n v ordeliga ansedda, yttranden om det höga och ideala. 
Ej om detta i sig sjelft, hoppas jag. Jag behöfver blott 

upprepa orden i samma blad: "det är ju det högre och mäk

tigare? Skulle ej, om materien så gäser, det ideala ha liksom 

råkat i lägervall? Och är detta sjclfva det idealas fel? Jag 

vill ej nöja mig med att emot ofvanberörde anklagelse endast 

sätta försäkringen, det ingen kan hysa mer vördnad för det 

högre och andeliga än jag, utan jag vill äfven, efter förmåga 

och i korthet, här framställa, huru jag förstår och, eher när

varande tids lägenhet, tillämpar denna vördnad. Kanhanda 

skall, ont efter denna förklaring bladet omlases, man finna 

att det ej innehåller så lösa, sig sjelfva beskådande och till 

åskådande framkastade hugskott, som många förmenat. 

Andan är ett osynligt väsende och uppenbarar sig i ver k 

och o-erning. Att derutinnan se och söka begripa honom kan 

blifva uppgiften för en ödmjuk lefnad, särdeles hos den, som 

till verk och gerning ej med stor förmåga blifvit utrustad, 

men ej vill stiga utan föda ifrån lifvets bord. En sådan, 

mer åskådare än deltagare, finner snart - liksom Hamlet 

"), "J'ai yid Svenska Bibelsällskapets 

Mars 1836. 

Äy Math. II: 12; 

allmänna Sammankomst, eleu 29 



inför sin faders ande — att det osynliga-, verksamma väsen

det är än här, än der, men säkerligen tillstädes livar något 

i djup eller böjd tilldrager sig, som synes gâ ut pä förstö

ring eller skapelse. Mig bar det förefallit, som om Andan, 

efter att länge ha bvilat på höjderna, nu arbetar i djupet. 

Det bar funnits tider, da meimiskan mest synts bandia 

genom vissa utkorade eller sig sjelf utkörande representanter: 

det har funnits andra (korta, snart övergående), då bon 

blifvit bragt derhän, att sjelf representera sig sjelf ( b.yilket föl

en ovan går derefter). Skulle ej en af var tids egenheter 

vara, att- det ett ögonblick fallit meimiskan före att presen

tera sig i den menskliga societeten? -— En blick, huru der-

raed egentligen står till, torde vinnas genom detta uppträde. 

H vad är tidens stora politiska faktum? Att de privile

gierade Ståndens välde, såsom sådant, är pa fall: att höga 

samhällsställningar ramlat: att allt befinner sig plötsligen på 

jorden: att bvar ocli en måste begynna att tjena sig upp 

nedifrån: att samhällskraften sunkit till ett tredje stånd •—* 
(till en början mycket liknande ett obestånd) — och der nu 

som. bäst söker samla sig. 

Det tredje ståndet var till sin största del det närings-

idkande, det industriella. Framträdande i offentlighetens ljus 

gör det rätt i att ej skämmas för sin bandtering. Dess in

téresse, det industriella, har blifvit det öfvervägande i alla 

stånd. Det har gjort sin egen angelägenhet •— till verldens. 

Deri ligger både dess styrka och dess svaghet. Vi vilje be

trakta det under bägge synpunkterna, för att se både livad 

det har och hvad det saknar. 

Till dess credit hör: 

l:o Bet har åter bragt arbetet till beders, varandes 

ifrån början jorden nog nära, att ej ha kunnat glömma den 

första lexan : "du skall äta ditt bröd i din anletes svett. 



Dut ligger, en välsignelse i  dessa - gudomliga ord efter fallet; 

och likväl synas de uttalade i sammanhang -med: en förban
nelse. Det har bragt mig pä underliga tankar örn G uds ord. 

Saken j det välsignelsen ka innehållet, är der öfverallt. Nam
net synes ofta ett helt annat, liksom uttaladt af en mun, 

som ej rätt känner det himmelska språket, är tolk för livad 

den ej rätt förstår, förbannar der välsignelse var menad, el

ler ock tvertom. — Derföre är ock. min uppriktigaste me

ning, att menniskan, i  alseende pa inre, sannt spidUoistånd, 

ännu alltid befinner sig'uti Adams casus i Eden, inför h vil

ken' Gud förde allahanda djur pä marken, att menniskan 

måtte se livad de skulle heta och nämna dem. Låt saken 
tala lärer således vara första grundsatsen för språkkunskapen 

(som for all annan), h var vid man borde lcomma ihåg, att 

äfven vår Herre ej funnit (och ej finner) det under sin vär

dighet att vara skolmästare. 

2;o Det är en fredens härold på jorden. Hum, skulle 

industrien kunna vara en samhällenas huf vudangelägenhet, om 

ej vapnen hviladei! H uru oändligt liar ej den fredliga gemen

skapen mellan meimiskor stigit inom jemförelsevis kort tid! 

Har tidens anda i något afseende så visat sig verksam, som i 

skapandet af sådana kommunikationsmedel i  Hvilka eröfrmgar 

äro nu mera de fruktbara, om ej de fredliga genom kolo

nier, handel, odling, förädling! Jorden är-en verkstad, der 

cj mera förnämligast vapen smides. Bvar sådant för sig gar, 

är det ej utan en stor betydelse. Ja, man har i många äf-

seehden rätt att  säga :  för yttre fred har det Europeiska till

ståndet kanhända aldrig erbjudit större garantier; oeh^ ku 

garestorheten torde, med Napoleon, för lang tid vaia gcinövii 

till  hvila. Jag medgifver, att  det inre lugnet, på Lm0t  nit ,  

ej erbjuder samma utsigter som det yttre. Men än en de 

inre gemensamma farorna bidraga att halla de yttie i t ygeln. 

Bedrager man sig, om man skulle förmoda, att den Euro

peiska nImosfcueu ej för det närvarande ät sa l)Coki.ti l .;u!, att  



Vi komma nu till Debetoch märka följande poster: 

l:o Med det, blott pä materiella mal gående, arbetet 

följer, såsom pris, en hvihij som också finner sin lycka i 

«materiella njutningar. Med kapitalistens ilinla, der Ivan 

vill njuta den, kan svårligen något annat jemföras. Åtkom

lig, blott i den man lian sjelf det tillåter, för taxor (ty det 

finnes i hans belägenhet mänga utvägar att undvika dem), 

synes han ensam i besittning utaf ett rent öfverskott af njut

ningsmedel. Ligger hans kapital i publika fonder, i Jivilka 

nationen skuldsatt sin egen framtida arbetskraft, sa är han 
den privilegierade varelse, som njuter och tär pä denna, och 

skulle hans eget arbete tillika ej vara skapare af hans egen 

lycka, sa blir denna, utan ett värdigt bruk, sa mycket mer 

ett föremal för hat och afund. Skulle en ny slags borgerlig 
adel en aristokrati nf vattenbi och drönare —— vilja bil

da sig af en sådail klass, sa är den i sjelfva sin uppkomst 

förlorad. En adel har uppkommit i verklen, emedan han 

ursprungligen var ställd på pligterj som ej kunna betalas, 
och derföre var äran hans själ; och ej annorlunda kan han 

existera. Men slutligen kan lifvets räkning för ingen saideras, 
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inilitärdespotien kan, utan egen våda, skicka sina verksamma

ste medel långt inom dess område? !  synnerhet om en tyd.-

lig providentiel mission i odlingens eget intresse för en sadan 

makt ligger åt ett motsatt hall! 

3:o Det har födt en egen vetenskap —Rikedomens — 
(äfven kallad Nationalekonomi), som, märkligt nog, genom den 

blott formella konseqvensen af sin abstrakta grundsats om 

Handelns frihet, kommit till den vackra, lika på samhällen 

som enskilda tillämpliga, slutsats: att all genom lofliga me
del förvärf vad rikedom är i sig sjelf en välgerning 
för alla: en slutsats, som det blott fattas underlaget af ett 

motsvarande sinnelag, för att alstra ej blott rikedomar utan 

dygder. 
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om man oj betalar med sin person; och äfven Borgaren 
måste ]ä ra ' sj.„ — vid straff, att eljest med nosa fördrifvas 

från det rum, pä bvilket samhällets utveckling honom ställt, 

t jgt är denna betalning, som sist erfordras, — att 

l i an  ej är t\U för att, för lego, ät sig beqvämligen låta admi

nistrera försvar, liksom själavård och rättvisa, utan att vara, 

(renom dygder, om ej genom ämbete, tillika soldat för sitt 

Sand, prest för sin familj, och domare för sitt hus. I sjeif-

va verket, om ett medelstånd allt mer intränger pâ de förra 

ståndens område, sa kan delta endast både bibehålla sin plats 

och med sig förbinda: de förra, derigenom att det söker s 

mensklig enhet förbinda deras dygder. 

o-o i  det föregående finnes redan den fara antydd, hvil-

ken en, nu förnämligast till aktivitet kallad, samhällsklass löper, 

i '  fall den sätter sitt mål i passiv njutning. Denna fara kom

mer, såsom nästan all fara nu för tiden, ej från höjderna, 

utan från djupet. Den står bakom den beqvämt njutande, 

förfärlig, — i mensklig skepnad, men ofta med ett vild jure 

passioner. Skulle det väl vara den merberörda, till det yt

tersta bragta, ;nenniskan i samhället? den nakna, den hung

rande, den hemlösa — /Ösdrifvaren på jorden, men åt 

hvilken jorden hvarken mera har fri stig,-eller luften fritt 

anderum? — Ej annorlunda. — Vi ville tala om mensklig 

rättvisa och menskligt förbarmande. Härvid är nästan för 

mvcket alt känna och tänka, för att kunna tala; emellertid 

livad vi förmå,  må komma i den tredje och sista debetposten. 

3:o År det väl sannt, livad någre sagt och Here känt: 

att vår beprisade civilisation är en fortgående sjukdom, som 

började med patientens svindel i hufvudet, föitgick till ti ang 

bröstighet, oeli nu yttrar sig i en svällande buk, och upp 

roriska, såra ben! -— År det väl s a n n t ,  att elände bor un

der den lysande klädnaden och mycken ångest i hjertat! 

4tt Jifsandarnc dels doft slumra, dels endast kunna känna 



sig i förstörelsa (som ock kallas förströelse), och att yrsel», 

i ord och athäfvor, den utbrytande feberns kännetecken, re

dan inträdt! —- Ar det sannt, att lifvet liksom rasar emot 

sig sjelf, sedan det länge erfarit en döfvande, dödande tyngd? 

under hvilken man förespeglat patienten: "att intet annat är 

än hvad som icke är" -—- (för att tala med Shakspeare) —" 

eller om det en gång varit till, likväl långt för detta blifvit 

iiflöst •— slentrian, rutin, tradition — allt passerad t •—• tl ie— 

ori, praxis, ända till var religion, som är en sedan aderton 

hundra år passerad historia! — Ar det sannt; sa må folkens 

lärare först och främst rifva sina kläder och strö aska pä 

sina Imfvuden. — Vi svare, att allt är sannt, om det sista 
är sannt, och dermed sjelfva lifvets källa uttorkad. Men vi 

are öfvertygade, att christeadomen är någon tin<y annat och o o 
mer än en historisk händelse och en historisk tid. Vi äro 

öfvertygade, att den är ett odödeligt /(f vande, närvaran
de faktum ; hvdket livar och en, i den dag som är, kan 

erfara: vi äre öfvertygade, att en förnummen närvarande., 
allestädes närvarande Gud är den upptäckt verlden åter 

behöfver göra , och att endast denna återvunna förnimmelse är 

återvunnen hälsa. —• På gudomlig rättfärdighet och barin-
hertighet består verlden, äfven om hon ej vet det; men hon 

behöfver veta det, för att i sin man öfva bäjwe. 
U ö  

Dg timliga, nu Öfvervägande, intressena vinna på att va

ra de närvarande. Ge eviga, för att verka, måste ock kän

nas såsom närvarande. En i det närvarande så ingripande 

handling, att den (ehuru ingen är utan följd) - dock i syn

nerhet bär frukt för det tillkommande, förtjenar väl namn af 

praktisk. I högsta måtton praktisk är en ur känslan och i 

medvetandet af det eviga gjord handling; ty den verkar för 

evig frukt. Praktiskt kallar jag företrädesvis det hand

lingssätt, som vet med sig att det sker under den allseende 

Gudens ögon, och derföre har välsignelse med sig *). Vi 

) Laser mau det första bladet, sa torde det falla i ögonen, att vi 

saga just detsamma tom det ideella. Vi till&ggc: att det ar en med 
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måste taga våra saker kort och go cl t ; ocli lia ej bättre kun

nat uttrycka livad vi i grunden mena med det praktiska. 

Dermed tänker jag ock alt vi befinna oss midt på Upp

fostrans område. 

I Gudsfruktan„ seder> kunskaper bestar denna. Yi 

vilje, — ej utan afseeiule pä det föregående, • försöka att 

säga några ord om hvardera. 

För det första: "Lef utan skuld, ty Gud är när' — 

(Ttinöcue vi vi tu ; numen adestj—• ak ref en naturens from

me tolk, af dess berrlighet betagen, såsom en minnesregel 

för sin egen lefnad *). — Men livar har nu känslan af eii 

närvarande Gud döljt sig, särdeles i den så kallade bilda

de, upplysta vérldeh ? Redan för hedningen är den ej främ

mande, ehuru ban illa vänder den mot de skapade tingen; 

och, om han hor Gudomen gångande genom vei-lden u ti stor

men , askan, eller på de stora vattnen, och höjer tillbedjande 

ögon och händer mot so), mane och himnielens här, sa fallei 

likväl dervid i hans dunkla själ en aning af det onämnbara 

väsende, livars skugga är îjuset® såsom en gammal har 

sagt. —Och h v ad är då värt ljus, vår upplysning! — 

Det är en dunkel innerlighet i de enkla menmskoslagters se

der, som ännu meddelar en välgörande värma åt den aflägs-

na betraktaren, under det han tillika alltför ofta måste rysa 

vid branden af hatful la passioner, som, emellanåt upplågande 

ur denna dunkelhet, belyser förskräckliga afgudabilders blo

diga gestalter. Ty Gud har gjort menniskan efter sitt belä-
Ö ö " . 

te, men den förvillade menniskan •—sina gudar efter sitt eget. 

Det är religionens och religionernas historia. Men diöjom 

ett Ögonblick vid den ljusare sidan af det urgamla tillståndet 

af s igt begången yttre motsägelse, för att antyda pa en iure öfverens.-

stämmelse. 

*). Linnés valspråk. 



) Den BIS Boken, s. 11. 
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t.  ex. lios vara egna förfäder, och lios ett annat folk, från 

Ii vilket den Europeiska kulturen utgått, och h vars äldsta sån

ger verifier) än förnimmer i Homer. Vi upprepa dervid af 

oss förr sagda ord, som pä me riskliga -samhällets ungdomsål

der nästan öfverallt äro tillämpliga. "Först och främst Fa

miljen är helig och pä gudstjenst grundad. Sjelfva det ord 

lie, som ännu i Sverige finnes bibehållet i så mången 

gärds och kyrkas namn, betyder i det gamla språket pa en 

«âng boningsplats och en helig plats. Ej annorlunda hos 

Grekerna.  -—• Huset och dess frid var heligt. De pelare, 

som uppburo husfadrens och liusmodl'eus högsäten, voro i 

norden sirade med Gudarnes bilder. Besittningstagande af en 

egendom var ett helgande. De förste Isländske kolonister 

förde eld omkring det land, de ämnade intaga. Det kallades 

att rena eller helga landet. .Ägande-rätten var en förlän ing 

af Gudarne. Ännu kallar den Svenske Bonden livad jorden 

bär: Guds lån. Hos Grekerna var eldstaden helig. Främ

lingen, som sökte skydd satte sig i spisen, i as kan, eller om

fattade det altare, helgadt åt Zevs vårdaren, som stod pä 

garden. Den fattige var en af Gud sänd gäst. "Frän Zevs 

äro alle främlingar och fattige", heter det hos Homer. — 

Offer var tillika en högtidlig måltid; men redan de dagliga 

måltiderna voro tillika offer. Förstlingen af mat och dryck 

helgades gudarne. Det var den tidens läsning till bords; ty 

för enkla seder är ännu alltid måltiden tillika bön. Husfa-

dren var prest för de sina: så Konungen för sitt folk *). 

— Det fauns en huslig andakt hos dessa hedningar, livar 

har den flytt i våra seder? Och likväl bchöfver troligen den 

döende menniskans hjerta, att med en bön, lärd af en mo

der, vanda sig till varelsernas Far! 

För det andra. Ej blott först och främst, såsom vi 

nyss sagt, utan både först och sist : familjen är helig; 
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och il en na känsla, öfvertygelse och sed upphör aldrig alt 

vara grund och rot till all sedlighet på jorden. Den är re

ligionens hem, i verklen (ty religionen måste ock ha ett hem, 
ej blott en kyrka:}. —- Vi ha nyss, fastat uppmärksamheten 

pä den snart alla gränser genombrytande, för framtiden högst 

betecknande, gemenskapen mellan jordens folk och slagter, 

pä den öfverhand tagande KosmopoUtismen med ett ord. 

Man prisar den såsom ett godt; man anklagar den såsom e tt 

ondt. Den är och kan vara bäggedera. Den är eu upp
höjt'/se öfver fördomar, •—• ifrån den länge, äfven under 

civilisationens yta vidhäftande, primitiva råhet, som i livaijc 

främling säg en fiende och i h varje utlänning en barbar, till 

de antipathier af alla slag, som obilligt sänka menniskorna. 

Men den är tillika en upplösning af ofv er ty gelsen, i hvil-

ken menniskan, lik den från grunden lösryckta näckrosen, 

kastas, våg för vind, utan rot. Återstår således blott för 

henne, att slå ny rot i sitt eget väsendes djup (dertill är 

hon kallad), och, då all gräns tyckes vilja fly, alla häfdvun-

na band upplösas, mot den parusande manglalden af för emål 

och behof, åter befästa sig i sin första borg, och i de enkla 

oskyldiga förhållanden, i h vilka naturen sjelf bjuder hand åt 

sedligheten. Hon måste beställa om sitt hus. Pa sm egen 

härd måste hon först tända den rena låga, byars ursprung

liga värma fordras för att ge rätt lif åt alla menskhga för

bindelser, och af den oförvitligc husfadren göra den goda med

borgaren. Familjen är i närvarande brytning af menskliga 

samhällens fall och återbyggnad åter det vigtigaste element, 

pä hvilkcn allt beror, liksom all odling med den begynte; 

b vårföre alla jordens nationer ock vördat den, såsom en 11 

domlig stiftelse. Och roten af denna rot är åter äkitiiska 
pets helgdj modern för all sedlighet på jorden )• Dei åk 

*) Det är cj utan betydelse, alt rerldsgcmcnstapcns verksammaste or-

gan i nyare tider, den Ànglo-Amcrikanska raçen med sina, el jest i 

sa många afscenden artificiella, seder, lägger sa stor vigt på denna 



helgd. Det är således den vackra sidan i Nord-Amerikanernas seder. 

Derföre är det dem ocl billigt gifret, att föröka sig ocli uppfylla jorden. 

*) Goethe. Herman och Dorothea; och uppsatsen dcröfycr i den Blå 

Boken. 

tenskapet är fördeirfvadt>• är allt lörderfvadt hos ett folk. Der 

det är rent, eller renar sig, der befästa sig genom de Ijuf-

vaste, heligaste band mensklig ordning, inidt under den ho-

tande upplösningen af alla borgerliga förhållanden. Ty — för 

att åter upprepa en förr uttalad sats, l> vilken sed na re tidens 

störste skald i de skönaste sinnebilder förklarat:-—-"Familjen är 

Statens oförstörliga lifsprincip; der den bibehållit sig såsom 

en fristad för sedlighet, trohet och tapperhet; der mannen 

står för sitt hus, omgifven, stärkt af hustru och barn, med 

handen sträckt emot vän, med vapnet sträckt emot fienden: 

Detta är vårt, så låtom oss säga och dervid beställda; 

Ty ännu blifva släds de beslutsamma folken berömda, 

Som för Gud och för lag, för hustrur, barn och föräldrar 

Stridde, föllo de ock för fiendehand tillsammans * )." 

För det tredje. Menskliga kunskapen har i sig en 

dubbel riktning; ehuru denna rörelse i grunden är en och 
den samma, nein]igen en i sig sjelf återvändande. Den ena 

är begreppets arbete med saken, för att begripa, öfverväl-

d i g a  d e n ,  d e n  a n d r a  ä r  d e s s  r e f l e x i o n  p å  s i g  s j e l f j  d å d e t  

liksom återvänder hem med sitt byte. Det ena är mångfal
den, det andra enheten, det ena mer det materiella, det 

andra mer det formella i den menskliga kunskapsverlden. 

Enheten, formen söker livarje tid nödtorftigt att för sig upp

göra, och lemnar den efter sig åt en efterföljande, såsom 

traditionoch en slik traditionell formalism gör sig i upp
fostran och undervisning sa mycket mer gällande, som man 

i dem åt det uppvexande slägtet vill öfverlemna ej det osäk

ra, utan det redan af gjorda. Nu växer likväl å andra 
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sidan mångfalden, det materiella förrådet i kunskaperna oupp
hörligen; ja, det kan finnas tider (och var är en sådan), 

då den rastlösa jagten efter nya kunskapsföremål till den grad 
lyckats att villebrådets mängd vänder sig mot jägaren •—-

att hela den materiella vc rid ti is mångfald liksom med ens 

bryter in öfver det menskliga sinnet, och hotar att i sin o rd

ning öfverväldiga det. Här äro goda rad dyra; och mensk-

lighetens skolcollegium blifver ofördröjligen sammankalladt, 

med tillkännagifvande i sjelfva kallelsen: att sakerna äro i 
uppror mot lärdomen. I Collegium förmärkas olika me

ningar. En och annan, redan kanhända med svag syn 

och hörsel, klagar öfver blindt allarm och är af den tanken 

att ingenting har händ t: andre förklara, att hela väsendet 
blott är ett oväsende, diktera till protokollet, att nya bommar 

skola sättas för lärdomen, sa att sakerna livarken slippa der-

in, eller ungdomen dertit, hvilket kallas att statuera exem

pel: somlige förmena, att man likväl något måste ge med 

sig och äro för en kapitulation, hvarvid likväl så manga sa

ker eller läroämnen trängas om inträde, att nagre röster, för 

att slippa vara af en egen mening, förklara sig för plurali-
teterij eller att, då alla, eller de f ieste,  saker pocka på att 

läsas, så må de ock se sig om, huru de i lärdomen få rum, 

de sjelfve (nemligen Lärarne) vilja der v id hålla sig pa defen
siven, och söka, så godt ske kan, maka sig de paträngande 

från lifvet; under det iiriga revolutionärer utanföre ropa, att 

sakerna ha obetingadt rätt, att deras tid nu är kommen, 

att man måste öfverlemna sig åt deras ledning, då man väl 

får se h vad nytta de hafva med sig; och livad mera en re

volutionär yrsel kan hafva att förmäla, hvilken, såsom Lä 

kare väl vela, merendels är ett kujoneri, som slagit ut i en 

rasande tapperhet. 

Den tafla,, vi kritat, må, om man sa vill, föreställa de n 

bekanta striden emellan realia och humaniora. De sista ha 

troligen sitt namn deraf, att de i sin, tid 
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eller voro en hufvùdsu initia af mensklig bildhiug; hvarf'öre 

förträffligheten af deras innehåll äfven plägade utmärkas med 

namn af klassiska studier. Det gamla Roms och Greklands 

språk voro i synnerhet deras föremål, ocli då, ibland de på 

detta språk till oss komna arbeten, en stör del verkligen kun

de gälla såsom mönster och skön form, så syntes en på dessa 

språk förnämligast grundad undervisning egna sig t i l l  fast

ställande af den traditionella formalism, livarom vi nyss 

talat, så mycket  mer, som språken vöro döda ocli således, 

livad dem beträffade, saken verkligen af gjord. — Den sista 

fördelen öfverdref man tydligen, och har derigenom, vid den 

utbrytandé Striden, i  synnerhet bragt sig i en falsk ställnin g. 

Ty verkliga förhållandet är, att Latin och Grekiska h varken 

varit eller ännu ärö verksamma genom livad i dem är dödt, 
utan genom livad i dem är lefvande. En sådan lefvande 

verksamhet kan åter visa sig och har verkligen visat sig på 

tvänne sätt. Endera derigenom, att, sedan ett språk utslock

nat såsom folkspråk, det till en del likväl ännu forllefver, 

såsom Latinen t .  ex. ,  ända ti l l  adertonde seklet ,  fortfor att  

ännu till en stor del vara både kyrkans, diplomatiens och 

lärdomeris språk *); eller ock, öm äfVen detta slutligen för

ändras, derigenom att de verk, hvari språket uttrycker sig, 

innehålla någonting odödligt. Det första förhållandet förgår 

mer och mer: hväd innehåller väl det andra? *— Att detta 

*) Också nyttjades det i dessa afseenden, sä länge förhållandet ännu va

rade, med stor frihet ôcli bekvämlighet och "riktades oupphörligt med 

nya ord och vaudniiigar, sftsom'ett ' lefvande-spriik-';  ehuru en sådan 

utbildning,'emedan defi h ade något onaturligt. isi 'g, i  stället for eu 

fort/efvande klassiertet nödvändigt blef ett fortskridande barbari. 

H vad säger man t. ex. om cu diplomatisk latin, i  livilk.cn talesätt 

förekomma såsom alte- eller summe-memoratus för högt- eller högst-

bemälte, quarantia föl' garanti, quietatio för quit to och interessati 

för inter es s er ade? Likväl skrefvo 17:de seklets Svenske statsmän ocli 

andre sådant, och livad har ej allt skxifvits på barbarisk latin? 

JK ' • i  ' "• is? • • " :-i 
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lif, sedan det förlorat sin egna organ, dock är egnadt att 

fortlefvä i och genom efterkommande; h vilket ej an norlunda 

kan ske än sa att det ingår såsom en beståndsdel i dessas 

eo-en bildning, livarvid det ock stryker af sig sitt döda ocli 

sätter om sitt lefvand e i en ny form. Med ett o rd: Antiken kan 

„ti moderniteten endast hf va i fri (fversättning. Men 

till en öfversätlniug bör tväggehanda: kännedom af det språk 

pä Ii vilket, och af det, från hvilket man öfversätter. Hvar-

af, om man ser saken i stort, nödvändigt följer, att endast i 

den man man förstår och innehafver de moderna litteratu

rerna, man ock förstår och kan tillegna sig den antika. Det 

är så sannt, att, med det moderna verldsmedvetandets egen 

utveckling, sedan ett halft århundrade, för antikens rätta 

förstånd och således verkliga lif, långt mera blifvit gjord t, 

än förut på sekler, under hvilka kunskapens synkrets, i lärd 

okunnighet ,  var mest stängd inom antikens egen. Och detta 

skulle man kalla en usurpation på den gamla, grundliga lär

domens område! Och häröfver skulle man sucka i mensk-

lighetens Skol-Collegium! —- Vi kunna ej trösta dessa b ekla-

gelser med annat än förtvillan. Ty si — ej blott den mo

derna, till ett eget helt allt mera sammansmältande, Euro

peiska Litteraturen (sjelf redan en -världslitteratur) ofver-

svämmar allt mer den antikiserande formalismens tranga om

råde, utan Östern reser sig; — ur dalar och fran höjder, 

der menskliga odlingens vagga stod, tränga ljuden allt mera 

till vårt öra, bli fva allt mer betydande, allt mera lackande. 

En stor epok förestår utan allt tvilvel genom de nya, så 

stora, så mångfaldiga förbindelserna med Orienten eller 

Orientaliska Litteraturen i Europa, af ny, rik, oberäkne

lig fruktbarhet för bildningen. Om den fordna så kallade 

klassiciteten också nu får lemna plats lör denna, (ingen pai 

ve ny, som den gerna vill kalla moderniteten, utan en nj koin-

ling med mensklighetens äldsta anor)>. så hoppas vi i vart 

hjerta, att (let skall väl bekomma denna klassicitet och mar-
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koligen uppfriska hennes lifsanclar. Ty det är vår innerli

gaste o'fvertygelse, att, i den materiella som den ideella verl-

den, rätt fattad och rätt behandlad: all löjlig rikedom är 
en välgerning för alla. 

Och härmed hoppas vi att a I've d ha förklarat vårt sista 

fräcka ord i det första bladet: att den klassiska lärdomen 
får maka à t sig. 

S T O C K H O L M .  P .  A .  N orstedt & S Ö NER. 



M§© 1®* Cilitefoei* SSâmad. 18S8. 

Denna tidning , livaraf en nummer, utgörande omkring ett tryckt 
arkj utgifves i slutet af livar je månad, kommer att. innehålla re
censioner och öfversigler af skrifterhörande till årets Litteratur, 

IJ ä r o v e f lï s f r å §• a si. 

F j e r d e  A r t i k e l n .  

1 ill sal;en ! ropar man åt mig frän flera hall, ocli har den 

ej orätt. Endast ville jag anmärka, att, så vidt jag vet, sa

ken i denna fråga är ingen annan —• än menniskan ; h var-

före jag önskade, att man ej matte anse den tid förlorad, 

som vi egnat ät betraktelser, huru med högre menskliga an

gelägenheter i allmänhet 11« för tiden står till. Derigenom 

befinna vi oss, enligt var tanka, redan raid t i saken, men äro 

nu också beredde att gå vidare. 

1 vår historiska framställning af ämnet visade det sig, 

huruledes en krisis i värt läroverk yppade sig i medlet af 

förra seklet. Ett af dess symptomer var nya fordringar â 

Statens sida i afseende på embetsmanna-bildningen, utöfver 

den teologiska oeh la tinska lärdom, h vilken genom orsaker, dels 

tillhörande den förflutna liden i allmänhet, dels, såsom vi 

sett, egna för Sverige allt ifrån GUSTAF ADOLFS tidehvarf, va

rit förnämsta medlet för all högre bildning. Nu mera lifta

des denna lärdom ej, såsom fordom hos GUSTAF ADOLF tfeh 

hans män, af stora religiösa och politiska ideer. Den hade 



Femtio år, sedan fordran på en ändamålsenligarc, offent

lig bildnin0 '  för embetsmännen, samhällets egentligen offentli

ga klass, sä. uttal at sig, och så blifvit besvarad, framträder 

en annan samhällsklass i offentlighetens ljus, också med nya 

#) Det sited de genom förflyttning af sjökadettsslcolan v Carlskrona till 

Carlhcrg, ocK utvidgande af densamma äfyen för landtarmeens bel,o!. 
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under en ståndsregeving fallit under bevak ningen af ett stånds

intresse. Också lemnades hela den del af läroverket, som 

sammanväxt med stiftsstyrelserna, i trots af de nya fordrin

garna, orörd. Dessa fordringar, kringgående det lägre läro

verket, slogo i stället ned på universitetet, och ville, ibland 

andra förändringar, der äfven organisera och med sjelfva 

högskolan förbinda en lor flera statens ändamål lämplig elc-

mentar-undervisning, hyarförutan en stor del af den ungdom, 

som ämnade sig till det allmännas t jer,st, ansågs omogen för 

akademisk bildning. En klagan öfver studiernas förfall just 

bos samhällets högre klasser förnimmes; och det är frän 

samhällets höjd den låter höra sig. Det är GUSTAF III,  som, 

ej långt före sitt uppstigande på thronen, framträder såsom 

tolk för denna klagan angående Svenska adeln. Vi ha om

talat hans plan att up.plifva det fordna kommunitetet vid 

Upsala universite t, såsom en elementär bildningsanstalt löram-

nes-svenner af både frälse- och ofrälse stånd till rikets civila 

och militära embeten. Vi ha anfört huru detta förslag, pa 

den tid da det gjordes, af brist på medel blef utan frukt. 

Efter Konungens död erhöll det (1792) en inskränkt men 

kostbar verkstäl l ighet  i Kadettskolan, sedermera Kongl. Krigs

akademien vid Carlberg *), såsom militärisk bildningsanstalt; 

under det man å andra sidan nöjde sig med -  i fall man 

kan nyttja detta ord, om hvad i trefjerdedels århundrade va

rit lika mycket föremål för  ändring som klagan — att soka 

kontrollera den civila bildningen genom de akademiska sa 

kallade civil-examina. 



Fordringar, Afveu för dessa tvekade ej staten att göra sig 

till tolk, och nian ser regeringen laga initiativet, både i de

ras erkännande ocfa uppfyllande. — Sedan Kanslers-Gillet den 

9 Mars 1803 umlerdånigst anmält, "att det allmänna sakna

de alla publika anstalter till uppfostran och handledning för 

borgaren, näringsidkaren och de statens medlemmar, som, 

utan bciiof af lärdomsinsigter, likväl fordra den nödvändiga 

förståndsodling:, b varigenom deras danande till dygdiga och 

gagnande medborgare kunde blifva säkert och pålitligt", ut

arbetades en förnyad skolordning, sot» den 7 Dec. 1807 erhöll 

konglig stadfästelse, såsom orden lyda, "pä försök och till 

efterföljd under fem är". Vid trivial-skolorna V—. heter det 

i 1807 års skolordning —- bör tillfälle gifvas, icke allenast 

till den undervisning, som är nödig för ynglingar,; h vilka 

ämna sig till egentligen lärda yrken och till inhemtande af 

de kunskapsgrunder, som äro nödiga för dem, hvilka i em~ 
belsmannavägen vilja söka sin fortkomst, utan äfven för 

dem, som i näringarne vilja ingå. Det var första gången, 

som undervisningen för de sistnämda af staten erkändes, ej 

blott såsom ett bihang till skolan, utan såsom en integre
rande del af den samnia. I sammanhang härmed föreskrif-

ves (6 Kap. §. 1), att första klassen i trivialskolan skall vara 

förberedande för alla skolepiltar, så att de, som ämna sig åt 

litterära yrken, i vanlig ordning uppflyttas till de i trivial

skolan befintliga öfriga klasser, och de, som ämna sig åt nä— 

ringarne, åt apologistklassen; hvnrjemte, angående de sednare, 

dessutom förordnas, att de mera för sig komne böra uti hi

storia, geografi, elementerna i geometri, mekanik och fysik 

samt moderna språken, undervisas gemensamt med den öf

riga ungdomen, i skolan och gymnasium. — Vi ha i ett 

föregående blad haft tillfälle att fästa uppmärksamheten på 

mer än en vigtig författning från den tid, hvilken äfven de n

na förordning tillhör. Vi ha citerat dess smidesstadga, dess 

enskiftesstadga, som bägge i Sverige gjorde epok. Vi skulle 

i samma mening vilja citera dess skolordning, som först i 
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•vårt land upptog borgareskola us bestämmelse inom lärover

ket, i fall denna förordning nått sitt mål; hvdket den —-

oak t ad t 1810 års Ständers i samma anda uttalade önskningar 

icke gjorde; emedan, både angående ändamålet och med

len för dettas vinnande, en meningsstrid uppstod, som ännu 

icke är bi lagd. 

Både förslaget af år 1817 och skollagen af år 1820 stad

ga och genomföra en grundsats, hvilken det (orra uttrycker 

med följande ord: •"att uppdraga en bestämd gräns emel

lan de skolor> som äro ämnade att dana vetenskapsid-

kare_, och tjänstemän> hvilkas embeten fordra veten

skaplig bildnings och denij i hvilka ungdomen skall upp

fostras till sådana yrken, som med vetenskaperna icke 

Stil  i  något egentligt samband." Det sammanhang, som 

1807 års skolordning åsyftat, och till en del föreskrifvit emel

lan bäfrfé dessa slags läro-anstalter, uppbäfdes sålunda, och 

söndringen gjordes till princip. 

Det var att tvärt afskära fordringarne på en medbor

gerlig gemensamhet och enhet i uppfostran, hvilka,1  till eri 

del redan erkända af den föregående tiden, sedan 1809 allt 

mera Velat göra sig gällande. De höjdes ännu lifligt vi d 1823 

När de fem protaren för denna skolordning, tilläudalu-

pit, förordnades ar 1812 en Uppföstrings-komité, som, efter 

granskning af 1807 års skolordning, borde uppgifva förslag 

till en ny, "lämpad efter tidehvarfvets fcraf och fosterlandets 

sanna behof." Ett  sådant underdånigt förslag utarbetades äl

ven och inkom den 8 April 1817, men blef, i anledning al de 

genom presteståndets . ecclesiastik-utskott vid 1818 års riks

dag .och från andra håll gjorda anmärkningar, underkastadt 

en omarbetning; Ii varefter det erhöll nådig stadhistclse, och 

är  den nu gällande Kongl. Maj:ts förnyade skolordning af den 

16 December 1820. 
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års riksdag; till ocli med h vilken mau kau säga, att det nya 
i 1809 års samhällsskick försökte att ge sig en slags sjelf-

ständig utveckling; h varemot ifrån denna tidpunkt det gamla 
(under namn af det nationella, det Svenska), hvilket redan 

uttalat: sig i läroverksfrågan, begynte få allt större insteg. 

Nämde riksdag sysselsatte sig äfven med läroverksfrågan i 

hela dess vidd ; livarvid påstods, att den behandling, den hit^-

tills erfarit, i dubbelt afseende svikit det allmännas väntan, 

då Uppfostrings-Komitén icke omfattat det helaej heller 

ens fullständigt den del, hvarinom den sig inskränkt, nemli-

gen eleraentar-läroverken. I förra afseendet anmärktes, att 

hvarken folkskolan eller universitetet blifvit vidrörda; i 

det sednare, att element ar-lär overken, hvarken blifvit ord

nade med tillräcklig uppmärksamhet på vetenskapens eller 

statens nya fordringar. Det sista var i grunden samma kla

gan, som låtit höra sig allt från medlet af förra seklet, öf-

ver en allt för inskränkt grund för embetsmanna-bildningen i 

allmänhet., så länge läroverket förnämligast beräknades för 

det andeliga ståndets behof. Man framdrog nu åter de så. 

kallade civil-examina vid universitetet, hvilkas otillräcklighet 

blef föremål för nytt klander. Man slötte sig på, att Uppfo-

strings-Ivomitén, vid uppgående af den omförniälda gränsen och. 
vid rangerandet af vetenskapliga eller icke-vetenskapliga yrken 

till höger och venster om den samma, ej utan en viss f örlägen

het placerat hela militärbildningen på sistnämde sida *). 

Detta bidrog väsendtligen att gifva hela frågan en ny rikt

ning. — En motionär på riddarhuset yrkade militärunder

visningens inför!ifvande med det allmänna läroverket, och 

förband dermed förslaget om krigs-akademiens upphäfvande. 

Motionen återkom från vederbörligt utskott endast med till

styrkande af en revision öfver den militciriska undervisnin

gen, hvilket föranledde flera utförliga yttranden, angående lä

roverksfrågan i dess helhet. Ridderskapet och Adeln samt 
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Bondeståndet, der yttranden, i denna syftning lät« höra sig, 

kunde likväl vid återremiss till ekonomi- och stats-utskotten 

ej genomdrifva tillstyrkandet af en allmän revision ölVer un

dervisningsanstalterna i riket. — En sådan, för elementar

läroverken livart tredje ar, var redan i den nya skollagen 

föreskrifven. Uppfostrings-Komiteen hade äfven förut erhållit 

Kong}. Maj:ts befallning, att författa ett förslag om tjenligaste 

inrättningen af paedagogier och folkskolor, samt att öfverse 

akademiska konstitutionerna, särdeles i hvad som rörde student

examen *> Genom Kongl. Brefvct till samtlige Landshöfdingar 

och Konsistorier af den 14 Juni 1820, hade en nogare efter-

syn vid a ntagandet af skolmästare på landet bli IV i t anb efalld **). 

Den rörelse, läroverks-frågan fatt vid 1823 ars riksdag, 

fortfor att visa sig li fl ig efter densamma. Fran en speciell 

undervisnings-anstalt ibland dem, hvilka Uppfostrings-Komi-

téen placerat till venster om den beryektade g gränsen 
utgick — egentligen (och således på den olärda linicn), 

framställd i en redogörelse för denna anstalt - d en första 

omfattande öfversigt af heta läroverket, jemte grunddragen 

till en plan för dess reform ***), redan förut yrkad i skrifter 

af samma anda Den 21 December 1825 täcktes Kongl. 

*) En interims-stat for rikets gymnasier och skolor hade, med begag

nande af dc tillgångar (3292 tunnor, 23 kappar krojlospanmâl), livil-

ka 1818 års Ständer, på Kongl. Maj:ts proposition, beviljat, den 22 April 

1819 blifvit utfärdad. 

**) Emedan till Kongl. Maj-.ts k unskap kommit, "alt personer kring-

rest och i socknarne pä landsbygden befattat sig med bama-imdervis-

ning, hvilka ej allenast varit oskicklige, ulan äfvcn brottslige och 

till straff blifvit dömde." 

***) Berättelse öfver Kougl. krigs-akademien, afgifveis till dess Kansler, 

af Guvernören. Stockholm 1824. 

i) Såsom i skriften; Förslag till enhet och medborgerlighet i  de all 

m à ii m a u n d c r v i s ni o g s v c v k eil 
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Maj: t foi-ordna en ny k omit«, all, under ledning af 11. K. 11. 

Kroil-Prinsen, i ett sammanhang granska tillståndet af ri

kets allmänna uppfostringsverk, och att dervid föreslå de 

lorbättringar, som kunde anses behöfliga, — Under denna 

Kom i tes långvariga ofvei läggningar betraktades den sa kallade 

olärda liniert från alla hall. Den befanns slutligen af de 

fleste äfven vara en lärd linea, som kunde utdragas att 

träffa all bildnings mal, fas! den ej gick genom de lärda 

språkens gebit ; h vadan, i Komitéeos den 20 December 1828 

afgifna betänkande, dess pluralitet tillstyrkte, att vid elemen

tar-läroverken böra tvänne bildnings-linier finnas : en 
för klassiska språkens litteraturi förening med den 
moderna; och en för denna scdnure, skihl från den 
klassiska ; dock så, att real-kunskapema dr/j vas lika på 
bägge bildnings-linierna. —• En ny elementar-skola, enligt 

dessa grundsatser, inrättades på prof i hufvudstaden, och trä d

de den 15 September 1828 i verksamhet. Den undantogs från 

den gällande skolordningens föreskrifter, och erhöll sin del 

i det anslag, som vid 1828 års riksdag i allmänhet bevil ja

des åt rikets undervisningsverk *). Enligt livad den för Un

dervisningsverken nedsatta Kömité yrkat, att student-examen 
bör kunna tagas, antingen med eller ulan de gamla 
språken j skedde vid universiteten en förändring med denna 

examen, hvilken fick en ny inrättning (i Upsala från och 

med år 1831), der nämde grundsats blef gällande, enligt 

Komiténs förslag äfven för ynglingar, som genomgått skola 

och gymnasium, men för sin framtida bana ansåg© de lärda 

*) Denna andel blef 6,800 R:dr. Hela anslaget var 60,000 H :dr årligen, 

hvaraf 42,000 fö r elementar-läroverken och 18,000 für universiteten 

och tillämpnings-skolorna. Det hela uppgick ej till \ af livad Lä-

roverks-Komitén ansett erforderligt för universiteten allena. Vid 1834 

års riksdag, blef det förr nämda anslaget beständigt. Den sista lö

neregleringen (ännu tills vidare) für elcineutar-lüroverkcn ar af den 21 

September 1833, d en ny* universitets-stålen af den 11 September 1837. 
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språken obehöffig.a ;  dock med tillagd skyldighet för dem, 

som licit och hållit ,  eller till  en del, ville begagna sig af 

eu sådan dispens, att  genom så mycket större framsteg i an

dra lärostycke« detta godtgöra, Iivarföre en lika summa af 

betyg bestämdes för giltigheten af all student-examen. Vits

ord . af godkända kunskaper i vissa ämnen föreskrefvos för 

dem, som ämnade framdeles någon civil examen undergå, 

äfverisom ,  genom Kongl. Maj:ts nådiga beslut af den 12 Mars 

1831, för alla, som till  idkande af presterliga studier i teologiska 

fakulteten inskrifvas. Militär-undervisningen fortfor att sluta 

sia till  det allmänna läroverket. Genom Kon«]. Brefvct af 
O O 

den 24 Januari 1835 stadgades den sålunda bestämda student

examen, såsom vilkor för dem, som ville anmäla sig till  er

hållande af första officers-graden vid k avalleri- ocli infanteri-rege

menten. Den 23 September 1836 inkom ti ll  Konungen General-

Adjutants-Expeditionen för Armeen med ett underdånigt me

morial,  af innehåll: att  under sistförflutne decennium, utom 

de 14 kadettcr, som i medeltal h varje ar från Kongl. krigs

akademien blifvit till  landt-arméen utexaminerade, denna 

armée årligen behöft omkring 55 officerare *), och troligen 

framdeles behöfver ett lika antal: at t  för undervisningen af 

dessa, utgörande |  at hela det erforderliga antalet,  h varken 

lärdoms-skolor och gymnasier å ena, eller applogist-skolorna 

å andra sidan synas tjenliga, då de förra ulan undantag for

dra alla tre de gamla språken, hvarifrån Kongl. Brefvet af 

den 24 Jan. 1835 befriar blifvande officerare, och af de sed-

Jiare, eller apologist-skolorna, äfven de få, till  undantagen 

börande, som bestå af 3:ne klasser, i alla fall äro otillräck

liga att meddela de kunskaper, som för nu varande student

examen, med dispens från de gamla språken, äro föreskrifna; 

Iivarföre underdånigst hemställes, om ej en eller annan skola 

*) Detta gäller endast om Landt-arméen. Krigsmakten till lands och 

sjiis behöfver årligen öfver hufvud 78 officerare, livaraf Carlberg Umnar 

i/, sa att 61 dessutom erfordras. 
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inom h värj g stift skulle kunna så inrättas, att ynglingar, som 

egna sig åt krigsväsendet, men sakna utvägar att på längre 

a ('stånd från föräldrar och anhöriga förskaffa sig dertill nödi<* 

bildningj matte, ej mindre än de, som vilja inträda pä an

dra barfor af Ilikeis tjenst, få tillfälle att i hembygden in-

hemta de kunskaper, hvilka deras yrke af dem kräfver, i 

synnerhet som dessa kunskaper äro af den allmänna beskaf

fenhet, att de gemensamt behöfvas af de flesta medborgare, 

som, utan att gå den så kallade lärda vägen, dock söka grund

liga elementar-studier, hyarföre de ej heller kunna anses 

främmande, för elementar-läroverkens ändamål, •—- Kongl. 

Maj:t har befallt Domkapitlen att häröfver inkomma med 

underdåniga yttranden. 

Vi äro i tillfälle att ur offieiela källor lemna uppgif

ter *), tillräckliga för en h var, att deraf kunna sluta till be-

bof, hvilka för elementar-läroverken böra anses lika litet 

främmande, som det nyss uppgifna. Under de 11 åren 

1822—32 hafva vid apologist- och lärdoms-skolor samt 

gymnasier blifvit inskrifna 15,000 lärjungar, hvaraf omkring 

5,000, eller något mer än tillhört apologist-skolorna. Af 

de 10,000, som studerat vid lärdoms-skolor och gymnasier, 

har hälften, eller nära 5000, icke afgått till andra läroverk, 

och följaktligen (med undantag af döds- och olycksfall) gått 

till näringarne. Af hela antalet återstår således |, eller om

kring 5000, för den lärda vägen. Af denna tredjedel, som 

från lärda skolor och gymnasier verkligen afgått till annat 

läroverk, har åter knappast hälften**) — eller i allmänhet 

blott en sjettedel af hela den vid elementar-läroverken stu-

*) Enligt upplysningar, af Herr Stats-Sekreteraren v. Hârlmahsddrff. 
benäget meddelade. 

**) Af 4916 studerand e, hvilka under de 8.åren 1825—32 afgingo frän lär

da skolor oeh gymnasier till annat läroverk, hafva blott 235S blifvit 

studenter. 



Vi lia härmed fört till slut en för vart ändamål till

räckligt fullständig historisk öfversigt af laroverks-tragan i 

Sverige. Deraf kan intagas: att det nu är 89 ar, sedan for-

dran°af både den civila och militära bildningens narmaje 

införlifvande med allmänna läroverket offentligen gjordes*): 

att det nu är 35 ar, sedan samma fordran, väl ej först ut

talades men offentligen erkändes i afseende pä den med
borgerliga bildningen, äfven för näringsidkaren , för Irnl-

ken° enligt Kanslersgillets hemställan af den 9 Mars 1803, 'pu

blika anstalter saknades;" och slutligen: att samma fordrin

gar dels ännu äro ouppfyllde, dels ej sa uppfyllda att an-

d a målet kan anses vunnet. •—- Hvad är orsaken i1 • « 
,  f l ï y , '  i -j -• - y  i • ' " 'Ï :  • - :  ' ^ 

Svarade vi, att en af orsakerna till denna angelagenhets 

sena och ofullkomliga utveckling i Sverige är, att läroverks
frågan hos oss mer än annorstädes, varit, eller ansetts va

ra én 'stånds-fråga, gemensam för det andeliga och det 

lärda ståndet, här under samma privilegier förbundna, och 

de ra H de ungdom -
blifvit studenter. Emellertid uuderbâl-

ler "s vëri ge &12 g y nui a s i e r och 42 lärdoms-skolor, med 4Ü4 

lärare, som åtnjuta inkomsten af 26 pnebende pastorat, upp-

o-ifna endast till 13,070 : 28. 2., och dessutom uppbara i lon 

143 577 : 38. 10. eller tillsammans 156,648 R:dr 19 sk. B:co. 

Deremot finnas endast 7 apologist-skolor och 39 särskilta 

apologist-klasser med 64 lärare och ett anslag af 19,314 R:dr 

19 sk 11 r:st. Det vill säga, den lärda vägen, som blott 

behåller en sjettedel af hela rikets studerande ungdom tdl 

inträdet vid universitet, upptager sju åttondedelar af ele-

mentar-läroverkens hela lärare-personal och åtta monde-

delar af deras anslag. 

-) Vi påminna om hvad i 6:te Litteratur-Bladet blifvit anlordt, «U 

Uppföstrings-Kommissionens af är 1750 försla g äfven omfattade .W 

retenska per nas föredra gande vid universitetet. 
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der/öre ägande elt lörenadt intresse mot den utanför 
allt mer uppväxande oprivilegierade verldsiiga lärdomen; 

sä hade vi sagt en sanning, ehuru vi medgifVa, att 

detta svar ej innefattar hela sanningen. Vi känna den 

tidsålder af ära och glans, med hvars minnen, utan dess 

dygder, vi allt för mycket trösta oss, dä den andeliga och 

verldsiiga lärdomen i stora, på en gäng religiösa och politi

ska, idéer iios Svenskarna ägde sammanhang och lit. Vi ha 

utmärkt en annan ålder, då detta sammanhang upplöstes, 

detta lif slocknade; under det de former, hvari det hade ut

tryckt sig, stodo qvar och blefvo en makt för sig. Men äf-

ven under dessa formers lefvande tid är det verkliga tillstån

det vid närmare granskning långt ifrån svarande mot väntan. 
Det gäller i synnerhet i afseende på läroverks-frågan, som 

alltid hos oss legat allt för mycket undan statens direkta infly

telse. Man skrifver ej Svenska historien efter förordningar, 

har jag någon gång sagt. Det gäller ej i något afseende så, 

som om Svenska skolordningar. Vi ha fästat uppmärksam

heten på CHRISTINAS skolordning, förträfflig för sin tid och 

vittnande både om den lärdes och om statsmannens blick : an

gående dess verkställighet, med stifts-styrelserna till organer 

derför, i en så orolig tid, hafva vi yttrat tvifvelsmal. Oss vet-

terligen finnes den ej ens tryckt; liksom jag ej heller kän

ner någon publikation i tryck af 1724 ars skolordning, förr 

än den upptogs i ll itll(jvisf^' ecclesiastik-samlmgar ; likaledes 

äro Upsala akademis konstitutioner än i dag ej tryckta, med 

undantag af det utdrag, angående studenternas seder och pri

vilegier (innehållande åtskilligt ej mera lämpligt till vår 

tid), som finnes student-eden vidhäftadt. Det var en tid, 

och den är ej så aflägse, då ett sådant hemligliets-krämeri 

gjorde sig vigtigt *). Ett bevis på, huru mycket vårt skol-

*) Vill  man se, huru cn stif ts-styrelse låtit  skolordningar gå öfyer sig, 

l iksom ingenting passerat,  sä kunna Ödmanns " Hågkomster från Hem* 

bygden och skolan" läsas angående läroverket i  Wexiö under haus 

ungdom. 



•) Ueber die Nothweiidigkeit einer Reform im Gymnasial-Unterriclit 

•von D: r Max Schmidtj Rector cler Lateinischen Hauptscliule zu Halle. 

1836. — Författaren är en moderat försvarare af det nu gällande 

Preussiska skol-syätemet, Wen både lians uppgifter oc.li förslag synas 

Oss .leda till ett annat resultat, än han synes förmoda. 
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verk ännu fastliätiger vid gamla förhållanden, är att vår si

sta sk olordning (deri skiljande sig från den af år 180/) ej ens 

tillåter dispens från Tlebrciiskctnj ehuru en sadan dispens i 

Preussiska och Saxiska gymnasier långt för detta är medgif-

ven; liksom i dem också föreläses mindre teologi än 

religions-lära, sådan den för alla stånd är lämplig, I all

mänhet gäller i Preussen såsom grundsats: alt alla så kal

lade "Fachstudien" ej höra till allmänna undervisningen. 

Man lärer svårligen neka, att i denna vår anmärk

ning ligger sanning, men hela sanningen i ämnet innehåller 

den på långt när icke. Läroverks-frågans närvarande skick 

har egna drag för Sverige; men brytningen i densamma är 

gemensam för det civiliserade Europa, och har yppat sig äf-

ven i stater med det mest utbildade undervisningsverk, t. ex. 

i Preussen , der skolans emancipation från kyrkan i den 

bemärkelse vi i et t föregående blad sökt förklara, redan är för 
sig gången, och hela läroverket blifvit ordnadt under en sjelf-

Ständigare synpunkt. VI hemta våra underrättelser om den

na brytning ur ett ej längesedan utgifvet arbete, författadt 

med afseénde på en mängd i ämnet Utkomna skrifter*). 

Man märker, i de första af Reformatorerna och deras lärjun

gar ordnade Tyska skolorna, samma tendens, som i de för

sta Svenska gymnasier, att vara nniversiteter i smått. De 

förlorade sedermera denna karakter, och blefvo hufvudsakli-

gen filol ogiska läro-anstalter, i hvilka likväl småningom allt flera 

nya lärö-ämnen inrymdes. Sin uteslutande superioritet förlora
de de fdologiska studierna på de Preussiska gymnasierna (det vill 
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säga lärdoras-skolorna) år 1812 *); ej så, som om de (pro

fana) filologiska studierna ej med stor ifver, ja vidsträcktare 
än. någonsin, nu också drefvosj men idéen af den Preussiska 
skol-reformen synes ha varit att, jemte och i  full hredd med 

dessa studier, ställa de vigtigaste öfrigaj hvarföre ej blottan-

dra formella kunskaps-grenar t. éx. matematiken redan i ele-

mentar-undervisningen ställdes ganska högt, utan äfven de 

sa kallade realia i skolan lingo en vida större utsträckning, 

bemödandet, att i  den lärda skolan gifVa grundläggningen 

till en universe//_, tidens förnämsta riktningar omfattande, 

lärdom med bibehållande af dess klassiska karakter, har aldrig 

med större kraft, kostnad och uppoffring blifvit genomfördt. 

Men detta bemödande synes ock ha nat t en höjd, der det lider af 

sin egen öfverspänning. Klagomålen, att systemet ej verkar 

fördelaktigt på ungdomen, låta allt mer från flera håll höra 

• sig; och hvad t. ex. Diest-erwèg **) och Lorinser i detta af-

seende påstått, om ock möjligen öfverdrifvét, har dock i sjelf-

va vederläggningarna framkallat medgifvanden, kanske ännu 

mer upplysande än anklagelserna. 

Egentligen är det den, öfverallt i Tyskland åter utbrut

na, striden emellan Humaniora och Realiasom vi ha för 

Ögonen: — en strid, som det Preussiska läroverket kraftigast 
O 

sökt bilägga, med att gifVa bägge lika rätt, hvarigenom lik-

') Dicsc  Superiority haben die philologischen Studien auf den Preus-

sisshen Gymnasien durch das Abiturienten-edikt vom Jahre 1812 

vc»loien, und die übrigen Disciplinen haben einen ganz anderen Rang 
eingenommen. 1. c. 

" ) D ester weg, Lebens fragen der Civilisation. 3 Beytr. s. 42. "Die Gym-

nasien sind an zwey Uobclm krank oder machen krank: 1. Sie Über

fällen den Schülern mit Massen des verschiedenartigsten Meissens; 

2. Sie sorgen nicht fur eine tücht ige Verarbeitung. — I anledning af 

Lorinser's Afhandling: Zum Schutz der Gesundheit a uf Schulen] iir 

Schmidt's af oss åberopade skrift författad. 



Viel utförandet af sitt förslag om läroverkets förening» 

stöter likväl den nämde författaren pä stora svårigheter. De 

ämnen, han vill aflägsna ur skolan genom en dörr, komma 

*) An gående gymnasial-kunskapernas profiling viil afgång till univei 
Sitct. 
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väl en stegring af bägges anspråk inom Samma skolor tili 

den grad blifvit föranledd, alt den väckt allvarsamma farlia-

gor för ungdomens både fysiska ocli moraliska helsa. Den 

författare, vi här föl]a, känner blott tva medel mot detta on

da: återgång till den gamla klassiska grunden för skol-stu-

dierna, renad frän allt för mycket intrång af främmande äm

nen — och af söndring af dessa, såsom föremal för egna 

skolor; ty, säger han, om äfven det sista Edikte t af ar 1834 ) 

ej kunnat bilägga denna inre strid emellan olikartade äm

nen, så återstår blott att gifva efter för den spänning, hvar-

igenom, hvad hittills sammanhåll!ts, våldsamt sträfvar ifrån 

hvart annat, och låta realskolan, såsom en mogen frukt, 

falla ifrån trädet. Man erfar också häraf, att real-skolan 

i denna sjelfständiga mening, ännu ej finnes i Preussen, el

ler först begynner bilda sig, och att borgare-skolan (som 

finnes) blott innefattar en början hvaraf den förstnämda 

skulle utgöra fortsättningen. En sådan utbrytning af real

skolan anses så mycket angelägnare, som det moderna ele

mentet i skolan hotar att förqväfva det klassiska. De, på sin 

tredje landtdag år 1831 församlade, Schlesiska Provincial-

Ständerna anböllo redan hos Ronungen: att undervisningen 

i gymnasierna mer måtte lämpas efter allmänt medborgerliga 

behof, matematik och natur-vetenskaper från början behand

las med lika grundlighet som språken, klass-systemet afskaf-

fas, nyare språk mer läsas, och afgångs-betygen inrättas sna

rare med afseende på kunskaps-omfånget i allmänhet, än pa 

de gamla språken; hvilkas superioritet således ännu. ansags 

bibehållen. 



Tvänne hufvudskäl —• d et ena mer allmänt och teo

retiskt, det andra mer nationellt och historiskt -—• ha i syn

nerhet hos oss, och ej minst af den, som skrilYer dessa ra

der, blifvit yrkade för bibehållande af vart läroverks gamla 

grund och skick. Man säger först och främst: att da läro

verkets ändamål mindre kan och bör vara att meddela ung

domen positiva kunskaper, än att bilda förmågan till deras 

förvärfvaiide,— da grundlig sysselsättning med ett läroämne be

fordrar, men förströelsen genom många motarbetar detta än

damål,-—- och då klassiska språkstudier af ålder visat s ig för 

detta ändamål tjenliga; så böra de äfven hädanefter företrä

desvis i skolan drifvas: helst en på sådan grund bildad lär

junge är derigenom så mycket bättre förberedd till ett sjelf-
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in genom en annan; i, synne rhet som ingen rationell princip 

ligger till grund för reduktionen. Ätt alldeles utestänga 

dem, går ej heller an; dertill ha de flesta redan för djupt 

gripit in i det moderna lifvet. Ser man nogare på denna, 

egentligen till . real-skolan hänvisade, bildningen, hvilkeu förfat-

tåren oupphörligt kallar en bildning för ostnderadej så be-

finnes den omfatta studier, Ii vil k a den nyare tiden redan nä

stan allmänligen upphöjt till vetenskaplig värdighet, och 

som i denna egenskap långt för detta intagit sin plats vid 

Preussiska Universitet ; fastän författaren ännu företrädesvis 

vill ca na dessa, åt sin lärda linea. Med ett ord: man träf-

far, i stället för en lärd och en olärd linea, slutligen äf

ven här på två lärda linierhvardera, enligt nyss fram

ställda åsigter, fordrande egna skolor, och derigenom ett 

dubbelt skolsystem; hvars kostbarhet, äfven i en monarki 

med Preussens tillgångar, likväl förefaller vår författare så 

betänklig, att han måste hänvisa på en inskränkning af gym

nasiernas eller lärdomsskolornas antal; ehuru detta i Preus

sen, som i alla vägar mer utmärker sig med slora, fullstän

diga, centrala anstalter, än många ofullständiga små, visst 

icke är öfverdrifvet. 



ständigt inhämtande af sakkunskaper. Man säger för det 

andra: sådant vai' förbållandet i Sveriges ärofulla dagar-, i GU 

STAF ADOLFS, i Oxenstjernas och Skjttes tidehvarf, sådan 

var den grund, som den odödlige stiftaren af Sveriges laio-

verk lagt, och hvarigenom han i den offentliga uppfostran 

öppnade banan för den ringaste af Sveriges söner att stiga 

till de högsta äreställen. 

Vi v  ilje ställa oss inför dessa skäl — inför elden af vårt 

eget artilleri O 
och se om de träffa. 

Det är sant, att i kunskapers bibringande kunskaps
förmågans utbildning är en hufvudsak; livarvid dock måste 

märkas, att denna förmåga utvecklar sig i och genom de äm
nen, som äro dess föremål. Språket j 'tankans eget uttryck, är 

ock det naturligaste föremålet för den reflekterande tankans för
sta arbete mecl sig sjêlf j och begynner der fö re billigt all 

undervisning, för hvilken modersmålet är tidigaste grunden. 

De jemförélser, som uppstå för lärjungen vid inträdet i en 

tankekrets med annat uttryck, än det hvarvid han blifvit 

uppfödd, såsom vid lärandet af ett främmande språk, vidga 

hans reflexion, och äro, under lärarens ledning, i sann be

märkelse tankefödanele och tanke-ordnande. Så vidt det all
männa af frågan. Valet af det eller de främmande språk, O 
som förnämligast skola blifva medel för denna tankeöfning, 

beror af särskilda skäl, hvilka ej för alla tider äro de 
samma. Vi påminna om dem, som t. ex. så länge bibe

höll o Latinen, såsoni det lärda språket. Dock lata dessa 

skäl uppfatta sig under tväririe allmänna synpunkter. Sam

manhanget kan afscs dels med det förf!ulna, dels med det 

härvarande. Det ena talar för de gamla_, det andra för 

de nyare språken; bägge, i den mån de äro uttryck af den 

för lärjungen erforderliga bildning. Företrädet emellan språ

ken är ej derföre straxt afgjordt. Att man t. ex. bör beg}'11" 
na 
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na med cîe gamla, efter det förflutna föregår det närvarande, 

är en sofisrn; bvarvid man glömmer, att, huru man må bä
ra sig ät, utgångspunkten nödvändigt är det närvarande 
liksom det är den punkt, hvartill man återgår. Man må, i 

fråga om språkkunskap, taga detta närvarande i trängre el

ler vidsträcktare mening; alltid är det der — redan i 

modersmålet. Modersmålet i sammanhang med andra lefvan

de språk är blott ett vidsträcktare närvarande. Det finnes i 

sakens natur alldeles intet skäl, hvarföre jag ej skulle skaffa 

mig en utsigt öfver detta närvarande, öfver det lefvande språk-

förrådet, innan jag går till det förflutna. Det finnes intet skäl 

emot detta, förutsatt, att jag ej dermed dröjer tills jog blifvit 

oläraktig. Det finns sa mycket mindre något skäl emot ett 
sådant förfarande, som det närvarande x-edan i sig upptagit 

och förarbetat det förflutna (hvilket ej gäller tvertom); så 
att om nödvändigt ett uteslutande val skulle ske emellan 

gamla och nyare språk, de sed na re utan tvifvel finge företrä

det, emedan deras litteratur, såsom ett större helt, i sig upp

tagit så mycket af den gamla. Och här måste jag bekänna 

mig till en mening, som endast, efter allt livad jag förstår, 

sätter detta ämne i sitt rätta ljus: förhållandet emellan språk 
och språk är i grunden förhållandet emellan litteratur ocli 

litteratur. Vi ha i vårt föregående blad, med godt skäl sy

nes oss, visat, att man nu mera icke förstår den gamla lit

teraturen utan att förstå den nyare. Således (man kan 

draga slutsatsen). •—* Åfven i barnslig undervisning kan jag der-

före ej heller finna fördelen af att genast confrontera med 

det lefvande språket ett dödt språk, i stället för det lefvan

de med det lefvande, tills lärjungen får omdöme nog, att 

äfven igenkänna det lefvande uti det till utseende döda. Ål-
ven för barnet gäller derutinnàn manliga förhållanden, att 

läraren är en mansom bör förfara enligt sakens rätta be-

grepp, hvilket ock är den rätta grandiigheteUj, talade än 

litteratur-Bladet för t83$ , IV:o 70. 2 
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traditionen dercmot, som också i sjn tid. var grundlig 

ligen pä samma tid, da den sjell var lefyande. Vi skulle 

lia mer alt tillägga om detta stycke ; men aterkomma der-

till, och vilja nu ga till det andra af de nämda, hufvud-

skälen. 

. . .  
Detta kommer direkte ur det gamla, ärorika Sverige, och 

jag tror mig ej eftergifya någon i Iiflig känsla för, allt hvad 

en sådan härkomst innebär vördnadsbjudande. Denna känsla 

har allt för mycket inverkat pä mitt omdöme 5 tills jag bät

tre lärt förlika sanningen med min vördnad. — Hvad höjde 

GUSTAF ADOLFS tidehvarf? Stora religiösa och politiska idcer, 

hvilka äfv en gåfvo tidens lärdom på en gäng lif och adel i en 

hjeltes själ. Olyckligtvis blef denna anda alltför mycket blott 

en personlig utmärkelse, för att kunna genomtränga ett af 

stora krigs öfvermäktiga inverkan så länge till sitt innersta 

sk a k ad t och rubbadt samhälle, som. det Svenska. Men den 
fanns. Vid GUSTAF ADOLF rättade sig de Svenske S tore upp, 
vid de Svenske Store de Svenske Lärde,  bägge d e sednare ofta 

nog med misstagna begrepp om storhet (hvarföre både de lärde 

och deras patroner (ingo plikta); men på det hela gällde fö r

hållandet så länge som Sveriges politiska storhet. Ur djupet 

af den olycka, livari det störtades genom storhetens fall, 

reste sig, ensamme, stödde på hoppets ankare — Svensk 

Vetenskap och Konst, — för första gången utan annat stöd 

än detta hopp, livars borgen de fnnno i ett nyvaknadt med

vetande af sin bestämmelse,; och en stråle af deltagande för 

dem gick genom nationens Iijerta. Men snart bröt sig det 

nya samhällsskick, som kallade sig Svenska friheten. Det 

var ett utbrott af en gammal inre olycka, ibland hvars rui

ner vi ännu vandra. Olyckan är för invecklad och för mån g

sidig att med fä ord kunna, uttryckas. E11 sida, och en 

ibland de hufvudsakligaste af den samma var: att Sveriges 

genom krig och eröfringar upphöjda, genom reduktion pcb 
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f ullföljda krig nedsatta, men till antal ökade adeljöfver höévan-
det Svenska samhällets förnämsta representant — sjelf offer 

för en strid mellan verklighet och anspråk, som a llt för myc

ket hade-sin grund sä i tidens allmänna som Sveriges egna 

förhållanden — i oenighet och förvirring kastades till
baka pä sitt fädernesland. Med detta obestånd, h vari le
daren ior det Svenska representativa systemet förfallit, var 

oreda rundt omkring. Dermed var ock den rörelse uppåt 
i samhället, livarigenom förtjenst och skicklighet bana sig 

väg, afbruten, hämmad, och oro spridde sig åt alla håll. 

Att mot denna, på sig sjelf återförvisade, alla stånd snart 

genomgående, allt längre nedåt sig spridande oro, befästa och 

bevara det Svenska samhället, dertill har sedermera mer 

än ett försök skett. Att dämpa och a lie da den samma ge

nom återkallandet, än af den gamla monarkiens glans, än af 

dess stränghetj dertill har mer än ett bemödande skett af 

mer än en bland Sveriges in hemske Ronungar — till deras 

egen olycka. En främling — sina bragders son •— har slutligen 

af nationen blifvit kallad midt ibland denna oro, och lyc

kats att gifva åt Sveriges äfven allt för länge vacklande yt

tre politiska ställning en ny basis. Att åter stadga vår inre 

lycka förmår hvarken lum eller någon; utan att vi sjelfve 

känna och erkänna våra brister. — Sådana finnas ock ej 

minst i vårt uppfostringsverk, ehuru detta är fran GUSTAF 

ÂDOLF den stores dagar, brister, som ej voro det i dessa da

gar, men nu fåfängt ursäktas eller äfven stämplas till full

korn! iglie ter genom exemplet af en försvunnen storhet, som 

rätt förstådd talar ett helt annat språk. 

Den fordrade återgången har således, både ur allmän

na och sä rsk il ta skäl, stora, egentligen oöfvervinneliga, svårig

heter, såsom all återgång, der det ej är fråga om de eviga 

principerna, utan om traditioner och former, som, af sig 

komna från sina principer, vilja gälla och herrska för sig. 



Battre , sy ties vara, att söka förhjelpa de nya, ännu outbilda

de former, i hvi'lka de hämmade principerna oerkändt och 

ieke-officielt verka, till förstånd af sig sjelfva, och dermed 

till sin rätt, och frän denna nya, sålunda renade grund, åter

ställa sammanhanget med det gamla, •— som tillika är det 

evigt unga. Tillämpningen häraf pa läroverksfrågan har, 

till en del, af oss redan blifvit gjord, dels återstår den 

att göra. Utgående frän skolans emancipation ifrån kyr
kan , som tidens bildning gjort till ett faktum ± hvilket i de 

flesta protestantiska länder blifvit på det hela vänligt, — inom 

katolicismen (mot hvilken det är revolutionärt) deremot mest 

pä ett fiendtligt sätt tillvägabragt — ha vi först sökt alt vi

sa, i livad mening detta faktum ännu icke inom fädernes

landet blifvit erkändt. Vi ha här sett, att den andeliga lä r

domen, under sitt eget privilegium, äfven inbegripit den verlds-
liga, egentligen sa vida den, för den andliga, kunde vara / 

medel; hvarigenom mycken, sedermera utanför uppväxande, 
profan lärdom kommit att behandlas såsom styfba rn, och blif

vit afvisad frän läroverkets portar, eller endast med möda 

derinom kunnat fä någon plats. Vi ha häntydt pä vadan 

af ett sådant förhållande; i synnerhet sedan den verdsliga 

bildningen i rastlös verksamhet med sina resultater äfven 

trängde till folketj begynte organisera folkskolan på egen 

hand, och i pressen tala till menigheten *). Vi ha seder

mera sökt att förklara den positiva beskaffenheten af näm-

da faktum, bestående egentligen i den moderna vetenska
pens sjelfständighet af kyrkan , hvars fara godtgjordes clerige-
nom, att vetenskapen, sjelf allt mera blir medvetande af en 

religiös princip. Vi ha derjemte funnit, att den deraf följan

de yttre emancipationen naturligen fullständigare gör sig 

gällande, i den man vetenskapen sjelf inom läroverket utveck

lar sig, således mer i läroverkets högre, mindre i dess lägre 

*)  J f r  Li t te ra tur -b lade t ,  N:o  4 ,  



*) Jfr Litteratur-bladet, N:o T. 

**) Jfr Litteratur-bladet, K:o 9; 

graclcr; men att älven inom de sednare vcrldslig och andlig 

lärdom behöfva en /^ föreningspunkt och höra finna den 

inom prästerskapet sjelf; helst dess stora antal i Sverige gör 

det tillräckligt att inom folkskolan verka så väl genom lära 
som värcl: pligter, genom hvilkas uppfyllande det äfven äger 

bästa tillfället att befordra religionsundervisningen, och på 

den, såsom tillbörligt, lägga största vigten *). I sammanhang 

härmed ha vi bemödat oss att ådagalägga, huru religionen > 
genom ett allt djupare framträdande behof, allt inera äfveii 

blifver de verldsliga ståndens gemensamma angelägenhet, hu

ru Gudsfruktan känner sig behöfva, ej blott en kyrka, utan 

ett hem på jorden, huru familjen är detta hem liksom den 

är sedlighetens första, vigtigasië skola, och huru den, i när

varande tids upplösning af gamla samhälls-formen (sjelf den 

enklaste, första, heligaste), latt en ny, man kan säga, verlds-

historisk vigt oeh betydelse **). Gemensamheten af detta hög

sta religiösa intresse, märkbart till och med midt i otrons 

läger, har fört oss till betraktande, äfven i religiöst oel» mo
raliskt hänseende, af den medelklass, som vi, vid mer än ett 

tillfälle, sökt politiskt karakterisera; och vi ha slutligen fö

retagit oss alt undersöka, huruvida de undervisningsanstalter 
D ' 

närings- borgare- apologist- eller real-skolor kallade -— h v i! 

ka för denna, ursprungligen industriellaklass varit stiftade, 

motsvara dess nya samhällsläge* — Härvid liai förekommit, at£ 

den rörelse uppåt^ som är den egentligen progressiva i sam

hället, i samma man visat sig hos denna klass, som ett 

tillbakafallande hos de högre stånden. Af denna motus 
contrarius följde, i en af Europas förnämsta stater, en sam

manstötning, ett slag åtföljd t al' blixt och dunder och jordbäfning 

oeh skyfall, som kallades revolution. Hvad som hände var, 

såsom nästan allt betydligare som i verlden händer, gjord t af 



Allt livad vi hittills sagt i denna fråga, innehåller eö ^ 

mer och mindre direkt tillämpning häraf. Ti ex. Vi halva 

genom erfarenheter från mer än ett lands läroverk visat, att 

en så kallad olärd linea af undervisning, som kan räkna sia 

utgångspunkt ifrån folkskolan eller borgareskolan, fullföljd 

till det mål. som den nyare bildningen redan gifyit de n, blif-

ver och redan blifvit en lärd linea : hvilket (att nemligen be

gynna som olärd och sluta som lärd) synes till den grad 

både möjligt och naturligt, att den gamla l ä r d o m s-skolans 

motsatta påstående, enligt hvilket dess linea redan begynner 
såsom lärd, fordrar en noga re undersökning. Anspråket här

leder sig, såsom man vet, derifrån, att den börjar med ett . 

Iärdt språk, med Latin, och der igen orn redan tror sig för-

värfva denna lärda karakter, som den genom fortsatta klas

siska studier förnämligast vill bibehålla. En sådan början 

kunde ock vara i sin ordning, så länge latin verkligen var 

lärdomens språk, och såsom sådant i den lärda verlden ba

de skrefs och talades. Språket uppehölls sålunda hos både 

lärare oeb ungdom genom ett lefvande intresse, som ve rkade 
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en för alia, och bchöfver således, orn man rätt tager i akt 

h vad deraf är att lära, ingenstädes göras efter- Verkan var, 

att de motsatta krafterna och de intressen, de representerade, 

neutraliserade och genomträngde liva ran dra till en ny pro

dukt, nemligen just detta medelstånd, elle r, som det afven 

med rätta blifvit kallad t, denna medlande klass, som, i stället 

att vara en del, nu blifvit ett nytt uttryck af det hela. 
bevis nog, att den arbetat i. en högre mission, ehuru här

stammande ur samhällets lägre kretsar. Processen har för 

sig gått mer än man tror, äfven der den ännu, för att döm-

ma af det yttre, knappt synes börjad j och vi äro öfvertyga-

de, att ingen af tidens frågor — således ej heller läroverks
frågan •—• kan nöjaktigt besvaras, utan vederbörligt afseen-

de på detta stora sociala faktum. 



199 

äfven i trots af lunga melodiers hinder. Förhållandet är ej 

mera detsamma. livar je nations modersmål, som af Euro

peisk odling blifvil delaktigt, Europas mest bildade folks språk 

i synnerhet, äro redan vida tjenligare örganer för lärdomen, 

h vars innehåll Till  mera långt ifrån rymmes inom antikens 

språkformer. Dessa le tim a ej ens utan svårigheter och om

vägar uttryck för den moderna bildningens vanligaste be

grepp. Skulle väl ett sådant tanke- och ord-tvång vara den 

tjenligasté tankeöfning, vara ett så allmänt bildnings
medelj, att redan derigenom den klassiska grunden för un

dervisningen till och med skulle kunna försvara sin plats, 

lärjunge» må fortsätta den började lärda vägen eller 

icke? Vi ha yppat våra tvifvelsmål härom. Månne erfa

renheten t. ex. af latin-under vfsn itigen, såsom den ofta 

från början bedrifves, och af verkningarne deraf på ung

domen, är egnad att vederlägga dessa skäl? En lika skarp

sinnig som lärd kännare af ämnet säger: att det alltför 

vanliga förfaringssättet består i att straxt från börjän belasta 

minnet med den tunga bördan af en mer eller mindre dryg 

grantmatika. på det sätt,  att icke blott paradigmer, utan ock 

ortograliska, etymologiska och syntaktiska reglar, samt med 

deras än hang af specialiteter och undantag, sanslöst inprän

tas lexa för lexa :  att derpå följer en lika sanslos och mekanisk 

tydning af en eller flera auktorer, utan att den med veder

möda inlärda grammatiken gores lefvande: att för dem, som 

så blifvit underbygda i de lärda språken, frukten af en 

mångårig daglig läsning vanligen är den, att icke kunna med 

logisk hållning utreda och öfversätta en måttligt lång period, 

ej en gång hos de författare, som höra till  deras examens 

pensum: lika litet mäkta de åstadkomma en grammatikahskt 

felfri och drägligt sammanhängande latinsk uppsats, vai e sig 

i öfversättning eller original; och grammatikefls byggnad, 

fordom inarbetad i hufvudet med så mycken tidspillan, är 

antingen så helt och hållen inramlad, som hade den aldrig 
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funnits, eller, om den finnes i behåll, star den såsom en 

oinredd, af ingen tanke bebodd, ruin. "Detta kallas dock 

utbrister författaren -— uti ha studerat humaniora, att vara 

klassiskt bildad!" -—• En annan, genom sina arbeten berömd, 

lärare intygar: att den jemmerklagan, som föres öfver la

tinska grammatikan och dess mångfaldiga svårigheter, har sin 

grund mer i dåliga läroböcker och förvända metoder, än i 

verkligheten och sakens natur: att den grammatikaliska un

dervisningen, såsom all annan, kan förenklas och förkortas, 
att, h vad särskilt den latinska beträffar, man med bättre 

läroböcker och metoder kan på kortare tid inhämta likaså 

mycket, utan att grundligheten lider. "Detta är det mål" 

—— ti llägger han •—- dit vi alle böra och vilja sträfva. Ännu 
äro vi långt derifrån." *) Den ena af de här åberopade 

författare är lärare i latin vid Upsala universitet, den andra 

vid Lunds. Bägge dessa mina vänner torde, af nödvändig

heten att förkasta ett dåligt, och af möjligheten att anta
ga ett bättre lärosättvilja draga en, för den tidiga latin
ska undervisningen gynnande, följd. Jag ledes deraf till den 

motsatta slutsats, att denna undervisning, emedan den kan 

utan skada förkortas, också kan utan skada uppskjutas. Med 

ett ord, här kommer ett specielt skäl till dem, jag redan ur 

sakens allmänna beskaffenhet hemtat för påståendet: att un
dervisningen i de klassiska språken j äfvcn i lärdoms-
skolan j ej nu mera bör börja och grundlägga språk
undervisningen. —• Hvilket mitt kättcri i lärdomen härmed 

kommer för en dag. 

Vi ha sålunda förvarat oss möjligheten af en gemen-
sam utgångspunkt för bägge de omtalta linierna. Skulle 

de ej i sjelfva verket ha mera gemensamt? — Och skul

le ej bägges brister komma deraf, att man, för mer och 

V, Svensk a Litteratur-Föreningens tidning 1838, den 22 Aug, 
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mindre tillfälliga skilnäder, ej fästat tillräcklig uppmärksam

het på detta väsendtligt gemensamma? —' Och skulle ej detta, 

genom en vederbörlig justering af bägges innehåll, af sig sjelf 

träda i dagen? —• Vi ha sett, att den ena, begynnande så

som olärd, under sin fortgång genom den moderna bildnin

gens förnämsta elementer, till den grad blifvit en lärd linea, 

att ingen ting annat dort ill fattas, än att den icke utesluter 

sig sjelf från tillgång till den gamla lärdomen. Vi ha sett, 

att den andra, sig sjelf kallande lärd ifrån begynnelsen, till 

den grad håller sig till den gamla lärdomens medel, att den 

råkar i fara att gå miste om lärdomens ändamål, och att, i 

afseende på den moderna bildningen, sluta såsom olärd. Or

saken till missförhållandet är, i vår tanka, att man, hänförd 

af en alltför uteslutande opposition eller affektion i afseende 

på de lärda språken, å bägge sidor lagt på dem för mjc-
ken vigt; då man trott, att deras aflägsnande eller bibe

hållande i undervisningen var det utmärkande kännetecknet, 

som, på ena eller andra sidan om gränsen, skulle kunna ge 

hvad man kallat en egen bildningslinea sin karakter. De 

lärda språken äro ett element, ett vigtigt element i bildnin

gen; men de äro, i synnerhet nu mera, också blott ett ele

ment, hvilket såsom sådant i undervisningen äfven bör be

handlas ur högre synpunkter, och inordnas i sin plats af 

det hela. De kunna ej blott nyttjas såsom medel (minst 

såsom universal-medel), de måste tillika vara älldciniul; och 

de duga såsom medel, jernt så mycket som de duga såsom 

ändamål. Härvid visar sig en skilnad dem emellan i deras 

förhållande till den moderna bildningen. Detta förhållande, 

sådant det hittills utvecklat sig, är t. ex. olika för latin 

ocb för grekiska. Det förra språket har en större traditio-

nel vigt, derigenom, att det ej blott öppnar en utsigt (och 

çlen oss närmast liggande) öfver den gamla verlden, utan 

ock förvarar en så stor del af den äldre moderna lärdomen, 

att utan detsamma äfven den nyare bildningen sjelf är ofull-



ständig. Det liar så vida för sig ett allmännare intresse 

än grekiskan ; ehuru denna genom sin litteratur är af större 

positiv vigt. Hvad bägges hulvudsakliga ändamål beträffar, 

sa är detta en lefvande vetenskaplig insigt uti och uppfattande 

utaf den gamla kulturen i sin egendomlighet således ej 

blott i sitt sammanhang, utan äfven i sin motsats med den 

moderna, hvarföre den utan den moderna ej heller kan be

gripas. Eti sådan vetenskap är redan och blir allt mera en 

egen sida af nyare bildningen, som genom den arbetets för

delning, Milken i denna af nödvändighet gör sig gällande, 

kommer att till allt större fullkomlighet utbildas af egna, 

deråt sig egnande arbetare, som på en gång arbeta för sig 

och för alla. — Emellertid följer af hvad vi anfört om la

tinska språkets historiska ställning, att det äfven hör till den 

moderna bildningen. Således ha vi här en gemensamhet för 

båda de så kallade linierna gifven, som torde visa sig i flera 

afseenden. Latin (ehuru ej såsom utgångspunkt) tillhör 
bägge. 

Ser man på saken, h vilken i uppfostran är utveckling 
af menskliga förmogenheterna — hvarigériom ock Realia 
och Humaniora, för en förnuftig betraktelse, till sitt syftemål 

sammanfallaj — så visa sig ej blott två utan tre linier, 

hvilka vi vilja benämna med afseende på hvarderas öfver-
1>ägandey ingalunda uteslutande, beskaffenhet; ty de höra 

tillsammans och gå fram med hvarandra. Dessa linier, som 

redan i clenlentar-undervisningèti göra sig gällande, äro clen 

rationella Och den faktiska emellan hvilka en medellinie 

framgår, soni vi vil je kalla språklinien. 1 spetsen för den 

första, liksom för hela undervisningen, står Religionsläran, 
meddelad enligt antagen christelig lärobok, med kortare och 

fullständigare förklaring, efter béhofvét af framskridande bå

de ålder och förnufts-utveckling. Härtill sluta sig småningom, 

med afseende på denna utvecklings både innehåll och form, 1 



allmänhet: moral, logikj matematik. Den f aktiska limen ge
nomgår både den moraliska och fysiska verklen, i förra afse-

endet är den historia, i sednare natur al-historia: geografien 
förbinder bägge. Språklinien kan endast bestämmas med af-
seende både på det rationella och historiska elementet uti 

undervisningen, så att det sednare fattas pa ett rationell sätt, 

ej blott efter traditionens regel. Men denna rationelt-histori-

ska åsigt utgår från det närvarande, från modersmålet 

(h vil k et redan är en faktisk nödvändighet), förknippar med det

ta de kring det liggande, i tidens bildning mest ingripande, 

moderna språk, och kompletterar denna bildmngslmea med 

att föra den efter olika kallelser och behof kortare eller längre 
vä" inom de gamla språkens område. Den omvänder i de 

sednare punkterna det gamla förhållandet ; och det är i 

inka hög tid att omvända det. —• Sådant är vårt re

sultat i afseende på ämnena för en, både reaha och huma

niora omfattande, elementar-undervisning. Detta resultat har 

uppstått genom en rationell reduktion af den i skolan allt 

mer inbrytande mångfalden af ämnen, — en reduktion, som 

blifver nödvändigare i samma mån denna mångfald hotar att 

spränga och förvirra skolan. 

bägge 
min i 

Det återstår att genomföra detta resultat i fraga om lä-
rosätt indelning och ord.nins vid skolan. Reduktions-

principen gör sig äfven här 

ordning vid skolan. 
gällande, och skolan har af ål

der erkänt den, genom karakteriserande af sin method såsom 

den Kompendianska, d. v. s. ämnets grunddrag framställda 

i en lärobok och utvecklingen lemnad åt läraren. Det åter

står att den rationella luttringen äfven här börjar sitt arbete 

med, att pä ena sidan lossa traditionens bojor och a den an 
dra précipitera hvarjehanda ny modi g, kring sig giipande, oie 
da. Exempel i förra afseendet kunna anses tillräckligt an

förda: vi behöfva endast hänvisa på den lärda fördom, som 

ej vill skilja grammatiken från den latinska grammatikan. 



Exempel i sednarè afseendet gifver 'V exelunder'visningens 
orätta uppfattande, öfvérdrift och missbruk. Hjertat af den 
Koinpendianska metlioden, såsom af all läromethod, är att 
väl veta skilja hufvuclsak från bisak och framhålla den 
förra med underordnande (ej utplånande) af allt hvad som 
hör till den sednare. Men i undervisningen är förhållandet 
emellan lärare och lärjunge så hufvudsak, att detta direkta 
förhållande kan genom intet sidoförhallande (såsom det mel
lan lärjungarne sjellVa) ersättas, och kan det mindre j, ju 
mera lärjungarne ännu tillhöra barndomsåldern. Vexelunder-
visningen, om den äfven lemnar hastiga, och ej förkastliga, 
mekaniska hjälpmedel till inhämtande af vissa tidiga färdighe

ter, förnämligast innanläsning och skrifning, är derföre mest 

innehållsfattig för barndomen5 ehuru den, moraliskt och fritt 
mer än efter pedagogiskt reglemente, visserligen äfven under 
denna ålder har sin verksamhet. Religionsläran är i synner
het for denna method opassande, och hufvudskälet, hvar-
före presterskapet äfven i folkskolan, mer än hittills skett, 
borde lära> synes mig nödvändigheten vara, att denna vig-
tigaste del af undervisningen tages undan det mekaniska vexel-

systemets snällpress *). Ur denna öfvertygelse förkastar jag 
det äfven för elementar-skolans lägre klasser, och skulle här 

hellre önska mogna medhjelpare åt hvarje hufvudlärare, på 
hvilka, då denna plan innebär apologist-skolans förening med 
lärdomsgång, äfven derigenom blifver tillgång. •—• Näst ofvan 
andra klassen af nu varande lär doms skola} — som enligt 
dessa åsigter blefve elementarskola för alla, som åstundade 
en högre bildning **) •— önskade jag skiljemärket inom sko™ 

#) D en trycker fort, men förgängligt. En af de förnämsta klagomål mot 

de tidiga vexel-eleverna är, att äfven deras christendoms-kunskap är 

sä s nart undangjord, a lt den, då de sed an för konfirmationen komma 

under presterskapets hand, är glömd. 

Och hvaraf en i nun tanka borde finnas i hvarje stift. 



Ian. satt, emel lan  dess lägre och högre afdelning; emedan 

till den förra dels ej höra alla desamma ämnen, som till den 

sednare, dels läroämnena i denna sednare få en utveckling, 

som medgifver om ej påkallar ett annat föredrag. I den 

lä«Te, eller underskolan läses religionslära, men moralen 
har ej ännu derifrån afsöndrat sig såsom ett särskilt läro

ämne, liksom logiken ej heller frän grammatiken, det ma
tematiska läroämnet visar sig förnämligast såsom aritmetik; 
hvad af naturbeskrifning kan förekomma, inneslntes i geo
grafien j och historien föredragas i sina första och nödvän

digaste elementer. —- På sprâklinien har ej ännu det latin
ska språket inträdt, men väl, jemte modersmålet, undervis

ningen i det tyska, det förnämsta i den språkstam, till hvil-

ket vårt modersmål hör» och det, som i sig upptagit frän alla 

litteraturer den rikaste skörd, så att dess egen kan kallas vcrlds-

litteraturens kompendium. Öfverskolan innefattar ur vår syn

punkt den hittills så kallade lärdoms-skolans bägge högre 
klasser j, fo rtsätter sig genom hela gymnasium som boit-

faller såsom cn egen läro-anstalt, och bildar med detta till

sammans den egentliga högre elementarskolan. 

Här vidtages ämnesläsning *) så väl i afseende på lärarne, 

(så att livar och en sköter sitt ämne), som i afseende på lärjun

garna, med fri fortgång i h var je ämne, dock utan att kunna 

förflyttas till högre klass, innan de genomgått alla de , till 

den lägre hörande, grader af hvarje ämne. Ämnena utveckla 

sig på alla linierna, enligt den af oss gifna allmänna öfver-

sigt. Moral jemte logik-matematik, nemligen geometri och 

algebra (matematiken i sin applikation på astronomi och fy-

#) Den är  l ikså  litet, som vexelunder  visningen enligt mm ofyertygelse, 

rätt användbar i  de  lägre stadierna af  underv isn ingen;  livaiföre 1817 

ars skolordnings förslag införer den sä kallade ambulatoriska läse-ord-

ningen i galen ända dä den tillstyrker den för den lägre skolan. 



*) För att dömma efter en af mig bivistad examen, och som äfVen i lat in  

var .  god. vid skolan på Barnängen, der latinska undervisningen CJ 

heller börjar tidigare, bekräftar den samma erfarenhet. 

sik, utom livad deraf behofves till förstånd af globläran, bör, i 

vår tanka, ej till elementar-skolan) —§ Historia, fäderneslan

dets och den allmänna, (all annan applicerad historia upp

skjut es t i 1T u n i vo rsi t e te t) —Geografifysisk och politisk jemte 

globlära,. — Natur ålkistor ia ej i sitt omfång utan endast 

såsom ett specimen af naturbeskrifning (bvartiil botaniken 
torde vara tjenligast); alla dessa, den rationella ochfak tiska 
lioien tillhörande, ämnen utveckla sig, under egna lärare, så

som egna läro-ämiien, lika för hela den högre skolan• 
Endast språklinien företer likhet i en gemensam stam, men 

olikhet i denna stams grenar. Likheten är på en gäng ny 

och gammal språk-kunskap, föreningen måste finnas hos al

la. — Olikheten består i graderna af livar dera, som här få 

utveckla sig olika, så att valfrihet äger rum. Latin inträder 

i nu varande tredje klassen, den lägsta af vår öfverskola, och 

fortsattes sedermera, jemte studium af modersmålet och tyskan, 

genom alla skolans avdelningar. I fjerde eller nuvarande llek-

tors-klassen (den blifvande andra af den högre skolan) till

kommer grekiskan, enligt vår âsigt, det första valfria ämne 

i skolan, men fransyskan för alla: — med inträdet i nu

varande gymnasium, Hebräiskan — det andra valfria äm

net i skolan — men Engelskan för alla. — Se här i kort

het vart förslag till den högre elementar-skolans organisation 

med afseende på läro-ämnena, om vi tillägga att skolan äl

ven bör öppna tillfälle för öfning i ,  sång och musik, teckning 

och gymnastik. Att latin kan grundligt läras och likväl be

gynnas i livad man kallar tredje klassen, derföre må den nya 

elementar-skolan i hufvudstaden och de skickliga lärjungar, 

derifråö utgått, gälla såsom erfaren hetsbevis *), och att en be

gynnelse med grekiskan i fjerde klassen är möjlig och ej all-



deles fruktlös, derpå torde jag få anföra mig sjelf såsom -exem

pel, och bättre exempel skulle kunna anföras. —Hebräiskan bör

jas äfven, enligt nu gällaode skolordning, först, i gymnasium. 

Tillser man nu hvilka lärare —• från och med tredje 

klassen till och med gymnasium, — man äger att tillgå för 

att bestrida undervisningen i dessa särskilta läro-ämnen, så 

framstå: en Kollega (ur tredje klassen), ei\ Rektor och Kon-
rektor (ur fjer.de), öfverbufvud sex Lektorer och en Gym-
nasii-Adjunkt (ur gymnasium), tillsammans tio Uti cu e , hvil

ka äro till tjenst: ett, SOM det synes, för ändamålet tillräck

ligt antal; helst livar je modernt språk ej till en början bc-

höfver sin egen lärare; andra ämnen (t. ex. moral och logik) 

kunna sammanslås, och derigenom utrymme vinnas för Dupli-
kanter i de lärostycken, som sådant fordra. 

Så vidt mitt förslag för det närvarande! — Finnes det 

värdt någon uppmärksamhet, så skall det vidare utvecklas. 

Lätt hade det förr kunnat meddelas; då det till sina grund

drag*) är lika med ett äldre, som redan i September manad 

år 1826 af mig till deo för granskningen af undervisnings

verken nedsatta Komitéen ingafs, men, - vid den liktning 

menings-striden inom denna Kotuité tog, endast med cllei 

1 not moderna eller lärda språk, såsom liufvudgrund föl bild

ning eller för olika bildnings-linier, — så Ienmades utan afse-

ende, att jag måste misströsta om att från någondera sidan 

se det understödt. livad jag sedan yttrat i ämnet, har för

nämligast varit ri-ktadt mot svaga ställen i den linea, emot hvil-

ken jag från början stod; ehuru en närmare uppmärksamhet 

torde, om ock det funnes löna mödan, upptäcka, att dessa ej 

voro de enda svaga ställen, som jag kände. I alla fall ät 

*) Utom. hyad latin-undervisningens uppskjutande ti ll  3;dje klassen, och 

några andra omständigheter angår. 
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läs: historisk tro 

— söndra 

•—• särdeles 

— dessa språk 

•— af skön 

— , den 

R ä t t e l s e r  u t i  N . - o  g . -

Sid. 168, raden 15 uppifrån, står: historisk lid 

— 171 — 13 — — sänka 

•— (i noten) -— — således 

— 174 raden 5 — — detta språk 

' ' '— G — — och skön 

•— 175 — 7 nedifrån, — eller 

jag nöjd att vara sjelf enda personliga föremålet för min po

lemik. Min öfvertygelse har pä sednare aren ej gjort ett 

kort arbete; och om jag nu ej velat äter framställa mitt för

slag utan att äfven lata ljuset falla pä andra sidor af samma 

öfvertygelse, som med min åsigt af läroverks-frågan stå i nä

ra förbindelse, sa ma det mig förlåtas. Det bäntyder pä 

längden af den väg, jag gått, och må innefatta någon lära. I 

sitt hela är likväl denna fråga ännu ej behandlad. Med 

ordningen inom läroverken står deras styrelse i nödvändigt 

samband. Men detta ämne är åter, genom sitt sammanhang 

med hela Svenska styrelse-verket, ett sa vidlyftigt kapitel, att 

vi ännu — ehuru vissa följder af våra framställda grund

satser redan lätt kunna dragas, — ej deri vilja ingå. —-

Universiteterna utgöra älven en vigtig del af läroverksfrå

gan. Vi torde äfven en gång försöka att besvara den i 

detta afseende. 



]%:o 11« iSovembci' Manad. 1838. 

Denna tidning, hvaraf en nummer,, utgörande omkring el t tryckt 
ark, utgifves i slutet af h varje manad, '-kommer injtehålla rre-. 
censioner och öfversigter af skrifter, hörande Ull årets Litteratur, 

'gww?HSfr*fc*gEg3ssgg—  

fliit Allianstraktaten ©»»©Han £>verige 
ocli llyssland àr ISIS. î®olîtîwli Be-
träfet ©Is© o f v er Mordens «tu v ar and© 
« tal lui II (f. Ifiitockl». Ä©rb©rgsfea Bofetryc-

feerlet 1838. 10Ö 8. &:©. 

Sverige och Ryssland! — ligger ej i sammanställ-

,lingen af dessa ord, —så föga sammanstämmande, att de sy

nas ömsesidigt uppresa sig emot den lilla konjunktionen och,,. 
som förbinder dem, lik en klen spång, slagen öfver ett 

bråd ju p, ur hvilket svallet höres och töcknet stiger upp af 

en månghundraårig fiendskap! -— Det är ett farligt pass; i 

synnerhet om man ej kommer ihåg, att hatet förblindat*, och 

att man fått solens ljus och öppna ögon att taga belägenhe

ten i betraktande. Vi ha aldrig skytt att bruka dessa Guds 

gâfvor. Vi ämna äfvan, med var goda rätt, och utan fruklan 

för misstydhing, använda dem |)â förevarande ämne, öfverty-

gade, att rättvisa och billighet för intet börå \*ara främmande. 

Gemensamma, beslägtade minnen förena i forntiden bar

da rikena; ja ett ursprungligen de t  ena  tillhörande namn har 

troligen öfvergått på det andra. Finname, som bo dem emel

lan, kalla af ålder S&erige för Ruotsi *). Namnet går 

*) Och eii S vensk för Ruois-(tlainen_, troHgëii af Roden, Rodes/agen, Bos-' 
lagen, såsom den närmast tili FinlaiKi liggan de Svenska kusten af 
Sliter heter. \ 



*) Jfr min Svenska Folkets Historia I. 42. 
**) E nligt en annan version: "Och tre bröder blefvo utvalde med de

ras slägter, och de t o go hela Ryssland till sig och koiiimo först till 
Slaverna och Uppbyggde lustet .Ladoga. Och d'en äldste Rurik ned
satte sig vid Ladoga — och af dessa Varjiiger (Vareger) blef Nowgo
rod kallad dot Rjska landet." Efter tvä år dogo de bägge andre brö
derna och Rurik intog hela omyådet allena. Rurik skall ha dött ; , r  

879. 

210 

langte tillbaka ;  ty sändebud ,  som iommo tili Çonstantinopel 

år 839 och sade sig tillhöra folket RJiOSj befunnos sederme

ra vara Svenskar ••*). . Svenskarnes äldsta, af Isländska sa

gan minst kända, tåg ha gått i östervåg; h varifrån de ock 

sjelfve trodde sig härkomne. Om deras läiige med östern bi

behållna gemenskap vittnar äririu, mängden at Runstenar i 

Sverige, resta till minne af Gro Ida tids-fara re, (sä kallades de, 
O 7  

som reste att taga tjenst vid lilVakten i Çonstantinopel) vitt

nar den stora myckenheten af i Arabiska mynt, (i synnerhet 

frän länderna sydost om Raspiska hafvet under 9:de och 10:de 

seklerna), h vilka funnits ocli än dagligen hittas i Sve nsk jord. 

De nordiske, till Çonstantinopel drague, krigare kallades der 

Varangerj i norden Väringar, i Ryssland Varjägér eller 

J^areger. Tappre och djerlVe ieröfrare, som så nämnas, be

rättar Nestor, den äldste Ryske annalist, kommo öfver haf

vet och gjorde Finnar ocli Slaver sig skattskyldige; hvilka 

väl fördrefvo desse sina beherrskare, men slutligen, utmattade 

af egna oroligheter, beslöto att frivilligt underkasta sig deras 

välde. De skickade da öfver hafvet till de Vitreger, som 

kallas RuSj och sade, till dem: "vàrl laud är stort och göd t' 

och med al 11 välsignad t , men ingen ordning är deriune : kom

men, va  re n  va r e  Förstår och regeren öfver oss." Tre bröder 

med deras slägt blefvo valde och kommo med , élt: talrikt följe. 

Den äldste, Rurik, nedsatte sig i i  Nowgorod **). "Al desse 

nykomne Vareger och ifrån denna tid — säger Nestor • 

har Ryssland fatt namnet; Ryssland; ocli ännu äro Nowgo-

rodsboerne af Varegisk slägt: förut voro och hette de Sla

ver." Traditionen bibehöll sig ännu in i l '7:de seklet, se

dan Rurik s herrskareslam, vid slutet af det föregående, i 
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Ryssland hade gab ut. DÄ <I«N store GUSTAF ADOLFS bror, 

CARL PHILIP, valdes i Nowgorod till Rysk Zar, tillstyrkte 

Ärchlmandriteii  Cyprian us valet ur det skäl, att redan Ru-

rik varit Svensk. 
Finland skulle bli första trätoraarken emellan desse Rys

sar ock Svenskarna. Dock stodo de länge med ii varandra i 

vänlig förbindelse. Allt sedan Ryska rikets stiftelse genom 

Vareger, innehålla, under mer än tvänne sekler, både Skan

dinaviska och Ryska lideböcker manga bevis pa en sådan för

bindelse. Storförsten WLADIMIH (i Nordiska Konungasagorna 

WALDEMAR) den store sökte och fann i Konung ERIK Seger-

sälls tid lijelp på andra sidan Liafvet hos Va reger na *). Med 

bistånd af Yareger befastade WLADIMIRS son JAROSLAW sin •thron 

och sökte sig en Varegisk Prinsessa (OLOF Skötkonmigs dot

ter) till gemål. Med henne öfvergick till Ryssland Svenske 

Jarlen Ragwald, fader åt Stenkil, som sedermera bief Sveri

ges 'Konung; Både Ragwald och en af hans söner Omtalas O C 

såsom Rvske höfdingar, och hos dem har Konung INGE STEN-

KILSSON tillbragt en del af sin ungdom. — Finnarne synas 

tid tals bekrigade och beskattade både från Svenska och Ry

ska sidan. Men under de oroligheter,1 som åtföljde Christen-

dornens införande i -Sverige, blefvo 1 m naine i sm ordning 

fruktansvärde, och Svenska kusterna ett mål för deras sjö-

röfveri: hvilken hedniska hairdtering, i den mån Christendom 

och kultur hemsöka norden, allt mer drager sig undan i 

mörkret, men, lik ett vilddjur',"med rasèri. Sådan var när-

*) Bcköfdes (let ytterligare bevis att  desse S venske Vareger (ty sådana 

furnios äfveii  af andrå nordiska folk) inbegripas nndér dem, som af 
sill  t jenst vid lifvakteii  i  Constuatiuopcl kallades Väringarså läii  
det finnas deri,  att  WL ADIMIR ,  sedan han vunnit sitt  ändamål, sökan
de befria sig från dessa farliga hjelpare, verkligen förmådde dem att  
begifva sig t il l  Gönstantin-opel,  men på samma gang-, anhöll hos Kej
saren, att  han ej måtte ti llåta dem återvända til l ,  .Ryssland. Redan 
Qsköld och Dixj tv änne Vareger i  Riuiks sällskap, men ät hvxlka 

ii  -ni ej  ga f land eller fästen, "emedan dc ej voro af lians stam", ut-

bådo sig al t  med sina följeslagare få- draga ti l l  Constantinopel,  'enligt 

Nestor.  De stiftade i  Kiew, et t  eget Varogiskt .  eller Ryskt förstendo-

me, men söm un derkastade* «let i  Nowgorod. 



måste anledningen till EIUTC tien Heliges korstag mot Finnar

na, hvarigenom Svenskt välde och Christendom pa en gäng 

planterades i södra delen af landet. De ännu hedniske Fin

nars— Tavasters, K aiders. Esters •—* fortsatta grymma härjningar 

både pä Svenska kusterna, och pä den Svenska andelen af 

Finland, uppmanade till fullföljande af ERIK den Heliges verk. 

Det skedde genom tvänne store Svenske män, Birger Jarl, 

Tavastemas, Torkel Knutsson, Karelarnas besegrare. — Sa blif-

va Sverige och Ryssland grannar, och den långvariga grann-

fejden begynner. 
Redan ERIK den Heliges korstag i Finland åtföljdes af 

strid med Ryssarna, ehuru Svenska underrättelser ingen ting 

nämna der om *). Ännu mer Birger Jarls. Den Svenska Rim

krönikan vill veta, att det nn < christnade Tavastland fordom 

iydt under Ryssarna. Visst är, att, nyss före eller under det

ta Finska krig **), Svenskarna äfven gjorde ett infall i Ryss- f 
land, men blefvo, enligt Ryska annaler, vid Newa tillbaka— 

drifne af Storförsten Alexander Newsky, som sjelf skall ha 

särat Birger Jarl i striden. Torkel Knutssons eröfring väckte 

äfven Ryskt motstånd,- och medförde ett Ryskt krig. Han 

besegrade och christnade Karelerne. Ryssarna päs t od o sig ha 

döpt dem en gäng förut, hvilket är alltför möjligt; ty ett 

Påfveligt bref klagar, att Finnarne lofva bli christne sä snart 

en främmande krigshär kommer i landet, men förneka, sa 

snart den aflägsnar sig, christendomen och förfölja med grym

het dess lärare. 

Svenska kolonier och fästen, och en behandling af lan-

dets invånare, motsatsen af den Ryssarna tilläto sig, stadgade 

Finlands förbindelse med Sverige. Abo slott grundades kan

hända redan i ERIK den Heliges dagar. Tavastehus anlades 

af Birger Jarl, Wiborg af Torkel Knutsson. 
. _ 

*) Svenskarna gin go pâ båtar in i Ladoga, men blefvo tillbakaslagnc' 
Det skall Ka sk ett 1164 (således eft er ERIK den Heliges d öd). Kara»11  

sin, Geschichte des Russ. Reichs. II. 255. 
**) Bref från Påfven uppmana till korståg bade emot de från christen 

domen afFälligc Tava sterna ocli mot de otrogne Ryssarna, för hvilk*18 

anfall de christne i Finland voro utsatta. 
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De Ryska lörliärjande infallen i Finland upprepades tid 

efter annan. Eti under Konung MAGNI ERIKSSONS minderårig

het (1323) sluten så kallad evig fred, genom hvilken Sven

ska gränsen skulle börja vid Syslerhacks utlopp (| mil frän 

nuvarande Petersburg), l)lef ej af laug varaktighet. Är 1348 

företog Konung M AGN is, underbjelpt af kyrkans medel, sitt 

så kallade korstag mot de otrogna Ryssarna, hvilka i Paf-

varnas bref och vår medeltids krönikor ännu alltid gälla så

som hedningar. MAGNUS lät, såsom Rimkrönikan löimälei, 

raka och döpa sa mänga han kunde öfverkomma. Hon til

lägger, att Ryssarnas skägg snart Växte igen. De inneslöt© 

den okrigiske Konungen ocii lians här, sa att han endast med 

möda oeli stor förlust slapp undan. 

Det är egentligen Nowgorod, med hvilket Sverige hit

tills k riga t om Finland, — Nowgorod, som- genom handel, 

rikedom och frihet, af af!» de särskilta förstendömen, h vari 

Ryssland sa länge mellan Ruriks stam var del a dt,  bibehöll 

sitr mest oberoende sa al sina egna loi star, som al Mongo 

lernas makt, hvilken, efter att under Dschengis Kans efter-, 

trädare ha framträngt mot hjertat af var vcrldsdel (in i 

Schlesien 1241), ännu i tvänne århundraden hotande kampe

rade på Europas gränsor, och lika länge höll Ryssarna un

der den gyldene Hordens ok. 

lwan Wasiljswitsch detf förste (Zar 1462—1505), har 

under sin 43-ariga regering afkastat Mongolernas ok, alskal-

fat delningarna inom riket, brutit Nowgorods frihet och blif-

vit den förste alla Ryssars sjclfhërrskare. I lionom framträ

der det egentligen Ryska rikets princip : en superstition, om 

man sa vill, men som gjort Rysslands storhet. Den är en 

religions- ac\x folktro., att Rysslands Zar, efter Constanti-

uopels fall under de ©trognas välde, är det fördna Ôst-ioméi-

ska, det Grekiskt-Byzantinska Kejsaredömets religiösa och po

litiska representant. Hallmanens triumf öfver korset, Islam is-

mens öfver den ortodoxa Grekiska kyrkan, till hvilken Ryss

land sig bekänner, inträffade med Turkarnes eröfring af "d en 
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Zariska ett iden" (sa kalla än Ryssarna ConsUnilmopd) under 

Iwans regering. Han form ii l ie sig (14/2) med Sophia,  en 

brorsdotter af den siste Grekiske Kejsaren Constantin Paläo-

logus, som, kämpande för sin thron, föll  ibland Constantino-

pels ruiner.  Hela Ryssland helsade i henne "en gren af det 

regerande träd, under byars skugga fordom hela den rät

trogna christenheten hvijade *)." Zaren s mailt  biel" på en 

gäng en helgad, en hierarkisk, och ti l l ika en makt inför sig 

sjelf  af" de n stoltaste polit iska betydelse,  kastande den und-

fängna arfvedelen af C.esatiska minnen framför sig såsom 

gränslösa anspråk **).  -— Vi ha att  göra med PETER den sto

res företrädare: eröfrare,  såsom han, utan att  vara egentlig 

krigare,  sit t  folks lagstiftare ***),  och som först  bragte Ryss

land till Europas kännedom. Han gjorde rikets odeJbarhet 
t i l l  rikslag. Han antog det Grekiskt-kejsefligp vapnet,  den 

fläkta trek rönta örnen ;  och på dess vingar knnde redan det 

intagna Zardömet Rasan och det nordvestliga Sibérien inskrif-

vas.  Ett  nytt  språk fördes mot alla grannar.  Ätt  hämnas 

en oförrätt  af Revals Magistrat  mot Ityska undersåtare,  t i l l

intetgjordes med ett  maktspråk hela det mäktiga Manseför-

Ryske Metropoliten Philipps ord. Karamsin, VI, 46. 
•**) "In dem er (Iwan) die Geheimnisse -1er Selbstherrschaft errietb, 

wurde er gleichsam der irdische Got t der Russen, d ie seit (Unser Zeit 

anfingen, dur ch ihre grenzenlose Ergebenheit gegen den "Willen des 
Monarken, alle andre Völler in Erstaunen zu setzen." Karamsin, VI, 
274. 

"**) f en äldsta Ryska lag liar den största lik het med de gamla Skandi
naviska. (Jfr Ewers: Das älteste1  Recht der Russen. Dorp? t, 1826). 
Denna korta lag, Storfursten JAHOSLAWS så kallade Pravda, skall vara 
promulgcrad ocU äfven skrifven omkring år 1020 (men de n äldsta af -
skrift, Karamsin sett, var af ar 1280). I denna äldsta Ryska lag ä r 
folket, Vareger såsom Slaver, fri t t ,  ehuru trälar förekomma. Ännu 
i Ivan Wasiljewitsch's tid måste fria Ryska bönder ha funnits till 
ett stort antal, efter d et heter i hans lagbok (Karamsin, V I. 282): att 
bönder kunna, efter laglig uppsägel se t ill sin herre, flytta från el t 
gods till ett annat; hvaraf synes såsom de i allmänhet ej ä nnu varit 
tifegna. Iwans lag, ehuru så mycket sednare, är likväl i liera afseen-
den, t. ex. genom tortur, hårda kroppsstraff, och allmänt bruk af 
enviget såso m bevis, niera barbarisk än den äldsta Ryska, eller Va-
regiska. 
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bu adels handel i Ryssland, ocl.  deemed sista qvarlefvan af 
Nowgorods rikedom. Lifland och Finland blefvo ej blott, så

som förr, föremål för Ryska ströftåg, utan för Ryska cröf-
vinosplaner .  Att Svenske Riksföreståndaren STEN STURE den 

äldre ville underhandla med Zaren sjelf, i stället för med 

Ståthållaren i. Nowgorod, ansågs såsom en kränkande förmä

tenhet, hvilken Ryske Zarer äfven sedermera vågade taga illa 

hos d e förste Svenska Konungar af Wasa-stammen. Det, u n

der STEN STURE den äldre  började, Ryska kriget, som för här

jade hela Finland, slöts efter hans död med ett stdlestanc , 

som år 1510 förlängdes genom en fred på 60 år. Denna, 

bekräftad år  1537, af bröts genom ömsesidiga gränsestridighe

ter, h vilka slutligen (1555 - 57) förde till ett krig mellan 
GUSTAF I. ocli Zaren Iwan Wasiljewitsch 11., ett förespel till 

andra långvarigare krig, som, beledsagade af inre oroligheter, 

skulle föra både Svenska och Ryska riket till unde rgångens brant. 

Det ena reste sig och gick segerrikt ut i verlden med CO

ST AF ADOLF: det andra, efter stadgad thronföljd och lång hvda 

med PETER 1., — och har haft bättre eröfrare-lycka i den 

ver kl, som såg CARL XII stupa. 
Med Sveriges första steg på andra sidan Östersjon da 

ERIK XIV (1561) emottog Estlands .hyllning, oc I a aneiter 

skref si- "Herre öfver de Lifländska landsändar blefvo des

sa  der°de Tyske S v ä r d s -r iddarnes välde  n u  upplöste  s ig ,  et t  

nytt stridsämne emellan Svenskar och Ryssar. Den vddsmte 

Iwan Wasiijewitsch den andre, (den forstes soneson), af ut

länningar kallad "tyrannen," och af Ryssarna "den förskräck

lige," "förde mot Sverige, under JOHAN III , både I Liffland och 

Finland ett krig, som, afbrutet af stilleslånd, öfverlef e agge 

monarkerna, och först slutades af CARL IX, (ledan 0 

utan konunga-namn), genom den så kallade eviAa 

Teusin (1595) med Narva, Re val ocli hela Estland, såsom 

Sveriges pris för Ponti de la Gardies segrar. Dessa fortsattes 

af hans sön, .Tacöb de la Gardie, sedan CARL med förbund 

och vapen deltagit i de inre oroligheten, hvilka snart efter ut~ 



slocknandet af Ru riks hus (1598) och intill upp bojeisen af 

Ronianowska slag-len på Rysslands thron (1613), nära hade 

sönderbrutit Ryska väldet. Det har funnits en tid, da Sven

skarne beherrskade Newa och Nowgorod, då Polackarne in

nehade Smolensk och Moskwa, och da, sedan Warschau nyss 

skådat en afsatt Zar föras i triumf, Stockholm emottog en 

Rysk beskickning för att begära en Svensk prins till Rysk 

herrskare : det var vid Kontmg CABL IX:S död. 

Så säg GUSTAF ADOLF Ryssland från sin faders thron. 

Likväl är han den ende af Sveriges store krigiske Konun

gar, som anat den fara härifrån en gäng kunde hota; och 

han ville hellre förebygga denna fara, än pryda sin brors 

späda panna med Zarernas nu så osäkra krona. I sitt tal 

tillständerna på riksdagen i Stockholm 1617, efter den fred 

som samma år liade ärorikt slutat det tioåriga Ryska kriget, 

säger han: "det vore ej den ringaste af de välgcrningår Gud 

Sverige bevisat hade, att Ryssen, med hvilkcn vi af ålder 

lefvat i ett ovisst tillstånd och en farlig lägenhet, nu måste 

till evig tid släppa det rofhus, h vari från han oss tillf orene 

så ofta oroat hade: han vore en farlig granne, hans Ianda-

mären sträckte sig från Östersjön till Norra och Kaspiska 

hafven, och gingo Svarta hafvet nära: han hade en mäktig 

adel ocli öfverflöd på bönder, folkrika städer, och kunde 

ställa stora härar i fältet: nu kunde denne fiende ej utan 

vår goda vilja komma med en båt i Östersjön : de stora sjö

arna Ladoga och Peipus, Nœrviska on, trettio mils breda 

murar och starka fästningar skilja oss ifrån honom: Ryssland 
vore stängdt ifrån Östersjön : och för hoppas jag till Gud — 

säger Konungen —• att det härefter skall blifva Ryssen svårt 

öfver den bäcken att hoppa." — Den grund, der S:t Peters

burg nu står, blef Svensk. På gränsen vipprestes en steh 

Mied Sveriges tre kronor, och denna inskrift på Latinska språ

ket: "Här satte Rikets gränsor GUSTAF ADOLF Sveriges Ko

nung. Ma hans verk, under en nådig försyn, blifva var
aktigt!" — 



217 

Han kal Jades tili högre värf, och stupade för mensk-

lighetens sak på Lützens fält. Da man betraktar hrad för 

Sverige af hans verk är öfrigt, pressas hjertat — och lik

väl ej utan hopp. Sådana band, som de. Ii vilka då, emel

lan Svenska folket och dess stam i Europas lijerta knötos, 

äro, böra vara oförgängliga. De blifva äfven vigtigare i 

den mån den tid nalkas, da inre principer, mer än yttre 
bevekelsë-grunder, bestämma politiken. Jag tror på en sådan 

tid, —• midt i det nä rvarande Europeiska interregnum af blan

dade principer och konsiderationer. Och äga vi också ej 

mera en fots bredd af Tysklands jord, som druckit vårt bä

sta blod, vi äga med dess folk så dyrt förvärfvade gemen
samma rättigheter-, att dess öden, och våra öden och den 
Europeiska odlingens öden stå i närmaste sammanhang, — i 

fall en framtid blifver oss beskärdj och h varken i öster eller 

vester är denna för vårt hopp att söka. 

GUSTAF ADOLFS plan med Tyska kriget var äfven —• a lt, 

livad man i militäriskt språk kallar, toiirnera"^Danmark, och 

i Tyskland förvärfva Gottland, Skåne, Halland, Blekinge, Bo

huslän —- kanske mera. — Denna plan hölls i sigte af Axel 
Oxenstjernä: den utfördes af hjelten CARL GUSTAF. 

Olyckligtvis gick CARL GUSTAFS segerbana öfver Sven

ska ärans olycksfält — (så må det väl heta för mer än en 

ära) — nemligen Polen. Ty olyckligare var ingen förbin

delse än den JOHAN III:S sjuka ärclust stiftade emellan Sven

ska och Polska interessen. Om Finland begynte Svenskars 

och Ryssars strid: om Liflmid har den blifvit fortsatt: i 

Polen afgjordes den ; i Polen h af ra redan Lifland och Fin

land gått förlorade. För CARL GUSTAF var det Ryska kriget 

blott en episod till hans Polska. För CARL XII:S oböjlighet 

blef äran att till- och afsätta Konungar i Polen utgången på 

vår Svenska hjehedikt. Den siste kämpen slutade den i Öster -
väg, der de förste den begynt. 

Sedermera trädde Ryssland in i det inre af Sven " es 

politik. Dess inflytande har der förnämligast yttrat sig ge-



nom Svenska partier for «A mot. »«• <qrtj»>«r « «S«» 

betraktelse. Vt vi.je «J. te^'tttS^ 

Ä ?*»*" "" »** l "'C r C "-
Xlt-s fall j -— successions-frågan bief redan gc"om °m 

SÄ» tillika en Rysk Mg,. Af to M:, systrar 

£•&. «*" - Hertiginnan afHolstejn - bl.lv».«»-

Jer för del Hwk» l<cjs»-bu.et ;  under de, den yngre ftck h,,d 
eftersträvade, Sveriges for henne , ,11, Menden ofrukt-

bara krona, efter den ej ens kunde forvarfva Lenne den genials 
kärlek ät hvilken hon den uppoffrade, men som hvarken 

Vn.le ett hjerta för tacksamheten eller för någon af sina för-
indelser. ' Redan 1714 föreslogs det giftermål emellan den 

" e Carl Fredrik af Holstein och Peter den stores dotter, 

som ar 1725 gick i verkställighet. Peter säges ha ämnat ho

nom Lifland till hemgift. Visst är, att han . det längsta yr

kade hertigens erkännande för Svensk thronfoljare, såsom et 

vilkor för förlikningen med Sverige; tills de utomoiden ig. 

uppoffringar, da varande, Svenska hofvet förklarade s,g beredt 
•Ut göra i Nys tadska  freden, förmådde Zaren att afsta fran 
detta Villkor. Emedlertid 1%, äfven efter honom, Holste,nska 
th ronföl jden i Sverige Ryska kabinettet om hjerta t. Kejsa

rinnan Catharina I garanterade den i s.tt testamente, pa samma 
„"An„ som hon der högtidligen erkände arfsratten af Petei 

Is dotters barn till Ryska riket. Elisabeth ansåg den revo

lution som sedermera upphöjde henne pa Ryska thronen, 
Hord i sitt och Holsteinska husets gemensamma n.teres-

« och utförde genast sin tidigt fattade föresats att utnam-
, (•.„.] Peter Ulrik af Holstein, till sm komna sin systerson, L,ari l eiei umiv 

mande efterträdare- . yT i 
De inhemska intrigerna i Sverige för och emot en Hol-

sleinsk eller Ilessisk succession äro i ett anna t  arbete nyligen 
:  korthet framställda *). Med anvisning derpa, kunna vi har 

varna för att bed örn ma partier efter deras namn; ehuru be

nämningen (det herrskande ger sig nattärligt™ clen ^st ̂  

1 iudande) ej är en ov.gtig del af deras makt. Det pat t., 

som ar 1738 i Sverige störtades, brännmärktes med namne 
af det Rf ska, och af förment eftergifvenhet for utlandska 

&£££**£& S3Ä-
em Handlingar, 18 delen. 



T värme anföranden ur ofvannämde 
sin plats. "Frihetstidens förste sty-

„ (JTO»TI'»1 O l̂ icfnlr imli WA/1 r.v> n 

hållning 

interessen kallades dess mcdfertimar mössor. Vi vilje fritaga det 
(ncmligen i dess första och gamla gestalt), från den nesa, des

sa skällsord innebära. 
arbete må här vara pä 

resniän, öfverlefvorna af en gammal aristokrati med en stör
re tids traditioner, öfverträffade i hållning sina efterträdare 
och besegrare. De hade utan tvifve! i syfte en sjelfständig 

politik, så vidt Sveriges förändrade läge det medgaf, och som 

gick ut på alt samla dess krafter till framtida bruk. Denna 

politik var fredlig, inen ej feg, och att de at en mäktig 

granne velat uppoffra sitt fäderneslands bestånd och ära, för 

det de ej delade det ölvermod, som bedrog sig lika i skat
tandet af egna, som af fiendens krafter, är den orättvisaste 
beskyllning. —~ 1738 års riksdag flyttade väldet i den yngre 
adelns händer. Detta välde uppstod genom ett vädjande till 
hopens passioner, ej derföre mindre hopens, att denna hop 
var en adlig> och passionerna krigiska. De, som framkallat 
dem, blefvp beroende af sina händers verk *)." — "Sä myc
ket kunna vi tillägga med blicken på de händelser, som när

mast oss förestå att berätta: trots för en ad t ined svaghet s 

förblindelse parad med öfyermod, och en förbittring 
som ej e/is förstår att, 
samhällens välfärd och makt **). ' '  — Man 

om 1741 års Ryska krig! 
Finland blef redan nu en Rysk eröfring, och, om 

beståndsdelar i 
studere historien 

landet, i följd af särskilta omständigheter, genom 

äfven 
freden i 

Åbo aterleinnades, med Kymene-elf till gräns, hade dock Ry
ska regeringen efter sig kastat ett frö, som ej blef vitan fru kt. 
Uti Kejsarinnan ELISABETHS manifest till Finlands invånare, 
dateradt Moscou den 18 Mars 1742, heter det: "Härhos 

*) 1. c . s. 35 7. Ett bevis pä liurli under denna frihets-tidens första period 
verkligen hushållades med rikets medel och krafter samlades, må föl
jande vara: Ständernas, år 1719 inrättade kontor fick att sörja für 
ell Riksgäld, stor Daler S:mt 11,712,533, som i interessen fordrade Da
ter S:mt 67,758; men både Stats- och R i ks g ä lds-Verken sköttes de 
följande åren med den aktsamhet, att statéii snart, bar sig, och be-
tydliga afbetalningar på skulden kunde göras. Alla ordinarie och 
extraordinarie utgifter bestriddes redan 1731 med intraderna sa I i 11 
fallo, att Riksens Ständer då, vid deras sammankomst ej behöfde åta
ga sig någon annan bevillning än den vanliga lön- och betalnings-
afgiften, accisen och slottshjelp.en. Riksgälden var ock 1740, då Hal -
tarne .kastade riket i krig, nedsatt till Daler S:mt 6,145,740, svarande 
mot R:dr Specie 2,048,578. 

#*) 1. c. s. 105. 



vi ock, af uppriktig mening och såsom vi utonl dess icke 
åstunda en (ots bredd främmande land oss tillegna, gerna 
tillåta och uppå allt sätt och vis befordra velom, alt niei-
bemälte Sto rförstemlöme Finland„ så fram t det samma sin-
nadt vore sig ntur Sveriges välde ocli jurisdiction alt befria 
och lösgöra, på det framdeles det samma, äfven som nu ige
nom några personers egennyttighet skett, faran af ett för-
derfligt krig ocli de aldrastörste deraf härflytande calami-
tëtër undvika kunde, såsom ett fritt och af ingendera de
len dependerande land, under deras egen sig emellan eta
blerande rcgeringsjorm, på en sådan fot och ined alle så
dana rätter, privilegier och immuniteter förblifva må, som 
det till deras egen nytta och evigvarande befästning på det 
allra bästa och efter deras egen åstvmdan tjena och de sjelfve 
sig sådant önska kunna. Ilvarhos vi dem också, till beskydd 
och understöd else uti sådan deras nya inrättning, vid alla 
lägenheter och fordrande, äro tillfallne med våre tropper„ 
när och huru mycket de sjelfve åstunda att bistå." 

Det må anses hård t, att genom det nesligaste af Sveri
ges krig karakterisera det parti, som gjorde detta krig,-—ett 
parti, som ostridigt likväl i sig innefattade äfven många med 
sitt fädernesland välmenande män, och, i s ynnerhet mot Hatt
väldets s lut, äfven utmärkte män, — ett parti, som, elivad dess 
fel må hafva varit, och oalttadt Frankrikes understöd, aldrig 
så länge bibehållit sig, om det ej, i synnerhet mot Ryssland 
ansetts representera fäderneslandets sak. Jag fruktar att den
na sak mot partiet kommer att höja den svåraste anklagelsen; 
om man jemför den fana det höjde med det sätt, hvarpå 
det under den fäktade, och i allmänhet sig betedde. Det 
är ett flerfaldigt sk iftande parti, som i många gestalter och 
färger döljt sin egentliga kärna: —• ursprungligen Ryskt och 
Holsteinskt — derpå i inre motsägelse Fransyskt och Hol-
steinsktj ehuru Ryssland var Holsteinska interessets förnäm
sta stöd (hvarföre ock partiet, med all sin lågande patriotism 
i orden, i sjelfva verket ej med alfvar gjorde krig mot Ryss
land^ hemma än demokratiskt (men adeligt-demokratiskt, 
hvaremot den gamla Svenska demokratien i Dal-upproret pro
testerade) •—• vid tillfälle och under fara äfven roya listisktj (i 
synnerhet då dess royalism, agerande opposition, kunde sluta 
sig till en Kronprinsj det vill säga en som ännu ej var Ko
nung) — då kungamakten i sin ordning ville taga partiet 



min kära syster, 
r endast olyckor. 

mycket^jlliEla,^ h 
Svenska' armffiater 

på orden, deremot aristokratiskt, (äfven mer än de gamla 
mössorna), ända till 1756 ars blodsdomar och afsättningsför-
s]ag? äiidtligen emot de nja mössornas makt af nöd åter 
rojalistiskt ocli en halft ovillig inedhjelpare i 1772 års re
volution, émedah de adetigäprivilegierna blilVit ang ripna. — 
Det har funnits ett i sin ytterlighet ännu förhatligare parti, 
men si ige den fram, som kan säga att det, som vi nyss karak
teriserat, gjort sig väl förtjent al sitt fädernesland? -Vi skola 
vid första tillfalle finna dess lemningar återförenade med gamla 
inre och yttre fiender, — så si Ulf t det gälde att till en Svensk 
Konungs förderf vända både hans fel och hans förtjenster. 

Tre dagar efter revolutionen den 19 Augusti 1772 skref 
GUSTAF III till sin morbror, den store FBEBRIK af Preussen : 
att lian från början endast åsyftat återställandet af 1720 års 
regeringsform i dess renhet (det var försöket vid den genom 
ADOLF - FREDRIKS' temporära afsägelse föranledda Riksdagen 1769, 

livari GUSTAF såsom Kronprins hade så stor del): att han se
dan inskränkt sina bemödanden till bibehållande åtminstone 
af samma myndighet, som ännu varit unnad lians f ader; men 
att, sedan det herrskande partiet äfven angripit den skugga af 
makt, som honom återstod, på ett sätt, som skandaliserat 
hela nationen, och till anfallen på thronens rättigheter lagt 
de våldsammaste beskymfningar mot alla statens förnämste 
män och planer mot hans egen person, han mast göra, 
livad lian gjort. — FREDRIK II upptog detta meddelan
de ingalunda förhoppningsfullt. I ett bref till sin syster
son af den 23 Januari 1773 säger han: "Jag förklarar inför 
Eders Maj:t och hela dess rike, att jag aldrig ansett mig för 
profet eller inspirerad; jag kan endast kalkylera framtiden på 
vissa g i fn a grunder, livilka någon gång kunna bedraga genom 
händelsernas vansklighet, men också ofta svara mot den för
utsägelse man vågat. Jag skulle kunna begagna mig af spå
mannens svar, som hade förutsagt de olyckor, hvilka hotade 
Caesar-, denne store man , på dagen af Idus Martii. Caesar 
sade, då lian mötte honom: nå väl! Idus Martii är kom
men. Spåmannen svarade: den är ej ännu förbi. Eders Maj:t 
vet resten." —- I  ett bref till LOVISA ULRIKA om samma äm
ne skrifver FREDRIK: ' 'Jag säger eder, min kära syster, sa
kerna, sådana de äro, och jag förutser endast olyckor. Om 

detta föder af sig ett krig, såsom jag myekej|g|flifc hvem 
svarar eder för, att ej en del af er 



Ryssarnas sida, h ve m försäkrar er,  att denna nation, förne

drad, såsom den är (degradée comme elle est),  ej leimiar till  

dem ut sin Konung?" — — Dessa bref äro ej der IV i re min

dre märkvärdiga, att de äro tydligen skrifna i vresigt lynne. 

FREDRIK,  var på denna tid nära förbunden med Ryssland. Ge

nom en artikel i traktaten emellan honom och CATHARINA 

den 2 October 1769 hade bägge bekräftat,  livad redan en 
hemlig artikel i deras allians af den 30 Mars 17G4 innehöll,  

nemligen en gemensam garanti af 1720 ars Regeringsform. 
Det var i sjelfva verket samma fördrag, som det hvilket 

emellan FREDRIK ,  o ch CATHARINA âr J 764 hade blifvit ingånget 
med ömsesidig garanti äfven af Polens anarkiska konstitution; 

ett fördrag, som den 5 Augusti 1772- hade blifvit fit  följd t  af Po
lens första delning. Ett lika Öde för Sverige kunde redan ej 

räknas ibland politiska osannolikheter, och revolutionen af den 19 

Aug. 1772 syntes i början snarare närma än aflägsna e n sådan 

framtid. Inhemska missnöjen efter den besegrade partistyrelsen 

kunde i Sverige påräknas, liksom sådana erbudit sig i Po

len; och det påstås att samma makt, från hvilken Polska del
ningsförslaget utgått,  skulle velat unna Ryssland förvärfvan-
det af Finland, och sjelf nöja sig med Svenska Pommern. 
Ulsigterna från Ryska sidan, dermed sammanhängande rörel
ser från den Danska, blefvo äfven så krigiska, att Frankrike 

ansåg sin verksamma mellankomst nödvändig. Kanske hindrade 

ännu mer CATHARINAS oafslutade Turkiska krig *). Det yttre 

lugnet bibehölls och de personliga möten, som denna tid be-

gynte komma i bruk mellan regenterna, skulle äfven mer ä.» 

en gång sammanföra Nordens. Men de hotande tecknen slodo 
qvar öfver dess horisont. Dèt var för en framtid, som GUSTAF 

111 använde Franska subsidierna till  återställandet eller ny
skapandet: af Svenska flottan och fullbordandet af Sveaborg. 

CATHARINAS stora Grekisk-Turkiska plan förändrade emel
lertid de politiska konstellationerna för en stor del af Euro

pa. Vi ha närat,  hur det östra kejsardömets traditioner och 

*f " Hon (Kejsarinnan) förkastade derförc' FREDRIK. Iiis förslag', hvilken, 
sysselsätt med deliiings-projccfcr, erböd sig att taga Svenska I>om-
WOM> då hon kunde hälla Finland till godo; det påståendet, att ett 
fordrag deröfver dem emellan varit afslutadt, är utan grund, oaktadt 
<rnri rÀF "' deraf fick en så kallad afskvift, den lian måste betala med 
? i ' '"het-" Reflexioner öfver K. GDSTAT 111 :  S lefvcrne m. m. Stock-

Öfversältiiing. Den af Svenska Historien välförtjente 
loviattarett (Rühs.) dog såsom Preussisk His tori ograf. 
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anspråk till Ryssland fortplantades *). Da, under PETÜR den 
store, den Ryske jätten öfverallt sökte lifsluft med att tränga 
till hafven, kastade han älven frän det svarta liafvet blicken 
mot  Da rdan e l Jem a.  "Jag kan anthcntiskt bevisa" — skref den 
«ande G ref Münich, i ett bref**) till Kejsarinnan CATHARINA 

II den 20 September 1762, — "att PETER den store i trettio 
ar ifrån 1695 till 1725, det vill säga frän belägringen af 

Assow till sin död, beständigt med sig omförde ideen att er-

öfra Constantinopel, utdrifva de otrogna rar Europa och åter

ställa det Grekiska riket." — I Ryssland under CATHARINAU 

bief denna plan i synnerhet både ändamal Och medel för 

Potemkins långvariga politiska inflytande. Kejsar JOSEPH II, 

för sin öfverenskomna andel al bytet, lät vinna sig derför. 
Dermed upplöstes ölVer FREDRIK IISS graf banden emellan Ryss
land ocli Preussen. Englands farhågor väcktes, och en af de 
sista politiska deltaganden, som kunde göra sig gällande pä 
Frankrikes redan vacklande thron, egnades ät denna fara. 
Sveriges stillasittande var under dessa omständigheter för Ryss
land i hög grad önskligt, men ingalunda säkert paräkneligt. 

Sverige var genom gamla fördrag med 1 urkarne förbundet. 

De nämda Europeiska makters intressen syntes mana det till 

verksamhet. Det fanns e t t  medel att förlama denna verk
samhet i sin rot, genom att fö r söka  om Ryssland ännu i Sve
rige äfven var en inre makt. Försöket har cl i i ek t ocli 
indirekt, med frihetstidens aldrig utplanade, mot konunga
makten gemensamt hätska, partibegrepp till medel —- midt 
ibland gamla ocli nya Svenska missnöjen ej uteblifvit; och 

s a m m a  diplomatiska skicklighet, som förmådde gifva det i 
sjelfva verket öppendagligaste cfflj 'üllskrig mot lutkiet, an-

*) Märkligt är, att Richelieus utskickade Charnacé är 1630, ibland anclra 
försökta" smickrande model att vinna GCSTAF ADOLF, äfven säger: 
"Konungen i Frankrike ville nöja sig att se sin vän beundrad i verl-
den och att förtijelpa honom till Kejsardömet i Ostern, om lian det 
efterstrafvade." Jfr min Sv. Folkets Hist. III. 183. r :;r„. 

**) Anfordt af Scher er : Histoire du Commerce de la  Russie. Härma • 
ven en annan anekdot nämnas, for hvars trovärdighet vi doct ej 
kunna gå i borgen. Den linnes i en ej längesedan utkommen .bot Lije 
of Sir James Mackintosh. Kejsarinnan ELISABETH u nder 1741 ars krig 
med Sverige kallade Kössackarnes Hetman, under lians marsch at t'in
land, till sig. Han sade: om Kejsaren, Eders Maj:.ts fad er, följt mitt 
råd, så skulle vi nu ej haft någon oro af Svenskarna. II vad var 
ditt råd, sade ELISABETH. Att utrota Adeln °cfeÄ^pfö}kct till Ryss
land. På Kejsarinnans invändning att det ^^Wv|l^aj>bariskt, svarade 
Kossackhctinannen : jag inser icke det; Aeßßxb'alle d&d»'&u, ocli de 
skulle l ia varit  döda, om mitt  råd bli lVit/irdjdt. • \  
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seende af ett försvarskrig, emedan Ottomaniska Porten först 
gjorde krigsförklaringen, förstod också att underminera gran
den under GUSTAF I1I:S fötter. Den tillkännagaf sjélf sin 
egen framgång med ett språk, som aifekterade att skilja 
konungens s ak frän nationens. Redan sammankallandet af 
1786 ars Riksdag var ett försök Â GUSTAFS sida ätt prof vä 
sin grund. Han fann den — då emot sin förmodan — 
osäkerj och trodde sig derefter, med en djerfliet, som ställ
ningen i Europa syntes rättfärdiga, genom 1788 års liastiga 
krig mot Ryssland kunna besvärja både den inre och yttre 
faran. Sådan framställer sig för oss den politiska aspekten 
af detta krig. Mera enskilta, äfven oädla, bevekelsegrunder 
hafva misstankan och hatet uppsökt, och trott sig finna. 
H vad vi anse afgjordt är, att Konung GUSTAF III var en 
man, mäktig af stora, bevekelsegrunder, ehuru kanske egnad 
mer att af dem fattas, än att sjelf fatta dem med i härdigt be
räknande af medlen och ett orubbeligt syfte på ett gifvet mål. 
— I motsats mot det Turkiska kriget, fick liär ett verkligt 
försvarskrig anseende af ett anfallskrig. Det är en omständig
het, som förberedde katastrofen af Konung GUSTAF HI:s regering. 

(Fortsättning och slut i nästa Nummer.) 
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S Aniala-förbundet trädde den inhemska tvedrägtcu GUSTAF 111 

ull mötes, i det ög onblick b,«,- förde *« här inom fiendens gm«. 

Partier tillhöra fria stater. Hemligen el e. uppen ai 

ligen tillhöra de alla stater; och öppenheten ar det a u, 
h i » fiHoi kunna de olika tankesätt, 

ståndet; I ena eller and lallet kunn ^ ^ ^ 

hvaraf de utmärkas, oskad igen i ;nför fienden 
allmänna ärender — så länge deras tvedrag j  f -

t  toar  __ Sä länge intet parti åberopar utländsk makt mot 

e*en r e g e r i n g ,  denna ma v a r a  hurudan som helst,—-sa länge 

ett gemensamt intresse, fäderneslandets, finnes, och gor s,g 

gällande - hvilket ock ar enda medlet att rätta en c a ig ie 

gering. — Det är svårt att första, huru denna grun s . 

samhällens sjëlfbestând kan förnekas eller glömmas, ^ 

sa eh revolutionär tid, såsom vår, der på lemtiat m\ 

exempel. Men det är ej med sådana exempel vi kunna oss ur

säkta. Vi liafv.i, i afseende på denna grundsats, undergått 

en egen och olycklig uppfostran, långvarig nog att flytta och 



utplåna gränser så inom begreppets som verklighetens område. 

Denna uppfostran var partitidernas med deras theoretiska 

och praktiska resultat :  att  item ligen Svensk frihet kan fostras 

och vårdas i motsats med Sveriges sjelfständ igliet .  ïngen kan 

neka detta îesultar,  som ser, huru länge partierna ansägo sig 

stå i  närmare förbindelse med utländsk m akt, än med Svensk 

regering ;  liksom ingen kan neka, att  delta samma resultat,  

ehuru slutligen sa vanligt,  att  man derföre upphörde att bly

gas, i sjelfva verket innehåller ett  tillintetgörande af all  of

fentlig moralitet.  En regent, sjelf strängt moralisk, Lade er

fordrats, att  här återställa de störda gränserna mellan rätt  

och orätt ,  och att krossa alla de falska betydenheter, som på 

deras förvirring sig upphäfvit.  — Att GUSTAF III icke var en 

sådan regent, medgifves. Men bvad l.an m ä  hafva varit ,  han 

var en Svensk K onung, och icke ibland de sämsla, som sutit  
på Sveriges thron. 

Anjala-förbundet har alltid förefallit  mig såsom ett psy

kolog,^ fenomen, hvilket på en gång har sin hårdaste dom, 

och kanske sin uisäkt, i clet nämda partitidernas resultat,  

sa in växt i  mangas sinne, att  man knappt synes hafva tviflat 

på dess rättmätighet, då nu, under ett förändradt regerings-

sätt,  en verklig eller skenbar orsak bragte ett  sådant tänke

sätt i  dagen. Man fann denna orsak deri,  att  kriget vore ett  

anfallskrig, hvilket,  enligt 1772 års Regeringsform, Konungen, 

utan Ständers hörande, ej ägde rält att  företaga. Vi ha redan 

anmäi kt, att här skilnad kunde göras emellan, sak och form,— 
ag vi 1 knappt tala om de nationer, som hafva för sed, att ,  

nar fienden, vare sig af hvad skäl som helst,  är för hand, 

fö) st slå honom och sedan afgöra inre tvist igh eter. Dessa 

exempel äro nog aflägsna från förevarande tillfälle. Men för 

att ställa - oss på en annan grund - den, hvilken ofvannämn-

da distinktion i ett ämne, genom sjelfva sin beskaffenhet så 

" t S a
]
t t  

f
f ö r  o i i ka  tydningar, icke tillfredsställde, kunde, på sin 

0)<l, for sm person, begära afsked ur tjensten: ett afsked, 

vi cet, ehuru ovanligt vid utbrytande knV. ei nekades, och 



af'  m änga; ehuru dera* uppförande mätte» af natkaens missnö

je, äfven enskilt begagnades. Men — men att en Qfficerseorps i 

fiendens åsyn upphäfver sig till  underhandlare pâ en gang med, 

eller r ä t t a r e  mot, sin Konung och med fienden, ar ett steg, för 

h vilket i alla språk vanligen blott finoas ett enda namn. Och 

likväl — sa .förvirrade synas här begreppen om rätt och pligt,  

alt  detta enda namns tillämplighet tyckes ha fallit  minsta delen 

in. De handla med offentlighet, de fordra en riksdag, de 

anse sig, Svenska  frihetens borna representanter, äfven nu for 

Svenska frihetens verkliga försvarare; och ser man > huru sa 

mange af dem, sedermera, med sina dödsdomar pa fickan, 

mot fienden visa en tapperhet, som ej kan bestridas, och som 

äfven utverkade för mängden deras Konungs tillgift,  sa vet 

man ej,  otn man mer skall beklaga eller förvåna sig öfver 

förbli ndelsen. 
Men härmed hafva vi ock gifvit allt  h vad gifvas kan ât en 

förvillelse, — redan i sig sjelf af den art,  att den bor

de blifvit botad genom oursäktligheten af de följder, som ifrån 

sjelfva det första steget voro oskiljaktiga. Kriget var utbru-

stet,  till  sj ös so m till  lands: sjöslaget viel Högland hade redan 

visat,  att  en Svensk flotta äter fanns i Östersjön; först under 

Fredrikshamns murar göras Konungen föreställningar mot kri

gets rättmätighet, och man söker, ehuru förgäfves, att  äfven 

göra Soldaten, som han sjelf tilltalar, frän honom affällig. Ef

ter återtåget inom gränsen, se och höra vi, slag pä slag â de 

missnöjdes sida, först en beskickning till  Ryska Kejsarinnan, *) 

att fa veta om riket hade krig eller fred, med förklaring i na
tionens namn af dess böjelse för den sednare, och underställ

ning om ej Hennes Kejserliga Majestät ville derom, i vedei 

börlig ordning," såsom orden lyda, unde rhandla  med natio 

nens representanter; derefter en i ngången  förening och  upp

satt förbundskrift af Finska armeens chefer och officerare )  

*) Noten til l  Kejsarinnan. Likala, den 9" Aug. 1758. 

*#) Anjala, den 12 Aug. 



i samma anda och ändamål,;;samt underrättelser till Konungen, 

att allt skett for lians eget bästa *).; slutligen utfärdandet af 

ett så; kalladt ' Avertissement" **]) till Svenska armén, med 

tillkännagifvande, att Kejsarinnans svar anländ t, h var i hon för

klarat sig aldrig sinnad att med krig angripa Sverige, för h var.« 

folk hon hyste så mycken aktning, men, såsom Hennes Kej

serliga Majestät icke trodde Konungen till fred benägen, hon 

vore villig afhandla detta ärende, med en corps, som repre
senterade Svenska nationen •***). 

Täckelset föll för snart öfver dessa misslyckade ansîa<>\ 

att vi, synnerligen i närvarande korta framställning, skulle 

kunna fullt utieda deras tradar, ïur mycket kom s dagen, 

för att allt, livad här vågades, endast skulle kunna anses för 

ögnablickets verk. Tidigare, hemliga kommunikationer med 

Ryssland, än de ostensible hufvudmännen för Anjala-förbun-

det (hvilka voro andre än de verklige') synas bafva känt, före

komma, till en del, i sjelfv a undersökningen. Kärnan af d en

na olycksbådande meteor tyckes vara en plan till Finlands 
sjelfständighet under Ryskt beskydd, enligt redan gifven an

ledning- af ELISABETHS manifest, som denna tid i Finland åter 

kringspriddes: en plan, med få egentliga deltagare, nu isyn

nerhet fostrad af en betydande man, som redan gått i Rysk 

ijcnst och i detta krig äfven bar afvog sköld mot sitt fäder

nesland. Svansen (som gäldé för hufvudet) bildar sig genom 

dunsten af den gamla frihetstidens ännu långt ifrån slocknade 

sympatier för en Svensk riksdag, sammankallad under för Ko

nungamakten så missgynnande utsigter, att ståndsregeringens 
återställande deraf syntes böra blifva en oundviklig följd. Vi 

återfinna här, — såsom förut och efteråt sedan snart hun

dra år under liknande omständigheter, — samma oroväckande 

*) Anjala, d. 12, 21, och 24 An g-. 

**) Anjala, d. 25 Aug. 

*) I Kcjsanunans sv ar på de missnöjdes aflâtna note talas ej om Sven
ska utan 
der skydd af Ryska 

om Finska Nationen, hvais representanter skulle äga att, uu-
oppar, sammanträda. 



orsaker: förräderi af några fä, småaktiga och hätska pas
sioner hos ett betydligare antal, missledning hos den 

större, deltagande hopen. 
Vi äre ej starke i den slags skärpsinnighet, som triumfe-

r a r  ;  uttänkandet af det absurda, och vilje derföre här i sitt 

värde lemna den mening, som, med enda anledningen af den 

försigtighet, hvilken Konungen, midt i en halft upprorisk armé, 

måste iakttaga emot de missnöjde, genast inom vissa klasser 

Utspriddas och der ännu torde hafva anhängare, — att GU

STAF III sjelf egentligen tillställt alltsammans, — nemligcu 

först kriget • och sedan upproret mot kriget; hvarvid en

dast fattas det tredje påståendet, alt han af ven sjelfvaiitSu.it 

vudman för den sammangaddniug, som slutligen beröfvade 

honom lifvet. —'Hvad vi ve te, är, att han ett ögonblick förtviflade ; 

men att en ny fara, — krig med Danmark jernte krig med 
Ryssland— tillräcklig att fullkomligt nedslå en vanlig själ, 

âtergaf åt hans hela den spänstighet, som ej är vanliga sjä

lars.0 Han afvändc med Englands bemedling faran från Dan

mark. Pä riksdagen 1789 tog han, med de ofrälse ståndens 

tillhjelp, enväldet frän dem, som, enligt hans öfvertygelse, 

med honom brottats om hans krona. Han utförde slutligen, 

ehuru ät sig sjelf lemnad af de allierade, bvilkas bistand han 

förnämligast påräknat, det Ryska kriget, och Sveriges .Historia 

hade ändtligen, — efter långt mellanstånd, - att äter an

teckna en fred med Ryssland, sluten utan forlust och med 

återvunnen krigsära. 
Hans inre seger, allt för djerf ocli dfven orättmatig, 

ehuru vi tro att han, i en framtid, velat godtgora den, var 

vådligare. Denna framtid blef ej hans lott .  —Det var ej langt 

ifrån Februari i'789 till Mars 1792. 
Öfver hans förtidiga graf har en slags repi esentation af 

opinioner formerat sig och blomsterprydt hvad man kallai GU 
STAF III:s ti deltv arf, fästande bilden deraf såsom ett smycke 

vid det dignande Sveriges bröst. Men liksom det för Konun

gars minuen finnas värdigare dödsoffer än hofsorgen, så tor-
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ABOEF och hans oväntade afslag _ ",lade pâ

&
ei, ä bJot_ 

!"  ̂™«* karakter - Jet Jt Serf, 
ann,, agde, ocl, , lugnare , ider ka„ | lä,l r|„ |,e}|,,||, t  5flerbaii 

'I™ - det farliga, som apart skulle yppa sig i det ,1.« 
«a.d„k,,shet WU[en vä, en%t 6f>Mree]M fcan 

c,t folk ,iU T " ~ oljcl%e •* ™-äi 

Välde, i Jt S' T T' 0011 tJ mmS' dem ' S°"' 'S» 
1 om ocksä ej till „lla delar i förf,twinge,, ! Det 
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gifres visserligen för den oinskränktaste herrskare ett sätt att 

pläga gemenskap med sitt folk, h vartill han behöfver blott gä 

inom sig, ej utom sig: det är att lyssna till sitt samvetes röst: 

det är att ledas af principerna, ej af konsiderationerna, h vil

ka sednare i förstars närmaste omgifning vanligen mest göra 

sig gällande, under det folken endast förstå sig på de förra. 

Principerna äro aemligen telegrafspråket i politiken: det enda, 

som läses pä af stand. Men ett villaefarande samvete, som af 

okunnighet eller förblindelse bedrager sig sjelft, ar ej mindre 

möjligt hos försten än den enskilta, ehutu bos den fön a va 

ligare ; och der millioners väl och ve är i fraga, dei måste 

ock f o l k e t s  röst genom lagliga organer höras, x fall ej upp

roret för dörren först skall underrätta regenteu derom. Det 

fattades Svenska författningen sedan 1789 nästan hell och hal

let sådana organer. Man kan ej annorlunda förklara sig den 

olyckliga sällsamhet, att en Konung, sjelfej krigare — en egen

skap, för h vilken Svenska folket förlåter mycket -  kunde 

-.'-enom krig, utan rimlighet och utan nöd, blindvis bringa 

riket på yttersta branten af en för alla öppen undergång, 

utan att rikets högste embetsmän funno sig berättigade att 

genom något offentligt steg sätta sina enshlta bemödanden 

att hejda olycksfarten utom allt tvifvel. — Det dl  en  11 '  01 St  

af skenbart lugn, sedan af stora olyckor och för undrans vard 
• i » ^ fVw.k,; ««.f l dessa korta betraktelser ). räddning, som vi hastat förbi meet dessa « . 

Vi vilje med ex e m p e l —och  företrädesvis med ett, naiv 

mast börande till förevarande ämne, ehuru flere af samma art 

och ej mindre vigt skulle kunna framdragas — förklara me

ningen af ett i nyss anförda rader förekommande yttrande. 

!)et  är  t .  ex.  var fullkomliga öfvertygelse,  at t  Konungens  ra -

fitruktiott till Generalen Grefve Klingspor af d. 4 Febi. 1 , 

angående Finlands försvar eller rättare icke-löi svai emot j 

fcka anfallet, om ock mångfaldiga omständighets best) i ka 

'*) Lefvcrricsbeskrifnmg öfver H:. Exc. H;r Grefve Cl. Fleming. Stock

holm 1832. s. 7, 8. 
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Konungens fdrbliudelse ait gifvà detta land till  spillo, för att 

genom vanmäktiga. eröfringsplaner ât en annan sida skada sin 

mest hatade fiende, — af Svensk hand aldrig bort underteck

nas — och att dess kontrasignant, och således inför allmän

na omdömet ansvarige författare, dä varande Stats-Sekreteraren, 

lör krigsärenderna (sedermera Hans Exellens Herjr Stat s-Rådet 

och GrelVen) C. Lagerbring derigenom sjelf tecknat: en fläck 

på sitt  minne, som alla hans embetsmanna-förtjenster ej sko

la kunna utplåna; — och vi anse denna Öfvertvgelse grutl-
äcidi rikets då varande författning må ha berättigat en före

dragande att nelta sin underskrift (och den medgaf ingen så

dan rättighet) eller icke, och målet må ha varit ett  kom

mandomal (och det -var ett sådant) eller ej;  emedan, så 

föga vi vilja vara advokater för den aktiva resistansen 

emot öfverheténs bud och befallningar, så moraliskt tillåtlig, 

ja giltig, anse vi, under hvilken författning som helst, den 
slags passiva resistans, som består i att  hellre nedlägga ett 

embete, hvilket man ej med egen tillfredsställelse och med heder 

kan sköta. Ett sådant exempel af civilt mod, hade ej heller 

tillåtit  det militära.att falla ända till  den grad af sjelf-

förblindad nesa, som visade sig — i Sveaborgs uppgifvande. — 

Vi ha ofvanföre talat om den offentliga moralitetens förfall,  och 

dess orsaker: ett förfall,  för mycket redan märkbart derut-

innan, att man vanligtvis skiljer den offentliga ifrån den 

enskilda moralen, så att,  t .  ex. den förres frånvaro allt  för 

väl anses kunna bestå med livad man i Sverige kallar beskedlig-
hel. V i hal va nu med berörde händelse —- hvilken det kostar på 

att ens nämna —- hoppas jag, mätt djupet af det träsk, h vari 

de förr utpekade sammanverkande orsakerna; "förräderi hos 

några få, småaktiga och hätska passioner hos ett betydligare 

antal,  missledning hos den större hopen" — mer än en e-ån» 
° 1 <D ö 

sänkt fäderneslandets välfärd. — Och nu må man — med blic

ken pä händelsernas gång ifrån 1741 till  1809 .—1  förklara sig 

Finlands förlust— och betänka, huru vida den var för
skyllad! —-
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Roland, for hvärs kultur dess bägge siste Svenske Konungar 

varit ovanligt verksamme, förblef nu sedan 1809 — hvad det re

dan varit 1721 och 1743,— en Rysk eröfring. Angående for
mell för dess införlifvande med Ryska riket har nyligen en 

litterär kontrovers sig yppat. Den skrift-—om Allianstracta-
ten emellan Sverige och Ryssland är 1812 , — som vi denna 

gang ställt framför vart blad, yttrar (s. 5 och följ.) att, innan Sve

rige geuoih freden i Fredrikshamn till Ryssland afträdde alla D ö 
sina anspråk pä Finland, hade detta sjelf emanciperat sig ifrån 

sina förra förhållanden, och på landtdagen i Borgo, genom 

sina Ständer, slutit separat fred med Kejsaren af Ryssland, 

hvarigenom det icke allenast upphört att vara en Svensk pro

vins, utan äfven öfvergätt till en stat för sig, som med re

presentativ statsförfattning, egen styrelseform och egna lagar, 

ägde att till sin förkofran använda sina offentliga tillgångar: 

att, i följe af detta förhållande, hvilket, genom fredsfördraget 

i Fredrikshamn, äfven af Sverige blifvit érkändt, Kejsaren af 

Ryssland, äfven om han i Åbo 1812 velat göra en sådan upp

offring, väl kunnat till Konungen i Sverige afträda regent-

skapet i Sto rförstendömet Finland, men, så vida han försäkrat 

detta land, såsom ett för sig bestående samhälle, om sitt be

skydd, icke kunnat, utan kränkande af löftens och traktaters 

helgdj tillåta dess återförvandling till en Svensk provins, utan att 

det sjelf sådant medgaf, d. v. s. utan att Finska Ständerna frivil

ligt afsade sig alla anspråk på att Finland skulle utgöra en stat 

för sig m. m.—Man skulle tro, att det är en Finne, men det 

är en Svensktill hvilken vi lyssnat. Vi vilje nu höra en 

Finne om sitt fädernesland ; ty en sådan (så säger han sjelf) 

talar i en sakrik skrift, som först under utarbetandet af denna ar

tikel, kommit till vår kunskap, under titel: Om Finland och 
dess framtid. I anledning af skriften: om allianstrak
taten emellan Sverige och Ryssland år 1812, * ). Denne 

författare, sedan han i korthet framställt händelsernas gång, 

#) Stockholm tryckt hos Wo vitodt & Söner, 64 s . 8:0. 



hvaiigenom Finland öfvergick tinder Ryskt välde, enligt all

mänt kända förhallanden, bestyrkta genom officiella h andlingar, 

tilläggex (s. 17 och följ.): "I afseende â Finlands ställning till Ryss

land, se vi af det föregående, att Ryska härarna* enligt hög

ste befälhavarens egen förklaring,1 inföllo uti detta landskap 

föl att betvinga Svenske Konungens halsstarrige hat emot NA

POLEON. Härvid kom Finlands "emancipation" alldeles icke i 

betraktande; men väl att taga landet under sitt beskydd och 
i besittning f ör att skaffa sig sjelf behörig satisfaction. Un

der påstående krig, och då Finska hären segerrikt återdref den 

inträngde fienden *), befaUtes Finlands invånare att aflägga 

tro- och huldhets-ed åt Ryska monarken, väl icke med be

stämd t uttaladt hot af straff; men vid förlust af beskydd 
till lij och egendom. Ungefär vid samma tid afväpnades 

hela landet, och kort derpå förklarades det för alltid före-
nadt med Ryska riket, samt att Finlands invånare "inta

git ett rum bland de folkslag, hmlka lyda under Ryska 
spiran och med dem utgöra ett rike." — "Sa långt har sa

ken utvecklat sig" — fortfar författaren — "och nu skall se-
parat-jreden afslutas i Borgo. Kontrahenterna äro på ena 

sidan den mäktige segraren, och på den andra det underkuf-

vade landskapet, Ii vars invånare svurit den nye regen ten tro-

* MS dM IyC,latS, att tlCt gÖra' Sâ hade den nälnde befallningen ut e-
sti-uctionpi elf"" n nod8«**> 1 följe af en annan befa llning (se in
var den Fi i'' ene,ra l  Khngspor), re tirera för fienden, som i början 

antal uti»S '"v? 'n" knaPPast  överlägsen; ehuru Ryssarnes 
sedermera bl / °C . es vara dubbelt större : h vilken mening först 
ITZ71 1 SannUt*' dâ Finsta  armén fâtt  offensiven, för 
l j 1fTf ' ™ °" f t 'ukt*9s» förspilla sitt blod. "Man 
kan med skal foryanas öftrer de Svenska anförarnes långvariga förblin-
dclsc. Deras stridskrafter voro visserligen ringa; men hade de o-enas t 

1 början antagit ett krigssystem, afpassadt efter ett land, som gynnar 

sa kallade chikaner, och hvilket här sa lätt kan följas, sä skulle det 

sannohkt förr lyckats dem att hejda Ryssarnas hastiga framträngande. 

ett rYl e nnat  försvaras  1111 **rea, blifrä ett Vendée, 
YIM De päföliant le  hä«delserna i norra delen af landet he-

Rvsslanr/isnQ611 '1Tad v ' ^är anfört." Kriget mellan Sverige och 

3:dra Uppl, , ^ 1809 af  Paul  va l1 Suchtelen, öfversatt af Wrede, 

1 



och hukUief, och redan utgjorde hans undersåtar, med hvil-

kct således intet särskilt fredsslut behöfde aftalas, Om ett 

sådant uppstod aldrig någon fråga. Den starke sammankalla

de, befall te eller meddelade ämnen till öfverläggning: de nya 

undersätarne kommo, talade, föreslogo "i underdånighet." 
Hade de sjelfva något att andraga, "så anmciltes del i un
derdånighet i form af "enskilta besvär och underdåniga 
suppliker" till H. M. Kejsarens "alleraådigsté b ehjer t ande." 
Finnes i allt detta något spar till en fredsafhandling åtmin

stone i vanlig mening?" — — "Vill mari, för att få leka 

med en politisk paradox, här framkasta åsigten af ett freds

slut, så klingar detta visserligen ganska originelt, emedan in

gen fornt anställt en sådan ord jagt; men tanken saknar all 

grund i kända historiska förhållanden. — Detta korthus af en 

politisk diktkonst är sålunda kullblåst, oeh med detsamma 

ramla äfven alla dess sido- oeh utbyggnader, med deras flyg

lar och förgårdar. Dit hör i första rummet, att Finland ifrån 

att vara en Svensk provins, en del af Sverige, nu öfvergått 

till en Stat för sigj med representativ statsförfattning, egen 

styrelseform och egna lagar.' '  

Ilar framträder en temligen skarp verklighet, emot den så kal

lade politiska diktkonsten, bvilken också, hvad denna stat för sig 

angår, synes hafva, såsom man säger, tagit molnet för Juno. 
Emedlertid kan ej nekas, att molnet också är ett slags verklig-

hef, med alla anspråk derpå, som ett moln kan hysa, — ända till 

egenskapen att synas vara något mer, och antaga gyllene fär

ger. Vi känna ock, genom det föregående, att detta moln långt 

förut hade stått öfver horisonten och insugit strålar af den sol 

i öster, som kanske slutligen är ämnad att förtära det. Den 

Finske författaren har äfven afseeride på denna molngestalt, 

da han vidare talar med den Svenske, om de så kallade Fin
ska statsmännen af år hvilkas betydenhet han likväl 

icke vill vidkännas. "Men det medgifves"—säger han s. 30 — 

"alt andra och mera omfattande åsigter småningom började ut

veckla sig under en senare tidsföljd, och det är möjligt, att 



då vår författare lärde känna Finland, blefvo de honom med

delade, och törhända framställde såsom födde och döpte redan 

ar 1812, eller kanske tidigare. Man förgyllde dermed sina åt

gärder. Det är en förlåtlig svaghet lios menniskosjälen, att vilja 

synas handla förutseende och med klok beräkning, äfven då 

man låter händelserna leda sig." 

Anmärkas måste dessutom — och strider ej heller mot 

den brukade liknelsen om molnet —• att Ryska regeringen, 

så vidt det på dess ståndpunkt var möjligt, icke underlät att 

visa sitt intresse för den Finska nationaliteten — ej blott 

négatif t j i denna Rationalitets söndring från den Svenska, genom 

alla, äfven milda, medel, ända derhän, att genom kungörelsen af d. 

13 Juli 1808, Kejsaren "af ömhet för de infödde Finnars 
familjer, Iwilka såsom officerare, under-officerare och civile em-

foetsmän t jena vid Svenska armén, täckts alle rnåd igst förord

na, att bemälte familjer skola bibehållas vid deras både lösa 

och fasta egendom" *)• —- «tan äfven konstitutiftenligt 

Kejsar ALEXANDERS egna ord i manifestet, rörande militäre em-

betsmän i Finland**), der det heter: "ifrån den stund, då, ge

nom försynens skickelse Finlands öde blef oss anförtrodt, hal

vår föresats varit, att styra detta land på ett sätt, ü(Verens-

stammande med nationens frihet och de, i dess konstitution ***), 

henne förvarade rättigheter. De bevis af tillgifvenhet, invånar-

ne lemnat oss, efter den trohets-ed, de af fullkomligt fri vilja 

*) Ytterligare samling af deklamationer, proklamationer och kungörel
ser under sist öfyerstandne krig i Finland. Stockholm 1810. 

**) 1 hvilket, med försättande i hvila af hela Finlands indelta krigsmakt, 
Kejsaren icke dess mindre —och i afseende på det anspråk oflicerarne, 
såsom medlemmar af Finlands Riddevskap och Adel> ägde på hans upp
märksamhet •— försäkrade åt Finska arméns inhemska eller naturar 
liserade.öfver- och underbefäl, så länge de lefya i Finland, inkom
sterna af deras före kriget innehafda tjenster. Manifestet är dateradt, 

21 Mars 
St. Petersburg —T—— 1810. 

2 Apr, 

***? ® cn grundlag, som var gällande i Finland vid eröfringen, är icke nå
gon annan än Svenska Regeringsformen af år 1772, jemte förening5" 
och säkerhets-akten af år 1789. 



erbudit oss, genom deras vid ländtdagen samlade fullmäktige, 

hafva icke annat kunnat, än hos oss befästa denna föresats. 

Alla de författningar vi hittills vidtagit, i afseende på landets 

inre styrelse, äro blott en följd och tillämpning af denna grun-

sats. Religionens och lagarnes bibehållande, Ständernas sam

mankallande till en allmän landsdag, inrättningen af en rege-

rings-konselj i nationens sköte, den lagskipande och verkställan

de "maktens orubbade skick, utgöra härå tillräckliga bevis, för 

att försäkra Finska nationen om dess politiska tillvarelse och de 

rättigheter densamma åtfölja." 

Gälle det, livad det kan gälla! — Svensk lüg och Svensk 
odling blefvo Finlands lott i det sexhundra-åriga fosterbrödra-

Ja„ göm forente det med Sveriges rike. Frid och välsignelse 

öfver dessa ädla, i Finlands jord djupt rotade, frukter ! —Ibland 

dess nya politiska frukter, känna vi blott en, med kanske natio

nella Finska anspråk, som skjutit i höjden :—del Finska mag-
natskapet — hvars Svenska anor vi dock ej kunna förneka, 

men hyilket torde vara något sämre, än dess fäderne på den

na sidan Östersjön, och äfven än det Ryska, så vida imitationen 

vanligen faller nedom sitt original. 

Vi hafva gifvit en öfversigt af de förhallanden, som slut

ligen söndrade Finland från Sverige. Vi komma till påståen

det, att det 1812 kunnat återvinnas: ett påstående, som da 

det lägrat sig inom blotta möjlighetens område, meddetsam

ma egentligen intagit en oöfvervinnelig position, der tron, gäl

lande för verklighet, och bekämpande allt, livad som är, med 

allt, livad som icke är, gerna kunde le m nas oantastad ; om icke 

det, i afseende på sak imaginära, men deremot på allt för verk

liga fördomar och passioner stödda påståendet, ej lemnat vapen 

åt en hätskliet, för hvilken hvarje förevändning synes välkom

men. Vi hvarken kunna eller vilja möta den på dess eget fält. 

Om önskningar kunde bestämma en framtid, så ägde vi så

dana, såsom alla Svenskar. Men framtiden har sina rötter i 

det förflutna och i det närvarande. Den 
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vore sâlecîes: hvilka garantier erbödo bägge på den tiden för

hoppet? — Frågan är ej blott Svensk utan Europeisk. 

Att hvar och en är sin egen lyckas smed, är ett urgam

malt ordspråk, och såsom nästan alla sådana,, ett godl ordspråk; 

ty en lika vc: ridsgam mal erfarenhet, att man i denna verld äf-

ven lider för hvad man ej förvållat, och belönas för hvad man 

ej förtjent, har ej kunnat utplåna det ur menniskans bröst. 

Att det också gäller för hela slägten och nationer, torde äfven 

de olyckligaste bland dessa ej kunna förmå sig att neka. Den 

lägste, med ansvarighet för egna handlingar begåfvade eller hem

sökte, varelse måste svara på den appell det innehåller, och 

den högste kan ej undandraga sig densamma; om också den 

till utseende tvingande yttre nödvändigheten, som kallas om

ständigheternas kraf, snarare synes till- än aftaga, för de död

lige, ât h vilken den egna, inneboende kraften tilldelat högre 

kallelser. — Denna sanning tränger sig på oss, äfven vid be

traktelsen af den man nr vara dagar, som företrädesvis kan 

kallas tidens man; och som på en gång var det förmycket 
ty ingen har med föresatsen att för sig taga allt, hvad om

ständigheterna syntes erbjuda, sa oemotståndligt med ti dens ström, 

framilat — och likväl â andra sidan för litet; ty tiden 

hade ej kastat honom tillbaka från en lycka till en olycka, bäg

ge Utan l ike j om han ej öfversprungit och missförstått dess rikt

ning. Mannen, den största af förgängliga storheter (ty ingen 

bar tdl den grad beherrskat en sä stor civiliserad verld), be-

höfvet ej nämnas; och hans minne — ifrån den ur Oceanens 

djup uppkastade, slocknade volkan, der han slutade sitt lif — 
skall ännu göra eröfrmgar. 

NAPOLEON, Franska Revolutionens barn och arfvinge, har 

likväl h varken1 konseqvent följt denna revolutions negativa 
riktning —• han hade da fullföljt sina krig såsom frihetens sol

dat — ej heller dess positiva riktning — han hade då slu

tat dem för att blifva frihetens lagstiftare. Hvad han ville, el-

lej af omständigheterna (ty aldrig har en så stor kraft mer af 

dem tagit rad) leddes att eftersträfva, var i grunden en half-



bet, en slags mezzo terminaj och likväl högst våldsam, — om öj

lig, emedan sammansatt af motsatta ytterligheter, — och 

emedan den förutsatte en veild såsom fotapall tit eröfrarens 

bildstod. Yerlden tal ej sådana momimenter. Grunden bryter 

si» under dem. — En historiesktifvarc har sagt: "hvad som 

utmärker Europa är, att h varje öfvermakt der finner sin m ot-

•vigt." Åfven NAPOLEON, då han med en härsmakt, h vars antal 

åter gjorde en aflägsen forntids jättelika sagor till verklighet, 

tågade mot Ryssland, skulle erfara det. Han hade Europa 

framför sig, och Schyterna •— så kallade han Ryssarna bak

om sig. De svarade ej illa mot detta namn, som återkallar 

minnet af fördna eröfrares olyckor. Moskwas brand blef åter-

vändningsteckhet på denna eröfrares bana ; och Europa reste 

sig emot honom. 

Hans beundrare hafva kallat det medelmåttans samrnan-

gaddning mot snillet. Vi skulle vilja gå nog långt att taga 

detta, af en obillig harm förestafvade, uttryck i den goda me

ning, att äfven medelmåttan är starkare än omåttan; och jag 

inser ej, hvarföre man icke skulle lyckönska menskligheten der-

till. Till och med det lilla kan blifva stort, och det menlösa 

ett fruktansvärd t vapen — mot orättvisan. H varemot för

de NAPOLEON slutligen, krig? Mot civilisationens anspråk lösaste, 

fredligaste barn — handeln. —* Genom kriget mot kolonial

varor, kaffe och socker, skulle Englands makt slutligen brytas! 

Afven socker och kaffe. blefvo makter emot en NAPOLEON, och 

med rätta. Hans kontinent al-sy stem dröjde ej länge att in

om sig fostra ett licens-system *) till hans egen fördel, hvil-

ket skulle ha gjort honom sjelf till monopolist på kontinenten 

af de samma varor, hvilka han förföljde och brände. Det var 

att på en gång nyttja principen och undantagen såsom mak

tens medel, och karakteriserar* NAPOLEONS politik. Den var 

endast konseqvent i sjelf•viskhet, och ansåg för öfrigt prin-

*) Licenserna pä importation af kolonial-varor 
rike, såldes till Fransyska köpmän foi-

Frank-
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ciper och omständigheter, ofta ombytande namn för bagge, 

såsom lika tillfälliga. Den var orättfärdig: den var i sjelfva 

verket, livad i hans egna Ögon troligen ansågs sämre, de» var 

äfven oklok, och (sa djupt hade han druckit ur maktens bä

gare) slutligen lika sjelfvisk, som sjelj-jörstörande. 

Kontinental-systemet, — sä fattadt blef likväl fält

ropet för den nya Uuiversal-monarkien, (hvars förklädda vä

sende det redan innebar) emot alla makter, som ej ville un

derkasta sig det. Sveriges ordning skulle komma, och redan 

denna nödvändighet med dess vilkor, innefattade tillika nöd

vändigheten af en brytning med NAPOLEON, hvilken GLSTAF 

ADOLFS envishet endast hade gått i förväg. Hvad som kan 

anmärkas mot kontinental-systemets användning pa Sverige, är 

helt enkelt, att denna användning var omöjlig. Genom lan

dets läge kuncle ingen fordra dess iakttagande här, som ej 

tillika beherrskade hafvet (det enda herravälde, som fattades 

NAPOLEON) ; och likväl skulle denna fordran göras gällande mot 

en stat, hvilken just genom lydnad mot makten pa detta hall, 

skulle lemna sig till offer för fiendskapen af den makt, som 

i sjelfva verket beherrskade hafvet, och Öfverallt ansåg konti

nental-systemet såsom en krigsförklaring. Detta förhalande blef 

rikt fruktbärande pâ de orättvisor, som så ofta i stiid med öf-

vormakten öfvas emot den svagare; hvilken äfven olyckligtvis i 

GUSTAF ADOLFS person endast förstod att blindt trotsa. Såsom 

en exekutions-armée (så kallas den med rätta af var åberopa

de Finske författare), och emedan Sverige ej ville underkasta 

sig den Franska politiken, inryckte Ryssarne i Februari 1808 uti 

Finland. Freden emellan NAPOLEON o ch ALEXANDER i Tilsit den 

7 Juli 1807, hade redan försäkrat Finland åt den sednare. På 

mötet i Erfurt (Oktober 1808) delade, säger man, ett penn

drag Sverige emellan dess grannar ; och då slutligen den Konung, 

hvars halsstarrigbet påskyndade rikets olyckor, uti Sverige blef 

afsatt, och det nu verkligen sökte skydd hos Frankrikes ,  r  

, _ « 1 , f'$r~ 



mäkti°'c belierrskare, nöjde sig NAPOLEONS ädelmod — med al t 

hänvisa oss till ALEXANDERS ). 
Mättet var ej ännu fullt. Ibland de b|rda artiklarna 

f ö r  f r e d e n  m e d  Ryssland den 17 Sept. 1809 i Fre drikshamn, var 

Sveriges biträde till kontinental-systemet ett vilkor, som Ryska 

regeringen måste, ehuru mot sitt eget lands intresse, pasta ; h var

vid' stadgades, att de erforderliga jeomkningarna för verkställig

heten skulle närmare utstakas genom gemensamma underhand

lingar emellan Sverige, Frankrike och Danmark. Men redan 

medgifvandet af någon slags jemnkning uppretade NAPOLÉON, 

som ej blott lifligt deröfver förklarade sitt missnöje mot liof-

vet i Petersburg, utan fordrade ytterligare, att all handel emel

lan Sverige och England, äfven under Svensk eller neutral 

(Amerikansk) 'flagg, sk ulle afbrytas. Efter fruktlösa föreställ

ningar måste omsider Sveriges ombud vid fredsunderhandlin

gen i Paris medgifva följande artikel i traktaten af den 6 Ja

nuari 1810 **): "Hans Maj:t, Konungen i Sverige, antager helt 

och hållet samt i all sin vidd kontinental-systemet, förbinder 

sig i följe deraf att för Engelska handeln tillstänga sina ham

nar, att ej i de samma tillåta införsel af någon Engelsk vara 

eller handelsartikel, under livad flagg och pä h vad fartyg de 

må anlända, och att alldeles afstå frän den rättighet Frediiks-

hamnstraktaten honom lemnat, i afseehde pä koloniala varor, 

förbehållande sig endast den, att införa det för landets behoi 

nödiga salt." (Hvilket likväl också endast kunde ske med be-

gifvande af England, mot hvilket alla dessa fiendliga steg rig

lades). 

*) 'Efter regementsförändringen ar 1809, då Sveriges nye Konung sökt 
Frankrikes vänskap, och begärde dess Kejsares mäktiga hcmedling för 

bibehållandet endast af Åland, som för Sverige var af sa stor vigt, 
lät lian svara K. CAKX. XIII:  "Vänd eder ti ll Kejsar ALEXANDER,  han 

är stor och ädelmodig." 

**) Se en uppsats under titel af Moraliska betraktelser, uti deniUpsala 

utkomna tidningen Correspondenten för 1834, N:s 98, 100, 102, 104, 

„ !  t  hela förhållandet af en fullkomligt sakkunnig man finnes utredl. 

litteratur-Bladet för r838tx.' ~ 



Man hoppades (vi låna orden ur tien i noten: c iterade 
uppsatsen) 

*) Man érinre sig behandlingen af Holland och af dess Konung, LUDVIG 

BONAPARTE. De med honom närmare förbundna Förstars lott hade re
dan NAPOLEON uttalat, då han den 3 Mars 1809 öfverlemnade Storber-
bgdSBU* Berg till Konungens af Holland unga son, med den förkla-

at t  ' ians  första pligt vore mot Kejsaren, den andra mot. Frank-
11 e> och den tredje mot hans tillkommande undersåtare. 

att, sedan Svenska folket kallat till sin thronföljd och 

Sveriges Konung till sin son upptagit en bland NAPOLEONS äro-

iik,aste vapenbröder, skulle detta rikes sjelfstandighet ej mera af 

a 11 herrsk-a.ren kränkas. Men den vilda egensinnighet, som ej 

skonat en brors ära och ett, ät dess styrelse ofverlemnadt, folks 

rätt *), lät sig icke bojas af en vapenbroders nit för den 

nations välfärd, h vars beskyddare han, mera med ovägrad til

låtelse än hjertligt bifall af sin fordna like, nu sin Kejsare för

bundit sig att blifva» Knappt hade Sveriges thronföljare dit 

ankommit och emottagit dess Ständers hyllning, innan en kurir 

frän Kejsar NAPOLEON bragte till dess minister, AJquier, befall

ning, att förelägga den åldrige oeti sjuke Konung CARL XIII 

valet emellan ett nytt krig med Frankrike och dess bundsför

vanter, eller en krigsförklaring mot England, konfiskation af all 

Engelsk i -Sverige befindtlig egendom samt förbud af kolonial-

vaiois utförsel derifran till kontinenten. Förolämpningen ste-

gîadcs genom fordran al bestämdt svar mom fem dagar." — 

Den 17 och 19 November utfärdades krigsförklaringen m ot Eng

land och förordningen om förhållandet med de Engelska varor

na. — Ingenderas verkställighet var till nöjes. Slag på slag lät 

vår mäktige allierade oss erfara- fordringarna af Svenska ma

troser för Franska f lottan, af Svenska troppars ställande till Fran

krikes disposition, af Tarifens i Trianon (50 procent på alla 

kolonial-varor) införande i Sverige under uppsigt af Franska 

Douanierer i Göteborg, indragning af Svenska tbronföljarens 

alla dotationer i Franska riket. Svenska skepps uppbringande, 

egenmäktig konfiskation af kolonialvaror i Svenska Pommern 

och slutligen detta landskaps besättande af Franska troppar. 



räknandet af'de särskiita öfverkfag 

; sida, hvilka, i följe af en no de uraktlåtenheter å Sveriges sida, 

v;ind i» konnivens, liva rät England villigt lånade, sig, gäfvo füre-

vändning till dessa steg. Vi äro sä mycket mer berättigade der-

till, som vi redan anmärkt, att kontinentalsystemets användning 

pä ett land med Sveriges läge, iivars alla kommunikationer med 

det egentliga Europa äro till sjöss, innefattade en ofttöjlighel» 

i fall ej antingen den stat, som ålade detsamma, eller ock den, 

som emot tog åliggandet, hade en flotta, nog star k ait kämpa med 

England om herraväldet på hafvet. — Befallningen innehöll hvad 

ingen despot i verlden i trots af sakernas natur kunde ålägga, 

oeli hvad emellertid oss blef ålagdt. 

Om sådant var vänskap, hvad är fiendskap? —• Och det-

ta—af NAPOLEON, såsom fiende, och 1111 sist af NA POLEON, såsom 

vän, uppoffrade -1—1 Sverigé skulle, sedan han nekat att å sin sida 

medgifva, hvad Ryssland och England å sin sida erbödo sig att 

garantera, nemligen Sveriges och Norriges förening, nu åt 

honom oinskränkt anförtro sina öden pa hans ändlligen gjorda 

anbud af Finlands återfående såsom priset för hans allians? *) 

Hvarigenom hade lian väl förtjönt ett sådant (örtroende? Kan

hända genom sitt uppförande mot Palen • ti H Iivars åter

ställande, såsom en for-mur mot Kyssland, hän gjorde en bör

jan **) uti denna samma fred: i Tilsit, der Han, genom I1 in— 

*);. ]>. 6' Mars 1812, — "En afgöraiide omstäudighet afskar slutligen frågan. 

England och Ryssland 1  pr oponcrade l iofvet  i  Stoollvohn, att  garantera 

Sverige Norriges besit tning,  om, vid krigets utbrott  i  Worden,  det  vil le 

göra gemensam sak med dem emot F rankrike Ryssland gjorde mer :  det .  

t i l lbud sin förbindelse,  i  den händelse det  blef  öfvervunnet,  at t  lata 
i  fredsunderhandlingarna hela tyngden af sina uppoffringar fal la t i l l  

Sveriges fördel  och återställa Finland.  Således,  under det  i ranska al
l iansen blott  crböd; detta r ike en svår eröfring och faror af al la slag ,  
försäkrade Engelska och Ryska al l iansen fördelar  i  al la händelser:  
segrande öfvorlcmnade dessa makter Horrigs åt  Sverige;  i fal l  af  Ryss
lands nederlag inträdde Sverige i  besit tning af  Finland.  Emellan 

dessa bägge système* stodo vågskålarna ej .  jemnt."  Histoire poli t ique,  

des cours d e l 'Europe depuis la  Paix,  de Vienne jusqu'à la  guerre de 

Russie,  d 'après les correspondences diplomatiques des affaires étrangères,  

par Armand Lefebvrc. Revue des deux mondes, Avril 1838, s. 277. 

**) Hcrtigdümet Warschau. 
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Jands beviljade söndring Iran Sverige., försvagade eller, enligt 

hans egna sednare ord, tillintetgjorde den makt, som värden 

andra förmuren mot Ryssland *) -—detta olyckliga Polen, sä-

ger jag, af bvilket han, under frihetens löften och hopp, for

drade och erhöll de oerhördaste• ansträngningar, och hvilket lian, 

ehuru vigtigt Polen för honom var, vid anfallet mot Ryssland, 

likväl uppoffrade, mindre ät sin farhåga för Österrike, an åt 

sin fruktan för nationernas frihet i allmänhet? **) Ty redan 

brann, sedan trenne år, Spanien bak om honor»j Tysklands sin

nesstämning var honom ej obekant. Allt visar, att han denna 

gång. hade blicken för mycket vänd tillbaka, för att kunna se 

väl framför sig, och att just deraf hans brådska kom, att ined 

omätliga stridskrafter störta på en gäng in i Ryssland, för att 

äfven der, såsom annorstädes, i fiendens hufvodstad genom skräm

sel diktera en fred, som skulle försäkra lians makt. — Mej* 

denna lians makt, ännu starkare inom föreställningens än in

om verklighetens område, hade redan förlorat sin kraftigaste 

driffjäder. — L'Y märkligt och oförglömmeligt är: NAPOLEON har 
verkat mest såsom en moralisk makt ; till dess ändtligci» 

ve riden, som af de utsigter, under h vilka han framstod, miss

tog si g o m ha ns .kallelse, sl utligen insög, au tian ej mr w&p 
gon sätfan,., Derrnetl hatie tien magiska l< raffen vikit från hans 

spira, ocii han stöttes ned frän sin thron. 

Oeh under h v ii ka vdkor erbckî Franska Alliansen hoppet 

om l1  inland» å terfående? De kunna betraktas dels i alseende 

( K l  sjclfva företaget, dels s  afseende på de saunolika följderna. 

' )  1 s^t bref t i l l  ALEXANDER af  cï,  '28 Febr.  tSti,  SÄGER IN A 

consentais  que votre Majesté gardât  la Finlande' ,  qvi  fai t  le  t iers  de 

la Suède,  et  qui  est  une province si  importante pour Votre Majesté,  

qu 'on peut dire,  que depuis celle reunion i l  n 'ya plus de Svè'de,  puis
que Stockholm est  aux avant-pöstes dir  royaume/* 

*") Det.  torde ej  vara al lmänt lüiult ,  att  i  den åt tonde af  de hemliga 

ar t iklarna af  förbundet emot Ryssland mellan Frankrike ocli  Ös.lerri-

k.e d ,  14 Mars 1812 Polens återställande under bägge makternas ga-

i  ml . . i ,  va, .  Öfverenskomrnet,  af  ven med inbegrepp af  Gall icien,  hvar-

Ostoji i lce skulle î i ierfâ 'dc ar  1809 t i l l .  N APOLEON afU"ädda IIJyriska 
p rov mserria.  
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l förra afseendet kan man väl glömma, all NAPOLEONS vil kor 

var förövad krigsförklaring, var verkligt ltrig af Sverige mot 

England, h vilken, makt äfven i Ilyska kriget, h vartill kontinen-

talsystemet *) gaf förevändningen, ännu alltid var lians huf vuå-

llende ? Det är icke jag, som skall framställa följderna deraf, 

det är en nyss citerad Fransysk författare, i allmänhet trovär

dig genom sina källor, och i törevarande fall sa mycket mer 
ö O 

vittnesgill, som lian ar föga vänligt sinnad mot den hö-

ga person, byilken i detta älgörande ögonblick ledde Sveriges 

politik. "Att alliera sig med Frankrike, säger han, var att bry

ta, ej blott i orden, men i verket, med England, var att utsätta 

sia för dess anfall ' ,  öfverlemna ät dess hämnd hufvudstaden, O • 
åt dess inkräktning fästningarna vid sjösidan, flottan, rikets han 

del. För Öfrigt, en expedition tifl Finland öfver liafvet under 

Engelska och Ilyska flottornas eld var omöjlig" **). — Men an-

lagom, att en öfvergång till Finland lyckats, ja, att Finland rest 

sig för Svenska och emot Ryska vapnen, hvilket, om folkets 
stämma fatt gälla, troligen ägt' rum; inträdde ej Sverige, vid 

försöket at t här återknyta gamla förhållanden, äfven i nya, som 

efter striden, förutsatt att den lyckats, '  skulle blifvit farliga? 

Vi liai va nämnt den nyligen uppkomna kontroversen emellan 
en Svensk och en Finsk författa re om betydelsen af livad som 

kallas Finland s sjelfständighet under Rf sk spira, såsom 
en st/it för sig;_ bvilken den förre anser för en verklighet, 

den se.dnare äter för en dikt, under det vi sjelfve dervid en

dast anmärkt, att det äfven kan finnas skenbara verkligheter. 

En anmärkning återstår, tiernligen att en sådan skenbar verk

lighet kan vara det mer eller mindre ät olika häll och frän 

olika synpunkter. Det följer t. ex. ej, att om ofvannämde 

Finska nationella sjelfständighet låter behandla sig såsom en 

dikt ä den Ryska ståndpunkten, den icke derföre skulle kun-

'*) K ujsar ALEXANDER hade émanciperai sig der ifrän gen om uk asen a f i len 
j;5 Jaiinii i .1811. 
.Armand .L efc.byre. t. ,  c. 



nät göra sig gällande såsom en verklighet mot den Svenska, 

och blifvit ett nytt störande element i den återknutna förbindelsen 

emellan Sverige och Finland. Tvertomj ingen, som tagit känne

dom om det förflutna, skulle kunna tvifla på en sådan följd. Men 

deraf följer ock, såsom den åberopade Svenske författaren med san

ning anmärkt, att Finlands försvar hade blifvit försvåradt, och på 

dubbelt sätt, nemligen emot Finland sjelf (eller rättare emot vissa 

Finska intressen), och eniot Ryssland, som aldrig kunnat uppgifva 

planen att åter-eröfra Finland, sä länge Ryska makten ej for all

tid var stängd från Östersjön, det vill säga, i afseende på Europa 

sa go dt som tillintetgjord. —- Men så mycket synes afgjordl: 

äfven NAPOLEON var ej den, som fått i uppdrag att förstöra 

PETER den stores verk. 

Vi ha efter förmåga sökt besvara frågan, huruvida Fin

land, 1812, sannolikt kunnat återvinnas och behållas ; och 

alla .vilkorett för en sådan förutsättning hafva utfallit nekande. 

Så står frågan inom verklighetens gebit. Den statskonst, som 

derefter bestämde sig, för att i stället, med upptagande af en 

gammal Svensk plan (slutligen utförd i den rätta frihetsanda, 

som visar sig i aktningen för ömsesidig rätt), —söka ersättning-

genom Sveriges och Norriges förening •— har således, såsom 

all sund politik, bestämt sig efter verkliga förhållanden. Der 

dessa tala och befinnas följda, är förutsättningen af deremot 

stridande personliga motiver lika litet antaglig, som det är 

säkert att sådana förutsättningar skett och med hätsk omsorg 

blifvit utspridda, för att, om möjligt, med angripande af gran

den, söka sönderbryta Sveriges nu varande politiska ställning. 

De vanliga elementerna i oron torde ej heller denna gången 

fattas, ehuru anstiftarne äro obetydligare, dunklare. Deremot 

har fronderiet genom tidningspressen fått en vida större bredd 

och yta än förr. Kanske har det i samma mån förlorat uti intensiv 

kraft. Så skulle den tro, som med någon uppmärksamhet 

följt dess genealogi ur salongerna i GUSTAF III:S och GUSTAF 

I\ ADOLFS dagar. Den samme skulle äfven tro, att ingen 

Kotteri-anda, den må vara militärisk eller civil, eller adelig. 



• ') Den Zar, som ai'« 1829 slöt fred vid Constantinopels portar och. ej gick 
derin, gaf verlden en pant, sådan få den gifvit,  att han ej yille ett 
Europeiskt krig. 

eller borgerlig, hädanefter gör rev> 

vänjas af dermetl. Det finnes älven andra medborgare i Sve

riges rike än de som hafva för sed att på sitt fädernesland ö ' * 
Lämnas förmenta eller grundade missnöjen mot Sveriges Ko

nungar. 
Vi hafva talat om fäderneslandets närvarande politiska 

ställning och funnit den bestämd genom en politik, som grun

dar sig pä verkliga, ehuru till en del ännu i sin utveckling 

stadda, förhållanden, en politik, som derföre äfven innehåller 

lika mycket af erfarenhet, som af förutseende. Da vi sökt 

för oss sjelfva förklara, och, såsom vi tro, nöjaktigt förklara 

denna politik, har den förekommit oss såsom den bästa_, i den 

betydelse, ordet pä detta fält kan äga, nemligen den bästa 
under gifna förhållanden och omständigheter. — En för

del af densamma önskade jag at t utpeka, just e medan den mest 

är utsatt för att genom nationell fördom misskännas. Ryssland 

liar, sedan nära ett århundrade, ofta varit en inre hemlig makt 

i Sverige. Denna ovärdiga förbindelse har blifvit efterträdd af 

en värdigare emellan monarkerna, grundad pä erkänd, genom 

de mest offentliga bevis ådagalagd, vänskap och pä öppna för

drag. Jag anser uppriktigt oss hafva vunnit på bytet; så myc

ket mer, som jag blifvit van att misstro det så kallade Ryss

hatets demonstrationer i Sverige. 

Åro väl Rysslands och Sveriges strider slutade? Jag ön

skar det, jag hoppas det; och en ny tid, med andra än eröf-

ringarnes intressen, ger styrka ät detta hopp, oalttadt de faror, 

af h vilka det omlägras. Men vänder sig Ryssland, som likväl 

har en verld inom sig att bilda och ordna, och hvars politik 

älven nu mera för den opartiske betraktaren visar sig af grund

sats fredlig *), i stället offensif't mot tiden, mot Europa, sa skall 

det äfven vända sig mot Sverige, som af ålder är med det go
da i tidens sträfvande befryndadt. Svensken är ej gjord för 
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den storhet eller den litenhet, som endast känner befallning 

och lydnad. Vid ömsesidig rätt i alla afséenden är lian 

uppfödd. Det är den grund, pä hvilkén lians fäder lefval; 

det är den jord, som närt både hans kärna och det ogräs, som 

stundom hotat att den förqväfva. Och han skulle troligen ej 

kunna öfverlefva sitt fädernesland, den stund dess öde skulle 

blifva att falla under Ryskt ok. 

R ä t t e l s e r  i  M- o  1 1 .  

sid. 211 rad. 5 i vedi fr.' (i Noten) står: Dix, lät: Di)', 

— 216 <— 9 i— slår:  murar — moras 

— 216 — 10 — — Nrervi.ska öu — Narvislta ån 

A Litteratur-Bladet för nästkommande år 1839 
kan, med 2 R:dr JB:ko, prenumereras i Stockholm: 
hos Hrr P. A. Norstedt fy Söner, Bokhandl. Fritze 
fy Bagge samt Deleen fy Comp.; i landsorterna 
hos de flesle Bokhandeis-kommissionärer, samt på 
alla Post-Kontor med tillökning af postarfvodet. 

S T O C K H O L M .  P .  A .  N ORSTEDT & Soivmt. 



UTGSFVET AF 

©• d>etiet\ 

MîO 1, Jaaraarl Mânad. 183». 

Denna tidning hvaraf en nummer i slutet af livar je månad 
utgifvès j kommer alt innehålla recensioner och öfversigler 

af skrifter, hörande till årets Litteratur. 

^ v e i i N k a  K y r k a n s  H i s t o r i a  a f  I * : r  I I .  
Meuterda hl. Förställandet, lund. fig«* 
förläg'g-aren, Bokhandlaren C. W. K. €3-1 e» 

rnp. Möpenhasnn, i <ïyldendalska Bok-

handeln. Christiania, hos Bobhandlaren 

»1. l Haltl. Tryckt I Berlingska Tryckeriet 
51© s. 8;vo. 

An S \ ci iges Historia au nu är oskrifven —- ejet v i H säga, ej 

fullt »cl. i sitt sammanhang skrifven — I,ar aTven ],l,fvll  

I,ändelse, ej utan följder, i Svenska historien. Vår storhet 

och vart fall _ G»st„ A»oM och hans närmaste efterföl
jares sam, Cm 31b tider, aUt, s„„, ,ari t  

tindra,,svarda bed,after oel, sk.ften, - är i heIa läl. 

egentliga l„.stor,a det, som företrädesvis fastat uppmärksamhe-

en, man att ens dessa epoker blifvit framställda i sin sam,a 

< a0, ui iet ej heller var möjligt, sa länge man ej rätt kän-

c c c c me an iggande och efterföljande. Följden har blifvit 

att vi, sa till sägande, förlorat härfträden i vår historia Man 

har tagit upp en ända efter en annan och ryckt af den Det 
ar ett dåligt sätt att reda härfvan. 
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Slidan är Statens historia sedan hundra âr i Sverige. 

H vad skall man säga om kyrkans? — Förebuden kunde liar 

synas lyckliga. I  protestantismens historia hade Sverige gjort 

epok. Kyrkohistorien, sjelf nyskapad genom den reformation, 

som GUSTAF ADOLF politiskt stadfästade, syntes ej  illa egna 

sig att hl if va ett Svenskt verk — och har ej blifvit det.  Den 

t  Lie ologi sk a riktning, som utmärkte tidpunkten af var politiska 

storhet, har visserligen hos oss burit sin frukt, i en politisk 

kyrka, representerande i  staten, och uti staten äfven repre

senterande lärdomen. Man skulle deraf vilja hämta godt hopp 

i synnerhet för de vetenskaper, som just ligga pä gränsen 

emellan den kyrkliga och verldsliga lärdomen, och i liv il k a 

bägges samverkan tydligast borde skönjas; • • ky rkohistorien 

är en sådan. 

Men oak tad t en Baazii, ÖrnhjelmsJ Spegels, Erik 
Benzelii, Olof Ce/sii och andras förtjenster, har detta hopp 

saknat uppfyllelse. Sverige har livarken några stora arbeten 

att uppvisa till  kyrkans allmänna historia, ej heller har det 

sjelft ännu en genomförd kyrkohistoria; och verksamheten att 

skaffa ämnen dertill ,  har snarare af- än tilltagit.  V. skulle 

vara förlägne, att i sednaste tider uppräkna många Wall-
(jvists och v. Trails likar. Åfven i afseende på kyrkohi

storien har således kyrkans och lärdomens politiska äktenskap 

i Sverige ej varit synnerligen lyckligt *). 

Emellertid har en ny tid för det historiska, som for allt  

annat vetande, längesedan inträdt; och var kyrkohistoria, som 

slumrat in under livad man kan kalla den dogmatiska pe

rioden, vaknar upp midt i den kritiska. - Hon har slagit 

*) Det enda anmärkningsvärda fBwöket,  åtminstone ti l l  ett,  sa mmandra? 

af Svenska kyrkohistorien, faller utom de sista t jugu åren. Chris-

kyrkans historia uti  Sverige ifrån de äldsta t i ll  närvarande n » 
sammandragen af Jöran J.  Thomœus. Örebro 1807. Den nya upp 

gan deraf ha vi ej  s ett .  



npp ögonen med närvarande arbete, och allt visar, alt hon 

redan väl känner, hvar hon är hemma. 

Söke vi att i korthet karakterisera de bägge nyssnämda 

perioderna, så är för oss dogmatisk Ii varje kunskap, som sist 

hvilar på en yttre auktoritet. Till denna tyckes historien vid 

första påseendet vara inskränkt. Hon stöder sig ju vid ut

ifrån hämtade intyg? Emellertid skaffa dessa kritiken att gö

ra. De måste pröfvas till sin halt — om de äro minnes

märken och vittnesbörd, utgående fiån sjelfva de handlande 

personerna, •—• om de härröra af andra vittnen, som förtälja 

hvad de sett och hört, — om berättelsen tidigare eller sed-

nare blifvît fästad i skrift, -— om den innehåller en bearbet

ning af andras utsagor, och på huru långt afstånd dessa blif

vit inhämtade af berättaren; livarvid tillika dennes tid, bild

ning och karakter, så vidt den i berättelsen sig uttrycker e l

ler eljest är bekant, måste tagas i betraktande för att be

stämma trovärdigheten. Mången falsk auktoritet blir härige

nom blottad, uppsåtliga bedrägerier ocli så kallade fromma 

bedrägerier komma i dagen. Kritiken kommer småningom 

också i erfarenhet deraf, att ej heller allt det uppriktigt trod-
da kan vara det verkligt erfarna. Den allmängör frågan: 

h vad kan. erfaras? •—- livad kan vetas? — och blir med 

det samma filosofi. Den företrädesvis kritiska periodens 

inträde betecknas af en kritisk (ej mera dogmatisk) filoso
fi. Derrncd upphör äfven den historiska vissheten att en

dast kunna stödjas på yttre auktoritet. Det verkligas som 

histoi len skall framställa, blir beroende af det, enligt för

nuftets egna undersökta eller förutsatta lagar, möjliga eller 

omöjliga- . [ lva([ som antages ha skett j bestämmes ytterst 

af det, som antages kunna ske. Lagarne för en sådan öfver-

tygelse bilda sig först inom den herrskande filosofien, hvil-

ken, så abstrakt den i sin begynnelse må synas, dock alltid 

utgår från förutsättningar, som redan ligga färdiga, ehuru ej 
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uttalade,  i  a l lmänna tänkesät tet  och iwgå sedan,  förarbetade 

pä tusen vis ,  i  det ta  tänkesät t ,  u tan al t  de t  rät t  vet  hvarif ran 

det  l iar  dem. — Oafhängig af  inf ly telsen hål ler  s ig  ingen,  

l ika l i te t  som af  s in  egen t id";  och den,  som mest  skryter  af  

oberoendet  och kanske af  s i t t  förakt  för  f i losofien,  sä t ter  

s ig  dock ovi l lkorl igen ned,  a t t  arbeta  med de al lmänna rcsul-

taterna af  s in  t ids  herrskande f i losofi ,  hos  s ig  inneboende -

såsom fördomar. 

Hvad bär  bl i fvi t  sagdt  om his tor iens  förhållande t i l l  f i 

losofien — ett  förhål lande,  hvaraf  häfdeforskaren måste  ta

ga kännedom, och som sa vida ingår  i  hvad man kunde kal la  

his tor iens  ' f i losofs ,  h  vi lket  u t t ryck dock äfven kan hafva 

en egent l igare  betydelse ,  — må vara t i l l räckl igt  a t t  afkigsna 

e t t  missförs tånd,  som lät t  kan fästa  s ig  vid det  mot to ur  

Linga/'d ' S  History of England}  som läses  f ramför  närvaran

de bok,  öch i  b  vi lket  Historiens filosofi räknas ibland 

inbillningsfostér, samt anses snarare böra benämnas Roma-O '  
nens filosofi. —• Tydligen är  det  l ikväl  de  föl jande särski l t  

Utmärkta  orden:  "at t  his tor ieskrivaren e j  kan veta  mer  än 

bans käl lor  innehål la  och s je l fva händelserna innebära,"  î ivi l 

ka vår  förfat tare  i  synnerhet  velat  göra  t i l l  s ina egna.  

Inbrot te t  af  den kritiska perioden — (den är  snar t  

fem t i  ur  gammal) ,  — hvarigenom forum för  bedömandet  al  

de  yt t re  auktori te terna f lyt tades  mom menniskans bröst ,  l ia i  

på  hela  det  his tor iska fäl tet  af  menskl ig  kunskap haft  de t  

s törs ta  inf lytande.  Et t  s lags  provisor iskt  t i l ls tand för  a l l  auk

tori te t  h  varunder  den mer och mindre vai  a t t  anse såsom 

suspenderad,  inträdde.  Mycket  ofog bedrefs  otvifvelakt igt  och 

for t far  a t t  bedrifvas .  Det  var  e t t 'a l lmänt  subjekt ivi te tens  upp

ror  mot  det  objektiva .  Äfven det  förf lu tna,  på l ivi lket  för

gängelsen redan borde hafva s läckt  s in  lust ,  tycktes  än en 

gång förgås,  och f lyta  i  ru iner  omkring på hafvet  af  sval-



lande meningar. Knappt någon historisk källa fanns, som ej 

grumlades af den salta bitterheten, något än sa vördnadsvärdt 

historiskt monument, som ej angreps och undergräfdes. Och 

ehuru, sedan floden beg van er förlöpa sig, mycket af det gamla 

befinner sig på sin plats, är likväl utsigten i inånga afseen-

den ombytt: sakerna visa sig annorlunda för andra gängse 

begrepp-, och ett nytt tillkommande har bevisat sin makt med 

•slt äfven förändra det förflutna. 

Den nya häfdeforskningen bief så medvetande af sin skep

tiska syftning, och gjorde sig deraf så mycken heder, att  den 

Witiska apparaten var gemenligen det första, hislorieskrifvaren 

framvisade. Eu egen interessant vetenskap om källornas för

hållande till  historien har derigcnom uppstått,  sotn bâtie 

väckt och undanröjt många tvifvelsmål, vederlagt mången för

dom, öppnat mången ny utsigt; men historia var den icke, 

«tan någon ting, som ständigt ställde «ig emellan händelserna 

och läsaren, en förberedelse, som denne helst önskade i tyst

het undangjord, finnande sig sjelf behandlad ungefär såsom 

«n gäst,  h vilken värden förer i köket, i  stället för i matsaln, 

eller i materialboden, i stället för in i huset. Synnerligen 

visade sig ostädningen i sönderplockandet af folkslagens äldsta 

sagolika minnen, bvilka dessa tagit på sig att framföda utan 

all kritisk apparat. — Visserligen hade den äldre dogmatiska 

methoden med sådana minnen förfarit på ett underligt vis, 

då den tillpyntat och sträckt dem i formen af vanlig" historia 

med sina hufvud- och statsaktioner, krig, freder och förbund 

och årtal och politiska förhandlingar, och den nyare kritiska 

har utan tvifvel gjort ett god t verk, då den söndrat hvad 

som här var lärd tillsats och falsk förklaring, från hvad som 

är ursprunglig tradition. Men ti enna, med sina, man vet ej 

rätt oin ur verklighetens eller inbillningens sköte ursprungna, 

gestalter, har deremot visat sig särdeles motspänstig mot kri

tikens tillrättavisning; och bäst den förmenar sig ha söta del

tagit dem och, med framvisande af bitarae, vill  säga åskåda-



ren af expositionen, hunt allt  varit sammansatt,  befinnas fi

gurerna stå behållna och lifliga inför allt  folkets ögon. Man 

har slutligen kommit öfverens att låta dern gälla h vad de 

kunna, såsom bilder af ett  folks tro och föreställningssätt,  

lemnande derhän, huru mycken verklighet kan derpå belöpa 

sig. Märkligt är,  och kan anföras såsom bevis på god kon-

tenans, att kritiken slutligen adopterat denna nödhjelp såsom 

ett nytt konststycke, hvilket man nu äfven ser användt på 

det i högsta mening historiska (t.  ex. Christendomen sjelf)j 

så att ,  om förr begreppen sagcij myth} väckte den orthodoxa 

häfdeforskal-ens förakt eller löje, de nu, vid kritikens egen 

hand, synas vilja tåga in från alla sidor och taga all t  för 

mycket af fältet i besittning. 

Den nämda kritiska operationen är äfven med nordens 

fornminnen längesedan för sig gången. Mest var den utan 

tvifvel behöflig i bänsigt till  Sverige, på h vars lott minsta 

delen af den nordiska sagans egentliga skatter ostridigt fallit ,  

— en brist,  som vare historiske patrioter tidigt varit be

tänkte på att fördölja med en lärdom, som, i inbil]ningskraf-

tens tjenst,  tog så mycket för sig, att sjelfva fattigdomen syn

tes förvandlad till  en rikedom, h vilken slutligen fcaft all  falsk 

rikedoms Öde. Ett sådant öde (som träffat oss i mer än ett 

afseende) borde lära att med så mycket trognare, kärleks

fullare omsorff  t i l lgodogöra våra verklisa t i l lgångar.  l ivad  O O a  O O  o  

vår forntid angår, så är tydligt,  att  liksom det äldre s lägtet  

af Svenska häfdeforskare väntade för mycket af de utländske 

Göters traditioner och historia till  förherrfiVande af sit t  lä-

dernesland, så har ett sednare satt för stort hopp till  Islan

daise;  för  at t  ej  tala om den mellanliggande Rudbcckska  

generationen, som öfverbjöd både sina föregångare och eftei-

iöljare. Icke som ville vi med otaeksamhet t i l l s t o p p a  våra öron 

lör cle herrliga ljuden af (ordna tider från Island, fastän de 

tala mer om Norrige än om Sverige, eller såsom skulle V I  

någonsin glömma vår andel i Snorre Sturlesons konungasa-



gor, ehuru den minsta; raen Svensk fornhäfds tempelmurar 

hafva ej uppstigit v ici dessa ljud och uppstiga ej heller hä

danefter. Deremot, ehuru vår medeltid är fattigare än Dan

marks, så äro likväl dess gifvande m al m gångar ännu långt 

ifrån tillräckligt drifna, och torde, då deras innehåll full

ständigare bringas i dagen, lemna kännare tillfälle att säkrare 

sluta till den gamla grundens beskaffenhet, än man i all

mänhet tror. Dertill skola tjena fortsättningen och fullbor

dandet af de förträffliga nya editionerna af Sveriges Gamla 
Lagarsamt dylika åtgärder i afseende på det började Di
pl omatarium Svecaraun och Seriptores rerum Sveci Ca
rum Medii JEvi. Ej utan sjelf-förebråelse nämner jag de 

sista, i livilkas utgifvande jag aldrig bort taga del, för alt 

låta verket så länge bvila genom yttre hindrande omständig

heter *), hvilka bort undanrödjas. Ibland duktiga bergsmän 

i vår historias schakter, så väl med hänsyn till malmens bryt

ning som tillgodogörande, framträder nu, på ett af dess vig-

tigaste fält, författaren af Svenska Kyrkans Historia3 — 
h vil ken med närvarande prof så börjat sitt verk, att hans 

ord i laget skall komma att blifva af betydenhet. Vi liälse 

hans arbete med glädje. Måtte honom förunnas dag och 

styrka att det fullborda! 

Alt det är ett "med kärlek" företaget arbete, —• såsom 

författaren säger i företalet—-tro vi honom ej blott på hans 

ord. Den fullständiga kännedomen af alla för hand varande 

källor, den sorgfälliga granskning, hvarmed de äro begagna

de, sanningskärleken med ett ord, visar detta i sjelfva ver

ket. — Stilen kunne vi ej lika loforda. Vi äro inga vän

ner af det sega och tungrodda i detta afseende; men äfven 

*) Ilufvudsalligeii emedan hvarken det ursprungliga föl-slottet (25QÖ'R:dr 
Biko) â Statens s ida, eller prenumerations-beloppet räckt till att be
täcka kostnaden, innan, genom försäljningen af de tvanne utgifna fo-
lianterna, medel influtit till utgifyandet af en tredje ;  livarpå alltför 
länge (I 1 0 ar) Mifvit väntadt. 
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ett  motsatt  fel  bör undvikas.  Det l iar bildat sig ett  slags 

sydländskt maner i  svenskt skriftställen, utmärkt genom en 

särdeles löslig periodbyggnad, en ledighet,  som ej all t id är 

behag, och ofta förekommande Danicismer och Germanismer ;  

vi önske att  det ej  i en man af författarens halt  nia fa en 

ny auktoritet .  Under Stil i  högre mening inbegripes äfven 

komposition. Den är,  med pennan, såsom med mejseln och 

penseln, konsten att  ordna och gruppera sit t  ämne, sä at t  

det Imfvudsakliga alltid framstår, —- med ett ord: att låta 
saken tal a; hvilket så l i tet  sker derigeiiom att  författaren 

talar öfver den, att  han snarare bör i s in egen framställ

ning försvinna. Tvertom är det saken sjelf ,  som lefver och 

far rörelse,  hvilket äter endast sker genom det begrepp, som 

ligger saken ti l l  grund eller i den är inneburet,  och hvilket 

man derföre måste bemäktiga sig,  justera mot sit t  eget,  och 

i sjelfva händelsernas utveckling söka framställa.  Kompositio

nen uttrycker på en gång ämnets djup och klarhet.  Ytligt 

tagen anses den för skickligheten att  göra framställningen, äf

ven för en större allmänhet,  fatt l ig och behaglig.  Det är 

visserligen icke allty men det är ett bland kännetecknen pä 

god komposition. De enkla och klara proportionerna äro i 

god mening det populära. Il la fattar man detta blott  såsom 

det låga. Det är i  sann mening ej  mindre det höga. Det 

höga, ja det högsta,  är hvad som allmännast förbinder men-

niskor.  Slå an det! Det har en god klang i h rar je bröst;  

och äfven lärdomen torde deraf ha att  lära.  

De här af oss vågade fordringar,  i  afseende pa komposi

t ionen, äro hvad vi i  synnerhet för det följande al  författa

rens arbete önske att  göra gällande. En första del (< 'e n  

närvarande slutar med invigningen af den förste Svenske Erke-

Biskop år 1164) måste,  synnerligen i et t  ämne som detta,  

mest vara inledning ;  och kan det ej  nekas,  alt Svenska kyf" 

kan i sin uppkomst är temligen fattig och färglös,  samt 

flt t  vi ! ide at  stor brist  på underrättelser om den samma, s a  



är dco kritiska granskningen af hvucl som linnes, utan t Y i f— 

vel lika oundgänglig, som, der den verkställes med författa

rens insigt och noggrannhet, i h ög grad förtjenstfull. Jag har, 

såsom en medlem af skrået, deraf hemtat synnerlig uppbyg-

gelse, och i dessa detalj-undersökningar funnit åtskilligt att 

använda till min egen förkofran. •— Trenne föremal fram

ställa sig för öfrigt, såsom hufvudsakliga i en sådan inledning: 

beskaffenheten af den tro, som af den bättre besegrades, be

skaffenheten af den, som segrade, och slutligen de omständig

heter och personer, som utmärkte öfvergången. —• Det för

sta — en teckning al den nordiska hedendomen — finne vi 

i författarens arbete, ehuru med utelemnande af ett element, 

som vi, för vår del, anse dithörande: det tredje är med stor 

utförlighet och omsorg behandladt: mellanstycket—-en grund

ritning af den allmänna kyrkans beskaffenhet på den tid, då 

afläggare af det stora trädet först sänktes i Svensk jord — 

saluie vi eller finne mest förutsatt. Likväl är detta det stora 

och bestämda, som endast kan ge det bila och obestämda i 

vår vrå af kyrkohistorien hållning. 

Vi nämde oss sakna hos författaren ett element i fram

ställningen af våra hedniska förfäders tro. Egentligen att tala 

saknas det ej; det förekommer, men förnekas. Detta, här 

förnekade, men nödvändiga element i den nordiska såsom all 

annan mythologi. i synnerhet hos nationer, som haft någon 

historia, och ej stå på den aldra lägsta utvecklingsgrad är 

just det historiska. Det är ett af dem, som ingakmda lig

ga från folktron fjermast; och minst borde det af bäfdateck-

naien förkastas, last det ofta blifvit missförstådt. Hans kall 

äi tveitom att undanrödja missförståndet och ställa afven den
na betydelse at de gamla gudagestalterna i det rätta ljuset. 

Det äi bekant, huruledes de förste cbristelige författare fram

ställde de hedniske gudar såsom onde andar eller menniskor 

deras representanter, hvilka genom trolldomsförmäga vunno' 

dyrkan och makt. Denna theologiska förklaring förberedde 
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den slags ä ldre historiska^ som gjorde dem till stora poliltei. 

Den nyare kritiken liar åter endast lertfnat den subjektiva 

verklighet qvar, som tillhör dem, såsom föreställningar af ett 

ännu obildadt folks religiösa tänkesätt. — Ma vara; dock äro 

dervid tvänne anmärkningar att göra. Först, att till dessa 

föreställningar hos alla nationer äfven hör den, i följe hva raf 

Gudarne ej blott äro föremål för, utan tillika stiftare af sin 

egen dyrkan, och, såsom de förste både prester, domare och 

konungar, sta i spetsen för mensklighetens och tillika för 

nationens egen historia. Man måste komma ihåg att denna 

menskliga och historiska betydelse ej mindre ingår i d e gamla 

gudalärorna, än den fysiska, i följe hvaraf gudarne skulle 

anses för symboliserade naturkrafter; ja att den i sjellva ve r

ket är högre än denna, så vida menniskan äfven står öf-ver 

naturen. För det andra anmärke vi: att så subjektiv den 

nämda föreställningen må vara, något medelbegrepp åtmin

stone måste finnas och uppvisas, i följe hvaraf den någonsin 

kunnat lämpas på verkligheten och blifvit trodd. Men pre-
St er skåpet j såsom en trodd representation af gudomligheten, 

är ett sådant. Och finner man nu detta , såsom i gamla nor

den, förenadt med konungaskapel, så måste Gudarne ej 

blott lemnas på sin plats i spetsen äfven för nordens histori

ska föreställningar, utan man har både rätten öppen och 

pligten gifvcn att undersöka, huruvida de dervid fastade be

rättelser, t. ex. om in- eller utvandringar under anförande 

af gudaslägtcr eller herrskare, som buro deras na mn och ifrån 

dem troddes leda sin härkomst, äga någon verklig grund', 
och man får ej träda sådana undersökningar (hvilka vi för 

vår del ej ansett alldeles fruktlösa) i vägen med det påstå

endet, att en sådan grund ej är möjlig. 

Ett sådant påstående förekommer' väl ej peremtoriskt af 

författaren uttalad I :  men lian liar handlat under samma för

utsättning, och den historiska åsigten af mytherna finnes blott 

näind såsom oantaglig. Vi försvara den ej heller såsom den 
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enda och uteslutande, men vi påstå, att den ej för mj(herna 

är främmande, att tie sjelfva Mlla den öppen, och att my

thologie», då h varken det himmelska eller det jordiska, h var

dera för sig, utan sammanhanget mellan bägge är ämnet 

för dess bilder, äfven måste ha uttryckt det menskliga i d et

ta sammanhang, ända till tillämpligheten på verkliga perso

ner, h vilka dock behandlas såsom allmänna representanter. 

H vårföre är eljest Oden, äfven i de mythiska sångerna, ej 

blott en gud, utan en gudomlig vandrande hjelte och profet 

bland folken? Hvarföre räknade Ynglingarne i Sverige, Sköl

dungarne i Danmark, Lade-Jarlarne i Norrige, flere de för

nämsta slägter på Island, de Angelsaxiska Kungaätterna till 

honom sina anor? Hvarföre kalla honom gamle Engelska krö-

nikeskrifvare, till en del ännu frän den nordiska hedendo

mens tider: "den uråldrige IVoden, frän b vilken nästan alla 

de barbariska folkens konungaslägter leda sitt ursprung" — 

eller: konungen öfver barbarernas mängd, hvilken de be

dragne nordiske hedningar, Danskar, Norrmän, Svenskar, 
tillbedja Likväl finnes ett oförkast
ligt intyg, att Jfrodan af alla Germaniska folk dyrkades så

som gud. Om Vandaler, Longobarder, Svever bevittnas det 

dessutom uttryckligen. Crises, som öfversättes med half-
gudarj, kallade de utländske Göter sin konungaslägt. Ordet 

är till alla sina betydelser det samma som det nordiska A.sar , 
endast med en dialekt-skillnad i formen, hvilken i flera an

dra ord regelmässigt på samma sätt förekommer. Vid ett så

dant förhållande, och då den gamla Lagens sed är, att i ko-

muigarnes genealogi gerna se folkens, kunna lätt ut- och in

vand rings-sagor ha bildat sig, som i sjelfva verket gälla ko

nungarne mer än folken, ehuru de förra figurera för de 

sednaie. — En historisk Oden — en af de många, som möj

ligen uppträd t ined fullmakten af denna värdighet och detta 

namn anser jag, i motsats med vår författare *)? Sverige 

,edeS ,hetCr d,Ct °m 0den ~ hvad Pers°ncn beträffar utan tvifvel 
alldeles o hMonte, men upplysande i afseende pä det begrepp 
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sa vida kunna tiilegua sig, som den historiska grunden i 

Ynglingasagan utan tvifvcl är eu kolonisation af det egent
liga Svea land'j företaget enligt ålderdomens art, under gu

domliga auspicier, det vill här säga under ett på en gang pre-
sterligt och heroiskt anförarskap i gudarnas namn; och 

det vore besynnerligt, att cj dervid fa tänka på verkliga der-

cmot svarande personer, utan hvilka likval saken är otänk

bar. Deremot äro vi alldeles ense om, att den kronologiska 
historien för Sverige först kan begynnas med nionde seklet, 

och att denna ännu länge måste i detta afseende kämpa med 

svårigheter, hvilka också författaren med sin vanliga nog

grannhet framställt. Ö 

Vi finne i allmänhet en lärorik uppmärksamhet lemnad 

ät våra gamla borgerliga förhållanden ; och författaren far 

tid dcrtill genom den långsamhet, hvarmed, efter de första 

försöken till christendomens införande, det så kallade kyrk
liga hos oss utvecklar sig. Både i materiell och andelig me

ning hade detta sin första egentliga skådeplats i Skåne och 

Wester götlandj och det tidiga christliga nitet har har i 

synnerhet yttrat sig i uppbyggandet af många kyrkor, äfven 

inom en trängre rymd. Märkligt är, att redan år 1234, på 

Biskopens i Skara klagan, huruledes i hans stift så många 

kapeller funnos, att inkomsterna ej förslogo till piresternas 

underhåll, Påfven redan ger tillåtelse till förening af forsam

lingar och kyrkors sammanbyggande *). I det då varande 

Svenska riket framstår i allmänhet Götaland, såsom f örst chri-

stet. Trögare framsteg gjorde läran bland Uppsvear, ehuru 

tidigt predikad, samt  Smålänningar; och i synnerhet de förras 

hedniska opposition hade äfven i politiskt afseende vigtiga 

gjorde sig om en Ynglinga- och Upsalaknng -  att ,  sedan 

landskapet ,  lät han utdela bostäder till  sina män m. m. -  •yiiov 

fattarcu s.  283, hvarmed åtskil l iga andra stäl len i  boken m ajemf i  

*) Diplomatarium Svecanum. T. !• p. 280. 



följder.  Författaren, hvars utförl iga,  granskande, framställ

ning vi ej  hafva utrymme att  följa,  slutar med epoken af 

kyrkans befästande äfven i  det egentl iga Svea land genom 

ERIK den Helige, och en påfvelig legats organiserande af 

kyrko-angelägenbeterna i Norden, hvilken organisation i Sve

rige for en stämpel af fullbordan, da riket erhåller en egen 

Erkebiskop. 

Var slutbetraktelse för denna gång fäste vi vid ett  yt

trande uti  inledningen ti l l  denna artikel.  

Vi ha nämnt,  at t  det äfven kunde finnas ett  annat slags 

förhållande emellan filosofien och historien, än det slags 

yttre, livarigenom man bedömmer livad i historien är möj
ligt eller icke. Da detta sker enligt de af t idens filosofi  

bestämda begrepp, undgår ingen att  fälla sådana omdömen 

ur en filosofisk synpunkt ,  han må för öfr igt sjelf  gifva 

dem hvad namn lian behagar.  Frågas nu: finnes ej  också 

ett  inre förhållande mellan filosofi  oeh historia? Svaret 

beror på en annan fråga: finnes det en inre historia — hvil

ken, då den yttre sysselsätter sig med de materiella i ögo

nen fallande förändringarne i deras tidsföljd oeh beroende af 

hvarandra,  tvertom förnämligast afser dem, som falla inom 

den menskliga andans eget gebit: '  Sådana framträda äfven 

för den yttre historien, såsom den öfvervägande andeliga rikt

ningen, de ledande ideerna i h varje t idehvarf,  hvilka hon ej  

kan undgå att  varseblifva och sätta i et t  visst  sammanhang 

med de yttre t i l ldragelserna. Detta visar sig i  hennes försök 

att  än förklara händelserna ur tänkesätten, än åter härleda 

tänkesätten ur händelserna •— försök, i  hvilka det dock al

drig rätt  lyckas att  fixera orsak och verkan, och som sluta 

med att  sammanhanget emellan det yttre och inre val måste 

medgifvas,  men lenmas i  sin dunkelhet.  Tydligare blifver 

sammanhanget inom det inre gebitet ,  för sig betraktad t .  Ett  



Frågade oss någon, livad vi anse för den nyare tidens 

största makt, vi svarade utan betänkande: allmänna opinio

nen. Man klagar nu öfver detta nya tyranni, i hvi lket mas

sornas opinioner, upprörda och bearbetade genom pressen, 

slutligen äfven skola verka och redan begynt verka såsom 

fysisk öfvermakt. — Må vara. -  Men ingen blott fysisk 

makt besegrar denna nya makt; ty livad man om den ma 

säga: den är af andelig natur, och skall endast vika för sm 

l i k e .  D e n  ä r  e n  f r i h e t e n s  m a k t ,  o b e t v i n g b a r ,  i  f a l l  o f r i 

heten äfven har cn inneboende lag, som nödvändigt skall 

blottas och framstå ur sitt dolda djup, i samma man, som 

banden af endast yttre auktoriteter fallit och falla. Det ai 

en omöjlighet, att annorlunda fatta menskligt samhälle och 

mensklig sammanlefnad. Det blir i liufvudsaken vid den tad 

lade trivialiteten af den bättre öfvertjgelsens kamp med 

den sämre *). Denna kamp emellan frihetens sanna och 

falska makter är redan begynd. Den har räknat och skall 

räkna sina martyrer der, hvarest massans opinion blifvit fiuk 

tansvärdast såsom fysisk makt. Men deras ätt gar ej ut, 

14 

närmare skärskådande i delta afseende visar nemligen, att det 

finnes c n förbindelse emellan livad vi kallat tidehvarfvens le

dande ideer, och en utveckling, i följe hvaraf de tidigare, i 

betydlig man, grundlagt de sednare, samt vidare, att denna 

utveckling pä längden allt mera vinner i bredd, eller samti

digt försiggår hos allt fiera deltagande. In mice framstäl

lt^ denna' utveckling af filosofiens historia, — som blir 

opinionernas, - och slutligen yttrar sig i herraväldet af 

bvad man kallar allmän opinion, som man kan kalla fi

losofiens på en gång nederlag och seger; ty bäggedera ha 

visat sig såsom följder af den sista subjektift-kritiska perio

den, h vars inflytande på det historiska föreställningssättet vi 

i början sökte karakterisera. 

*) J:föv Litt.-Bladet N:o S för 1838. 
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och har förr än nu badat seger. Och i alla fall må man 

vara viss «1e rpä :  Jet är inom frihetens gebit, som striden 

gar för sig. 

Vi ha nämnt ett ord, hvars makt och giltighet i längd 

och bredd allt mera vidgat sig, under det dess (nemligeu 

frihetens) betydelse i höjd och djup ännu ej gjort sig lika 

gällande. Följande må visa, att, om vi ej kunna mäta, vi 

dock erkänna dess dimensioner äfven i dessa hänseenden. 

Det finnas lagar för materien, gällande för allt hvad af 

den deltager, och således äfven för andan, sä längt nemiigen 

den af materien är bunden, ej längre: ty äfven i denna bun

denhet nar andan utom clet materiella, är öfver det; dä, för 

den, andra lagar, dess egna, blifva gällande. Beviset derför 

är ett faktiskt, beroende till sin kraft ingalunda af några 

filosofiska undersökningar. Detta bevis, h varpa menniskans 

samvete mäste svara ja, är tillräknelighéten, medvetandet af 

frihet. Midt i den yttre kedjan af orsaker och verkningar 

drifves man således till erkännande af en inre orsak, som 

endast förutsätter sig sjelf, men ock nödvändigt sig sjelf i alla 

afseenden, så att tanken endast kan stanna och hvila vid 

frihetens egen källa, i och genom hvilken den också endast 

kan finnas i alla sina afledningar. Hvad vi sagt, är ett svagt 

uttryck af de eviga tankarne, Gud, menniska, menniskoslägte. 

Men ett oupplösligt sammanhang är dem emellan; och med

vetandet af detta sammanhang, i följe h vara f menniskan ur

sprungligen ej endast är genom, ut an äfven uti Gud, och 

h varje särskild menniska blott når sin bestämmelse, i den 

man detta ursprungliga förhållande, det vill säga den gu

domliga urbilden af hennes natur, i henne lefver och upp-

lifvas —• är religion, — och ej blott — såsom filosofien 

det inre — utan det innersta i historien. 

Att denna urbild ej blott är ett tanketing, utan lefvan-

de sig uppenbarat, och genomgått m en sk Ii ga sk4ek else r och 

s<\ - - -
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burit  och ännu bär,  försonande, världens synder,  hvilkn ut

plånas i den mân hvar och en, som i honom l.afvcr oel,  vil l  

hafva del,  t i l legnar sig hans väsende, det är det största- ord 

historien har att  förkunna, h vars möjlighet och onsklighet 

må hända fdosofen, om han sig rätt  betänker,  kan inse,  

men h vars verklighet endast den christne kan erkänna. 



issu. 

UTGIFVET ÅF 

@* <§?• ©eue«» 

Ms© S. Felîi tiari Manad 

Denna tidningj hvaraf cn nummer i slutet af hvarje månad 
utgifvcs, kommer att innehålla recensioner och öfversigter 

af skrifterj hörande till årets Litteratur. 

223K®?-<sS2S3i" 

Memoirs of the IL i fe of Sir Walter 

Scott, Bart.*). Kfliiibiirglt. I,ou<lon, 183S1» 

1888. VII Vol. 8:vo. 

Med all sin vidlyftighet en af de interessantaste lefvernesbe-

sltrifningar! —- Ilvem känner ej dess föremål? Hvem har i 

alla verldsdelar blifvit läst om ej W(titer Scott? •—- Och 

hvem har läst honom, och ej tackat honom för det renaste 

nöje? -—• Hvilken monark kan berömma sig af en sa stor, så 

mild, sa välgörande inflytelse? •—-Här ä r ock ett rike. Och 

han var ingen af jordens stora, utan en god och snillrik man. 

En tid, i hvilken sådant, till den graden, är möjligt, 

hör ej till de vanliga, och bär inom sig ett ännu större till

kommande. — Det är, andans vägar, som begynna ga öfver 

jorden. Hvad, som på dem skall intåga, kommer ock i sinom 
tid. 

Vi se upp till 'Valter Scotts som till en af tidens mäk

tige. Men all makt har sina faror. De uteblefvo ej heller 

för honom •—. denna gränsbo mellan tvänne åldrar —, 
som han så betydelserikt kallar sig sjelf. Vi se framför oss e j 

blott en herrskare, utan äfven ett offer, såsom vanligt och 

menskligt är. Hans lefverne visar det ändå bättre än hans 

*) Baronet. 



skrifter; och de iför e ha vi ej kunnat motstå frestelsen att der-

om säga några ord *). 

Walter Scott föddes i Edinburgh den 15 Aug. 1771, 

tredje sonen bland en talrik familj. Hans far, af sa mma namn, 

innehade en skrifvaresyssla i Edinburgh och lefde i medel

måttiga omständigheter. Slägten hörde till the (Jan of Scotts, 
en fordom mäktig och talrik stam ibland de så kallade gräns
boerna (Borderers) emellan England och Skottland, der na-

t i o n a l - a n t i p a t h i e n  länge bibehöll ett s t ä n d i g t  krigstillstånd. Ett 

enda drag må karakterisera det. För Walter Scott af Har-
den, en bekant fribytare i Drottning MABUS tid, brukade 

hans hustru servera ett par sporrar på ett fat vid maltiden, 

då visthuset var tomt. — Olyckor tillbakasatte den gren at 

slägten, h vilken vår Skald tillhörde. Hans farfarsfar förlora

de all sin förmögenhet och nära lifvet, genom deltagande i 

rebellionen för Stuartska huset 1715. lians farfar närde sig 

genom landtbruk och boskapshandel. Hans far, den förste af 

slägten, som omfattade en lärd profession, 

sträng Presbyterian och för sin person tillgiiven Hannoveiska 

huset, för hvilket han ock fäktat i rebellionen 174j. lians 

son har målat honom, såsom den gamle Alan Fail fot d i 
m ma romanen Redgauntlet,  sig sjelf såsom den unge af sa 

namn, och sin vän JViUiani Clerk, såsom Darsie Latnnei. 
G e n o m  s i n  m o r  A n n e  R u t h e r f o r d ,  h ä r s t a m m a d e  h a n  f t å n  

familjen Swinton of Swintonen af de äldsta i Skottland, 

och var äfven i frändskap med Clanen Campbell i Skoltska 

Högländerna. -—- Jag nämner detta, emedan Skalden sjelf var 

långt ifrån att anse det likgiltigt. Pä hans lyckas höjd var 

*) Memoirerna äro författade af hans mag LockhartJ t i ll  en stor del 
efter hans egna uppsatser och bref.  De äro skri fa  a i  en samvetsgrann, 
utförlig och manlig sti l ,  så redligt,  att  de finnas, som ha förebrå t t  

förfat taren att  sä öppet ha framställt  äfven skuggsidorna af en stor 
och god k arakter.  Vi skulle för myckct ej  ha velat honom handla 
annorlunda, och skulle eljest ej  ha slutat dessa mcmoirer med den 
öfvertygelse, att  deras föremål yar ändå mera en man —An en skri f t -
st ä Hare, 
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det hans stolthet att  pryda'  sin sköna götiska sal pä Abbots-

ford af ven med alla familjens vapen, och mot Chefen för sin 

stam, Hertigen af Buccleuch, närde han känslor,  pâ en gäng 

den fordna Vasallens och den ridderliga Skaldens. 

H vad man anmärkt 0111 f lera män med stor produktiv 

inbillningskraft ,  att  den oftast  är en mödérne-gåfva, besanna

de sig pä Walter Scott. Ingen ting var mindre poetiskt än 

hans far.  Modern var full  'af  poetiskt sinne, t i l l ika mildare 

religiös än den strängt presbyterianske ladern, hvilken i  syn

nerhet var för hvilodägens helgd en föga mindre varm ifrare 

än M:r Mitchell, en af Walter Scotts förste lärare,  som 

sedan afsade sig ett  godt pastorat i en sjöstad, emedan han ej  

kunde vänja skepparne af med att  ga ti l l  segels äfven pä en 

söndag, om vinden Var god. 

Vid halftannat ars ålder träffades barnet af en lamhet i  

högra foten, som ingen laka re värd kunde afhjelpa, och grund

lade en ofärdighet,  som följde honom genom lifvet;  ehuru 

han bief en stark, högvext man, och ehuru han i  kroppsöf-

ningar,  (or h vilka han, med den kraft  att  kämpa mot hinder,  

soin i al l t  utmärkte honom, hade den största lust ,  förvärfva-

de en skicklighet,  som öfverträffade mänga. Få ihärdigare fot

gängare ha funnits,  än han med sin käpp, och knappast en 

förvägnare ryttare: — en skicklighet,  som han satte så högt,  att  

den i hans tanke utgjorde ett  Imfvudstycke i  all  l iberal upp

fostran. Han hade ett  stort  naturligt mod. Innu såsom ett  

l i tet  barn, dä han blifvit  afglömd ute pä marken, och lians 

Tante vid ett  annalkande åskväder skyndade sig att  uppsöka 

och hämta in honom, fanns han liggande på ryggen och klap

pande i  s ina små händer,  med utrop af:  skönt!  skönt!  vid 

hvaije blixt.  • Tapperhet ansåg han ti l l  den grad för jnan-

nens naturliga dygd, at t  frånvaron deraf ingaf honom den 

största vedervilja.  ITans yngste bror,  sorgebarnet i  familjen, 

vek och utsväfvande, återkom från Westindien, dit  han blif

vit  skickad, brännmärkt genom kassation för angifvet fegt upp

förande i krigstjenst, och dog straxt derelter. Walter Scott 



ville hvarken bevista lians begratning eller bära sorg efter ho-

iiora. Tjugu ar derefter erkände ban för en vän, att han 

bittert ångrade sin hårdhet. — Han har helgat at detta min

ne ett försoningsoffer, sådant endast han kunde gifva det, da O ' 

han i en af de sista, men ej den minst sköna, af sina rom a

ner, The fair maid of Perth, i Conachar förstått att gif

va det högsta intresse åt en person, hos hvilken rädslan är en 

fysisk, oöfvervinnelig svaghet; och betänker man, att detta 

sköna offer tändes af Walter Scott i sin ålder, olycklig, 

med ett halfbrutet, ehuru i sina sista fibrer oförskräckt, hjer-

ta, så har knappt ett mer rörande, liksom aldrig ett, genom 

snille beundransvärdare, blifvit hemburet. 

Till stärkande af sin helsa, tillbragte lian en stor del al 

sin barndom på landet hos sin farfar. I den poetiska häls

ningen till sin vän W illiam Erskine, före tredje sången af Ö 
Marmiorij målade skalden sedermera både den vördnadsvär

de åldring, under h vars tak han, såsom barn, lefde, och natu

ren af denna vilda Skottska gränsmark vid Tweeds och l eviots 

stränder, om hvilken det med skäl blifvit sagdt, att hvarje 

fält der förer minnet af ett slag och hvarje bäck af en sång, 

och om hvilken med lika skäl kan sägas, att både skalden 

och hans poesi der vexte. Vid Smailbolms borgruin, på höj

den af de klippor, som öfverhängde hans farfars lilla hus, 

fästade han äfvexi sedermera sin herrliga Ballad, Midsommar S-

aftonen (the Eve of S. John). I denna nejd, med samlin

gen af hvars folksånger och sagor han sedermera först gjoi-

de sig bekant, har han, äfven såsom man, framlefvat sina an

genämaste dagar. I detta granskap låg Ashestiel, länge hans 

landtliga boning; här det genom honom namnkunniga Abbots-

ford, der han blef rik och byggde sig fattig; här de maje

stätiska ruinerna af Melrose s kloster, som lian i sång och 

saga så ofta firat. 
Jemte de gamla Balladerna blef Pope's Öfvérsättning a   

Horner hans första poetiska läsning; men den af moderna  

skalder, som genom sin episka natur är kanske närmast be-



slag t ad med skaldernas fader, larde aldrig läsa demie på Gre

kiska, ocli blef heller aldrig någon klassisk kännare af latin

ska språket, i hvilket stycken af Lucanus och Ckudianus, 

medeltidskrönikor och gamla Katolska kyrkohymner säges ha 

intresserat honom mer än både Horals och Virgil. Han sku lle 

likväl blifva hvad man kallar klassiskt bildad, i Edinbuighs 

Storskola, der han en rund tid gick, och der besagde språk, 

såsom vanligt, voro hufvudsaken. Men utslaget biet det \i 

nämnt; man vet ej, om genom lärjungens, eller metodens el

ler lärarnes fel. Visst är, att de sednare ej synas anat, att 

de hade ett stort och oupptäckt snille under sina händer. 

Deremot var den unge Walter Scott väl bekant ibland sma 

kamrater, ej blott för den raskaste pilt, oaktadt sin lamhet, 

utan äfven såsom den förundransvärdaste och förträffligaste 

berättare. — Och denna naturgåfva, grunden till lians stor

het , yttrade sig ovanligt tidigt. Ett litterärt, högt bildadt, 

fruntimmer ibland hans slägtingar, sjelf författarinna, skrif-

ver efter ett besök i hans faders hus. —- ' I går var jag till 

aftonen hos Walter Scott (fadern). Han har en son, det 

mest utomordentliga snille t ill gosse, som jag någonsin sett. 

Han höll på att läsa ett poem för sin mor, då jag kom in. 

Jag bad honom fortfara. Det var beskrifningen om ett skepps

brott. Hans passion steg med stormen. Han upplyftade hand 

och ögon. "Der störtar masten, sade han. K rash! den går! 

De skola alla förgås!" — Efter denna lifliga rörelse vände 

sägande: "detta är för bedrölligt. Jag skall han sig till mi 

läsa för er någonting roligare." Derpå begynte han tala om 

Miltons beskrifning om Paradiset. —• Då var den unge Wal

ter Scott sex år gammal. —• H an var på en gång det lifli-

gaste, och stundom tillika det stillaste barn. ELI anna n Dame 

af hans bekanta från skolåren säger, att hon aldrig sett en 

varelse, hvars inbillningskraft var i så oupphörlig verksam

het. — Det underbara syntes ha en sådan makt öfver honom, 

att i hans berättelser om sina fantasier, hans ansigte,— van

ligen en spegel af ren välvilja och en viss skal kaktig glädtig-



liet,  -•— ofta uttryckte den djupaste rörelse, såsom bade han 

blifvit öfverväldigad af sina egna föreställningar. Han gick 

vanligen med nedslagna ögon och en stilla nöjd uppsyn, så

som njöte han af sina egna tankar. "Den, som sett honom, 

kunde omöjligt glömma honom, — säger berätterskan, — 

och ännu, efter en läng Jefnad, står denna lians bild med 

gårdagens friskhet för min själs öga." — Det är qvinnliga, 

ensliga stämmor, som sålunda någon gång låta höra sig om 

den unge Walter Scott. De manliga blickarne synas ha va

rit  mindre uppmärksamma. Så föga vänd syntes denna ung

dom, till  någon utmärkelse i h vad som vanligen kallades lärd 

bildning, att hans fader tog honom från allmänna under

visningen, för att sätta honom såsom lärling in i sin egen 

skrifvarestuga, der han, såsom en lydig son, arbetade att gå 

i fädernespåren ;  och ända inemot trettionde året var hans 

litterära bestämmelse för hans vänner, liksom för honom sjelf,  

en hemlighet, ehuru ingen i sitt  författarskap slutligen så u t

talat ett  helt lifs samlade erfarenhet. Han mognade sent (men 

hvilken mognad!) och erbjuder på en gång det sällsyntaste 

och mest intagande skådespel r— den godsinta naiveteten af 

en stor, för sig sjelf okänd, Genius. — Verlden har intet,  

som i behag med sådant kan förliknas. 

.1 enlighet med s in  faders vilja genomgick han småningom, 

ifrån 1789 till  1792, de vanliga profven för att upptagas i de 

Skottska Advokaternas skrå, Hans flit  var otadelig, ocli hau 

har aldrig beklagat ssg öfver det val af bestämmelse, som en 

annan för honom gjorde. — Sedermera, på höjden af sitt  l i t

terära ryckte, använde han någon gång skämtsamt på sin p ro

fession den äkta mannens ord om sin hälft i skådespelet: "Vi 

hade aldrig mycken kärlek för hvaratidra, och det behagade 

binden att allt  mera förminska den vid när mare bekantskap."—* 

•Mar kel igt är ,  att den vältaligaste man i det descriptiva och 

målande icke var någon talare, ja hade en naturlig oskick

lighet i den argunientativa vältaligheten, liksom en naturlig 

aversion för disputer. Men den argumentativ» vältaligheten ä r 



företrädesvis den advokatomka, son» i synnerhet firar sin tri

umf i att följd rätt och hänförande och med passion genom

föra en sida 'a f cn sak. Ingenting var mera främmande för 

den store skaldens och berättarens natur, för h vars omfattan

de, opartiskt välvilliga, sinne h varje sak i sin helhet osökt 

framstod, och livars öfverträffande förmåga bestod i att så äter-

gifva och framställa den. Också visar sig bans egentliga fö.* 

träfflighet i en klar rikedom af inimitabla detaljer, forbundn.a, 

man vet ej Imru, till ett förtrollande totalinttyck; under 

med skäl blifvit anmärkt, att hos ingenstor f ö r f a t t a r e  man kan 

Utplåcka färre sentenser. Den rhetoriska en sidigheten i frä 
ter Scotts få advokatoriska försök blir otydlig och matt, och (ar 

endast karakter genom en s la gs  omedveten lutning till det ko

miska: — en naturlig skalkaktighet hos hans genius, ät hvil-

ken lian inom diktens område fritt ätven öfverlät sig. 

Betraktar man Walter Scotts ödmjuka, anspråkslösa, i hål

lande, men dunkla professionella verksamhet såsom jurist, tills 

i hans 34:de år, af en tillfällig anledning, det första lorsokta 

större poemet the Lay of the last Minstrel öfverraskade 

verlden och honom sjelf — redan hvad man kallar  en range

rad man och familjefader — med en framgång, som i En0e 

ska litteraturen, sedan Dryden, ej haft sin like och snart vi

da öfverträffade denna, så påminner mans,g den hkuelse, hvar-

n,ed Goethe slutar Wilhelm Meister — om '  Saul Ris son» 

som gick Ut att söka sin faders asnimior och fann ett konun

garike." Och likväl skulle ej den visast uttänkta plan kun

nat bättre uppfostra Walter Scott t i l l  allt hvad han var och 

blef. Hans tidiga kärlek till sitt lands minnen hade vant den 

osynliga genius, som ledsagat honom, och allt bidioa  ^ 

va detta minne-lif kraften och saften af ett nänarande. 

sa minnen,  ursprungligen och företrädesvis hämtade ej m )öc 

Iter, utan ur deras lefvande källa under uppiepade îesoi och 

vandringar, företagna stundom för angelägenheter, stundom för 

nöje, inom Skottland, särdeles i dess dittills minst kända Irak-

ter, 'såsom Gränsmarkema och Högländerna , — hans eget landl-
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liga lif och hen» under eu stor del af året, hans kärlek för fria 

luften, för jagten, fisket, trädplantering, och det umgänge han 

ständigt förde med folket, hans rena, älskvärda förhållanden så

som familjefader, husbonde, granne, vän (ingen har haft var

mare vänner), äfven hans historiska, antiqvariska och legala stu

dier, allt detta sammantager, länge, djupt verkande i en sådan 

själ, bildade en verklig grund, som ingen ägt renare och ri

kare, för en poesi., hv ilken med ens i mognadens stund, vid en 

blid solblick, slog i blomma. Ett evigt tänkvärdigt exempel, 

att poesien ej hämtas ur luften, utan är ett lif och måste 

lejvasl — Förgäfves bemödar sig blotta inbillningskraften att 

dölja denna brist, —der den finnes. Först rot, sb blomma!-—-
först en man j så en Poetl •—- Hvarföre har eljest den mest 

nationella skald, såsom Walter Scott„ blifvit ibland de mest 

universella? — Sådant visar, ur hvilken grund de träd i poe

siens lustgård vexa, som beskugga och svalka jorden. Denna 

grund är de domestika a (lektionerna, vänskapen, fosterlands

känslan, religionen. Dessa, på en gång de enfaldigaste och all

männaste, menskliga motiver äro, om man rätt ser till, den re

na, kraftfulla näringen för den skalds beundransvärda bild-

ningsgåfva, som nu sysselsätter oss, och har varit de store skal

ders enkla kost före honom. 

Det nämnda poemet var ej det första, hvarmed W\alter 
Scott uppträdde, men det första som gjorde hans rykte. — 

Bristande i klassisk lärdom hade han deremot småningom för-

värfvat sig en temligen vidsträckt kännedom af de moderna 

språken. Han läste Fransyska, Italienska, Spanska, och lade 

dertill efter sitt tjugonde år den då för . tiden i England och 

Skottland sällsynta kännedomen af det Tyska. Bürger och 

Goethe voro närslägtade snillen, som träffade honom,—«käll

ådror för det underbara och romantiska, sedermera nästan of-

vertäckta af tusende härmares grumlade rännilar, under det 

ett lyckligt öde gaf den Skottske, ännu med sig sjelf obekante, 

skalden, en sen, men frisk, dryck ur sjelfva källan. — En En

gelsk öfversäitning af Bürgers Leonore, som han hörde läsas. 



gjorde pâ honom så stort intryck, att han ej gaf sig ro in

nan han fick originalet, hvilket han genast öfversatte och lade 

dertill en öfversättuing af samma Poets Vilde Jägare. Dessa 

stycken trycktes tillsammans utan hans namn, i Edinburgh 

l79r,. - "livad tyckes! Walter Scott blir poet," skrifver en 

af hans qvinnliga bekanta vid samma tid. - De nämnda bal

laderna och några egna försök i samma slag gjorde honom be

kant med Lewis, en för dagen genom sm roman Munken 
mycket firad författare, hvilkcn 1799 befordrade icott* över

sättning af Goethes Götz von Berlichingen till trycket. In 

ge ride« a väckte synnerlig uppmärksamhet. Åfven h ans samling 

af de Skottska gränsmarkerims sånger (Minstrelsy of the Scot

tish Border), hvaraf tvänne delar utkommo 1802 och den tre

dje följande aret, gjorde, ehuru flera ädla prof af hans egen 

sk a Ide förmåga redan här förekomma, honom blott bekant in

om vissa kretsar5 och ända till 1804 var Walter Scott ett 

den större och allmännare Litteraturen. 

Det finnes en naturlig poesi .  — våren, ungdomen — pä 

jorden. Den är skön och rörande. Likväl är den ej den rat

ta. Den rätta blir ej alltid gammal, men kan blifva det, forer 

sin e«en var genom många varar, vexer och blii ung, ja yn 

gre, så länge menskliga förmögenheterna sammanhålla, och löser 

slutligen mildt sitt eget fängelse. 
Den sista skaldesången (the Lay of the last Minstrel) 

så kallad, emedan den lägges i munnen på en af dessa skal

der, som fordom hörde till en skottsk stamchefs hushåll — 

uppkom af den tillfälliga anledning, att Walter Scotts pa-

tronessa, Hertiginnan af Buccleuch, bad honom poetiskt be

nämn utan klang-

orten <räna;se folksaga om en dvärg. 

i poemet, som stött många, men 

Deraf den 

lånad 
handla 

daemoniske dvärgen .  r  . ,  

af en verklig tradition. För öfrigt kristalliserade sig med ens. 

omkring denna tråd, i oregelbundna, underbara former, alla 

de län°"e och långsamt samlade rika elementerna af if alter 
Scotts poesi. — Hans forntidsminnen, hans barndomsminnen, 

hans ridderlighet, hans naturkärlek, hans skaldekärlek, hans 



ungdomskärlek, en ur hjertat strömmande maklig lyrik, före

nad med hans episka förmåga att skildra mean iskor, seder, 

jord och himmel i deras egnaste lokala färger, allt detta bryter 

här fram uti och omkring en enkel gammal riddare- och röf-

varehistoria, pä Englands och Skottlands gränsmarker, der sce

nen är den landtliga af hans första år, hjeltarne tillhöra hans 

egen stam —• frambryter, säger jag, liksom det friskaste käll

språng ur hans hemlands klippor, och bildar en tafla, d er förr 

och nu, dikt och verklighet äro sa med h varandra blandade, 

att, livad ock ma sägas om den trollkonst, som i händelsen 

spelar en så stor roll, man åtminstone måste tro på skaldens 

egen. — Oregelbundet och liårdt, på en gång underligt ho-

padt och albrutet, förefaller vid första läsningen det hela. Det 

är, som om skummet af poesiens störtande våg förvirrade an

blicken. Men solstrålen målar tusende regnbågar i dess per-

lande droppar, och man ser slutligen genom dem in i ett un

derbart, magiskt belyst landskap. Det var, som om en ström 

al frisk landtlig luft hade brutit in i d en förkonstlade poesiens 

studerkamrar och salonger. Också var första verkan ett all

mänt rop af förundran — dernäst ett rop af förfriskande nöje. 

Alla det stora societets-hospitalets bleka invånare störtade till 

dörren att inandas det; utan att fråga efter de kritiska dok

torernas varningar för förkylning och vinkar om att frisk 

luft fanns nog, då de försigtigt anbragt ventiler i hospitals^ 

vaningen. Mot både språket, i Ii vilket tusende förgätna landt

liga blomster Iran den gamla romansens och balladens gröna 

ängar, som man aldrig sett i någon fönsterkruka,  och mot 

planen, som ej var någon plan u t a n  et t  bergigt landskap, gjor

de kammarparnassens väktare de allvarsammaste och grunde-

ligaste invändningar. Det blef dervid. Den läsande allmän

heten var förtjust. 

I Lady Margaret uti the Lay—- äfven som \ Matilda* 
uti det sednare poemet Rokeby'j — har man velat igenkänna 

dragen af ett föremål för skaldens egen första, men olyckliga, 

kärlek. I  allmänhet sammanhänga alla Walters Scotts poe-
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t iska skapelser  med honom sjelf ,  hans egna erfarenheter ,  hans 

l idelser  och nöjen,  hans omgifningar,  på sa långt afstånd skå

deplatsen för dera ock inå vara förlagd.  — Det är  del  förun

derliga dubbel-Ijuset ,  på en gång sken och återsken,  ut i  dera.  

Derföre,  l ivar l ians inbil lning vandrar,  hall är all t id hemma, 

och läsaren känner sig hemmastadd med honom. Också var 

denna inbil lningskraft  al l t id fr isk och färdig,  midt  i  det  mest  

verksamma lif ,  på fäl tet  el ler  i  kammaren; t i l l  häst ,  t i l l  fots,  

enslig el ler  i  den bullrande omgifoingeo af  hans barn.  Poe-

merna:  Rokebf och the Bridal of Triermaine skref han 

inom kort  t id,  ömsevis och på en gång,  efter  sin första f lytt-

ning t i l l  Abbotsford,  der ännu endast  et t  enda rum, t jenan-

de för hela famil jen,  var färdigt ,  i  l ivi lket  Sent t salt  och ar

betade bakom en skärra,  och emellanåt  ta l te  med hustru och 

barn,  och var ute bland sina arbetare ,  vid hvilkas verk han 

ock sjelf  lade hand.  — Den berömda beskrifningen om slaget  

vid Flodden i  poemet Marmion •—- kanske den ädlaste ba

tal jemålning nyare poesien kan uppvisa — komponerade lian,  

under ledigheter  från exercist imniarne med et t  Volontärkom-r 

pani,  h vars off icer han var,  —- r idande fram och t i l lbaka pa 

hafsst randen,  ofta i  s tarkt  gallopp och så nära vattnet  at t  vå

gornas skum slog upp pa honom sjelf  och hans svarta,  eldi

ga sto,  såsom en vän berättar ,  hvilken sag det,  och loi  hvii— 

hen han vid hemkomsten plägade reci tera l ivad han diktat .—-

lian älskade al l t  lefvande,  men af djur i  synnerhet  hästar  och 

hundar.  Flere af  de sednare,  ibland dem allt id någon favori t  af  

den största race,  hörde t i l l  invånarne i hans sedermera så ele

ganta studerkammare på Abbotsford,  i  hvilken vanligen et t  

fönster  s tod öppet ,  på det  de efter  behag skul le kunna sprin

ga ut  och in.  På spetsen af  hans bokstege sat t  gemenligen en 

stor grå katt  af  Holländskt  s lag,  som het  Hintze von Hiutzfeld,  

och lefde i  sådan enighet  med hundarne,  at t  då,  på skaldens 

promenader ,  desse förföljde något föremål,  Hintze von Hintzfeld 

vanligen deci  deltog,  såsom den siste i  jagten.  — Efter  utgif-

vandet  af  the Lay besökte,  han för första gången,  såsom man, 



Englands hufvudstad, och fick första gängen erfara livad det 

ville saga att vara, hvad man kallar, ett Lejon i  London. 

Han talte, med den ytterliga godlyntbet, som i allt utmärkte 

honom, äfven detta fashionabla begapande och bespråkande, 

var aimabel, och sade, att ban, egentligen för att göra sina 

vänner till viljes, äfven ville ryta af hjertans lust. För öf-

rigt utlät sig en cjvick dam om alter Scottj a tt beundrans 

strålar gingo genom honom sasoni genom ett glas, utan att 

lernna spår. Hans personliga uppenbarelse öfverraskade mån

ga, synnerligen hans qvinnliga beundrare, som målat sig ett rid

derligt ideal af elegans. Man såg en Iinkande man, af käm

peformer, med tunga, vanliga, snarare grofva, drag ocb, under 

buskiga ögonbryn, ett par små grå ögon, vanligen uttryckan

de en godsinnad slughet; men vid den minsta inre rörelse 

blef detta anlete en spegel af själen, och de små ögonen syn

tes mindre emottaga, än ifrån sig gifva ljuset med ett eget sken. 

Den lyckligaste sk ildrare af karakterer var ingen skarp 

domare öfver sådana i verkligheten. Hans stora godsinthet 

kom gemenligen, i fall ej hans käraste föreställningar för my c

ket stöttes, och lade sig emellan, så att föremålen framstodo 

i allt för förmånlig dager. Så var det också med honom, 

såsom litterär domare. Han var en alltför produktiv natur 

att kunna vara strängt kritisk. Hans egen produktiva förmå

ga, i oupphörlig verksamhet, spelte honom manget spratt i 

detta afseende. lians vänner funno honom stundom med stor 

belåtenhet läsa någon medelmåttig roman och fägna sig öfver 

författaren. När de undrade derpå, förundrade han sig sjelf, 

och kunde då väl begynna berätta historien eller fabeln at 

kompositionen, hvilken, såsom all berättelse, strax blomstrade 

pä hans läppar. När det kom allt omkring, var det detta 

han ock hade läst —• således sig sjelf — i boken. Om sina 

egna arbeten tänkte han alltid mycket ödmjukt, oaktadt deras 

stora lycka, och hade en sådan vedervilja att göra dem till 

samtalsämne i sin vanliga omgifning, att detta var en af 

orsakerna, hvarföre han öfver Waverley-romanerna kastade 



anonymitetens slöja. Hans boktryckare, som var en gammal 

skolkamrat, och en ej obildad man, hvilken, jemte hans vän 

William Erskine, vanligen genomläste hans manuskripter, bru

kade saga, att Walter Scott aldrig viste om han skref väl 

eller illa. 
Till sina utmärktaste samtida — äfven till dem, som kunde 

kallas hans poetiska motsa tser, - stod han, utan undantag, i vän

ligt förhållande. Man skulle kunnat på förhand forestalla sig 

tvänne sådana motsatser - bägge mer gripande i det inre och 

innersta af själen, än Scotts, i yttre reflexion och bild helst 

dväljande, poesi. Den ena med en djupare lyrik, uppenba

rande, att verldens, och i synnerhet lidens, innersta ton är 

smärtanj och dermed störande den episka belåtenheten: 
det var Byron;— den andre också lyrisk, väl ej mäktig af 

en verldslyrik såsom Byron, men så mycket mer af hjertats 

stil lare, fredliga sång, vänd från verlden: det var Words-
Worth. — Den sistnämnde, om jag ej bedrager mig, den äld

ste af de tre, har aldrig förvånat, såsom de bägge andre; 

men hans poesi, lik en klar bäck, till hvars ljufliga sorl van

draren gerna vänder sig från dånet af de mäktiga strömmar, 

har aldrig saknat innerliga vänner bland dem, som alska att 

besöka de aflägsnare, tysta kinder i poesiens lustgård. — By

ron fördunklade Scott,, som också med hans uppträde vände 

sic- _ ej Mn poesien — men från versen till prosan, och blef 

i romanen ännu större poet än iörut. • Scott erkände sig 

sjelf på det vanliga poetiska fältet slagen, och Byron hade i 

ungdomligt öfvermod uti sin bekanta, sedermera af honom 

sjelf undertryckta, satir *), öppnat sitt förhållande till sin före

trädare med en skymf. Likväl blef detta förhållande seder

mera det bästa och vackraste, och ett af de skönaste loford, 

som blifvit sagd t om Scotts karakter, är hans rivals ord: Wal
ter Scott kan ej känna afund." Det var ingen kompliment, 

*) English Bards and Scotch Reviewers — i anledning af 
nandc re cension af h ans p oetiska nn gdomsförsök i Edm jppgli 

U -  • - i  



utan uttryck afett tänkesätt,  som Byron, tidigare och sednare, 

mer än en gång yttrat .  "Om de vilja afsätta Scott — skrifver 

han 1813 — önskar jag blott att  de ej ville sätta mig upp, 

som en medtäflare. Jag tycker om mannen och beundrar hans 

arbeten." Och åter 1821: "Scott är i sanning den underba

raste skriftställare i vara dagar. Hans noveller äro en ny lit

teratur i sig sjelfva, och hans poesi, sa god som någon, — 

om ej bättre — (blott villfarande i systemet) och upphörde 

endast att vara populär, emedan hopen af de lärda var led

sen att höra "Aristides kallad den rättvise — och Scott den 

bäste." — Dessa poemer ha emellertid utstått glansen af By

rons eld, och begynna nu åter lysa med sin egen. Af dem 

alla föredrog Byron sjelf det första, nemligen The Lay of the 

last Minstrel.  

Walters Scotts produktivitet,  sedan han en gäng in

trädde pä den vittra banan, är otrolig. 1805 utkom det nyss

nämnda första större poemet, 1806 hans Ballader och Lyriska 
Stycken, 1808 hans Marmion, 1810 the Lady of the Lakej 
— med h vilken man kan säga, att han inom sitt  fädernes

land nådde höjden af sitt  egentlig-en poetiska ryckte: — 1811 

hans Vision of Don Roderick, 1812 hans Rokebyj 1813 

the Bridal of T ri er main, 1814 romanen TVaverley ; och 

inom dessa ar falla, utom en mängd mindre skrifter, äfven 

trenne stora litterära företag, hans editioner af Drydens och 

Swifts verk, och hans hufvudsajdiga medverkan i stiftandet 

af tidskriften the Quarterly Review, sedan han upphört att 

vara medarbetare i den af Jeffrey ̂ Brougham m. fl.  förut 

stiftade Edinburgh Re view ; då denna berömda tidskrift bl if— 

vit för mycket motsatt den politik, Walter Scott genom he

la shi karakter var tilJgifven. Ty, såsom livarje Britt ,  t ill

hörde Scott ett politiskt parti. Han var en Tory. Med 1814 

började han, såsom nämndes, anonymt, serien af sina verldsbe-

kanta romaner med TVaverley • oc h de kommo sedermera, un

der en lång följd af år,  sa tätt,  atl  ibland de förnämsta skä

len, hvarföre man ej i allmänhet ville tro honom, åtminstone 



ensamt, om författandet, var, ätten sådan produktivitet ansågs 

vida öfverstiga en enda mans höfva. - Likväl fortfor hans 

erkända litterära verksamhet, äfven under denna penod, r 

mångfaldiga andra riktningar, och det sista af hans större poe-

mer°— the Lord of the Isles; som 1815 utkom, under hans 

namn, —• tillhör den likaledes. 

Om hans romaner behöfver ingen ting sägas. De äro 

i allas händer. För Svenska läsare må det kan handa ej va

ra utan intéressé-, att se graderna pä den allmänna opinionens 

termometer, angående dem, i den Brittiska läseverlden pa den 

tid, dâ de utkommô. Namnet af "den store okände" — sa 

kallades författaren först i Edinburgh Review — var i ou pp

hörligt stigande ifrån Waverley, genom Guy Mannering, 
the Antic,varyj, Old Mortality, Rob Roy, the Hearth 
of MidlothianJ the Bride of Lammermoor, Ivanhoe 
^814- 19) : - • uti the Monastery och the Abbot (1820) tyckte 

man sig först förmärka ett fallande;—men termometern steg 

åter med Kenilworth (1821) så högt, att man öfversåg fal

landet i the Pirate (samma år); liksom lyckan af the For
tunes of Nigel (1822) öfverskylde misslyckandet i Pe-veril 
of the Peak (1823). — Med Qventin Durward (samma 

år), hvilken i E ngland i början ej njöt stor benägenhet, öf-

versprang den store novellistens ryckte egentligen till Frank

rike, der denna roman så höjde det, att glansen återkasta

des till hans fädernesland. Jag tviflar, att ett exempel på 

större litterär verksamhet finnes, än att /Valter Scott 1823 

i sitt 52 år, inom året ntgaf de bägge sistnämda romanerna, 

den ena i 4, den andra i 3 delar, dertill ett försök om 
romanen i allmänhet (Essay on Romance) samt romanen 

St. Ronan's Well i 3 delar; h varpå ändå följde 1824 Red-
Gauntlet i tre, och 1825 Tales of the Crusaders i 4 vo

lumer: arbeten, som väl alla ej mött samma allmänna bifall 

som de flesta föregående, men på det hela ej nedsatte den 

store okände. 



Den historiska romanen gjorde med författaren af VVa-

verley epok, gick öfver verlden och födde flere imitationer *)> 

än något annat vitterhets-slag företer, livilka, såsom vanligt 

blefvo långt efter originalerna. — Hittills syntes han oupp

hörligt arbeta i lyckans solsken. Olyckan återstod — och har 

brutit, ej böjt honom. Vi komma till den, för TV alter Scott., 
såsom menniska, mest betecknande sista tids-rymden af hans 

lefnad. 

Man skall, efter det föregående, utan tvifvel förundra 

sig, om vi tillägge, att Walter Scotts grundsats var att 

aldrig göra litteraturen till sitt iiuf viLclyrke, och att det 

lyckades honom i det längsta att åtminstone bibehålla utseen

det af oberoende i detta afseende. Han föredrog framför sin 

litterära bestämmelse ej blott de alltid samvetsgrant skötta 

embelsgöromål, som han bibehållit vid högsta domstoln i Edin

burgh, der han, efter att hafva uppgifvit sin praktik såsom 

advokat, ännu såsom en af domstolens sekreterare i 25 år var 

fästad **); äfven Iandtliga nöjen och sysselsättningar, af livil

ka han var en ifrig dyrka re, upptogo en stor del af hans tid , 

och auktorn syntes alltid försvinna i Gentlemannen. Han 

tycktes ej neka sig någon af den sednares tidsfördrif. Han an

sågs vara och var både en lagkarl och en affärsman. Han 

skötte en, med bans ryckte vexaude, ofantlig korrespondens sa 

punktligt, att han aldrig tillät sig uppskjuta svar på ett bref, — 

och fann likväl tid att vara den mest voluminösa författare 

ibland sina samtida. Hans i många år orubbliga vana att vara 

en tidig morgon-arbetare, h vars litterära dagsverke gemenligen 

till 

*) Af alla för oss bekan ta skulle vi med den största utmärkelsen vilja 
nämna Manzoni, oaktadt äfven hos honom dikten och verkligheten ej 
vilja flyta tillsammans; dertill fordrades att sjelf vara en sådan 
natur, som W alter Scott. 

**) Han innehade tvänne sysslor, såsom S heriff i Selkirkshire, sin Iandt
liga hembygd, och såsom Clerk of the Sessions vid högsta domstolen i 
Edinburgh, h vilken sednare befattning förhand honom t ill 6 manadei s 
vistande i staden hvarje är. 



33 

till  frukosten, som var hans bästa mål, und an gjordes,-.— lians 

oförsumlighet att äfven, under dagen och pä aftonen, använ

da alla spar-timmar, —• den otroliga lätthet, med hvilken hans 

uppfinn  ingsgåfva v liksom hans penna, under alla omständighe

ter var färdig, förklara mycket; ehuru utan att minska var-

förundran. Det berättas, att  vid ett gladt, sent inpå en vac

ker sommarafton fortsatt,  middagslag i Edinburgh, en af gä

sterna i skämtsam vrede begärt att fa byta plats vid bordet, 

emedan lian stördes i sina offer åt vinets Gud genom anblic

ken af en skrifvande hand i fönstret midtemot, hvilken un

der flera timmar oupphörligt flög öfver papperet och kastade 

ark efter ark fullskrifvet ifrån sig. — Värden tittade ut, och 

s a d e :  " J a g  k ä n n e r  d e n  h a n d e n :  d e t  ä r  W a l t e r  S c o t t ' s —  
Dâ skref han Waverley. — Men var förundran stiger nästan 

till  plågsam förvåning, da vi tillåtas blicka in i det innersta 

af detta, i svindlande mångfaldighet sa rörliga, så kraftfulla 

lif.  Man skulle tro —— och så ville den store författaren ha 

saken ansedd — att en af allvarsamma embetsgöromål, eller af 

landdiga och adeliga öfningar, mest upptagen lefnadsdag endast 

såsom en glad prydnad bar sångens och sagans välförtjenta 

ärekrans, hvilken ägaren kunde aftaga eller bära efter behag: 

man skulle föreställa sig, att ,  i ett  så rikt umgänge med verld 

och menniskor, de åt sånggudinnorna helgade stunderna må

ste ha varit utmärkta både genom det renaste och ädlaste 

nöjet.  Utan tvifvel voro de det äfven för den utomordentli

gaste förmåga, som endast sä sent syntes ha vaknat, fö.r at t  

med så mycket större if ver spana sina egna okända gränser; 

och säkert är,  att  ingen njutning öfvergår den, h varmed en 

sådan förmåga njuter af sig sjelf.  Men oblandadt var långt 

ifrån delta nöje.  Det hvilade på en hemlig plågsamt ihål lan

de grund af förlägenhet, bekymmer och smärta, hvilken skal

den med snil lrikt våld oupphörligt undertryckte. Det är en 

bedröflig sanning, men som genom dessa memoirer l i^er 

för dagen, att ifrån den tid, då Walter Scotts första för-

IJtteratur-Bladet för jS3g N:o a. 2 



vinande litterära framgång för honom öppnade inkomstkällor, 

dittills utan exempel i l itteraturens historia, i  samma män 

älven hans långt utöfver säkra tillgångar stigande utgifter ka

stade honom i förlägenheter, mot h vilka hans hela 

lif bief en fortsatt,  slutligen olycklig, strid, utan hvilkeri 

verlden troligen ej seit hälften af dessa skapelser, som gjor

de dess förtjusning; men h vilka, färre till  antal, ända kunnat 

vinna ett högre värde. Olyckligtvis hlef den utväg han val

de, att försäkra sin egen fördel, just det förnämsta medlet 

att intrassla honom sjelf i  alla bokhandelns vanskligheter 

och skiften, som blifvit vida större än förr, iden man sprid

ningen af från 30- till  50,000 exemplar i upprepade upplag0 1* 

af en bok (såsom fallet hlef med Here Scotts skrifter) öppnat 

äfven på författares hjernor och pennor ett obegränsadt fält 

för en merkantil spekulation, hvars äfventyr h varken skalden 

förstod eller eftersåg, uader det han derföre var föremal och 

bief offer. För att hjelpa en ungdomsvän och skolkamrat, 

James Ballantyne, som blifvit boktryckare, ingick Scott med 

honom kompani för tryckningen både al egna och andras skrifter. 

James Ballantyne associerade sig med sin bror, John, som tdl 

Scott stod i samma förhållanden, och för sm munterhet af 

honom var synnerligen väl liden, men också mer trodd an 

han förtjente. Slutligen blef häraf äfven en nära förening med 

Archibald Constable och hans hus, den store Edinburgher-bok-

handlaren ; och så befann sig skalden ,  nästan utan att veta 

huru, indragen i de vidt-utseendc förbindelser, mot h vilka-

bojor han i 20 år, med obetänksam, m e n  herkidisk kiaft kä ^ 

pade, utan att kunna lossa eller bryta dem. Till si '  

tyngd och vidd blefvo de honom först bekanta i Ja nu an ^ 

vid hans associerades fallissement; och utredningen emnac e p 

Walter .W/c mwvnr finn oerhörda skulden af omkring 

120,000 
Scotts ansvar 

£ Sterling. 

Der med voro både hans lifs lycka och lians lift hem

lighet brutna. Hans egenskap af bolagsman hade aldi i0  



rit känd af andra än lians interessenter. Det var en ganska 

oromantisk hemlighet till grund för ett lysande, romantiskt 

lif. Skälet till denna olyckliga hemlighet, hvilken iakttogs 

äfveu mot hans närmaste och käraste, var till en del en 

bland det Brittiska advokatstandet herrskande sed, enligt 

hvilken det ej ansågs anstå någon dess medlem att deltaga i 

merkantila spekulationer; men mer ända bidrog utan t v i ! — 

vel dertill hans hemliga lust, att för verklen, och nästan för 

sig sjelf, dölja den egentligen vinstgivande källan i den existens, 

såsom en man af rang och förmögenhet, hvars behag han sä 

välgörande oeh frikostigt både njöt och meddelade, och till 

hvilken det roade och smickrade honom att sätta sin utom

ordentliga litterära existens i ett underordnadl förhållande. 

Der fö re sträcktes den hemlighet, som omgaf honom så

som intéressent i ett stort tryckeri och bokhandelsbolag, slut

ligen äfven till sjelfva hans författarskap, sedan han började 

dess andra stora afdelning med Wave r ley- ro m ane rn a. Oftast 

voro hans skrifter på förhand både ackorderade och uppbur

na och depenserade vinster, h vilkas rika flöde (de räknades 

under Wa ver ley-ro m ane r nas mest lysande tid till omkring 

10,000 £ sterl. om året) han genom exempellösa, tysta an

strängningar underhöll; under det egentliga tillståndet med 

hans, i bolagets stora affärer inlagda, förmögenhet och de för

bindelser, för hvilka han derigenom blef ansvarig, voro ho

nom obekanta. Emellertid köpte lian i Abbotsford land till 

land, lade plantering till plantering, byggde rum till rum i 

sitt götiska slott, hvilket man slutligen kallade "en roman i 

sten," steg i ryckte som i rang, var värd för hela S kottlands 

och Englands och Utlandets vackra nyfikna verld, som ström

made ut och in genom hans dörrar, och trodde sig slutligen 

vid malet al sin käraste inbillning och önskan att, såsom stif

tare för en egen gren af sin ädla stam, lemna sitt gods, slolt 

och namn till efterkommande, — då hela denna, på en IM-



Så pliklade han tor att, såsom en bisak, bafva velat be

handla sitt lifs lmfvudsak, att bafva misskänt det snilles makt, 

som likväl efter behag hänförde och beberrskade honom, att 

b a f v a  g e n o m  fördom satt den lägre ärelystnaden öfver den 

högre. Det var hvad Byron aningsfullt h ade kallat "det vdl-

farande systemet af Scotts poesi," — Ett ofantligt missför

stånd, en oerhörd falsk ställning, — bvaråt den mest outtrött

liga af den rikaste inbillningskraft uppburna, verksamhet få-
ö '  

fängt hade försökt att gifva bestånd! 

Men olyckan ma ha varit så bittert tung som h elst: den 

drabbade en man i ordets hela bemärkelse; och i var tanke 

äro den åldrige skaldens sista olycksar pa sant och djupt 

gripande menskligt intéressé de rikaste. Hans associerades obe

stånd **) sönderref på en gång både den dunkla slöja, som 

dolde hans merkantila interessentskap, och den halft genom

skinliga, som omhöljt hans romantiska författareskap. Då olyeks-

nyheten träffade honom den 16 Januari 1826, dinerade han 

samma dag hos en af sina vänner i Edinburgh, och syntes 

för hela sällskapet helt och hållet, i sitt vanliga glada lynne. 

Vid bortgåendet bviskade han till värden: "besök mig i mor -

gon bittida." Då denne kom följande morgonen, fann han 

Scott vid skrifbordet. Skalden steg upp och sade: "Gif mig 
din kand: min är en tiggares!'' Följande dagen besökte 

honom den äldre Ballant vue, omtalade held ställningen och alt 

*) The fabric of a vision Shakspeare. 

'#*) D et inträffade för tre hus på en. gång, med hvarandra och med Scott 
förbundna: Ballantjne, Constable, och Hur st et Robinson i Edin
burgh och London. Bolagsman var Scott endast i det förstnämda, 
hvilkct han också derfore ej ville tillåta att göra cession, utan tog på 
sig dess s kuld. De öfriges Bankrutt gaf blott dessas kreditover 8 a 
10 pv occnt» 
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lig verklighet byggda, drÖtnverld *) nied ens störtade t ill— 

samnians. 



flera tusen panel voro  förfallna samma dag, och att intet an

nat återstod- än att ypp^ allt, och förklaia sig insolventa. Scott 
hörde pä ocli tog afsked af sin gamla skolkamrat med dessa 

ord : "Väl! — Lita derpä, Jakob; jag skall aldrig öfver
giftet dig." Till sin måg ocli biograf Lockhart skref lian 

den 20 derpa följande Januari: "Sa snart jag hörde, att Constable 
gjort Cessio fori* ansåg jag det anstå mig att allmängöra, 

hurvidt jag var invecklad i dessa affärer och erbjuda min 

förmögenhet,, sa vidt den var användbar." — För sm egen ö 7 

del ville han icke begära cession, utan förblef i sina öfriga 

dagar sina kreditorers frivilliga slaf med föresats och hopp 

att betala. Och huru han höll detta sitt beslut, ma det fak

tum förklara, att han i de följande aren med sin egen hand 

i sin a borgenärers tjenst afskref nära 50,000 £ genom inkom

sten af de verk, hau emellertid författade. 54,000 £ af 

skulden äterstodo vid hans död. Men hans lif hade blifvit 

försäkrad! för 22000 pund, till ett par tusen fanns tillgång 

hos hans kuratorer, och bokhandlaren Cadell försköt de åter

stående 30,000 på salurättigheten af skaldens samlade skrifter. 

Den 2 Februari 1833 blef livar man betald. — Under hans 

lefnad, och strax efter bankrutten hade han frän okänd hand 

ett anbud af 30,000 £ till skänks. Han afslog det: så mer än 

godtgörande sitt eget ord i sin dagbok: "Jag vill ro upp emot 

stormen, tills jag dör: jag vill ej låna en styfver af någon 

meiuiiska." 

"O! uppfmningsgåfva vak upp! må meimiskor vara milda! 

må Gud vara mig blid !" skref han i detta Diarium, som han 

med dessa sina bek ymmers dagar, ifrån d en 20 November 1825, 

begynte för sig sjelf att föra, * ) — ett af de dyraste, ej blott 

auktorliga, utan menskliga, monumenter, h varpå mitt öga nå

gonsin iallit; så vida man med skäl kan säga, att der flyter 

*) Del bar följande motto ur en gammal visa: "As J walked by myseli', 
J tailed to myself., — And thus myself said to me." 
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en stor och god mans renaste hjertblod. - Det finns en tre

faldig Walter Scott af denna sista tid, hvilka det lönar mö

dan att jemföra : den yttre Walter Scott för verldens öga, 

med uttryck af en nästan stoisk köld, ehuru utan ofver-

mod, väl svarande mot de ord han sk ref till Lady Davy, den 

store Chemistens hustru och hans slägtinge: "hälsa Davy > alt 

olyckan aldrig i sin degel kastat ett oupplösligare ämne ;" deu 

inre Walter Scott i all sin pâ en gäng milda och starka 

älskvärdhet uti Dagboken; och författaren Walter Scott, som 

nu i sin ordning vet att befalla det snilles liflighet, som för

ut behcrrskat honom. Romanen Woodstock (han skref den

na mid t under sjelfva katastrofen af olyckan och hans hu

strus deraf förorsakade död). — Romanerna Chronicles of 
the Canongatej, ibland hvilka the fair maid oj Pet th på

finner om hans snilles hela fordna styrka, slutligen de fleste 

hans historiska skrifter, ibland hvilka Napoleons lefnad ar 

den förnämsta, tillhöra denna period ; och om han, i synner

het på detta sednare fält, ej bar upp hela sitt rykte, visar 

likväl äfven detta sistnämde verk, som oförtjent blifvit allt 

för mycket nedsatt, mänga spar, sa i det hela, som särskilla 

delar, af den store författaren. 

Den så högt spända bagen skulle slutligen brista. Hans 

helsa och krafter började ge vika. Sjelf fruktade han hem

ligt galenskapen. Besynnerliga franvarenheter af det förundrans-

värdaste minne begynte inträda. Det hände honom, ibland 

de sina och midt under någon al sina vanliga, mest älskade 

berättelser, att hastigt stad na, förlora sammanhanget och se 

si«» omkring med stirrande blick. — En resa till södern be

slöts och företogs. Brittannien utrustade en af sina präkti

gaste fregatter, såsom för en furstelig person, att föra den 

sjuke skalden till medelhafvet. Han säg Malta, Neapel, Rom, 

med halft slocknande öga, men öfvcrfölls af en sa haltig hem

sjuka, att återresan från Italien nästan genom natt och dag 
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måste fortgå. Slag-anfall följde. Han inträffade i London *) och 

slutligen i Abbotsford, nära sanslös, men syntes upplifvas i sitt 

eget hus och bland dess omgifninga r, i livilka lians barn uti 

det vackra sommarvädret bland alla hans blommor sköto ho

nom i en hjulstol omkring. En dag kände han sig så myc

ket bättre, att han bad dem skyndsamt, medan den goda 

stunden varade, föra honom till sitt skrifbord. Det skedde, 

och pennan sattes i hans hand. Den föll genast ned ur hans 

kraftlösa fingrar. Da flöto tårar utför lians kinder. De sista 

veckorna tillbragte han sängliggande, mest slumrande, med fa 

mellanstunder af redighet. Den 21 September 1832, den skö

naste, lugnaste dag, sa att man genom sjukrummets öppna

de fönster hörde floden Tweeds af skalden sa högt älskade 

sorl, afsomnade stilla Walter Scott, omgifven af sina kring 

hans säng knäfallande barn. — Vid liköppningen befanns hjer-

nan angripen. 

Hvad han var, såsom både menniska och skald, skall icke 

förgås och förgätas. För öfrigt har lian äfven en histoiisk 

man kan säga verldshistorisk t— betydelse, fl7al let Scott 
är svanesången af den halft krigiska, halft patriarkaliska, 

från medeltiden närmast härstammande, nu mest forgangna, 

men i sina ruiner ända till oss sig sträckande period, livars 

förnämsta representant varit adeln:— nu mera en samhälls

klass, med fördomar och anspråk tillhörande en gammal och 

förfluten, med verkliga interessen (såsom alla andra) tillhö

rande en ny, närvarande tid, och, i konflikten mellan bägge, 

lätt utsatt för faran, att förena bägges fel; om den ej upp

friskar sitt menskliga värde ur den enda, men ock föi alla 

tillgängliga, källan. Hvarföre också, i min oförgripliga tanke, 

#) Delta gandet var sa allmänt, ätt hans läkare en gang, under gåendet 
till sin patient, omringades af en hop arbetsfolk, som fragade : säg 
Herre, är det här vid gatan han 
nits en sjukling i London att 
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adlandet borde upphöra; hvilkaä kan ske på t va sätt, endera 

dér igenom att det ej mera erbjud es, eller ock dengenom att 

det ej mera emottages. — Det skulle fortskynda uppkomsten 

af den, äfven ofrälse, adel, som endast består och vill bestå 

i personlig förtjenst„ och som åter bragt arbetet till he

der i verjden; oeh det skulle tillika, genom täflan och åter

verkan, förläna nytt värde åt den adel, som finnes, men nu 

mera är, och allt mera blifver, en form utan innehåll. 

A Litteratur-Bladet för detta år kan, med 2 
li.-dr B:ko, prenumereras i Stockholm: hos Hrr 
P. A Norstedt fy Söner, Bokhandt. Fritze fy Bagge 
samt Deleen fy Comp.; i landsorterna hos de fle~ 
sie Bo k handels-komm ission ä rer, samt på alla Post-
Kontor med tillökning af post a rf rodet. 

Litteratur-Bladet för 1838, utgörande i5| ark, 

sa] jes häftadt med omslag för 2 R:dr a4 sk. B;ko, 

så väl i Hufvudstaden som i Landsorterna. 
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<£• <&• m  e i l e t .  

Mi© 3« Mars Ifâïiasi. A839. 

Denna tidningj hvaraf en nummer i slutet af livarje månad 
utgifvcSj kom/ner att innehålla recensioner och öfversigler 

af skrifter, hi'rande till årets Litteratur. 

—— " 

I?» i i i g; v âr d s - fr à a is. 

F ö r s t a  A r t i k e l n .  

"Den, som skrifver dessa rader, är ingen ovän af detalj-under

sökningar. Han är tvertom öfvertygad, att ingen förstår ett 

ämne, hvilket lian försmått att äfven i sina minsta delar un

dersöka. Men å andra sidan, da clele (n förutsätter ett helt, 

förvärfvas ingen sami insigt i delarna, utan öfversigten af det 

hela, och ju mera kompliceradt ett ämne är, ju snarare för

virras man genom mängden af dess enskildheter, och förlo

rar sig pä förband i detaljerna, om blicken för det hela fat

tas. — Ett sådant, i högsta grad kompliceradt, ämne är fat

tigväsendet, i synnerhet i vår tid. Det finnes ingen af tidens 

stora frågor, med hvilken det ej på det närmaste samman

hänger. Att söka visa detta sammanhang, är visserligen att 

Öka frågans svårigheter. Men ligga dessa i sakens natur,' så 

ar också genom svårigheternas kännedom endast en lösning af 

frågan möjlig. Att, efter förmåga, lemna ett bidrag dertill, 

skall blifva föremålet för följande betraktelser. 
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Vi för vâr del äro öfortygade, att ingen ting blott ne

gativt kan genom sig s je It begripas, utan endast genom det 

positiva, livars ömvändning och motsats det är. Dermed vilje 

vi likväl blott fästa uppmärksamheten pä bägges oupplosliga 

samband. Ty det skulle â andra sidan kunna hända, alt 

ej heller det positiva kan rätt förstas utan dess negation. Sa 

har läkarekonsten i sjukdomen studerat hälsans lagar. Det 

är möjligt att man, för att förstå rikedomens rätta beskaffen

het, också behöfver studera .fattigdomen. 

Da den sednare visar sig i mångfaldiga skepnader (hvar-

uti eländet har sin rikedom, och hvilka i olika tider afven 

vexla), sa har ofta förefallit mig, att man borde vara b etänkt 

pä att skrifva de fattiges historia, (till hvilkcn hittills en

dast fragmentariska bidrag finnas); emedan den vanhga histo

rien mest är de rikas och mäktigas. Den nämnda, obesknfna 

historien torde ha nära sammanhang med livad vv .  nast före

gående blad kallat den inre - och innersta historien. Det 

ser ut såsom mycket af dessa, just i våra tider ville fram . 

dagen. En blick pä progressionen af denna, lange i tyst let 

förberedda, skandal torde ej vara öfverflodig. 

SlafStaten är den äldsta i historien, eller åtminstone 

sa gammal eller Sid™ än denna, ty hon finner den love «g. 

WM. kalla vi den, i 1,vilken endast en, neml.ge» de.po 

ten är fri, och bans vilja lag. För öfrigt v.sar den »H 

nedifrån despot öfter despot. Den nederste ar bus «,r ^ 

despot öfver hustrur (ty polygam,en hor va.ent ,  
T ™ stat) öfver barn, öfver tjenare. O f t a  ar slaf.taten grnn-

I.d * och eröfring: ej alltid; liksom den ej heller en-
8 "11 t underhållet Egentligen har den, såsom dast genom väldet undeUmties. b & .  

allt menskligt, ytterst en andelig garant,, och si g 

de herrskande begreppen, som ej vela och began 

begrepp, som endast känna en högsta makt, såsom ett j i 
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godtyckligt öde, och som pregla ut denna religiösa supersti

tion i alla förhållanden mellan herre och tjenare. Slafstaten, 

såsom sådan, tillhör ursprungligen Asien och Afrika, I Eu

ropa har den aldrig förekommit annorlunda än i modifierad 

form. 

Af livad vi sagt följer, att äfven Slafstaten har sitt jus 
publicum, sin konstitution, om man sa vill . Den är ej blott 

ett yttre vald, utan ett af superstition och seder helgad t väl

de; ehuru dess grundsats måste bli, att makten är rätten. 
Egentligen är det friheten, som till en början satt sig, såsom 

yttre godtycke, utom sig sjel.f. Dess långsamma utveckling, 

h varigenom den blir hemmastadd med sig sjelf, består i att 

omvända besagde sats, så att rätten blir makten. Det är 
menskliga samhällets göra. 

Vi nämnde att det är en skilnad emellan Greker och Ro

mare, — den är tillika ett framsteg, — och visar oss undersåt-

Fortskndandet sker genom ett allt fullständigare erkän

nande deraf, att rätten är ömsesidig. Dermed går lång

samt. Till en början gäller detta blott inom en herrskande 
klass. Sä uppträdde först friheten i Europa, och hade der-

igenom fortgått från den despotiska, ofruktbara, sig sjelf oupp

hörligt upprepande enheten till samfälld delaktighet för flera. 
Längre kom ej hela den antika republikanismenGrekers 

och Romares; dock är dem emellan en skillnad. —. Folket 
republiken — utgöres öfverallt af en ganska liten minoritet, 

livars makt star i omvändt förhållande till dess ant al inom 

sig mer och mindre demokratisk, eller mer och mindre ge

nom särskilda utmärkelser tempererad — men utom sig en 

så uteslutande aristokrati, att den föreställer en blott mång-

hofdad despotisk herrskare öfver en stor pluralitet af under
såte/ utan medborgerliga_, och en ännu större af slafvar 
utan menskliga rättigheter. 
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Vighetens strid till vunnen jemulik m edborgei hg .att. Flet a» 

vatriciers ocl. p/ebejers så långvariga kamp « Rom de 
r" '  >, ,1 nfrnlcp -—• hvarvid vi ta-
första historiska emellan adel och ojnt 

ruftet Men den utkämpades ej på stället. Det öfver-
t ]vcf van1igeii ut ur staden, ur landet, det un 

SI X» å via. sig senom *"*>•*' r* i* 

,,di .1,'änd» s, :"1 d ,cr  f 
Lons .«»Fl. » «vos de» Grekiska kultnrcns fron 

rundt omkring m o d e l l ,afvel, kuster, hvilka krans» af blom

strande Grekiska kolonier. Rom, först e„ asyl tor rattslos. 

främlingarl och som, om icke sjelf frän början en kolom, 

dock oupphörligt «Site genom med stg mforldvadc kolon, 

Horn förökande sig genom in- och öfverllyuade „arg,'ansande 

folkstammar, hvilka, eburo d, bibehöll,, e» eg.« lor.attmng, 

,t«k samfällt såsom menigt - p'd,  - tmprnnghg.» 

Mött stod» i ett rmdersätligt förhållande tdl det henskan t 

R o m a r e-folket - populus -  såsom 

W* kallade, .). - t täll lUmc„ 
Tfvi den nämnda striden. Men denna 
P  i  h  . ( ] ( > i  c  n a  r e p u b l i k e n  s t e g  
af olika karakter, at h vilka med det 

och med det andra upplöstes och Poll. 

, - I t~ r/ienter — unde rlydande, som till 
*> h « — 

' . de se dnare oc k Awide vara client cr. Plcbejci-
mcd ofral^oro„ ;  molMU »ot 

7 7 TIrna8ellcrpatriciatct>Men utar, ege ntligen polit iska vät-

; ; 1Z wi— -> *»» a-m-" t 
B, virfrtdo lita rätte..), l..ä.> ' " ' 
lan sagas l,a äter „pplUckt Rom» ple bejiska luston a. 



Bägge visa oss tillika krigets verka» och återverkan på 

republiken: i det första är det medel, i det andra blir det 

ändamål. Det första af de'nämnda skiftena gar till  t idpunk

ten af plebejernas inre seger, jemnlik rätt  emellan patricier 

och plebejer. Kriget,  byars skadeplats ännu blott är Italien, 

visar sig under hela denna tid såsom medel: medel lör pa-

tricierna att  afvända de årligen väckta inre rättsfrågorna ge

nom ärliga krigståg: medel lör plébejerna (som voro första 

kärnan i detta sa fruktansvärda Romerska infanteri,  bvilket 

sedan gjorde de stora eröfringarne), att  efter h varje uppskot 

återvända, med ny-härd ad kraft,  till  den inre striden Iran den 

yttre. — I det andra skiftet blir kriget ändamål i sig sjelft  

för en senat, nu besatt af de förnämsta både patrieiska och 

plebejiska slägter, gemensamt kallade Xobilts. hvilka i de 

följande stora, verldsbekanta krigen, genom de angelägenhe

ters omätligt växande vigt,  som åt deras ledning anförtrod

des, bildade gemensamt denna sednare Romerska aristo-

kratij som, på en gång med verldens och Roms frihet 

till  sitt  byte, alstrade af sig en rikedom och en makt, men 

också ett  förtryck och ett elände (de förra för de fa, de 

sednare för mängden), dittills utan exempel. Glans-sidan af 

Romerska historien är den, af dess egna författare i syn nerhet 

framhållna. Dock frambryta skuggorna. Hur det sag ut i 

Italien redan under andra puniska kriget,  kan inhämtas af 

de Italienska folkens gemensamma klagan i Rom, "Redan 

i t io år •—• säger deras taleman — utarmas de genom ut-

skrifning af soldater och sold. Nästan h v ar je är lefvereras 

en slagtning, hvem ej omkommer i striden, bortryckes af 

sjukdomar: de soldater, som tjente i Romerska härar, voro 

värre förlorade än dem Karthagern tog fångne: han återsän

de dem fritt  till  de sina, men för dem, som Rom utom Ita

lien brukade i krigen, var krigstjensten lands flykt: redan atta 

år voro de, som efter slaget vid Canute fördes till  Sicilien, 

der qvar, grånade under vapnen, och skulle dö innan fienden 



veke ur Italien; de gamle soldaterna återvände ej mer 

deras fädernesland, nye utskrefvos jemnt, snart skulle ingen 

mer blifva öfrig" *)• — Man får en vink om, huru Iianm-

bal sa länge kunde bibehålla sig i Italien. En stor del af 

medleitsta och nedre Italiens jord konfiskerades redan under 

detta krig för de Romerske stores räkning, till straff för 

fiendtligt medhåll, eller uteblifna skatter oeh soldater. En 

Folktribun Tiberius Gracchus, som, efter de puniska kri

gens slut, gjorde en resa genom Italien, såg följden af 

dessa konfiskationer, de derigenom till namnet otroligt ut

sträckta Statsdomänerna, egentligen ämnade till utdelning 

åt de fattiga Romerska borgare, nu i verket uteslutande i 

de storas händer, livilka genom slafvar för sin rakning lata 

bruka den jord, som fordom hade fria odlare. Han kom da 

fram med eller upplifvade denna åkerlag, åsyftande en ny 

delning oeh användning af statsdomänerna, h vilken; Cicero 
kallar "det borgerliga krigets första fackla." Sådan  var bör

jan till de Gracchiska oroligheterna, hvilka i s ina  följder med

förde republikens fall oeh det militära enväldets uppkomst. 

Det var i Rom — såsom fordom i Sverige efter de stora 

krio-en - en reduktionsfrågaj som skakade samhället i sitt 

innersta. En annan, ej mindre vigtig, fören ade sig snart der-

me(l ;  _ de Italienska folkens fordran af rösträtt (liksom par

lam e'n t  s  re formen) i Rom, hvilken fordran födde det stora så 

kallade Bellum Sociale eller kriget med Bundsförvandterna. 

Olyckligtvis kunde ingen af dessa frågor t i l l  samhällets  verk

liga båtnad lösas. — Att kommissioner sattes (den tidens re

duktionskommissioner) för åkerlagen, genomdrefs val af Grac-

chcrna, men bägge bröderna, så Tiberius, som Caj US, för

lorade , '  den ene efter den andra, lifvet i  upplopp, som den 

aristokratiska faktionen inom sjelfva staden föranstaltade och 

anförde. Verkstäl ligheten uteblef eller skedde sedermera pa 

»} Livlös, XXVII. 9.  
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eft  for upphofcHwnnen e j  o v ä u l a d t '  M  f ö r  s t a t e l ï  

skadligt sätt.  F'râ 'gan om den vidgade rösträtten kunde, 

i följe af hela antikens art ,  oj undfå någon nöjaktig lösning. 

De -ande kände ej den representativa författningen. Alla 

deras konstitutioner voro beräknade för en stad med ett  mått

ligt område, Ii  vars medborgare personligen kunde infinna- sig 

på torget.  Till  bvilkas fördel lände således den rösträtt ,  som 

sent omsider måste beviljas de. I talienska folken i Till  föi 

mån, icke för det inskränkta antalet af Italiens ofverb tfna 

fria borgare,  utan til l  förmån för Italiens lösa pöbel,  som 

sammanflöt  i  Rom och på dess torg och gator ställde s,g un

der fanan af Demagoger,  hvilka m, framträda ej  blott  ur 

folkets, utan ur adelns sköte.  Redan reduktionsfrågan liade 

uppstått  genom en schism emellan den sednares egna med

lemmar. Demagogien fortgick sedermera at t  i  Rom dnfvas 

såsom en adelig näring. Det var en ny man, utan anor,  

endast genom egen förtjenst uppstigen ti l l  statens högsta äre

stäl len, det var Cicero såsom Consul, som räddade Rom från 

att  blifva Catilinas och hans likars *) rof;  och det var en 

ur högsta adelns leder utgången Tribun, som af sagt sin börd, 

för att  t i l l  folktribun kunna väljas,  det var en loc tus, i  

spetsen för packet,  som Ax mlräfde • ") .» ret .de och 

lorderfvadc aristokratiens hämnd oiver Cicero foi nac lan 

emot förnäma man vågat och utfört .  

Vi sade att  reduktionsfrågan äfven slutligen endast fick 

en olycklig verkställighet.  De stora yttre krigen hade redan 

förstört  hela Italiens fria medelklass. De borgerliga kiigcn 

drefvo äfven den fattige t i l l  förtviflan, så att  l ian, hellre 

förtryckare än förtryckt,  i lägren sökte och fann »in sista 

t i l lflykt.  Marius, Roms förste militäriske Demagog, tu ho 

pen uppstigen för att sedan fpra sju Consulate!-, utskref re-

*) Elf v ii R omerske Senatorer ?®ro ibland åt sa mmaiwvurue. 



Upplösningen af en gammal kultur,  eller hvad man kal

lar öfvergängstiden ti l l  en ny, utmärker sig dengenom, att  i  

men sk I i ga sannnanlefnaden orden ej mera svara mot sa
kerna. De sed na re,  ouppbållua af tänkesät ten, hvilka all t id i 

menskliga inrättningar utgöra yttersta grunden för all t ,  upp

lösa sig,  de förra gå och gälla ännu länge, sedan de förlorat 

sit t  egentliga innehall .  Det hela är ett  förhållande af falskhet 

och lögn, som djupt angriper den offentliga och enskilda mo

raliteten. I  borgerlig hänsigt är ingen rät t  mer god, och 

man både befaller och lyder utan godt samvete.  Huru 

lämpligt är cj  all t  detta pä Romrarne, den tid dâ de,  så

som deras störste häfdatecknare klagar,  hvarken talte sina 

*) Augustus grundlade åtta kolonier für sina veteraner i Italien. Sa~ 

dant utsträcktes äfven till andra delar af riket. Julius tear skicka

de 80,000 ma n, såsom kolonister i provincerna. i 
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dan proletärerna t i l l  krigstjenst.  Han utsträckte detta under 

det borgerliga kriget äfven till shfnrn-, cln.m vid första 
uppbådet endast tre infunno sig.  (De stora• slafupproren vi

sade sedermera att  de förstått  uppmaningen i d eras eget intresse).  

Så stod största delen af den fatt iga befolkningen slutligen 

under vapen. Militärväldet var färdigt i  alla sina elementer;  

särdeles sedan sålunda sammansatta anneer,  ar efter ar i  af-

lägsna, segerrika krig hade lärt ,  att  endast i lägret se sit t  fä

dernesland och i  sin General dess oinskränkte herrskare.  Så 

bildades de legioner,  hvilka af republikens Generaler slutligen 

läto föra sig mot Rom. Dermed afgjordes också reduktions-

frågan genom svärdet. Italiens jord, e f t e r  föregångna för

skräckliga proskriptioner, deltes efter hvarandra at M ar ii, 
Sullas, Pompeji^, Cce sars och hans arfvinges soldater.  Det 

var grunden til l  den fred, som Augustus slutligen skänkte 

verlden *).  
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laster eller deras botemedel! *). — I sjelfva verket livad är 

nu Rom? Ett namn, sottt omfattar en vérldj men nu för

lorat den betydelse det fordom hade för sig sjelf. Romerska 
republiken? Ett ord, som enväldet sparar, sedan det bort

tagit dess in nehåll — Romerska folket ? De t hade, — aldrig 

särdeles talrikt, — fallit i krigen och lemnat, såsom en nyare 

historieskrifväre säger, sina ben pa alla stränder. I tiden 

af det andra Puniska kriget ägde Rom 750,bOO borgare fran 

17 till 60 ar. Endast Sullas krig och proskriptioner utrotade 

sedan 100,000. I Caesars tid hade antalet sjunkit till föga me r 

än 450,000, af hvilka 320,000 voro fullkomligt obemedlade. 

Roms folkmängd vexte, men genom främlingar, genom Afri-

kanare, Asiater (af hvilka Pompeji krig förde en otrolig liop 

till Rom), genom en mängd provincialer frän alla hall, ge

nom frigifna och slafvar, genom Italiens afskum. Redan i 

Gracchernas tider uppfyllde ett sådant folk forum, och den 

siste af de store Scipionerna kallade det: Italiens falska söner.— 

De Storas Clientel? Bandet emellan dienten och dess pat ron 

hade fordom varit ett faderligt band, som ägde hela helgden 

af en familjförbindelse, oeli sa ansågs al Romerska lagen. I 

republikens sista tider var det annorlunda. Ibland Sullas 

clientel voro 10,000 slafvar, hvilkas herrar han låtit döda. I 

början af kejsartiden fördrefvo patronerna sjelfva sitt förpak-

tar-clieutel, för att taga godsen under eget bruk och sköta 

dem genom slafvar. —• Roms Senat? Sammansmält under de 

föregående borgerliga krigen, hade den slutligen emigrerat för 

Cœsar, som fyllde den med sina kreatur, och, bredvid öfver-

lefvorna af Roms ädlaste slägter, satte män af mer än tvety

digt ryckte, militäriska röfvare, barbarer och frigifna, för att 

vänja alla vid samma ok. Augustus med utsigt pa ett be

ständigare välde, och sedan han under namn af tillåtelse 

#) Q uibus nec vitia nostra nce remedia pati possumus. Livitis. — En 

tung tanke för den, som fattar fattigväsendet rätt i  siglc. 
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uppmanat alla sina ovänner alt träda ur Senaten, organisera

de den pä nytt, såsom en permanent statsdekorat.on , repre

senterande den aflidna republiken, med titlar (Qmi .a c 

v e d a n  in fö r t  sådana), med höjda, bestämda inkomster (af honom 

sielf mest donerade) och med högre, äfven ärftlig, rang. Sena

torssöner erhöllo t. ex. rättighet att bära senatorisk dra g t och 

att följa sina fader i rådet: trädde de i kngstjeost blefvo 

de genast K a v a l l e r i-öfverstar eller Brigad-Generaler (prœfect. 

alarum). Men Horatius, sjelf en Ofverste fran republiken, 

klagar att de ford B a stora krigsöfverstarnes söner ) ansago 

intresseräkning hädanefter för den nödigaste delen af upp

fostran. __ Ockret, fastän Augustus sökte nedsätta rantan, 

drefs i Rom till den höjd, att den, som ibland en penning-

nödig, utsväfvande ungdom rätt förstod saken, kunde for-

dubbla sitt kapital pä 20 månader **). -  Sken var äfven den 

med Senaten delade makt, hvarigenom Kejsaren at den lem 

nat förvaltningen af de förnämsta inre province,™, t,II nam

net pä gamla sättet, under det hela verkligheten — det 

vill säga penningar och soldater - äfven i dessa provincer 

var hans, och öppet, oaktadt den bibehållna skdnaden mel

lan Statens och Kejsarens enskilda kassa, allt mera bief det 

Och h vad kunde ej väntas af en Senat, som „mau kort med 

offentliga tacksägelser och monumentet firade afven Nero, 

modermord ! 

Den omoraliska inflytelsen af det Romerska Impcrators-

väldet låg mest i dess beräknade tvetydighet, i dessa bi e-

mJ °°h f'°" ***- M"' 
*) pueri magms e ccnturionibüs ort. - Horatius. Satyr. L. 1. Sat. 

6. v. 72. 

**) Schlosser: Universalhistorische Uebersicht der Geschickt« der Alfen 

Welt und ihrer Cultur. III. i, i'9. 

***) Badem magistratuum vöcahulå. lacitus. 
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men lör enväldets intressen. Caesar hade tänkt sig ett  vei k-

1 jo-en nytt Rom, hvars lagstiftare han, såsom K onung, ämnade 

blifva. Namnet, ej makten, störtade honom. Hans arfvingar, 

varnade för alla tider, logo makten, utan namnet; men va

kade oek deröfver, såsom öfver ett  rof. Allt var provisoriskt 

och s välvande, —thron, succession, t i tel*), makten och dess 

gränser. Det är en förklädd despotism, som leker med en 

förklädd träklom. Men bägge känna det bittra alfvaret af 

leken, äfven under bibehållande af masken. Tyranner bort

lägga den mellanât; men senil iteten har en gang alagt sig 

förbannelsen att  sjncis frivillig. Detta sken är sjellva tyran

niets h e m l i g a  njutning. Deraf det kolossala i det Romerska 

smickret. 

ProvincernUj Ii  vilkas lott redan Cœsar sökt förbättra, 

v vi i i  no i allmänhet på enväldet**), hvars nycker verkade våd

ligast i dess eget närmaste granskap. I  det gynnade, frän 

provineialskalterna länge (intill  Diodetianus) mest befriade, Ita

lien visar sig det tvungna af det nya förhållandet, i  en ona

turlig och falsk, midi i fredens sköte, sjelfförstörande rike

dom. Samlingsplats för verldens kapitaler,  spisadt genom Afri

kas och Egyptens spaninnlsflottor, nedlägger och vårdslösar 

Italien sitt  åkerbruk. Det ger ej tillräcklig ränta. Land blir 

föremal för kapitalistens spekulationer, sammanslås i stora 

egendomar, med vidsträckta betesmarker för talrika, af slafvar ö " 

•) Imperator — under republiken (let samma som General — men i 

synnerhet den titel, h varmed soldaterna, efter cn seger, hälsade sin 

fältherre. AUGUSTUS (iifven de tta namn var en personlig, helgad titel) 

tog högsta makten såsom im perator och proconsul ursprungligen pa 

tio ar, och l ät hvart 10:de år förnya den. 

**) Neque provincial illum rerum statum abnuebant, suspecto senalus 

populique imperro, ob certamina potentimn et avaritiam magistralmim ; 

invalid» legum au silio, quas v i, ambitu, pos'treino pccuni ît turbabau-

tur. Tacitus. An liai. I 2. 



Bröd och fäklarespel (panem et circcnses) begärde 

och erhöll Roms pöbel af sina Kejsare. Det var livad de 

bäste ej underläto att gifva, och livad de hårdaste ej va-

gade neka. Utdelningen af fribröd eller af spanmål gratis till 

folket, inskränktes i början af Augustus, men steg åter redan 

under honom, sa att en sådan utdelning skedde t i l l  200,000 

personer. Tiberius, som med afskaffandet af Comitierna ut

planade sista skenet af folkets politiska inflytande;, — Tiberius, 

som med hårdhet i Senaten afslog att fortsätta Augusti väl-

gerninga'r mot en i yttersta armod med flere barn forsunken 

representant  af den ädla Hortensiska slägten, sägande: "om 

allt hvad tiggare beter kommer hit och begär penningar för 

sina barns skull, så kan ända icke livar och en mättas; men 

staten gar under ***)," •— Tiberius, h vars tyrann i eljest trot-

*) En possession:!t, sjelf son af en frigifven slaf, i  Aucusri lift Icmnad,, 

ehuru hans förmögenhet mycket lidit i  de borgerliga kiigen, eftei 

5 ; . v  3600  p a r  oxa r ,  250 ,000  s tycken  småhos l t ap  oc h  4116  s l a fva r .  G i b 

bon. Uccline and Fall of the Roman Empire, i  T. Cap. 2. 

W; _ Pellitur paternos -  in sinu ferons Dcos - ct uxor, et vir, sordi-

àosque liatös. Hovatius, L. IL Od. 27. 

«*) Si quantum paupenim est ,  venire hue, et  l ibcris suis petcre pecuniae 

cœpçrint:  singuli  l iunquam cxsatiabuntuiy res publica deficit .  Tac-

tus, Annal. II. 38. 
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aktade, hjordar *), med ofantliga trädgårdar, vingårdar, om

planteringar. Det är dessa, Italie^ snart övertäckande fot-

nöje, prakt eller vinst s a m m a n l a g d a ,  stora herregårdar (hu-

fundia), för h vilka den ännu öfverblifna smärre fna foipa 

tåren eller jordägaren slutligen försvinner. Horat.us ser tet 

ömkliga fördrifna hushållet, man och hustru, bärande deras 

husgudar och smutsiga barn på armarna **). De fly till Rom s 

fattig-utdelningar. - Så vexer fattigdomen med nkedomm, 

och i ett förskräckligt förhallande. 



alla medelhafvets kuster, och Fran 
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«a. all., väijaJc "i «" fo l lClS  * r i '  '  """'"I™ Vid 

utebljféën ,|,ÂnSîs->,.M»îng. Ha» gat mer an Ays.», -

E„ „oll« .f 6» berättigad» i„nel«f,,re„ »" bekomma sitt 

JL M *« su.~ i ,o ik"er  m"'" r 
L manad, »i på <,"»«»1, * pi »*• sl»<hêe" * ' 

Ltantentc» »cl. Irf. Dal var Ron» fattig»««!. Dessutom 

,,jöt hela Kom i allmänhet fotdelen af e.t ««/<„« spanmala-

'is: delicit täcktes af Statskassan. Trajan® 

fribröi] lïir 5000 barn, och lät ingrafva lieras namn 1 "Pf"' 

tatlor. Uppnu ade ,if lionom, appstodo sadana sti te set t 

liera Italiens städer: hans vän, de» jiigw Mnlus, gjorde sjelf 

en pä egen bekostnad. Hadrianus och Antonmerna okade an

talet af dessa urtdsättningsanstalter. Antoninus Pius upplifvade 

en Ahgüsti inrättning af en diskont, hvorur de fattiga skulle 

fa ]ana mot 4 procent. En sednare Kejsare Bestämde en sa-

dan till egen do ms-lotters inköp för de fattiga, och länen skulle 

småningom amorteras. Commodus — den dygdige Marc! Aurel,., 

sin far"sa olike, son — inrättade en stor Spanmâls-magas.ns-d,-

rektion i Rom, lor att förekomma den nöd, som stundom 

uppstod vid uteblifvandet af den Egyptiska spanmalsfiottan. _ 

Septimius Severus utsträckte denna m a g a s m e r m g  tdl flere ar 

pä förhand, enligt Roms uträknade ärliga eio , on a en 

na uträkning vill man sluta, att de utdelmngar, som grät, 

skedde, nu sträckte sig ända till 600,000 personer, dock synes 

derail en hop lönéspaum&l ha ingått. Da var Kejsardömet 

tvâhundraârigt. 

Läser man Gibbon's vältaliga, praktfulla beskrifning pa 

Romerska riket under Antoninernas milda spiia '  

omfattande den da kända odlade verlden: fullt af b omstian 

de städer: bevakadt vid gränserna af dessa oöfvervunna legio

ner, ur hvilkas läger nya städer uppstodo: genomskuret i  al la 

riktningar af stora, nästan oförstörliga, militärvägar, under det 

dess handelsflottor 



Historien torde ej kunna framställa ett allmännare, mer 

af erfarenheten bestyrkt, resultat af mensklig samtuanlefnad 

under alla dess former, än följande: aj pluraliteten beror 
det hela: de flestas tillstånd i godt, i ond t, bestämmer po

sitivt eller negativt, förr eller sednare, genom verkan eller 

motverkan, allas, äfven de utvaldaste, högsta kretsars, till

stånd. Men pluraliteten i gamla verlden var slaf. Det re

publikanska Rom hade tio slafkrig. Efter qväfvande af det 

åttonde, som. hade Spartacus till anförare, blefvo 6000 slafvar 

korsfasta på vägen från Rom till Capua, på samma dag. Se

d a n  Republikens sa kallade frihet gick under, och i den nu 

inträdande allmänna ofriheten stego ofta frigifne (såsom redan 

hos republikens Generaler) till en stor rikedom och makt. 

De utgjorde länge Kejsarnas personliga uppvaktning (en upp

vaktning, hvilken, enligt republikens seder, ej ansågs anstå 

en friboren man) och Claudii omätligt rike frigifne, en Pal-

det Röda hafvct besökte Indien: inom sig förbundet med or

dent l ig post för regeringens räkning: betäckt med monumen-

ter, Ii vilka i sina ruiner ännu göra efterverldens häpnad; och, 

ej blott i Rom och Italien, utan i Spanien, Gallien, Grek

land, Afrika, mindre Asien, med skolor för vetenskap och 

konst, hvilkas lärare: af staten underhållas, och till den grad 

uppmuntras, belönas och värderas,, att Marcus Aurelias synes 

snarare vilja vara en skollärd filosof än en kejsare: — fram

t räder denna tafla för inbillningen, betänker man tillika den 

fö rund ra nsvä rda  utbi ldningen af  pr ivaträt ten,  och a f  al la  både  

juridiska och administrativa • former; så har man svårt att före

ställa sig, att man ser ett blott uppehållet förfall, clt mate-

rielt välstånd, som dock är ojemnt och bedrägligt, en me

kanism med endast yttre rörelsekraft, en konstlad bildning 

utan lif, och en andelig ohälsa, hvilken de bättre bära upp med 

stoisk liknöjdhet, under det hopen allt mer sjunker i förne

dring; — och likväl är det så. O • 



Åmnet star i  närmaste förhållande till  det sednare Romer

ska militärväsendet. I republikens arméer hade slutligen 

dess fattige flytt,  och republikens generaler underkuvade 

med dem Roms frihet. De fattige och soldaterna voro de 

ende, hvilka Kejsrarne smickrade. De förre voro nu det Ro
merska folk, bvars Tribun**) Kejsaren var; ty, såsom be

kant, glömdes, vid det hopande pä Kejsarens person af r epu

blikens statsmakter och värdigheter,hvarigenora dessa till  namnet, 

ehuru j med föränd rad betydelse, fortlefde, ingalunda den 

gamla tribuniciska makten. Den bief tvertom en af det nya 

kejsareväldets huvudsakligaste och fruktansvärdaste bestands-

*) Tacitus, Annal. XIII. 32. XIV. 44. Forst Hadrlanus förtöd en hus

bonde alt godtyckligt döda sin slaf. 

**) D'en fria sjianmålsutdelningen till folket hade först, en Tribun ur 

frihetstiden, Clodins, Ciceros fiende, infört. 

las, en Narcissus, styrde i sjelfva verket riket. Å andra sidan 

finner man strängheten skärpt. Under Nero stadgades, att  

om någon dödades af sin slaf, skulle cj blott alla husbondens 

slafvar J utan äfven de, hvilka han frigjort,  straffas til!,  döden, 

och da, under samma Ke jsare, vid en förnam mans mord af sin 

slaf, samllige husets slafvar, fyrahundra till  antalet (oaktadt 

folket af medlidande gjorde upplopp till  deras försvar) ledo 

dödsstraffet,  inskärpte en Senator nödvändigheten af denna 

stränghet, "sedan vi nu, sade han, hafva nationer till  slafvar"'  *> 

Genom en lika olycksfall som nödvändig dragningskraft,  okes 

oupphörligt,  med eller utan namnet, slafveriets område; och, 

om man far dömma den öfriga Romerska verlden efter Ita

lien (en slutsats sa mycket försvarligare, som Italien länge 

företrädesvis gynnades), sa slutade hela den landtliga befolk

ningen i Romerska Riket med att,  såsom lifegenvid jorden 

fastas. — Vi skola i korthet, efter förmåga, söka utmärka 

stationerna på denna olycksväg. 



delar. Såsom folktribunér blefvo äfven Kejsrarne, ii vad de 

gamle tribunerne varit, helgade personer (sacrosancti). I dem 

förolämpades folkels majestät, och doraarne för majestätsbrott 

(judicia majestatis) blefvo ett bland enväldets förskräckligaste 

medel. Men dettas egentliga stöd voro soldaterna. Kejsaren 

var chef öfver republikens hela krigsmakt, öfver dess flottor, 

dess arméer, som vid rikets gränser ofta ombytte bade atand-

qvarter och befälhafvare, samt närmast öfver garnisonen och 

gardet i Rom (cohortes urbanœ et prœtoriar); och befälet öf

ver dessa sistnämnda, hvilka under fiberius förenades i ett 

eo-et l äger, och af honom äfven öfverlemnades ât en enda person 

(prsefectus pratorio), utmärkte snart i det nya militärväldet, 

den mäktigaste mannen näst Kejsaren. Sejani namn har i 

tyraniets annaler blifvit odödligt jemte Tiberii. Det Romer

ska imperium militäre hade i fält alltid varit absolut. Au

gustus lät uppdraga det åt sig äfven under freden. Närmast 

gällde detta Kejsarens garde; men den militäriska trohets-eden 

aflades äfven snart, — frivilligt hette det, —• af senaten, af ridder-

slcapet, af alla de förnämsta embetsmän. Det var detta mili

tärvälde, som stod bakom den qvarlemnade stommen af repu

bliken, och bröt fram efter behag i utomordentlig militärisk 

domsrätt, sa snart de lagliga formerna ej gjorde tillfyllest för 

vinnande af despotiska ändamål. Augustus, och alla de bättre 

Ivejsrarne,  skydde att visa det. De begagnade sig hellre af de 

vanliga formerna, och letnnade just derföre Romerska sena

tens stora namn q var, för att genom senaten imponera p<t 

legionerna, liksom de genom legionerna imponerade pa sena

ten. Att hålla soldaterna och pöbeln i godt lynne blef 

emellertid alltid en bufvuduppgift för den kejserliga politi

ken, i synnerhet inom Rom; hvarföre penn inge-utdelning till 

både folket och soldaterna var h varje Kejsares första omsorg. 

De summor, hvilka redan Augustus efter borgerliga krigets 

slut, och af dess rof,  lät utdela åt hela arméen, låta nästan 
otro-



otroliga *) Ett sådant donaliv utmärkte sedan början af 

hvarje regering, och kon, i dubbelt mått gardena till godo; 

tills dessa, da militärdespotismen, efter Antonmernas tide-

hvarf, oförtäckt framträdde, begynte sätta kronan pä auk

tion,'och derigenom skärpte den öfriga arméens länge närda 

afund. 

Septimius Severus, den förste oförställde soldatkejsaren, 
upplöste och förd ref, dä han med sina Pannoniska legioner 

besatte Rom, det gamla, i Italiensk veklighet försunkna, gar

det, men bildade, i stället för de 10,000 Praelorianerna, af 

de utvaldaste soldater i hela arméen, ett nytt garde, redan 

sjelft en armée, af 50,000 man. Han förhöjde solden och so l-

dat-ra tionérna för hela den af honom ökade krigsmakten, fyl-

de den med gränsländernas krigiska, barbariska invanare, til

lät Italien och de inre provinserna först friköpa sig frän krigs-

tjenst, h var pä snart följde deras fullkomliga afväpnande, och 

införde, eller utsträckte åtminstone vida längre än förr, reqvisi-

tions-systemet för arméernas behof. Att hans son Caracalla 

gaf alla rikets invånare Romersk borgare-rätt, visar blot t, att 

inga undantag nu mera gâfvos frän förtrycket. I de följande 

långvariga oroligheterna under det tumultuariska, ständigt emel

lan fl ere usurpatorer slitna soldatväldet, märkas val försök, 

äfven af de öfriga det Romerska kejsarrikets statsmakter, 

Roms pöbel och Senaten — att emellanåt för sig uppsätta 

en och annan Kejsare; men den beväpnade styrkan ger alltid 

utslaget. I stället för förnäma ynglingar och män, af senato-

riskt blod, såsom de förre Kejsarne vanligen varit, ser man 

den ena soldaten efter den andra, af låg och barbarisk böid, 

från aflägsna länder •—* såsom Maximin, en Colli, 1 hilipp, 

*) Schlosser, 1. c. III . 2. 147. 

Litteratur-Bladet for >83 g, N:o 3. 



Vinst af statsmannanäring, handel, slöjd och liandtverk, dro-

o-o redan under republiken, Roms store i stort genom sina 
Ö '  ' ' ,, ,  
slafvar. Den gamle Cato var en stor entreprenör med sin 

slafpersonal. Gillen oeh handtverksskrån, under lielgden af 

gudstjenst och gemensamma festen (såsom sedermera under 

medeltiden), uppstodo ock i det gamla Rom , mest af. frigifne 
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en Arab — uppstiga ur lederna på thronen; och både pö-

bel och senat emottaga befallningar ur lägren, som hädanef

ter äro hufvudstacl. T. ex. vi lia nämnt de utomordentligt 

stora, kostnader, som användes pä fribröd och spektakel för 

Romerska folket; och vi underrättas, alt hvarje stad i hela ri

ket hade egna afsatta inkomster för samma ändamal *). Maxi

min konfiskerade dem alla för sitt eget bruk, liksom han äf-

ven plundrade templen. En femtonårig hungersnöd och pest, 

hvilka jemte de inre krigen rasade i medlet af tredje århundra

det, sägas ha beröfvat riket hälften af dess invånare. 

Ett utseende af stadga och ordning återvände tidtals än 

en gång, förnämligast genom tvänne store krigare och stats

män, •— Diocletian och Constantin den slore — af hvilka den 

förre, som först antog diademet, ville försäkra sitt välde ge

nom en orientalisk hofordning och etikett, genom ett ordnade 

beskattningssystem och genom erkända och antagna medregen-

ter, för att sätta legionerna under bättre uppsigt, — den an

dre sökte helgden för sin makt uti erkännandet af en ny 

statsreligion, som redan länge undergräft den ,gamla, i full

komnade administrativa och fmanciella former, i rikets nya 

indelning och skiljandet af den civila myndigheten från den 

militära. Han införde en förändring, hvars hufvuddrag är, att 

bredvid och öfver militären sattes en utbildad liof- och em-

betsmannahierarki. 



och det lägsta fol ket 5 ehuru «le, såsom de Engelska, synas räknat 

äfven högre hedersledamöter. Senaten inskränkte och förbod 

dem Tribunen Clodius äter auktoriserade och fö rök te dem, 

men förvandlade dem till lika många radikala klubbar. 

Under Kejsarne förlora vi detta element af det gamla folkbf-

v e t  m er a  ur sigte; men stora, fabriksmessigâ företag af de 

rika, med slafvar till arbetare, omtalas, sednare äfven kejser

liga manufakturer och fabriker, dels praktanläggningar, dels 

för arméens behof.  — 1 landtfblkets belägenhet ha vi omta

lat den förändring, hvarigenom, redan i repubbkens sista och 

kejsaredömets första tider, de smärre fria jordägarne allt mer 

försvunno uti ytterligheterna af hopad rikedom; och dessa mot 

hvarandrä fiendtliga, men ömsesidigt h varandra födande, mot

satser fortfara att vidga sig — tills barbarerna träda emellan. 

Ty ännu vid Göten Alariks intagande af Rom funnos der fa

miljer, som hade millioner i inkomster. De smärre jordägar

ne ersattes ej varaktigt genom de många utsända kolonierna. 

Dessa, bestående mest af vid landtligt arbete ovana veteraner, 

föllo snart äfven under de stora kapitalisternas välde ; och äf

ven de bäste Kejsare angrepo den landtliga befolkningens väl

stånd. Sa Vespasianus och Titus; dâ de genom ett maktspråk 

indrogo och tillegnade sig allmänningarna, lnilka vanligen 

tillhörde de landtliga menigheter eller byalag (pagi), i hvilka 

ytterst riket var deladt. Seplimii Sevcri förändrade rekryte

ring af arméen beröfvade de inre, mest odlade, provincetna 

vapnen, Diocletians och Constantin den stores utbildade be

skattningssystem förvandlade, genom sina följder, den jordbru

kande befolkningen, så vidt den ej förut var slaji sjelfva 

*) Det föreslogs i  början af kejsardömet att istmarka slafvarne med egen 

drägt ;  men det fanns oradligt alt göra dem bekanta med deras eget 

antal. "Huru farligt om vara slafvar begynte räkna oss! Quan

tum periculi immineret, si servi nostri numer are nos cepissint, — 

utropar Seneca. Sedan krigsfångar ej mera, i  samma man som furr, 



Replik till insändaren i Svenska Minerva, for ïjorda. 
gen. den 9 Mars 1 

Utgifvaren af detta blad har föresatt sig att polemisera en

dast i intresset af sak. Oin lian lemnat obesvarade de inkast och 

anfall från motsatta häll, för hvilka hans blad, i synnerhet under 

de sistförflutna sex månaderna, blifvit föremål, så har det skett 

derföre alt han ansett dessa förebråelser, för en uppmärksam la-

sare, redan hufvudsakligen besvarade i de artiklar, mot hvilka 

de varit riktade. Åtskilliga af de gjorda anmärkningarna torde 

ö"onskenligare förfalla, genom en kommande behandling af när

besläktade ämnen. Att försvara sina personliga motiver bar han 

ansett fåfängt och opassande, och hoppas just derigetiora ha gif-

vit ett bevis, huru långt han är ifrån anspråket att vilja syssel

sätta allmänheten med sin person. — Den personliga anklagelse, 

Utifrån ökte antalet, blef inhemsk slafafvel (hvad Amcnkancwie kalla 

Slave-breeding) en indrägtig näringskälla. 
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verket till Ii fegen. Godsägame gjordes ansvariga för sina 

åboers utskylder. Man beräknade :  deras grundskatt och kopp

skatt efter värderandet af jord och själar i de, livart femtonde 

år justerade, beskatlningslängderna ; så blefvo själarne fastade 

vid jorden. En lika ansvarighet gällde för magistrat och råd

män i städerna i afseende på borgerskapets utskylder; hvar-

före man ser dem rymma från sina värdigheter och sjelfve 

söka skydd i lifegenskapen. Så funno Barbareme den Ro

merska verlden. Man kan knappt kalla det en yttre cröfring. 

Det sjuka riket hade i århundraden indragit dem i sitt sköte. 

Redan Septimius Severus rekryterade ur dem arméerna; snart 

togos de i tjenst i massa, mot anvisning af land. Slutligen 

stodo de på Romerska jorden ensamme med vapnen i band. 

De beböfde der blott plantera svärdet för att vara hemma. 



hvilken af en insändare i Minerva för nämnde dag blifvit emot ho

nom riktad, skalle äfven hafva blifvit lemnad derhän, om den éj 

mer än utgifvarens person, rört en principj hvilken han ej vill 

undandraga sig att vid alla tillfällen bekänna och förklara. Han 

har, i Deceinber-liäftet af Litteraturbladet för 1838, yttrat såsom 

sin 'öfvertygelse: att "instruktionen till Generalen Grefve Klingspor 

af den 4 Februari 1808, angående Finlands försvar eller rättare 

icke-försvar mot Ryska anfallet, - af Svensk hand aldrig bort 

undertecknas — och att dess contresignant, och således infor all

männa omdömet ansvarige författare, då varande Statssekreteraren 

för Krigsärenderna (sedermera lians Excellens H err Statsrådet och 

Grefven C. Lagerbring) derigenom sjelf tecknat en fläck pä sitt 

minne, som alla lians embetsmanna-förtjenster ej skola kunna ut

plåna ett yttrande, som insändaren endast vederlägger med det 

påstående att det är Litteraturbladets författare, som "tecknat 

fläcken' — "af lust att behaga den hopJ for hvilken smadelsen 

är en oumbärlig njutning— Jag upprepar, att detta är insän

darens enda vederläggning. Ty hans eljest anförda hufvudskäl: att 

rikets då varande författning ej medgaf en Statssekreterare rättig

heten att neka sin underskrift, är i Litteraturbladet sa litet lorbi-

sedt, att det tvertom är uttryckligen både nämdt och medgifvet ; 

Och likväl ha vi ansett ett nekande i detta fall såsom en medbor

gerlig pligt. Ty livad, som ej är rättighet för en Statssekreterare, 

kan under hvilken författning som helst, rätt väl blifva det föl

en, som icke mer är Statssekreterare, det vill säga, för en, som 

hellre resignerar sitt embete, än medverkar till för fäderneslandet 

förderfliga och nesliga beslut. Ett sådant uppförande kan ha si

na stora, personliga olägenheter; men vi vil je se den författning, 

i hvilken det, enligt insändarens tanke, rättvisligen kan rubriceras 

såsom "högmälsbrott " Insändarens andra skäl, att ett nekande 

"tjent till intet," bevisar, i fall det antages såsom e tt giltigt motiv 

för handlingar, allt för mycket; ty det finnes intet medgifvande 

åt makten, som ej genom en sådan konsideration kunde rättfär

digas. _ Af bättre halt är ej heller insändarens tredje skäl, att, 

om den utmärkte mannen annorlunda handlat uti nämda fall, 



"så hade icke minsta skadan deruf träffat Sverige, han uppoffrad, 

hade ock varit det for landet," — han, "så ansedd af dera, hvil-

ka jemte honom deltogo i rådslagen, att desse ofta genom ho

nom måste söka mildra den olycklige Konungens oböjlighet." — 

Vi tvifle ej om hans personliga bemödanden i detta afseende, lik

som vi väl känne andras, och ibland dem alla skulle vilja ut mär

ka de s tarka, upprepade, skriftliga framställningarne till Konun

gen af en man, hvilken, till nationens blygd, sedermera föll ett 

offer för en otyglad folkhops raseri: Hans Excellens Herr Grefve 

Axel Fersen *). — Då-varande Statssekreteraren för Krigsären-

derna hade ütan tvifvel de giltigaste skäl till ett likarfadt upp

förande, under ett tidskifte då krigsdepartementets förvaltning 

var så olycksfull, — han, som ej långt efter contrasignerandet 

af Klingsporska instruktionen, äfven contrasignerade Kongl. Maj:ts 

nådiga kungörelse rörande inrättningen af landtvarnetgifven 

Stockholms Slott den 14 Mars 1 808, och måste, utan att kun

na hindra det, se huru landtvarnet behandlades och användes, — 

han, som oaktadt den olycklige Konungens grundsats af obemängd 

allena-regeringj dock, minst af alla, kunde undgå att inse den 

ansvarighet, som i allmänna omdömet äfven skulle träffa hans 

högsta embctsmän. — Att han, den skarpsyntej kunde förblifva 

vid detta: låta gel — då allt gick till öppet lorder!", — utan att 

genom något steg, af den beskaffenhet, h varpå vi häntydt, åtmin

stone ge offentlighet å t sitt ogillande, det är den förebråelse vi 

uttalat, i följe a f en princip, hvars tillämplighet, ehvar den ock 
träffas, vi ej frukte att erkänna. 

*) Dessa för Grefve Axel Fersen hedrande dokumentier (innas tryckta i 
bi bang till Journalen för Litteratur ocli Theater den 6 och 29 Sep
tember 1810. 
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Denna tidning, hvaraf en nummer i slutet af livarje månad 
utgifveSj kommer att innehålla, recensioner och öfversigter 

af skrifter, hörande till årets Litteratur. 

9SSSäSä̂ %<̂ SSSSSSs — 

Fat t igvårds-  Fr  t ig-a  » .  

Menniskan är  et t  s ent begrepp i Historien. Strax utanför  

den antika familjen ar främlingen — det samma som fien
de,- -strax utanför den antika staten barbaren-—-detsamma 

som rättslös; hvarföre ock Romaren räknade si af •v er i et till 

folkrätten eller jus gentium« Men slafveriet gäller ej blott 

den besegrade främlingen, den utländske fienden. Det är in

hemskt i familjen, der mannen länge äger den hustru han 

köpt eller röfvat, och de barn han aflat, med samma rätt, 

som de slafvar han förvärfvat eller uppfödt. Det blir in

hemskt i staten och stiger i hårdhet, i den män ej blott fa

miljen såsom sådan, utan staten, det vill säga den privilegie-

îade kasten såsom sadan, har under sig hopen såsom slaf. 
X T '  ] |  

1 13 talat om antiken, såsom ägde der äfven slutligen en 

slaös fattigvård rum. Detta sjnes strida mot den erfarenhets-

satsen,. att fattigvården först i samhällena inträdt i den mån 

slafvarna blifvit frigjorda; h vilket också i allmänhet så för

haller sig. Fattigvården, såsom allmänt bekymmer, rÖjes minst 

i den despotiska slafstaten, i hvilken, emedan frihetens be

grepp saknas, dess motsats, slafveriet, ej heller framträder skarpt, 
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„tan just genom SU, allmänhet är mildare och, lör att så 

5U„, barn i hus... Bekymrat beg,„ner i eleu repubhka.sk. 

«taten, der, med friheten, Merl „eh RH-, *• su,e„„. 

folket slutligen hemfaller tdl fatt,gra. den. » , 
»rliga Kom, Populm HommuS satt pa allmos», ty, ohruu 

mycket slödder dolde sig under detta namn, t,.ein af sm 

bantrulerade adel ägde de. q-ar, och ^ egeuska,,e„o-

w, Jet sitt frihrdd, som egentligen tdlhorde Romerska ho, 

ingalunda främlingar och slätar, h., as of.erl.pps-an-
» , ' t.ertom .id hotande hungersnöd allt.d »tan skonsam

het fördref ur Rom. Att slafveriet i republiker Ur hardare 

än i despotier, tlerpå kan Eon, väl anföras såsom exempel. 

Det republikanska Roms störste ekonom, den gamle Cato in

skärpte, såsom en hushâllstegel, att man borde S«» sig af med 

gamla sl.f.ar, för att ej belastas med deras underhall. Roms 

Kejsare »oro mildare ä„ Roms aristokrater. Det fanns • TV 

bero en ö, ^scul.pii S, der man utsatte sjuka orklos., si, f-

»ar och lä. dem dö „.„1er iEseulapii skydd! - Kejsar Cl.u-

Jius förklarade sådan, «laf.ar fri.- Sed.u dö.l.de herrarne 

den: bvilket ock Kejsaren mi«,« förbjuda *> Hos eu varelse 

„tan Gud, nian slägt, ut.n land, n.a» lag-, oeh allt det,. 

». slafven enligt s,Hingt Romerska begrepp, - v.r e, en gang 

eländet menskligt **}. - , 
Det sena begreppet om menniskan bar ™e<3 Chnstendo-

rac„ i Historien framträdt. - Det har framträdt med en men-

niska, frän Gud utgången, till Gud återgången, och som lidit 

en slafs straff, pä det att intet menskligt skulle vara un er 

*) Su etomi C|:l"dlJc',z It non hahent säga Ro merske jurister. Deraf 
**) Servi gen vJ)orenhcten : gentem habent soli, cujus parentes 

âCÛmU°ZlJrunt- (bord ha en dast de, hyil kas fö rfäder a ldr ig tjenat 
"T"" hyanf ftijcf, att icke he ller den frig ifne oe h hans a fkomma 
någon), hya raf to ' Dct ; Nord-Amerikanska repubhk erna 
någonsin kunna bli v dl)J enliet hvilket slaf-

aÄSSTÄi *' - -
plånligt, är Ro merskt. 
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honom, liksom intet är öfver honom, emedan han lärde att 

nienniskan är af gudomlig börd och har ett evigt hopp 

för öfrigt, i livad lian gjort och lidit, ännu mer en person 

och ett faktum, än en bild och en lära-, och det sednare en

dast genom det förra. Men kommen är lian ock, att födas 

och uppstå i h varje bröst. 

Den enda Gudens dyrkan är mensklighetens religion • 

men begreppet om Gud i Historien renar sig Jetant upp i 

samma mån som begreppet om menniska. Monotheismen, före 

det sanna begreppet om menniskan, kunde blott yttra sig i 

en ofantlig motsägelse. — Hedendomen hade endast Gudar — 
hvarje folk sinaJ  med en af alla de öfriga erkänd rätt. Man 

har ännu qvar en af de besvärjelser, med hvilka Romrarne 

bado Gudarne uttaga ur en belägrad stad. Den ende guden 

och likväl en nationalgud, är den oerhörda kontrast Judendo

men inom sig fostrade; och den bryter a nyo på alla si

dor fram i alla dess stadganden. Så är den Mosaiska lag

stiftningen en omensldig lagstiftning emot afgi.deriet, hvars 

dyrkare kunde besmitta det utvalda, men till främmande gu

dar så lätt förförda, folket; och likväl är i andra afseenden 

denna lagstiftning den menskligaste af de antika. Den Mo
sen ska rätten i dess ursprungliga mening, ej sådan den, allt 

för ofta öfverträdd, sedan bief i utförandet, förtjenar väl att 

i detta afseende studeras *). Man jemnföre dess visa, mensk-

liga föreskrifter om skuld (eljest i antiken förtryckets farli 

gaste medel), om trälars frigifning, om dagakarlens lön, 
om främlingars rätt. Ingen lagstift ning har nogare sett pä 

den sanning, att af de flestas öde beror allas. Det är en 

P litiskt afseende på enkla seder, på folkets frihet och lycka 

öri dad föitattning; och i synnerhet känne vi inge n, som med 

bestamdare afsigt gått ut på att förebygga fattigdomen. 

*) Dess naiv a, genialiska och lärda, framställning af Michaelis kan ci 
utan nytta °ch noje lasas . En Svensk, stor jurist, professor O/o/k! 
bemuse till hyilken verket afyen af Michaelis dedicerades har den 
hedern' att lia föranicdt författandet. 



'•) Aristoteles i sia Politik. 

man Christendomens politiska karakter (falskehgen har 

föregifvit, att den ej har en sådan) låter, ehuru mer indi

rekt än direkt, uttrycka sig i få ord. Först: det ar ty igt, 

att intet medborgarskap är för högt för den, som ar kallad 

att vara medborgare i Guds rike. För det andra: denna re

ligion afskyr våldet., såsom sådant, och är, ehuru den kan 
äfven vara en yttre makt, dock sä väsendtligen en inre, i 
öfver tygeisen - i tron - lefrande", kraft, att livar och en, 

som vill nyttja den såsom medel för yttre ändarna], i ogna-

Hicket finner den, okänd, väpnad emot sig. Derfore är dess 

stilla verk ett långsamt; hvilket ock föga betyder, efter det 

är ett för evigheten. 
Ï sin uppkomst absorberade den christeiiga församlingen, 

så vidt den sträckte sig, staten. Det var en sannt broderlig 

förening utan afseende till personen, som inom sig afgjorde 

alla tvistigheter och gemensamt afhjelpte all brist. Emot det 

-yttre väldet satte den endast tålamodet och kärleken, oci, 

ilcr Hinget rörde samvetet, lidandets och trons heroism. Det 

var de vapen, med livdka cln istendomen gjorde sina erofnn-

sar;  oöfvervinnerligt stark emot all verlden, makt, men sjelf 

sedan den blif.it her,-ska.de, allt för mycket hemfallen «11 

verldens frestelser. Fördomen af racerna hv.lk.n Grek

lands störste filosof «) * uttryckte: "alt ,bland alla skapade 
i t fnrlrlp att lvda och andre att betalla, varelser9 sombge aro rockte au ryua u 

denna djupaste menskliga, eller rättare omenskl.ga, fordom, 

livats- ba rbari christendomen efter adertonhundra år ej annu 

lyckats att besegra, bekämpade den bestämdt ifrån början. 

Slafblodet upphörde att vara orent, och sjelfva siafvenet för

lorade sin grund i folkrätten, sedan Gud a ven var Bedmn-
sarn.es Gud. Positift liar christendomen aldrig upphaft det, 

(Paulus förmanar slafvarne till undergivenhet); på det ej den 

yttre emancipationen skulle sältas i stället för den inre, som 

endast rätteligen frigör. Men inom kyrkan gälde endast det 
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blod, som en gång för alla var utgjutet, och intet afseende 

pä härkomst. Äfven såsom herrskande och allt för mycket 

besmittad af verldsliga interessen, har kyrkan alltid hållit äfveti 

sina högsta värdigheter öppna för förtjensten, om också ur det 

lägsta stånd utgången, sålunda i sin egen politik visande, hvilken 

politik endast är den christeliga. Den gjorde, ifrån början af 

sin makt, sig en heder d eraf. "Guds tjenares tjenare" kalla

de sig företrädesvis Christi Ståthållare, och nyttjade dervid ett 

ord (servus), som i den Romerska verlden betecknade trälen. 
Sjelfva det på hjessan afrakade håret (tonsuren), som ut

märkte presterskapet, var ett slaftecken. — Eländet erkän

des för menskligt. Biskoparne fin go förbönsrätt för förbry

tare och olyckliga, och ett visst förmynderskap öfverpersona: 
miserabiles. Enligt kyrkofäderne var kyrkans egendom de 

fattigas *). Det var en af de ursprungliga anledningarna 

till testamenten åt kyrkan j h vårföre ock Constantin den store 

uppmuntrade sådana. Denne Kejsares edikter af aren 315 och 

322 kunna anses såsom de första åtgärder i fråga om all

män fattigvård. Enligt det förra skulle en lag, på koppartaf-

lor ingrafven, uppsättas i alla Italiens städer "att afhâl'Ia för-

äld rars händer från barnamord" för nöds skull**): de, som ej 

kunde uppföda sina barn, skulle fa ärlig Iijelp af skattkam

maren. I det andra heter det: "Vi höre att provincernas in

vånare af fattigdom och hunger sälja sina barn : Vi befalle 

våra Proeonsuler, att de skola gifva nödtorftigt underhåll åt 

alla, som befinna sig i så ytterlig fattigdom:: vi vilje e j tillåta, 

att någon förgås af hunger,, eller derfgenom drifves till brott ***)". 

I Justiniani lagar finner man redan en vidsträckt fattigvård. 

Sjukhusj fattighusj barnhusmed flera dylika inrättningar 

omtalas, och en lag af 550 påbjuder inrättandet af ett hospi-

*) Nihil ccclesia sibi nisi fidem possidet. Possessio écclesine sumtus est 
egenorum. Ambrosius Epist. Il contra Symmachum. 

**) Quae parentum manus a parricidio arceat. 
***) Jfr: Histoire des Classes Ouvrières et des Classes Bourgeoises par M. 

Granzer de Cassagnac. Bruxelles 1838. 
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tal i h varje stad. — Men hand i hand med fattigvården gär 

kl a "-an öfver missbrukad välgörenhet. Den helige Ambrosius, 

de fattiges sa nitiske vän, suckar öfver tiggarnes oförskämdhet, 

vid de brödutdelningar, hvilka vanligen skedde vid de christna 

kyrkorna. "Starke karlar, lättjefulle lösdrifvare", säger han, 

"komma fram och rycka hjelpen undan de verkligen fattiga: såda-

ne klaga, att de blifvit ruinerade af hårda gäldenärer, bestul

na eller röfvade: man måste undersöka sanna förhållandet"*). 
• , nri  „„ve, iaft efter lösdrifvare i Rom. De Stundom nodgas man gora jagt tuei 

fleste tiggare befunnes vara förrymde slafvar och lifegne. Ett 

Kejserl igt edikt ger dem i slafveri ät angifvaren, i fall ej 

husbonden reklamerar dem. Justinianus dömer alla arbetsföre 

tiggare till publikt arbete. Men tiggarehopen vexer oupp

hörligt. 
Barbarerna kommo, och jemnadc fattiga och rika. — 

Christendomen har ej blomstrat i hvarje jord; och dess hara-

made verksamhet kan merendels tillskrifvas samma orsak: att 

den yttre kyrkan öfvervext den inre, och lifvet med detsam

ma ur den förra flytt. Derföre ha dess yttre Segrar ofta va 

rit inre nederlag. Christna kyrkan, såsom Romer sk-Kej ser-
licr-Statskrrka, skulle ge första exemplet af bäggedera. Att 

bon intrasslat sig i verldsliga interessen, deröm påminte henne 

verlden sjelf. Asien föll af Här hade varit christendo-

xnens vagga. Ropet : "att det blott ar en Gud, och Maho

met dess  profet", hade ej trängt sa djupt in i  Orientens 

hjerta, om ej det menskliga., (ej det gudomligt-menskl.ga, 

men det förgängligt-mensklrga) i christendomen hade ta0it 
öfverhanden.  —• Det menskliga gaf nu ock Orientalen bori. 

Han förnekade friheten hos menniskan, för att tillbedja den 

endast i Guds outransakliga beslut. Mail kan förlikna österns 

son vid en vandrare, som, tidigt trött att kastas af den bru

sande strömmen, återvänder till källan. Der sitter han an 

under palmernas skugga, väntande att floden skall atervan a 

till sitt ursprung. 

#) Sit vci ' i examen, cit. af Cassagnac. 
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Medeltiden är stånds-bildningens tid, oeli på det hela 

ett stort framsteg. Antiken kände i sjelfva verket blott ett 

stånd och intet stand, de frias, de ofrias, — friheten tillhö

rande några fä, ofriheten mängden. Nu blir fråga om en 

delning, så att ej några få allt och andra intetJ utan h var 

och en något. Principen är billig5 men i verkställigheten 

berodde här mycket af hvad man kallar förhanden, hvilken 

kunde taga för sig så rundeligt, att föga för efterhanden åter

stod. Så — till en början — gick det. Adeln sade: jag 

tar den yttre makten, och vill försvara er alla; kyrkan sade. 

jag tar den inre makten, och vill saliggöra er alla. Hvad 

återstod ? 
Ständsbild ningen kan betraktas såsom en fördelad fri

het. Men, då en sådan delning ej låter verkställa sig, utan 

förr okända inskränkningar för dem, hvilka fordom hade allt, 

så kan den äfven betraktas såsom en fördelad ofrihet; 
och denna ursäkt för träldomen, är den fiktion, som feoda-
lismen g jort gällande. Vi ha kallat den en fiktionj emedan 

den i visst afseende är en sådan, och emedan detta ord nu 

för tiden blifvit i den politiska verlden gängse. Man lcallai 

ju ock det konstitutionella systemet en fiktion? Man har rätt, 

om man tillägger en nödvändiga det vill säga ett emellan 

sociala motsatser nödvändigt medlande begrepp. Försöket a( 

bemedlingen är i sjelfva verket liksa gammalt som motsatsei-

na. Och tror man väl, att de stridigheter, som nu yppa sig 

om den konstitutionella monarkien, äro så unga? Mig vetter-

ligen icke. Systemet är under olika former så gammalt som 

Staten; hvilken åter allt ifrån sin början sysselsatt sig med 

lösningen af problemet: huruledes den ärftlighet i legt-iings 

makt, som för den lagliga ordningens oafbrutna bestånd är 

önskvärd, må jemnt kunna förenas med förtjenst i maktens 

utöfning. Det medlande begreppet har blifvit: att göra för-

tjensten till minister. Man nöjde sig i början med en, och 

som äfven derföre bief farlig för sjelfva den makt han skulle 

försvara. Sa finner man i Occidenten en Jarl, Rikshof-
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mästare, Major Domus, Maire du Palais, ursprungli

gen Chef för Konungens hof med dess inkomster, och kri

gare, samt således disponent af den effektiva makten, meren

dels den stridbaraste, mäktigaste mannen i l andet, ställd bred

vid Konungen. Så ställde Orienten Visiren bredvid Kalifen. 
— I Orienten aflägsnas än i dag ej sällan en ministère genom 

ett uppror af folket; i Europa sker det genom ett votum af 

representationen. Hvad i forntiden blott hade en rå och kri

gisk natur, sträfvar nu att antaga en laglig och fredlig. 

Den naturliga och den fria associationen — å ena si

dan familjen, å den andra kommunen — äro samhällets 

M»<*e elementer, och tillika de ursprungliga sociala motsat-
o c *1* 

serna. De ha ömsevis herrskat. —— I den antika pa familjen 

grundade slafstaten, är kommunen ännu nästan omärklig. I 

den antika republiken uppslukar kommunen nästan familjen. 

I den Grekiska republikens ideal, i Platos stat, är familjen 

utplånad. I den Romerska republiken är den åtminstone in

om sig bruten genom tillbakasättandct af den naturliga arj s-
rätien för det godtyckliga testamentet, hvars princip var den 

Romerske husfadrens blotta vilja (nuda voluntas), och som hörde 

till hans borgerliga rätt. — I feodalistnen spelar åter familjen 

liuf\ udrolicn, men en fingerad f amilj, grundad på en gäng 

uti subordination och vapenkamratskap till en krigisk chef. 

Vi se den Göliske, eller Frankiske härkonungen plantera sitt 

svärd i Romersk jord , taga hälften eller tredjedelen deraf för 

sin här, som sålunda blir ett på en gång garnisonerande och 

jordägande krigsfolk ; men företrädesvis se vi honom belöna 

och beläna sina närmaste vapenbröder, befälet, sitt eget kri
giska hof, snart nog mäktigt, att göra sina förläningar ärftliga, 

och äfven den frie, jordägande krigaren, till sin man. — Så 

uppkomma Vasaller under Vasaller, och en kedja af afhängig-

heter, som öfverallt omfattar personen såsom läns-man w)> 

*) Det är bekant, att i den feodala terminologien homo betyder detsam-
ma som vasall. 



och egendomen såsom hïn, men hvars första länk utgöres af 

Konungens män—-ursprungligen ett höf af kämpar o ch krigs-

höfdingår, det gamla militäriska maison du Roi, — och 

hvars fortsättning sedermera hela feodalstaten är. Till namnet 

är här allt en kedja af ofrihet; ty att vara en annans manj 
var i den Germaniska författningen det samma som ofri. — Men 

i sjelfva verket finne s inom de nna skenbara allmänna ofrihet både 

adelj f rihet och trä /dom. Adelskapet räcker så långt som 

vapen-kamratskapet med konungen, friheten räcker så långt 

som vapnens bruk, träldomen vidtager för den afväpnade, det 

vill slutligen säga, för hela massan af folket. 

Beskaffenheten af den primitiva okristliga kommunen —• 
af församlingenj hvarur kyrkan uppstått -—- kan till en 

del redan intagas af hedningarnas anklagelser. En allmän 

indifferens i afseende på religionen herrskade redan i Romer

ska republikens sista tider, i synnerhet inom de högre klas

serna. I början af Kejsaretiden skref den lärdaste Romare: 

"att ett högsta väsende, bvilket det ock ma vara, bryr sig om 

menskliga saker, är en tanke, värd åtlöje. Det skulle blott 

befläckas af en så bedröfvelig och mångfaldig tjenstgöring." — 

"Efter den sista, som före den första, dagen, är allt för alla 

det samma, och det firmes ej mer känsla för kropp och själ 

efter döden, äti före födelsen"*). Juvenalis sjunger, huru äf-

ven pojkarne skratta åt fablerna om hvad som förestår efter 

döden, och att Charon i sin etida båt skall föra så mån^a 

tusen själar öfver Styx. •—• Religionens politiska betydelse för 

hopen var det enda, h varpå de upplyste lade vigt. Kejsaren 

var äfven riksgud. Man offrade åt hans bild, och "vår herre 

och vår gud befaller" **), var det ordalag, h varmed Domitia-

nus lät begynna sina bref. Nekandet att offra för Kejsarens 

bild, var ett ibland de tecken, hvarpå de christne upptäcktes. 

Pli ni us den yngre, Ståthållare i Bithynién, skrifver till Kejsar 

Trajanus om sitt bekymmer, huru han skulle förfara med de 

så kallade christne. 

*) Plinius. Hist. Wat. II. 5. VIL 56. 
**) Dominus et De us noster hoc fieri jubet. Svelonius Damit, c. 1 3, 
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"Vi borde kanske cj referera innehållet af brefvet, 

helst mången utan tvifvel redan tyckt sig i ^> l  lattig Ü " 

fraga finna allt för mycket ej t i l l  saken hörande. Emellertn 

torde det ej vara utan intéressé att se, huru i den vigt.gastc 

angelägenhet, en af de bäste Romare på sin tid skret t,11 

Roms bäste Kejsare *). "C. Plinius till Trajanus:: Det 

är vanligt, Herre, för mig, att hänskjuta allt, som förefaller 

mi» tvifvelagtigt, till dig. Ty liven. kan bättre leda mm tve

kan och upplysa min okunnighet? Jag har aldr.g hov,stat 

ransakningar  med de chrislna, och vet således ej bvad derv.d 

rätteligen är att göra eller låta. Jag har ej litet tvekat, om 

jag skall göra någon skillnad pä åldrarna, om äfven den spä

dare skall behandlas såsom den fullvuxne, om ångern skall 

gälla, om a (Fall skal l  verka förlåtelse, och om, i  fall christna 

namnet i sig sjelft vore utan brott, likväl de brott, som med 

namnet sammanhänga (de politiska), böra straffas. ^ Emellertid 

bar jag med dem, hvilka hos mig blifvit angifne såsom christ

ne, följt den methoden, att jag frågat dem om de vore christ

ne : ha de bekant, har jag frågat dem andra och tredje gån

gen, under hotelse af straff: ha de framhärdat, har jag befallt 

dem föras till straff Ty jag har tänkt, deras bekännelse må 

innefatta hvad som helst, så är en sådan envishet och oböjlig 

hårdnackenhet straffvärd. Andre, lika galne, men som äro 

Romerska borgare, har jag antecknat för att skicka till sta

den. Med tiden, såsom ske plägar, har anklagelsen utspndt 

sig och antagit flera skepnader. En anonym libell har bld-

vit till mig ingifven, innehållande namn på många, som lik

väl nekat sig vara eller någonsin ha varit christne. De ha, 

föregångne af mig, anropat gudarna, och tillbedit med offer 

af nu och rökelse din bild, h vilken jag till den ändan be-

lallt framföras med gudabilderna, hvarjemte de förbannat Chri

stus; till liv il ket allt de verklige christne ej sägas kunna tvin

gas. De nyssnämnde har jag derföre ansett böra slappas. 

*) Plinii Epist. L. X. 
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Andre, af angifvarna utmärkte, ha i början medgifvit sig va ra 

chris t ne, men strax nekat, sagt sig väl varit det, men upp

hört, somligö för tre, andre för flere, nâgre för tjugu ar 

tillbaka. Alle desse ha också tillbedt din bild och gudarnas 

belåten, och förbannat Christus. För öfrigt berätta de, huru 

som hela deras brott eller förvillelse deruti bestått, att de 

brukat på en viss dag sammankomma före gryningen, och ge

mensamt uppstämma en sång till Christus, såsom Gud, och 

heligt förbinda sig, ej till något brott, utan till att afhålla sig 

fran stöld, röfveri, hor, falskt vittnesbörd, och från förne

kande af anförtrodt gods; derefter ha de plägat skiljas å t, men 

åter sammankomma för att intaga en gemensam, oskyldig mål

tid, men denned äfven upphört, sedan jag, enligt din befall

ning, förbudit alla olofliga gillen. Jag har i anledning häraf 

ansett nödigt, att af tvänne qvinnor, som kallas tjenarinnor 

ibland dem, äfven genom tortur utforska sanningen. Men jag 

har ingen ting annat funnit än en vrång och omåttlig vidske

pelse, och har derföre uppskjutit ransakningen, för att råd

fråga dig. Saken har synts mig värd betänkande, i synnerhet 

för antalet af dem, som derigenom sättas i fara. Ty desse 

äro och komma att blifva månge, af alla åldrar och stånd 

och af båda könen, ej blott i städerna, utan ock i byarna 

och på landet; sä vidt har denna vidskepelse spridt sig. Dock 

synes den kunna dämpas och tyglas. Åtminstone begynna de 

nästan Öde templen åter att besökas, de länge uraktlåtna he

liga högtiderna åter att firas, och här och der offerdjur att 

komma, hvilka nästan hade upphört att finna köpare, Hvaraf 

man geina vill tro, att äfven en massa af menniskor kan till— 

rättaföras, om ångern får äga rum."— Kejsaren svarar: "Du 

hat handlat, som du bort, min Secundus, i undersökningen 

om de hos dig angifna christna. Ty derom kan i allmänhet 

ingen viss form föreskrifvas. Man bör ej eftersöka dem: träf

fas de och Öfverbevisas, så böra de straffas; likväl så, att 

den, som nekar sig vara christen, och det gör uppenbart i 

sjelfva verket, det vill säga, tillbeder våra gudar, må, än-



*) Se bevisen hos Giesel«-, Lehrbuch der Kirehengeschichle. 3:dje upul. 
I. 138. 

skönt för det förflutna misstänkt, dock erhålla tillgift för sjn 

ånger. Men anonyma libeller må ej gifva anledning till an

klagelse ; det är det sämsta efterdöme och ovärdigt vårt tide

li va rf." 

Man ser en christlig församling ar 110 efter Christi födelse, 

de trogne, de vacklande, de åter aiFallande. Man ser tillika 

ett prof af den bästa Romerska politiken i delta ämne; och 

man kan säga, att den länge, ehuru med undantag, af Im

peratorerna följdes. De visste ej rätt hvad de skulle göra 

med den. för aktade, i det längsta för en judisk sekt ansedda, 

slutligen genom Judarnas egen fiendskap afsöndrade, men allt mer 

lik en hemlig eld omkring sig gripande christendomen ; tills 

faran kom närmare och framkallade de allmänna förföljelserna 

under Decius och Diocletianus. De rätte christne voro stilla, 

eftergifne, men alltid blott till en viss punkt, och då i li

dandets heroism oöfvervinnerliga. Den fara, som de förde med 

sig, men livilken i sjelfva verket var christendomens m oraliska 

kraft, lag i deras grundsats: ingen kompromiss med verl-
clerij så snart det rör samvetet I Deri låg på en gång 

deras separatism och tillika den universella tendens, som inom 

denna stränga yta låg förborgad. Derföre far man hos hed

ningarna emot dem höra de mest motsatta anklagelser, än att 

de äro en menuisko-fiendt lig sekt, livilken de rysligaste hem

liga brott och laster pådiktades, än att de äro fïlantropiske 

svärm are, som kalla och anse hvarandra för bröder och 

systrar. — Filosofer le åt dessa föraktade separatister, som 

likväl påstå sig vara anhängare af en allmän religion, en re

ligion, som lika väl passar för Greker som för Barbarer, för 

Asien och Afrika, som för Europa, livilket redan i sig sjelf 

vore en orimlighet, — eller vredgas, att okunnige, olärde 

personer, oförfarne i andra konster än de lägsta handtverk, 

påstå sig i mensklighetens högsta angelägenheter äga ett ljus, 

som seklers vetenskap och lärdom förgäfves sökt *). Tillika 



förmärker man inom hedendonieri den sena devotion, som plä

gar påkomma de högre stånden, sedan deras egen indifferen-

tism och libertinism ändteligen begynt tränga till folket. Pli-

nius, såsom man ser, berömmer sig inför Trajanus, att lia äter 

fyllt de hedniska templen. Den hedniska filosofien börjar 

äfven blifva pä sitt sätt orthodox och gudfruktig, finner nu 

i mythologierna idel symboler af de högsta och förträffligaste 

sanningar, och söker äfven förmedla den skarpa motsatsen 

med christendomen, hvars stiftare den merendels erkänner så

som en vis och dygdig man. Men ingen ting af allt detta, 

ehuru mycket det sysselsatte de bildade kretsarna, trängde till 

folket. Ej spekulationer och fantasier, utan intygandet af 

Christi lärjungar, om h vad de sett och erfarit— Christi 

lefnad, lidande, död och uppståndelse —• med ett ord, det 

christeliga faktumsom är grunden för all christelig lära — 
har ingifvit tro och eröfrat öfvertygelse, bevittnadt, såsom det 

blef, af de samma martyrer —• det vill säga vittnen —-
som beseglat sin bekännelse med sitt blod. 

1 den primitiva christliga församlingen var ej lärare-em-

betet så inskränkt till apostlarne och deras efterföljare, att 

det ej skulle ansetts vara en fri andans gåfva. Försam

lingen var ju en andelig gemenskap i Christo? och Petrus 

kallar sjelf hela församlingen ett prestadöme *). I kyrkans 

gamla författning voro ej en gång de äldste, h vilka sedan 

kallades Biskopar, alltid tillika lärare, utan ostraffelige fa

miljefäder, af församlingen valde att, gemensamt med den, ord

na dess angelägenheter. Att presterskapet med tiden mera 

blef ett eget stånd, var naturligt. Men man inser tillika, 

med tillbakagående till det ursprungliga förhållandet, möjlig
heten af en protest ur församlingen mot pr esten ; i fall 

denne ville missbruka sin makt, såsom ett gudomligt privile

gium. Frestelserna dertill voro stora 5 helst sedan församlin

gen blifvit Statskyrka, och presterna det heriskande ståndet. 

*) 1 Petri II. 9. 



Förklaring-. 

Herr General-Lieutenanten Friherre G. La^erbring har, 
ett bihang till Tidningen Correspondenten i Upsala för den 

~'I April, låtit aft ryck a den af framledne Hans Exc. Hr Gref-
N° ai ^agerbring den 4 Febr. 1808, såsom Stats-Sekreterare 

Den ursprungliga motsatsen emellan det andliga och timliga, 

emellan församlingen och verlden, förlades inom församlingen, 

och bief en motsats emellan lekmän och presterskap, de 

förre det ve ridsliga, oheliga, det senare det helgande, renande; 

hvarvid, ju mer kyrkans verldslige medlemmar sågos aflägsna-

de från dess egentliga inre, en mängd utvärtes observanser för 

dem gjordes till religiösa försoningsmedel, under det, å andra 

sidan, den yttre afsöndringen från verlden, slutligen äfven frän 

familjelifvet, allt mer bief ett insegel pä presterskapets helgd. 

Sådan emottogo barbarerna christendomen, flocktals christnade 

med sina konungar, efter inträdet på Romersk jord, och på 

den nya religionen tillika användande sin barbariska häfd, att 

allt bi ott kunde med böterj således ock genom gåfvor till 
kyrkan, försonas. 

Feodalismen, •— ett system, i hvilken från den högste 

till den lägste, man kunde af man egaSj —- var den mest 

gynnande grund, för utbildandet af den öfvertygelse: alt (if— 
ven det heliga kan egas eller är kyrkans egendom; ehuru 

egentligen, då frihet och ofrihet i detta system öfveralJt löpa 

m i h va rand ra j en kyrkans anförtrodda egendom. Kyrkans 

makt är sålunda sjelf ett högsta länett län af Gud, 

men också derigenom allt annat län egentligen af kyrkan 
afhängigt. 

Dermed hade kyrkan sjelf bemägtigat sig feodalsyste

mets princip. Denna omflyttning var tillika en brytning. Hie-

ratkiens kamp med den verldsliga makten begynner, och ger 
rum för tredje ståndets uppkomst. 
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för krigsärenclerua •, kontrasigtierade instruktionen för Genera
len en chef i Finland, Hr Grefve Klingspor, — med yttrad 
förmodan, att, om utgifvaren af Litteratur-Bladet "skulle än 
en gäng mera lugnt genomläsa ifrågavarande instruktion, han 
torde finna billigt, att sjelf utplåna den fläck han (i Littera
tur-Bladet för sistledne December) satt uppå Hans Exc. Hr 
Grefve Carl Lasrer brings minne." C/ D 

En annan af nyssnämnde Herres anförvandter har i en
skild t bref tili mig yttrat detsamma, 

I anledning deraf far jag förklara, att ordalagen i den 
af mig uttalade förebråelsen visserligen äro för starka i mer 
än ett alseende, och först och främst såsom ensamt riktade 
mot Klingsporska instruktionen. De af mig dervid nyttjade 
uttryck nedskrefvos under impressionen af denna regerings 
misstag och olyckor, i politiskt och militäriskt afseende. — 
Men jag ser ock, under alla dessa misstag och olyckor, samma 
Stats-Sekreterare för krigsärendcrna, och finner deraf huru 
lång tid denne höge ämbetsman haft att erfara fruktlösheten 
af de föreställningar, han utan tvifvel känt sig påkallad att 
göra. Den, som kontrasignerade Klingsporska instruktionen, 
hade han ej nyss varit vittne till förfarandet uti Pommern? 
Och skulle han ej se Finland genom denna instruktion gifvas 
från början, så godt som till spillo?*)—Att han var sin K o
nungs trogne tjenare, derpå hade han, äfven med uppoffrin
gar, länge och redan tidigt, gifvit bevis **). Mari kan blott 
säga, att ett bevis på denna trohet, värdigt Stats-Sekreteraren 

*) Vi vilje här ur instruktionen upprepa följande ord, emedan de tor
de anses såsom ursäktande för dess upphofsman, och äfven vid aftryc-
liet blifvit särskildt utmärkta: "men ehuru Wi, såsom förr bemäldt 
är, anse frälsningen af arméen och fästningarnes försäkrande böra 
blifva förnämsta ändamålet af fö rsvarsanstalterna under påstående vin
ter, vänte Wi likväl att J ,  så långt som möjligt kan blifva, söken 
att den framträngande fienden hindra och emotstå, samt icke, förrän 
nöden påtränger, retraiten företaga." Men livad blef verkan af denna 
instruktion på mångas tänkesätt, synnerligen efter den erfarenhet 
man haft om Konungens sätt att föra krig? —1  A tt Finland ansågs 
vara gifvet förloradt — och att fästningarne kapitulerade. 

**) Under GDSTAF IV ADOLFS m inderårighet resignerade Lagerbring hellre 
från Landshötdinge-platsen i  Nyköping, än att i  Förmyndare-rege
ringens händer, enligt dess ö nskan, Icfverera tvänne dokumenter, dem 

han bekommit i  förvar och lâfyat lemna till  Konungen vid hans myn
diga Sr. 



Lagerbring, ännu återstod: att hellre franträda sitt- ämbete, 
än förblifva verktyg för fäderneslandets fördert',- och att ge
nom en sådan handling gifva en till sin undergång rusande 
Konung, det sista, kraftigaste rådet. Yi ha kallat en så
dan handling ett i dessa tider väl behöfligt exempel af "civilt 
mod." H vad det skulle verkat, hvarken kan eller behöfver 
beräknas. Visst ä r, att, hvad som flyter ur den rätta källan 
för Handlingar, gemenligen bär sin frukt, och vi ha betraktat 
ämnet ej i ett juridiskt, utan i ett moraliskt ljus. Stats-
Sekreteraren Lagérbring ansag ej ett sådant exempel tillhöra 
sin pligt, och, hvad som bör mildra den förebråelse vi ho
nom éjort, ingen af medlemmarna i Konungens då varande 
konselj hade andra begrepp, än han, om sina skyldigheter. — 
Det älven derföre, uti det öfverklagade Litteratur-Bladet nyss 
förut, gemensamt öfver Rikets då varande högsta ämbetsmän 
i samma afseende uttalade tadlet kunna vi likväl ej fraoga. 
Det exempel vi ansett dem värdigt att, innan allt kom till det 
yttersta, gifva, är ingalunda ett, h vars behörighet ensamt in-
skränkes inom den så kallade konstitutionella monarkiens for
mer. Hvad denna formellt utbildat, har i sjeîfva verket sin 
grund i allt samhälles, i all regerings rätt förstådda natur; 
och vi ha med alsigt velat visa det, då vi yrkat exemplet. 
Det är utan tvi&^en sådan, af oss kallad passiv, men 
pligt massig, résistais» hos en Konungs högsta ämbetsmanna 
öm g i fn in g eller JUui. der fäderneslandets välfärd af regenten 
äfventyras, soni säkrast aflägsnar nödvändigheten af den ak
tivaj som är uppror. Eller med andra ord: det är det 
civila modet, som förekommer mili tar-r evolutioner. Och 
man älskar snarare sådana exempel, äfven der författningen 
dem ej fordrar, än att, på båda sidorna om en så kallad re
volution, se, till en stor del, samma maktens organer och 
tjenare, och emellan de gamla och de nya värdigheterna in
tet annat gränsmärke, än — en störtad thron. en 



I:0 5é Maj Månad. 1839. 

Denna tidning, livar af en nummer i slutet af livar je månad 
utgifveSj kommer att innehålla recensioner och öfversigter 

af skrifterhörande till arets Litteratur, 

F a t t i g v å r d s - f r å g a n .  

V i ha motsatt familjen och kommunen — den naturliga 

och den fria associationen. Medeltiden visar oss denna sam

ma motsats i största matt, — såsom kontrasten mellan det 

ver läsliga och det andeliga samhället. 

Feodalismen är Staten, fingerad efter det kungliga hus

hållet. Hvad var t. ex. den första dynasti-förändringen i 

Frankernas rike, hvarigenom M air en, den förste einbetsman-

nen i "det kungliga hushållet, sjelf satte sig på thronen, an

nat än en öfvergång af makten från husbonden till gårds

fogden? Ty Maire het ock fogden eller rättaren pä hvarje 

adelig gård, liksom Drotset var hofmästaren, Marskalken 

eller Connetablen (Comes Stabuli) var stallmästaren o. s. v. 

Dessa värdigheter i det kungliga hushållet blefvo de första 

i staten. 

»TGXrVET AF 

( S e i i e v .  



Under det feodalismen med sin familjo-fiktion allt mer 

upplöste Staten i privatförhållanden, räddade sig det allmän

na och offentliga i kyrkan, — sjelf ur den primitiva, christ-

liga kommunen, ur församlingen ursprungen, sedan kon

stituerande den andeliga associationen föi sig, såsom pi est 
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En så trång form för det hela skulle nödvändigt verka 

menligt. Man hörer ej sällan anhängarne af de feodala tra

ditionerna förekasta det konstitutionella systemets försvarare 

detta systems falskhet, tvetydighet och vanmakt, emedan det 

ej skall hålla det kungliga husbondeväldet i verklig helgd. 

Hvad var eller är denna helgd i de ieodala traditionerna? 

Huru ofta en komplimenterad vanmakt, ett rike i utvertes 

åthäfvor, symboler, ceremonier, underdånigheter, medan de 

förste tjenarne dela sig emellan husbondens verkliga makt? 

Denna haltlösa fiktion upprepar sig i den ieodala romantiska 

poesien. Hvem skulle t. ex. tro, att CARL DEN STORES histo

riskt väl intygade bjeltekraft skulle af de romantiska poe

terna så snart försättas i en slags hederlig tjenstledighet, föx 

att endast förherrligas genom hans krigsråds, hans paladiners 

omöjliga bedrifter? Det är emellertid det underbara, som 

denna slags poesi äfven företer. Uti individuell heroism kun

de den nordiska, med den stora folkvandringens minnen 

sammanhängande, Kämpesagan ej öfverträffas. För den ro

mantiska Riddaresagan, då feodalismen i sig sjelf endast 

var en sammangyttring af enskildheter, återstod blott denna 

öfverdrift af den enskilta kraften, som förlorar sig i det 

fantastiska. Korsfärderna gåfvo visserligen Riddar-romanen 

en högre halt; men den hade redan beträdt den bana, p<t 

hvilken den skulle mötas af Cervantes odödliga löje. 
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skåp,, i allt skarpare yttre motsats mot lekmän och verlden, 

ju mer den inre faran af verldslig besmittelse tilltog, sedan 

kyrkan blef herrskande. Så djup var i den antika familjen, 

med slafveriet till grund, fördomen af racerna, att, uti en kor

poration, hvilken, såsom den christligt-presterliga, inom sig 

öppnade rum och värdigheter äfven för en ofri, familjeför

bindelser ej gerna kunde ingås, utan att meddela eller ådra

ga förakt. Ej mindre fara förestod sedermera från det 

feodala familje-systemet. Feodal-adeln hotade att uppsluka 

kyrkan såsom staten. Det hade redan lyckats den att till

egna sig kyrkans värdigheter, och med det samma förvandla 

dem till verldsliga län. Då lösryckte Päfven Gregorius VII 

presterskapet från adeln. Såret blödde ända till rötterna 

af familjelifvet; så fullständigt hade de feodala afhängigheter-

na genomträngt detta i alla riktningar. Presten måste för

saka egendom för sig, emedan all verldslig egendom var län, 

och innefattade en vasalls underdånighet; hans korporation, 

kyrkan, ägde i stället för honom. Han måste förneka sig en 

makes och en faders glädje; ty hvarje familjförbindelse blef 

ett feodalistiskt band, och förde till en privat och personlig 

underdånighet. Derföre blef kyrkan både prestens brud och 

hans arfvinge. Celebatet -—- länge i kyrkan yrkadt, nu ge-

nomdrifvet — blef priset för hans politiska sjelfständighet un

der Christi ståthållare, såsom chef. Så uppväxte den kolossala 

presterliga korporationen ur den primitiva christliga kommunen. 

Den stora politiska akt, hvarigenom presterskapet lös

ryckte sig fran adeln —— hierark iens egentliga stiftelse un

der medeltiden —• höjde, öfverallt der feodalismen mest 

utbredt sin förstörelse, kyrkan i det allmänna tänkesättet. 



Och genom hviiken annan makt, än dettas, kunde en så djupt 

gripande förändring utföras? Det var också den makt, ge

nom hviiken en Gregorius "VII, en Innocentius 111 ha lva be-

herrskat sin tid. I hviiken annan rustkammare smiddes väl 

deras vapen? Det ar de stora herrskaresnillens profetiska 

blick att förutse hvar dessa ligga beredda. Kyrkans lösryc

kande ur det feodala barbariets bojor hälsades, af alla den 

tidens högre och andeliga krafter, med enthusiasm. Det 

sågs pä verkningarna. Reste sig ej hela occidenten i kors

tagen, på en uppmaning af kyrkans öfverhufvud, att åter 

erofra Christi graf ur de otrognas händer? — Af kyrkans 

sjelf ständighet hade blifvit hennes öfverherrskap. Det 

ena med det andra var den första stora reaktionen mot feo-

dalismen i Europa. I alla riktningar remnade och sönderföll 

dess byggnad, Och de lösgjorda delarna fogade sig, liksom 

genom hemlig valförvandtskap, tillsammans i nya skapelser. 

Det var själen i kommunen, det var den fria förbunds

anden som blifvit lös, det var det korporativa elementet, 

h vars förebild och triumf kyrkan sjelf var, som öfrerallt 

gjorde sig gällande — i samfundJ brödraskapj gillen af o lika 

slag, adeliga, oadeligk, ifrån chevaleriet till den borgerliga 

kommunen. Ingen af dem var från början utan en religiös 

"kafakter. Alla uppstodo under kyrkans gifria eller förutsatta 

skydd.—- Så hade kyrkan, med det samma som den bemäk-

tigade sig feodalsystemets princip, ocli med uttalande af sat

sen, att all makt är ett län af Gudtillika gifvit denna 

princip en utsträckning, som omfattade det fria förbundet, 

liksom det feodala väldet och kommunen, såsom familjen. Det 

var egentligen det tredje ståndets anda, som också blifvit 

legitimerad. — Hierarkien hade derated brutit en. bana, på 

hviiken den sjelf snart skulle blifva efter. 
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Den nyväckta förbundsandan skulle äfven yttra sig i 

försök att återställa den primitiva christliga. kommunen. Ett 

nytt slag af kättare uppstod, h vilkas afvikelse frän kyrkan, 

ehuru äfven i lärobegreppet märkbar, dock i det hela var 

mindre dogmatisk än moralisk, och yrkade, äfven mot pre-

sterskapet, en reform af det christliga lifvet, på Evangelii 

grund. Det var början till den protest ur församlingens 

hvars möjlighet vi pä förhand antydt, Det var mot dessa 

första protestanter, som kyrkan uppställde inkvisitionen; se

dan den först bekrigat dem med eld och svärd. Man ser i 

det ohyggliga korstaget mot Albigenser och Waldenser i sö

dra Frankrike, der andelig och borgerlig frihet tillsammans 

begynt uppblomstra, tillika utbrottet af det feodala hatet mot 

de nya stadskommunerna. Hierarkien, angripen ur försam

lingen, gör nu med feodalismen åter gemensam sak. Oppo

sitionen emellan bägge är hädanefter blott en politisk, be

stämd af vexlande verldsliga interessen. Dermed hade ock 

kyrkan begifvit sig på en grund, der de verldsliga interessc-

na skulle blifva henne öfvermäktiga. —• "V i anmärkte att 

denna första protest ur församlingen utgick från Frankrike. 

Dess lolk har stått främst i den Europeiska samhällsrörel-

sen — främst i feodalsystemet, främst i protesten mot hie

rarkien, främst i kungamaktens seger, främst slutligen i tredje 

ståndets emancipation. Det har merendels varit lyckligare i 

att begynna, än i att fullfölja. 

Den borgerliga kommunen är Städernas •— ej uppkomst 

— men förnoärf vande af egen förvaltning och styrelse i 

administrativt, judicielt och financielt af'seende. De olika hi

storiska teorierna om fenomenet höra ej hit, lika litet som 
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modifikationerna och undantagen från regeln. För de stora 

dragen ansvare vi. Af samma skäl kunna vi ej heller här 

skilja de mer och mindre berättigade borgares sak (patri-

ciers frän plcbejers), en skillnad, hvilken i somliga städer 

från början ägde rum, i andra sednare utbildade sig. Fat

tar inan ämnet från grunden, så ser man öfverallt, i den 

borgerliga kommunen, ett ur den feodala afhängigheteri för-

lossadt samhälle, med ömsesidig rätt mellan likar, i stället 

för en herres vilja., — förändringen framkallad och gynnad 

af de inflytelser, som ofvanföre äro angifna. 

Af synnerlig vigt i detta ämne är, att den borgerliga 

kommunen har måst eröfra åt sig den christliga familjens 

rättigheterj hvilka feodal-adeln hade beröfvat det lägre fol

ket. Det gällde i allmänhet om de lifegna. Och den bor

gerliga kommunen har, i alla de länder der feodalismen full

ständigt utbildade sig, uppstått, till sin talrikaste del, af 

frigjorda lifegna: — denna frihet med eller utan feodal

herrens begifvande förvärfvad, samt bibehållen och skyddad 

genom murar och vapen och borgerligt mod. •— Det finns 

ej ett större bevis på huru djupt kyrkan sjelf legat fängslad 

under feodala band, än dess öfverseende med den omensk-

lighet, som undanhöll den christliga familjens rättigheter från 

den lifegne, d. v. s. från massan af folket. Trälen har ej 

slägtj heter det i gamla Rom. Det bief det samma åter 

under medeltiden. Trälen hade ej egentligen en familj: han 

var sjelf sin herres egerij med hustru och barn. Hans herre 

var hans giftoman, hans barns förmyndare, i allmänhet ock 

hans arfvinge. Den lifegne lefde ej i rätt äktenskap. Det 

Hr bekant, att en lifegen brud måste genom en egen afgift 



*) Leibeigenen ward das Recht echter Ehe nicht zuerkannt; der Ablauf 

des leibherrlichen Rechts auf die erste Wacht oder doch die Steuer 

für Erlaubniss zur Heirath war Sache der Leibeigenen Braut; die Kir

che liess das in Deutschland wie in der gesummten Christenheit zum 

Brandmal für die Satzungen von christlicher Ehe geschehen. Euro

päische Sitten-Geschichte von W. Wachsmuth. 3 Th. 2 Abtli. Leips. 

1835. s. 329. 

**) Till och med borgrarne i Paris hade ej förmyndarrätten för sina 

barn annorlunda än genom privilegium. Cassagnac. Histoire des 

Classes Ouvrières et des Classes Bourgoises. Bruxelles, 1838. s. 134. 

Vi ha sett uppkomsten af stadskommunen. Det åter

står att kasta en blick på den landtliga kommunen, som 
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friköpa sig från herms rätt till löista natten )• Också in-« 

nehöllo de frihref, som stadskommunerna genom köp eller 

uppror förvarnade af länsherrarne, ofta uttryckligen rätten 

för borgerskapet att bortgifta sina barn, förfoga om sin 

füi mogenhet och sjelf ve cirfva **)• Men, oaktadt sådana 

frihref, blef feodalismens fiendskap mot kommunerna out

plånlig, redan derigenom att de öppnade fristäder. Ty 

liksom det under en feodalherre i allmänhet hette: att luf

ten gör egen, d. v. s. att blotta vislandet beröfvade den, som 

ej redan hade en herre, friheten, så hette det snart i stads-

kommunen: att luften gör fri, och den lifegne, som dit 

tao-it sin tillflykt, blef det vanligen, åtminstone efter natt och 
O 

ar. Ej alla städer voro Asyler. I Frankrike under medel

tiden, gjorde vissa städer ansprak pa denna rätt. Andra, 

äfven betydligare, t. ex. Lyon, Paris, egde den ej. Ännu 

år 1760 förde Marquis de la Tournelle en process om utbe

kommande af en till Taris flydd lifegen " ' ' ). 



är den äldsta. Denna tillhörde ursprungligen den Germani-

ska författningen, som var en förbundsförfattning, efter 

den, såsom det synes, för alla Germaniska stammar gemen

samma indelningen i hundrade. Dess uttryck var Hundar i, 

Häradj som är det samma , redan ett skydds- ocli för

svarsförbund för sig, hvaraf flere utgjorde ett större helt i 

Lagsagan> Landskapet, liksom en förening af de sistnämn

da bildade nationalförbundets riket. Allt detta samman

hängde åter med den gamla militärförfattraingen; ty folket 

var landshären. Det var blott den del af detta krigiska 

hela* Iivilken omgaf Konungens person, som genom länesy-

stemet blcf uti eröfringarna öfvervägande, och en utväxt på 

den ursprungliga författningen, hvilken slutligen qväfde den

na. Detta skedde fullständigast i de Germaniska eröfringarna 

pa Romersk grund. Det skedde endast genom reaktion och 

således ofullständigare i de länder, der sjelfva folkstocken 

var eller blef Germanisk. 

Minst sträckte sig älven den feodala reaktionen, till den 

Skandinaviska Norden. Hvarföre i allt livad aristokratien ock

så här, efter utländska mönster, företog, den sa mycket sna

rare skulle stöta pä den gamla, aldrig utplånade folkfrihe

ten, som städerna under hela medeltiden blott voro främ

mande växter i Skandinavien, der än i das stadsbefolknin-

gen är, i lörhallande till landet, så mycket obetydligare än 

i det medlersta och sydliga Europa *'s). 

*) Här Ur Hundrade, heter det i Edda. 

**) Redan i Danmark förhöll sig städernas befolkning till landets 1834, 

som 259 till 1000: i Sverige 1330 endast som 103 till 1000. Berg-



Ej i don borgerligaj, utan i den landtliga kommunen, 

ligger fröet till den representativa författningen. Just 

emedan antikens samhällsbildning mest föll inom stadskom

munen, der hvarje medborgare ej hade långt till torget, kun

de och behöfde ej heller der bli fråga om representation. 

Hos Greken var staden och staten så detsamma, att han 

skilde sig sjelf såsom stadsbo, från barbaren såsom landtbo *). 

Hos Iiomaren, om äfven landtlifvet här hade större vigt, var 

dock ännu i sjelfva verket Rom, den eviga staden, allt. — 

Germanen, Roms fiende, som ej visste af städer, afskydde 

dem länge. Den landtliga kommunen var livad han kände 

och älskade. I)et allmänna förhållandet var i början detsam

ma, som det hvilket länge bibehöll sig i norden. På ett 

allshärjarting kunde ej livar odalman infinna sig, ehuru lian 

der hade stämma, och erkände sig förbunden af beslutet. 

•Sednare ser man, att egentligen de större landtliga kommu

nerna —• Lagsagorna, Landskapen -—- röstade, genom Lag

männen och de dem åtföljande deputerade, på den gamla 

Svenska Riksdagen. Feodal ismen uppslukade denna repre

sentation i det öfriga Europa. 

falt: Om Svenska städernas författning ocli förvaltning, Ups. 1838. 

I Italien öfverväger stadsbefolkningen landets: ett gammalt förhål

lande, som här på eget sätt motverkade feocUlismen. Samma vertan 

hade i Spanien städernas tidiga betydenhet genom striden med Mo-

rerna. England företer en egen sammansmältning af det Fransyskt-

feodala och det Germanistl-fria elementet. Genom den Norrmanni-

ska eröfringen blef här tronans makt med ens så stor, att Vasal

lerna behöfde städernas hjelp. 

*) Benämningen patriot i Grekisk mening •— den som blott hade ett 

Jädernesland, men ingen fädernestad — hade långt ifrån den ädla 

betydelse, det hos oss äge r. Det utmärkte tvertom råhet och barbari. 

Tluaker och Skyther kallade Greken i denna mening patrioter. 



Den omförmälta gamla representationen var så litet nå

gon Ståndsrepresentation, att den snarare kan kallas dess 

motsats. Féodalismen hade ej heller någon egentlig stands-

representation. En sådan uppstod först med feodalismens 

brytning. Ett stånd bestämmer sig först genom fl ere så

dana. Ståndsrepresentation, den må vara ärftlig eller valbar, 

är i sig sjelf en personlig qvalifikation. Den gamla odal-

fr/hetcil var väl också en sadan, men tillika fästad vid odcil-

jordenj såsom slägtegendom. Förhållandet var i detta fall 

det samma för odalmannen såsom för adelsmannen; hvil-

ken sednare, före feodal-adels uppkomst, blott var en mäk

tigare, genom konungaslägt utmärkt, odalman. Ty Konung 

betyder egentligen en man af börd: och derpå lades så 

mycket mer vigt, som kungaslägt var gudaslägt. Ty Konun

garne härstammade från gudarne; hvarföre ock kunglig börd, 

och det namn af Konung den gaf, i början var en verklig-

adelstitel, brukad såsom man ofta ser, äfven utan rike, och 

endast medförande företrädesrätten, att blifva härkonung, 

och omkring sig samla ett hof af kämpar. Härkonungarne 

voro naturlige anförare för den stridslystna ungdom, som, 

ehuru odalboren, ej hemma hade rum att ärfva jord, och 

derföre måste förvärfva den med svärdet. Ty ett inskränkt 

jordbruk och ofta inträffande nöd — de stående orsakerna 

till utvandringarna — gifva styrka åt de både ut- och inländ

ska traditioner, hvilka förmäla att, efter urgammal sed, än 

det yngre folket tvangs genom lottning att söka sin lycka i 

främmande länder, än att en fader dref ifrån sig sina full-

vexta söner, utom en enda, som ärfde honom hemma. Der-

af krigstillståndet med den öfriga verlden! Det är Norrman-

natågens hemlighet, liksom f örmodligen den dunkla orsaken till 
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de tidigare folkvandringar -, som öfversvämmade Romareverlden. 

Vi ha redan angifvit den punkt i det gamla Germaniska sam

hällsskicket —- nemligen härkonungarnes krigiska följe — hvar-

utur i eröfringarne feodaladeln utvecklade sig. Det skedde 

i stort genom feodalismens fiktion af det militäriska Maison 

du Roi för staten. Så fortfor all adel att vara ur Konun

gens luts. Men äfven feodal-adeln förblef fästad vid jorden. 

Jord var, om ej enda, dock hufvudsakligaste län. Med lä

nens ärftlighet blef fullständigt jorden fästad vid mannen. 

Det var fallet så långt vapnens ära räckte. Längre ned i 

feodalsystemet biel mannen fästad vid jordend. v. s. lif-

egen. Odalfriheten utplånades i det feodala Europa. Den 

steg endera till lägre adel eller den sönk i lifegenskap, der 

personen försvann och blef egendom. Sa fanns i sjelfva ver

ket blott ett i makt och län olika g raderad t adelsfolk. —-

Det har funnits en tid, då adeln ville vara och nästan var 

hela samhället. Det var den företrädesvis feodalistiska epoken. 

Det första Ständetj hvilket, såsom strängt personlig kor

poration, söndrade sig ur denna kedja, var pr ester skåpet / 
och det blef först fullständigt såsom korporation genom mot

satsen mot adeln, det vill säga, mot hvad den tiden var det 

verldsliga samhället. Det andeliga ståndet hade aldrig varit 

fästadt vid jorden. Det lösryckte sig äfven ifrån familjen, 

för att endast Iefva i korporationen — en korporation, som 

omfattade den christliga verlden, och hvars interessen, för att 

vidmakthallas, behöfde sammanlöpa i en hand. Derföre vann 

öfverallt den Påfveliga myndigheten på den Biskopliga, och till 

presterskapets reguliera här kom munkordnarnas, af Rom endast 

beroende, milice. Så herrskade slutligen makten på Petri stol, 
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ett nytt världsvälde, med nya legioner. Det liar tiumits en 

tid, då près ter ska pet ville vara och nära var den högsta sam

hällsmakten. Det var den företrädesvis hierarkiska epoken. 

Medan det andeliga ståndet höjde sig bredvid och öfver 

adeln, bröt sig grunden under de herrskande ståndens fötter 

genom det tredje ståndets rörelse, som begynte med att ät 

det lägre hushållet eröfra den christliga familjens rättigheter, 

och slutade med att förvärfva politisk vigt, förande borgaren 

tillsammans i städer, och städer tillsammans i större förbund, 

skapande en ny förmögenhet genom slöjd och handel, och i 

penningen en ny makt. Här fick den från kyrkan utgångna 

korporationsandan sitt verldsliga fält. Städernas frihet hade 

begynt lossa den lifegne fran jorden. Snart fattades landt-

folket af samma rörelse. Bevis de stora fj ond-upproren i 

alla det vestliga och medlersta Europas länder under medel

tidens sista period. Åfven tredje ståndet i detta sitt första 

anlopp vill omgöra samhället eller göra samhälle för sig, och 

i synnerhet gäller detta sista om borgareståndet. Stånden 

äro sättningar af särslcilta rörelser, som öfvei och bredvid 

h varandra bildat särslcilta sociala formationer. Det tredje, 

sist i rörelsen, hann minsta vägen, och sönk tillbaka forden 

nya form, adel och kyrka erliöllo genom konungadöméts se

ger öfver de äldre statsmakterna. Städerna förvärfvade i all

mänhet ståndsrätt. Landt folket återkastades mest i sin poli

tiska obetydlighet, med undantag af de länder, der — så

som i Skandinavien, i Alpernas dalar, i Tyrolen, i Wur

temberg — ett fritt Bondestånd förut fanns och bibehöll sig. 

Ständet skiljer sig från kommunenJ såsom den per

sonliga { An den lokala korporationen. Men man kan ej 
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misstaga sig derpå : politiska äro till sitt ursprung och sitt 

väsende bägge; och vi ha, genom omvägen af en historisk 

framställning, kommit till ett resultat, som i närvarande fråga 

torde vara af vigt. I fall nemligen, hvilket ej lärer nekas, 

f fattigvården äfven är en kommun al-ange]ägenhet ; sa be

ror den till sin rätta verksamhet, såsom all kommunalstyrel

se, af kommunens eget lif. Men detta lif är politiskt, eller 

står i sammanhang med politiska rättigheter. Kommunen var 

till sin början samhället i smått, det första på ömsesidig rätt 

grundade. Nu finnes borgerliga samhället i stort, och detta 

har öfvertagit de stora sociala garantierna, men äfven de smärre 

lokala, som återstå för kommunen, kunna ej rätt vårdas utan 

det lif, som sammanhanget med samhällets stora interesseii 

endast gifver. Kommunen begynte med att vara en politisk 

lifspunkt. Nu mera förutsätter den för sitt eget ett nationellt 

samfundslif, i hvilket den visserligen är en underordnad, men 

icke dess mindre nödvändig och ingripande del. Öfverallt, hvar-

est, äfven i despotiska stater, spår af en kommunalftir fat tning 

finnas, äro de lemningar ifrån en bättre, friare tid. Öfver

allt, hvarest man vill inrätta en sådan â nyo, men endast 

såsom ett slags privat hushålls- och polis-bestyr, utan att 

kommunen blifver en af de enkla formerna för en nations 

politiska lif, föder man döda reglementen. 

Vi ha ur det förflutna kastat en blick framåt. I detta 

sammanhang möta oss Here föremål, som ådraga sig en lika 

uppmärksamhet innan vi gå vidare. 

Vi ha utmärkt Ståndet j såsom den företrädesvis per

sonliga korporationen. Vid lokalen ej bundet, såsom kom-
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mimen, måste det dock äga ett laste; och det fann först 

ett sådant i börden. Det äldsta stånd (eller rättare utkast 

till stånd, så länge det är så godt som det enda) blef ett 

stånd med ärftliga företrädesrättigheter, adeln. Det represen

terade till en början hela det ve rids liga samhället, tills prester-

skapet bröt sig ut, såsom representant af det andeliga. Då 

blef presterskapet den första så strängt personliga korporation, 

att hierarkien äfven lösryckte den fraii familjen. Det tredjej 

mest demokratiska, ståndet utmärkte sig i sin uppkomst der-

igenom, att det först förvärfvade och konstituerade den ofrälse 

familjens rättigheter (den ofrie hade ursprungligen ingen lag

lig familj): dess fortsatta bestämmelse är, att jörvdif va sin 

samhällsställning genom förtjenst; h varigenom ståndsbe-

greppet i allmänhet renar och kompletterar sig. Det blir 

hvarken mera ett slägtens eller ett personens privilegium: 

det är en samhällsfunktionhvilken den personliga för-

tjensten fyller. Dessa funktioners och förtjensters högre gra

der, med de traditioner af deremot svarande tänkesätt, som 

de i familjerna bilda, äro den naturliga aristokrati, som fri

heten sjelf till sitt eget stöd fostrar. 

Ånnu en anmärkning må här finna plats. 

Ståndsbildningen är i allmänhet en produkt af det. sig 

bildande borgerliga samhället. Familjen och kommunen 

deremot äro ursprungligen bägge äldre än det borgerliga 

samhället, och, för att så säga, dess förfäder, kommunen i 

det närmaste, familjen i det äldsta ledet. Men familjen är ej 

blott det första, den är äfven det sista i samhället; den kan 

bli detta i högre och renare mening, än den blott feodalt-

legitima. Och fastheten af den sociala garanti, den äfven på 
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thronen ger, är så stor, att det konstitutionella konungadö-

met alltid blir en gräns, hvars naturlighet friheten, kanhända 

mest efter sina utsväfningar, ledes att erkänna. Åfven den 

sjunkande antika friheten kastade en blick ät denna hamn*); 

ehuru den saknade villkoret för dess uppnående. 

Villkoret är svart och vigtigt nog. Den konstitutionella 

monarkien uppskattas gemenligen såsom ett konstigt, alltför 

konstigt, verk af hvarandra motvägande myndigheter. Den 

beror i sjelfva verket, såsom all jemnvigt inom frihetens verld, 

ännu mer på sederj än på lagar. Men all sedlighets rot 

hos ett folk är familjens helgd. Och för att respektera 

denna i det offentliga h I've t, fordras att den framför allt 

skall finnas i det enskilda. 

*) Om någon gång ett folk störtat en rättvis Konung, eller ock, hvil-

ket oftare plägar bända, smakat sina storas blod, vet att haf och eld 

kunna snarare stillas, än en retad myckenhets otyglade begär! — 

det sjelfsvåld, som de endast hålla för frihet, födas, såsom ur en rot, 

tyranner. Och faktion och parti är blott ett annat slags tyrann. — 

Af de tre regeringsformerna är, i min tanke, monarkien bäst. Men 

bättre än monarkien är en blandning och jemnvigt af de tre sam

hällsformerna. Cicero: de Republics. 
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Denna tidning j hvaraf en nummer i slutet af livar je manad 
utgifvesj kommer att innehålla recensioner och öfversigtcr 

af skrifterj hörande till årets Litteratur, 

F a 111 g v å rds-fr « g an. 

1 fråga om folk-ökningen och dess förhållande till samhäl

lets lycka hafva, sedan början af nittonde seklet, nya öfverty-

gelser bildat sig, i mycket stridiga med de gamla. Man säg 

fordom i en vexandc folkmängd en så ostridig lycka för ett 

land, att man trodde sig böra ingenting försumma för att 

befordra denna tillvext. Det var regeringarnes grundsats 

att söka tillvägabringa detta, genom bade positiva oeh nega

tiva medel. Så gynnades tidiga giftermål, en talrik familj 

blef ett anspråk pä belöning, barnhus öppnades till emotta-

gaude, utan undersökning och åtskilnad, af alla sådana barn 

hvilkas föräldrar ej kunde eller ville draga försorg om sin 

alföda; under det man å andra sidan, genom förbud mot ut

vandring, bemödade sig att hålla den ökade folkstocken inom 

landet. Det blad, som visade summan af folkökningen, an

sågs innebära den säkraste börsen för samhällets ökade väl-

stånd. 

Bladet har i de sanda staterna vändt sie-. Man be-

gynte finna, att ej all slags memiisko-afvel är förmånlio-, att 

UTGIFVET AF 



det kunde finnas en, som var oeli biel eu börda för samhäl

let, att öfverbefolkning kunde vara ett stort, om än möj

ligen tillfälligt, ondt. — Man har gått längre. Man har, 

med detta onda för ögonen, ransakat fordna och närvarande 

tider och funnit, eller trott sig finna, att mail här ej hade 

att göra med ett tillfälligt och konstlad t, utan med ett na
turligt och nödvändigt ondt, och att folkökningen, långt 

ifrån att behöfva uppmuntran, vore en sa öfverbördig kralt, 

att den, i alla tider oc-h med nödvändighet, sträfvade utöfver 

näringsmedlen. 
England, under den vexande bördan af sina fattigtaxor, 

var framför andra egnadt att framkalla upptäckten. — I 

detta land, -—• den egentliga verkstaden för den moderna 

industrien, — hade arbetarens öde och förhallande till jor

den småningom undergått förändringar, hvilka tillsammans-

tagna nu framstå såsom en af de största samhällslivälfningår. 

Den första af dessa förändringar, som vi här taga inom vår 

synkrets, infaller i fjortonde seklet, da ullhandeln, genom 

afsättningen af de Nederländska väfverierna begynte i Eng

land blomstra. En mängd smärre paktare och åboer upp

sades då af jordägarne, hvilka förvandlade de uppsagde hus

hallens åkrar i betesmarker. Den utdrifna hopen, — som 

förökades genom klostrens upphäfvande under Hemik \ III, — 

fann väl till en del sin utkomma i de snart stigande inhemska 

manufakturerna; men till en stor del blef den för sitt un

derhäll kastad pâ socknarne. Deraf de Engelska fattigla
garna, grundade genom en egen akt i Drottning Elisabeths 

43;dje regeringsår! Denna akt bjuder: att uppsyningsmännen 

öfver de fattiga i församlingarne skola, med fredsdomarnes 

medverkan, gå i författning om, att alla oförsörjda, genom 

föraldrarnes oförmögenhet blottställda, barn, och alla perso

ner i gemen, gifta eller ogifta, hvilka sakna medel till sitt 

underhåll, måga .hållas till arbete på socknens bekostnad, 

hvai-s invånare derföre, i mån af behofvet, skulle taxeras. • 

Tidigare än i något annat land (om man undantager Spa-
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Bien) bief fattigvårdsfrågan i  England också afhandlad i  tryck. 

Märkligt är, att en ungdomsskrift af den odödlige Shakspeare 

rörer den, och är den första Engelska i ämnet"). Englands 

störste snillen, en Baco, en Locke egnade det sedan sin upp

märksamhet. Den sednare, som hade offentligt uppdrag att 

sammanställa resultaten af en anställd undersökning om fat-

tigvårdslagarne, afgaf dcröfver ett eget betänkande. Lättja 

och liderlighet äro i lians tanke fattigdomens liufvudkällor. 

I en förbättrad uppfostran finner han förnämsta botemedlet, 

och föreslår derföre inrättandet af arbetsskola]' för de barn 

som äro uppförda på socknarnas fattiglistor. •—• Likväl var 

det onda ännu föga spridt. Anda till början af adertonde 

seklet se vi fattigmedlen i England oftast använda blott till 

underhall för vanföra och åldriga. Man finner ännu frän 

förra hälften af 1'700-talet exempel pä socknar, som måste 

truga ut fattigdel till någon gammal gumma, pä det försam

lingen måtte slippa att deltaga i nästa sockens fattigförsörj-

ning; ty detta var de socknars skyldighet, som ej hade egna 

fattiga. 

Sådant var i England förhållandet, tills den andra för

ändringen inträffade, som ännu djupare grep in i den arbe

tande klassens öde. Denna förändring var allmänningarnas 
skifte frän början af förra seklet Ar 1709 gafs första 

exemplet af ett sådant skifte. Sedermera förekomma dylika 

laga skiften årligen, och under en tid af 120 år hafva om

kring femtusen socknar (hälften af Englands område) sålun

da fått sina allmänningar skiftade. Allmänningarne voro en 

hufvudsaklig hjelp för de mindre Farmers eller paktare, 

*) Skriften, hyars titel vi gifva på Svenska: "Undersökning af besvär, 
framställda af några medborgare i  våra dagar" utkom fürst 1581, om
trycktes 1751, och innehåller den önskan, att arbete snarare måtte 
uppmuntras genom belöning än åläggas med tvång. Shakspeare var 
blott 17 år, då han skref den. Vi hämta underrättelsen ur De Ge-
rando : De la Bienfaisance publique. Paris 1839. 

##) J fr min uppsats i  den Blå Boken: "Om förändringar inom de arbe
tande klasserna i  England," 



men hade i synnerhet blifvit tillhåll för husman (Cotta
gers)j— hvilka cleraf med sina familjer odlade smärre styc

ken. En betydlig folkmängd Lief nu, dels genom allmän-

ningsskiftena, dels genom dcrmed sammanhängande åtgärder 

af de mindre förpaktarnes uppsägning och egendomars sam

manslående under herrarnes eget bruk, kastad på fattigför

sörjningen. 

Inom manufakturerna — till h vilka hela denna frän 

jorden fördrifna folkmängd fann sig naturligen hänvisad — 

inträffade slutligen den tredje och för arbetsklassen vigtig-a

ste förändringen, — genom maskinernas allt vidsträcktare 

användning till besparing af menuiskokraft; hvaraf de förvå

nande verkningarna i synnerhet visade sig från medlet af 

förra århundradet. — Denna sista förändring i den arbetan

de klassens öde — redan en revolution för sig — är sam

tidig med den egentliga epoken för Englands stora rikedom 

genom handel och manufakturer; b vilken dess statsekonomer 

datera frän freden i P;u-is år 1763. 

Ifrån slutet af Amerikanska kriget till början af det 

Fransyska, — ett fredligt tiotal af år, under livilket denna 

nya makt slog i blomma — sön k o likväl fattigtaxorna i Eng

land till och med från sitt förra belopp""). År 1795, vid 

hastigt stigande spanmålspris, under det arbetslönerna förblef-

vo vid sitt förra belopp, och deraf följande stor nöd bland 

den arbetande hopen, föranleddes den stegring i de Engelska 

faltigtaxörna, hvilken, ifrån nämnda år intill den sista omskap-

ningen af den Engelska fattigvården (år 1834), höjde dem 

till den grad, att i somliga socknar de slutligen medtogo 

två tredjedelar, stundom mer, af jordbrukarens hela inkomst. 

1795 ars nyhet i Engelska fattigvården — det så kalla

de Allowance-System **) •— var likväl i sig sjelf blott en 

*) J fr Edinburgh Review, Januari 1831, öfver Mac-Cullocli's Prin ciples 
of political Economy. 

*") Egentligen infördes detta blott i södra delen af E ngland. Till den 
norra, liksom äfyen till Skottland, hyars fattigvård alltid varit buttre 



än Englands, utsträcktes det ej. Hvad Irland angår, sa ä r det, mig 
vctterligen, ännu utan någon allmän fattigvård; och dess tillstånd 
ma bevisa, emot dem, som fördöma fattigvården, såsom statsangelä
genhet ̂ a tt, om en illa beräknad fattigvård är förderflig och äfven 
den hasta ej utan sina stora ölägenheter (emedan fattigdomen är ett 
omit), frånvaron af en laglig fattigförsörjning dock gör det onda 
y är re. 

*) Genom den nya Engelska fattiglagen, och ehuru upphörandet a f un
derstödet för arl/ets/ore fattige ej k unnat, såsom lagen å syftat, f ullt 
utföras, hade dock fattigtaxorna för år 1836 sunkit ti ll 6 mill..414,912 
L. St. Men de remot väpna sig de så kallade Kartisternaj och De
magogerna uppreta hopens passioner i synnerhet mot den nya fattig
lagen, 

**) Au Essay on the principle o f population ; or a View of its past and 
present effects on human happiness. Med den andra omarbetade upp
lagan 1803, fick verket först sin större omfattning. Den sjette, tryckt 
i London 1826, är den sista mig Lekan I a. 
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bokstaflig tillämpning (ehuru pä utomordentliga förhållan
den) af Elisabeths fattiglag, enligt hvilken hvarje socken var 
förpligtad att med arbetsförtjenst förse sina fattiga. Det nya 
imdsättningssystemet bestod deri, att socknen fyllde bristen 
i den arbetslön, hvarunder en arbetsför dagsverkare ej ansågs 
kunna lefva, enligt de deröfver af de kommunala auktorite-
terna på vissa tider uppgjorda tabeller, och denna fyllnads-
undsättniug tillades företrädesvis de gilta, och utföll större, i för
hållande till talrikheten af dngsverkarens familj; h vilket verka
de såsom ett pnemium på de fattigas giftermål. Denna slags 

fattigförsörjning, i ett fall al utomordentlig nöd på detta sätt 
en gång vidtagen, förblef i 40 år, och hade år 1834, då 
den sista reformen af fattigväsendet i England vidtogs, upp-
drifvit fattigtaxorna till 8 mill. 683,461 L. St. 

Tre år efter det i England så vidt utsträckta undsätt
ningssystemet, eller år 1798, framträdde statsekonomen Mal
thus med sin, sedermera fullständigare utarbetade och i fler-

faldiga upplagor spridda, bok kallad: Försök öf ver folk
ökningens principj eller en blick öfver dess fordna och 
närvarande verkningar på mensklig lycka*™). Bokens 
hufvudtanke är den, i början af denna artikel uttryckta: att 



folkökningen långt ifrån att behöfva uppmuntran, tvertom 

natur ligen sträfvar utöfver tillgängen af näringsmedlen, h vi I— 

ken dock utgör dess naturliga gräns "). II var före (det var 

den följd Malthus drog af principen) — detta befolkningens 

öfverskott, om det ej af moraliska band hämmas, måste för

tära sig sjelf genom elände och last. 
Dermed syntes de bägge sednare, da det mo) all sket 

återhållet ej alltid kunde påräknas, — äfven hafva fått sin nöd

vändiga plats sig anvisad i sam hället. Att de det voio gamla gästei 

bade man tillräckligt sett: att de voro hemma i huset ville 

ingen kännas vid; och en strid uppstod både om den fram

ställda principen och de dcraf dragna följderna, h vilken, med 

häftighet förd, äfven ur theologiska grunder, emot en af de 

•välvilligaste män (sjclf prestman), slutligen synes bilagd derhän, 

att principens sanning i det hela måst erkännas, men att dess 

olyeksföljder, ehuru föremål lör billig fruktan, likväl icke, 

kunna antagas vara oundvikligt, nödvändiga; hvilket författa

ren äfven antydt. 

Saken har både sin ljus- och sin skuggsida; och om 

äfven dess förste framställare, ti vars arbete 

tillräckligt hänvisat på den förstnämnda 

med kan sägas luta till en ytterlighet, just emedan han hade 

att bekämpa en hittills gällande motsatt, så finnes likväl 

denna ljussida i hans ämne och är egnad att frambryta just 

ur dess mörkaste skuggor. — Menniskan är ej ett så latt-

iärdt barn, att hon ej skulle behöfva nöden til! läromästare. 

Och det gifves slutligen ingen skarpare väekare på mensklig 

verksamhet än denna befolkningens naturlag att sträfva utöf-

ver oränsorna aï de för , hand varande nät mgsmedlen. Deii 
O 

gjort epok, ej 

om ban till och 

*) V i lemna derhän författarens bekanta geometriska, ocli arithmetiska 
serier, som skola uttrycka måttet af missförhållandet i folkmängdens 
och när ingsmedlens relativa t illvext; ehuru dessa siffcrtal, liksom alla 
sådana, imponerat på dem, som gerna taga siffro r för bevis . — De 
nehålla en soiism, s om här ej är stället att utreda och vederlägga, 
men V i var af det sanna i höken U r oberoend e. 
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iJ(fo-er hemligheten af jordens och dermed menskliglietens fort-öö Ö J 

skridande odling. 
Om vi säge, att den nämnda lagen gäller för det hela, så 

följer deräf likväl ej, att den icke har sina undantag; — men 
dessa äro af en beskaffenhet, att de, rätt förstådda, bekräfta sjelfva 
reo-eln. — I detta afseende ma anmärkas följande: Det kan 
i särskilta fall finnas en af tagande befolkning; — det kan 
finnas en stillastående_, som merendels är förebudet till en 
aftagande; och det kan slutligen finnas två slags vex ande 
befolkning, en till förkofran, en till förderf. 

Aftagandet inträffar vid beröringen mellan ett vild,t och 

ett odladt slägte, och blir del förras lott. Vi vete att 
bäwo-e dessa termer äro relativa. Emellertid användes den 
förra gemenligen på hvarje menskligt tillstånd, som ännu 
lio-ger bortom åkerbruket, således på nomaden, herden, jä
garen ibland folken. Beröringen emellan dessa och åkerbru

karen innebär merendels fiendtlighet, en tyst eller öppen, 

och som slutas med, att nomaden, äfven om han uppträder 

såsom eröfrare, går under, eller utplånas genom beblandelsen 

med odlaren, oeh så. vidt deras gemenskap sig sträcker. Sådant 

plägar utslaget blifva af beröringen, om den pa ena eller an
dra sidan leder till öppen fiendtlighet*. Den tysta af blotta 
grannskapet är ej mindre verksam, och för nomaden förderf-
ligare i samma mån, som han i sjelfva nomadlifvct star lä-
o-re, och afståndet således emellan honom och odlaren är b 7 

större. Ty äfven nomad-lifvet har sina grader, från fiskaren, 

som står lägst, till jägaren, till herden, hos hvilken sist

nämnda den bestämdare egendom redan begynner yppa sig, 
som hos de förra ännu. blott har de trångaste gränser, och 
först med fasta boningar far sitt egentliga område. En utfallen 
led i denna kedja är i nomadens förhallande till odlaren d en 
förres så mycket bestämdare förderf; emedan den gör offergån
gen så mycket svårare. Norra Amerikas jägare-nationer, bre-

devid den Änglo-Amerikanste odlaren, visa., att äfven civilisa

tionen har sitt villebråd, som förgäfves flyr undan till ska-



game, t i l l  ödemarken. — Olycklig mänsklighetens lott, — vore 
det ej menniskans bestämmelse titt i sin egen sak både stupa 
och segra! 

Men segraren må ej förhäfva sig! Bakom honom står 
lians broder •— hans fiende. Och odlarens bana har lör den 
enskilte (ocli den enskilte kan vara ett försvinnande memii-
skoslägte) ej mindre faror, än den jagade jägarens. Striden 
emellan de fasta boningarna och de irrande folken uppre
par sig inom de förras väl bevakade omkrets, genom upp
täckter af nya näringsfång, sedan odlare vid odlare stängt 
om sitt hus, omgärdat sin åker, och fastat den fordom vilda 
jagten och fisket vid sin skog, vid sin insjö. Folket varder 
stort och mycket. Alla kunna ej äga jord. De fråga sig: 
livad äga vi? — De svara sig: Hvad som skapar egendom — 
uppfinningsgåfva, arbete. — Och nöden står öfver deras huf-
Vud, såsom läromästare. Då lösryckes egendomen från jor
den med oemotståndlig makt. Slöjdaren öppnar sin verk
stad. Handeln utbreder sina segel öfver hafven. Omsättnin
gen af alster och varor leder till upptäckten af en alla va
rors vara, eller ger en sådan i penningen sin alltomfatta nde 
verksamhet; och i den rörliga för mö genhetens strid med 
den fasta begynner civilisationens egen inre kamp. 

Hvarenda af dessa stora samhällsstrider, nomadens med 
odlaren, penningens med jorden, har sina offer. Den pro
duktiva, folkökande kraften yttrar sig alltid företrädesvis hos 
den, som har eller får öfverhanden; under det lifskraften hos 
den underlägsne först är stillastående s sedan af tagande ; 
och detta äfven tidigarej än enligt naturens vanliga gång. 
Förhållandet gäller ej blott successift och på längden, utan 
samtidigt och på bredden; så att folkökningen alltid vexer 
mest, endera hvarest de gamla näringsfången ännu lemna me
sta utymme, eller hvarest nya upptäckas. I det hela är det 
generationer, som vinna pä generationer, ej bio» genom för
gängelsens vanliga skiften, h varigenom ungdomen alltid efter
träder ålderdomen på jorden; det är med h varje nytt närings
fång en i det hela talrikare generation, som bryter fram och 
ger sig luft, sedan den så länge trängts mot gränsen af do 
gamla näringsfången, tills den nya upptäckten bli Iver gjord. 
Tusende ströfva i denna afsigt oupphörligt på den gamla ci
vi l i sa t ionens  y t ter s ta  förpos ter ,  och hvar je  deras  s teg  f r a m å t  
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kännes älven bakom dem i sina verkningar, och mycket hav 
redan skett, livarom man i eftertruppen ännu ej har anm»-. 

Vi torde genom det anförda ha upplyst undanta'>(>n med 
de aftagande och stillastående befolkningarna, och huru-
ledes dessa undantag i sjelfva verket bekräfta principen. 
Återstår att kasta en blick på den slags folkökningsom in
nebär sitt eget jörderf. 

Vi ha talat om nöden3 såsom läromästare. Att den kan 
vara en god, lärer ej nekas; men oemotsägligt är den en 
sträng, och föga skonsam mot de svaga. Dessa gå likväl äf-
ven fram med de starkare ; ty samdrägt är i alla menskliga 
företag sa god som seger, och det är lagd en •välsignelse på 
h varje menniska, som hjelper någon med sig fram. Först 
då viljan dertill mer än förmågan fattas, uppstår detta allall 
af folk — liksom ci vilisationens marodörer—- b vilka , i sjelfva 
verket, om ock skenet hos somliga är annorlunda, lefva ej 
niedj utan mot sina likar, nemligen i lättja, på plundrm«-
och rof. —• Vexa dessa till ett betydligt antal, så begynner 
ock de svagas olycka och fall; ty hvarje stark af de illvil
liga tager med sig många af de svaga. Då uppstår en 
egen nöd uti nöden,-—•den oärliga nöden,—som först gör 
älven den ärliga nöden skamlig. Då förlorar slutligen ock 
fattigdomen sin adel i samhället (den ärliga har en sådan), 
och i sam man verkan af olyckor och brott uppstår ett slägte, 
derutinnan under djuren, att det ej drager omsorg om sin 
egen afföda, h vil ken derföre blifver lika talrik, som eländig 
och kortlifvad. Man kallar detta slägte pöbel. 

Mange se uti den nya tidens industriella riktning huf-
vudörsakeu till denna, visserligen nu mer än förr med skäl 
öfverklagade, pobel-alstring. Den framställes såsom en be-
dröllig frukt af den rörliga förmögenhetens vunna öl ver v i «t 
oiver den fasta. Men vore den nämnda åsigten i a llo sann, 
sa skulle fenomenet vara främmande för alla de länder, der tvert-
0111 den fasta förmögenheten bestämt har öfvervigten. Men sådant 
ai ej oi. làllandet. En blott jordbrukande folkmängd, och (hvil-
l
u

S;a nierendels händer) delande sin jord nästan i 
oanc ig iet , kommer just, i följe af sitt fasthängande vid jor
den, snart till en överbefolkning, som blir pöbel, och en 
löga mindre^ fruktansvärd än manufaktur-pöbeln. Irland 
visar prof på denna ytterlighet, liksom de Engelska labrîl s 
distrikterna på den motsatta. I Asien lemna China och Ben-



galen exempel pâ högst talrika, ända till yttersta knapphet 
på åkerbruk lefvande, populationer, och i dessa länder med 
urgammal odling frambringar en missvext grufliga förstörel
ser, på långt när ej att jemföra med Europeiska handelskriser. 
Bevis nog, huru farligt och osäkert för ett folk fasthallandet vid en 
enda näring, —* v ore det ock modernäringen, jordbiuket • * 
är! Bortom det civiliserade tillståndet äro fiskarlifvet, jägar-
lifvet, herdelifvet underkastade ännu osäkrare skiften. Också 
herrskar här en enformighet i förvärf, som ingenstädes inom 
civilisationens område ens är möjlig. Felslåendet har också 
förskräckligare följder. Sysselsättningen med/ere i livarandra 
oripande, hvaraudra understödande näringsfång, är livad som 
mest befordrar menskligt välstånd. Derföre är, utom civilisatio
nen, äfven dödlighetenj i förhållande till folkmängden, störstj 
liksom inom civilisationen, och i mån af dess framskridande 
mindref h vilket vill säga, att menniskans naturliga lifslängd 
vinnes af allt flera, under det den våldsamma, af olyckliga 
omständigheter förorsakade, döden blir sällsyntare. — "Det sy
nes nu vara ett afgjordt faktum säger en at de nyai e iöi -
fattare, som mest sysselsatt sig med dessa ämnen"') att i 
de länder, der civilisationen gjort de största framsteg, tillika 
det största aftagande i dödlighet blifvit observeradt. • En 
canska kunnig Engelsman, ehuru sjelf t illhörande det politiska 
parti, som företrädesvis plägar upphöja det gamla, skrifver 
likväl nyligen : "Den stora rörelsen i Europa, under det sista 
half va århundradet, till en högre grad af civilisation har öf-
verallt varit åtföljd af en förminskad dödlighet, och detta i 
synnerhet bland barnen **> — I sammanhang hvarmed anfö-
res I "att dödsfallen under fem ars ålder nu äro dubbelt mindre 
än för hundra år tillbaka i England. Man må tillskrifva 
särskilta orsaker, t. ex. skyddskoppornas införande, sa stor 
inflytelse man behagar på delta sista; sä står likväl fast, att 
den hufvudsakliga erfarenheten, nemligen den minskade död-
li'rheten i det hela (oaktadt de stora krigen) ej kunnat äga 
rum, om ej den nyare industriella riktningen öppnat möjlig
heten af ett större välstånd för flera än förr. — Och 
detta resultat låter bevisa sig äfven i fråga om maskineniaj 

*) Q uetelet. Sur l'homme et le développement de ses fa cultés, o u Essai 

de physique sociale. Bruxelles 18.36. 

**) Quarterly Review, Mars 1839. State and prospects of Asia. 



*) Don BIS boten s. 77. 
**) Lancashire hade år 1700 omkring 106,000 i nvånare, hvilka 1750 hade 

vext till 297,000. Under de följande femti åren uppfunnos ångma
skinen och spinnsmaskinen. År 1800 yar folkmängden i detta Gref-
skap 672,565 o ch år 1831 hade den stigit till 1,3.56,854. Det är den 
hastigaste folkökning i Europa, och kan i Amerika endast jemföras 
med tillvexten i Kentucky och Illinois. 

hvilkas verkan pä arbetarens öde blifvit med så mörka lar

ger skildrad. 
Det m;t tillåtas oss att bär upprepa följande ord ur en 

ej längesedan utgifven skrift Hufvudfragan blifver: är 
den nöd och last, som varit och ännu ej upphört att vara 
hopade i faktorierna, en nödvändig, eller blott tillfällig och 
öfvergående följd af maskinernas införande? — Hvem skulle 
ej helst vilja tro det sednaré? Maskinernas uppfinning och 
fullkomnande äro ju en triumf af menskliga förståndet! De
ras närmaste verkan, eller besparingen af fysi sk menniskokraft, 
måste ock ofelbart vara ett godt, då derigenom nytt utrym
me beredes åt intelligensens verksamhet. Att det ligger na-
"ontin"- oemotståndligt i hela riktningen bar ock redan erfa
renheten visat. — * H varje brytning af arbetskraften ur vanliga 
banor har alltid varit åtföljd af en protest å den arbetande 
klassens sida. Nästan bvarenda förbättring i maskineriet har 
i England haft med sig uppror af arbetsfolket, sammansätt
ningar att icke arbeta utan för en viss föreskrifven dagslön, 
förstöring af maskiner och hela fabriker. Allt sådant har, 
utan undantag, slutat dermed, att arbetarne måst underkasta 
sig sitt öde; ja de ha försvårat det onda, mot hvilket de upp
rest sig. Sjelfva deras sammansättningar ha blott gifvit ny 
retelse åt uppfinningsgåfvan att spara arbete, och arbetaren 
har ofta måst återvända till verkstäder, försed de med maski
ner, öfverträffande dem, han angripit och förstört. A an
dra sidan far denna underkastelse ej endast tillskrifvas nöd
vändighetens tvång. Det måste dock finnas någonting i 
mängdens intere'SSßj som allt mer försonar dem med ma
skinerna. Ett sådant motiv ligger för en dag: de föda fle
ra. — Det är i synnerhet i manufakturdistrikterna, som Eng
lands folkmängd till en så förvånande grad tilltagit ||)< —• 
Denna omständighet är ej den enda. Arbetarne ha klagat, 
att maskinerna minska dagspenningen. Dc måste slutligen 
finna, att denna minskning mer än ersättes genom ökad ar-



betsförmåga i produktion af varan, hvilken ökar deras för-
tjenst. •—• Föt- löga mer an ett halft århundrade var Brittiska 
bomullsmanufakturen ännu i sin barndom: den är nu den 
största och vigtigaste i Brittiska riket. Afven Indien, oaktadt 
råämnet der är hemma, arbetslönen ytterligt ringa , och skick
ligheten i väfnad af ålder berömd, har ei kunnat utstå tät-O " 
lan med den Engelska konstfliten. — En bomullsspinnare för-
tjenar nu mer än för tio år tillbaka, och med mindre ar
bete. Så mycket liar den oj em förligt större qvantiteten af 
den producerade varan verkat; hvadan kalkulatören ock an
ser sig fullt berättigad till den slutsats, att förbättringar i 
maskinerna måste öka både fabriksägarens och arbeta
rens profit *). 

Jag tror mig med skäl kunna antaga: att icke i nå
gon tid flerfalcligare utvägar till arbetsförtjenst för 
livar och en, som vill arbetafunnitsän just i den 
närvarande. Industriens utveckling i alla riktningar rätt
färdigar antagandet. De nyss anförde vigtiga fakta förklara 
och bestyrka det. Det är vår tids obestridliga vinst. Att 
denna vinst tillika ännu är äfventyrlig och ställd på ganska 
svåra vilkor, som bvarje ögonblick hota att förvandla den 
för den enskilte i förlust, nekas ej. Ilvarje tid har i detta 
afseende sitt vinst- och förlust-konto. Vår spelar otvifvelak-
tigt det högsta spelet. Men innan vi försöka att närmare sc 
in i detsamma, kastom ännu en blick på det förflutna! 

Feodalismen hade sin vinst och förlust. Den höll 
massan på en gång i armod och träldom. Ett af de vanliga 
namnen på bonden, på handtverkaren under medeltiden är 
clen arm e_, eller fat tig-folket. Men om detta armod stod 
på eländets gräns, och ofta inom denna gräns, så fanns lik
väl i herrarnes eget intéressé ett återhåll mot dess öfvermåt t : 
sla-fveu var deras förnämsta egendom, och användes, men 
vårdades också, såsom egendom. 

Hierarkien hade sin vinst och förlust. Den upp
muntrade men sid i ga sjelfverksamheten genom ingen ny rätt, 

*) I den berättelse, som en Engelsk Parlamentskommission afgaf öfver 
bomuHsfaktorierna, har en M:r Cowell jemfört uppgifter och r äknin
gar från 151 sa kallade Cotlon-mills, som tillsammans sysselsatte 48,645 
arbetare. Resultatet var det i texten nämnda, oaktadt de fallande 
prisen på f abrikaterna : ett fallande, som dessutom godtgöres af det 
fallna priset på de förnämsta lifsförnödenheter under samma lid. 
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men den mötte eländet med förbarmande. De första stora väl
görenhetsanstalter äro kyrkans. Ocli om denna välgörenhet 
gjorde skilnad emellan lättingen och den arbetsamme, emellan 
den sj el flor vållade och oförvållade nöden, sa hade den deremot, 
genom de andliges och klosterlefvernets frivilliga armodi 
allmänheten förädlat fattigdomen i dess egna ögon. 
borttaga den ärliga fattigdomens blygd och dermed läka dess 
inre förbittring blir alltid en uppgift för h varje tid, som den 
på ett eller annat sätt måste lösa, och som det innebär-
stor fara att vårdslösa. 

Det tredje ståndet har haft och har sin vinst och 
förlust. Det bar i städerna begynt det stora verket af 
lifegnes emancipation. Det har i allmänhet visat att 
skan ej är egendom, utan skapare af egendom; h vårföre 
ock skapade en ny förmögenhet, den rörliga, i motsats 
den fasta, men födde ock derigenom en ny rörligare, 
onivexlingav underkastad, både rikedom och fattigdom. 

I allmänhet efterträda ej blott h varandra de samhälls
bildningar, som tillsammans utgöra Ståndende upprepa sig 
i hvarandra, ehuru motsatta de i d eras första ansats synas vara. 
Sa lossade hierarkien på feodalismens band derigenom, att den på 
sig sjelf, såsom redan blifvit anmärkt, öfverllyttade dess prin
cip; hvilken derigenom fick helt andra följder. Så har i 
tredje ståndets sträfvande redan från början äfven de 
ser visat sig verksamma, som i den feodala ocli hierarkiska 
perioden voro <le herrskande. Det verldshistoriskt så vigtiga 
Europeiska kolonialsystemet — föranledt af Indiernas 
upptäcktj •— blef i sin början och fortgång ett gemensamt 
verk af adelig, presterlig, borgerlig anda, af heroisk förvä
genhet, af religiös enthusiasm, af merkantil spekulation. Man 
fick deruti på en gång en ny källa af rikedom och tillika en 
afiedare af den europeiska fattigdomen. 

H varje tid har baft egna sådana afiedare; och den mo
derna kungamakten, som blef medeltidens arfvinge, och un
der en yttre enhet kufvade dess i inre strid tröttade 
satser, har ej heller kunnat vara sådana afiedare förutan. De 
stående armeerna och sjöfarten blefvo monarkiens afled-
ningsmedel. Under geväret! eller till sjöss! •—* s ade man i 
hela Europa till den förlorade sonen, till lösdrifvaren. Det 
var den tidens korrektionsinrättningar; och de ha för sin tid 
ej illa svarat emot ändamålet. 



Af ledaren för vår tid visar sig uti den erfarenhet, 
hvilken vi ställt främst i detta tidehvarfvens vinst- ocli för
lust-konto, nemligen i de nu för tiden vida mer än förr 
mångfaldigade utvägarna till arbetsförtjenst, genom industriens 
Utveckling. — Den finnesdenne afledare; — men den är 
till sin verksamhet hvarken reglerad eller försäkrad 

Det kommer äfven deraf, att var tid är en ofvergångs-
tidj en af de tider, i hvilka civilisationen lemnat sin sist in-
nehafda basis för att sätta sig på en annan; och h varje så
dan mellantid är företrädesvis utmärkt genom en frambrytan
de ström af förstörelse, pä eftersvallet af hvars vågor sam
hällena länge kringkastas. Med korstågens ström bröt sig 
feodalismen, med reformationskrigen bröt sig hierarkien. 
Med revolutionskrigen i våra dagar frambröt slutligen den 
af kungamakten först gynnade, sedan hämmade, tredje stån
dets kraft; och det synes redan förläget öfver den seger, det 

blott till en del vunnit. 
Förlägenheterna och olägenhetertcrna i detta afseende äro 

både många och stora. Vi vilja genast nämna en. Förlop
pet är, att borgaren ändtligen vunnit på adelsmannen och 
presten. Men nedanföre borgaren i samhället är också ett 
j'olkj, —- nemligen det sa kallade folket ett folk, hvais 
arbete bereder skördarna, och fuktar verkstäderna med sin 
svett ett folk, hos h vilket både mensklighetens råhet och 

dess första enklaste bebof afprägla s ig;  och till dessa enklaste 
menskliga bebof hörer äfven något att akta3 att vörda. 
"Väl bekant med de nödtvungna uppoffringarne finner det 
företrädesvis föremålen för denna aktning och vördnad i för
mågan af de frivilliga; och här var den ursprungliga 

hemligheten af de högre ståndens makt. Ty bade krigai ens 
och préstëns kall är stählt på I if och död, och derigenom 
upphöjdt öfver bägge. Domaren„ i .  den samvetsgranna ut-
ö( 'niu°en af sitt kall, står ej mindre högt. Sådant känner 
och förstår massan, och följer, ocli låter till en tid äfven 
tygla sig genom skenet, om ock verkligheten i dessa högre 
regioner" allt mer går förlorad. Den aktar naturligen Stån
det hos presten, domaren, krigaren; den aktar icke ståndet, 
såsom sådant, hos den endast pa lörvärf ställda boigaienj 
ehuru den kan akta menmskan uti standet. Hvad mecc 
återstår då, för ett företrädesvis borgerligt samhälle, att 
af folket vinna den aktning detta förr gifvit at de hö gl & 



klasserna, men hvilken det synes vida mindre böjdt att egna 
ät företräden närmare dess egen krets? Det återstår endast 
att låta menniskans värde genomtränga ståndet. I sjelf
va verket komma alla allt mer ned på tredje ståndets 
grund. Detta stånd är derigenom mer än någonsin under-
kastadt den nödvändighet, på lmlken vi redan häntydt, att 
ersätta och i sig upptaga de andra stånden. Ej förgäfves bä
ras vapnen icke mera blott af soldaten;, utan af medborga
ren: ej förgäfves är kyrkan icke mera uteslutande pre-
sterskapetsj utan tillika allt mer den kristliga församlin
gens angelägenhet. — Kapitalistens beqvämliga hvila efter 
väl förrättadt jordiskt förvärf är icke menskliglietens mål. 
Mot en klass, som skulle våga att så anse det, kastar hopen 
bort sitt lif i förtviflade uppror; — vore det ock blott för 
att emot den betyga sitt förakt. — "Skulle en ny slags bor
gerlig adel —- en aristokrati af vattenbi och drönare — ha 
vi en gång sagt *) — vilja bilda sig af en sådan klass, så 
är den i sjelfva sin uppkomst förlorad. En adel har upp
kommit i verlden, emedan lian ursprungligen var ställd på 
pligterj som ej kunna betalaSj och derföre var äran hans 
själ och ej annorlunda kan han existera. Men slutligen kan 
lifvets räkning för ingen saideras, om mail ej betalar med 
sin person; och äfven borgaren måste lära sig — vid straff 
att eljest med nesa fördrifvas från det rum, på hvilket sam
hällets utveckling honom ställt, — att det är denna betalning, 
som sist erfordras, — att han ej är till, för att, för lega, åt sig 
beqvämligen låta administrera försvar, liksom själavård och 
rättvisa, utan att vara, genom dygder, om ej genom embete, 
tillika soldat för sitt land, prest för sin familj och domare 
i sitt hus. I sjelfva verket, om ett medelstånd alltmer 
intränger på de förra ståndens område, så kan detta endast 
bibehålla sin plats och med sig förbinda de förra, derigenom 
att det söker i mensklig enhet förbinda deras dygder." 

Vidare : — de orsaker, som fordom hämmat eller varit 
afledare för fattigdomens faror för samhället, hafva i vår tid til l 
största delen endera förlorat sin verkan, eller till den grad förän
drat natur, att de befordra livad de fordom tillbakahållit. Vi räk
nade bland dessa fordna till utseendet hämmande orsaker till och 
med slafveriet, emedan fattigvården, såsom allmän angelägenhet, i 

*) Lit teratur-Bladet  för September 1838.  



'mycken 
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slafstaten föga besvärar ; ehuru vi ej vilje lägga allt 
vigt på den omsorg, sum egnas åt s!.ai'\ViV, såsom sin 
dom. Slafvèrict är det st'ümtoa mcnskligä éländfef. 
tro, att detta elände ej finnes, derföré Eftt detic ke ens liar, ert'röst,- ,j 
Det liar fatt en sådan i man af sL afvaimas emancipations Eläiidiat 
'liar blifyit högljudt, men lidandet i sjelfva verket mindre, Hwtd 
religion och moral ännu ej kunnat Uträtta; till slafvcriets afskäf-1  

fände, skall ändtligen egennyttan nödgas fullbörda.: I den män- ' 
det fria arbetet utvecklar sig, blir slcifarbetet dyràré.'-Det- • u 
synes vara Amerika, 'som. ställde bägge brcdévid h varandra, fö,r-- . -ùj 
behållet att först göra denna erfarenhet *). — Sa samntanbäiS;-, 
o-er allt^ i civilisationens gäng, och 'fördömeTsen. öfvcr- omensk-* -;v| 
liga inrättningar inbryter öfver dem småningom från alla s,]-
dor. -Vi saknade, ibland de fordna aflcdamle oteaikcpia, tu«- • /,; 
rarkiens stora- vä lgörenhetsanstalter t. ex. klostren. •A(X'ènf,d<îèsa," i  • , fi 

allt mera urartande, ha slutligen befunnits snarare bcfoPdra del 
onda de voro ämnade att mildra och proWste p gmotsjelfvä deîv 
princip, hvarpå de varit grundade,, har med. liden visât -sig 
foga mindre verksam,;,,! det katolska/, än i det protestantisk«^ 

•Europa. Vi räknade, ibland den farliga fattigdomens afledare,\ 
äfven de stående arméerna. Man klagar nu ofVcif^tTe^^som1 

ett hufvudskäl till nationernas förarmande. Vi räknade dit ko lo— 
nial-systémet... Mcn c len .i syHner|iet till Norra Amerika fortgående 

' emigrationen befriar Europa blott {¥an en nästan- omärklig del? 
af ci) ständigt vexande io ikinäirgd. K rigM sjeï t'• 11 v i Li r slutligen t 
på. geväret, i "löi^htän på 'de stora santhällsM^öfuaä ' lösötHg.' 

.. Så sammaustämn^t'-'-«H't att göra dessa till en inre • an.g-élägqu-
lict. —- Och emot alla .dessa ölägenheter ha vi. med" afse&ndc' 
|->å vårt ämne, nieflt kunnat hänvisa på en enda vår tids föi- r 

del: en mer än förr öppen oa/i m/uigfaldig tillgäng pä-
arbetsförtjenst för den arbetsföre och arbétsviltigé. 

Men finnes verkligen denna fördel •—(hvilket vi• tro oss 
halva buvisat) .oc h begagnas cteri, såsom déiv-- bör och kan ;• 
fä--toi de ock falrioä ,h dsirågans förnämsta <S^irghefci ej hellçi 
lur \ai tid un oof\cn mnelioa. j|P ; 
~ " Jjllämpffl^g^k' häraf -itfanga afsèen-

den eoina, föriiSlanden skola Ä«äripst:«föj:^Rä.^ W . •'? -•' •v- ö : ., :< : * w ' • 
•  ;  :  -  ; ; : i  %  • • •  ^  '  >  u t ,  

I . *9 J;fï Tocqucville, De la D emoftra|iiè en.^^lrifîîê , 

STOCKHOLM. P.  A. N ORSTEDT & SÖNER. 



UTGIFVET AF 

F e m t e  A r t i k e l n .  

arbets-En mer än förr öppen och mångfaldig tillgång på 

förtjeust for den arbetsföre och arbetsvillige sade vi vara var 

tids afledare för fattigdomen. Den finnes — tillade vi — 

denne afledare; men den är till sin verksamhet hvarken 
reglerad eller försäkrad. Ifvad dertill, i vår oförgripliga 

tanka, skulle fordras, återstår att säga; men, da vi önske 

säga det i synnerhet med afseende på fäderneslandets egna 

förhållanden, måste vi ännu en gång vädja till våra läsares 

kanhända nog pröfvade tålamod, då vi fråga: hvilka äro dessa 

egna förhållanden ? 

De ligga både i Sveriges natur och historia. Dc na

turliga egenheterna kunna alla samman fa ttäs der uti: Den 
Skandinaviska halfön är odlingens nordligaste hem på 
jorden. I Luleå Lappmark har Quickjocks fjälldal, under <67 

graders 20 minuters polhöjd, ordentligt åkerbruk. Korn har 

någon gång gifvit ända till 48:de kornet. Potates-odlingen 

drifves med fördel. Vid Enontekis, under 68| grads polhöjd, 

skördas ännu korn och trädgårdsväxter: i Norrska Finmar-

m .  t e i l e t .  

Wi® ». Jplf Månad. f§3S. 

Fattigvårds-frågan. 

Denna tidning ^ hvaraf en nummer i slutet af livar je månad, 
utgifves j kommer alt innehålla recensioner och ofversigter 

af skrifterj hörande till årets Litteratur. 



ken, till oeli med initier den 70:de graden. — Öster och ve-

ster om oss, under samma latituder, förändras förhållandet 

betydligt. I Siberien upphör allt åkerbruk litet ofvan om 

Tobolsk under 60:de graden, och i Canada redan, under den 

51:sta. Peking, under lika bredd med Neapel och med lika 

varma somrar, har vintrarne kallare än Upsala. — Hvad ock 

orsaken ml vara, -—• endera vårt lands nästan hafs-omflutna 

läge; ty hafvet, som aret om bibehåller nästan samma värma, 

emedan solen ej verkar pa djupet., mildrar vmtiarne eller 

jordens egna värma, som hos oss, ehuru utan tecken till 

volkaner, likväl för det nordligaste Skandinavien är 2 gra

der, för det sydliga ungefär 1 grad högre än luftens medel-

värma, — eller inflytelsen af en gammal odling, — eller tro

ligast alla dessa orsaker tillsammans; nog af: den Skandina

viska lialiön är af alla så nordligt belägna länder det af 

naturen mest gynnade. 
"Det är, för att förstå ett folk, — ha vi en gång sagti,f) — 

väl värdt att' betrakta den natur, h vari det lefver. Det är 

så mycket nödvändigare, ju mer denna natur äger någonting 

utmärkt, outplånligt af menniskohand, och derigenom yttrar 

en så mycket mäktigare inflytelse, med hvilken menniskan har 

att kämpa, eller hvilken hon måste underkasta sig. I de 

måttliga luftstreck äger naturen inom sig den största mång

faldighet, och går genom sin bildsamhet mest menniskans 

flit och konst till mötes. I polar- och eqvatorial-länder åter

tar den deremot sitt eget välde, och herrskar med en sträng, 
ofta förskräcklig spira, under hvilken menniskan måste böja 

sig; hvarjemte allt här tillika får en mäktigare enformighet. 

Den heta sandöknen är ej mer beboelig än den eviga snön; 

och om äfven en lågande sol framkallar ett öfvermatt af det 

fysiska lifvet, så är detta i de varmaste länder ej sällan lika 

underligt för menskliga odlingens framsteg, som naturens 

de kallaste. Den Skan-förskräckliga fattigdom och vildhet i 



113 

dina viska halfön är redan till en del ett polarland; ehuru 
tillika det mildaste och bäst begåfvade på jorden under lika 
nordlig bredd. Om härutinnan naturen varit oss hevageri, 
sä påminner hon oss likväl, att vi äro grannar till de nej
der, der hon ensam herrskar, och föraktar all mensklig konst 

och allt främmande herravälde. 
Efter vintrar räknade vara förfäder årenj med namn 

af den drygaste delen för det hela. I sjelfva verket är det 

vintern, som bestämmer det nordiska hushållets karakter. Det 

kan ej lefva för dagen, det måste lefva för året, och under 
den vida längre delen af året på det förråd, som under den 

kortare delen blifvit samladt. Den för- efter- och omtanka, 
ett sådant förhållande nödvändigt påkallar, kunde ej länge 
lita på jagtens och fiskets osäkra vinster. Sjelfva den nordi

ska boskapsskötseln fordrar en vinterproviantering. Sa upp

täcktes tidigt den lyckliga egenhet hos Svenska jorden, att, 

oaktadt det högt nordliga läget, inbjuda till odling och med 
det samma till ett hushållssätt, som företrädesvis tillåter att 

samla förråd. Deraf åkerbrukets obestridliga ålder i Sverige. 

Och man tycker sig, son elter far, kunna följa den gamla 
Svenska odlaren i spåren. Han var först half Nomad, äfven-
såsoni åkerbrukare. Svedjandet är ett nomadiskt åkerbruk. 
Den fruktbara slätten, sjöstranden, åbrädden lackade, fastade 
honom. Omkring hans stuga röjdes hans åker, och tomt bief 
första gången tegs moderför att tala de gamla lagarna.s 
språk. Af hans hem blef hans hemman, med länge obe

stämda gränser. Här var vinterstugan ocli boden för vinter-

förråden, under det hans sätrar, hans fäbodar, bredvid de 
betesmarker, som i skogarne uppstått på svedjelanden, tid
tals förblefvo sommarvistelser för honom sjelf och hans hus
håll, eller en del deraf, såsom ännu sker i Norrland och i 
allmänhet i Sveriges skogsprovinser. J^ärscidet, företrädesvis 
det bråmognande kornetvar tvifvelsutan första sade. Höst-
sädetj med sin förtröstan på ett lifs-frö, som vintern blott 

täcker, men ej skall släcka, — en skön förebild af ett högre 



liopp — är, liksom bruket af de sädesslag, hvilka dertill si<T 
° t? 

egna, Sednare. Atinn år 1466 kallar ett påfveligt bref till bi

skopen i Strengnäs hvete och råg för "nya och ovanliga 

sädesslag ofvan om skogen Kolmorden, af hvilka man icke 

borde försumma att äfven taga tionde"; och, om äldre intyg 

bestyrka att dessa sädesslag från Göta rike tidigare funnit 

vag äfven till det egentliga Sverige, så visar det anförda åt

minstone att de der länge voro sällsynta. 

Vi ha tecknat det naturliga grunddraget i det nordi

ska Iifvet. Det är en öfvervunnen vinter. Återstår att ut

märka det historiska. Det är en med arbete förvärf vad 
ödäiråttj emedan Svenska jorden aldrig blifvit eröfrad'. 
Äfven den gamla invandringssagan om Oden och hans Asar 

talar om fredlig kolonisering, ej om ett våldsamt underläg

gande. Kriget har visserligen haft en allt för stor återver

kan på den Svenske odlaren, men krigslagen har aldrig de

lat hans jord, eller gjort honom till arbetare under främ

mande herrskap. — Den återverkan, vi nämde, utgick från 

honom sjelf. Ett inskränkt åkerbruk, äfven med ett konst

löst begagnande af de hjelpmedel landets natur eljest erböd, 

födde ej en vexande folkmängd, som fann på att taga af 

•andra hvad den ej hade hemma. Den steg till hals: den for 

i öster- och vesterväg på vikingatåg. Derigenom förstördes 

och stiftades riken; hvarom lysande kunde ordas, och blifvit 

ordadt. Men saken är, att nordbon blef sjörofvare, och kri

get hl ef Svensk bi-näring. 

Detta slags förvärf skulle nödvändigt hämmande inverka 

på det fredliga förvärf, hvarigenom egendomsrätten i det 

gamla Sverige på det naturligaste sätt utbildat sig. — Man 

har ej tillräckligt fästat uppmärksamhet dervid, att den en
skilda egendomsrätten alltid har den gemensamma sig mot

satt, och att, emedan bägge äro nödvändiga, den ena oupp

hörligt alstrar af sig den andra; ty menniskan är ej blott en 

individuell personlighet, hon är tillika en kollektif person

lighet, såsom i familjen, kommunen, staten, och till li varje 



slags personlighet är egendom efL attribut. Sa var den, 

första od al rätt upptagarens. Men odalmannen var nödvän-. 

l , ; l  

och redan i andra handen var egendomen arf eller börd, 
såsom de gamla lagarne det kalla, och blef dermcd slcigt-
egendomj så att den slutligen utan slägtens samtycke livar-

ken kunde afhändas eller minskas. Hvad som lag emellan 

de enskilda intagor, gällde snart såsom de kringboendes all-

»limning; och allmänningen är den egendom, kring hy 11 ken 

den äldsta kommunen -— ofta blott den vidgade slägten, eller 

stammen — bildat sig. Sig sjelf lenmad, lossar samhällets 

utbildning allt mer på slägtegendomens. band, just genom 

familjernas mångfald och tillvext, och i samma män delas och 

odlas allmänningen, och drager sig allt mer tillbaka till den 

mindre odlingsbara utmarken. Kriget, såsom binäring, hin

drar denna utbildning och leder den vexande folkmängden 

på falska spår. Odaljorden delas hellre än utvidgas. Af 

krigsfångar uppstår ett slägte af trälar.. Slägtegendoinen, i 

stället för att blifva rörligare, fixerar sig allt mer. Allmän

ningen blir oupptagen.. Stammarne isolera sig; och tillstop-

pas den näringskälla det yttre krigstillståndet gifvit, yiiida 

de sig mot hvarandra i inbördes, krig. 
Det var hvad som hände,, då christendomen förböd det 

krigstillstånd, hvari den nordiska hedendomen befann sig till 

den ofri ga verlden. Den Svenska medeltiden visai oss löist 

stamkrig, — så ståndskrig., — då adel och presterskap i. främ

mande och unionskonungar sökt medlen för eget herradöme; 

tills de främmande ville göra allvar af namnväklet, och. det 

första försök till Sveriges: underkufvande angrep grtmd-vil-
koret för Svenskt samhälles till/varelse.. Deremot reste sig 

Sverige med Engelbrekt och Gustaf Wasa. Det är vår iöi-

sta nationella rörelse, och gjorde Svenskarne till en nation. . 

Åkerbruk och krig äro de enda Svenska, näringar^ vi 

intill denna tidpunkt kunnat uppvisa. Åtminstone träda de 

öfriga mot dessa nog. mycket i skuggan.. Jagten, fisket,, bo

en. gång en man för sig och en man för de sma; 



*) Magnates, Majores, Bar ones Syeciœ, Mobiles m. 

skapsskötseln må visserligen nämnas bredvid jordbruket, men 

betydde mer genom dettas brister, än i sig sjelfva. Allt an

nat var mer främmande påförsel än inhemsk art: — sa bergs
bruket så vida det pä grufdrift grundas -— sa handeln 
så vida den böjde sig Öfver det nödtorftigaste inhemska varu

byte — så sladsmannanäring i allmänhet, sa vida den för-

tjente namnet; allt detta var ännu i Sverige mera Tyskt eller 

Hanseatiskt, än Svenskt. 

Olaten fanns först blott såsom det lösa sammanhanget 

emellan stammarne, särdeles sådana dessa visa sig i landskaps-

förbunden, och var sjelf helt och hållet bildad efter stam-

ocli familjeförhållanden. —- I spetsen för stammarne den för

nämsta stammen, Upsvearne: i spetsen för denna den för

nämsta familjen, Uppsalakonungars, med sin öfver hela riket 

spridda arfvedel Upsala-öde. Det var första statsegendom, 
men också en enskild sldgt tillhörig. Christendomen bröt 

dessa gamla stam-förhållanden. Med det stånd, som införde 

den, - - det andehga — begynner ståndsbildningen. Adeln 
följde och vexte i makt på bekostnad af stridiga kungahus; 

tills Jarl en -— a delschefen — med Folkungarne satte sig på 

thronen. Dermed inträdde det feodala momentet äfven i 

Sveriges historia, och har visat sig här under en egen ge

stalt, mera seglifvadt än man skulle tro. Vi känne feoda-

lismens utgångspunkt: härkonungarnes, och efter dessas upp

hörande, de storas krigiska följen. Sådane "store"—• uttryck

ligen sa kallade i vår medeltids handlingar — äfven "stor

herrar rikets friherrar" — "hög- och välborne män" 

—— utg jorde den mäktiga adel, som under fällande könunsra-
O 

ätter äfven i Sverige hade uppstått, och omgifvit sig med 

dessa stridbara skaror, livilka Magnus Ladulås genom rust-

tjenst-författningen sökte draga i kronans tjenst. Det hela är 

ett försök att i royalistisk anda organisera en adelshär. — 
Främst Riddaren eller Herremannen — dernäst Svenar af 



vapen, egentligen den tjenande adeln *) — bagge innefattade 
under benämningen: "välborne män" —, h vilken deremot ej sy
nes utsträckt till de öfriga, eller de allmännelige frälse
männenJ som genom rusttjenst först förvärfvade skattfrihet. 

Gemenligen framställes denna skattfrihet såsom någon ting 

^ nytt. I sig sjelf bekräftade blott författningen livad som för 

ut synes ha varit i betydlig mån sjelftaget. Den från tlno-
nen meddelade skattfriheten, mot rusttjenst, vai blott den 

royalistiska stämpeln på adelns krigiska följen. Folket, så 
vida det ville och förmådde stiga till häst, blef 'Åtvewfiälstj 

ett b i hang till adeln; det öfriga förblef ofrälsthvilket 

i ordets egentliga mening väl är of rittj men här ej kunde 
antaga sin fulla bemärkelse. Feodalismen har i Sverige sak
nat sin egentliga grund, nemligen ett genom eröfring i ofri

het störtadt eller i ofrihet befästadt folk. Hos oss^ har den 

blifvit organiserad uppifrån, genom Konungen, såsom den 
förste adelsmannen; och han har länge ej rätt kunnat skilja 

sig från den föreställningen, att han egentligen är det så

som sådan. 
LänenJ här i allmänhet aldrig lagligen ärftliga, (ehuru 

de genom Erik XIV:s Grefve- oeh friherreskaper blefvo det 
till en del, och eljest ofta nog genom missbruk), voro, åt
minstone de betydligare, fastade vid befälet på kronans slott 
oeh fästen, hvilka den kringboende allmogen med vissa, at 
de befall ni ngsha fvan de ofta godtyckligt ålagda, tjenstbarheter 

(hvilket ej endast visar sig i de utländske fogdarnas förfa ran

de) var underlagd. Att i så kallad slottslofaien änn u under 

de första Gustavianska Kungarne flere insattes på en gang till 

befalhafvare, var dels ett försigtighetsmått, på det de matte 
bevaka livarandra, dels ett sätt att föröka garnisonen, ty 
bvarje sådan slottsherre drog der in med sitt krigsfölje. 

Vi ha sett huru ståndsintresset torgäfves stämplades till 

royalistiskt. De faror för Svenska allmogens fiihet, som det 

— 

<*; *) Svett lie tyder tjcaarc. 



framkallade, reste deremot en bondehär. Det var med en 

sådan, som Engelbrekt lord ref de utländske fogdarna, Stu-

rarne kämpade och Gustaf Wasa segrade. Man igenkänner 

den tillika en tumultuarisk symptom af infanteriets„ i all

mänhet med tredje ståndets framträdande, vigt i kriget. 

Vi ha sagt, att det feodala elementet likväl i Sverige 

varit seglifvadt; och så förhåller det sig. Kungaväldet ha? 

under alla strider med adelsväldet aldrig tröttnat att denned 

söka förbindelse. Adelshären genomgår, frän Folkungatiden, 

Svenska Historien, såsom det bättre folket. Gustaf Wasa, som 

tyglade den, glömde aldrig att han tillhörde den. Hans e<ma 

begrepp hade i detta läger blifvit bildade.. I hans egenmäk

tiga förfoganden om Svensk jord, såsom sin egendom, fram

lyser den gamla adeliga godsägarens föreställning, att den 

Svenske odalbonden i sjelfva verket blott är frälsebonde, och 

sitter pä det bättre folkets jord: en föreställning, som fram

bryter såsom aristokratiens: egen, under Christinas minder

årighet, och upprepar sig sedermera i den bekanta distink

tionen, att adelsmannen ej egentligen är undersåte, men väl 

allmogen under och genom honom. — Sin ärftliga krona 

lät Gustaf räcka sig- af adeln., Af den är arJTöreningen i We

sterns den 13 Januari 1544, â alla Ständernas vägnar utfärdad, 

och att adeln der kallar sig "Sveriges kronas medledamot", 

är så mycket märkligare, som handlingen, såsom ofta denna 

tidens Riksdagsbeslut, ej otroligen är uppsatt i det kungliga 

kansliet. Medledamotskapet i Sveriges krona,, som innebar 

ett mediegentskap, gaf sedan hans 'söner nog att göra. Men 

också CARL IX, som bröt det, emedan det var fiendtligt mot 

arfföreningen, gaf derundet efter för den gängse tankan. Ock

så en mindre omständighet' kan i detta afseende vara beteck

nande. Vid Söderköpings Riksdag, der han lät Ständerna 

uppdraga sig Riksföreståudarskapet, och der han den 20 Okt. 

1595 höll så kalladt burspråk med allmogen, samt derlore 

la1 På torget uppresa en /najestäts-pallj — (så kallades en 
UPPhöjning för tillfället bygd, då Konungen under fri him-



mel ville tala med folket) •—•' s lo do Rådet, Biskoparna och 
Adeln, med honom på majestätspallen, under det han talade fill 
folket, ehuru han dervid ej dolde, att de som omgåfvo honom 
voro hans egentliga motståndare För öfr-igt såg ban för
hållandet i stort rner än någon före honom. Ädelshären ge
nom rusttjenst hade redan förlorat sin brukbarhet och be
stämmelse. Redan Gustaf I skapade dessutom ett rytteri, som 
underhölls på kronans hemman. Carl IX ordnade och för-
ökte det. Den för landet kanske vigtigaste proposition, som 
en Svensk Konung någonsin gjort, var den af Carl IX flerc 
ffånffer f ramställda och alltid afsla^na, — att efterskänka adelns. 
o o o ' 
rusttjenst, emot det att dess bönder ginge lika i skatt med 
kronans. Sjelfva adelshären hade till en del suttit af. De, 
som ej förmådde hålla häst, tjente, såsom frivillige och 
adelshussar, till fot och mot sold. Tv hvar Svensk adels
man var född kronans karl. — Rättigheten att förvärfva ade
lig frihet för skattehemman utsträckte Carl, genom sina sköld-
knektar, äfven till dem, som på egen utrustning ville tjena 
till fot, under det han äfven fordrade rusttjenst af sina äm
betsmän, adelige eller oadelige, för de forlänte kronans gods. 
och räntor. Allt ifrån den nämnda Söderköpings Riksdag 
kallade han dessutom särskilt krigsbefälet till Riksdagarna, 
der hvar till laga år kommen adelsman äfven var pligtig 
att infinna sig. Krigsbefälet, ehuru utan egen röst, räkna
des till adeln. Man finner i början fullmägtige både af be
fäl och gemenskap; och adelns ed till den store Gustaf 
Adolf svors vid hans kröning af Sveriges ridderskap och 
adel, krigsbefäl och menige krigsfolk. 

Den på en gång adeliga och militär i ska monarkien 
utbreder sig nu glänsande för vår: blick under en af verl-
dens störste hjeltar och krigare.. Allt livad den för lians örn
blick var ämnad att blifva, kan efterverkten ej veta, knappt 
gissa. Örnen föll träffad i sitt lopp.. Men mot solen hade 
han ställt kosan. Och, ehuru kriget hvälfde fram och atei
sm blodiga våg i ännu många ar öfver den plats, der han 
föll; platsen är helig genom ljusets, seg er, och man inandas, 
der mensklighetens frid. 

Då betänkte de Svenske store, att förtjena namnet.. Sve
rige har ej haft Axel Qxenstjernas like i Rådet, och i Tor-

*) Se min Sy. Folkets Hist, II. 327. 



stensson, framför andra, lefde lians mästares snille på fältet-
Möt dem och deras m ed bröder kan blott en förebråelse r ätt-
visligen göras. De trodde sig kunna grunda Sveriges rike, 
afven framgent, pä krigstillståndet och de förhållanden det 
skapat, ehuru tunga dessa blifvit för folket. —• Så blef kri
get äfven efter freden en nödvändighet. Christina vek för 
den undan. Hjelten Carl Gustaf underkastade sig den ej oger-
na, inhämtande slutligen, i sitt segerlopp, Sveriges nyttigaste, 
nu ensamt oss qvarblifna, eröfringar. 

Vi ha sett, att Svenska adeln under erÖfringsperioden 
var representant af Sveriges här , hvilken åter i verlden re
presenterade Sveriges rike. Den hade i spetsen för denna 
här gjort godt arbete, men ej heller förgätit sin fördel, och 
under en ny, svag förmyndarestyrelse, efter Carl Gustafs ti
diga död, fick livar för sig nog rymligt tillfälle- att iakttaga 
den; hvilket förde till tvistigheter inom ståndet, förebådande 
söndring och fall, medan adeln var döf för det, under det 
gäsande, allmänna missnöjet. Emedlertid uttalades nu först 
tydligen anspråk, hvilka förr varit snarare öfvade än utsagda, 
men nu ljödo särdeles illa i folkels öron, t. ex. adelns på
stående år 1664 : "att icke kunna öfverröstas af de andre stån
den vid riksdagarna." Nästan, utan att veta huru, kastade 
en, emellan allianser och för subsidier vacklande styrelse ri
ket åter i ett krig, vid djupt förfallen krigsaga och bristan
de tillgångar olyckligt öfverallt, hvarest ej den unge Carl 
XI sjelf uppehöll Svenska vapnens ära. 

Han utgick ur detta krig med en djup kännedom af det 
allmänna tillståndets brister, och med beslutet att grunda Sve
riges krigsmakt ej på subsidier, utan på landets egna, väl 
använda tillgångar. Men i Sveriges jord, med hvilken redan 
Gustaf Adolf sökt förbinda den af honom upprättade stän
diga krigsmakten, kunde den ej rätt rotfastas, sedan Sveriges 
adel, på både kronans och allmogens bekostnad, nästan delat 
den sig emellan. Till att .återtaga livad kronan härigenom 
undangått, hvilket skedde genom reduktionen > erfordrades 
Enväldet, och gafs af de ofrälse stånden, hvilka gerna, —• 
liksom den yngre adeln ej ogerna, — nu sago de afvunda-
de stores makt krossad. — Att göra Sverige stridsfärdigt oc h. 
kronan enväldig och rik, blef ifrån 1680 ett lnilVudföremål 
för Carl XI:s återstående fredliga regering. —• Så kände 
sig Carl XII på en gång sjel['rådande och fullrustad. Sam-
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mansvurnä grannar utmanade honom. Då drog han äter öf-
ver gamla Svenska stridsfält, till vidt aflägsna nya, så långt 
segerns hopp vinkade, och längre, trotsande först lyckan, så 
olyckan, tills fäder neslandet ej hade söner mer att honom lemna, 
och med fallet af Sveriges makt, ur dess ruiner en hand vände sig 
mot bans lif. — livad vi härmed velat säga, är, att kriget 
som började med ait vara Svensk binäring, slutade med att 
blifva Svensk hufvud näring. 

Häraf följde, att alla Sveriges fredliga näringar uppdro-
o-os i krigets skola, eller länge ansågos, som voro dc till f ör 

krigets skull. 
I allmänhet har det industriella samhället skjutit fram 

under och undan det militäriska — det borgerliga samhället 
under och undan det adeliga, —• hvilket sistnämnde likväl ej 
endast var på Våldet grundadt; ty det oniga fs af de på lif 
och död ställda krigiska dygdernas glans. — Borgaren var 
från början mest den undan det feodala förtrycket emancipera-
de slafven, och, sedan friheten fatt en fristad inom städer
na, lastade ofta förtrycket blott så mycket hårdare på det 
under feodalherrars ok qvarblifna landtfolket. — Kyrkan först, 
Komm fame sedan, ha medlat emellan det adeliga och det 
borgerliga samhället. Men Konungarne, ur adeln utgångne, 
tycktes ock ej sällan anse det framträngande borgerliga sam
fundet som ett nödvändigt ondt, på hvilket man, derföre så 
mycket som möjligt, borde klippa vingarna. Tidlen t. ex. 
i början en friköpelse från plundring, utkräfdes länge nog 
sjelf som en sådan 5 och ännu pa 1600-talet höt man x Sven
ska Rådet omtalas, huruledes stora sjötullen af ålder var ett 
secretiwij d. v. s. ansågs som en fälla, hvari köpmannen 
gick. '—• Småningom ordnade sig förhållandet lideligare, och 
industrien, först blott tolererad, uppmuntrades till och med 
— men för att beskattas. 

Det egna för Sverige är, att den landtliga fria kom
munen här är uråldrig och förblifvit outplånlig; men att den 
borgerliga — liksom man ser feodalismen sjelf införd af 
Konungarne, så vidt ske kunde, efter utländska mönster -—-
till största delen blifvit organiserad utifrån och uppifrån. På 
gamla marknadsplatser och omkring biskopssäten uppstodo 
våra obetydliga landstäder; sjöstäderna mest af in fly ttadt Tyskt 
eller Hanseatiskt borgerskap, som äfven beherrskade den inre 
rörelsen. Gustaf Wasa utdref Lybeekarne, men för att taga 



bade den yttre och inre rörelsen i sin egen hand. Hvad 
1 S skapade, förgicks till stor del under de inbördes kri

gen mellan bans arfvingar. Carl IX:s naturligt mäktiga för-
Staiff • mäStC äfven på närillSsfäItet beundras. Man ser i bans 
sjeMorfattade betänkande "om städernas inrättning i riket" — 
h vari ban utgår frän den sats, att i de städer, der nederlag 
ar for främmande varor och. fri handel, der är mesta till
sändning oeb bästa näring, hvilka förmåner borde förnämli
gast begagnas af de städer, som dertill genom läge och an
dra omständigheter voro gynnande -—• man ser, säger ja"', 
huru han på ena sidan, såsom hufvudpunkt, fattar Stoc%-
holnij som efter Wisbys fall i hans tanke borde bli stapel
plats för Östersjöhandeln, och på den andra för Vesterhafvet 
Gotheborg, som också bief hans stiftelse. I allmänhet följde 
ictn den grundsats, att, med undantag af främmande starka 

drycker (for hvilka tull betaltes), tillåta fri införsel, "på det 
imdersatarne ma desto mer näring och bättre köp på främ
mande varor halva." Men till myntets upprätthållande skulle 

«ade in- och utländska varor en viss procent betalas till 
uonan i silfver, clock hälften mindre af inhemske handlande. 

Med Gustaf Adolfs tidchvarf begy nte egentligen —- hvad vi 
kallat krigets skola lör Svenska näringarna; och denna bar, 
såsom kriget, sin lysande sida. -—- Under oupphörliga kri«-
har den store Konungen inom rikets då varande område an
lagt och privilegierat ej mindre än sjutton städer, deribland 
ånyo det af Danskarne förstörda Götheborg. Under honom 
och hans fader, och igenom bägge, blef Svenska bergsbruket 
och i synnerhet jernhandteringen både krigets och odlingens 
medel. Jernet röjde på samma gång Sveriges ödesm arker och 
bvassades. till Sveriges vapen. Riket blef en vapensmedja. 
Sjelfva de nödgande behofven skärpte eftertankan äfven öfver 
det för näringarna naturligaste sätt att blifva gifvande, och 
Axel Oxenstjerna har uttalat det, då han skref: '"bäst är kro
nan sätter sin profit i en riktig tull och gifver handeln i 
uudersåtarnes bänder." Men verkställigheten kunde aldri«-
svara mot insigten. Yi ha redan anmärkt, "att Sveriges äro
rika tid var en tid af stora i if van de idéer, och på samma 
gång en tid under våldsamt tvingande omständigheter." — 
Vi ha redan förliknat Gustaf Adolf vid en "sailingsman från 
en framdande stridsvagn; h vårföre af sådden som t föll pä 
là e zeiget och somt bland stenören och sornt bland törnen 



— Han måste ltafva medel för krigen, och näringarna fingo 
rätta sio- d erefter. Också tog han dem under sin egen hand, 
ömedelbafligén genom monopölier för kronan, eller medel-
barlio-en genom kompanier, arrenden och privilegier, allt i 
ändamål att tillvägabringa en af omständigheterna fordrad 
tidigare vinst, än en naturlig tillvext kunde medgifva. Den 
"stora Embetsmannahierarki, Ii vanned han (ovisst under h vilka 
förhoppningar) omgäf sig måste — Oxenstjerna sjelf framför 
a]]t  __ mäste dä den efter honom ställdes i spetsen för ett 
ofullbordad t verk, fortgå på samma bana och tillgripa samma 
medel; och så har samma tidehvarf, som först uttalade prin
cipen af näringarnas frihet, både grundat och stadgat pro

hibit^ systemet i Sverige" «> 

Det fanns knappt någon betydligare vara, af alla dem 
riket frambragte eller ock utifrån behöfde, på livilken ej 
kronan spekulerade och som ej, under detta tidehvarf eller 
strait derefter och genom de grundsatser det gjorde gällande, 
blef för längre eller kortare tid, i verkställighet eller åt
minstone i förslag, föremål för ett dylikt monopolium, eller 
arrende, eller kompani, eller privilegium: —ifrån spanmal 
koppar, jerrij trädvarorJ tjära till salt och tobak. — 
Genom Skeppskompanier och Handelskompanier af liera 
slag sökte regeringen bemäktiga sig både den rare och yttre, 
rörelsen, allt såsom medel för kriget; och äfven den lackan
de vinsten af kolonier undgick ej uppmärksamheten. Vi 
både förvärfvade och borttappade sådana under loppet at var 
eröfrino-s bana. — Under det adeln begagnade sig af kro
nans förlägenhet, att, dels såsom belöningar för gjorda tjeti-
ster, dels genom köp, pant och byte, till sig bringa dess 
jord, räntor och inkomster, och en mellanmakt sålunda be
fäste sig mellan Konung och folk, som kunde vända sig och 
har vändt sig mot bägge, förstärktes denna mellanmakt -

liksom en här ökas af trossen— genom de nyss nämnda in
rättningarna och livad dc af sig alstrade. — Allt hvad genom 
förmögenhet ägde eller förvärfvade inflytande, slöt sig såsom 
långifvåre, förläningsinnchafvare, förpaktare, ledare af riktan
de företag, till denna mellanmakt, eller blef sjelf en under
ordnad sådan, som i sin mån gjorde regeringen ej mindr 

*) Litt. Bladet fö r Maj 1 838, s . 73 . 



än undersåten af sig beroende. —- Detta vanliga sätt att 
förvärfva förmögenhet var i sjelfva verket äfven ett krigiskt 
förvärf, utgående från krigskommissariat, lefveranser till ar-
méen, försträckningar, tullförvalluing, arrende af tull, eller 
andra kronans inkomster; hvilket allt, om det lyckades, 
slutade med att föra den ofrälse spekulanten in i adeln, och 
erbjuder skadespelet af ett fortgående näringarnas nobilite-
rande. Denna underordnade mellanmakt blef slutligen för 
den gamla adeliga mellanmakten farlig, då Konung Carl XI 
anställde sin stora fiskaliska aktion. Nya spekulanter voro då 
genast redebogne att ingå i enväldets tjenst; och hvad den 
lika lagenliga som riksgagneliga reduktionen i utförandet an
tog orättvist och förhatligt, far man, till ej ringa del, till-
skrifva sadane medhjclpare och rådare. 

Nu, sedan den stora mellanmakten med sitt till så betyd
lig del vundna herravälde öfver Sveriges jord och o dlare, var 
bruten, gafs i stället rum för anspråket, att denna jord och 
desse odlare voro och ursprungligen varit kronansoch att 
derifrån all enskilt egendomsrätt härledde sig. Ur denna, ehuru 
hvarken teoretiskt eller praktiskt fullt genomförda, synpunkt, 
ordnade den store rikshushållaren Sveriges rike, såsom en 
sträng husfader sitt hus. — Detta blef sedan för trångt för 
den siste kämpen; och Sverige, efter hans fall, skulle ännu 
en gång, liksom vid den hedniska krigsålderns slut, finna 
sig på en gång drifvet inom sig sjelf och inom sig sjelf sön-
dradt: en brytning, som varar än i dag •— med den skil
lnad , att det ej mera är stammarna som fejda, utan korpo
rationerna — nu de lmfvudsakliga rnellanmakter i Sverige, 
sedan Carl XI krossat den gamla aristokratien, och sedan be
rörde rnellanmakter under vår så kallade frihetstid väl med

hunnit delningen af konungamaktens byte, nemligen att livar 
för sig, till sin enskilta fördel, använda och omskansa de 
privilegier, som kronan egentligen gifvit sig sjelfden tid 
hon till sin förmenta nytta dem först uppammade. Derföre 
ha vi ock för detta ihâgkommit: "att här i riket en gång 
skedde ett utkast till en stor monarki, så uti inre, som än
nu mer i yttre afseende: att med storheten det på längden 
ej ville sig väl, ej heller så synnerligen med monarkien, 
men deremot desto bättre med åtskilligt annat, som hvarken 
hörde till storheten, eller till monarkien, eller till folkets 



väl —. och likväl nu räknas till vår arfvedel, och äfVen lof-
ordas" '"). 

Man skulle, efter allt detta, ej förundra sig, om Sveriges 
egentlige jordbrukarej, de ende odelaktige af de företrädesrät
tigheter, som efter hand kommo de öfrige genom privilegier 
på ett eller annat sätt till godo, voro och förblefvo Sveriges 
fattige; i fall man dertned menar dem, som ej utan den 
yttersta ansträngning kunna fylla lifvets nödtorftigaste behof. 
Så förhåller det sig ock; eller, såsom en gammal ante ckning 
säffer: "den sina skor binder med bast, han får betala laget. 
Men det var den ärliga fattigdomen. Och hvad största de
len af Svenska folket uti fordna dagar härutinnan med äran -
burit, öfvergår lika både deras föreställningar och deras f ör
mågor, som nu för tiden klaga öfver fattigdom och deröfver 
(mig sjelf inbegripen) skrifva. 

Att bland ett folk af sådane fattige de egentliga fattig
hjonen på länge ej skulle kunna blifva talrika, särdeles om man 
tager i betraktande de krigiska utvandringarne, synes nog 
sannolikt. Likväl märkes af de stadganden, som våra äld
sta lagar, framför andra, inn elialla äfven om j'üttigixii dj att 
den slags fattigdom, som blott med yttersta ansträngning fyl
ler lifvets första behof, står nära till den fattigdom, som ej 
en gång kan detta, och derföre behöfver hjelp. •— - En frost
natt kan ju ännu förstöra skörden i större delen af Sve
rige ? -—- Sådana och andra olycksfall kunna lätt, under en 
nordisk himmel, för en tid föröka antalet af hjelpbehöfvande, 
ehuru dessa egentligen utgöras af dem, som genom ålder, 
sjukdom eller lyte äro ur stånd satte att sig sjelfva försörja. 
Derföre, da nordiska hushållningen nödvändigt är ställd på 
förråd, Initie det i samtliga våra Landskapslagar uttryckta, 
eller förutsatta stadgande, att bonden ägde att behålla fattig-
tionden hemmaj äfven ett i sakens natur grundadt skäl. Se
dan presten tagit sin tredjedel af tionden, deltes det ölriga 
i tvenne lika delar, emellan sockenkyrkan, Biskopen och till 
understöd för de fattiga; ehuru denna sista del äfven små
ningom drogs till andra behof, och anslogs till Domkapitlen 
eller underhåll för studerande. Naturligen ansågs de orkes
löses och vanföras underhåll tillhöra slägten. Ett qvarståen-

*) Lift, Bladet för Maj 1838, si 74; 



de bevis på hednisk råhet var, att (såsom i Westgötalagen) 
stal karlen och den löske mannen, som gick kring landet, ej 
var, om han dräptes, högre gild än träl; hvilken ej heller 
lagligen hade någon slägt, Litet högre stod den tiggare, som 
i samma lag kallas Häradspjäkkeroch gick mellan helga 
män (prester och munkar) samt sina frän der,- men hvars 
fränder således ej förmådde föda honom. En sådan är lika 
gild med utlänning. För öfrigt förekomma i Landskapsla
garne flera stadgan den, om orkeslösa personers rättighet att 
hembjuda sin jord åt sin arfvinge emot underhåll till död
dag, eller — om arfvinge ej ville — med samma villkor åt 
fremling, ehuru under åtskilliga inskränkningar, så att jorden 
ej lätteligen kunde frångå slägten; stadgandet), som ännu på 
visst sätt -fortlefva i hospitalens rätt att ärfva de i dem intagna 
personer. Uplandslagen stadgar, att den fattige och vanför c 
skall föras byar emellan och hvarje bonde vara pligtig alt 
underhålla honom ett dygn. Allmänna Landslagen, som ef
terträdde Landskapslagarne, förbigår med tystnad livad dessa 
stadga om de fattiga; hvilket kan gälla såsom ett bevis, att 
landet ej ännu, men väl familjen och kommunenkände 
någon fattigvård. IIvad häruthman låg. utöfver de bägge sist
nämndes befattning, tillhörde också under katolicismen ej 
Statenutan kyrkan.; hvilket ännu i de rätt katolska länder 
är hufvudsaldigen förhållandet. 

Fattigvården, såsom statsangelägenhet, daterar sig i 
det nyare Europa från reformationen. Sedan klostren blifvit 
tillslutna, började man nästan samtidigt i det norra protestan
tiska Europa att inom menigheterna bereda husvilla fattiga 
särskilda tillflyktsorter, — i England till en början genom Par
lamentsakten år 1550, i Danmark genom Koldinghusrecessen 
1558, i Sverige genom 1571 års kyrko-ordning, som upp
muntrar till upprättandet af sjukstufvor i församlingarne, så
som ett godt och kristligt verk. — Hos oss hade Gustaf I 
indragit både klostren och fattigtionden; h varigenom fattig
vården, beröfvad detta understöd, helt och hållet återföll på-
menigheterna, som väl af ålder den besörjt, men nu dertill 
måste skaffa nya medel. Kyrko-ordningen af 1571 omtalar i 
detta hänseende blott almosor och milda gåfvor, och före-
skrifver särskilt, att hvar hel^edas', da mesta folket var till" 
1 i 
hopa, någon borde gå omkring och göra insamling med hat

ten 



ten eller taflan. De sålunda insamlade medel skulle antingen 
användas vid socknens sjukstuga eller lemrias till nästa stads 
hospital. — För öfrigt hjelpte man sig med en på prester-
skapets profiling beroende utdelning af så kallade Tiggebref, 
h vilka privilegierade till bettlande. 1686 års kyrkolag för
bjuder dem först Utom socknen. Troligen utdelades de en
dast till dem, åt hvilka för bettlandet anvisades större distrik-
ter; h vårföre 1642 stadgas, att endast Kontraktsprosten kun
de utdela tiggebref inom kontraktet, Biskopen inom stiftet, 
men Landshöfdingen åt utlänningar, om sådant behöfdes. 

Emedlertid tillvexte tiggeriet; och Gustaf Adolf företog 
si"- att reformera fattigväsendet. Planen, förelagd Ständerna 
år 1624, bär, såsom allt livad han vidrört, märke af storhet. 
I sin nu föreslagna "Constitution emot tiggjare och tijdstjuff-
wer" *) klagar Ronungen, att tiggeriet fast mer och mer ta-
o-er öfverhand i alla provinser, så att, om någon bot der-
emot ej i tid skaffas, skulle landet blifva uppfyklt af lättingar 
och mycket onyttigt och skadeligt parti. Derfore, både af 
kristligt medlidande med de af sjukdom och svaghet hem
sökta, och för att hålla ungdomen från lättja till arbete, ära 
och dygd, förordnar Konungen först och främst en allmän 
reformation af hospitalerna i riket. De i städerna redan 
beli II ti ige, hvilka af borgerskapet liten eller ingen hjélp nju
ta, förvaltas så illa, att hvad kronan dertill bestar fortares 
af föreståndarne, hvaremot de fattiga lida sadan nöd, att in
gen, ehuru eländig lian är, begärer på hospitalet blifva in
tagen. Hädanefter skall i hvarje län vara ett cential—ho
spital, och de öfrigas inkomster dertill läggas. I hospita
lerna skola inga barn, som färdige och olytte äro, intagas, 
utan barnen, om de förmå förtjéna sin föda, utlemnas i tjenst, 
men äro de späde och utan arf eller förmögen och välvillig 
slägt, skola de tagas in i barnhusen, till åtta års ålder, och 
derefter sattas till tjenst eller handtverk, så att inga barn 
från denna dag tillstädjas tigga. Derföre skall i hvarje pro-

#) Detta interessant» dokument är först tryckt i Handlingar rörande 
Svenska Kyrkans och Läroverkens Historia, utgifna af P; E. Tliysc-
lius. 1 H. Örebro 1839. 

Litteratur-Bladet för i83$-, N:o 7. 



vins också upprättas ett barnhus för landetj dit fattige bond
barn foras kunna, ocli i städerna, af stadens inkomster, ett 
stadsbarnhus för fattige borgarebarn stiftas. Deremot skola 
alle "käringestufvor", som, icke utan allmogens besvär, äro 
uppbyggde på kyrkobackarne och annorstädes, och äro rätte 
orsaken till lättja och tiggeri, afskaffas och kullrifvas, och de 
der boende fattiges villkor skärskådas, så att alle, som sig 
utan tiggeri försörja kunna, förhjelpas till tjenst, barnen in 
i barnhuset och de va ti fö re in i nästa hospital. Finnes se
dan någon å landet eller i städerna som ej vill sig med sitt 
arbete föda, den skall, vare sig man eller q vittna, säger Ko
nungen, af vår fogde, länsman eller landsprofoss antastas och 
sättas på tukthuset, hvarest han arbeta skall och med sina 
händer förtjena sig födan, och göra tukthuset profit; till 
hvilken ända slutligen tukthus i en stad af h varje lä n skall 
upprättas. — Sådan denna, fattigvården i sin helhet redan 
omfattande, plan. — 

Olyckligtvis svarade, såsom allt för ofta, medlen till ut
förandet ej mot afsigten. Ja, tillgångar fattades till den grad, 
att Î Fad st en a krigsmanshus„ som Konungen på samma 
gång stiftade för den hans hjerta närmast liggande ange
lägenheten af vanföre krigsmäns underhåll, i lians dagar 
ännu blott bief en stiftelse på papperet, då de inkom
ster han dertill anslog, först många år derefter kunde in
rättningen anvisas — Af presterskapets utlåtande öfver 
Konungens plan ser man, att det öfverhand tagande tigge
riet till största delen kom från militären. Landsknektar 
och båtsmän hafva nu på någre år •— heter det — tagit 
sig före att gå ur gård i gård, ur socken i socken, ifrån härad 
till härad, tiggande, mange ock under krigsmansnamn, efter 
ingen ha (Ver något bevis, så att landet blifvit allt mer upp-
fyldt af tiggare, af hvilka en hop är utlänningar och tattare. Bäst 
vore att allmogen, efter sin vilje, finge ha sina fattiga under 
ögonen. — Bönderna, i sitt svar på Konungens framställning, 

*) "Såsom vår salige fader hafver låtit upprätta Wadstcna krigsmans-
hus, af miskund mot alle sargade och vanföre krigsmän, samt skänkt 
2000 d aler i hemmansränta derunder, som intill denna dag ej hafva 
kunnat in ejfeclu praesteras, alltså gifve Wi till Wadstcna krigs-
manshus, sa månge vare och kronans hemman, som i ränta syara der
emot" — skrifyer Christina den 12 Okt. 164G; 



129 

säga: "det är af Kon gl. Maj:t ganska väl ordineradt; men så 
befrukte vi, att det vill i framtiden blifva oss till besvär, 
om vi skole utgifva ärligen penningar till de fattiges under
häll i hospitajerna, efter allmogen hafver nog att utgöra 
penningeräntor och spanmålsutgifter, till riksens försvar." 
Sine käringestugor på kyrkobackarne ville bönderna ej mista, 
utan förmente, att om de gamle käringer och andre sådane 
fattige, som nu försörjas efter lägenheten med ringa spis, 
skulle fraktas in i hospitalen, blefve det både dyrt och mäkta 
trångt: maten kunde ej föras så lång väg, och den afgift 
Rohlingen faststäldt för emottagande af hospitalshjon, skulle 
falla allmogen tung. Penningë-utlagor hade man allareda nog; 
bäst vore att ingen fattig ginge utom sin socken, och att allt 
tiggeri af lättja afskaffades. — De öfrige ståndens yttranden äro 
utan betydenhet. Adeln med krigsbefälet hemställer allt till 
Konungen, och Borgerskapet tackar. 

Man ser således att sockensystemet i fattigvården, genom 
häfd mer än lag, redan gjort sig gällande.—- Derpå är ock
så den förstaj i Sverige verkligen utfärdade, tiggareordning 
af den 28 Febr. 1642 grundad. Den ej blott tillåter, utan 
befallerj att vid kyrkorna, i städer och på landet, fattig
stugor skola, livar de ännu ej finnas, efter församlingens stor
lek och förmögenhet, uppbyggas och åldrige och van före fat
tige der underhållas. Ingen måtte gå och tigga, utan af sär
deles skäl, och med tiggarepass, inom prosteriet eller högst 
stiftet. Alle andre tiggare skulle förvisas till sina hemorter, 
men "vaganter och landstrykare" gripas och föras till nästa kro
nans slott, att der arbeta i jern. — Om hospitalens förvaltning 
upprepas till en del Gustaf Adolfs föreskrifter. Den enda 
frukten af hans centralisationsplan var, att den genom Kongl. 
Brefvet af den 24 April 1624 först anbefallta inrättningen af 
Stora Barnhuset i Stockholm 1637 och 1650 stadfästades 
och fick inkomster sig anslagna ur hela riket *)• 

•) Nemligen40:de tunnan af tioriden i Upland, Södermanland, Westman-
iand, Dalarne, Nerike, Wernilainl, Norland, Heisingland, Medelpad, 
Gestrikiand, Herjeådalen, Halland, halfva Finland, rieml. Åbo, Björ
neborgs, Helsingfors ocli Tavastehus län — hvartili lommo den 15 
Febr. 1669 tiondespaiimäl oeh städjepenningar i Skåne. Genom för
eningen med politiebarnhuset i Stockholm och bägges ställande un der 
Stockholms stads auktoriteter den 4 Maj 1785, förvandlades detta 
barnhus till cn Stockholms stads enskilda inrättning, ehuru af all-



I anledning af clc fortfarande klagomålen öfver tiggeriéls 
tillvext företog" Ca rl XL's förmyndarestyrelse, att till 1664 års 
Riksdag omarbeta 1642 års tiggare-ordning. Detta arbete biel väl 
utan frukt, och ärendet uppsköts vid Riksdagen; men några 
af de gjorda förslagen förtjena att nämnas. Så föreslås, att 
j livar socken någon viss person till de fattiges föreståndare 
skulle förordnas — att, der Häradsalhnänningar funnos, 
skulle de uthyras, såsom det heter, och inkomsten anvisas 
till de fattigas understöd — att en ansenlig summa af to
baksarrendet skulle användas på manufakturer, i hvilka de 
fattige kunde finna arbete — att de fattiges p enningar skulle 
insättas i Banken för 6 proc., ehuru Banken eljest blott gaf 4 *). 

Hospital och Barnhus äro de bägge första af staten 
och på allmänna medel stiftade fattigvårdsanstalter. I de af 
Gustaf Adolf påbudna tukthusen> samt, i brist deraf, det 
föreskrifna tvångsarbetet för landstrykare på kronans slott, 

manna statsmedel underhällen. — Icke dess mindre ha utgifterna öf-
verstigit inkomsterna. Efter uppgifter, som ej kunna annat än vara 
trovärdiga, utgjorde Stora Barnhusets kapitalfond vid 1838 års slut 
505,069 ii :dr B:ko, och värdet af dess fastigheter 14,991 R :dr B:ko. 
Inkomsten hade för aret stigit till 107,638 R :dr B:ko, derihland vär
det af 3183 t :r 20 k:r krontiondc ; men årets utgift utgjorde 109,602 
R:dr B:ko. — Danviks hospitalj inskränkande sin verksamhet också 
mest till Stockholm, ehuru af ålder rikligen hegåfvadt med hem
man i flere län, och årlig kronotionde, erbjuder samma erfarenhet. 
Dess kapitalfond utgjorde vid 1837 års slut 92,354, fastighetsvärdet 
536,238 R :dr B:ko. Årets inkomst var 45,844, men utgiften 48,083 
R:dr B:ko. Ej annorlunda är förhållandet med flere andra Stockholms 
stads barmhertighetsinrättningar af samma slag. För Allmänna Barn-
bördshuset i hufv.udst.adcn, med ett fastighetsvärde af 30,000 och r än-
tegifvande kapital 71,966 R :dr B:ko, var år 1837 inkomsten 6172: 35. 
9., men utgiften 6478: 26. 2., och dessutom skuld 1950 R:dr B:ko. — 
För Sällskapets Pro Patria Barn- och Barnbördshus^ m ed en förmö
genhet räknad i fastighetsvärde, inventarier, fordringar och kontan
ter till 30,694: 6. 3., var år 1837 inkomsten 1647: 15. 5., men utgif
ten 1922 R:dr B:ko. — Det andra stora, på allmänna medel grundade, 
Barnhuset i riket var det i Malmö, anbefaldt 1682, fullbordadt 1746, 
upplöst 1789, då dess f ond ställdes till Serafimer-Gillefs disposition, 
för att deraf meddela understöd åt dem, som på landet till uppfostran 

ville emottaga fatliga barn. 
*) "Project till tiggare-ordning." Protokoll i Kongl. Kansliet den 19 

Okt. 1663 uti Riksarcbivct, Min vän, Hr Professor Bergfalk, hvilken 
jag h ar att tacka för Here upplysningar till Svenska fattigvårdens 
Historia, har gjort mig uppmärksam devpä. 
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ser man eu tredje sådan. All eifrig fattigvård öfverlemnas 
ät kommunernaj, hvilkas verksamhet i detta afseende sta-
i en reglerar. — Carl XIIs kyrkolag af 1686 bekräftade 
grundsatsen att livar socken skulle föda sina fattiga och ej 
föra dem in på andra socknar; dock skulle den socken, 
som hade mindre fattiga, understundom gå de nästliggan
de, som hade Here, med någon hjelp tillhanda. Att pre-
sterskapet — elmru ej ensamt — för denna fattig
vård ställdes i spetsen, var dels en restitution af ett redan 
på häfd och lag grundadt förhållande, men som till sin verk
samhet kan nästan anses suspenderadt, så länge adelns vid
sträckta patronatsrätt gjorde den, u nder eröfringsperioden, till 
sjelfhérrskande i församlingarna, dels var det äfven derföre så 
mycket nödvändigare, som fattigvården i soknarna ännu all
tid huvudsakligen grundades på frivillig gåfva och hjelp, 
bvartill kyrkoherden f*) borde uppmuntra. 

livad hittills mest varit frivilligt, begynte blifva t vångs-
plikt under Carl XII, genom den förnyade tiggareordningen 
af den 21 Okt. 1698. — Sveriges andra fattigvårdsstadga — 
som påböd för åtskilliga tillfällen — såsom första lysning till 
äktenskap, graföl, barnsängshustrurs kyrkogång, tacksägelse 
för tillfrisknande, vid bouppteckningar, och jemväl vid emot-
tagande af testamenten —•, gåfvor och afgifter till de fattiga; 
hvarjemte förordnades om inrättningen af ett arbets- rasp- och 
spinnhus i Stockholm, i hvilket vanartige tiggande lättingar 
skulle införas. — 1734 års lag (Byggn. Balk. 26 Kap. 1 §.) 
böd ändteligen, att alle som i soknen bo skola fattigstufva 
bygga och underhålla. 

Med tvångplikten äro vi inne på epoken af fattigvårds-
tvisterna. Det är i synnerhet genom dessa som fattigvården 
i sitt hela nödvändigt allt mera blifvit statsangelägenhet. 
Tre äro hufvudfrågorna, kring hvilka alla sådana tvister 
nödvändigt hvälfva sig: hvem cir berättigad till fattigför-

*) 1686 a rs kyrkolag bjuder att sjukstugorna på landet skulle värdas af 
acleln i soknen tillika med kyrkoherden, kyrkovärdarna och sex-
männen. 

**) K yrkoherden skulle påminna församlingen, att icke allenast enhälligt, 
hjelpa till med byggning (af sjuk- och fattigstugor, der sådan ej skett), 
utan ock att af fri, god vilja årligen gifva något till sin nödtorftiga 
jemnkristens underhåll, samt hafva omsorg öm de samlade medlens 
rättrådiga utdelning. 



sörj ning ? — af hvilken? — och hvar? Ocli, allt sedan 
de först uppkastades, hafva staten och kommunen, för att 
hjelpa, tillika allt mer måst hjelpa hvarandra. 

Första svaret på första frågan blir nödvändigt: den 
värnlösa barndomen och ålderdomen., dertill den sjuka 
och vanföra fattigdomen. Angelägenheten var till sin 
natur så allmän j att staten begynte sin fattigvård med an
läggandet af barnhus och hospitalen På de näst i ordnin
gen kommande föremål för fattigvården — arbetsföre3 som 
sakna arbete — var fordom ej Sverige rikt, och behöfde 
så mycket mindre för dem vara förläget, sedan kriget blef 
Svenskt arbete. Till både förmögenhet och person har kri
get alltid tyngst drabbat Svenska allmogen, som dertill ge
nom utskrivningarna lemnade manskapet. Det kan räknas 
ibland bevisen, huru tryckande desse voro, att den sedermera i 
Svenska Lagstiftningen namnkunniga termen: försvar — an
tog en bemärkelse, motsatt krigarens pligt, och betydde un
dantaget från krigstjenst. Adelns bönder voro i allmänhet 
ej blott hälften mindre underkastade denna än de ö fr i ga, 
livarjemte. adelns privilegier tillika innehöllo, att dess bönder 
inom den så kallade frihetsmilen omkring sätesgården, alldeles 
ej, utom i nödfall, skulle utskrifvas, — den ägde dessutom rät
tighet att undantaga sitt så kallade försvarsfolkj, d. v. s. 
allt sitt hof- och gårdsfolk, i fall ej denna benämning ännu 
vidare utsträcktes '5). Allt livad i Sverige blef privilegieradt 
— prästerskap, städer, bergsbruk m. m. — gjordes delagtigt 
af denna rättighet ätt fritaga försvarsfolk; under clet bonden 
icke kunde försvara sin son, i fall han ej redan hade en så
dan utslcrifven eller fallen i kriget. Det har funnits tider, 
då, hvar flere än en bonde äro fundne på hemmanet, de 
ofrige blifvit ntskrifne, och då man tagit alla drängar och 
alla torpare Så mycket mer var lösdrifvaren till krigs
tjenst förfallen; och man synes föga fruktat att öka en klass, 
som lemnade sjelfskrifna rekryter. — Den ur kriget, utan hem
vist eller uppehälle, eller vana vid lagliga näringsfång, åter
kastade, afskedade, eller förrymde hopen, utgjorde sedan den 
lösdrifvarsvärm, hvaröfver man un der eröfringsperioden klagar. 

*) G ustaf Adolf, från 1627, su spenderade, med adelns bifall, dé adelig» 
privilegierna, der uti att, utom adelns /gårdsfolk, dess Bö nder, ti 
hans död, gingo lika med krono- och skattc-allmogen i utskrifniHgarna* 

**) Axel Oxenstjcrna i Rådet 1641. 



Så blefvo vi tillika först i större mätt. bekanta med det 
tredje slaget af fattighjon — de som väl kunna, men ej 
vilja arbeta A ocli som framkalla ti) â n ̂ .sarist allt erna» 

Detta skulle nödvändigt ännu mer lägga för statens dörr be-
svarandet af den andra frågan: hvem skall besörjaf attigvar-
den? •—ty inrättningar för tvångsarbete gingo i synnerhet öf-
ver den Svenska kommunens höfva, och måste, såsom allmän
na säkerhetsanstallter, bl if va statens bestyr. För kommunen 
återstod vården om egna orkeslösa fattiga och värnlösa barn, 
då statens omsorg i detta afseende mest inskränkte sig till 
de större städerna, och i synnerhet vände sig åt hufvudsta-
den. Att skaffa arbete åt den villige, som det saknade, för-
blef länge ett onyttigt bekymmer; äfven sedan genom Carl 
XI's knektekontrakter med provinserna, utskrifningarna upp
hört. I stället uppträdde nu adeln, som, genom rättigheten 
alt försvara, hittills haft öfverflöd på tjenstfolk för ringa 
pris, år 1686 med den klagan, att bönderna hade på deras 
gårdar mer folk än de skäligen behöfde; h vårföre föreskri f-
vas borde, huru många personer en bonde, i förhållande till 
sitt hemmans storlek, kunde gifva försvar (ordet får nu en 
ny bemärkelse). Denna föreskrift gafs (oaktadt allmogens be
gäran att få hålla så mycket legofolk de förmådde föda), 
genom Carl XI:s Legostadga af samma år; hvilken för alla 
landskap, der utskrifningen upphört, utsatte det högsta antal 
drängar, som på hvarje hemman bestods, med befallning, 
att dessutom skulle tillses, om något hemman kunde sig med 
mindre behjelpa. 1725 års Legostadga bestämde äfven, huru 
många pigor fingo vara på livar gård. Legostadgan af 1'739 
tillät först bonden att, öfver det tillåtna antalet tjenste-
hjon, hemma behålla två arbetsföra barn, en son och en 
dotter. Först förordningen af den 30 Juni 1747 medgaf ho
nom, att, utom tillåtna tjenstehjon, hemma behålla alla sina 
arbetsföra barn, om han kunde sysselsätta dem. Först mer 
än hundra år efter Carl XI*s Legostadga, erhöll genom Gu
staf III:s försäkran på Svenska och Finska allmogens fri- och 
rättigheter, d. 23 Febr. 1789, hvarje hemmansbrukare rätt att till 
sitt hemmans häfd antaga så många arbetare, han fann nödige; 
och först 1805 års Legostadga gaf alla husbönder i Sverige 
rätt att antaga så många tjenstehjon de kunde gifva arbete *). 

Bergfalk om försvarslösa personers behandling. Upsala 1833, s. 
49, 50. 
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Frågan li var ett fattighjon skall försörjas ? bär'slutligen* 
under det den öfvat ett stort inflytande pä sättet af fal l ig-
försörjningen i tillika genom de tvister den föranledt, i syn
nerhet verkat pä det formella af hela fattigvârdsfrâgan, pä 
äfgörandet, hvilka myndigheter bestämmelserna dcrutinnan rät
teligen tillhöra, och på sammanhanget emellan de högre och 
lägre i detta afseende. Den har mer, än någon af de an
dra, förbundit statens och kommunens fattigvård. Vi ha sett 
sockensystemets gamla häfd och lagliga bekräftelse. Naturligt 
var att, i den mån fattigvården blef tvångspligt, soknarna 
skulle söka isolera sig. Resolutionen på allmogens besvär 
1734 stadgar, att livad till de fattiges hjelp inom en socken 
är sammanskjutet, endast skall användas inom soknen. Det 
blef i samma mån allt mera vigtigt att veta, hvilken socken 
en fattig tillhörde, då de äldre författningar derpå gifva olika 
eller obestämda svar. Ett bestämdare företog sig Kongl. For-
ordningen af den 5 Dec. 1788 att meddela, då den fôreskref, 
att den fattige skall försörjas af den socken, der han antin
gen haft eget hemman eller såsom inhyses- och tjenstehjon, 
sednast varit i skatt antecknad; h varemot h var församling ägde 
den rätt, att intet mhyseshjon finge sig inom den nedsätta, 
eller något gammalt och mindre arbetsfört tjenstehjon anta
gas, innan församlingen på allmän sockenstämma dertill lem-
nät sitt bifall.— Men just denna författning har, sedan fattig
vården. fatt ett allt större omfång, gifvit anledning till de 
flesta tvisterna; hvarföre Rikets Ständer 1809 ansågo fattig
vården i riket tarfva en allmän öfversigt och granskning, 
innan några grunder för en battre ordning kunna utfinnas. 

iRät te lse  i  N.-o  6 .  

Sid 100'rad. 3 tippifr. står: naturliga gräns — läs: naturligt återhållan

de gräns 
Sii l .  10G rad. 1 uppifr. står: livilken ökar deras förtjcnst — läs: livars i 

betalningen beräknade qvantitct ökar deras dagliga förtjcnst 
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önsknincarne af 1809 års Ständer framkallade en fattigvårds-

komité, h vars betänkande och förslag först 1821 blef färdigt, 

och vid 1823 års Riksdag öfrerlemnades till Ständerna, men 

så vida i allt fall synes lia kommit för tidigt, som Ständer

na i frågans behandling stadnade två mot tva. — Prester och 
Bönder tillstyrkte, ined några förändringar, den föreslagna 

författningens utfärdande. Adel och Borgare, som säga sig 

af de anställda undersökningarna inhämtat, huru fattigvården 

inom riket, efter olika lokal, så olika besörjdes, ansågo en 

allmän fattigvårds stadga ej blott öfverflödig, utan menlig, 

såsom endast åstadkommande rubbning i den rådande ord

ningen, och ingripande i den rätt, allmänheten hittills haft, 

att sjelf besörja om de fattiges underhåll; utan borde det 

förblifva vid livad hittills i ämnet varit stadgad t: — hvilket 
ock blef följden. 

Man ser att den sednare meningen var ett förtroende-
Votum till folket; men h vars heder och värdighet något för

minskas deraf, att just den de! af folket, som angelägenhe

ten närmast rörde, preste roa, som lia inesta bestyret, och bön-



derna,, "som allmännast draga tungan af fattiggården, undan-

bâdo sig ett så uteslutande förtroende. 

Emedlertid, medan man sålunda förklarade kommuner
nas frivilliga verksamhet tillräcklig att uppfylla de gällande 

författningarnas brister, hade tvångsåtgärder från statens si

da allt mera gjort sig nödvändiga. Den nyare epoken der-

för (den äldre ha vi redan utmärkt) karakteriserar sig genom 

brottmålslagstiftningens. ingripande i fattigvården, mer 

än förr, sa att bägge för sig till en stor del erkände sam

ma mal oeh derföre yrkade pä samma medel. Den 31 Mars 

1813 framställde Lag-Komitcen inför Kongl. Maj:t i ett eget 

Betänkande de ölägenheter, som åtfölja vara nu brukliga be-

straffhingssält, och nödvändigheten att antaga andra för de 

händelser, då de förres användande skulle motarbeta ända

målet af allt straff, hindra den brottsliges förbättring och 

kränka menskligheten i det dyrbaraste och det heligaste hon 

öfverlcmnat ät samhällsmaktens skydd. Europas upplystaste 

oeh mäktigaste nationer hade i detta afseende redan föregått 

med efterdömen, och genom användandet af fängelse- ar
bets- oeh korrektions-straff' hyllat tidens anda* oeh, genom 

inskränkandet af kroppsstraffen till fall af den högsta brotts

lighet, bemödat sig att aflägsna det barbari, som vallat deras 

första uppkomst. Sparsamt hade hos oss Lagen anv ändt längre 

eller kortare tids fästningsarbete, såsom tillökning i straffet 

för gröfre brottslingar; och ännu sparsammare hade lindri

gare arbetstvång och fängelse blifvit begagnade såsom straff

medel. Den tilltagande mängden af brott emot egendoms-sä

kerheten hade dock i sed na re tider ådagalagt nyttan af s åda

na anstalter, hvarigenom bestraffade brottslingar, som icke af 

någon i årstjenst antagas eller ägde näringsfång, liva rm ed de 

kunde sig redeligen försörja, från samhället afskildcs och 

tillhöllos att med arbete bidraga till kostnaden för deras be

vakning och underhåll. Sådant hade varit hufvudsakliga än

damålet med de i Carlskrona och Sveaborg år 1804 stiftade 

allmänna arbetsinrättningar. Emedlertid hade allmänna rö-
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sien allt mer börjat högljudt påkalla upprättandet ai sådana 

stiftelser, efter en förbättrad,"vidsträcktare och mera omfat

tande plan. Den enskilda frikostigheten hade pä flera stäl

len afhjelpt bristen på publika tillgångar, och i flera län ha

de styresmännens nit oeli invånarues patriotiska uppoffringar 

tillvägabragt inrättningar af detta slag. Det åtérstode, att 

genom dessas utvidgning och lämpande efter ändamålet samt 

genom stiftelsen af nya i de provinser, der de ännu saknas, 

öppna ett tillfälle för brottmålslagstiftningén att införa för

ändrade och förbättrade straffbestämmelser. 

Vid 1815 ars Riksdag erinrade Konungen, med anled

ning af Lag-Komiteens förslag, i propositionen af den 13 

April, Rikets Ständer om nödigt anslag för sådana inrättnin

gar, på det, da den nya Lagen blefve antagen, korrektions

husen ock kunde vara färdiga. Ständerna, i sitt svar af den 

11 Juli s. å., anmalte sin önskan att korrektions- och arbets

husen i Carlskrona och Norrköping måtte utvidgas, och tilli

ka för norra orterna ett dylikt anläggas i Gefle, hvartill de 

medel, Kongl. Maj:t behagade utse, skulle förskottsvis använ

das. Vid 181'7 a rs Riksdag yppades samma fråga, och, se

dan Ständerna till Kongl. Maj:ts disposition anvisat 20,OuJ 

R:dr B:ko att ärligen användas intill nästa Riksdag, anlades 

1819 arbets- och korrektionshuset i Wadstena, hvarjemte flere 

smärre sådana, af de i länen insamlade medel, länsvis inrät

tades eller förbereddes. De upphörde till större delen, lik

som äfven inrättningen i Wadstena, genom den ar 1827 an

befallda centralisering af dessa anstalter, och förentes med de 

större, på Långholmen vid Stockholm och i Malmö för mans-

och i Stockholm, Norrköping och Götheborg för cfvinsperso

ner. Nya fängelser af samma art för manliga fångar upp

fördes, så väl â Långholmen vid Stockholm, som i Malmö ci

tadel!, utan att likväl kunna emottaga alla för försvar,slös-
het dömde personer. Antalet â förra stället, med beräknadt 

utrymme för 600, g år nu till 711; och i Malmö, med beräk

nadt utrymme för 812, till 862; under det en större män cd 
O 



*) Det sista ur Bilagan F till den sed naste f attigvårds-komiteens, nu un
der tryckct_ varande, Betänkande, till  h vilket författaren haft tillgäng-

af korrektionister af mankönet afvakta i pionier-corpsen eller 

i länshäktena lägenhet på korrektionshusen iK). 

Hvad i lagstil kallas försvar har i synnerhet genom 

fatt igvårdsfrägan hos oss fått sin stora vigt. Begreppet, fast 

ej ordet, är gammalt i Svensk lag, och hörer till var äldsta 

rättsförfattning'. Begreppet är det af borgen; och det äld

sta samhällskontraktet var en ömsesidig ingången, borgen för 
fred — emellan slägterna — h vilken borgen på en gång 

bildade och. utmärkte den äldsta kommunen-'ellcr häradet — 
(i det nordligare Sverige ännu liktydigt med socknen). Vil-

koret för denna borgen var egendom; ty deraf skulle bö
terna utgå, hvarmed fredsbrott förliktes och slägtkrig und-

vekos. Förnämsta egendom var odaljorden, och tillika strängt 

slägtegendom; dock var penningen redan värde-mätare. — Den 

egendomslöse, den som ej åtminstone ägde tre mark, var, i fall 

han ej hos en annan fann försvar genom tjensti sjelfva 

verket tillika den fredlöse; och detta bidrog att göra kriget 

för så många till egendömsförvärf. Huru detta krigiska för-

värf genomgår Sveriges historia, hyru det under eröfrings-

periodeu i 17:de seklet bief hufvüdsak, och luini det, efter 

de stora yttre krigen, efter sig lemnat och återverkat i Sve

rige ett århundrades inre oreda, i hvilken vi ännu kunna 

sägas söka de naturliga ffrundvalarne för vårt välstånd, allt 
O  D O  

detta är till någon del efter förmåga och tillfälle redan vi-

sadt, liksom äfven huruledes sjelfva termen försvärj sedan 

krigarne gåfvo lag, först höres i den särskilta meningen af 

undantag från krigstjenst. 

Vi ha sett att detta undantag ägde rum. för de privile

gierade klassernas så kallade försvarsfolk, som tillika var 

deras tjenstefolk; men också, att sedan utskrifningarne upp

hörde för krigsmakten, då denna biel indelt, de på visst sätt 

fortforo för ändamålet att skaffa de privilegierade tjenstefolk 



för god I pris, så att allmogen ej fick efter råd och lägenhet 

hemma behålla, det vill säga försvara sina söner och dött

rar, utan dessa måste taga tjenst. 
Ett hem var således ej elt försvar, äfven om det gaf 

försörjning. Man kunde tvingas att söka bäggedera hos en 

annan, och för denna andras bekvämlighets sko IL 

Lagstiftningen har allt för mycket ryckt på hemmet 
i Sverige. — Det är ej den allmänna, i Sveriges Lag be-

skrifna, utan en lagstiftning bredvid, pa hvilken denna 

förebråelse faller, nemligen på den så kallade ekonomiska 
och administrativa, —• särskilt, tillfällig, vexlande, ursprung

ligen mest af kriget bestämd, men bärande i det hela allt

för ofta spåren af både nöd och godtycke. 
Nu är det ock de hemlösa, som blifvit dess plåga, se

dan hvarken krigstjenst eller herretjenst äro tillräckliga alt 

upptaga och undanskaffa dem, — Egentligen var det egna 

hemmet det gamla försvaret, eller den åt samhället gifna 

borgen vi omtalt: ett hem för sig med en man för sig oel 

de sina, intresserad för den allmänna säkerheten, emedan han 

sjelf den behöfde och kräfde. Vidden af odlarens intaga be

rodde på hans och hans hushålls arbetsförmåga. — I ett fö

ga befolkad t land var det länge innan stridiga anspråk möt

tes. Allmämdngen låg emellan, - - först öppen, såsom 

länge i Norrland, — sedan sluten, såsom tidigt i Götaland, 

men äfven i sednare fallet, mot överenskommelse, tillgäng-

]i<r för ny-odling, hvilken också med tiden lätt blcf odal, det 

vill säga, full egendom; ty af odal kominer odla, förvärf-

va med arbetets vätt. Af den fulla egendomsrätten följde full 

dispositionsrätt, och af denna, lör att förekomma andras löi-

närmande, nödvändigheten af en vid anfordran betalbar ge
mensam egendomslott i hvarje hushåll, till godtgörande af 

förnärmande», men nödvändigt tillika ställd till kommunens 
disposition, som skulle döma när fallet var inne, och hade 

sin andel i fredsböterna. Det var den förr omtalda, sam

hället gifna, borgen, hvilken med samhällets egen utveckling 



flyttades allt högre upp; tills Konungen Met' borgesman lör 

den fred, lian svurit sina undersåtars Men med honom bief 

ock krigsstandet bevaka re af freden, b vilken de abdelige hel

gat, och uteslutande bevaka re, sedan folket afväpnades. 

Desse för Konungen sjelf snart farlige borgesman kommo der 

med i tillfälle, att nog rundeligen utmäta sin andel af den 

gemensamma förmögenheten. Af den ursprungligen, fulla egen

domsrätten följde, att all skatt började såsom bevillning, 
och sä fortgick det, äfven sedan en dylik bevillnings nödvän

dighet för allmänna säkerheten gjort sig allt mer gällande; 

ty skogen hade länge rum nog för den, som ej älskade att 

bevilja, tills samfundsordningens nödvändighet äfven der tral

lade honom. Slutligen stadgades skilnaden emellan den skatt-
skyldige allmogen och frålset, det vill säga skattfri heten, 
hos de högre standen, för h vil ka ensamma all skatt bibehöll 

sin ursprungliga natur af bevillning, under det allmogens 

jordna bevillningar antogo naturen af stående skatter och 

besvär. Det länge personliga i sjelfva namnet pä dessa, 

visar äfven deras första bevillningsnatur; tills slutligen (sed-

nare än man vanligen tror) de sålunda mest tillfälligt be

gränsade Svenska odlare-hem blefvo i uppbördsmening fixe

rade såsom hemman, och skatten, från personen, fästad vid 

jorden: en öfvergång, som äfven ligger för en dag i den 

kamerala bemärkelsen af mantal för hemman. . F ör ökade 
skatter och besvär fordrade väl Lagen bevillning, men flere 

af de mest tryckande (t. ex. hâllskjutsen) ha infört sig utan 

någon sådan, och i allmänhet har allmogens gamla rätt att 

sig sjelf beskatta genom de högre ståndens öfvervägande in

flytelse ofta varit mer skenbar än verk lie. 

Yi ha i föregående' artikel talat om en Svenska närin

garnas fortgående nobilitering. Detta uttryck kan ha äfven 

en i sakens natur grundad bemärkelse. Det betyder ju för
ädling af ett rå-ämne? I våra Bern's författningar talas om 

skogs nobiliterande till bräder. Den förädlade produkten är 

en piodukt i andra, tredje o. s. v. handen, h var-vid för livar-
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jo ny Hand arbetets värd« vexer allt mer, i förhållande till 
rå-ämnet> sa att det sednares värde jemförelsevis försvinner 
emot det förras; ja, det visar sig slutligen, att intelligen
sens erren verksamhet^ så vida den för andra intelligenser 
är användbar och nyttig, (och detta är dess natur) är sista 
värdet. -—* Men denna verksamhet, som är det utmärkan
de kännetecknet på det menskliga arbetet, är också det 
oundgängliga villkoret för all förädling af ett rå-ämne, men-
niskan sjelf inbegripen; och b varje försök att tillegna sig ti
teln af ett sådant arbete, utan dess verklighetkan ej på 
längden uppehållas, och verkar förderfligt både pa saken och 
innehafvaren. — Jag fruktar att det varit fallet i det fattiga 
Sverige mer än i många andra länder. Arbetet har hos oss 
aldrig varit tillräckligt adladt genom sig sjelf. Det har blif-
vit det genom en privilegierad person, som dermed befattat sig. 

Län'Te nog låg ock både arbetets och arbetarens värde i adelig 
tjenst och fördel. Ty adeln njöt länge i Sverige, uto m besittnin
gen af rikets alla högre eller i allmänhet mest lönande äm
beten, älven fri handel med egna produkter, rätt att inom 
egna områden under näringsfrihet") dem förädla, frihet eller 
lättnad i beskattning, i tull, samt i kommunikationer och re
sor, —. med ett ord, på förhand allt livad nu mer och min

dre yrkas såsom allmän rätt. 
Alla våra förädlande näringar ha varit for mycket bi-

hang till frälset. Det är under denna synpunkt de alla 
blifvit privilegierade, eller antagit natur af personliga före
trädesrättigheter, med allt för liten verklighet a en sanna 
titel, som ett, täflan ej ('fuktande, verkligt förädlande- arb ete 

ensamt kan gifva. 
Vårt bergsbruk och våra stadsmannanäringar höra 

till denna Svenska näringsadel. Men den har inom jord
bruket haft sitt förnämsta fäste, och det privilegierade frälse
jordbruket har samverkat, med de ofvannämnde, framfor det 
ofrälse jordbruket gynnade, näringar, att öka tyngden pa det 
sednare. Det var ej nog med de fördelar, som tillhöide 
frälsejorden, såsom sådan. Vi ha redan fästat uppmärksam
het på den förmån, den frälse jordägaren dessutom njöt ge
nom en tvungen tillgång på tjenstefolk, och livad vi i detta 

»•) Om vi ej bedraga oss, lan äfven en Skråmästare eller Gesäll fritt 
bosätta sig och arbeta bos adelsmari j»S landet utan binder af skrå
ordningen, som eljest binder honom vid staden ännu i de flesta fall. 



afsecnde anfört, uttömmer likväl ej ämnet. Alla medel gom, 
med lack eller pack, kunde nedsätta dagsverksprisetan
vändes i samma ändamål; oeh det tryckande i d e derliän syf
tande privilegier bekräftades särskilt åt adeln, just da Carl 
XI genom Reduktionen för öfrigt bröt aristokratiens verkliga 
makt i Sverige. Vi lia nämnt Legostadgan af år 1686 med 
dess våldsamma bestämmelser till frälsets fördel. Men det 
var ock ett adeligt privilegium att anlägga torp och närings
ställen. Resolution på Ridderskapet och Adelns Besvär 1686 
förklarar, att Kongl. Maj:t ej utan missbag förmärkt det miss
bruk, att skattebönderna sig understodo efter behag och 
tvertemot Kongl. Maj:ts Resolution på Ridderskapet och Adelns 
Besvär af ar 1652, samt Skogs- och andra sedan ofta förnya
de Ordningar uppsätta några torp och krogar, viljandes Kön A. 
Maj:t hafva bcmälde Ordningar bekräftade och sådane miss
bruk allvarligen förbudne, skolandes med så da ne torp och 

krogar Iikmätigt samma Förordningar förfaras, så att Ridder
skapet och Adeln vid deras dem tillkommande rättighet att 
på deras frälseägor allena sådane uppbygga, måtte beskyd
dade bli(va. Det var under samma tidehvarf, som Bergs-
Collegium i sin berättelse till Kongl. Maj:t af 1697 berömmer 
sig, att till skogshushållningens befrämjande hafva utrifv.it 
skadelige torp och nybyggen på skogarna, att hafva hindrat 
anläggningen af sågverk och hämmat utskeppningen af brä
der. Skogsordningen af 1734 föreskrifver undersökning om 
dylika å skatteägor uppförda torp, hvilka, i fäll de göra skäl 
för ett fjerdedels hemman, må efter Kammar-Collegii eller 
Bergs-Collegii bepröfvande särskilt skattläggas; och hänskju-
tes för öfrigt profningen om torp å skattejord till Landshöf-
drngen, som äger sådana, dock ej utan särdeles angelägenhet 
oc.i der de icke firmas på ena eller andra sättet skadelige, 
att sparsamt tillåta. -— Först Resolutionen på allmogens be
svär af 1743 förklarar, att Kongl. Maj:t fa nn obilligt att, vid 
jordransakningar, torp och lägenheter, hvilka genom skatte-
bondens flit och idoghet blifvit upptagne, äro' vordne med 
räntan indragne till kronan och från skattehemmanen skilde, 
utan borde å skattejord anlagde torp och lägenheter (Kon<d. 
Brefvet af den 18 Februari 1757 tillägger äfven. å kro-
no-jord), utan särskilt ränta, eller förhöjd skatt blifvä en 
rättmätig belöning för åboens flit och arbete, hemmanet till 
gagn och understöd. Först genom Kongl. Förordningen . af 
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(len 21 Februari 1789 försäkrade Gustaf III uti allt (med 
undantag af de för kronans behof tjenlige ek- bok- och 
masteträd) skattemannen lika orubblig ägande- och lika fri 
dispositionsrätt öfver sitt skattehemman, som frälseman öfver 
frälsehemman. 

Krigstjenst och herretjenst ha således länge mest disp o
nerat om Sveriges försvarslöse; och man har dervid förfarit 
med så litet förutseende, att man just för detta ändamål föga 
fruktat att öka deras hop. Nödvändigheten bar väl småningom 
mildrat den ford na ekonomiska och administrativa Lagstift
ningens hårdhet i detta afseende; men systemet är ej i sig 
sjelft, blott undantagsvis, förändradt. För mycket af dess 
negativet, bestämmelser qvarstår "), sedan kriget länge sedan 
upphört att vara Svenskt förvärf, och sedan mängden af Sven
ske herrar långt för detta blifvit fattige; och livad angår de 
positiva botemedlen mot det onda, som förändrade samhälls-

*) "Hela det nu varande systemet för behandlingen af landstrykare h vi
lar på Kongl. Värfningsstadgan af den 7 April 1802, Kongl. Förord
ningen den'27 Febr. 1804 om allmänna arbetsställen och Tjenstelijons-
stadoan af den 15 Maj 1805, hvilka tillsammanslagda utgöra-ett helt,  
utgående dcrpa ,  att genom Ivängsmakt skaffa rekry ter för armecn. ocli 
anvisa arbetsställen ät dem, som ej kunde i krigstjenst antagas; hvil-
ken afsigt ligger sä mycket klarare för dagen, som någon särskilt 
föreskrift angående cjviimor, beträdda med s y s se I löshet, ej linnes, fön-
än i Kongl. Brefvct den 11 Maj 1814" — säger en pälitlig kännare af 
ämnet i Bilagan F till  den af Kongl. Maj:t den 17 Mars 1837 och den . 
20 Okt.. 1838 f örordnade Komiteen för utarbetande al en allman stad
ga för fattigvården. Vi erkänne med tacksamhet den upplysning vi 
hämtat af Komitcens Betänkande, som, i  synnerhet i afdelningen om 
landets fatt igvård, fördelaktigt utmärker sig. Angående a fdc hungert 
om Stockholms stads fattigvård, tillbakahalla vi vart omdomc, men 
infora här i stället ett yttrande, som ej saknar betydenhet. ilui-
vudfelet i  fattigvårdsanstalterna (i Stockholm) bestar ^i• den ganska 
ofullkomliga kontrollen öfver fondernas användande, då församlingar
na ej är o" ansvariga i afseende på deras utdelning, f ör någon högre 
myndighet. Denna brist är så känbar, att nya regalationcr äro på
tänkta" för att bringa församlingarnas f attigvård under inseende af en 
central styrelse. Ett annat stort ond t är, att hvarjc församling 
besörjer sin fattigvård alldeles oberoende af de andra och ofta pä helt 
olika sätt ,  och att det linnes intet ömsesidigt inseende emellan församlin
garna, hvilket skulle förekomma, mån ga missbruk. Dessutom äro för
samlingarna ej k önseqventa i  beviljandet af understöd. De ofta Upp
taga och behandla den arbetsföre lättingen (som lagligen ej  har något 
anspråk på församlingen) såsom e n orkeslös  eller sjuk person ,  under 
det många af sistnämnda beskaffenheten blifva ohulpne. Yttrandet 
står att läsa i Foreign Communications on Poor-lawsordered by 
the House of Commons to be printed 21 Febr .  7834> och är taget or 
ett svar pâ en officiel förfrågan ge nom härvarande Engelske ^Ministern 
Bloomfield, angående beskaffenheten af Stockholms fattigvård, liv ar
om Engelska Parlamentet äfven ville" ha kunskap, liksom i allmän
het om främmande länders fattigvårdslagstiftningar, innan det refor
merade sin egen. 



) Egentligen gäller det för landet 

förhållanden ti it nier äu någonsin påkalla, så Iiafva de dels 
blilvit otillräckligt beredda eller försäkrade, dels ej allmän-
n el igen insedda i deras rätta sammanhang. 

Den förändrade samhällsställningen karakteriserar sic ee-
O Ö 

nom två liufvudsakliga omständigheter: — en den längsta 
I red vi någonsin njutit, — och ett mer än någonsin öfverallt 
framträngande individuell sjelfständighetsbegär hos massorna. 
Bägge ärö, sedan de sista revolutionskrigen, gemensamma för 
Europa, ja för verlden: bägge ha gifvit en hastig drift åt 
folkökningen, men dermed också ställt alla inre frågor på 
en sådan spets, att behofvet af deras lösning med hvarje ögon
blick blir mera trängande. Upplösningen må bli lycklig el
ler lorderflig för en tid, visst är, att, huru man vänder sig, 
måste mån slutligen tillgripa såsom sista medlet: rättvisa för 
( illa. 

I ekonomiskt afseende visa sig såsom tidens tecken: ett 
aftagande af de fordna stora, fasta iormögenheterna under 
det: nya rörliga allt jemnt bilda sig: ett utomordentligt till
tagande af den klass, som lefver på rörlig arbetsförtjänst, 
ulan försäkrad framtid, och derunder ett stort dagligt aiFall 
från denna på fattigdomens gräns stående, af tillfälligheter 
beroende klass, till den af verkliga fattighjon, försvarslöse och 
lösdrilvare, hvilken icke mindre ökas; men mellan dessa ytte r
ligheter tillika en jemnt vexande och i välstånd tilltagände 
medelklassj så att på det hela likväl samhällets jemnare de
lade förmåner njutas aï flera än förr. 

Statitiska fakta bestyrka dessa allmänn a iakttagelser, äfven 
för fäderneslandet. Under de tretton åren 1822-—-1834 har 
Ri tider skåpet och Jdeln i Sverige, genom försäljning af 
jordegendom, minskat sin förmögenhet med 7,723,650 Il:dr 
''•ko. — Ståndspersonsklassen har under samma tid, genom 
köp af jordegendom, Ökat sin förmögenhet med 4,405,940 R:dr 
B:ko. Allmogen har under samma tid, genom egendomsköp, 
Ökat sin förmögenhet med 3,318,710 R:dr B:ko. — Tillika 
har den sist förordnade fattigvårds-komiteen af de rika sta
tistiska underrättelser, den haft att tillgå, dragit den slutsats: 
"att antalet af fat tighjon, jeninfördt med folkmängdens 
stigande j snarare minskats an ökats*). Detta liar likväl 
endast afseende på sådaiie fattige, som sakna både medel och 



arbetsförmåga att sjcifve bereda sig bergning, och derföre 
ovillkorligen måst o al socknarna underhållas. Desto mer be
kymrande, tillägger komiteeu, framstar det vacklande sjelj-
beståndet .hos den klass, h vars försörjning är beräknad pä 
dagsverksarbete — och tillökningen i denna klass visar s i<>-

O . 

fortgå i sed na re tider med så stora steg, att den ej kan und
gå allvarlig uppmärksamhet. Tabell-kommissionens sednasle 
berättelse upptager af denna klass blott arbetsföre backstu-
gusittare och inhyseshjon af mankön, men visar endast i 
denna personal en tillökning af 46 procent under aren 1815 

1836, eller i dubbel proportion mot folkökningen i det hela 
under samma tid. — Om härtill lägges dessa personers hu
strur och barn, samt familjer, bosatte â mindre jordlägenhe
ter, bvilka, ehuru ej backstuga, dock äro så inskränkte att 
de föga medverka till familjens bergning, eller å styckade, 
med större undantag betungade hemmansdelar, som icke mot
svara besuteuhet, jemte en stor del undan tagshjon, dagakar
lar i städerna, handtverks- fabriks- och bruksarbetare, så kan 
föga något tvifvel uppstå, att största delen af folkökningen i 
sed ii are tider faller inom denna klass Det egna och 
särskilt oroande för Sverige är, att detta inträffar med en 
mer än annorstädes rent landtlig befolkning, mest van vid 
fasla förhållanden, och som nu satt på rörlig fot, utan ford-
na tiders afledande medel , måste finna dubbelt svår den om
sorg för utkomma, som norden i allmänhet tungt nog åläg
ger sina barn. Och detta torde äfven vara en hufvudorsak till 
den dystrare färg, som Sveriges brottmåls-statistik antagit; 
b vilken, om den ock ej berättigar till alla de följder, som 
eu utländsk resande nyligen af våra siffror, ej af egen erfa
renhet (han säger sig tvertom personligen ha haft en motsatt), 
ansett sig befogad att draga, dock utan tvifvel är egnad att 
ingjfva fosterlandsvännen, st ort bekymmer w). 

Vi ha redan anmärkt, att brottmåJsla.gstiftningens dju
pare ingripande i fattigvården, i den sed na re gjort en ny 
epok. Bryggan dem emellan har blifvit slagen a{ korrektions-? 
SJsteinet, hvilket bägge tillegnat sig, —till en. början, som det sy
nes, endast med den följd, att barmhertigheten nödgats blifva 
hård, i den mån rättvisan blifvit barmhertig. — Vi måste här 
kasta en blick tillbaka. — V i ha förliknat de böter, hvarmed 

*) Den sista fattigvärds-koimteens Betänkande — afdelningeii ior l andet. 
**) Jfr tillägget vid slutet af denna artikel. 



de gamla lagarna sökte förlika fredsbrotten, v kl en pâ an (ord ran 

betalbar gemensam egendomslott i b varje hushåll, innebä
rande en ät samhället gifveii borgen att kompensera förnär
manden af andras rätt. Men en sådan borgen i egendom 
hvarken var eller kunde vara den enda. Det fanns en an
nan mera personlig, bestående i den andel af allmän existi-
mation och deraf följande förtroende, som Ii var och en kun
nat sig förvärfva. Man kunde kalla det den moraliska be~ 
suteriheten, i motsats mot den blott fysiska, som den ma
teriella egendomen ger. Det är en borgen för uppförande, 
som endast i och genom uppförande kan vinnas. Den är, eme
dan vi här befinna oss inom personlighetens egna område, 
tillika den urspruugligaste egendom, livilken livar och en kan, 
till ytterligare förvärf förkofra; hvarföre ock intet sannare ut
tryck lor, ett sådant förvärf gifves, än att bl if va sin egen, 
d. v. s. göra sin personlighet med alla dess krafter gällan
de, b vilket endast sker i samma mån en persons verksamhet 

gillas. är så beskaffad, att den kan och måste af andra 
Familjen har i detta afseende sitt . vitsord att afgifva—kommu
nen sitt'—staten sitt-—• sjelfva menskligheten sitt, och ej blott 
sist, utan äfven först och oupphörligt; ty man är, hvad man 
är, dock slutligen såsom menniska, 

Hvad afseende äfven i våra förfäders samfundsförfattning 
fastades på denna moraliska borgen, är här ej stället ätt ut
föra. Anmärka kunna vi, att detta afseende var mer néga
tif t än positif t, men i förra afseendet så strängt, att de en
da i våra gamla lagar oförsonliga (d. v. s. icke med böter 
försonliga) brott, äro de, genom hvilka denna moraliska sam-
bällsborgen helt och hållet utplånades. Sådant medförde 
ärelös het, som var borgerlig (löd, hvaraf den fysiska dö
den kunde blifva en följd; ehuru lifsstraffet, i de gamla 

anda, mer finnes tillåtet 'ån påbudet. Budet om Iii 
den Mosaiska lagen. Straff t ill lifvet er-

v gar, utom för sådana 
brott, som medförde ärelöshet. Den ärclöse brännmärktes med 
namnet niding, och nidingsverk kallas i lagarna de gröfsta 
brott mot personliga säkerheten, som med förräderi voro för
enade, såsom att dräpa pä fredlysta orter, i kyrkan, på tin
get, eller inne i huset; att slå ihjäl en sofvande eller den, 
som ej kunde försvara sig, eller sin egen husbonde, eller 
den, med hvilken man delade mat och dryck, eller en qvin-

.aga nias 1, 
för 1 if togs sedan ur 
kände för ö fr igt icke våra gamla 



Fängelse vid vatten och 
rer förklarats Jcke vara 
ff-Balkch t ill .den.kropps-

ha ("ty hon äge' frid till möte ocli massa, öm aldrig så myc
ken fejd är mellan manner", säger Wcstgötalagen); att döda 
nä «on med grymliet eller pa ett plågsamt sätt, att bära af— 
vog sköld mot sitt eget fädernesland; att löpa ä härskepp och 
bl if va sjöröfvare fhvilka sista förbud visar införandet af christ-
li<v sed ). Allt sådant kunde ej med böter försonas. I all
mänhet ansågos mest straffvärda de brott, som pä ett lömskt 
och fegt sätt utöfvades; hvarföre ock tjufven straffades till 
lifVet, 'eller med träldom. Allt kroppsstraff tillhörde träldo-
men,' som Var rättlös. Att "slå någon som en trål" — att 
ä'>-a lika liten rätt, som hudstruken huskona eller trälinnan 
i "huset, äro derföre uttryck, som lagarna nyttja. 

Det fick med kroppsstraffen, som med de stående skat
terna de blefvo med tiden allmogens del. — Andan i den 
lagstiftning, som fordom utmärkt den gamla Bondelagen --
ty°så kallades ock de frias lag — är den samma som se
dermera öfvergick till adeln, hos hvilken den ovannämnda 
moraliska borgen snart uteslutande gjorde sig gällande såsom 
heder, — och som derföre undantogs frän alla vanärande 
s t r a f f  (säsom kroppsstraffen af ålder ansågos vara), hvilka 
adelsman eller adelig vederlike ej kunde underkastas v). 
Ôfvergângen märkes likaledes deri, att inom adeln h var blef 
sin egen0 heders försvarare med vapen i hand. Ty for
dom fordrade oqVädinsord emellan frie män blod, och Up-
Îandslagen anför såsom "af thöm gamblu laghum, sum i 
hedhnum tiena brukadhes", att den som sade till en annan, 
att han ej var "mans make", eller icke man i bröstet , var 
skyldig att möta den förolämpade till envig, der tre vägar 
sammanstötte, vid straff att eljest offentligen utropas för ni
ding. 

Med det samma den gamla allmogen, i motsats mot det 
privilegierade (Välset, blef ofrälse, hade den h varken någon 
heder "i adelig mening att försvara, eller, såsom al väpnad, 
medel dcriU!, och underkastades kropps st raffen, hvilka egent
ligen utgingo från de adeliga gårdsrätterna i början ett 
slags krigsartiklar för adelns krigiska följen —• och s ederme-

#) Vi skilje mellan kroppsstraff oelx lifsstraff. 
blöd, hvilket någon gång til l  och med lärer 
kroppsstraff, räknar vår lag 5 Kap. 5 g. Straff 
plikt, livarigenom heder ej spi lles. 



148 

ra spridde sig vidare utöfvor det ofrälso-gebitet, der ej lösen 
med penningar mellaiikom. 

Det är ej mer än billigt, ocli enligt med odlingens 
gång, att ménsklig värdighet, i stället för adelig, (oph såle
des äfven renad frän sjelfhämnd) i detta, som andra afseen-
den gör sig gällande. Också lia alla nyare lagstiftningar gått 
ut pl att allt mer inskränka kroppsstraffen, att, så mycket som 
möjligt, reducera straffet till frihetens förlust (or den, som 
henne missbrukat, och att göra förlusten större och mindre i 
mån af missbruket. Med denna företrädesvis menskhga art at 
straff, kan också först den rätta strängheten, jemnlik för alla 
och utan afseende till personen, i straffens tillämpning äga 
rum; så att undantag från regeln blifver, att — liksom i 
den nyare skolan det finnes en stryk-klass — kroppsstraf
fen återstå för dem, som genom upprepade förseelser och 
hela sitt uppförande visa, att på dem endast verkar djurets 
förskräckelse. 

Men straff är straff •—• en restitution på allas vägnar af 
den i det enskilta fallet brutna rätten, drabbande tillbaka på 
rättsbrytareu ; — och detta är så i straffet hufvudsak att, 
till att vilja göra det i första rummet till något annat, är att 
förvända dess natur. Det är t. ex. både önskligt och möj
ligt att Straff et kan för den straffade äfven vara en <val-
gerning/ men då är det en sådan endast derigenom, att det 
först och främst är straff, d. v. s. en Satisfaktion åt samhäl
let. Det är ock, i fall fråga blir om välgörande verknin
gar, framför allt välgörande för samhället sjelft, såsom ett 
medel att uppehålla dess hälsa, och först der/genom älven 
hälsosamt för brottslingen. Framställes det i ett annat ljus, 
eller först och främst såsom ett medel för hans egen för
bättring, så verkar det lättligen i alla afseenden motsatsen. 
Den förmenta välgerningen retar såsom en oförrätt, och för
härdar, ehvad ett påtvingadt skrymteri â brottslingens sida 
må annat förebara, i stället för att förbättra. 

Men korrektionssystemet, i sitt sammanhang, å ena sidan 
med brottmålslagstiftningen, â den andra med fattigvården 
och detta sammanhangs både misstagna och verkliga mening, 
är elt för inveckladt ämne att ej fordra en utförligare fram
ställning. Vi skole återkomma till detta ämne. 
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T i l l ä g g .  
1 ett nyligen utkommet arbete: A Tour in Sweden in t838; 

comprising observations on the moral, political and econoniical 
State of °thc Swedish Nation, by Samuel Laing Esq. London 183g, 
som älven linnes recenseradt i flera Engelska Journaler, har författaren, 
i följe af de allmänt tillgängliga underrättelserna oin Svenska örott-
måls,statistiken o ch af de siffror,' som därigenom kommit till hans 
kunskap, dragit den slutsats: alt Svenska nationen är i ett mer 
démoraliseradt tillstånd än någon nation i Europa (in a more 
demoralised state than any nation in Europe), hvilket han söker 
bevisa genom jemförelse emellan de Svenska siffrorna i detta al-
seende oeii imnsrifter i samma ämne Iran fleia andia ländei. Vi 
inskränke oss till några korta anmärkningar . 

För det första, författaren har vid dessa jemforelser icke 
iakttagit den varsamhet, som en af hans landsmän i ett med skäl 
aktadt verk (Mac-Culloch, A Statistical Account of the British 
Empire, Second Edition. London i83g p. 468) med följande ord 
inskärper: "Vi måste a nmärka, att mänga falska slutsatser hafva 
blifvit dragna af jemförelsen mellan uppgifterna om brottmålens 
förhållande i olika länder, och i samma land un der olika perioder. 
Sådana uppgifter äro tydligen endast tjenliga a tt missleda och be
draga, om ej klassifikationen af målen f or de i fråga varande län-
derne eller perioderna ä r densamma, och om ej polisen och lagar
na äro lika, den förra utmärkt af ungefär samma vaksamhet, och 
de sednare i verkställigheten af ungefär lika kraft. Men man vet 
öfverflödigt, att den största olikhet äger rum i alla dessa afseen-
den. Det finnes ej två länder, i hvilka klassifikationen af brott-
målen är lika, och den varierar oupphörligt äfven i samma land. 
Den största olikheten visar sig likväl i polisens tillstånd och brott- • 
målslagarnas verkställighet i särskilts länder och tider. Skul e 
man jemföra uppgifterna från en ort  utan polis, _ ined uppgil-
terna från samma ort sedan en polis der blilvit mrattad, ^eller 
uppgifterna linder en verksam och under en overksam polis, sa sto-
ter man på en skenbart utomordentlig tillvext i brott, ehuru det 
vore en ej obillig förmodan att de i stället för att lui tillvext, sna
rare hade i ej ringa mån aftagit." — Med kännedom af det fak
tum, att det troligen ej finnes en noggrannare Brottmålsstatistik, 
än den Sverige äger i Justitiae Statsministerns årliga Berättelser, 
blir man mer varsam än författaren i sina slutsatser varit. ^ I al-
seende på verksamheten af den criminella justicen, står  Sverige åt
minstone lika högt med det af författaren upphöjda England. [ 
England 1835 fälldes 7 1 af 100 anklagade; i Sverige 1837, nar 
man talar 0111 egentliga brott behandlade vid domstolarne, 72 af 100. 

För det andraJ Hr Laing har ej rätt fattat klassifikationen af 
brotten, h varken i Sverige, ej heller i sitt eget fädernesland. Väl 
försäkrar han, att flere upplyste Svenskar fästat hans uppmärksam
het derpå, att blotta polis-förbrytelser voro upptagna bland det 
för Sverige uppgifna antalet af brott. I anledning hära f finner han 
för go dt att vid granskningen af Justitiae Statsministerns berättelse 
för 1837 utesluta större delen af de under tredje klassen der hän-
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förda brotten; men bibehåller dock dryckenskap, slagsmål och 
otukt, hviika i alla sarahällen, enligt hans mening, falla mer eller 
mindre under brottraålslageris verksamhet, Men h varken i den 
Engelska eller den Skottska Brottmålsstatistiken *) ingå drycken
skap och otukt. I London upptogos likväl 1832 tillsammans 25,263 
personer af polisen, och dessutom angâfvos vid domstol 6934 — för 
fylleri (af hviika sistnämde äfven 35 05 verkligen dömdes till an
svar). Antalet af sådana öfverlastade personer i London allena steg 
således d etta ar till 32,557 **), hviika, enligt I:Ir Laing's âsigt, bort 
i Englands Brottmålsstatistik för nämda ar, oka nutnerären; ehu
ru dennas total-belopp i British Almanack för 1836 endast är upp
tagen till 20,829. En vacker tillökning! — och som skulle blifva 
ojemförligt ansenligare, om vi hade en dylik uppgift på alla i 
hela England under årets lopp öfverlastade personer. — Vid are — 
slagsmål (assault) har i England i allmänhet en vida svårare be
tydelse än i Sverige; och, livad otuktsbrotten vidkommer, så, då 
Engelska och Skottska Brottmâlsstatistiken icke ens upptager hor, 
synes lö nskalägc, så mycket hellre böra uteslutas i jemförelsen 
emellan vår och den Engelskt-Skottska Criminal-statistiken. P å det 
hela är sedligheten i förhållandet mellan könen i England, der 
h vart 19:de barn är oäkta, likväl bättre än hos oss, der detta gäl
ler om hvart 15:de à 16:de *'*). 

Slutligen måste vi, äfven efter alla dessa afdrag från Hr Laing's 
kaikuler, med smärta erkänna, att de gröfre brottens a ntal i för
hållande till folkmängden, är och blifvit hos oss ovanligt stort: ett 
förhållande, sorn jemte de allmänna orsaker vi i närvarande artikel 
angifvit, dessutom ej har sin minsta orsak uti vår ännu på en gång 
allt för hårda och allt för obestämda lagstiftning angående laga 
försvar, och uti sammanförandet och beröringen &ï alla slags, mer och 
mindre förderfvade, försvarslöse, i v åra s. k. korrektions inrättningar. 

*) J fr British Almanack for the years i836 — och Mac-Çulloch i nyss 
. anförda verk. 

:**) Quelelet. lieber^ den Monschen und sie Entwicklung seiner Fähigkei
ten. Deutsche Aiisgabe. Stuttgardt 1838. 

***) I Preussen är hvart i4:de barn oäkta, i Frankrike omkring hvart l3:de. I 
södra Tyskland Står sedligheten i denna punkt mer än hälften lägre än i alla 
»yssnämda länder, liksom i städerna i allmänhet vida lägre än pä landet. Men 
äfven ibland Europas hufvudstäder, utmärker sig t i sedeslöshet Stockholm, der 
under många är något mer än hvart tredje barn varit oäkta: ett förhållande, 
som kanske blott öfverträffas i München, der bland i3 barn 6 äro oäkta. (Berp-
hctus A lig- Läudei>- und "Völker-kunde. Stuttgardt i838). 

R ä t t e l s e r  i  N . - o  7. 
Sid. 118 rad. 5 uppifr. står: ståndets, läs: ståndet 

•—• 120 •—• 17 — — det, — den 
—• 126 — 5 — — samma lag, —• Östgötalagen 
-—• 125 —• 5 ncdifr. •— tvenne, — trenne! 
— 133 — 13 liedifr. står: 1725 års Legostadga läs: 1723 års Legos tad ga 

Rättelse i N:o 6 sid. 99, noten: Irland har sedan 1838 en fat.tig-lag. 

ST OCK HO LM.  P .  A .  N ORSTEDT & S ÖNER. 



UTGIFVET AF 

©.  &ei ier .  

Ws® Septemlber Manad. 183f$. 
Denna tidning hvaraf en nummer i slutet af livar je månad 

utgifveSj kommer att innehålla recensioner och of ver sikter 
af skrifter, hörande till årets Litteratur. 

F a t t i g v å r d s - f r å g a n .  

S j u n d e  A r t i k e l n ,  

De korrektionella straffen — d. v. s. straffen till förbätt

ring —. tillhörde fordom mest en egen lagstiftning, som ej 

var statens, utan kyrkans. Ursprungligen voro de kyrka-
disciplin. •— Men kyrkans bud af bot och bättring för

vandlades småningom till föreskrifna botöfningar. Snart fick 

män köpa sig frän dessa. Det var aßaten — d. v. s. af 

bot blefvo böterj livilkas sammanhang med bättringen väl 

Hierarkien fortfor att påstå, men församlingen allt mindre 

kunde förmå sig att tro på. Dertill kom, att kyrkan, såsom 

en gudomligt privilegierad korporation, med sin korrektio

nella makt, satte sig öfver den verldsliga lagen och dess 

ormer. Inquisitionen med alla dess rys tigheter var också 

en andelig korrektioneli polis. På dessa missbruk bröt 
sig Hierarkiens jurisdiktion i Europa. 

Genom reformationen ställdes stat och kyrka bredvid 
h varandra, ehuru med alltid tvistiga gränser. Emellertid skulle 

h vardera ha sin jurisdiktion, och den korrektionella blef 

alltid företrädesvis kyrkans. Väl inskränktes denna andel,«-t 

Jurisdiktion egna område allt mer; men kyrkans korrektio-
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nelk ciel i lagstiftningen tillkom vid de af staten för,ordnade 

straff Det verkligt korrektionella i ett straff visar sig i för

brytarens eget erkännande af straffets rättvisa. Att emottaga 

ett sådant erkännande och, i följe af brottslingens anger, 

förklara honom försonad med församlingen, blef kyrkans vid

rörande. 
De förbättrawle straffen och det förbättrande uti stral-

fcn bade således kyrkan tagit för sig. Dervid visade bon 

likväl en alltför stor likgiltighet för beskaffenheten af rätt

visan i den •verldsliga brottmålsstiftningen; ehuru det var 

hennes eget åliggande att utverka brottslingens erkännande 
af denna rättvisa. Nöjd med att sjelf föreställa det mildran

de, det billiga, det christliga i straffembetet, frågade bon allt

för litet efter huru detta embete i sista instansen af verlds

liga makten utöfvades. Om straff-lagarna också voro ojemna, 

obilliga, grymma, hvad mer? Staten var ju det verldsliga, 

det oheliga samhället just i motsats mot kyrkan, som t vadd e 

sina händer med det samma, som hon öfverlemnade brotts

lingen at den verldsliga armen, som det better— Annu 

ett skäl till brottmålslagarnas hårdhet var, att, i lolje af det 

„amla samhällets hela natur, länge endast de gröfre och grof-

sta brotten hemföllo under statens egen jurisdiktion. Det ur 

medeltiden till oss arfgångna samhället var i sig sjelft ett 

aggregat af korporationer. Adelsmannen, pr esten, borgaren 

föreställde h vardera sådana, som gjort samhälle for sig, med 

lika många särskilta jurisdiktioner, så att vid denna kristalli-

sation af egna samhällsformer massan af folket, allmogen "), 

blott blef qvar såsom en slags bottensats, ur hvilken de öf-

rio-a drogo musten. Ur konflikten emellan dessa särskilta ju

risdiktioner, bar statens egen småningom utvecklat sig. Men 

af sakens natur följde, att just den korrektionella lagstiftnin-

o-en sednast skulle dragas inom dess område. Vi ha sett 

huru denna slags lagstiftning i allmänhet tillegnades kyrkan. 

*) Underkastad patrimonialjimsdikt.ion af adeln och kyi'tan. 
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Men h varje korporation ö Iva de en sådan dessutom inom sia-

sjclf, och längst, äfven sedan staten till sig tagit det huvud

sakliga af den kriminella och civila; ty den korrektionella 
var den med sederna närmast sammanhängande, sådana dessa 
inom korporationerna sjel!Va bildat sig. 

Huru slutligen äfven den korrektionella lagstiftningen 

hemfallit till Staten? — är en af de intressantaste frågor, 

och hvars besvarande vi här blott i allmänhet kunna antyda. 

Huru djupt den griper in, synes deraf, att denna korrektio

nella makt i vidsträcktare mening omfattar både 'polis', fat
tigvård och uppfostran. Man skulle kanske ej egentligare 

kunna beteckna karakteren af den sociala omhvälfn ing vi dag

ligen hafva för ögonen, än med de orden: titt staten i alla 

de nyssnämnde afseenclen är sysselsatt med utredningen af 

korporationernas bankrutt. —- Visserligen har han derigenom 

fått. allt för mycket på händerna, och underhjelpes han ej 

i tid af en nrlij vad associations-anda (hvartill åtminstone 

syftningen och tecknen äfven visa sig), sa blir han troligen 

ej uppgiften vuxen. Men nödvändigt — och sa vida godt_, 
är livad som skett. Ty den korrektionella makten hos 

korporationerna liar icke aftagit utan med deras moraliska; 

och deras moraliska liar äter ej minst blifvit försvagad genom 

de allt mer framträdande juridiska oformligheter, för hvilfea 

de varit och äro nästen och bakhåll, ifrån början sättande 

olikhet inför lagen: i stället för den likhet, som samhället  

fordrar, och inskränkande likheten — t. ex. dom af likar — 
endast inom korporationen. 

Ätt den korrektionella polisen slutligen fallit i statens 
Land, är ett utmärkande drag i sednare tiders samhällsför

fattning, livilket åter på det nogaste Sammanhänger med ett 

annat, nemligen brottmålslagarnas förmildring. Till den

na mild ring ha flere i bildningens gång verksamma orsaker 

bidragit. Vi märka här tvänne: först, att, då statens juris

diktion vidgat sig genom dess mellankomst i konflikten af de 

särskilta jurisdiktionerna, dess förfarande i allmänhet mast 



154 

blifva ett medlande - för det andra, att, ! den mån kyr

kans inflytande aftog, staten genom verldshg tukt måst söka 

ersätta hvad fordom åstadkoms genom kyrkotukten, livange-

nom den korrektionella, mildare åsigten af straffen i allman-

het gjorde sig gällande. I förra afseendet, eller såsom exem

pel på statens mildrande och medlande mellankorast, behofva 

vi blott erinra, att man har deny mer än de fetridande kyr

korna (sedan reformationen likväl först i allmänhet öppnat 

médgifvandet af menskliga rättigheter äfven för kättare), att 

tacka för den religiösa toleransen, hvars motsats föranledt 

sa mänga härda, omenskliga straff; och, i sednare afseendet, 

eller hvad den verldsliga tuktens öfvertagande af kyrkotuk

tens fordna, ej utan eget förvållande försvagade, verksamhet 

angår, så skulle försöket snarast påkallas i ett land, hvarest, 

med en mängd af religiösa bekännelser, ingen statskyrka 
finnes. I Norra Amerika har det följaktligen skett, val ej 

ur en kyrklig, men likväl åtminstone till en del ur en reli

giös, grund, liksom det, ur religiösa, ej blott politiska, beve-

kelseoTÙnder i detta land underhållet och genomdnfvet, der 

ock först kommit till ett resultat, som åtminstone synes visa 

till hvad grad uppgiften står att losa. 
Den ur Vännernas samfund (så kalla sig Qvakarnes 

fridsamma sekt) utgångne menniskovännen William Benn 
uttalade år 1682, vid stiftelsen af Staten Pensylvamen, i sin 

af kolonisterna antagna Lag, följande grundsatser: att livar 

och en, som bekänner en allsmäktig Gud och förpliktar si& 

att under laglig öfverhet lefva rättrådigt och stilla, utan att 

oroa andra för religiösa meningar, kan antagas till meclboi-

gare:'att dödsstraffen,'utom för uppsåtligt mord, upphäfvas; 

och att alla fängelser blifva arbetshus för brottslingar, land

strykare och lättjefulla tiggare. Det var första grundläggnin

gen till korrektions- eller penitentiär-systemet i Amerika. 

Man vidblef grundsatsen för detta, sedermera utvecklade, 

straffsystem, ehuru moderstaten derå nekade sin sanktion; 

men, vid de, efter Penns död år 1718, emellan England och 
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Kolonien uppkomna stt-icliglieter, tvangs den se.dnaré att un

derkasta sig moderlandets Larbariska kriminal-lag med dess 

160 särskilts lifssaker. I det af referenterna af en ny straff

lag för Pennsylvanien till lagstiftande makten den 24 Febr. 

1826 afgifne betänkande, yttras härom följande: "Den förän

dring kriminallagen undergick i följd af moderstatens envisa 

tillgifveubet för dödsstraffen, syntes åter bafva infört lättjans 

herravälde i det inre af vara fängelser; ty oaktadt fängelse

straff, förenadt med tvångsarbete, på en kort tid bief användt 

för vissa ringare brott, sammanstämma dock allas vittnesbörd, 
O 

som känt fordna tillståndet af Pennsylvaniens provincial-fän-

gelse, deri, att det företedde en skådeplats af liderlighet och 

sjelfsvald, der alla kön, åldrar och färger f un nos samman

blandade utan klassifikation, utan arbete och utan tvång" *). 

Efter Amerikanska revolutionskriget och sedan de För

enta Staternas sjelfständighet blifvit erkänd, återtogs i Penn

sylvanien reformen af brottmålsjagarna och fång väsen det; hvil— 

ken vid samma tid, i Europa genom den store Engelske Fi-

lantropen Howard's undersökningar, resor och skrifter, hade 

ådragit sig en allmännare uppmärksamhet. Î arbete hade 

Pcnn fastställt första grundsatsen för korrektionssystemet. I 

ensamhetj nemligen brottslingens afsöndring frän sina likar , 
uppställde Howard den anclra; bägge till en del med anledning 

af redan gifna exempel. Undervisning var den tredjege

mensamt yrkade. Korrektionssystemets sednare historia, i en 

tidrymd af sextio år, under hvilken det i Amerika kommit 

närmast sin fulländning, är blott en utveckling,af dessa grund-

sattser, och tillika en fortgående bekräftelse på den sanning: 

att endast alla tre i oskiljaktigt sammanhang äro verk
samma. 

Tvångsarbete är ett gammalt straff. Korrektionssystemet 

kan ej ensamt tillegna sig det. Mildare har det i detta 

*) U tlåtande i anledning af Anmärkningar vid Förslaget till Allmän 

Crkninallag af Lag-Committeen, Stockh. 1834 s. 46. 
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system blifvît genom införa iule af niangläldigare, äfven lät

tare, arbeten i fängelserna, genom en större både åt fång

vården ocli fängelserna egnad omsorg, och genom förvand

lingen af andra svårare straff i tvångsarbete. Men härigenom 

liar ock detta straff träffat långt flera äu förr; och sa länge 

man i de mer än förr koncentrerade fängelse-inrättningarna 

ansett arbetet för hufvudsaken, har det gemensamma arbetet 

satt ett vida större antal förbrytare af alla slag äfven i en 

Större gemenskap än förr. Har äro korrektionssystemets 

bägge första klippor, emellan hvilka det ännu sväfvar öfver-

allt, h v ar est det ej nått sin fulla utveckling. Erfarenheten 

här visat, att systemet i detta sitt -stadium genom inga för

siktighetsmått kunnat häfva den moraliska pest-smittan af 
/* / ' o 

tillåten gemenskap emellan de större massor af fangar j 

hvilka det sammanf ört. 
Hos oss har, oaktadt en allt noggrannare fångdisciplin, 

namnet korrektionist inom få år blifvît en förskräckelse lör 

hela landet; och en blick på de om korrektionssystemet ut-

ffifna skrifter, af hvilka vi ha en ej ringa del för ögonen, 
O 
styrker, att systemet i detta sitt stadium af tillåten gemen -

skåp och det är ännu dess ståndpunkt i största delen af 

Europa, samt till en del äfven i Amerika — snarare för

värrar än förbättrar. 
Denna erfarenhet har drifvit korrektionssystemet vidare 

inpå, hvad man kunde kalla, dess andra stadium, i liv ilk et 

principen af ensamhet börjat att göra sig gällande, dels ge

nom fångarnas söndring under flatten, i särskilta celler, se

dan de gemensamma sofrummens ohyggligheter allt mer bl i f -

vit uppdagade, dels genom klassifikation af fångarna och 

söndringen af dessa i särskilta klasser, dels genom sträng ålagd 

tystnad under det gemensamma arbetet och under samman-

varon om dagen. Äfven detta stadium har redan haft sin 

erfarenhet, h vars resultat varit, att den nattliga söndringen 

väl är en verklig förbättring af systemet', men att denna vinst 

motverkas och ofta förspilles genom dsn dagliga sammanva-
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ron, livars ölägenheter hvarken genom klassifikation eller 

tystnad förekömmas. Vi vilja betrakta hvardera af dessa sist

nämnda modifikationer särskilt. 

Klassifikationen, kan ske efter kön, efter ålder , och. ef

ter grader af brottslighet. Söndringen af könen har sna

rast gjort sig nödvändig. Men ingalunda mindre vigtig är 

söndringen af de unga förbrytrarna frän de gamla. Hyem 

skulle ej framför allt vilja rycka barndomen, soin likväl 

stundom följer modern i fängelset, eller ungdomen, just i 

de är, då äfven förbrytaren snarast kan vändas till det goda, 

undan de gemensamma fängelsernas förskräckliga smitta! Här 

är korrektionssystemets egentliga fält, det enda h varpå det 

fullt kan verka såsom uppfostran ; och att det särskilt vän

de sina bemödanden deråt, skulle ej blott på detta egna fält 

uträtta mycket godt, utan ock undanrödja det välmenande, 

men olyckliga misstaget, att korrektionssystemet kan verka 

såsom uppfostran äfven för den full växte; ehuru detta blott 

i ganska inskränkt mening gäller. Ty man kan, vid betrak

tandet af systemets historia, ej fördölja för sig, att ett af dess 

grundfel från början varit uppfattningen af korrektionsan

stalterna under formen af skola — oaktadt ett af skolans 

vanliga villkor, ne mligen gemenskapen af sysselsättning, just 

är det medel, som systemet genom sakens natur allt mer 

måst förkasta. En tredje slags klassifikation, ej mindre nöd

vändig, och gifvande en lika klar princip för afsöndring, som 

de båda nyssnämnda fallen, ehuru ty värr, i verkligheten 

allt för litet ännu iakttagen, är skillnaden, emellan den blott. 

anklagade och den till straff dömde, både i afseende på 

förvaringsort och behandling. -— Hvad sist klassifikationen af 

verkliga förbrytare efter grader af' brottslighet angår, så 

är den, använd i massa, svår ända till omöjlighet. Några 

betraktelser må visa det. Användningen af korrektionssyste

met erböd sig närmast för vissa, i allmänhet mindre, grader 

af brottslighet, hvarföre det ock utsträcktes till blotta lös-
drfveviet. Men redan denna enda artikel kan lemnn en 



prollarta på de svårigheter, i hvilka systemet invecklat sig-

Uppgiften var att återföra lösdrifvaren till bättre lefrtadsvanor. 

Dertill fordrades naturligtvis lid. Man tog den således teni-

Iigen rand, ja till och med obestämdj för att vara så myc

ket säkrare på resultatet. Första olägenheten: att den minsta 

graden af brottslighet, och som endast dertill kan räknas, effiC" 

dan brott blir löfdrifveriets vanliga följd, medförde en längre 

eller till och med obestämd frihetens förlustj som likväl är 

h u fvu d k a ra k te ren af Straß'; men ingen ting retar, d. v. »• 

förvärrar mer, än obestämdheten, d. v. s. godtyckligheten 

af €tt straff. Det fanns ej annat medel häremot, än att sä 

mycket som möjligt betaga tvångsarbetet karakteren af straff-

Man införde således lättare, industriella arbeten i fängelserna, 

man sörjde bättre för arbetsfångens underhåll och äfven f°r  

dess bekvämlighet, man sockrade straffet med ispädda belö

ningar, flitpenningar, arbetslön, eller viss andel deri, kanske 

till och med genom tillåtelsen att under fängelsetiden sjelf a nvän

da penningar *). Deraf andra olägenheten : straffet förlorar ej 

) En ganska upplysande skrift : Du système pénitentiaire et de ses 

conditions fondamentales par M:r Aylies, Conseiller à la Cour Royale 

de Paris, Paris 1837 — är nästan hufvudsakligen riktad mot livad 

han kallar remunerations systemet i de Franska korrektionella fängel

serna i allmänhet, men i synnerhet mot dess förderfligaste sida, att 

i Frankrike entreprenören af fångarnas arbete ofta äfven haller fän

gelsets sä kallade Cantine eller näringsställe. Hvad har sker öppet 

och under ett slags uppsikt, är likväl det samma, s om liemligen till 

drager sig i alla körrektionsinrättningar, i hvilka fangen tillätes dis 

ponerä någon del af sin arbetsförtjenst. I Förenta Staterna tillkom

mer honom i allmänhet ingen sådan. Hela lians arbete tillhör sta

ten. "Alle Amerikanische Strafhäuscr ohne Ausnahme lassen, so wie 

sie dem Sträflinge keinen Verkehr mit der Aussenwelt gestatten, dem 

selben auch nicht den kleinsten Theil des Ertrags seiner noch so ein

träglichen Arbeit zufliessen. Sie gehen mit Recht von dem Grund

satze aus.,  dass der Arbeits-ertrag, 'eben so als Ersats der Unterha l tungs 

kosten des Sträflings dienen müssen, wie die Freiheitsberaubung » 

Busse und Sühne des Verbrechens." Nord-Amerikas sittliche 
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sin godtyckliga natur, men det upphör att vara afskrcickan-
de; och korrektions-inrättningarne antaga karakteren af provi

soriska hvilo- och tillflyktsorter, livartill man återgår, eller, 

genom uppsâtligt i detta a ('seende begångna brott, låter åter

föra sig, tills endera tillfälle till rymning yppas, eller mari, 

i följe af en, ofta skrymtad, förbättring, blir utsläppt. •— I 

följe häraf, tredje olägenheten: utsläppte korrektionisters täta 

återfall och nödvändiga återinsättande, eller recidivernås till
tagande antalj blifver redan ett talande bevis mot korrektionsin-

rättningarnes vanliga beskaffenhet, och tillika ett oöfvervinner-

ligt hinder mot all verklig klassifikation. — Ty fjerde olä

genheten — förutsatt äfven att de korrektionella straffen först 

användas på lösdrifvare och mindre förbrytare, så visar det 

sig vid längre erfarenhet, att det svårligen finnes en oför-

bätterligare karakter än den genomdrifne lösdrifvaren, i  följe 

hvaraf han merendels blir en gifven recidivist, om han utsläp-

pes. -— Vidare, utom de mindre förbrytare, för hvilka 

korrektionshusen i början voro ämnade, draga de småningom 

till sig en stor mängd andra, äfven gröfre, brottslingar, 

hvilka, efter utstandet straff, af svårighet att få laglig syssel

sättning, slutligen äfven såsom lösdrifvare, eller för upprepade 
O ' O 

mindre brott hemfalla till korrektionsinrättningarne. Dessa kom-

ma derigenom under samma kategori att hysa brottslingar i 

sjelfva verket af de mest olika grader, h vilkas blotta gemen

skap med hvarandra också sätter i gång en vexelundervisning 

i det onda, som snart bringar alla eller åtminstone de fleste 

till den lägsta graden af en, genom lindrigare eller hårdare 

tvångsmedel lika oförbätterlig, moralisk förnedring. 

Efter allt detta må vi väl instämma i följande officiella 

yttrande af Fängelse-Inspektörerna i England: "Man har trott 

stände, nach eigenen Auschaungen in den Jahren 1834, 1835, 1836 
von Dr. Julius. Leipzig 1839. II Th. s. 384. Författaren var slic
kad af Preussiska regeringen för att studera det Amerikanska korrek

tionssystemet. Baltimore's korrektionshus liircr göra något undantag. 



sig knfina förekomma fortplantningen af brotten under fän

gelsetiden genom ett uttänkt kla ssifika L i oris - SJ" Sie m; men er

farenbeten har visat falskheten af allt sådant ordnande, efter 

h v il ken princip det ock må ha bljfvit fö retaget" *). För sitt 

ännu ej alldeles förlorade förtroende har denna method för

nämligast att tacka ryktet ont de för sin förvaltning berömda 

fängelserna i Geneve och Lausannej der klassifikationén är 

införd, äfven med afseende pä principen af förbättrad t upp

förande. Men denna befordringsprincip, så enlig den ock är 

med korrektionssystemets välmenta syfte, befinnes i verkstäl

ligheten lika ytlig och osäker som stridig med klassifikatio

nén efter föregående brottslighet; h vårföre den ock mindre 

haft sitt försvar i sig sjelf, än i de medverkande omständig

heterna af söndring om natten för fångarna och tystnad 
wider det gemensamma arbetet om dagen, hvilka, jemte 

en i allmänhet omsorgsfull förvaltning, utmärka dessa fängels er. 

Tystnaden, åtföljd af nattlig söndring, är nemligen 

ännu en modifikation, hvarmed man sökt hämma förderfvet af 

den dagliga umgängeisen mellan fångarna. Elementerna af 

denna fêng-disciplin äro till én del gamla. Utbildad har den 

blifvit i Staten New-York i Norra Amerika, först inom fän

gelset i Auburn (bvaraf dess namn äfven togs), sedan inom 

det ännu större i Singsing, h varefter methoden spridde sig 

till en stor del af Förenta Staternas fängelse-anstalter. Sön

dringen, sa vidt den infördes, var ostridigt ett framsteg. För 

öfrigt torde methodens verkliga vinst vara den negativa, att 

ha visat, det ingen hämmande åtgärd upphäfver förderfvet af 

fångarnas gemenskap, så länge denna gemenskap tillätes, och 

fullkomlig söndring äger rum. Till det yttre erbjuder me

thoden skådespelet af en förundransvärd ordning, och man v i

sar skadespelet i Amerika äfven för penningar. Elt stort fän

gelses hela befolkning (i Singsing ända till 1000 personer), rör 

*) Extracts from the second Report of the Inspectors of prisons for the 

home district. London 1837. p. 17. 



sig såsom en maschïn med den yttersta regelmässighet.  Den 

len ma r  om morgonen, på ett  gifvet tecken, sina ensamma celler,  

den går i rad, en och en, utan att  vända hufvudet ti l l  höge r 

eller vens ter hvarje efterföljande rued blicken fästad pä sia 

föregångares rygg; sâ.  gä -fångarne t i l l  kapellet ,  t i l l  arbetet,  

t i l l  måltiden, t i l lbaka ti l l  cellerna, all t  under den fullkomli

gaste tjstnadj hvilken äfven iakttages under arbetet,  och un

der u ätten ej  en gång stores af den i de langa korr idorerna 

kringvandrande vaktbetjeningens steg, ty denna går i  ullsoc-

ko r . ,  _  Fångarbetet är ti l l ika i  industriell  afseertde produktivt.  

Det drifves mest för statens räkning: dessa fängelser betala 

si",  ja,  vid Amerikas i a l lmänhet så höga dagsverkspriser,  lem-

11 a några ti l l  och med öfverskott .  — Bakom kulisserna är detta 

skådespel ej alldeles så beundransvärdt. Ändamålet är att 

moraliskt t i l l intetgöra den under dagen ti l låtna fysiska g emen

skapen mellan langarna, — medlet, en af den strängaste fång-

disciplin ålagd och bibehållen tystnad. Man förvånades t i l l  

en tid öfver  underverket,  och både skarpsinniga och vältaliga 

förklaringar deröfver finnas allmängjorda ;  ti l ls  man slutligen 

började misstänka, att  underverket icke skett  •—• h vilket ock 

lärer vara händelsen. Oaktad t uppsigtens stränghet, som ej 

blott  förbjuder all t  tal ,  utan äfven går ut på att  t i l l intetgöra 

meddelanden genom tecken, har det likväl befunnits att ej 

blott  tungan i obevakade stunder,  utan äfven blickar och hän

der hos dessa fångar tala. Sjelfva svårigheten af meddelan

det har stegrat detta t i l l  en egen konst,  under det en disci

plin,  hvars bufvudmedel är Stryk*), och en bevakning, h vars 

erforderliga talrikhet ej  kan ernås utan ett  ibland fångar

na sjelfva in förd t  monitörssfstem :J  t i l l  hvars förtroenden 

vanligen de genomdrifnaste skälmarne avancera **),  hålla fån-

*) Sa i Auburn och i synnerhet i Singsing. Äfven uti JVeih.er sfield, 
hvars mildare disciplin Beaumont ocli Tocqucville herumrn.'i, ingår 
kroppslig aga, ehuru ej offentligen och genast meddelad, och omvex-
lande med instängning i mörk cell. 
"Den äldste tjufven är den bäste monitören" — i ntyg af förestånda

ren för Briclewell-fängelset i Westminster inför de Engelske fängelse-

inspektörerna. Report, p. 94, 



garnas sinnen i ett tillstånd af 

rakt motsatt all inre förbättring. 

härnd, 

Också har den i början så 

gynsamma opinionen börjat vända sig i de sista aren, så i Ame

rika, som England, emot methoden. Vi summera ihop, efter 

de Engelske fängelse-inspektörerna, dess nu genom erfarenhe

ten ådagalagda ölägenheter: "Tystnadssystemet — så sluta de 

sitt Betänkande derom af år 183'7 * ) — misslyckas e j blott i 

ernåendet af de vigtiga ändamål det föresätter sig, det utsät

ter sig älven för stora och svåra inkast i fråga om de medel 

som det, med denna utgång, använder. Det misslyckas i sitt 

försök att förekomma meddelanden emellan fångarna. Det 

tvingas att med straff skaffa lydnad åt sina mångfaldiga och 

invecklade föreskrifter, och dessa straff utsträckas till en grad, 

som äfven dess försvarare ej försöka att rättfärdiga: det skyd

dar ej fångar från fängelse umgängets smitta: genom användan

de af fångar till uppsyningsmän och monitorer, nedsätter det 

en del fångars lagliga straff och öppnar tillfälle för missbruk 

och oordningar af en farlig beskaffenhet: dess stränghet faller 

ej mindre hårdt på den ännu blott anklagade fangen, som 

rättvisligen bör mildare behandlas, än den öfvertygade och 

dömde brottslingen: det väcker förbittring och, i många fall, 

hämdlystnad hos fångarne: det är, genom omöjligheten af en 

alltid rättvis och jemnlik tillämpning, högst otjenligt att all

mänt antagas: det är inveckladt och bråkigt i sin inrättning, 

utsatt för att ständigt störas, och fordrar för sin verksamhet 

en tillsyn och vaksamhet, hvilka visat sig oupphinneliga, äfven 

under de mast gynsamma omständigheter." Slutligen anmärka 

de, att systemet ej ens kan bjuda till att förekomma olägen

heterna af fångarnas igenkännande af hvarandra efter slutad 

fängelsetid, livilket visat sig vara tillräckligt att emellan dem 

slula brottsliga förbindelser. Hvad de mer än en gång upp-

*) Report, p. 15. Betänkandet är författad t och under tecknad t af Wm 

Crawford^ sjclf utsänd af Engelska regeringen att taga kännedom om 

det Amerikanska penitcntiärsysteraet, och IVhitworth Russel, flerårig 

Religions-lärare i Millbank, det största korrektionsfängelset i England. 



repa är, att samman raron af fångarne är det hufvudsakliga 

onda *), som ondast genom personlig och fullkomlig sön

dring kan afhjelpas. 

Och med detta sista steg in i ensamheten liar korrek-

tionssystemet inträdt i, livad vi ville kalla, sitt tredje stadium, 

h v a re st herrskar det ostörda användandet af det enda yttre 

tvångsmedel, som tillika är ett inre, till att vända förbryta

rens Uppmärksamhet tillbaka på sig sjelf. Man må med den

na ensamhet ej förstå inspärrning på en gäng till enslighet, syss

lolöshet och mörker, — detta Straff i Straffet, som är fång

disciplinens fruktansvärdaste medel — utan en ensamhet, hvil-

ken blott fullkomligt isolerar förbrytaren frän sina likar, 
men hvarken beröfvar honom ljus, värma, ren luft eller till

räcklig föda, och sörjer, ehuru under oafbruten instängning, 

både för hans sysselsättning och undervisning **). Denna be-

*) "Gaol-association the master-evil." Det är bekant att det ibland 

fångar, liksom i röfvare- och tjuf-band, bilda sig en egen m oral och 

en egen he der — motsatsen m ot de i samhället gällande — sa mt ett 

eget språk derfor. En prest, som frän Nya SydWallis besökte straff-

anstalltcn på Horfolksön, säger: "Jag var förundrad öfver de dömdas 

egna s pråk. Det hände, då en fånge talade med mig, att han ut

märkte en medfånge med benämningen af en god man. Jag miss

tänkte honom ej mena hyad han sade och begärde förklaring. Han 

bad då om ursäkt och sade, a tt det var ortens vanliga språk, och att 

de brukade kalla en elak man för en god man. Report fiom the 

Select Committee of the House of Commons on transportation. Lon

don 1838, p. 17. 
**) Dertill fordras den förändring i de enligt det så ka llade cellsystemet 

byggda fäng elser, att en eller två sammanhängande celler finnas för 

h varje fånge, så rymliga, a tt de på en gång k unna tjena till sof-och 

arbets-rum. Upplysningar om byggnadssättet lemna det förr anföida 

arbetet af D:r Juliusde siste Fransyske utskickades berättelse om 

Amerikanska fång-väsendet (R apport sur les pénitenciers des Etats-

Unis par Démets et Blouet. Paris 1837), samt de Engelske Fängi 

inspektörernas citerade betänkande, till hvilka vi i allmänhet 

visa i afscende på systemets detal jer. På hclsan verkar det, 

stäldt, icke menligt, unde r det sammanstämmande intyg 



handling^ för Ii vilken sedan 1829, men î synnerhet sedan 1833, 

den stora peniteneieren i Philadelphia bl if v'ît mönstret, liar 

redan inom Förenta Staterna vunnit det förtroende, att äfveri 

Staten New-York (hufvudsäte för det Auburnskà systemet), nu 

efter Philadelphia-systémet bygger en ny stor peniteneier *)'} 

och det har till sitt företräde blifvit vitsordad t af både den 

Engelska> den Preussiska och den Fransyska **) regerin-

styrka att dess e nsamhet är i hög grad af skrockande och fruktad. 

Denna ensamhet är för de blott anklagade fångar (hvilka systemet 

eljest behandlar efter lika princip som de -Ofriga) mildrad genom 

tillåtelse att se de ras vänner och deras legala râdgifvare och med 

bagge brefvexla, att fa böcker och arbete efter tillgäng och val saint, bät

tre löda. Den domde fången (fångarne furas med betäckta ögon in i 

fångelset) ser under hela strafftiden ingen utom föreståndaren, pre-

stcn, läkaren och vaktbetjeningen, hvilken sistnämnde tillika känner 

de vanligaste handverk, och lemnar den nödigaste undervisning åt dem, 

som uti intet af dessa ä ro erfarna, äfvensom verktyg och materialier. 

Hvarest ensamheten ej drifver til l  arbete och läraktighet, såsom af 

sig sjelf vanligen sker, straffas fång en med förminskad diet och mörk 

cell.  Alla få bibeln och andaktsböcker. Den andeliga undervisnin

gen besörjes af särskilta fångprester. Angående kostnaden fa vi an

föra följande ur de Engelska fängelse-inspektörernas yttrande: "Utan 

tvifvel göra systemets egenheter det svårt att för måttlig kostnad in

rätta vanliga fängelser, sa att de för denna fångdisciplin blifva tjej

liga. Vi äro långt ifrån att underkänna vigten af denna omständig

het. Men, ehuru detta må för en tid fördröja förändringen med mån

ga nu befintliga fängelser, äro vi likväl öfvertygadc, att,  vid bygg

naden af nya fängelser, konstruktionen enligt söndringsprincipen ej 

mycket skulle öfverstiga kostnaden för ett vanligt fängelse, åtmin

stone icke till  den grad att utgöra ett grundadt och skäligt inkast. 

Utgiften skulle ej bli omåttlig, jemuförd med den kostnad som i 

många provinser med slösande frikostighet bortkastas för inrättnin

gar efter dåliga systemer, ej heller stor, om man öfverväger de väl

signelser i  moraliskt, religiöst och politiskt afseende, hvilka sön

dringssystemets allmänna införande skulle åt oss för säkra, och det er

kända och vexande onda, från hvilket detta system sku l le  befria oss. 

Second Report of the inspectors of prisons p. 29. 

*) Julius 1. c. II.  281. 

**) Wciuligen de sednaste. Ty Beaumont och Tocqueville, som förut (1831) 

i  samma ändamål bereste Förenta Staterna, och blott sågo den stora 



gens utskickade, b vilka på stället undersökt det. Ett vitsord 

för det samma har äfven blifvit afgifvet af styrelsen for fång-

vä,sendet i Belgien — ett land. livars fängelseinrättningar 

redan under Maria Theresia överträffade alla .andra i Euro pa, 

och ännu ibland dem intaga första rummet. En tillagd flygel 

pä penitencieren i Gent har ock blifvit uppförd efter det för

bättrade systemet. För öfrigt än» erfarenheterna och intygen 

för detta ej så nya, som det skulle synas. Redan pä 1780-

talet bildade sig samtidigt i Amerika och Europa, genom Säll
skapet för lindring af de publika fängelsernas elände i 

Philadelphia, och genom Howardden öfvertygelsen a tt kor

rektionssystemet endast kunde under sådana villkor vara verk

samt. Inrättningar i mindre skala efter dessa grundsatser 

skedde i Pennsylvånien, liksom i England, alltsedan 1790, och 

lemnade, under ett decennium och längre, hopp om de bästa 

frukter, då de utbrytande stora krigen i Europa och återver

kan deraf på Amerika störde och afbröto dessa bemödanden .* 

tills slutligen, sedan efter allmänna freden en ovanligt stor mängd 
'O * 

lösdrifvare och brottslingar öfverallt blifvit kastad på fattigvården 

och in i fängelserna, och denna mängd under fortfarande fred och 

hastig folkökning äfven sedermera jemnt synts tilltaga, det vig

tiga ämnet å nyo påkallat en allmän och allt mera skärpt 

uppmärksamhet. — Ett länge verkande förhinder i England 

var, att, just vid samma tid, som korrektionssystemets sanna 

grundsatser genom Howard utbreddes samt af hans vän den store 

Juristen Blackstone erkändes *) och af Engelska Lagstiftnin

gen äfven gillades, denna bana afbröts genom deportations-
st raffet s införande **). Utan tvifvel har England genom 

penifeneiern i Philadelphia uti dess början, våga i sin .skri'ft: Système 

pénitentiaire des États Unis ännu ej afgüra mellan Piiiladelphia-syste-

met och det Auburnska, eller såsom de ock kallas, tystnads- oeli sön-

drings-systemernci. 

) I  Amerika har en annan stor jurist, Livingston, varit dessa gru ndsat

sers tidige och beständige försvarare. 

**) Billen derom 1786. Första fångtransport till Botany-Bay följande 

året. 
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sina straff-kolonier i Australien dör grundlagt en stor fram

tid. Den skall klarna i samma mån, som det onda blodet 

renar sig, hvilket sker genom en beundransvärd omkast

ning af den vanliga ordningen, nemligen så, att barnen om
vända och uppfostra föräldrarna. Men äfven denna ut

väg för den goda principen inskränkes och afbrytes genom 

för mycken, och för oupphörlig påspädning af det onda. Det 

deraf följande ohyggliga tillståndet i straffkolonierna har änd-

teligen fordrat en förändring af åtgärder och system uti mo

derlandet. Men ännu mer har till denna förändring bidragit 

en nu mer än femtioårig erfarenhet, att deportationsstraffet, 

genom de obestämda och äfven lockande utsikter, b vilka det 

öppnar, icke fruktasutan tvertom i betydande man bidra

git att ständigt öka brottslingarnas antal. Detta faktum har 

slutligen äfven öppnat ögonen på deportationsstraffets ifri-

gaste försvarare, som länge äfven tröstade sig Öfver dess 

oerhörda kostbarhet med den tankan, att moderlandet på 

detta sätt likväl blefve skälmarne qvitt. De mot deportations

systemet talande skäl erkändes redan af Engelska Parlamentet 

1832, Ämnet bar allt sedan ej upphört att offentligen disk u

teras. Men efter några års mellanstånd, utmärkt af ett frukt

löst försök att genom strängare reglementen för straffkolonier

na på en gång förbättra och afskräcka, har slutligen den sed-

nast öfver denna angelägenhet af Engelska Underhuset ned

satta komiten, efter en högst lärorik utredning af den samma, 

tillstyrkt deportationsstraffets upphörande så fort som 
görligt ). • Emellertid har detta vigtiga ämnes redan lång

variga diskussion i England ej varit utan inflytande på andra 

nationer, hos hvilka den tankan velat göra sig gällande, att 

depor-

*) That transportation to New South Wales and to the settled districts 

of Van Diemens land should he discontinued as so on as practicable — 

Report of the Select Committee of the House of Commons on trans

portation. London 1838. p. 48. Deremot har England sedan Ï831 upp

muntrat och understödt Emigration af fria kolonister till Australien. 
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deportation vore vigaste medlet att göra sig af med brottslin

gar. År 1825 begärde fyrt i t vâ Conseils-généraux i Frank

rike inrättningen af straffkolonier: 1833 yttrades samma ön

skan endast af fyra *). 

T i l l ä  g g .  

En jurist af mina vänner, hvilken jag har att lacka för 

de i sista Bl adet, i anledning af Hr Laing's bok, införda upp

lysningar till jemförelse af Svenska Brottmåls-Statistiken med 

den Engelsk-Skott ska j har, på min begäran, äfven haft god

heten meddela mig följande uppgifter till en dylik jemförelse 

med den JS^orrska och Danska. 
Vid anställande af en jemförelse emellan de sista oss be

kanta Svenska och Norrska kriminal-statistiska berättelser, af 

h vilka de förstnämnda sluta med 1837, de sistnämnda äter ined 

1836, möta, utom de allmänna betänkligheterna af en sådan 

mellan länder med olika lagar och samhällsinrättning, äfven 

den särskilta, att dessa berättelser i bada rikena de sed na re 

åren undergått förändringar, hvilka göra sjelfva jemförclsen 

mellan samma lands förhållanden under olika år vanskelig, 

I Sverige tillkommo 1836 flera nya rubriker, liksom samma 

års berättelse första gången specifikt uppgaf brott, för hvilka 

man icke fann plats inom de allmänna rubrikerna. Först 

1837 års berättelse specificerar äfven de vid slottsrätter döm

da brott. I Norrige skiljde man 1836 första gången mellan 

falsk och bedrägeri. För öfrigt sakna vi för det närvaran

de specifikation på de vid Norska krigsrätterna dömda brott för 

nyssnämnda år, hvilken vi fö r de föregående åren funnit uti en af 

Angelot i Revue étrangère et française de législation et d'éco

nomie politique (Dec. 1838, Jan. 1839) efter Nori'ska Depar-

tementstidenden skrifven uppsats. Icke dess mindre lemnas här, 

*) Beaumont et Tocc/ucville 1. c. Seconde Edit. p. 77. 

Litteratur-Bladet för i83<•), N:o $ . 2 
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så godt sig göra låter, en sådan jemförelse emellan några af de 

mest karakteristiska brottens antal i båda rikena under en tid af 

tre år, nem ligen i Sverige 1835—37 och i Norrige 1834—36. 

Om någon verklig upplysning genom dylika jemförelser 

skall vinnas, måste de ske, icke mellan brottens totalsummor, 

utan emellan särskilta slag af brott, och det blir då hufvud-

frågan att välja dem, hvilka säkrast utmärka nationens mora

liska ståndpunkt. Om någon afvikelse härifrån skulle i ne

danstående uppgift träffas, har den åtminstone icke skett för 

att framställa Sverige i ett orättvist ljus mot Norrige. 

För morcl och dråp *) dömdes i Sverige under de nämn

da åren till straff i medeltal årligen 43, i Norrige 6 personer; 

för barnamord och dermed beslägtade, i Svenska Lagen Missg. 

B, 16 Kap. upptagna, brott i Sverige 24, i Norrige 11; för 

mordbrand i Sverige 4, i Norrige 2; för rån och röfveril 
Sverige 11, i Norrige 7 **) ; för stöld oeb dermed beslägtade 

brott, i Sverige 2414 ***), i Norrige 803 •£).$ för mened och 

dermed jemförliga brott, i Sverige 9,. i Norrige 4; för för
falskning i Sverige 153, i Norrige (år 1836) 8; för lidelag, 
i Sverige 12, i Norrige 1; för blodskam och andra svårare 
sedlighetsbrott af det i Svenska Lagens M. B. 56—59 Kap. 

upptagna slag, i Sverige 21, i Norrige 8. 

*) Häraf utgöra förgiftnin gsbro tt en î Sverige î medeltal 6| : i Norrige 

saknas denna rubrik. Vi utelerana i det följande alla bråk. 

**) Möjligen deri mindre riktigt, att vi, vid bristande uppgift af de vid 

militttrrätt Si" 1836 dömde personers brott tillagt en t  hvilket vi åtmin

stone ansett oss kunna taga för gifvet, af det skäl, att åren 1828—35 

tio personer finnas af nämnda rätter dömda för detta brott. 

***) Vid beräkningen är o, till det i J ustitise-Sta t s-Ministerns berättelser 

upptagna antal, för livarclera af åren 1835 och 1836 tillagde 6 perso

ner (så många som år 1837 vid Slottsrätterna dömdes), äfyen som till 

det för 1835 uppgifna antalet ytterligare 39, utgörande medeltalet af 

de åren 1836 och 1837 för närslägtade brott dömde. Snatteri är un

der stöld intaget. 

t) Till det vid Civil-Dorostolarne 183.6 dö mda antalet 808, Uro här til

lagda 78. Så många dömdes efter medeltal åren 1828—35 vid krigs

rätterna för dessa brott. 



"Vid d et bekanta förhållandet af Sveriges folkmängd tili 

Norriges såsom 2| till 1 finnes att 

De sistnämnda svårare sedlighetsbrotten i förhållan

de till folkmängden, nära förhålla sig lika i båda rikena *). 

Förhållandet är vida mer nedslående i Sverige än i No r

rige h vad angår mord och dråp, för h vil ka brott 43 perso

ner i medeltal årligen hos oss blifvit dömde, i stället för nå

got mer än 16, som, enligt Norrsk måttstock, skulle väntas, 

och hvad angår förfalskning, hvilket brott hos oss visar en 

verkligen förskräckande öfvervigt, är skilnaden så stor, att 

förhållandet förtjente en särskilt undersökning; i synnerhet 

som bedrägerier eljest hos oss uppgå till vida mindre an

tal **) än i Norrige, der civil-domstolarna allena år 1836 der-

före dömde 46 personer. Om man, såsom förr i Norrige skett, 

i en rubrik sammanfattade fö rfalskning och bedrägeri, skulle 

jemförelsen således utfalla mindre, ehuru ännu tillräck ligen 

ofördelaktigt för oss, då vi, i stället för 132, som enligt Norrsk 

regel skulle träffas, årligen räkna omkring 160 sådana brotts

lingar. Likaledes öfverstiger de för stöld och dylika brott 

dömdes antal med 406 det antal af 2008, som jemförelsen med 

Norrige skulle låta oss förmoda. Svårare än med det första 

och sista af nämnda brott skulle ock förhållandet vara med 

tidelag, så vida ej sjelfva m issförhållandets storhet ådaga

lade, att denna ohyggliga last (om hvilken också Angelot, 

uti en i nyssnämnda tidskrift (Okt. 1837) införd uppsats om 

Svenska kriminalstatistiken, anmärker, att den hos olika folk 

ined olika stränghet lagligen beifras), lios oss sannolikt vida 

oftare lagligen åtalas. 

V Dubbelt lior, som hos oss upptages, tynger dock vägskälen pä vår sida. 

**) I Sverige dömdes 1837 en för förskingring af andras enskilta, och 

en för förskingring af k ronans; 1836 och 37 tvä för falsk handel, 1836 

en för bedrägeri med mynt, 1836 tre och 1837 fyrci för bedrägeri 

mot borgenärer, samt hvardera året en för falsk angifvelse eller be

kännelse på sig sjelf, för falsk angifvelse mot andra 183G tvä och 

1837 sex* samt för bedrägeri, »ta» närmare b eslrifaiiig, 1836 en. 
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Deremot är förhållandet i Sverige båltre än i Norrige i 

fråga om menedJ mordbrand, barnamord och den ned- be-

slägtade förbrytelser, samt rån och röfveru 
Det vore lätt att öka dessa anmärkningar med uppräk

nande af samtliga öfriga brott, bvilka i båda rikenas krimi

nalstatistik förekomma. Faran att derigenom sprida mera för

virring än ljus,• så, vida det juridiska begreppet om flera der-

ibland är betydligen olika i båda rikena, synes oss anledning 

nog att stanna vid det anförda, som torde vara tillräckligt att 

visa, att om vår brottmålsstatistik i vissa af de i nästan alla, 

länder mest fruktade brottpn gifver, vid jemförelsen med den. 

Norrska, anledning till allvarligt bekymmer; förhållandet af an

dra, i moraliskt afseende kanske lika betänkliga, -— såsom 

menedj bedrägeri och mordbrand — j visar, att icke heller 

Brödrafolket vid jemförelsen har idel anledning till tillfrids-

slällelse. . 
...Hr Laing har ock jemfört vår brottmålsstatistik med 

den Danska. Vi lia blott för 1835 haft tillgång till den sist

nämnda. Med erinran att Danmarks folkmängd något, ehuru 

obetydligt, öfverstiger Norriges, anmärkes att nämnde år i 

Danmark 2 dömdes för forsœtligt drab; '7 för barnsfödsel 
i dulgsmaal och börns henlœgelse; 3 för brandstiftel
ser: 4 för rån och röfveri; 931 för stöld och dermed 

beslägtade förbrytelser; för mened ingen; för förfalskning 
1; för falsk förklaring och andra bedrägerier deremot 

118. Då könsförbrytelserna, med undantag af - kopler i och 

osedligt sammanboendej i Danska berättelsen sammanslås 

under den enda titeln: delicta carniSj, kan i afseende på 

dem ingen upplysning till jem to reise med förhållandet i Sve

rige bemtas. 
& __________ 

Rä t t e l s e  i  N. ; o  8 .  

Sid. 147 rad. 26 uppifr. s tå r : ,  tiena l å s t  tima 

STOCKHOLM. P.  A.  N O RSTEDT & S ÖNEU. 



Denna tidning livar af en nummer i slutet af livar je månad 
utgifvesj kommer att innehålla recensioner och öfversigter 

af skrifter, hörande till årets Litteratur. 

—==œss  

F a tilg'värds-fa* ägan. 

Korrcktionssystemet, sade vi, slog- bryggan emellan brott
målslagstiftningen och fattigvården. Det kommer nu au 

pa, hvilkendera sidan skall anses för dess egentliga område. Î sy

stemets egen mening befinner det sig utan tvifvel pa bägge si

dor a egen grund. Deremot har vår framställning af korrektions- , 

systemet visat, huruledes det stannat med att skapa en straff
anstalt •—• visserligen den bästa, den menskligaste af straff

anstalter (och vi vil je för ingen del i detta afseende ned

sätta dess förtjenst), — men i alla fall en straffanstalt; 

och af h vad vi, i  slutet af sjette artikeln, sagt om naturen af 

straff, följer, att förbättring ej kan vara straffets ä ndamål, 

så at t det af ett sadant mål kan göras beroende. Straffet bör 

löiättas pä ettsätt, som ej blott medgifver ulan gynnar förbät-

tiing; men kla rt är, att straffet måste ha sin g ång, äfven om in

gen förbättring följer; och den så kallade välmening, som 

tilläte sig att förlänga ett straff, intill brottslingens förmenta för

bättring inträffade, eller att på något sätt utsträcka det möf~ 

ver h vad i lag på förhand är hestämdt, gjorde sig skyldig 

UTGÏFVET ÄP 

r» fwü s: 



Skulle,  efter närmare betraktande, korrektionssystemet nu 

vilja stanna pà brottmâlslagstiftningens sida, sä äro vi öfvertyga-

de, att  det är just  pä denna sida, som dess största hitt i l ls  förvärf-

vade förtjerister fmnas, h v i l  ka äfven all t  mer skoia erkännas, '  ju 

mer det missförstånd, b vari  det frän början invecklade sig,  

hunnit  redas.  Ty systemet har säkerligen stiftat  den bästa 

straffanstalten, 

Deremot syn.es det nära nog afskuret från fatt igvårds-

sidan, Ty vistas det inom straffens område, så har det 

egentligen "att  göra med brotten. Men fatt igdomen är i s ig 

sjelf  intet  brott .  Likväl gäller ej  blott  i  allmänhet,  l ivad jag 

en gång i den Fattiges Psalm sjungit:  "att  nödens väg och 

brottets stig,  de gâ h varandra nära," — utan brot tmåls- och 

f a t t i C T v å n l s-lagstiftningarne stöta omedelbart intill h varandra t. ex. 

i' den vigtiga frågan, on; brottslingars behandling, hvilka 
utstått sitt Straff'. — Utan tvifvel böra desse u r rättvisans fal

la i barmhertighetens händer;  och välgörande sällskapen fin

nas äfven i andra länder bildade för at t  vaka öfver dessa 

olyckligas öde, och söka  fullborda deras försoning med sam

hället .  Välgörenheten kan ej  fa ett  fält ,  hvars odling äi mti  
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t i l l  den uppenbaraste orättvisa.  Rättvisa är den första m ensk-

lighet.  Att brottslingen, i kraft  af dess bild,  l ider b vad hans 

gerningar värde äro, der uti behandlas han såsom en mora-

f  Jisk varelse,  hvars handlingar äro ti l lräknel» och derföre straff

bara.  Straffet  är en appell  t i l l  hans egen rättskänsla och väc

ker just denna i samma mån, som det i  alla afseenden är bå

de rättvist  och menskligt.  —— Deri har det sit t  ändamål.  Det 

är ej  för mycket sagdt,  att  ett  sådant straff moraliskt upp

höjer den, det träffar.  Han känner sig lättare genom denna 

godtgörelse t i l l  samhället;  l iksom han ä andra sidan måste kän

na sig förnedrad och förbittrad genom 1)varje,  Utöfver straffet ,  

öfvadt tvång, det må förebara än så välgörande afsigter.  
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hel» fl ig, och i synnerhet nedkallas människovännens välsignelser 

ofver de föreningar, som bildat sig till  ledning, skydd och för

bättring af unga befriade förbrytare *). Likväl är j„<* 

öfvertygadatt den största välgerningen. äfven för den brotts

ling, som utstått sitt  straff,  ännu ligger inom sjellva brott-

måls-lagstiftningen, och återstår att raenskligheten bevisas. Må, sei.  

dan kroppstraffen allt  mera lem na rum för frihetsstraffen ;  må, 

sedan lifsstraffen allt  mer endast träffa det uppsåtliga mordet; 

ma, sedan straffanstalten kan göras på eu gång" rättvis och 

menskhg, också den dag snart gry, som i all sin dagsklara 

rättvisa äfven tillämpar grundsatsen af lika bot för lika brott! 
Må den köpta af läten — må böter i  stället för bot — för

svinna, i fråga n om alla egentliga brottJ ur statens lagstiftning, 

liksom rättvisa och menskhghet längesedan deröfver uttalat sin 

fördömelse inom området af kyrkanl Då, när straffen träffa 

lika, utan af seende till personen ,  skall deltagandet för de 

bestraffade äfven finna väg till allas hjertan ; och den fat
tige brottslingen ej mera känna sig, först genom straffets olik

het, ett  mal for vald och våld, och sedan, genom straffets van

ära, e tt mal för förkastelse! — Ack! rättvisan har ännu myc

ket att uträtta på jorden, innan barmhertigheten rätt kan 

fullgöra sitt  kärleksverk I 

Det lider till  slut med mitt blad. Den kapitulation ja» 

ensam med migsjelf tagit,  då jag fattade, -  äfven en sam med nX 

sjelf,  — beslutet,  a tt  på detta sätt framträda inför allmänheten 

löper med årets slut till  ända, och jag afträder från den pu-

Wie.,st,ska banan. Fattigvârdsfrågan, for bvilken jag så länge 

vägat pakalla mina Läsares uppmärksamhet, måste till  sina re

sultater framläggas i detta och det nästföljande numret af b la-

V För oss l^a förhandlingarna af J o c t W  r o u r  l e  pa  ^ 

Jeunes Libérés du Departement de la Seine för år 1836. Dy lik a Säll
skap finnas % Strasburg och Lyon. 



Då jag ser mig t i l lbaka, finner- jag visserligen att  jag i  

närvarande fråga, — h vill  en genom ämnets natur blifvit  

vidlyftigare äu jag förmodade, — utkastat  flera t  radar,  än 

att  "jag0  nu skulle hinna att  återhemta och sammanbinda dem 

til l  ett  utarbetadt helt .  Läsaren ma derföre förlåta,  alt  jag dra

ger dem til l  mig knippetals,  för att  så säga. Ätt  dervid ga 

ti l l ika kort  och klart  t i l l  väga, är visserl igen l ika nödvändigt,  

som, i e t t  så inveckladt ämne, svårt  — men icke omöjligt;  

i  fall  ne m ligen trådarna ej  varit  på maß utkastade. Vi vtlje 

försöka. 

Medlen mot fatt igdomens onda kunna vara endera: ne
gativa — eller palliativer — eller positiva. Betraktom 
O 
hvardera särskilt!  

Negativa medel äro tvångsmedel.  Lagliga tvångsmedel äro 

straff. Huru kan fattigdomen, blifva föremål för sadana^, 

då fatt igdomen ej i sig sjelf  är  ett  brott!  Svaitt  häipa 

måste nödvändigt blifva, att  fatt igdomen i sig sjelf  ej  heller ar 

straffbar.  Ej en gång dess bön om hjelp kan i sig sjelf  an

ses straffbar.  Denna bön våldför hvarken er person eller er 

egendom; de bägge huvudsakliga föremål,  som samhället  

skyddar.  Det står er fri t t ,  att  möta denna fatt igdomens bön 

med ett  afslag. Med ett  ord, om den fatt ige straffas,  så är 

det tydligt,  att  han icke bor kunna straffas såsom fattig,  det 

måste komma något annat dertill, som gör honom brottslig. 

Men hvar och en ser,  att  det är två helt  olika frågor,  ten 
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det.  I  det sista af denna årgång skall  Läroverksfrågan med 

en artikel om Universiteten afslutas;  och tvänne andra vig

tiga ämnen, Representations- och Styrelseverks-fr agorna,^ 

ursprungligen äfven ämnade att  af bladet omfattas,  skola vi 

sedermera försöka att ,  i en egen skrift ,  såsom Bihang ti l l  

Litteraturbladet,  behandla.  



Rättslärare hafva,  jemte de bägge nämnda klasserna af  

brott  — mot person och mot egendom, — äfven antagit  en 

tredje:  brot t  mot samhället. I  sig sjelf  vi l l  det ta  säga,  at t  

det  f innes brott  ej  endast  emot individuella, utan äfven mot 

kollektiva personligheter i  och vi  ha redan anmärkt ,  at t  

samhället i alla sina former bildar sådana, liksom att egen
dom — såsom gemensam eller  allmän, t .  ex.  arfsegendom, 

kommunal-egendom, statsegendom — också är  et t  at tr ibut  t i l l  

sädana personligheter ,  som familjen,  kommunen,  staten.  —• En 

redan af  oss gjord anmärkning är  äfven,  at t  egendom ej  blott  

är  materiell, utan intellektuell och moralisk, innebäran

de i  al la  dessa afseendeu vil lkoren för  personlighetens verk

samhet.  Det  är  i föl je  häraf ,  som handlingar,  h vilka gå ut  

pä at t  upphäfva sådana vilkor,  t .  ex.  angripa de rel igionens 

och moralens fordringar,  h vi lka al l t  samhälle förutsät ter  för  

sitt bestånd, — äro, liksom i a llmänhet de sa kallade sedlighets
brotten, — straffbara, äfven om de ej direkt kränka en
skilt persons rät t .  Närgränsande t i l l  dessa äro brotten mot 

allmänna säkerheten, d.  v.  s .  sådana,  som, äfven u tan at t  va

ra r iktade mot viss person,  dock innefat ta vada för  al la ,  och 

derföre af  lagen förbjudas.  Lagstif tningen är ,  i  afseende på 

dessa brott, och äfven i afs eende pä sedlighetsbrotten, prccüen-
tiv: d.  v.  s .  den t i l låter  ej ,  den förbjuder både handlingar 

och t i l ls tånd,  ur  hviika al lmänt lorder (l iga föl jder utveckla sig.  

Häraf är  klart ,  a t t ,  om också bvarken fat t igdomen i s ig s jelf ,  

el ler  dess bön om hjeip kunna anses s traffbara,  denna ostraff-

l ighet  l ikväl  e j  kan komma tiggeriet, såsom födkrok,  oinskränkt 

!  ill  g odo; emedan det ,  ohämmadt och uppmuntradt ,  föder lef-

nadsvanor,  som både för  al lmän sedlighet  och al lmän säker

het  äro forclerf l iga.  El ler ,  för  at t  återkomma ti l l  en redan 

gjord dist inktion:  om den ärliga fat t igdomen med al l  rät t  är  
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ena:  oin fattigdomen i  s ig sjelf  är  brottsl ig? den andra:  om 

det  äfven gifves en brottslig fat t igdom? 



ost  raffel ig,  så 

den oärliga. 

Derti l l  kommer,  at t  sa snart  den,  på en gång värnlösa ocb 

orkeslösa,  fat t igdomen, det  arma fader-  och moderlösa b arnet ,  

den nödstäl lde gamle,  den öfvergifne vanföre el ler  s juke,  fåt t  

lagliga rät t igheter  t i l l  understöd (hvilket  förr  el ler  sednare 

måste blifva fallet), för samhället en egen fattigvårds-lag
stiftning, s om, en gäng införd,  al l t  mer griper omkring sig.  

Erkännandet  af  en rät t  för  vissa t i l l  understöd innebär nödvän

digt  j  a t t  det  kan nekas ät  andra. Stridiga anspråk fordra 

al l t  nogare bestämmelser,  och dessa blifva slut l igen gran

laga och invecklade,  da af  sakens natur föl jer,  at t  lagst if tnin

gen för fat t igvården företrädesvis måste höra t i l l ,  h vad vi  ka l

lat ,  den prceventiva som redan i s ig sjelf  minst  genom 

allmänna reader är  bestämbar.  Också har detta förhållande 

föd t  af  s ig tvänne helt  motsat ta tendenser.  Den ena går ovar

samt ut  derpå,  at t  s taten må taga fat t igdomen i massa under 

si t t  förmynderskap,  hvilket ,  ehuru i 'Välgörande afsigt ,  

nödvändigt leder till allt mer omfattande tvångsåtgärder, 
och al l t  mer måste förblanda brottmåls-  och fat t igvårds-lag

st if tningen.  Det  är  på denna väg korrektions-systemet fort

gåt t ;  t i l ls  det  s lut l igen måste f inna sig t i l lhöra mer den förra 

än den sednare af  dessa lagst if tningar.  Den andra tendensen,  

söm synes hafva tagit  t i l l  valspråk:  bät tre f ly,  än i l la  fakta,  

bärleder al la  dessa svårigheter  hufvudsakligen blott  frän sta

tens mellankomst, förkastar, livad den kallar, den lagliga 
välgörenheten (La chari té  légale) ,  såsom ej  blot t  ot i l l räck— 

ji< r  t ! f a n  i  s ina verkningar skadlig,  och återvisar  fat t igvården 

t i l l  den enskil ta  barmfaert igheten *) .  Denna tendens el ler  skola 

*> Såsom representanter för denna tendens nämna vi Nav Ute: de la cha

rité legate, de ses effets, de. ses causes et spécialement des maisons de 

travail et de la proscription de la mendicitàé Paris 1836, samt Duchatel. 



bai-  i  kr i t iskt  »fseende sina fört jänster .  Deu har uppdagat  

de motsägelser ,  hvari  korrtkt ions-Systemet invecklat  s ig med 

at t  vänta för  myckel  af  tvånget  och af  de negativa medlen.  

Men den har föga anvisat  pä an dra positiva; och den har öf-

verset t  palliutiverna l iv i!  ka det  är  äfven statens pl igt  at t  an

vända,  der  den ej  ful lkomligt  kan bota.  En stor ,  ja  d en stör

sta,  del  af  fat t igvården i närvarande samhälls-stäl lning består  

af  sådana pall iat iver,  som ej  kunna uppehålla hfvei, utan at t  

tillika uppehålla och föda sjukdomen, och likväl äro nöd

vändiga, så länge ännu hopp är ,  at t  det  förra kan vinna 

på den sednare,  och läkaren kan medverka dert i l l .  Förgäf-

ves hänvisa dessa nya ekonomister  på den t id ,  då kyrkan och 

den enskil ia  välgörenheten ensamme förvaltade fat t igvården.  De 

vil ja  återför a et t  t i l ls tånd,  långt  för  delta genom nödvändighet  

och med rät ta  förgånget;  ty utan al l t  tvifvel  är ,  at t  de fal t i 

ge mer ledo och [ner omkommo,,  lîif tan staten med dem be

fat tade sig.  Förgäfves åberopa de det  katolska Eu ropas exem

pel ,  som ti l l  en del  ännu saknar,  h vad protestantismen kallar ,  

laglig fattigvård. En sådan gör sig nödvändigt  med civil i

sat ionens fortgång öfver al l t  gäl lande,  och finnes äfven t i l l  sa

ken länge,  der  den ännu ej  särskil t  nämnes.  Den döljer  sig un

der slöjan af  administration och poles, h vilka ej  kunna und

gå at t  reglera fat t igvård och unde r s tö ds-medel,  äfven hvarest  

så kallade fattigtaxor ej  omtalas.  Men sakernas gång är ,  at t  

polis- och förvaltnings-frågor utbilda sig till rättsfrågor. 

Den pratventiva lagst if tningen är  den organ,  hvarmed den 

konstitutiva känner sig före.  De s l å  der före .-  i  närmaste sam

manhang.  Då den förras bestämmelser blott  böra innefat ta 

Considerations d'économie politique sur la bienfaisance. Paris 1836. 

(EU utdrag af biigge pâ Tyska: Das Armenwesen nach allen seinen 

Richtungen, är utloramet i Weimar 1837), En medelväg emellan do i 

texten angifna motsatta tendenser går De Geranclo.: de la Bienfaisance 

publique, Paris 1839, 4 T:r, •— pâ en gång det nyaste, det fullständigaste 

och bästa arbete i detta ämne, som vi känna. 



ca ytterligare utveckling, af de, genom den seduare redan fö

reskri fna, grundsatser (hvarföre den preventiva lagstiftningen 

äfven skulle kunna kullas applikativ),  sa följer ock deraf: att  

denna hvarken kan strida mot redan stadgad lags bokstaj, 
eller mot redan stadgad lags anda. Den är blott medlet,  

hvarigenom denna anda lar ett  allt  fullständigare uttryck. 

Vi hafva sett,  huru slutligen fattigvårds-frågan söndrat 

sig i  tvänne motsatta âsigter, af b vilka den ena betraktar fat

tigvården såsom en laglig pligt,  ocli i följe dera! till  en del så

som tvungen, den sednaré endast vill  veta af den såsom 

frivillig. Bägge hafva en gemensam utgångspunkt. Åfven 

den tvungna fattigvården har börjat med att vara frivillig; 

tills mer invecklade förhållanden äfven på detta fäl t led

de till  allmännare förvaltnings-åtgärder, och dessa till  lag

bud. T. ex. Inrättningar, sådana som det frivilliga ar
betshuset , till de fattigas bästa, hafva just inledt tvån
get; då det snart visade sig, att  en sådan anstalt både 

fordrade laglige« bestämda bidrag ocli fillika en viss tvångs-

makt öfver lättingar, som väl kunde}  men ej ville arbeta. 

Här tog korrektions-systemet vid; hvarföre det nya volun-
tära systemets anhängare äfven angripit sjelfva de frivil
liga arbetshusen, såsom en förpost för korrektions-systemets 

makt, ur statsekonomiska grunder visande, att arbets-inrätt-
ningar, som tillika äro fattig-inrättningar_, aldrig kunna 

bära sig, och att,  om de likväl genom konstlade medel uppe

hållas, de, just i mån af sitt  flor, verka menligt på det tria, 

naturliga arbetet,  sätta den sämre, oduglige, lättjefulle arb eta-* 

ren, blott emedan han är ett fattighjon, i fördel mot den bättre, 

arbetsamme, bvilken utan främmande understöd måste .käm

pa sig fram, nedtrycka arbetslönerna, och åstadkomma en 

dubbel förlust,  då den derpå använda kostnad tillika bidra

ger att  göra nya fattiga, Historien om de förnämsta frivill iga 

arbets tillien i Europa bestyrker allt  för mycket dessa an kla-
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gelser. I  ju större matt de varit  t i l ltagna, ju frikostigare de va

rit  utrustade, ju snarare hafva de sjunkit under sin egen tyngd, 

lenmande efter sig, da den lättare och rikligare arbetsförtjänst,  

som de öppnat, ej pä längd genom utomordentliga uppoff

ringar kunnat uppehållas, blott en större saknad och brist.  

Af de skäl vi redan an tyd t ,  har derföre det frivilliga arbets

huset mer och mer mast gifva rum för tvångs-arbetshuset, 
grundad t pä allmänna bidrag och på fångtukt. Arbetet i  

detta sednare slags arbetshus är naturligtvis mer produktivt 

an i det förra. Men äfven denna industriella produktion är 

långt ifrån at t  hafva en odeladt välgörande verkan. Der den blif— 

•vit högst drifven, såsom uti Norra Amerika, i staten New-

Yorks fängelser efter Auburnska systemet, har det prerogativ 

i näringsväg, hvaraf staten eller vissa entreprenörer kommit i 

besittning, derigenom att de med bjelp af allmänna fonder till  

en stor höjd uppdrifvit fångarbetets industriella produktion, 

hos den enskilte 1 rie arbetaren gifvit anledning till  rättvis kl a

gan öfver ett  växande statsmonopol i  fråga om arbetet.  1 

Frankrike Lar man anmärkt, att  närmandet till  korrektions-

systemets stora ändamål, fångarnes förbättring, så litet går i  

bredd med den industriella rörelsen inom fängelserna, att  för

hållandet snarare är omvändt, och att  just de korrektions-in

rättningar, hvilka genom arbetets produktivitet blifvit me st lönan

de, äro (ill  sin moralitet de sämsta, och framvisa de jcmfö-

relsevis flesta recidivisterna *). Orsakerna äro utan tvifvel a 

ena sidan, att  just dessa sammanfört det största langautalet,  

b vilket alltid utvecklar äfven den största moraliska smittan, 

och å andra, att  den, genom tvångsmedel spända, arbetsskick

l igheten och anställ barbeten, som i dessa anstalter äfven med

föra belöningar och utmärkelser, ej sällan fallit  på de största 

skälmarnes lott **). I eleu fulländade och ändamålsenliga stra.ff'-

*) Såsom de i Meîuti och Po issy. jfi.Âjlies; Du Système Pénitent iare p. 27. 
:t Man pâm.innc sig det Engelska vitnesintyget om d et korrclttipnclla mo

nitors-systemet.} »at t den äldste tjufven är den bäste momtören." 



Vi l ia  öfverskadat  en bana,  som visar  föga glädjefulla 

framsteg.  Nästan med inre nödvändighet  förvandlar  sig det  

frivilliga arbetshuset t i l l  tvångs-arbetshuset, och detta 

äter  t i l l  straffanstalten. Det nyare voluntära opposit ions-

systemet i  fat t igvården afhugger deremot,  men löser ej  svårig

heten,  da det  nöjer  sig med det  enkla påståendet:  at t  man 

aldrig borde ha begifvit  s ig in pn denna bana.  Lätt  sagdt ,  

men föga tröstande! Det är  ej  blott  möjl igt  utan al l t  föl  

sant ,  at t  den lagliga fat t igvården har sina stora ölägenheter;  

l iksom det  är  ej  mindre sant ,  at t  dessa ölägenheter ,  o beräkne

ligt  kunna ökas,  så länge staten vid sin mellankomst icke rät t  

fat tar  uppgif ten,  och för  sig gör klart  l ivad den i det ta  af-

seende kan, och hvad den icke kan uträt ta .  Men följer  deraf  

at t  fat t igvården aldrig bort  bl ifva en laglig pligt!  — Det är  

o p p o s i t i o n s-systemets förvända slutsats:  • och hvad har det  

at t  sät ta  i  s täl let? — Endast  det  obestämda anspråket  på den 

enskilt a välgörenheten —- hvilken kan finnas och icke (m-

.130 

anstaltenJ  hvilken slut l igen blifvi t  korrektions-systemets re

sultat ,  har  just  derföre fångarbetet, ehuru ingående i  

planen,  al ldeles icke kunnat ,  med utseende på dess produk

tivi tet ,  behandlas såsom hufvudsak,  utan blott  fat t  en under

ordnad och relat iv vigt ,  i  den mån det  medverkar t i l l  det  

högre ändamålet.  Man har funnit ,  at t  det  yt trar  denna 

verkan,  endast  så vidt  det  med ensamhet är förenligt  ;  enligt  

hvilken åsigt  också al l  på arbetares samverkan beroende in

dustr i ,  d .  v.  s .  fabriks- och manufaktur-arbetet, ur straff

anstal ten försvinner ,  och endast  handtverket återstår .  Detta 

är  ock redan i s ig sjelf  mest  t jenligt ,  at t  rehabilitera den 

enskilde förbrytaren.  Vanligen utsläppes denne ur  korrektions-

inrättningens fabriksverkstad blott med ökadt behof, att, i sina 

l ikars sa mverkan och med fortsät tande af  de brottsl iga föl  bi  l i 

delser  han ofta i fängelset  knutit ,  genom oärl ig industr i  söka 

sin utkomst.  
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«as  -— oci i  b  vars  osäkerhet  och opåräknel ighet  jus t  f ramkal la t  

nödvändigheten  af  a l lmänna ocb lagl iga  undsät tn ings-ans ta l ter ;  

b  vårföre  a t t  förkas ta  dessa  i  s je l fva  verket  ä r  det  sam nia ,  som 

at t  lem na  den fa t t ige  ä t  s i t t  öde.  — En sådan fö l jd  kan in

te t  sys tern  pä  a l lvar  e rkänna;  och äfven de  u tes lu tande för -

sva  ra  rue  af  den  f r iv i l l iga  fa t t igvården förutsä t ta  under  hand en  

ordent l igare  t i l l syn dervid ,  än  den t i l l fä l l iga  af  den ensk i l ta  

vä lgörenheten .  De räkna e j  b lo t t  pä  famil je rnas ,  u tau  på  

kommunernas  medverkan.  Mange s tanna  blo t t  på  hal f  va  vä

gen med det lagliga undsättnings-systemet, d. v. s. vid kom
munen, innefattande under namn af frivillig all, utom sta
tens, fa t t igvård ,  bvi lken s is tnämnda blo t t  de  anse  obehöf l ig ,  ja  

skadl ig .  Hi t  hörde  i  s je l fva  verket  upphovsmännen af  det  för r  

om ta l  ta  förtroende-votum till folkel i  f a t t igvârdsf râgan v id  

1823 ars  Riksdag.  Ost  böra  ock de  uteslutande f örsvararne  

af den Svenska socken-suveräniteten öfver de fattiga: 
en fo lks-suverän i te t ,  med bvi lken in t räf far ,  l iksom med mån

gen s lags  l ibera l i sm,  a t t  den  är  af  de t  trångaste s laget .  Ser  

man rä t t  t i l l ,  så  ä r  här  äfven e t t  tvångs-sys tem,  ehuru  i  form 

af  lokal  pol is  och  adminis t ra t ion ,  h  v i l  ke t ,  i  motsa ts  mot  a l l  a ll 

mänhet  ocb gemensarnhet  i  f a t t igvården,  endas t  går  u t  pa ,  

a t t  i  de t ta  afseende isolera kommunerna ,  och om möjl ig t  

dr i fva  söndr ings-pr inc ipen ännu längre*) :  — en tendens ,  der  

den får  öfverhand,  ingalunda mindre  förderOig  än  centra l i sa-

tionens öfverdrift. De största missbruk i fattigvården 
tillhöra den obev akade kommun al-förvaltningen. Det  är  

-Tag kä nner något till ett betänkande af en sådan slags Itommunal-pa-

tron — neinligen af en f. cl. Riksdagsman af Bondeståndet, som äfven 

visste tala om folkets sympatier och hvilket betänkande gick ut på ett 

envist försvar för den satsen, att i den stora socken, hvars medlem'han 

var, särskilts socknens afdetningar slcnlle evär dcligen hafva sin egen a f-

skilta fattigvård. SS kominer man slutligen i d etta ämne till byalags-

.suveräniteten. 
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en erfarenhetj som i synnerhet de sista at Engelska Parla

mentet förordnade fa t t igvårds-ransakningar lagt  i  den klaraste dag, 

och hvilken erfarenhet ej heller saknar sin fullständiga bekräftelse 

i  Sver ige .  -—  M å  man derföre  vakta  s ig  a t t  pä den ko m mu n a l a  

förvaltningen i detta afseende lägga för mycken vigt! Att 

fullständigare oeh bättre organisera den, som redan finnes, äL 

utan tvifvel godt; men ännu vigtigare är, i var oförgripliga 

mening, att ,  i fråga om den kommunala fattigvården, gifva 

statens myndighet, mer än förr, ett  ord med i laget. 

År nu den närvarande krisen i fattigvården af den art,  

att den företrädesvis påkallar ett statens bestämdare förhål

lande till  fat tigvården, så är ock, i  följd ai ämnets synner

ligen invecklade och grann laga natur, det älven mer än nå

gonsin af vigt, att  Staten här endast griper in på rätta sät

tet; och föregående erfarenheter visa redan hvad man hai 

att undvika. Exemplet å ena sidan af det frivilliga ctr~ 
betshuset j såsom detta ofta varit inrättadt, så att det pa  

samma gång  t i l l  s ig  d rager  och  ökar  fa t t ighopen ,  och  g 0 L  

detta i  större mån, ju rikligare det är doteradt; exemplet a 

andra sidan af tvangs-arbetshuset, så vida det ej är ren 

straff-anstalt,  utan tillika en. inrättning för f a t t i g v å r d s-disci

plin, i hvilken egenskap det endast ökar och till  sig draget 

brottslingar, samt åstadkommer denna verkan så m y c k e t  säkrare, 

i  ju större skala det är anlagdt, — äro bägge tillräckligt varnan

de. — Korrektions-systemet har i synnerhet l ä r d o m a r  att med

dela. Hvad har blifvit det egentliga resultatet af d ess langvariga 

bemödandenl Den bästa straff '-anstalten, — der sjelfva 

straffetemedan det i alla afseenden rättvist och menskligt 

kan tillämpas, tillika åtminstone kan verka förbättring; sa 

vida ej allt  moraliskt medvetande hos brottslingen är utplå-

nadt. Ty vi ha redan anmärkt, alt det på en gång rätt

v isa  och  menskl iga  s t ra f fe t  e j  fö rnedrar ,  u tan  sna iau  n p [  

höjer och renar den brottslige. Det är brottet. son» ^ '  
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ned rar, icke ett sådant straff, b vilket likväl förblifvcr till--

räckligcn fruktansvärde. Straffet är ett direkt tvångsmedel, 

mot brottslingen, men — markorn det väl! — också endast 
mot förbrytaren användbart. — Hvaraf klarligen följer, — 

att de direkta tvångsmedlen h v il ka alltid innebära mer 

och mindre af straff, ej böra användas mot den blott 

fattigej så snart han icke är brottslig eller gör sig förfal

lon till lagligt ansvar; b vilket naturligtvis också alltid är el

ler bör vara bestämdt, så att t. ex. en obestämd frihetens 
förlust må, under livad förevändning som helst, lika 
litet i brottmåls- som fattigvårds-lagstiftningen äga 
rum*). H vilket allt ej bindrar, att indirekta tvångsme-
del blotta förnekandet af understöd åt den, som finnes 

det ovärdig, är ett sådant indirekt tvångsmedel — kunna ocb 

böra tillämpas, om så fordras, mot den, som framställer sig 

med anspråk på understöd. Finner man det förstnämnda allt 

för liberalt, så må man se tillbaka på utgången af korrek

tions-systemets försök att. t. ex. i lösdnlvåren intvinga vil
jan till förbättring, —• med hvilken uppenbara motsägelse 

(försöket må vändas mot bvilken som helst) systemet likväl 

länge nog arbetat, — och dömme sedan, om den uppställda 

grundsatsen ej åtminstone ar lika nödvändig, som den är 

klart rättvis. 

I allmänhet är Staten, i fråga o m fattigväsendet, inskränkt 

till de indirekta medlen. Det gäller så väl om de nega
tiva , som de positiva fattigvårds-åtgärderna. De negativa 
beslå lmfvudsaklägen i Statens noggranna och opartiska, rätt

visa och menskliga, handhafvande af sitt straffembete, Det-

*) Jag har af den bästa auktoritet, att. exempel ej saknas i vår tid ocli i 

Sverige af personer, som ofver tjugu dr varit beröfvade sin 

i följe af bristande så kallätit laga försvar. Och våra 

rättningar skulle ej r eta, i stället för att förbättra! 
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tas direkta verkan är repression af det i brottet yttrade on

da. Dess indirekta verkan pä fattigväsendet visar sig. der i, 

att det afskräcker den fattige att under nödens frestelser när 

ma sig till brottets bana. De positiva, men likväl äfven 

indirekta, fattigvårds-medlen bestå i en lagstiftning och 
förvaltning-, som, i sammanhang med mänsklighetens in
re makter, rättvis/igen befordra arbetets frihet och 
sj elf Ständighet , och dymedelst, sä my cket som möjligt, bort

taga fattigdomens onda, genom frambringande och försäkran

de af det motsatta goda. — Vi ha redan betraktat de nega
tiva medlen i sammanhang med brottmåls-lagstiftningen. Vi 

skola, i var nästa, och sista ät detta ämne egnnde, artikel, 

försöka att underkasta de nyssnämnda positiva fattigvårds-

medlen en egen granskning; sedan vi först här skärskådat 

mellanslaget af fattigvårdsmedel, bvilka vi kallat palliai i ve ma. 

Det finnes intet direkt medel att genom någon yt
tre makt borttaga fattigdomens onda. Visar sig detta on

da i saknaden af h vad för lifvets nödtorft oundgängeligen erfor-

(]raSj — så kan det för ögnablieket lindras — genom allmosan; 
och ingea fattigvårds-lagstiftning kan förbjuda allmosan. Gjor

de den likväl detta — och mången fattigordning synes i för

vänd välmening gå derpå ut — och ännu mer, lyckades den 

deri; så skulle statens ytterliga oförmögenhet att ensam lindra 
fattigdomens elände ögonblickligen blifva uppenbart. Staten 

måste t ver to m för detta ändamål förutsätta den enskilta väl

görenhetens stilla bjelp, liksom han måste fävut&åXi&faniilj er
nås och kommunernas medverkan, om han ej sjelf skall 

sjunka under bördan. Hvarföre hvarje försök af familjerna, 

att hvälfva på staten förpliktelser i detta a (seende, h vilka 

närmast tillhöra dem sjelfva, eller af kommunerna att allt mer 

isolera sin fattigvård i stället för att underordna den de 

regior, som för den allmänna fattigvården och dess 

rätta sammanhang med den kommunala, eriordras, ofelbait O 
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återfalla på familjerna och kommunerna, genom okad allmän 

osäkerhet, tillvexande elände, talrikare brott, så att slutligen 

åtminstone en upplyst egennylta (hvilken, Gud vare lof, 

alltid får «;.ï i  skola hos rättvisa och billighet), måste lära 

dem räson. Dertill önske vi dem lycka. — I sig sjelf kan ej 

Staten vara almose-gifvare. Uppträder han någon gång t 

en deråt sig närmande egenskap, så är det nödvändigt blott 

undantagsvis, Men Sverige synes stundom påkalla en dylik 

undantags-verksamhet a statens sida — genom den hastiga, o for-

tänkta förstörelse, h vårföre vårt klimat, mest genom fi osten ,  

stundom utsätter våra skördar. De sista deraf föranledda, in

om föga mer än ett decennium upprepade, allmännare olyc

korna af hungersnöd i Sverige hade, såsom undsättnings-

anstalt framkallat en allmän spanmäls-magqsins-mrätt-
ning ***), hvilken, naturlig i ett land, der en så stor del af 

kronans intrader är spanmäl, sedermera förekom dylika faror, 

och h vars försvinnande för ett af 1823-års Riksdags förtroende-
vota till folket vi för vår del alltid beklagat; ehuru det måste 

medgifvas, att inrättningen hade gått utom sitt egentliga syfte

mål. Men äfven en sådan statens undsättning for tillfället , i  den

na eller annan form gifven, måste i högre grad, än den enskilta, 

tillfälliga allmosan, utmärka sig genom förutseendets pligt hos 

gifvaren, att understödet för ögonblicket meddelas på ett sätt, som 

icke bidrager att ekonomiskt eller moraliskt undergräfva emot-

tagarnes sjelfbeslåpd. Man får härvid undvika tvänne yt

terligheter: att understödet ej meddelas till för högt pris, — 

och att det, så mycket som möjligt, ej heller utdelas utan 

all ersättning, utan biifver en dräglig skuld, som genom om-

tanka och arbete kan afbetalas. — Orsaken är, att arbete 

"*) 1772, 1783: 

r:-'j Aii'l.ij vid 1780 års Riksdag till allmänna Spanmctlsmagasmers an

läggande i alla provinser, emedan soknemagasmerna illa uppfyllt sitt 

ändamål. Törst, den 18 November 1783, allmän författning om arbets

inrättningar i Landsorterna. 



mot arbete är den af Gudomlig ordning sa sanktione

rade lagen för alla nienskliga transaktioner, att endast i 

nödfall undantag derifpm sker. Arbete är värcle. •— Arbe
te är i grunden äfven bytesmedel. Kapital är blott samladt, 

undangjordl arbete, och består således ej blott i pennin-
g~arj som representera undangjordt arbete och derföre äro 

bytesmedel föl' nytt; utan det bestar äfven i all genom arbe

te verkställd produktion ß som kan bli föremål för behof och 

önskan. Kapitalet består slutligen i sjelfva den uppöfvade 

produktions-förmågan , den må vara materiell eller intel

lektuell, samt i alla inrättningar och anläggningar, som 
höja denna. Så äro arbetsskicklighet, uppfostran ett ka

pital:— en väg är ett kapital; i allmänhet lättade kommu
nikationsmedel äro kapitaler, — och ej blott för tien enskilte, 

som besitter dem eller anlagt dem; utan allt sådant är äfven 

en tillökning af det gemensamma kapitalet, h vars allt ri

kare frukter det står livar och en fritt, att genom arbete till

vinna sig. 

Endast nödfallet gör undantag, sade vi, från regeln. 

Nödfallet är inne, då transaktionen måste vara ensidig, eme

dan intet kapital i någon användbar form å ena sidan fin

nes, eller kan finnas. Ï detta sednare fall t. ex. befinner sig 

den värnlösa barndomens och ålderdomens hjelplöshet, 

antingen de då ej äga familjer och fränder, som kunna vår

da dem, eller dessa ej vilja det, äfven om de kunna, utan 

hellre, med förminskning af medborgerlig" ära (hvilken är ett 

ädelt kapital), ståut med att se sina närmaste kastade på fat

tigförsörjningen. Hit höra vidare den lame, Ijtte, sjuke, 
sinnessvage med flera af samma olycks-slag, som befinna sig 

i nyssnämnde Jhjelplösa belägenhet. Dock gäller här äfven, 

så vidt ske kan, regeln: "arbete mot arbete," d. v. s. äfven 

dessa föremål för allmänna hjelpsamheten måste förtjena livad 

de 
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Je kunna, arbeta hvad de förmå; vore det ock blott för att 

deras moraliska liolsa ma återvinnas eller bibehållas. I den
na mening är all fattigförsörjning tillika, så mycket som moj-

li«t, arbetsinrättning, och den materiella förlust, det allmänna 

derpå lider, är en nödvändig, som medför sin belöning. 

Mer invecklad blir uppgiften, då den stiger till dem, 

som väl äga arbetsförmågaj men sakna arbete. Sa myc

ket är klart, att om, redan i den förstnämnda olyckskWn, 

bjelpen bör sa mycket som möjligt motsvaras af arbete, sa be

finna vi oss nu utom undantagsområdet, och regeln atertager 

sin fulla kraft. Men tillämpningen är ej så lätt, som regeln 

är klar. Betraktarn den arbets-behofvande ! Kanhända vore 

lärnpcligast att genast tillse, hvad man i den na slags fattigvård 

liar att undvika; hvarvid varnande framställa sig exemplet 

och ödet af de, i flere länder med stor kostnad men utan 

tillräcklig varsamhet inrättade, frivilliga allmanna arbets
husen j så vida deras föremål varit att sysselsätta fullt 

arbets]öra fattiga. Arbetet är en rik, ja d en enda, källa till 

välmåga, och Gud liar derpå lagt sin välsignelse. Men det 

har, liksom helsan, sina naturliga lagar, b vilka man cj östra -

fad Öfverträder; och en af dessa lagar är alt arbetsbehovet 
regleras af efterfrågan. Hvarföre den, som skapar en konst

lad efterfrågan, och dermed skaffar sig sjelf en produktion 

på händerna, för hvilken ingen konsumtion finnes, företager 

sig att lösa en omöjlig uppgift, som verkar till ruin, ej blott 

för inrättningen, hvilken nödvändigt kommer att gå med stigan

de förlust, utan för de, genom denna slags fattigvård sysselsatta, 

arbetarne, då den tillkonstlade arbetsförtjensten förr ellei sed 

nare måste upphöra, och äfven för den frie arbetaren, hvais 

arbetsförtjenst genom den gynnade fattigvårds-produktionen 

nedsättes. Dermed är visserligen ej vår mening att ovilkoiligt 

fördömma all slags sådan fattigvard. Vi ha icke blott erkänt, 
O 
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att arbete är bättre än gåfiva> utan det följer af hela vår 

framställning, att arbetet är den bästa gåfvan. Blott må

ste välgörenheten underkasta sig arbetets naturliga villkor; och 

man må dessutom märka, att, äfvcn för den klass af behöf-

vande, som vi nu betrakta, nödfall gör undantag. Men så

dana nödfall, hvilka för den förstnämnda klassen af bchöf-

vande visa sig såsom enskilta och nalwliga ofullkom

ligheter och brister, hvilka hindra sjelfva arbetsförmågans 

utveckling, träffa den på en gång arbetsbehöfvande och 

arbetsföra klassen i egenskapen af samhällsoljckordes

sa må ha sin grund i naturen eller i konstlade förhållanden, 

i hungersnöd, i krig, eller följder af industriens egna kri

ser, med ett ord: af olyckor, som oför tänkt af bryta den 

naturliga arbetsefterfrågan. I sådana fall måste samhället 

känna sig uppmanadt att träda imellan, hvilkct lämpligast 

sker genom erbudet arbete; liksom verkan af sådana olyc

kor äfvcn hänvisar pä den riktning, h vari samhället bäst 

leder sådana arbeten. Verkan af olyckan var af bruten ar-

bets-efterfrågan. I nödens stund, om samhället sjelft måste 

uppträda såsom utomordentlig arbets-entreprenör, riktas der-

före nyttigast arbefsverksamheten på sådana företag, som 

för framtiden befordra arbots-efterfrågan, genom undanröd-

jandet af hittills varande hinder för densamma. — Men — en 

sanning, framför allt behjertansvärd i Sverige!*) —knappast 

några medel befordra och jemna arbetsefterfrågan bättre, än 

lättade kommunikationer. — Ät detta håll må ock staten} 

ma kommunenj företrädesvis rik ta sin fattigvårds-verksamhet! 

Det är med detsamma ett ökande af det gemensamma ka
pitalet. Det är ett, under alla förhållanden värdigt, föremål 

för offentlig verksamhet; liksom ingenting är glädjefullarc än 

+) H vars olycka just är; socken-, korporations-, provins-, stånds-, kapi

tal- och arbets-obstruetion och isolering på en yta, som e rbjuder allt 

för: god t rum. 
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alt den enskilta entrep risen hos oss börjat vända sig ät det

ta hall. Vi ha talat om en sådan slags fattigvårdsver ksamhet 

för nödfallet, och sett, att den äfven då bör riktas enligt ar

betets naturliga lagar. Så mycket mer gäller detta f ör fattig

vårdens hvardagslag. Regeln här måste blifva , att fattigvårds-

industrien ej får uppmuntras så, att den hämmar arbetets 
naturliga efterfrågan ; i h vilket afseende med skäl kan sä

gas, att intet olyckligare tecken för arbetaren finnes an en 

florerande fattigvårdsindustri. Denna industri måste, för 

att ej verka förderfligt, hållas inom vissa sk ranker; så att fat

tigvårdsarbetaren i fördelar, förvärf oeh dispositionsrätt, (inner 

sig icke öfverj, utan under den mer sjelfständige a rbetarens 

vanliga lott. Sådana äro ock arbetshusets naturliga villkor. 

Behandlingen af dem, som äro både arbetsföre och be-
höfvande ; men ej söka loflig sysselsättning det tredje 

slags personer, som kunna bli föremål för fattigvården, ar 

slutligen dess mest invecklade uppgift; och sjelfv a klas sens in

nehåll är så mångfaldigt, att allmänna reglor här äro svårare 

att uppgifva. Derigcnom äro vi, som blott i korthet kunna 

uttala hvad vi anse för ledande grundsatser, så mycket mer 

inskränkta till det allmännaste af ämnet, och innefatta, hvad 

vi deröfver ha att säga, i följande. J3a sadana personer genom 

sin belägenhet stå på sjelfva gränsen af brottslighet, så måste 

de blifva föremål för den, uti administration och polis verk

samnia, prœventi'va lagstiftningen, med de villkor, som i all

mänhet gälla för denna, nemligen, att den si elf ej får bry

ta mot gällande lags bokstaf eller anda. Ilvaraf följer, både 

att sådana per soner, före verkligen ådagalagd brottslighet, icke 

fa behandlas såsom brottslingar, och tillika, att de måste stå 

under fattigvårdens och säkerhets-polisens gemensamma 
speciellare uppsigt, som äger, att, så vidi möjligt, åt dem an

visa arbete, och, allt efter deras beteende dervid, förstärka den 

nämnda uppsigten med dess nödiga villkor. Jag vet väl, att 



Ätt fattigvården först är familjens naturliga 

kommunens och statens lagliga pli«t, anse vi 
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man för hela klassen genast varit till hands med tvångsar
betet. Men, om man började med att, utan synnerligt'betän

kande, tillgripa denna utväg, sa borde likväl erfarenheten re

dan ha inskärpt betänkligheten deraf. Vi äro fullt ölverly-

gade, att tvångsarbetet, endast 'såsom Straff, rättvisligen kan 

och bör användas; och redan klokheten skulle bjuda det sam

ma, efter utgången af alla korrektionssystemets försök med 

det sa kallade förbättrande tvånget. Deremot må be-
Stämdt straff (d. v. s. ingen obestämd tvångsarbetstid för 

ändamålet af förment förbättring) träffa älven tiggeriet, så
som födkrok, h vilket osedligt indrägtiga näringsfång staten 

ej kan godkänna 

I Sverige hade man så mycket varsammare bort omgås 

med vapnet af en obegränsad polismakts tvång, som en sådan, 

till följe af vår ekonomiska lagstiftnings natur, öfverliufvud träf

fat och proskriberat en hel talrik klass af olycklige, som en

dast af Svensk lagstiftning till denna grad blifvit utstötte, — 

våra så kallade försvarslöse, hvilkas historia vi förut i kort

het uppdragit. 

*•) Tiggeriet, såsom profession, är indrägtigare än det vanliga dagsverket. 

En af Engelska Parlamentet förordnad komité, sora äger att uppgifva 

förslag till en ny, mer omfattande, säkerhets-polis für landet, (jfr.Monthly 

Review, Juli 1839) klassificerar föremålen för denna Polis — ifrån den 

professionella ti ggaren, som, då lian går ut på förtjenst, visar sig lialf-

naken och tigger kläder, till de åtskilligc slags lösdrifVare, soin för tig

geri och tjufnad tillika förebara någon handtering, såsom l umpsamlare, 

qvacksalvare o. s. v. Den lägsta tiggar-klasscns dagliga förtjenst pä lan

det värderas till 3 à 4 Shillings — (fïan 1: 36 till 2: 16 R:dr B:co un

gefär). I stora städer stiger den långt högre. I Paris anses en tiggare 

af profession lörtjcna från 9 till 13 francs (circa till 6| R:dr B:co) 

om dagen. Ve Gerando. De la Bienfaisance publique. 



som bidragit att genom kommunen grunda 

je vi blott nämna den lmfvudsakliffa, att, 
•il de Here ovsa 

I a o; i i o- fattigvård 

da fattigdom är ett relativt begrepp, och kommunen har inom 

sig- älven sin egen mattstock för begreppen behållen och 

fattig, den närmare bestämmelsen af fattighjonet också 

måste utgå från den sjelf. Att hvarje socken skall under
hålla sina fattig a., har blifvit grunden för laglig fattigvård 

i Sverige, och denna grund kan och bör ej upphäfvas; men 

af detta tnedgifvande följer icke, att ej grundsatsen kan och 

bör undergå modifikationer. I vertom sådana äro, i man af 

samhällsskickets utveckling, nödvändiga. Och underlåtas de, 

uppkommer slutligen ett slags krigstillstånd både emellan 

kommunernas egna fattig v å r d s s ty reiser ömsesidigt, och emellan 

dessa gemensamt å ena sidan och statsfattigvården å den an

dra, h varunder de alla kasta sins emellan fram och tillbaka 

sina offer,— ungefär enligt livad man för ögonen ser. — Till 

sådana modifikationer räknas, ocli liafva äfven i nyare förslag 

blifv.it räknade: större kommunala fattigvårdsföreningar än 

socknen, der de äro nödvändiga:— ett närmare bestämman

de af begreppet laga försvärj enligt både rättvisans och sam

hällsskickets fordri ngar, — och derjemte en statens verksamma

re ingripandemakt, än hittills, både i fattigvårdslagstiftningen 

och dess v erkställighet *). Nya, billigare, bestämmelser äro i 

*) En genomgripande kontroll öfver den kommunala fattigvården i alla 

dess d elar är ett. hn fvuddrag af den sednaste fattigvårds-reformen i Eng

land. Deraf ock utvidgandet af den, hittills mest kommunala, säkerhets

polisen i England allt mer till en statsanstalt. Hos oss liar man ännu 

cj ens kommit till en kommunal säkerhetspolis, såsom d enna uti medbor

gerlig mening existerar i Englands Constabulary Force. I allmänhet 

fattas hos oss allt för mycket en, vid behof påkallelig, civil makt för 

allmänna ordningens upprätthållande, hvarigenom militärens användan

de för detta ändamål blott för ytterliga fall blefvc nödigt. Vi äga ej 

ens ett allmänt excessplakat (svarande mot den Engelska Riol-act), hvars 

offentliga uppläsande förut varnar en orolig folkmassa, att våld måste 



synnerhet nödiga i den gamla, härda, lagstiftningen om laga 
försvar *•), både i afseende pâ de försvarslöse, hvilka icke äro 

brottslingar, och i afseende på dem, som bUjvit det, men ut
stått sitt s traffOm de sednare hafva v i redan framstäl lt den 

önskan, att de, utgaugne ur rättvisans hände r, ma falla i barm -

hertighetens. —- Var tid räknar välgörenheten bland sina dyg-

mötas med våld. Man känner klagomålen öfver militärens användande 

under orolighctcrna i Stockholm, sommaren 1838, hvilka pä hufvudsta-

dens brottmåls- och fattigvårds-statistik haft ett så bedröfligt inflytande. 

Hvad man mindre allmänt känner är, att Stockholms stad, frän längre 

tid tillbaka intill 1838 ars slut, till sin egen civila polis ej utgjort mer 

än 1525 B:dr B:co om året. Nu, jcmnlikt Kongl. Brefvet den 26 Febr. 

1839, utgå af stadens medel 14,275 R:dr B:eo för dess Polis — utom de 

15,000 R:dr B:co årl igen,, som Stockholms Polis erhållit af statsmedel —• 

och man tycks ändå vara färdig att petitionera om polisliaudräckning af 

militären, till allmänna säkerhetens vidmakthållande. 

*) Vi ha antydt den statsrättliga betydelsen af detta begrepp; nemligen en 

borgen, som samhället af sina medlemmar fordrar. Vi ha anm ärkt, alt 

denna ursprungligen hos oss va r både materiell i egendom, och moralisk 

i godt namn och rykte> ocii v i ha framställt maktens missbruk med he

la denna lagstiftning. Vi anse för ett framsteg, att 1833 års Kongl. 

Förordning om försvarslösa personer infört verklig borgen (till 50 R:dr 

B:co), såsom g rund att åt en person meddela laga försvar, liksom att der-

till äfven räknas församlingens "yttrade omdöme" om personen — "att 

han är känd såsom den der ärligen sig försörjer." 

*•*) I hvad den sista f attigvårds-komiteen (afdelningen för landet) föreslagit 

i delta afseende in stämme vi, och s ynnerligen i hvad s. 143 af dess nu 

tryckta betänkande yttras: :'i andra länder hafva enskilla menniskovän-

ner bildat sällskaper, hvilka vid fångens utgång frän fängelset taga vård 

om honom och söka göra honom skicklig för frihetens åtnjutande. Det 

vore önskligt, att Konungens Bcfallningshafvande, livar och en inom det 

honom anförtrodda län, sökte att tiUvägabringa sådana föreningar. Men 

dylika äro ej att hoppas, så länge man, genom vägradt försvar och för

samlingarnas motstånd, bar för sig utsigten, att få en vådlig ansedd för

samlings-medlem afsänd till korrections-inrättningariie, och på detta sått 

blifva honom, för alltid och utan besvär, qvitt." 



STOCKHOLM. P. A. NORSTEDT & SÖNEU, 

<5=; 

(1er. Må den ej glömma, att blotta gifva.fi del är det lät

taste, liksom det, vanskligaste, välgörande, •—• att det rätta, men 

det svårare, är, att skänka den behöfvande en vårdj, som ej 

kan vara utan sin mötlaf  •—> at t, med ett ord, det gäller 

fullkomligt, i lika mått för gifvareii som för emottagaren: 

arbete är den bästa gåfvan! 
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Denna tidning, livar af en nummer i slutet af hvarje månad 
utgifvesj kommer att innehålla recensioner och ofversigter 

af skrifter, hörande till årets Litteratur. 

F  a t t i  g  v  ä r  d s - f r  ä g -  a n .  

N i o n d e  o c h  s i s t a  A r t i k e l n .  

Vi lia i närvarande ämne betraktat, h vad vi kallat, de ne
gativa medlen, äfven som palhativerna. Bada äro nöd

vändigt otillfredsställande. Det ligger redan i deras begrepp. 

Palliativer kunna blott lindraj ocli lia sig föresatt den 

ganska, svå ra ocli grann laga uppgift, att göra detta på ett 

sätt, att den ögonblickliga lindringen ej köpes pä bekostnad 

af en påföljande förvarning. De negativa medlen äro Straff '. 
•—« Och hur kan fattigdomen straffas? —-

"Vi för var del äro öfvertygade", — yttrade vi i vår 

första åt detta ämne egnade artikel, — "att ingenting, blott 

negativt, kan genom sig sjelf begrip as, utan endast genom det 

positiva, livars motsats och ömvändning det är. Dermed vilje 

vi likväl blott fästa uppmärksamheten på bägges oupplösliga 

samband. Ty det skulle å andra sidan kunna bända, alt 

ej heller det positiva kan rätt förstås utan dess negation. — 

Så har läkarekonsten i sjukdomen studerat helsans lagar *)." 

Iluru befordras samhällets välstånd? är också fat

tigvårds-frågans positiva innehåll. 

*) Litt. Bladet för 'Mars detta Sr, 9. 4 2, 



Dermed synes likväl ämnet förlora sig- i en nära hopp-

le» s allmännelighet. Hvad bidrager, och hvacl bidrager ej, 

till hela samhällets välstånd? Och nämner man endast der-

vicl lagarj seder3 gudsfruktan , •—• hvad innefattas ej allt 

i dessa? — Den anmärkningen skulle likväl genast kunna 

göras, att om lagar, seder, gudsfruktan äro nödvändiga vill

kor för samhällets bestånddet likväl kommer an pä deras 

beskaffenhethuruvida detta bestånd tillika är välstånd. 
Der Lill fordras tydligen, att lagarna äro rättvisa sederna 

goda j och gudsfruktan sann; eller , om de ej äro det, så 

ernås ej ändamålet, utan att de blifva det. 

Huru de skola blifva det? är utan tvifvel den svåra 

frågan, men som torde förenklas, om man först söker lösa 

en annan, nemligen: huruledes de icke blifva det? Härvid 

är först och främst klart, att fastställes och helgas det be

stående, såsom det bästa, så afskäres frågan om ett bättre. 
Detta sker merendels under åberopandet af ordspråket, att 

"det bättre är det godas fiende;" men hvilket ordspråk för

lorar af den relativa sanning det kan äga, i samma mån, 

som det åberopade goda i sjelfva verket icke finnes, hvilken 

brist omöjligen kan afhjelpas genom blotta påståendet, att 

hvad som finnes är godt nog. För det andra är tydligt, 

att det goda uti ingen af sina grader eller gestalter kan och 

får befordras genom sin egen raka motsats, som är det on
da: d. v. s. lag ej förbättras genom olag, gudsfruktan och 

seder ej genom den immoralité^ och irreligiositet, som anse 

alla medel för goda. — Det är i sjelfva verket den statio
nära och den revolutionära samhällsåsigten, reducerade til l 

livarderas enklaste uttryck, som vi liär framställt. 

Bägge sammanhänga tner än man tror; ehuru de sta

tionära och de revolutionära tänkesättens innerliga förvand-

skap nu öfverallt börjat visa sig i äfven ett, ej försmådt, yttre 

förbund, åtminstone emellan förposterna af hvarderas anhän

gare, till förderf för den verkligt progressiva, principen. Det 

är just det förras goda nog rättvisa, goda nog sedlighet, 



goda nog gudaktighet, liv i! ka i det sednare ti ryta ut såsom 

förstörelse af lagar, seder och gudstjenst. Ty ingen ting är 

sannare i alla afseenden, än alt slutligen ej ens det goda 

finnes, der det bättre ej får finnas. Samhällets rörelse , ge

nom rättvisare lagar, menskligare seder, innerligare guds

dyrkan, till ett allt mer försäkradt välstånd, är just dess enda 

sanna bestånd; bvarföre, dâ alla dessa juridiska, moraliska 

och religiösa band, så tagna, äfven äro de villkor, b va run

der friheten sjelf utvecklar och stadgar sig, endast den sannt 
liberala åsigten af samhället nödvändigt tillika är den 

satint konservativa. 
Men, ej blott i lagarnas, sedernas, religionens förhållan

de i det hela till samhällets både bestånd och välstånd, skilja 

sig den stationära och den revolutionära samhälls-åsigten, 

utan äfven i uppfattande af lagars, seders, religions förhål

lande till hvarandra. livad lagen liar att uträtta i sam

hället vilje vi kalla rättvisaris verk, livad sederna lägga d er-

till, billighetens y livad religionen slutligen fulländar, kärle
kens. Nu bar det stationära tänkesättet, i motsats mot det 

revolutionära, alltid lagt besynnerlig vigt på bägge dessa sed

nare. Moral och religion äro företrädesvis dess valspråk, 

och för öfrigt det bestående i lagar och inrättningar; sko

landes moraliteten och religionen tjena dertill, att man med 

detta bestående låter sig nöja, äfven om det ej just inför 

rättvisans fordringar kan bestå. — Tydligen en falsk ställ

ning! — Ty rättvisans verk är det första i samhället, 
och innehar denna plats i moralens och religionens egna 

ögon; h vårföre den sedlighet och gudsfruktan, sotn ej vilja 

erkänna detta, ej heller kunna vara af rätta slaget. Detta 

inse revolutionärerna väl; h vårföre de ock förfölja en sådan 

sedlighet och gudlighet med hån och spott, förliknande 

sådant vid ett opiat, som ingifves hopen såsom döfnings-

medel. Deremot är för dem > såsom bekant, ej blott den 

rent juridiska sidan af samhället den första (hvilket har 

sin riktighet), utan nära nog den enda; hvilket är falskt, 



Men faran af en omstörtning är på ena sidan ej mindre än 

*) Jfr- Litt. Bladet för Augusti mSuiul fdr lidct. år. 

på den andra. Religion och moral, förordnade såsom döl-

vande medel mot orättvisan, äro •verkligen detta opiat, som 

kan medföra slummer, men också, huru ofta, ett uppvak

nande, som utmärkes af hädelsens yrsla! Hvar äro rättvi
sans , hvar äro billighetens gränser för ett sådant upp

vaknande? — livad som borde blifva kärlekens verk, blif-

ver hatets — och berömmer sig dera l ! — 

Men om förbättrandet, af hvad orättvist ännu vidhänger 

la»arne, är, såsom ett rättvisans verk, i samhället det första; 

huru skall im samhällets välstånd i detta afseende säkrast 

befordras? Man ser att det är en speciell vändning af den 

allmänna fråga, h vari (Van vi utgingo. — Skall förbättringen 

ske pä laglig väg (och eljest botas, på revolutionärt sätt, lag 

med olag), så vete vi dertill ingen annan utväg, än att medgif-

va f ull giltighet åt följande grundsats: lydnad för gällande 
lagj men öppen rätt att fordra en bättre och fri diskus
sion om medlen till ändamålets ernående. — Det är vår, 

förr en gång påpekade och tadlade, triviala utväg i frågan 

öm "huru oppositionen i samhället skall göras laglig ' 

Hvarest denna utväg till det bättre är afskuren, der 

blir slutligen tvånget enda garantien för laglydnad; h vilket 

på längd ej bär sig, och är just revolutionen i sitt frö. För 

att a fled a denna fara, har man väl flerestädes tillgripit, så

som lindrande medel, att, så mycket som möjligt, befordra 

samhällets materiella väls tånd, under det de högre villko

ren för detta välstånd förblifva hämmade. — Ett sådant 

uppmjukande medel, — hvilket kunde kallas det revolutio

nära palliativer, — kan blott förliknas vid de varma omslag, 

som bringa en b u In ad till att mogna. Det påskyndar ut

brottet af det onda. Ett, genom dylik befordran uppkommet, 

skenbart materiellt välstånd har ofta nog föregått och till 

moo'uad brast inre revolutioner. Orsaken är, att menniskan 
ö O 



som ständer en ne 
från friheten och ljuset, förderfvar hennes lifssafter; h vårföre 

det materiella välståndet under sådana villkor blott blir CB 

florerande olielsa. 

Dessutom; — de tider äro förbi, då samhällets välstånd, 

med något sken af sanning, genom några, konstlade medel 

kunde befordras. Att detta välstånds nyss nämnda högre 

villkor just äro de vigtigaste äfven för det materiella väl

ståndet, liar blifvit allt mera klart. — Redau länge har det 

varit afgjordt, att h varken den kriminella eller den civila 
lagstiftningen kunna få vara godtyckets och tillfällighetens 

verk. Den lid är inne, då samma fordran strackes äfveu 

till samhällets ekonomiska lagstiftning i hela dess vidd; då 

det inses, att, i denna sednare, ej mindre än i de förra, är 

frâea om hvars mans rätt. En sådan fordran, en sådan 

insigt hafva blifvit följder af tidens hela samhälls-ställning, 

hvilken befinner sig under himmelstecknet al det tredje 
Ståndetj livilket åter upptäckt den enkla sanning: att lik
som all rätt är en ursprungligen med arbete förvärj 
vad, sä är ock all fortfarande rätt ett fortfarande 
arbete. 

Här må det ock tillåtas att påminna om förr sagda 

ord: "striden mellan de fasta boningarne och. de irrande 

folken upprepar sig inom de förras väl bevakade omkrets, 

genom upptäckter af nya näringsfång, sedan odlare vid od

lare stängt om sitt hus, omgärdat sin åker, och fästat den 

fordom vilda jagten och fisket, vid sin skog, vid sin insjö. 

Folket varder stort och mycket. Alla kunna ej äga jord. 

De fråga sig: h vad äga vi? De svara sig: livad som ska
par egendom.< — uppfinningsgåfva, arbete. Och nöden står 

öfver deras hufvud, såsom läromästare. Då lösrjekes egen
domen från jorden med oemotståndlig makt. Slöjdaren 

öppnar sin verkstad. Handeln utbreder sina segel öfver haf-

ven. Omsättningen af alster och varor leder till upptäckten 

af en alla varors vara, eller ger en sådan, i penningensin 
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allt omfattande verksamhet; och. i den rörliga j or mogen
het en s strid mecl den fasta > begynner civilisationens egen 

inre kamp 

Arbetets befrielse — en lång födslovånda —• är civi

lisationens verk. Ty menskliga arbetet, om det ej är födt 

bundet, träffas åtminstone i detta bundna tillstånd vid histo 

riens dagning. — Mycket har skett med vart slägte, ("öro 

dagen, i morgonens mörker, ospordt; liksom mycket out-

forskeligt synes vara förbehållet at aftonen. Derföre vilje vi 

verka medan dagen är. Ty för dagen skall af oss alla 

räkenskap fordras. Hvacl der bortom ligger på bada sidor 

— i morgonens och i qvällens dunkel — tillhör högre mak

ter. — Såsom sagdt: menskliga arbetet påträffar historien 

bundet, eller rättare fördeladt mellan sjelfsvåld och förtryck. 

Â ena sidan se vi stora, omåitliga och, såsom det synes, 

gamla företrädesrättigheter; å andra sidan höjer äfven tr älen, 

vid historiens gryning, mot höjden en panna och en blick, 

som röja, att han, äfven han, da redan är gammal blifven 

på jorden. Vi älske att tro, att orättvisan varit en ursprung

lig, i olag kommen, rättvisa. Historien finner slägtet i häf

tig kamp. På somliga ställen varar den än som bäst mot 

naturens vilda krafter, på andra lågar ännu i morgonsolen 

branden af nattliga krig. Iljeltar kringvandra med klubban 

i band, krossande vidunder och vilddjur i träsk ocli skog; 

men de väldige jägare hafva äfven vändt sig till mennisko-

jagt, och man ser dem drifva framför sig förslåfvade hopar. 

Krigets arbete är i full gäng, och af fridens göres behof. — 

Har den ej äfven haft en ursprunglig fristad på jorden? •— 

De äldsta tillstånden visa öfverallt skarpa skilnader, och livad 

sedermera i odlingens fortgång rycker allt mer ihop och ver

kar tillsammans, är i början vida åtskildt. Så hade vapen-

gnyet ibland de krigiska slägterna ej kunnat qväfva sagan 

om stilla, rättfärdiga, fridsälla menniskor. Ursprungligen skola 
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de bott i paradisiskt lugn på jordens höjder, hvarifrån de 

stora floder tagit sitt lopp mot hafveni 3 ;Men paradisets ram 

är ej funnet mer, da fridsropets bön åter ljuder öfver jor

den. Folktron är, att de fridsälla och rättfärdiga dragit sig 

bakom de berg, som bekransa den bebodda verlden. Der bo 

de, vid jordens yttersta gränser, bortom nordanvinden, eller 

pä lyckliga öar, cler solen går till h vila. Och småningom 

förklingar sagan om deras tillvaro. Tills midt i stridstumul

tet, ur ödemarken framkomma, frän ensliga, moln höljda berg 

nedstiga m än, Indens härolder. De veta beiätta om det uigainla, 

fridsälla slägtct, de medföra läran om att den första lyckan 

genom tidig synd och skuld gått förlorad, de förestafva bö

ner och införa offer såsom försoningsmedel, de rista i taflor 

lag och rätt för menniskorna och stifta åter fridsförbund. 

Man ser dem träda i spetsen lör folkens vandnngai, och 

lijellarna med dem i förbund. De grunda de helgedomar, 

h vilka de sednare skydda. Så förenas, i gemensamt tillbed

jande, åtminstone de, som hyllat samma lag, och, m edan ki i-

get rasar derute, och snart rasar emellan bekäimarne af olika 

gudstjenst och lag", finnas likväl älven helgade tillflyktsoitei 

för friden på jorden. Kärlek och fruktan gifva åt både det 

krigiska och det fredliga arbetets första stora representanter 

stora rättigheter. 
IVIan ser att det var, före en befästad samhällsoidmng, 

det utomordentliga arbetet , som äfven födde af sig de utom

ordentliga rättigheterna, och att, så stora företrädesrättighe

terna blefvo, de likväl verkligen voro ett stort arbetes för-

värf, och att således, äfven här, det ena svarade mot det an

dra. Men arbetet i sin vapenskrud och högtidsdrägt af kri

gisk, adelig, bragd, eller fridsam, presterlig, lagstiftning, är langt 

ifrån det enda, som ger rättigheter. Vore eller kunde detta 

bli förhållandet, så skulle ock lätt kunna hända, liksom det 

verkligen händt, att de utomordentliga rättigheterna förblefvo, 

sedan det utomordentliga arbetet upphört eller, med ordnin

gens allt större insteg, ej i samma mån erfordrades. Följden 
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skulle bl if ra, att man behöll de stora rättigheterna mej allt 

mindre arbete, så att de företrädesvis privilegierad e slutligen 

tillika kunde bl if va de företrädesvis ledige j eller de verklige 

lösdrifvarne. Det är ej utan att så skett, oeh att historien 

till en stor del är de ledigas historia „ och förmäler, sär

deles i mellantiderna af de allvarliga historisk a kriserna, mest 

om dessa ledigas tidsfordrif. Emellertid, medan det utomor

dentliga arbetet, såsom bedrift och gudasvar, h v ilar sig och på 

mensklighetens höjder slår sig till r o, höjer sig det förtryckta 

dagliga arbetet mödosamt frän jorden. Långsamt, med mel-

lanskof af stora oordningar, upptäckes och framskrider arbe
tets egen gudomliga ordning, enligt hvilken allt arbete liar 

sm rätt, och får denna rätt allt mer, i den mån både rätt 
och phgt erkännas, såsom ömsesidiga i alla afseetiden. — 

Ty sådana äro de eviga grunderna för christlig, d. v. 

sannt mensklig både lag och sed, både rättvisa och billighet, 

såsom desse äro förkunnade vordne af den sanna menniska», 

hvilkens väsende är i Gud, och i Christo blifvit oss uppeu-

baradt; först: Gören icke mot andra, livad J ej viljen eder 

skall göras; — och sedan: Gören mot andra allt livad J 

viljen eder varda gjordt! 

Allt, livad som ej hvilar på denna grund, är, i lagar 

och i seder, heden dom. 

Feodalismen med sin grundsats, att man kan af man 
ägasj är en sådan (i chevaleriet christligt färgad) hedendom. 

Hierarkien, som egentligen sjelf först sanktionerat feodalis-

mens anspråk, med påståendet, att äjven det heliga kan 
ägasj eller att gudomlig nåd. och salighet kunna vara nå

gon yttre kyrkas eller makts eller någon mpnniskas egendom, 

är en sådan, ej ens christligt färgad, ochristendom. Ty mel

lan Gud och menniska går, — genom det menskliga väsen

det uti Gud, — öfver allt blott en enda \>äg — den raka, 

den omedelbara, den kortaste. — En annan kan visa miff 
C* 

den. Men gå den måste jag sjelf. 
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yrf/'beltï mot arbete är den gudomliga ordningen, livil-

ken genom lagen af ömsesidig rätt allt mer träder i verk

lighet. Att all rätt ursprungligen är ett arbete och all 
fortfarande rätt ett fortfarande arbete äro blott följder 

häraf. -—• Invändes: medför det undangjorda arbetet cj äf-

ven sin rätt? Visserligen. Vi ha förr en gång i detta blad 

yttrat0): "Man har ej tillräckligt fästat uppmärksamheten 

dervid, att den enskilda egendomsrätten alltid har den ge
mensamma sig emotsatt, oeli att, emedan bägge äro nöd

vändiga, den ena oupphörligt alstrar af sig den andra; ty 

menniskan är ej blott en individuell personlighet, hon är 

tillika en kollektiv perso nlighet, såsom i familjen, kommunen, 

staten, och till h varje slags personlighet är egendom ett at

tribut." — Motsatta missförstånd ha utvecklat sig ur denna 

försummade distinktion; — svärmerier, Ii vilka â ena sidan angri

pit den enskilta egendomsrätten, så att, i stället, endast en 

samhällig äganderätt (communio bonorum) skulle vara gällan

de, eller â den andra sa uteslutande hyllat den p rivata egen

domsrätten, att den förnekat och förkastat all gemensam egen

domsrätt, protesterande t. ex. mot ärftelig egendom, Ii vil

ken endast linnes derigenom, att ej blott den énskilte, utan 

äfven familjen, rätt v isl igen har egendom. Bägge motsatserna 

ha, såsom vanligtvis ytterligheter, arbetat hvarandra i hän

derna till en gemensam förvirring, 

Det undangjorda arbetet kan vara både gemensamt och 

enskilt, liksom all egendom är till en del undangjord! ar

bete; hvilket gäller om den ärfda, som om den förvärfvade. 

Det kommer af menskliga arbetets kontinuitet, i följe h vara f 

det ena verksamhets-momentet oupphörligt griper in i de t an

dra, hvilket inträffar både med den enskilta p ersonen och m ed 

en följd al personer, äfvensom med en följd af gen erationer. 

Det är i följe af detta arbetets kontinuitet, som det är en 

omöjlighet, alt genom någon ny delning införa jemlîkhet i 

*) Iyftt, Bladet för Juli månad iniicv. ar, s. 114. 



egendom, och som livarje Lex agrar/a även absurditet. Det 

kommer deraf, att intet moment i arbete och egendom är en

staka: i h vart enda moment verka tusende olika krafter; hvilka 

i det nästa åter pä tusen olika sätt modifiera besittningen. 

På detta sednare vilja vi här i synnerhet fästa uppmärksam

het. Ty ingenting är följdrikare, liksom ingenting sannare, 

än att (ifven det undangjorda arbetet ej är sä undan-
gjordt att det ej stunde/igen förändras af det närva
rande eller tillkommande arbetet. Deri ligger ödet af all 

privilegierad egendom, den ma vara af hvad slag som helst, 

den må till sin natur vara än så fast, till sin uppkomst än 

så väl förvärfvad, till sin varaktighet än så noggrant ge

nom lag försäkrad och befästad. Den är ett undangjordt ar

bete, som sökt och för sig erhållit en särskilt garanti. Men 

detta oaktadt, och äfven om den fullkomligen lemnas i all 

yttre ostörd het och helgd, förändrar likväl denna egendom 

oupphörligt sitt inre verkliga värde •—- genom uppkomsten 

af nya bättre värden d. v. s. af nytt och bättre arbete. 
De gamla värdena reduceras dermed nödvändigt under ägar-

nes egna händer; och de reduceras med hastiga, förstörande, 

revolutionära fall, i stället för småningom, ju mer hård-

nackadt de gamla värdena vilja förhindra och förbjuda upp

komsten af nya, ju mer det gamla undangjorda arbetet 

vill beherrska det arbete, som är i görande. Men arbetet 

är nödvändigt alltid i görande; detta är just dess kontin uitet. 

Arbetet är rörligt: —• huru skulle egendomen kunna 
göras evärdeligen fast? 

Det gäller i alla det menskliga arbetets sferer; — det 

gäller om det högre, ideella arbetet, som om det lägre ma

teriella, —- om den stationära religionsdogmen emot den fort

skridande vetenskapen, — om bördsadeln emot förtjenstadeln, 

— om jordaristokratien mot den rörliga förmögenheten, — 

om den borgerliga skråmässigheten emot det, genom indu

striens egna framsteg, allt mer frigjorda arbetet. — Ofvér-

allt är gängen densamma; — öfverallt är det, redan undan-
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gjorda, på sina lagrar hvilaride, arbetets protest mot det 

ungdomligt eller manligt verksamma arbetet vanmägtig; — 

öfverallt de gamla overksamma värdenas nederlag mot de 

nya säkert; blott skadligare å ömse sidor, ju vidrigare de 

visa sig, ju mer de förra sätta sin välfärd i förbud, i stället 

för i de medgifvanden och i den sämja, som endast kunde 

till högre värde, genom bättre arbete, omsätta det förflutnas 

kapital. 

M id t i denna, det gamla och det nya arbetets mer än 

någonsin förr alltomfattande, strid, befinner sig nu den Eu

ropeiska civilisationen, och drager derföre på samma gång 

det gamla tvångets och den nya frihetens ölägenheter. Frik

tionen emellan dessa motsatta halfheter, -— livad vi förr en 

o-ån»- kallat "ett stillestånd fullt af oro", — är arbetets ö ö 
närvarande olycksöde. 

livad skall rädda? Först och främst framgår den ound

vikliga giltigheten af arbetets lag. Denna måste vi derföre 

närmare betrakta. 

Det enstaka arbetet är det ofullkomliga, det osäkra 
arbetet, och det är bäggedera i samma mån, som det 
är isoleradt. Det saknar nemligen värdemätaren: arbete mot 

arbete; eller ock kan det, för bristande kommunikationer, 

blott ofullkomligt använda den. De omåttligt höga och de 

omåttligt låga priserna stå omedelbart bredvid hvarandra, 

under tillståndet af en enstaka, outvecklad, industri. Ty den, 

som säljer sällan och opåräknadt, tar för sig omåttligt för 

gången; den, som säljer ofta och ordentligt, är nöjd med 

liten profit. Deremot sätter, med en rå och enstaka närings

flit, nöden ännu oftare den förres pris, och arbetet är pa 

det hela föga värdt. Man har här ett af kännetecknen pa 

den låga civilisation, som ännu så ofta kallas den goda 

gamla tiden med dess berömda goda köp. Det goda köpet 

bar, vid minsta störande tillfällighet, genast blifvit den dyra 

tiden. Följer man priserna, sa äro dessa, äfven pâ de första 



*) Denna fordna ombytlighct och tillika arbetets stigande värde med af-
tagandet af prisernas fluktuation äro bevisade med exempel af England, 
Skottland och Irland, de Engelska kolonierna i Australien, och de För
enta Noril-Amerilanska Staterna uti IV och VI kapitlen af Catty's för
träffliga verk; Principles of political economy, Philadelphia, London 
T. I. 1837. 

nödvändighetsvaror, ofta omåttligt pmbytliga *)j och denna 

ombytlighet har, naturligtvis, all tid hårdast träffat dem, som 

minst äga äfven af det nödvändiga, nemligen de fattiga. Det 

ligger, och har länge legat, ett oerhördt lidande i sådana 

förhållanden, ehuru ingen talat derom; liksom otvifvelaktigt 

är, alt skilnaden emellan rikedom och fattigdom, och derige-

nom de få rikes makt öfver de många fattiga, fordom 

var vida större än den är för det närvarande, då en allt 

talrikare medelklass tempererar proportionen emellan ytter

ligheterna. 
l)et kollektiva arbetet är bâcle det fullkomligare, 

och det säkrare, och blir b äggeder a i s amma mån, som 
det sker genom gemensam och enig kraft. •—- Att det 

kollektiva arbetet blir det fullkomligare, det bättre, behölVer 

intet bevis. Industriens egen utveckling är ej annat än ut

vecklingen af det menskliga arbetets gemensamhet. Detta, sig 

utvecklande, gemensamma är just intelligensens andel i ar

betet, som allt mer vexer v •— liksom det enstaka i arbetet 

är menskliga kroppskraften, hvars andel i arbetet tvertom 

förminskas, i den man intelligensens tilltager. Det vill åter 

säga: intelligensen genomtränger allt mer hela det mensk

liga arbetet. Hvaraf följer, att det ideella arbetet å ena si

dan, det materiella arbetet å den andra •—• (i början skilda 

genom en så stor klyft, att arbetarne inom b varde ra s om

råde länge ej ansågos tillhöra samma samhälle, utan det 

förnäma och lärda arbetet för sig nyttjade det fattiga och 

olärda arbetet blott såsom medel), — småningom •— och likväl 

slutligen oförtänkt och öfverraskande nog — befinna sig i 

bredd med hvarandra, midt emot h varandra,- och blandade 
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om h varandra; — de sednare, ej mindre än de förra, med 

anspråk på eu högre intelligent verksamhet. — Maschin-Vä
sendet, h var i ge no 111 menniskokraften på en gång förallmän

ligas och mångfaldigas, är blott en sida af denna utveckling. 

Den första macshin var menniskan sjelf, af menniskan såsom 

maschin nyttjad, nemligen sicf ven. Det första barbariska 
maschineriet är den förs/afvade menskliga kroppskraften. 
Till h vilken omåttlig grad det, såsom sådant, fordom blifvit 

nyttjadt, derom vittna Egyptens pyramider och Indiens tcm-

pelgrottor. Påfinningen och fullkomnandet af det mekaniska: 
maschineriet, ifrån dess första råa försök till sin närvarande 

höjd genom alla vetenskapens hjelpmedel, är blott en fort

gående arbetets befrielse. Det är slafvens emancipation i 

arbetets historia: uemligcn hans industriella emancipation, 

ehuru denna hvarken i och för sig sjelf ännu är fullkom

ligt för sig gången (ehuru genom menskliga sakernas gäng-

oundviklig), och ännu mindre innefattar hans moraliska och 

politiska emancipation. — Emedlertid följer häraf, livad vi 

förr anmärkt, att redan industriens framsteg äro för slafsta-

teu farliga. 

Så mycket om det kollektiva arbetets större fullkom
lighet. Återstår att visa, hurusom predikatet al större sä
kerhet äfven med rätta bör det tillkomma. I sig sjelf föl

jer detta redan af intelligensens allt större andel i arbetet, 

ty just derigenom underkastas det allt mer allmänna lagar, 

och undantages allt mer från inflytelsen af enskilt godtycke 

och yttre tillfälligheter. Tillika vexer allt mer med in

telligensens andel arbetets kontinuitet —- d. v. s. infly

telsen af andras arbete på h vars och ens arbete; 1  

Ilvaraf redan på förhand kan slutas, att allt försök af det 

enstaka arbetet eller det sig isolerande arbetet, det ma vara 

hos individen eller hos korporationen, att utestånga denna 
inflytelse af andras arbete pä eget arbete, är ett för-

vändt sätt att sörja för arbetets säkerhet j redan af det 

enkla skälet, emedan det omöjligen kan lyckas. Ty intelli-
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gensens andel i arbetet vexer nödvändigt , och arbetets sä

kerhet står således också endast på denna väg att vinna. 

Det må vara det indirekta beviset. Men direktare bevis fin

nas. Intelligensens andel i arbetet är det bättre, fullkomli

gare arbetet. Arbetet blir bättre i den mån det blir intelli-
0 

gent och förstår att nyttja konstens hjelpmedel; men alldeles 

1 samma mån blir det mera produktivt, producerar mer med 

mindre arbete. Och här ha vi kommit till det falska säker

hets-systemets andra stamhåll, men som står och faller med 

dess första. Dess farhåga och slutsats är, att det mer pro
duktiva erbetet är det mindre lönande; till förekomman

de af livilken förmenta fara det yrkar, såsom ett synnerligt 

säkerhetsmedel, att produktionen ej må ökas öfver en viss 

grad, emedan dess förökande fäller priserna och prisernas 

fall förminskar arbetets värde; hvadan äfven en viss propor

tion af producenter och konsumenter framför allt måste fast

ställas och bibehållas. — Det är väl klart, att man med 

ett sådant fastställande råkar inom gebitet af det omöjliga; 
och den ofta tillgripna modifikationen |  att man likväl bör 

eftersträfva ett sådant ändamål så vidt görligt, reducerar sig 

slutligen till den uppenbara orimligheten att så vidt möjligt 

åstadkomma det omöjliga. Men äfven sjelfva slutsatsen är i 

sig sjelf en så fullständigt falsk sats, a tt just motsatsen inne

håller sanningen. Det mer produktiva arbetet är tillika 
det mer lönande, och produkternas fallande pris är allt 
för 'väl förenligt med arbetets stigande värde. 

Vi ha i var förra artikel användt den bekanta regeln, 

att arbets-ef'terfrågan bestämmes af behofvet. Detta är ej 

så till att förstå, såsom skulle behofvet vara en stationär 

qvantitet, som framkallar en bestämd qvantitet af arbete; och 

dermed väl. Behofvet är sjelf en rörlig qvantitet, som å sin 

sida sättes i rörelse af arbetet; och, om vi företrädesvis, i frå

ga om fattigvårds-industrien, lade vigt på satsen, att be

hofvet bestämmer arbetets efterfrågan, så var det derföre att 
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denna slags industri, bunden vid användandet af merendels 

mindre dugliga arbetare, svårligen kan klassificeras i bredd 

med det friska, enfreprenanta arbetet, som bryter egna banor, 

och, med f rambringande af nya produkter, endera skapar nva 

be b of, eller ger utvägar till de gamles lättare tillfredsställelse. 

-—- För öfrigt äro produktion och konsumtion relativa ter

mer, som oupphörligt inverka pä hvarandra. Sättet af den

na ömsesidiga inverkan måste likväl äfven tagas i betraktande. 

Förhållandet är ej blott sådant, att en viss mängd konsumen

ter förutsätter en viss mängd producenter; hvarföre de sed-

nare ej skulle fa ökas, utan i s amma förhållande som de förra, 

t. ex. genom folkmängdens tillvext, ökas. Detta är den stationära 

industriens kännetecken. Detta är skråsystemets falska säker

het; b vilket, med sin uträknade proportion emellan produ

center och konsumenter, byggt sig en brygga öfver en flod, 

som långt för detta tagit ett annat lopp. Det är ej arbetets 

qvantitetj det är dess c/valitetsom i det samma utgör rö

relse-principen. Det är det bättre arbetet, som gör den bättre 

efterfrågan: det är, hvad vi kallat, intelligensens vexande an

del i förhållande till den menskliga kroppskraften, söm pu en 

gang gör produkten ädlare och allmänneligen åtkomligare. 

Det bättre arbetet ökar å ena sidan både produktionen 
och producenternas antal. Ty, just emedan (det intelli

genta) arbetets stigande qvalitet går i bredd med förminsk

ningen af det (fysiska) arbetets erforderliga qvantitet hos hvarje 

arbetare, kunna allt flere i arbetet deltag'a. Så njuter svag
heten slutligen äfven sin rätt. Det är intelligensens vexande 

andel, som t. ex. allt mer befriar c/vinnans, den ursprung-

Jiga slafvens, arbete, — som äfven gör barnet , i handte-

randet af e n maschin, starkt; och, om barn-arbetets öfverdrift, 

t. ex. i flere af Englands fabriker, i dagen bragt rysliga taf-

lor af elände, så måste man dock erkänna, att användbarhe

ten äfven af barnets krafter, da de med förstånd (>ch ömhet 

ledas, är en stor förmån för det fattiga hushåjÄ — „ 

andra sidan ökar det bättre arbetet både wwå 



och konsumenternas antat. Det sker genom småningom 
fallande priser på förnödenheterna; emedan det intelligenta 

arbetet producerar i stort,  och derföre lemnar mer produkt 

med mindre arbete, samt emedan, i mån af det intelligenta 

arbetets framsteg h varje arbetare äfved producerar mer med 

mindre arbete*), och derföre med hans arbetsförmåga iifven 

bans arbetsförtjenst rättvisligeti vexer. Häraf synes, att 

prisernas fall så litet är oförenligt med arbetets stigande vär

de, att,  tvertom, det ena är en följd af det andra**); livar-

jcmte, af det åt sig sjclf lemnade arbetets småningom sti

gande värde, äfven följer prisernas småningom s keende (all,  

sa att det råa arbetets ombytligheter och v ex lingar allt  mer 

öfvervinnas. 

Men — invänder man — sådana må vara den företrä

desvis rörliga industriens j manufaktur- och fabriks-arbetets 

grundsatser; — på den fasta egendomen, på jordbruket, på 

den, 

*) Det gäller om arbetskraften, som sjelf är ett  kapital,  det samma, 
som om det kontanta kapitalet, som blir fruktbarare med räntans 
fallj nemligen, om detta fall ej är ett ombytligt och våldsamt, utan 
en småningom inträdande följd af industriens egen utveckling och af 
en allmännare, säkrare kredit. Så Blir arbetskraften äfven fruktbarare 
genom bättre arbete och bättre köp pä produkten och cn deraf föran
ledd större konsumtion. 

**) Mail förskräckes för ett  högt drifvet manufaktursystems sto ra vådor 
och kriser;  och dessa äro visserligen betänkliga, då här är fråga 
om en, emot förr,  så godt som ny, ofantlig arbetskraft ,  ännu, livar-
ken inom sig el ler i  förhållande ti l l  äldre krafter och intressen, IiII— 
råckligcn reglerad. Men att  ofantliga ti l lgångar,  just för massan af 
arbetare,  l igga i  denna arbetskraft,  d erpå har den moderna industr ien 
förundransvärda exempel att  anföra. T. ex. Englands kolossala bom
u l l s-fabrikation är knappt ett  halft  sekel gammal. Ännu för föga mer 
än 100 år ti l lbaka voro Calicos, hvilkas t i l lverkning nu sysselsätter 
en så s tor del af Englands folkmängd, i  sjelfva Eng land forludna alt  
bruka, t i l l  förment uppmuntran för Engelska yllemanufakturerna. 
Nu tinnes i ngen vara, hvars både produktion och konsumtion, genom 
bättre arbete och under allt  mer fallande priser ,  mer stigit .  Och 
den har ej blott 1 e in na t fabriks äga me en ofantlig vinst, utan bom-
ullspinnaren förljenar nu mer än för tio år tillbaka, och med min
dre arbete. — Jfr Litt. Bladet för Juni innevarande år, s. 10<5. 



tien, vid dess stadgade interessen fastade,talrikastearbetande mäng

dens välstånd äro de tydligen minst användbara, men deremof. 

djupt ingripande och farliga, om ej detta all egendoms sät

tande på rörlig och flygtig. fot,  genom kraftiga skrankor, för
hindras.— Svaret måste blifva, att på skrankor ej varit brist, 
utan tvertom öfverjlöd; men att,  då de icke kunnat förhin

dra arbetets, och dermed egendomens, tilltagande rörlighet, 

mer än troligt är, att, just i dem och i deras beskaffenhet, 
en ej ringa orsak ligger till  de öfverklagade onda verknin

garna; och detta är så mycket sannolikare, som de goda 
verkningarna af arbetets tilltagande rörlighet, i trots af skran-

korna, ändå ej kunnat undgå att i det hela göra sig gällande. 

Skrankorna för arbetet äro och hafva varit:  dels de na
turligaj  — såsom skogen, ödemarken, afståndet m. m., — 
som hindrat arbetets gemensamhet och dermed dess rörlighet 
att utveckla sig: dels de artificiella, — nemligen prohi-

bitionerna, •— med h v i 1 k a de uppkomna närings- och arbets-

getnensamheterna sedermera omskansat sig o ch kriga emot h var

andra; — ett krig, hvilket, om ej bättre krafter motarbetade 

det, också skulle ha verkan af att  införa en artificiell nä

rings-ödslighet, i  stället för den naturliga ödemarken *). Men, 

om vi öfverallt  här se det jemförelsevis enstaka, sig isolerande, 

arbetet i strid mot det kollektiva, allt  mer gemensamma, så är 
genom sakens natur denna strid likväl fåfäng, och den arbetets 

befrielse, som visar sig i dess allt  mer tilltagande rörlighet, 
sprider sina välgerningar, oaktadt alla hinder och skrankor, 
ifrån arbetets högsta sferer ned till  det arbete, som närmast 

synes lastad t vid jorden. Ty om jordbruket gäller detsamma, 

som om all annan industri,  och just genom den företrädes

vis rörliga industriens egen utveckling; jordbrukets förnäm
sta produktj spannmålen, harpå det hela fallit i pris, 
under det både folkmängden tilltagit och jordbruks-arbe
tets 'Värde StigitErfarenheten, hämtad från tvänne de 

*) Sverige har att kämpa mot häggedera. 

**) Ifrån 1599 till 1830 har spanmäls-priset i Frankrike, évaluerait i 
mark silfver, varit allmänneligön högre under förra hälften af denna 
period, än under den sednare ,  oaktadt silfrets qvantitet ökats, på samma 
gång som hehofvet deraf till mynt genom utvidgade kreditmedel min
skats, och oaktadt Frankrikes folkmängd sedan Ludvig XlV:s tid för
dubblat sig; hvilket visar arbetets stigande värde. De Gerando: de la 

Litteratur-Bladet för rS3g, N:o n . 2 



mest civiliserade Eu ropeiska stater 
skridande civilisationens e gen, och 
mängd, med näringsflit ,  väl öfvcrv 

att  en vexande folk-
öfvcrvinner den (Vaktade svårighe

ten al '  näringsmedle ns otillräcklighet. 
Emedlertid — om nu arbetets, och dermed egendomens, 

tilltagande rörlighet ej kan hindras. — om de gamla skran-
korna och dammarna mot denna rörelse nu mera blott öka 
de Öfversvämningar, de varit  ämnade att förekomma, (emedan 
de ej lemnat det stigande mens k liga arbetets kungsåder fri),  
hur skall det nu rörliga arbetet regleras, sa att  det i  sin 
ordning ernår en bättre säkerhet, än det fordet« bundna ar
betet köpte på bekostnad af sin frihet? — Vi kunna ej inse 
att detta kan ske annorlunda, än derigenomy att den posi
tiva lagstiftningen sjelf beslutar sig att iakttaga arbetets 
naturliga lagar, — och, först och främst, i fråga om pro
duktion — utbyte — och pris. 

Vi vidröra här grunderna för både närings- handels-
och penninge-lagstifiningen; och livar och en ser, liksom 
jag sjelf är den förste att  erkänna, att  en tillfredsställande be
handling af sa vigtiga och invecklade ämnen lika mycket öf-
verstiger mina gränser, som min förmåga. Några tillämpnin
gar af livad redan blifvit sagdt måste dock ske på hvardera 
af dessa ämnen. 

l:o Det yttrades i början af denna artikel: "Redan 
länge har varit  afgjordt,  att  h varken den kriminella eller 
den civila lagstiftningen kunna få vara godtyckets eller till
fällighetens verk. Den tid är inne, då samma fordran strackes 
äfven till  samhällets ekonomiska lagstiftning i hela dess vidd ; 
då det inses, att ,  i  denna ej mindre än i de förra, är fråga 
om hvars mans rättDetta öfverensstämmer med hvad i  
en föregående artikel blifvit yttrad t ,  nemligen att polis- och 
administrations-frågor småningom utbilda sig till rätts
frågor. Ty. inom området af polis i  vidsträcktare mening 

Bienfaisance publique, T. I .  p. 175. — Ifrån 1680 t i l l  1832 liar (med un
danlag af lerigsåren 1793—1 815) i  England, under en ovanligt stark 
ti l lvextaf folkmängd (nemligen, utom Skottland och Irland, frän 5 til l  
14 millioner), arbetslönen^ i hvete räknad, likväl stigit till nära dubbelt 
belopp. Under samma tid har en omutlig vidd af land blifvit  kulti
verad, som för 100 är tillbaka icke ansågs värd att odlas. Car ej, 
Principles of polit ical economj r .  T. I .  p.  63. Enligt denna författares 
'förmodan skulle,  utan de Engelska spanmålslagarna, dagspenningen 
1829 varit 150 procent högre än 172!). 
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och af administrationj ha alla de nämnda lagstiftningarna 
företrädesvis ansetts ligga, så alt de dit hörande ämnen snarare 
blifvit betraktade såsom ordningsmål, vid hviikas afgörande 
nytta eller skada kommit i fråga, än såsom föremal för 
egentliga rättsbestämmelser. Men om äfven den förmodade 
nyttan ofta den enskilta •—• här mest gifvit föreskrifter, 
i stället för rättvisan}  sa ha likväl naturligtvis föreskrifterna, 
en gang af statsmakten gifna eller medgifna, antagit en rätts-
kraltig form, innehållet ma ha varit huru orättvist som helst; 
hvaraf följer, — da aldrig lag med olag bör rättas, — att de deri-
genom meddelade rättigheter äfven böra vara 1 agi i gen gäl
lande, tills de lagligen upphäfvas. Sien just härmed 
komma de också allt mer inom den allmänna lagstiftningens 
område. — Näringsfrihet har blifvit tidehvarfvets lösen; 
och har allt livad anfördt blifvit, om det kollektiva, allt mer 
gemensamma, arbetets fördel emot det enstaka, sig isolerande, 
arbetet, det sistnämnda ma vara individens eller korporationens, 
— om intelligensens vexande andel och dermed det bättre ar
betets seger pä det sämre, — med ett ord, om arbetets nöd
vändigt fortgående rörlighet och befrielse, — sin riktigh et; så gör 
sig äfven näringsfriheten slutligen sjelf, och de nödvändiga ölä
genheter (ty den har äfven såd ana), af hvilka dess, visserligen 
ännu större, förmåner åtföljas, kunna da blott ökas, genom 
de hinder, som läggas i vägen för dess lagliga sanktion. — 
Fabriken, manufakturen, med användning af vetenskapens 
medel, ingriper i alla full allt mer pä handtverkets områ
de j och, hvad af detta återstår, hemfaller allt mer till en 
allmännare, lättare förvärfvad, färdighet, h vilken allt mindre 
kan göra anspråk pä uteslutande rättigheter. Den konstfär
dighet, som hittills varit en mans höfva, (Iivilket kunde 
gälla för den egentliga definitionen på handtverket), upphör 
att vara det, så snart bättre vara åstadkommes genom arbe
tets delning. Ä andra sidan vinna ofta beslägtade konstfär
digheter pä att förenas under en gemensam ledning. Ty ar
betets gemensamhet fortgår alldeles i samma mån, som 
arbetets delning. Kj blott den fordom enklare konstpro
dukten befumes ofta både lättare och bättre kunna tillverkas, 
med pa en gång vida mer än förr både deladt och gemen
samt arbete; nya, alltmer sammansatta, konstalster uppkomma 
med näringsflitens utveckling, och fordra det både delade och 



gemensamma arbetet i allt  högre mått.  Med ett ord, förde

len af arbetet i stort,  af det gemensamma arbetet,  af det, 

intelligenta arbetet, , ,  g ör sig, inom alla den menskliga konst

färdighetens och idoghetens områden, allt  mer gällande ;  och 

öfver allt  stannar det enstaka, det isolerade och sig isolerande, 
arbetet emot detsamma i förlust.  

Det tredje ståndet utgick, skråmässigt rustadt, ur medel
tidens samhällsstrider. Det var den krigsrustning, det ilort 

sig till  försvar mot feodalismen. Det borde ihâgkomma, att 

det nu i samhället är hem mastad t.  l ivad det hade fordom 
att värna, var ej blott det misskända och förtryckta arbetet,  
det var mensklig, christlig och borgerlig, rätt.  Sådana äro 
skrånas anor; hvilka äro höga nog. Dessa gillen och samfund 

hade ursprungligen ej blott en industriell, utan tillika en 

religiös och pohttskyAbetydelse. Nu mera ha de till  och med 

förlorat traditionen deraf, att de fordom ägt äfven denna sist

nämnda högre bemärkelse; och likväl var det just denna, 
som gjorde dem till  livad de en gång voro, stora industriella 

ärbetsaustalter, och tillika stöd för medborgerlig frihet och 
rätt.  — Den, som vill återgifva dem sin (ordna betydelse, 

återväcke äfven deras fordna anda! Men just denna verkar 
nu, pä högre banor, för samma mål med andra medel. Det 
var för arbetets frihet dessa samfund kämpat ;  med hvad rätt 

vända de sig nu emot den? —- Men både Adelsväldet och 

Hierarkien ha haft stora förtjenster, o ch likväl vändt dem mot 

allmän rätt.  Det börjande B or gar ev äldet, h våris grund en

dast kan vara allmän rätt ,  misstager sig mest med ifrandet 

för några uteslutande rättigheter. Också förmärkes denna i från 

oftast,  der borgaren blifvit längst efter sin tid, h vars färger 
äfven skrå-nitet likväl ej försmår att låna; ehuru sådana an
språk måst förefalla trängre och inskränktare, i  samma man, 
som borgaren i sjelfva verket representerar allmännare in-

tcresscn. 
Jag vet att,  i detta praktiska ämne, de blott theoretiska 

spekulationerna med synnerligt förakt tillbakavisas af de gamla 

inskränkningarnas försvarare. Här må derföre blott åberopas en 

erfarenhet j som rnan svårligen lä rep jäfva. Jag lånar, (ehuru 

i förkortad framställning), följande ur motiverna till  det sista 

Förslaget till  en näringslagstiftning för Konungariket Preussen *). 

*) Entwurf eines allgemeinen Gewerbe-Polizei-Gesetzes, nebst Motiven. 
Berlin 1837; hvilket, jemte de derüfyer infordrade utlåtanden (Zu-



Efter de olyckliga händelserna uren 1806 och 1807, som b ragtc 
den Preussiska monarkien pä branten af undergång, blef den 

ofvertygelsen allmän, alt  någon väsendtlig förbättring af så 

väl b varje enskilts som nationens belägenhet endast var alt  
hoppas derigenom, att  hvar och en sattes i s tånd att  göra 

det möjligast fördelaktiga bruk. af sina förmögenheter öch an

lag, — och, då det redan länge var salt  utom tvifvel,  att  

de ditt i l ls  gällande näringslagarna hämmade näringsfli tens ut

veckling; så bief en genomgripande reform af hela närings-

lagstiftningen en af de första steg, som vid Statens reorgani

sation kommo i betraktande. Genom Ediktet (Gewerbesteuer-

edikt) af den 2 Nov. 1810 upphäfdes all  hit t i l ls  i  närit igs-Iag-

sliftningen bestående skillnad mellan stad och land*),  l iksom 
alla de företrädes-rättigheter, s om i samma afseende ditin
til ls  med korporationer och skrän eller privatpersoner va

rit  förenade, och såsom allmän grundsats uppställdes: "alt ,  t i l l  
bedrifvande af en näring, endast lösandet af ett  paient (Ge

werbeschein) var erforderligt men också t i l lräckligt,  och att  

ett  sådant patent ej  kunde någon förnekas,  som för oförvitl ig 

yandel var känd**).  Genom Ediktet af den 7 Sept.  .1811 gjo r

des åtskill iga modifikationer och närmare bestämmelser för 

verkställ igheten af det förra Ediktet. ,  hvars allmänna grund

satser l ikväl förblefvo väsendtliffen oförändrade. — Annorlunda O . 
förhöll  det sig med de landskaper,  hvilka, åren 1813 och 1814, 

endera af Preussen återeröfrades eller,  i  följé af Kongress-akten 
i Wien, med detsamma förenades.  Här gällde dels den äldre 

Tyska bundna näringslagstiftningen, som til l  en del äfveri  var 

strängare,  än den ford na Preussiska, dels — såsom i de lorut 
med Fransyska Kejsareriket förenade Rhe.nländeina — den 

nya Fransyska, genom revolutionen införda och sedermera 

stadgade, näringsfriheten, som hade upphäft alla sk rån. Olika 

näringslagstiftningar voro således i sjelfva verket uti  Staten 

gällande, oeii  näringsfrihetens grundsatser i  vissa delar af mo-

sammenstellung der Bemerkungen dej" Provincial- Stande und Regie
rungen)  och flere andra Ii] ,1 ämnet hörande handlingar,  ehuru ej  
t i l lgängliga '  i  bokhandeln,  genom en väns 'benägenhet kommit mig 
t i l lhanda.  

#) D etta i ipphäfvande göres al l männeligen gil l t igt  i  hela monarkien l i t i  
det  nya Lagförslaget ,  §  8:  "Die Beschränkung gewisser G ewerbe auf 
die Städte hört  a uf."  

**) Entwurf s.  43.  



narkien skulle nödvändigt komina i konflikt med skråsystemets 
oförryckta gilltigliet i  andra, t .  ex. i den af Preussen nyför-
vårfvadc andelen af Saxen *). Man beslöt att  å nyo ordna 
närings-lagstiftningen för hela monarkien; oeij ett  utarbetad t  
iörslag dertill  har skett,  ölver h vilket både de särskilts pro-
vinsernes styrelser och ständer blifvit hörda. Det är ur nio-
tiverna dcrtill ,  som vi hämtat ofvanstående uppgifter.  Vi finna 
der följande försvar för näringsfrihetens grundsatser. 

De hufvudsakligaste inkast,  som pläga göras mot närings
friheten, — heter det — äro: först — att månge, un«e och 
lättsinnige personer tlerigenom förledas till  en försökt sjelfstän-
dig utöfning af en näring, för hvilkeu de fivarken äga skie k-
lighet eller medel, nian, da de hvarken kunna föda sig eller 
sina familjer,  sluta med att falla fattigförsörjningeti till  last:  
— vidare, att  näringsfriheten åstadkommer en överproduk
tion, hvai igenom både arbetet förlorar i varaktighet oeli vär
de och näringsidkaren förarmas: •—• slu tligen, alt  immoralitet 
och tygellösh et, i  följe af brist på ordning och tukt, allt  mer 
inrita sig ibland näringsidkarna. Hvardera af dessa förebråel
ser betraktas särskilt .  Hvad den första angår, aniriärkes att  
dess egentliga anledning mindre är att  söka i näringsfriheter) 
än i andra omständigheter. Upphörandet af de stora krigen 
återkastade en, vid vapen van, befolkning hastigt inom de fred
liga sysselsättningarnas område, dit inånge medförde anspråk, 
som med näringsarbetets tålmodiga förvärf voro föga förenliga. 
Att häruti egentliga källan till  det onda är att  söka, synes 
deraf, att ,  sedan denna period, böjelsen att  förtidigt drifva 
sjelfständig näring mer och mer aftagit,  och att,  just i de 
provinser "*) der näringsfriheten först oeh äfven oinskränktast 
hade blifvit införd, klagomålen deröfver också långt för detta 
upphöit,  folkmängdens och dermed konsumtionens oaf-
brutna tillvext hafva väl öfverallt  ökat näringsidkai •nes antal,  

*) Ett karakteristiskt exempel af den förlägenhet, h vari Regeringen 
mäsfe komma genom rakt motsatta och likväl laglige» grundade ån-
språk, anfdres: (Entwurf s. 46). De t bestående p rivilegierade Slagtare-
skräet i det fordom Saxiska Wittenherg begagnade s ig a f den i Bran
denburg herrskande näringsfriheten, att äfven hälla kött fal! i  de 
nar gra risande B randenburgska staden Treuen-Brietzen ,  men fordrade 
likafullt Preussiska regeringens skydd för sin egen vägran, alt tillä ta 
stagtarnc i  Treuen-lirietaen samma rätt i  Wittenberg, emedan det 
strid.de emot de Wittenbergska slagtarues skrå-rättigheter. 

**) N emligen de Preussiska Rhenländcrna, 



l ikväl ,  enl igt  de  sorgfäl l igaste  s ta t is t iska not iser ,  vida m er  med-

11 je l  par  nas ,  an mästarnas  och de s je l fs tändiga näringsidkarnes;  

så  a t t  desse sednare,  e l ler  personer  med sådana anspråk,  

tver tom befinnas ta l r ikare  i  de  provinser ,  der  l ivar  och en,  

som vi l l  dr i fva e t t  sj<>] ( s tändigt  handtverk ,  måste  t jena en be

stämd t id,  såsom lärl ing och gesäl l ,  och förfärd iga s i tt  mäster

s tycke.  l ivad öfverf lödet  af  producenter  angår ,  sa  medgif-

ves  väl ,  a t t  antalet  af  dem, som vändt  s ig  t i l l  en el ler  an

nan när ingsgren,  kan vara  s törre , .Un at t  a l la  c tervid kunna 

l in  na s in  bergning,  men sadana (al l  ha  i  a l la  t i  o  er  förekom

mit ,  ocl i  äro oundvikliga föl jder  af  yexlande haadelsTkonjunk-

turer ,  nya uppfinningar ,  förändrade moder  o.  s .  v .  Men just  

härut i  visa  s ig  de välgörande föl jderna ai  när ingsfr iheten ,  ? l t  dei  i -

genoin sät tes  den,  h vars  när ing af tager ,  i  t i l l fä l le  a t t  ölvcrga t i l l  

en annan,  mera lönande,  b  vi]  ken.  öfvergäiag u,  oder  skråsystemet  

var  förenad med de s törs ta  svår igheter  och for  mänga omöjl ig .  

At t  i  nyare  t ider  i  a l lmänhet  mindre varakt ig t  och sol id  arbete  

förfärdigas  än förr ,  ma vara;  dock är  det  mindre at t  t i l lskr i fva 

nä r i  no-sid ka rne än deras  kunder,  h  vi lka nu mera h varken älska 

ty<*er°el ler  möbler ,  som öfverga t i l l  andra el ler  t redje  generat io

nen.  Att  när ingsfr iheten icke f rambringar  l i  k  sa  goda arbeten 

och fabrikator ,  som skrå-förfat tningen,  läror  ingen pä al lvar  vi l ja  

pasta ,  som jemför  Frankr ikes ,  Belgiens o .  s .  v .  * )  s lä jdeals tcr  

med Österr ikes ,  Bayerns,  Hannovers ,  e l ler  fabri  kaler .na f rän de 

delar  af  Preussiska monarkien,  der  Ediktet  af  de n 7 Sept .  1811 

gäl ler ,  e l ler  f rän l lhenprovinsen,  med dyl ika:  ar beten fran Her-

t igdömet  Saxen el ler  det  lordna Svenska Pommern;  och ne

kas kan icke,  a t t  mänga när ingars  närvarande f lor ,  i  hvi lka 

*) Då England här cj namnes, må til läggas, a tt  i  England aldrig fun
nits ett  eget s kråsystem i Tysk mening, men väl ett  ganska vidsträckt 
korporations-system, som i  många tal l  gjort  luiringsidkandet beroen
de af borgare-rätten. Bien, äfvcn i  detta modifierade ski ck, har skrå
systemet i  England varit  inskränkt ocli  mot arbetadt d e l s  genom prin
ciperna af den Engelska Common LawA  hvilka äro obenägna mot alt  
cxcltisiv rätt ,  (en särskilt  Parlaments-akt af 1.(324 lörböd alla mono-
polier),  dels genom Engelska industriens egen kraftiga utveckling ocli  
ett  t idigt i  il  förd t  patent-svstem, 1814 npphäfdes; Drottning Elisabeth* 
statut af 1562 o m sju års lära i  l iäringsyrken. Genom den sista Mu-
riicipal-rcforrasakten af d,  9 Sept.  i  S3 5 liar,  i  största delen af s täder-
na i  England och W al e s ,  (London och några få andra undantagna, 
som ännu bibehålla sin gamla korporativ;! forfattning),  al la lemnin-
gar iff det gamla skråväsendet hlifvit .  up phäfna, och denna akts stad-
ganden kanna t i l l  ännu icke inkorporerade s täder utsträckas, så snart 
dc det sjelfve begär a. 



*} Entwurf. 's .  53. 
* ') .  Den Preussiska regcriügcn har så vida gått  en medelväg i  nä

rings-lågs t iftningen, som den, under hyllandet af den liberala prin-
cipen, l ikväl t i / latit  fortfarandet af de bestående när-ingslt  orporätio-
nerna, men såsom frivil l iga. Det berodde på mästarnas pluralitet  

] 'T : U  1  s1 '? '  0 , 1 1  c ' e  afven i  denna mening ville upplösa skrået.  
f  j  t e \ ,  1  7  Sept.  181J, § 19. Fortfor det ' ,  så var det l ikväl 
oeroivadt alla exclusiva rättigheter.  Det nya lagförslaget så r ett  steg 
langte. Det ej blott  t i l låter ,  det vill  befordra dy lika '  föreningar 
emellan de bastå och mest bildade af h varje näringsklass,  och upp
drager dera deriore, under regeringens kontroll,  uppsigt öfver lär
lingar och gesäller,  yttrande öfver deras qvalifikation, som vil ja idka 
sjelfständig rörelse,  jerate förvaltningen af Spar-kassor,  Enke- och 
Pupill-medel m. m. Det är.  utan tvifvel denna tendens, ehuru Re
geringen aldrig gjort utöfvandet af något näringsyrke beroende af i n
trädet i  en sadan korporation, som föranled* den oriktiga tankan 
att  det nämnda nya Preussiska Lagförslaget åsyftade ett  återställande 
al den gamla skraförfaltmngen. Huru dermed förhåller si» är tydli«» 
af hvad vi anfört .  Man ser också, att ,  t i l l  och med angående de 
nämnda frivil l iga korporationerna, öfvertygelserna mest v arit  delade. 
Manga och vigtiga röster lia funnit  dem ändamålslosa :  andra, med 
blicken företrädesvis fästad på ölägenheterna a f det nyare ti l lståndet,  

Preussiska Staten fordom stoc! långt tillbaka, endast utvecklat 
sig under näringsfrihetens välgörande inflytelse. Förebråelsen, 
att  denna frihet blott leder lill  näringsitlkarnes allt  allmän
nare förarmande, visar sig likaledes fullkomligt ogrundad, vid 
jemförelsen emellan de olika provinsernas tillstånd under olika 
närings-lagstiftningar. Alt slutligen biand näringsidkarna nu 
herrskar mer immoralitet,  än fö rr,  må betviflas. Åtminstone,— 
da, uti de gamla skranas statuter, o(tà synnerliga, men ganska 
milda, straffbestämmelser förekomma emot sädana af Mästare 
eller Gesäller begångna handlingar, till  h vil ka ingen närings
idkare nu kunde göra sig skyldig, utan att  brännmärkas af 
sina yrkesbröders oeli alla sina medborgares förakt, —• tycks 
delta ej tala för de ford na näringsidkarnes utmärkta moralitet.  
År denna i sjunkande, såsom det påstås, så må det till-
skrifvas vida djupare och allmännare orsaker. Åtminstone kan 
det onda, da det lika träffas i  andra folkklasser, ej tillskri!— 
vas näringsfriheten. Af dessa skäl har intet betänkan
de kunnat uppstå att förbiifva a)id dess principer, 
som redan i största delen af monarkien bl if v it följ
da *). Det är en af de upplystaste regeringar i Europa, 
som så yttrat sig. Yttrandet må tala för sig sjelf;  och vi 
lemna at Läsaren, at t  bade draga dess följder och finna dess 
sammanhang med de allmänna grundsatser, hvilka vi sökt 
framställa **). 
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2:o Gör s ig  arbeteïs  fr ihet  så lunda al l t  mer  gäl lande,  så  

innebär  det ta  redan i  s ig  s je i f  användningen af  dess  grund

satser  ä lven pä utbytet  a  C pr odukt ioner,  d .  v .  s .  pä  både den 

inre och yttre handeln och rörelsen.  — Det  s törsta  bandet ,  

i  a  (seende pä den förra ,  var  utan tyifvcl  den fordom; sa ,  skarpt  

uppdragna skilnaden emellan Stads- och Landtmanna-nä-
J nig,  Städernas före trädesrä t t igheter  i  a lseende på när ingarna 

heter  det  i  de  nyss  c i terade Preussiska Lagmotiverna — 

hade si t t  ursprung i  Tysklands och andra länders  t i l ls tånd un

der  medelt iden,  dä nemligei i  endast  i  s täderna yt t re  säkerhet  

var att finna. Sedermera använde städerna, och i synnerhet 
skråna,  h varje  medel  a t t  bibehål la  s ig  i  besi t tningen af  dessa 

företrädesrät t igheter ,  och lyckades der i ,  så  mycket  mer ,  da ef ter  

utb i ldningen af  accisförfat tningen,  de t  lag i  s ta tskassans intéressé,  

a t t  så  mycket  som möjl igt  inskränka uär ingsdrif ten t i l l  s täder

na ,  som voro underkastade accisen.  Den landt l iga befolknin

gens béliof  och interessen gjorde väl  oupphörl igt  a l l t  l iefe  un

dantag nödvändiga ,  men dessa voro vanl igtvis  bundna vid be

svärl iga och hindrande vi lkor .  Med den införda förändringen 

i  beskat tningssystemet  bor tföl lo  i  Preussiska monarkien al la  an

ledningar  a t t  bibehål la  dessa s tädernas  företrädesrät t igheter ;  

och fruktan,  a t t  det ta  skul le  verka t i l l  s tädernas  ruin,  har  vi 

sat  s ig  ogrundad.  Uti  de  provinser ,  som 1811 bi ldade Preus

siska s taten,  och i  h  vi l  k  a  den fr iare  när ingslagst i f tningen sedan 

denna t id  var i t  gäl lande,  l ia .fva väl  enski l ta  mindre s täder,  

1Jvi lkas  rörelse  redan förut  var  obetydl jg  och mest  inskränkt  

t i l l  landtbruk,  råkat  i förfal l ;  men de större städerna o ch 

åfven städerna af: medelklassen hafva i vida betydli
gare mätt höjt sig, och rörelsen har i dem, emot förr, 
vida. mer tilltagit — I Europas mest  c ivi l iserade länder  

har  den skråmässiga afsöndringen af  s tads-  och landtmanna-

industr i  redan bl  i  f  v -i t  hel t  och håll i t ,  e l ler  t i l l  s törsta  delen,  

upphäfven,  och s täderna,  le innade â t  de naturliga fördelar ,  

I i  v i lka en s törre  sammanverkan af  arbetskraf ter  på de der t i l l  

T ' f l'' den,  ät  dessa orpo ra t ioner inrymda, inflytelsen.  
.Lagtoislaget  åtföljes af  et t  särskil t  förslag t i l l  ersättningar ; men en
dast  for  upphäfyande' t  af  sådana,  hi t t i l ls  gällande,  exeli is iva närings-
rät t igheter ,  h vil  ka kunnat  ga i  arf ,  el ler  genom köp föryttras.  För 
olr igt  förbehåller  Lagförslaget  åt  Staten en egen kontroll ,  öfver al la 
de narmgs-yrken,  S Ora för  al lmänna sedligheten,  helsoti l ls tåndet  e l ler  
säkerheten kunna medföra stö rre vada.  

*j) Entwurf s, 60 ff. 



{•gnade stallen, af sig sjeif medi'ör, lia derpa ej förlorat utan 
vunnit. I Sverige synes man i samma man vara mer ömtå
lig om bevakandet af stadsmanna-industriens gamla gränser, 
som det fordrats mer besvär och längre tid att liar befästa 
dem mot landet, hvilket genom sin hela naturliga besknfferi-
liel lägger oöfvervinnerliga hinder för ett sådant privilegii-
system; h vårföre det ock verkar sä mycket lörderfliga-
re. Det finnes intet land, der jordbruk, bergsbruk, slöjd 
och handel naturligare äro förbundna eller onaturligare åt
skiljas. Mer än tvä tredjedelar af landets befolkning utgöres 
af Svenska allmogen, som, under mer än tvati edjedelai a l ai et, 
är, genom klimatet, stängd frän egentlig sysselsättning med jord
bruks-arbetet. Arbetet i andra gestalter, — säsom b ergsbruk, 
för hvilket Sverige erbjuder ett så vidsträckt fält, — eller 
säsom slöjd, med dess mångahanda förvärf, hvarlill Svensken 
ej mindre kallas af naturlig fallenhet än naturligt behof, och 
som der fö re af ålder pä olika sätt gjort sig gällande i Sveri
ges olika landskapet-, — eller utbytet och forsslandet af arbe
tets produkter, — eller blotta utbytet af den naturliga arbets
kraften mot dagspenning, ofta pä längre häll och genom van
dring fört jenad,— allt sådant utgör naturliga beståndsdelar af 
Svensk näringsflit och hänvisar pä riktningarna af dess utbildning, 
om den finge föl ja naturliga ba nor. Arbetets rörlighet har i andra 
länder allt mer med en stigande industri utvecklat sig; i Sverige 
är den hemmastadd. Det; är vår ekonomiska lagstiftning, som 
bundit den samma; ehuru denna arbetets rörlighet, genom kli
mat, natur och seder, i synnerhet är ett villkor för det Sven
ska samhällets helsa, Huru det tillgått med bindandet af den
na, de t Svenska arbetets naturliga, rörelsekraft, har förut i det
ta blad bli ('v i t  visadt. — Man har med privilegier, — först 
för kronans fiskaliska interessen, sedan till förman lör de un
dan k ronan emanciperade korporationernas sk rå interessen, om
gärdat den Svenska industriens förnämsta områden, och alia 
dessa privilegier ha tillika varit exklusiva företrädes-rättigheter, 
«ifna ät en näring på de andras bekostnad, och ofta, iuom 
samma näring, åt vissa idkare framför andra; — i följe h va ra f 
Svenska näringarnas strid, i stället för deras förbindelse, blif-
vit lagligen organiserad. Vi skulle hälsa, såsom den gladaste 
ljusning för Svensk idoghet, den dag, da för stad och land 
slutligen samma likhet i rätt inträdde i afseende pä den 
ekonomiska lagstiftningen, som redan gjort sig gällande i 



(Je t )  civila ocl i  kriminella *). Det ena sieget som det an

dra  t i l lhör  odl ingens  gång.  

Med landttuUarnes upphäfvande är  1810 föl l  en  af  

de t iure proliibitifsystemets bommar i Sverige. Det yttre 
prohibi t  i f sys tcn ie  t  l ia r  i i  (v  en  småningom nödgats ,  och skal l  y t 

ter l igare  nödgas ,  a t t  a l l t  mer  gi fva  med s ig ,  ju  mindre  det  

var i t  i  s tånd a l t  u tes tänga  införse ln  af  den sanning,  a l t  en  

måttlig skyddstull i nnehål ler  a l l t  de t  försvar ,  de  inhemska 

när ingarna  emot  de  f rämmande behöfva;—en sanning,  prak

t isk t  l ika  vig t ig  för  kronans  inkomster**) ,  s om inf ly te lser ik  pä  

uppkomsten och l i fvandet  a f  en  verkl ig ,  va rakt ig ,  o t i l l  kons t— 

lad  inhemsk indust r i ;  och  dessutom i  Sver ige ,  genom beskaf

fenheten  af  dess  v ids t räckta  kuster  och gränser ,  som t ro tsa  a l l  

prohibi tor i . sk  bevaknings  s t rängbet ,  ä fven af  na turen  fore-

skr i fven.  Vi  kunna för  denna handelsf r ihe t  åberopa  e t t ,  e j  

mindre giltigt, Svenskt intyg, än det redan anförda, Preus
siska***) .  At t  s tör re  säkerhet för  indust r ien ,  g enom en sådan 

*) Särskild siådslag ocli surskild landslag liafva upphört. Vi lia redan 
yttrat samma önskan, i fråga om skilnadcn emellan beraslaa och lands
lag. Ditteratur-Bladct für Maj förlidet ar. 

*+•) Det , gal ler, om tullen, alldeles d et samma, som om produktion och ka
pital i afseendc pä profit ocli ränta. Den Mir fruktbarare genom ned
sättning, och under samma villkor, ,ncmligcn, om del sker i följe med 
industriens stigande utveckling. 
Följande sir ett utdrag utur Hr Kommers-Rådet von Sydows yttrande 

till protokollet den 4 sistl. Ju ni infor den af Ivongl. Ma j:t tillförordn ade 
lui I k (inni! : t ici) i j IV Aftonblad et för den 1 Juli detta år). "Da under 

sådana förhållanden (som de ofvanföre antydda}, den Svenska fabrikanten, 
för att kunna berga s ig, nödgas fo rdra högre betalning ofta för mindre 
god vara, blifver dc raf en följd, att oloflig varu-införsel framstår såsom 
ett högst löna nde näringsfång, och d å granskapet af Danmark ocli K or-
ge, der en obegränsad införselfrihet af främmande fabrikater är n>cd<nf-
vcii, i liög grad underlättar en sådan införsel, samt dessutom, på en kust-
sträcka af omkring 200 mil. på många ställen uppfylld af holmar, öar 
o c h  k l i p p o r ,  s a m t  m e d  e n  s å d a n  l a n d g r ä n s  s o m  d e n  S v e n s k a ,  e j '  k a n  
med säkerhet förekommas, har man i långliga tider i S verige 'hört all
mänheten klaga öfver obehörig beskattning af den Svenska fabrikanten, 
och öfver saknad tillgäng inom riket af åtskilliga fabriksvaror, särdeles 
vdtnadsarbeten, t ill erforderlig mängd och godhet och t ill skäliga priser, 
under det fabrikanten på samma gång klagat öfver trög och mindre lö
nande afsättning. Under sådana förhållanden har äfven det skydd, 
Svenska fabrikanten och bandtverkaren förment sig äga i införselförbud 

ri i'3 *u ' 'a%'fter» varit mera inbilladt än verkligt, och efter all san
nolikhet tillskyndat de m mer skada än gagn, enär de i förtroende till 
det skydd, hvarom de genom tull-lagstiftningen varit försäkrade, ej eg-
nat den omtanka och verksamhet åt utöfniiigcn af sina yrken, som er
fordrats för att åstadkomma varor i tillräcklig mängd och nöjaktig god
het, emot samma pris, hvartill enahanda utländska kunnat, erhållas^ och 
således sjelfve, till egen b etydlig förlust, framkallat den af dem öfver-
klagade införseln af utländska fabricator. Häraf har åter följden blif-
vil, att fabriker, som åt njutit ett sådant skydd, vanligen befunnit si" i 



dess naturliga gäng, skulle vinnas, är redan mer än sannolikt 

genom den osäkerhetsom det motsatta systemet, (emedan 

det är omöjligt att  på längd upprätthålla), af sig föder; —. 

en osäkerhet, hvilken särdeles i Sveriges ekonomiska lagstift

ning — och ej minst genom Ständernas egna åtgärder, t .  ex. 

i  tull- och mynt-frågor —• varit tillräckligt känbar. 

3:o Angående myntvärdet tillåta oss våra gränser ej 

någon utförligare framställning, hvilken misstroendet till  våra 

insigter i alla fall skulle förbjuda. Följande enkla reflexioner 

må gälla, h vad de kunna, i det invecklade ämnet! — Kapital 
är undang/ordt arbete: penningenj som representerar 
undangjordt arbeteär der före bytesmedel för nytt -— 
äro satser, som vi redan användt, och bvilka, lätt härledda u r 

livad som blifvit sagdt om arbetets natur, vi ej här vidare'  

sämre belägenhet, än anclia, som varit blottställde för utländsk medtäf-
lan." Efter att derpå 1m anfört flera exempel, fortfar författaren: "Af 
liviïket allt, utan fara för misstag, den slutsats torde kunna dragas, ej 
allenast att fabriker i Sverige snarare kunna bestå under fri införsel af 
utländska fabrikater, än under förbud mot deras införsel, utan ock alt 
förbud ej förmå afl>äIla olbflig varuinförsel, — Sanningen häraf bekräf
tas äfven af Kommcrse-Kollcgii underdåniga berättelse om fabrikerna i 
riket, som utvisar, att den, sedan 182."! års Riksdag tid efter annan ut
sträckta tillåtelsen att införa utländska varor i allmänhet icke varit af 
ringaste menliga inflytande på rikets fabriker, enär deras tillverkningar, 
under i allmänhet oförändrade varupriser, i den betydliga män tilltagit, 
att, då värdet deraf år 1833 e ndast utgjorde 7,975,797 R:dr, besteg sig 
värdet af dessa till verkningar år 1837 till 12,731,805 R :dr, — På grund 
af livad n u blifvit anfört ocb då rikets import och export sedan år 1824 
i väsendtlig mån tilltagit, och i följd deraf rikets inkomst af tul
len högst betydligt ökat sig, anser jag mig ej äga anledning att fästa af-
seende å dc af fabrikanter och bandtverkarc yrkade förbud emot inför
sel af Here slags fab riks- och h andtverkcri-varor, utan finner mig desto 
hellre böra i underdånighet tillstyrka en oinskränkt handelsfrihet def
ined, emot en efter näringarnas olika beskaffenhet ocb den ståndpunkt, 
bvavpå de sig befinna, lämpad skyddstull, som, i fall erfarenheten skulle 
visa, att, oaktadt sådant beskydd, en och a nnan fabrikshandtering må
ste upphöra, det otvifvclakligt leder, till allmänt väl, att de armar och 
kapitaler, som de rvid , i följe af konstlade författningar ock förunnade 
privilegier samt allmänna understöd, varit använda, öfvergä till andra 
yrken, för riket mera naturliga och Låtande, ocb hvarpå ingen brist 
förefinnes; då Sveriges jordbruk ännu är på den låga ståndpunkt, att 
kött, smör, talg, hudar, skinn och ull, utom en mängd andra varor, 
som inom riket borde kunna åstadkommas vida öfver eget beliof, till 
flera hundra tusen Riksdalers värde årligen införas ; då Sveriges sjöfarts-
rörelse och de n dermed liära förenade skcppsbyggerihaudtcringen ännu 
kunna betydligen utvidgas; då Sveriges vigtiga näring, jernhandteringen, 
på långt när ej uppnått den utveckling, hvaraf den är mäktig; och då 
samma förhållande äger rum med sliogshaiidteringen, hvars fortkomst 
man först i sednare tider funnit stå tillsammans med ett fritt användan
de af skogen, endast åt hushållningen dermed e gnas  mera  uppmärksamhet 
och omtanka än hittills." •— "I hvad Hr Kommers-Rådet von Sydow 
sålunda yttrat instämde öfrigc H errar K-ommi-tterade." 



kunna utföra. Men aga tie sin riktighet, sa följer äfven att 
penningen står under arbetets naturliga lagar, och att den 
lagstiftning, som, i stället alt rätta sig efter clessa, försöker 
att skapa eller reglera penningen godtyckligt, — med det 
samma oundvikligen desorganiserar arbetet. De gamle af-
bildade gudar och gudinnor pä sina mynt, till tecken deraf 
att penningen borde vara helig. lian är det, ej i sig sjelf, 
men han representerar någon ting heligt, som är arbetet, och 
den, som rör vid hans säkerhet, angriper b vars mans rätt, an
griper djupast den armes rätt. Ibland de mångfaldiga osä
kerhetsmedlen, som merendels äro våldsamma och bedrägliga, 
vilja vi bär blott varna för tvänne. Representerar penningen 
det undangjorda arbetet, sä mäste om representanten gälla, 
livad vi funnit gälla om sjelfva saken, nemligen, att äfven det 
förflutna arbetet till sitt värde beror af det närvarande 
och tillkommande arbetet. Det ofruktbara kapitalet, — ett 
kapital, som ej arbetar eller ingår i arbete, — ligger af sig. 
Äfven det utlånta kapitalet arbetar, — räntan är dess alkast-
ning ; — men denna afkastning beror tydligen till sin hela 
säkerhet af arbetet, af andras, om ej af eget, arbete; med ett 
ord: af arbetet kan den uti intet fall göra sig oberoende; och 
ju mindre värd och arbete ägaren sjelf åt sitt kapital e gnar, 
ju mer råkar han i beroende af andras arbete, som drager 
till sig frukterna och gör hans egen besittning osäker. Såle
des — lita ej blott pä det förflutna arbetet! — lita ej pä 
penningen såsom ändamål, utan såsom medel! Han är blott r e
presentant af arbetet: han flyr ur overksamma händer. Det 
gäller om nationer, som om den enskilde. Det är historiens, 
det är erfarenhetens stora lära. — Det förflutna arbetet har i 
synnerhet älskat att representera sig genom de ädla metal
lerna för deras både varaktighet, sällsynthet, användbarhet, 
delbarhet och stora värde inom mindre rymd. Men icke all 
verldens guld och silfver, utan endast arbetet, gör rik ;  och o m 
äfven det så kallade merkantil-sjsteinet uti finans och i stats
hushållning i århundraden arbetat derpå, att genom förbud 
jästa penningenj eller, hvilket är det samma, binda arbetet; 
så är uppgiften derföre ej mindre orimlig. —• Vidare är tyd
ligt, att det tillkommande arbetet ej ännu är något 
och således endast skulle kunna representeras på god 
1er med den garanti för framtiden, som blott det 
'ägda förflutna och närvarande arbetets värde kan 



sådan anvisning på ti l lkommande arbete är skuld; och a (Ven 

skuld kan genom kredit  preglas ti l l  penningar;  ehuru de fleste 

stater nu funnit med rätta för godt, att skilja sitt egentliga 
kreditsystem, representeradt i  deras statsskuld, ifrån sit t  

myntväsende. Men att  äfven detta i sista hand nppbäres af 

krediten, är klart .  Allt  värde af ett  representerande tecken 

beror pä närvaron af och förtroendet t i l l  den representerade 

saken, således äfven, i fråga om det metalliska myntet,  pä t i l l

varon af arbetet,  och förtroendet derti l l .  Jn mer arbetet i 
et t  land florerar,  ju större roll  spelar förtroendet i  arbetets 
och kapitalets rörelse,  sa at t  ett  mindre kapital-belopp af pen
ningar kan, genom hastigheten och säkerheten af omsättningen, 

göra tjenst för ett  större,  under det l ikväl,  just  genom denna 

omsättning, arbets- och kapital-värdet i  det hela oupphörligt 

Kreditmynt ufgöres af anvisningar pâ en metallisk vexer.  

valuta,  Ii  vilken vid au ford ran kan och bör, men i man af 

arbetets och kreditens allmänna säkerhet, allt mindre behöf-
ver att  sjelf  vara synlig och i omlopp. Att i  följe af detta 

erfaren  hetsförhallande försöka, t i l l  l ivad grad ens anvisningar

na behöfva den metalliska valutan för att  vara gångbara,  

eller, med andra ord, till hvad grad ett kreditsystem kan 
bära sig sjelft, l iar i sed na re t ider blifvit  detta systems 
oupplösta och, vi måste t i l lägga, oupplösliga problem, i full  

förtroendets sista grund i al lmänhet blott  skall  vara jordisk. 

En stigande kredit  är i  sjelfva verket ej  annat än arbetets jemt 

stigande säkerhet och värde. Men just derigenoni är kredit

systemet utsatt  för den stora faran, att  l i ta för mycket pä det 

tillkommande arbetet och pä den gynnande opinionen d erom :  

en opinion, som man kan förlikna vid vinden i  fartygets se

gel,  under det valutan af det förflutna arbetet föreställer 
fartygets barlast, och den för skeppets styrsel nödiga tyngd, 
utan hvilken det blir  en lekboll  för vindkasten. Kreditsyste
met måste således för sit t  eget intéressé erkänna det förflutna 

arbetets vigt,  och derjemte kan det ej  draga pä det t i l lkom

mande arbetets värde, utan att  det närvarande arbetet verk

ligen är i stigande; ty h varpa skulle hoppet eljest  grundas? 

— Äfven i  detta ,  som i föregående fal l ,  blir  derföre varnin

gen — en moralisk: lita ej sä på det tillkommande arbe
tet, att du vårdslösar det förflutnas frukter och försum
mar det närvarande! Skuld är ej  rikedom. Framtiden är 

T' \ 



ej din. — Äfven delta gäller ej mindre för nationer an för 
den enskilde. 

1 en framställning, som liaft till hufViidföremål, alt för 
framtiden vindicera arbetets frihet, hafva vi således mast sluta 
med att särskilt erkänna det f örjlutna arbetets vigt: ett re
sultat, som kunde förutses, dä hilf nid t anka» i var àfhaiidling 
är, h vad vi kallat: arbetets kontinuitet. I sammanhanget 
med det närvarande och tillkommande, framträder äfven det 
förflutna arbetet i sitt sanna l jus, och njuter den respekt, det 
med rätt har att fordra. Det är också endast inom arbetets ma
teriella s fer, som det blott kan förliknas vid en tyngds - och åter-
hålls-kraft. I den man det varit af intelligent innehåll, ver
kar det, såsom intelligens pä intelligens, liftande. livad som 
utmärker den nyare tiden är, att intelligensen äfven begynt 
cenomtränira arbetets materiella områden: liksom arbetets fort-
O O 

gående lösryckande frän jorden älven kommer af intelligensens 
vexande andel. Men intelligensen är nödvändigt lag, och sin 
egen lag, hvilken lag är en del af den gudomliga ordnin
gen. Han respekterar dess gamla former, äfven der bans 
egen fortskridande utveckling för ett nytt innehåll fordrar nya 
former. Äfven fortgången frätt gammal till ny lag- bör vara 
laglig, ej våldsam, och tiden äfvensom den fria diskussionen 
må tagas till hjelp, jör att göra öf vergangen så skon-
sam, som möjligt. 

Vi lia förnämligast sysselsatt oss ined att framvisa förde
larna af arbetets befrielse. Skulle denna befrielse ej äfven 
hafva sina faror? Visserligen! — och dessa faror äro frihe
tens. — Alla stora kriser i arbetets historia — t. ex. Feo-
dalismens, Hierarkiens fall — hafva lössläppt en mängd så
dana faror, under det på samma gång nya krafter, a tt bemöta 
dessa faror, äfven blifvit frigjorda. Krisen af tredje ståndets 
emancipation, mest ingripande i arbetets allmänna befrielse, 
har ökat farorna, vi hoppas äfven krafterna. Det godtyckets 
spel, som fordom visade sig i regionerna af det högre, privi
legierade arbetet, har fått e tt vidsträcktare fält inom det, nu allt 
mer sig emaneiperande, lägre arbetet. Intelligensens vexande 
andel äfven i detta, hvilken allt mer röjer sin verksamhet ge
nom en allmännare spridd undervisning och upplysning- lian-
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visar väl på en nödvändig lag i delta skenbara sjc-lfsvâld, men 

ej pä det egentliga räddningsmedlet. Äfven de större kunska

perna kunna af en svag och förderfvad vilja illa användas; och 

sjelfva faran visar sig just här i sin fruktansvärdaste inre be

tydelse. Men faran i d enna sin rätta skepnad häntyder ock på 

det enda, verksamma, — äfven .inre — botemedlet; — och detta, 

som förutsätter Rättvisans verk i samhället genom lagarnas 

förbättring,, som befordrar Billighetens genom sedernas för-

mildring, kan likväl sjelf endast vara Kärlekens verk. 

R ä t t e l s e  i  N . - o  1 0 .  

Sid. 190 rad. 4, 5 uppifr. vid orden: Vi a ro fullt öfvertygade, att 
tvångsarbetet endast såsom straff rättvisligen lean och bür användas — till
ages följande not: Med tvångsarbete i egentlig mening förstå vi ej den 
nödvändigt föreskrifna ordningen vid allmänna arbetsinrättningar, och h vil
ken naturligtvis måste ocli bör vara förenad med inskränkningar af arbe
tarens fria dispositionsrätt både af sin tid och sitt arbete. Ut- och in-trädet 
i arbetshuset bör stå arbetaren fritt; men så länge han är der, måste han 
underkasta sig arbetshusets föreskrifter. 

S T O C K H O L M .  P .  A .  N O R S T E D T  &  S O V E R .  



UTGIFVET AP 

©• (SX 

M:« 1.2m December Månad, 18311. 
Denna tidning , hvaraf en nummer i slutet af hvarje manad 

utgifvesj kommer att innehålla recensioner och öfversigtér 
af skrifter, hörande till årets Litteratur. 

Läroverks-frågan. 

S i s t a  A r t i k e l n .  

Uå vi slutligen återvända till denna fråga, komma föremå

len att visa sig i ett nytt och högre ljus. Vi måste derföre 

stadna ett ögaablick och se oss omkring innan vi gå vidare! 

Vi ha hittills nyttjat orclet samhälle, än i sin allmän

na än i sin egentligare betydelse. I den sednare utmärker 

det företrädesvis det borgerliga samhället eller staten; i 

den förra omfattar det all slags både naturlig och frivillig 
gemenskap mellan menniskor. 

Ibland dessa olika gemenskaper ha vi i synnerhet lagt 

vigt på familjen och kommunen; emedan bägge på visst 

sätt föregått staten och äfven uttrycka olika principer, som 

man i dess bildning föreställt sig verksamma. Ty familjen 

är det första naturliga samhället, kommunen det första på 

öfverenskommelse grundade. Inom familjen, der husfadren 

länge ägde den hustru, han köpt eller röfvat, liksom de 

barn, han aflat, se vi myndigheten i sitt första naturliga 

skick gifven." Kommunen, i sitt enkla upphof, en förening 

emellan närgränsande oafhängiga hushåll till gemensam fred 

och säkerhet, har ingen naturlig myndighet att förutsätta. 



«tan måste upprätta en myndighet genom öfverenskommelse. 

Ä andra sidan, om inom familjen myndigheten är förut

satt och gifven, så äro rättigheterna ännu obestämda och ur

sprungligen beroende på godtycket. Kommunen, i hvilken 

oafhängiga familjer först träda mot hvarandra, måste deremot 

begynna med att förutsätta rättigheterna. Myndigheten, — som 

skall skydda och försäkra dem — saknas, och måste inrät

tas; h v il ket kan ske pä flera sätt, med mer eller mindre full

komlig och beständig undergifvenhet, med ett tillbakafallande 

under en endas välde, eller med ett framskridande mot fa

rorna af flerväldets stridigheter och ombyten. 

Ty här skilja sig, såsom i sin rot, de på ärftelighet 

och de på valfrihet, i fråga om öfverhet, sig grundande 

författningarna, — de förra med familjen — de sednare med 

kommunen till mönster. Dock förekomma mest förenin

gar af bägge. Så finne vi samhällen, der den på fördrag 

grundade borgerliga frihet, hvartill kommunen syftar, är in

skränkt inom en viss kast; och slafveriet är då för de 

öfriga vanligtvis hårdare, än i de samhällen, i hvilka ett slåss 
J O 

fadersvälde råder. Vi yilje företrädesvis fästa uppm ärksamheten 

vid ett af de naturligaste, tidigaste och oftast i historien sig 

upprepande, försök alt lösa den ofvannämnda uppgiften. 

Det sker derigenom, att kommunen lånar myndigheten af 

familjen, -— uppdrager den t. ex. åt den förnämste hus

fadern, •— men bestämmer med gemensamt samråd rättig

heterna, och ställer sig sjelf, såsom vakt och gräns omkring 

makten. Det är den första förmälning af den monarkiska 
och den republikanska principen; —— så mycket lättare, s om 

kommunen, h vars gransämja skall upprätthållas, ofta blott är 

den utvidgade familjen, di v. s. slägten, stammen. En, när

mare bestämd, förmälning emellan samma principer gör sig 

på samma sätt gällande, då det blir fråga om att i sin ord

ning befästa föreningsbandet emellan sjelfva stammarna, eller 

kommunerna; —• tills samhället både når sina naturliga 

gränsersåsom förening af ett folk, och sina rättsgränser, 
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såsom statj genom en stadgad och beständig regeringsmakt, 

af folket samtyckt, bestämd ocli omgifven. 

Staten kan sålunda vara ett resultat af en, pä samma 

gäng naturlig och frivillig, förening. I verkligheten är den 

det ej alltid, utan ofta ett verk af väldet, och äger dä blott 

statens yttre kännetecken, nämligen en regeringsmakt, men 

saknar det inre kännetecknet af de medborgerliga rättigheter, 

hvilka det bör vara regeringsmaktens ändamål att försäkra. 

Det är nöd-Staten. Men i sjellva verket visar all sam

hällsutveckling en fortgång från ett tillstånd, som, genom in

verkan af yttre eller inre orsaker, mer och mindre bär nöd

statens drag till ett rättvisare borgerligt samhälle. Den filo

sofiska rättsläran anvisar åt meriniskan vissa oförytterliga-, vid 

hennes personlighet oskiljaktigt fästade, rättigheter, hvilka ock 

kallas medfödda rättigheter. Så må det förhålla sig i den 

abstrakta betraktelsen. 1 verkligheten äro alla rättigheter 

medelbart eller omedelbart förvärfvade, och just de så kaj-

lade medfödda, — t. ex. rättigheterna till lif och egendom, sam

vetsfrihet o. s. v. —• äro de långsammast, svårast och dyrast 

förvärfvade. De hafva ifrån början ingalunda varit piuraliteten af 

menniskor tillerkända, och voro hos den minoritet, som lange 

företrädesvis ägde rättigheter, medan ett sådant tillstånd vara

de, mera ett attribut af makt, än af rätt. Ty rätten finnes 

i allmänhet blott så vida han är ömsesidig *). 

En ibland orsakerna, som fördröjer rättigheternas billiga 

utdelning och jemnlika skydd i staten, är att rättigheterna 

förut, till deras område och beskaffenhet, nödvändigt måste 

*) Detta må gälla, såsom f örklaring på en i det föregående numret af a et 
förekommande sats:'a« all rätt är en ursprungligen med arbete for-
värfvad; hvilken sats här ej tages i abstrakt, utan i historisk, mening. 
Ty historien visar, att äfven de sä kallade medfödda rättigheterna först 
med den lagliga friheten blifvit förvärfvade. Huru kunde t. ex. slaf-
ven äga dem, så länge han sjelf gälde för ting, ej for person? Han har 
förvärfvat dem med friheten. Och detta har i synnerhet skett i och 
genom det Tredje Stündet, som sjelf i allmänhet till en så s tor del 

härstammar ur slafveriet. 
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inses och erkännas. Dermed går långsamt, ! följe af mensk-

]iga väsendets natur, i h vilken det theoretiska och praktiska 

elementet, så aflägsna frän hvarandra de ofta än må synas, 

dock äro oupplösligen förenade; så att hvad, som blir all-

înanneligen in sed t och erkändt, också gör sig förr elJer sednare 

uti verkligheten gällande. Det är det fortskridande intellektu
ella arbetet i samhället, eller hvad vi i det föregående kallat, 

intelligensens vexande andel i arbetet. Men intelligen

sen ,  — hv i lken  så so m an la g  och  fö rm åg a  ka l l a s  fö rnuf t— 
är, i sin verklighet och utölning, förståndet af både tingens 

och personlighetens, af både naturens och frihetens lagar, och 

derföre sjelf väsendtligen lag; hvadan den ock bringar under 

lag och regel allt, hvarmed den sysselsätter sig. Hvarje så

dant dess arbete renar ämnet från det blott tillfälliga, enskil

da, irrationella, hvaraf det nedtynges och fördunklas, och 

höjer det, med detsamma, inom det klara området af mensk-

lighetens gemensamma, för alla tillgängliga, egendom. — Den

na tankans renande inflytelse är en ibland mensklighetens 

största helsokrafter. Allt, hvad som inträder i ett stort och 

ljust sammanhang, förädlas derigenom, och förädlar, — Afven 

det lilla lar deri sanningens betydlighet, liksom minsta vatten

droppa afspeglar solen. —• Till och med det äckliga, det för 

sinnena vidriga kan ingifva den renaste lycka åt tänkaren, som 

utforskar tingens orsaker och sammanhang *); — liksom det 

vedervärdigaste menskliga elände ej hindrar spridandet och för

nimmelsen af den själens vällukt, som förbarmandet med sig 
förer. 

Vi ha i vårt nästföregående blad betraktat lagen för det 

menskliga arbetets utveckling. Vi ha funnit, att det enstaka 

arbetet är det ofullkomliga, det osäkra: vi ha insett, att ar

betet blir både säkrare och fullkomligare i samma mån, som 

det blir gemensamt. Gäller nu detta redan om det lägre, 

materiella, arbetet, så måste det destomer gälla om det 

*) F olix, rj ut pot nit verum c ognoscer« causas. 
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högre, ideella ; emedan intelligensens vex ande andel i hela 

arbetet just är den regulator, som förbinder det liögre och 

det lägre arbetet och underkastar bägge allmänna lagar. De

samma fördomar, hvilka vi anmärkt såsom fördömliga och 

skadliga i det lägre arbetet, måste således vara det ännu mer 

i fråga om det liögre. Detta har likväl ej hindrat, att sådana 

fördomar just i arbetets högre sferer uppkommit, och deri-

från spridt sig nedåt, eller rättare, med den tyngd',, som ut-

o-ör deras väsende, sänkt sig mot jorden. T. ex. den stationära 

industriens största fördom: att arbetets profit är en gif-
ven q v antitet, hvilken förminskas i samma mån, som 
den blir för fiera tillgänglig —. är i sjelfva verket den

samma, som yttrar sig i den stationära lärdomens gamla axiom: 

att ljuset försvagas genom upplysningens spridande. 
Bägge satserna äro träffande exempel på det blandade väsen

det af en fördom. En sådan är nemligen merendels endera 

en falsk slutföljd ur en riktig förutsättning, eller en riktig 

slutföljd ur en falsk förutsättning. Det sista är förhållandet 

i närvarande fall. Ty vore arbetets profit en bestämd qvan-

titet, så vore dess fortgående delning också en tilltagande för

lust; och vore ljusets afkastning, eller upplysningen, ett be-

stämdt ljuskapital, så skolie det nödvändigt försvagas pa ju 

större yta det spriddes. Men lyckligtvis är förutsättningen, i 

ena som andra fallet, falsk. Arbete lifvar arbete, ljus tändes 

af ljus. Och liksom arbetets värde i allmänhet stiger 
med dess gemensamhet, så stiger ock den upplysning, 
som är ljusets arbete i menskligheten, i samma mån, 
som fiere blifva deraf delaktige. Ty det finnes ingen en

da menniskosjäl, som icke sa vida är af sjelflysande natur, 

att de der infallande ljusstrålar ej skulle väcka nya; Och 

Skaparens Varde! om ljuset fortgår än. 

Stigande gemensamhet och ömsesidighet i kunskap 
är upplysning. Man klagar, att med upplysningens till-

vext nöd och förderf äfven tilltaga. Inskränkte man sig till 

påståendet, att de derigenom blifva synbarare j, så är ingen-. 



ting derernot all invända. Tystnaden ocli mörkret ha i ford-

na dagar ansvarat för mycket. Men saken bar äfveu en an

nan sida. Man hörde fordom, säger man, mycket mindre 

oenighet, mycket mindre strid om rättigheter. Naturligt! —• 
1?" o ° 

* or att om någonting skall stridas, mäste det först finnas. 

Men, om oek rättigheter i ocli för sig sjelfva äro i tankan 

frän menniskan oskiljaktiga, så äro de dock dermed långt ifrån 

i verkligheten erkända. Erkännandet är första steget till de

ras verklighet, och detta erkännandet är upplysning, är en 

gemensam och ömsesidig kunskap. Finnes ej en sådan kun

skap, sä finnes ej heller rättigheten, såsom sådan. Den slum

rar, den har ännu ej slagit upp ögonen. Den finnes då blott 

såsom makt, eller utgår frän makten, såsom nåd, gunst 
privilegium ; men den finnes ej ännu såsom rätt. Emedler-

tid utvecklar sig sa väl kunskapen i allmänhet, som kunska

pen om rättigheter i synnerhet, ur en gifven yttre auktoritet, 

såsom utur sitt naturliga omhölje; tills det, som i början varpå 

god tro antaget, eller genom myndighet beviljadt eller ålagd t, 

fötvandlar och renar sig till i risigt och rätt. Stridsämnena 

öka sig således nödvändigt i samhället med upplysningens 

framsteg. Lägger man härtill,  att med upplysningens tillvext, 

livilken är detsamma som intelligensens vexande andel i arbe

tet, men n iskorn a i afseende på tillfredsställandet af sina behof 

hlifva edit mer beroende aj h/vetrandra, så har man en 

nödvändighet för ögonen, af en i sanning förskräckande ka-

iåktet. Och likväl är denna nödvändighet ingen annan än 

intelligensens egen innebörda lag! Och likväl, är detta men-

«iskornas nödvändigt stigande beroende af h varandra,  ett 

förhållande, som rättvisan allt mer kan ordna, som sed-
Vigheten allt mer kan förmildra," som kärleken kan göra till 

ömsesidig vinning! — kan, säger jag, •— nemligen allt efter 
som menniskan ställer sig till denna lag. Ty hon kan, i 

föl je  af  s i t t  f r ia  val ,  förneka och håna den :  hon kan fö rvandla  

dess verkningar till lyckliga eller olyckliga. Men rubba dess 

giltighet förmår hon ej i ringaste måtto. Fram går deimalag, 
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som forer nieuniskorna allt närmare till hvarandra, fram går

den oupphörligt, i tvedrägt, om ej i endrägt, i hat, om ej i 

kärlek, i ondo, om ej i godo, — källa till elände eller sällhet, 

civilisationens välsignelse eller förbannelse, -— allt efter som 

livar och en till densamma förhåller sig. — M en genomträngde, 

i ett och samma ögoablick, en rätt liflig känsla af denna 

sublima, allt menskligt förbindande, nödvändighet i hela 

sitt djup det menskliga väsendet, — menniskorna vände sig 

om, och igenkände hvarandra för bröder. 

Dessa betraktelser ha fört oss långt utom den enskilda 

staten, d. v. s. utom det, genom en egen regeringsmakt garan

terade, borgerliga samhället. De leda oss till erkännande af 

•indra hö°re, vida mer omfattande former af mensklig sam.? 

häJligliet,  än det borgerliga samhället. Detta sistnämda står 

väl i ett innerligt växelförhållande till dessa andra former, sä 

att de utan staten ej skulle komma till rä tt utveckling," men den 

samhällighet, som i  dem yttrar sig, stannar e j vid statens grän

ser. Den går både längre och högre. Denna, utöfver det 

juridiska samhället gående, menskliga samhällighet är den 

intelligenta s den moraliska, den religiösa. Vi måste hvar 

för sig betrakta dem. Det ämne, som vi, för det närvarande 

behandla, tillåter oss icke att gå dem förbi. 
Intelligensens verld! — H vem kan utan häpnad och 

beundran betrakta den? Del är ver/den, — allt mer fram

trädande och ordnande sig utur den dunkla, chaotiska, för

virring, ur hvilkeu den först skall ha uppstått, men ur hvilken 

den dagligen allt me r utvecklar sig — för oss, för menniskan, för 

barnet, i den mån tanken> för hvar och en och inom hvar och 

en, uppgår. livad lag, livad ordning, hvad mått, hvad regel 

är, efterforskar, finner, känner och igenkänner han Öfverallt, 

såsom eri tankes, om ocksåen högsta tankes, uttryck, iftån 

de lagar, genom hvilka stjernorna gravitera mot hvarandia 

i don yttre verlden, till de inre lagar, som i kunskap, rätt, 

piigt, kärlek och tillbedjande förena menskliga väsenden. I 

hvar je jordiskt lif har han sin morgon och sin aflon, uppgår 



såsom solen ur natt och sjunker deri tillbaka. Men liksom 

den yttre solen oupphörligt lyser, ehuru ej pä samma gäng 

för alla, sa vet äfven solen i tankans rike icke af någon ve rk

lig nedgång; och liksom naturen, äfven i nattens dunkel, bär 

vittnesbörd om att ljuset har der framgått, sa hafva äfven de 

i natt sunk ne slägtens tankar ej med dem slocknat. De bära, 

i de minnen och verk, som äro deras uttryck, också vittne 

om ljuset, ja de ha fångat det och återstråla det, genom ti

dernas natt, såsom från en egen stjernhimmel. Enslig läser den 

förgängliga menniskan, gårdagens barn, denna det förflutnas 

stjernskrift: —- det är de dödas tankar; — likväl upplysa 

röra, förvåna och tjusa dessa tankar, liksom vore i dem en lefvan-

de ande. Och han är der ß emedan han förnimmes kän
nes och f örstås; liksom den i det jordiska lifvet ännu här-

bergerade anden också kan yttra sådana verkningar genom 

blotta sitt väsende och sin tillvaro, utan att han på långt när 

sjelf vet af alla dessa sina verkningar. Ty blott livad hon 

verkar derigenom, att hon griper sig an och handlar, vet 
egent l igen  menn iskan  ;  de t  hon  ve rkar  genom hvad  hon  är,  
(hvilket innefattar summan och facit af alla hennes handlin

gar) vet hon icke. Men denna summariska, totala verkan 

af hennes väsende är likväl det egentliga och bästa i hvarje 

väsende. Sådana verkningar, som de döda på detta sätt ännu 

utöfva (totalintrycket af en hel karakter, som bäst uppenba

rar sig sedan den är afslutad), hörer således till det bästa af 

hvad de lefvande äfven utöfva; och är ingalunda heller de så 

kallade namnkunniga intelligensers företrädesrätt. Det finnes 

intet i tysthet välsignadt minne, som icke verkar välsignande. 
Men en sådan verkan är öfver allt lif vets —• ej dödens.— 
Också lefva de döde. — Och den, som mycket omgåtts 
med de dödas tankar, kan minst tvifla derpå. 

Vi hafva härmed framställt, ehuru i en dag, som torde 

förefalla besynnerlig och egen för många, den stora intelli
genta samhäll igheten i mensklighetens arbete, — en samhällig-



het ocb gemensamhet, som ej blott omfattar de samtidiga ̂ utan 

äfven alla gångna slägter. 

Betraktelsen af den moraliska och religiösa samhällig-

heten förer oss likaledes vida utöfver det enskilda samhället. 

Man har sagt, att det borgerliga samhället är pä öfverens-
kommelse grundadt. Visst är, att det i verkligheten allt mer 

utbildar och underbygger sig genom öfverenskommelse, och 

derigenom allt uttryckligare, pa en grundval af samtyckt lag 

och rätt, befästar den naturliga auktoritet, hvarutur sam

hället historiskt utgått. Men, om öfverenskommelsen i en 

eller annan form, med tyst eller uttryckt samtycke, till en 

stor del framställer samhället i sin verklighet, så är den lik

väl hvarken tillräcklig att förklara samhälles möjlighet, ej hel

ler uttömmer den samhällsbegreppet. All öfverenskommelse 

vore omöjlig, om icke, i all både kunskap och vilja, ursprung

ligen funnes någonting, i sig sjelf överensstämmande, hvarom 

man först ej beliöfver komma öfverens. Det är klart, att 

detta ligger i sjelfva den förnuftiga varelsens natur, i dess 

förmåga af både kunskap, rätt och pligt. Vi ha kallat det 

intelligensens lag; men det är ock tydligt, att ordet lag i  

vanlig mening ej heller kan fullt uttrycka det, hvaiom här 

är fråga. En lag bjuder eller förbjuder vissa handlingar; 

men här är ej blott fråga om vissa handlingar, utan om 

sjelfva den handlande förmågan. Att det finnes en inneburen 

lag i denna handlande förmåga, oberoende af all öfverens

kommelse, är h vad livar och en medgifver; men denna lag 

går då ej endast på vissa handlingar, utan på hela menni-

skans handlingssätt. Att den, såsom sådan, skall hafva karak-

teren af ömsesidighet j gemensamhet i allmänhet, inses latt, 

men dessa, blott formella, bestämmelser innefatta en sa oänd

lig rikedom af innehåll, att detta ej med ord kan uttryckas. 

— Denna lag är derföre ej heller blott ett vetande: den är 

/ner. Den är väl ett, hos alla förutsatt, samma vetande, — 

samvetet; — men detta är, såsom sådant, på en gång både 

begrepp och känsla; hvaraf synes, alt vi här vidröra sjelfva 



del menskliga väsendets odelade rot. Karakteren af ett heltj 
enligt samvetets fordringar inrättadt, handlingssätt är ej blott 

laghghetj utan sedlighet ; och, da man talar om den mo
raliska lagen, menas dermed denna innerligaste af alla la

gar, som uttrycker sig i sjelfva sinnelaget. 

Vi sta här vid den heliga källan af den ursprungliga 
förbindelsen emellan förnuftiga varelser. Vi ha sett, att erl 

sådan förbindelse redan är förebildad i de naturlisa banden O 
mellan menniskorna, sådana dessa visa sig i s ärskilta samhälls-

band, ifrån dem, som förena familjentill dem, som om

fatta ett folk. Åfven dessa förbindelser öfvergå i borgerliga 

samhället till rättsförhållanden, genom af lag stadgade öf-
'verenskornmelSer uttryckta. Så redan familjens första band, 

äktenskapet — så slutligen sjelfva ett folks, i lagar fastställda, 

förening - eller författning. Men, just i den yttre rättens, ej 

blott lojliga , utan nödvändiga användande *) äfven på dessa 

ursprungligen naturliga band, visar det sig, huru litet 

någon yttre lag eller särskild öfverenskommelse kan uttrycka 

v äse n d ti i g Ii e te n af sådana, hela personligheten omfattande, för

bindelser, såsom de, h vilka förena menniskan med maka, 
barn j fäde rnesland. Sjelfva sedelagen kan snarare blott 

hänvisa till hela deras innehåll, än beskrifva och bestämma 

det. Derföre beder män öfver sådana outsägliga förbindelser, 

eller förpligtar sig med sinnet, upplyftadt till alla varelsers 
upphof. 

Det är ett trohetslöfte. Men troheten, i all förbin
delsej är livad, som väsendtligast uttrycker all sedlighets 
sanna karakter. Öfver detta förbindande i all förbindelse är 

det gudsfruktan, som innerligast vakar. Det är Religion 
—- Och härmed hafva vi kommit till en höjd, eller till ett 

djup, der tystnad talar bättre än ord."•— •— 

*): Nödvändigt — äfven i fråga om äktenskap#, emedan det kontrakt det 
innehåller, är inför staten familjens laglig a grund, o.cb innefattar rät
tigheter j så för kontrahenterna y som för deras aflomma. 
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En tillämpning skall göra öfvergången till vårt egentliga 

ämne; Den religiösa, den moraliska, den intelligenta 

satnhälligheten, hvilka vi nu betraktat, både föregå, genomgå 

och öfvergå det borgerliga samhället. Så vida de gå utöf-

ver borgerliga samhället, visa de sig såsom de återstående 

banden, der stats-sammanhanget slutar, eller såsom band 

emellan stater, nationer och slägten. För öfrigt äro 

de i visst afseende både utom staten, och i ett annat al-

s e e n d e  å t e r  i n o m  s t a t e n ,  s a m t  i  d e n n a  s i s t a  m e n i n g ,  f ö r 

beredande stationer i mensklig utveckling; ty det är men-

ni skor , som staten förenar. Dessa förberedande stationer ät o 

samhällets uppfostrings-anstalter och tillika dess helgedo

mar. De äro tre, — nemligen hemmet — kyrkan — 

och skolan — eller familjen, församlingen och läro

verket. I alla yttrar sig den faderliga och moderliga vård, 

som h varje äldre slägte egnar åt det unga, som skall in

taga dess plats. Denna värd är väl en gemensam pligt föi 

alla, och kan och bör äfven både gemensamt och af h var 

och en utufvas; men den har dock trenne så egna represen

tanter, att staten gör bäst att lemna dem, helt och odeladt, 

hvardera åt sin bestämmelse. De äro Cjvinnan i huset, pre-
Sten i församlingen — och läraren i undervisnings-anstalten, 

eller i allmänhet den moderliga, den cmdeliga och den 

'verldsliga läraren. 
Familjen , kommunen, staten äro de grader, genom 

hvilka vi fört vår Fattigvårdsfråga. De äro äfven grader 

i Läroverks-frågan. Men de betraktelser, med hvilka vi 

slutade den förstnämnda frågan, och de, med hvilka vi nyss 

ledt oss tillbaka till den sistnämnda, hafva nödvändigt f ört oss 

till ett högre mensldigt sammanhang, h vars uttryck är mänsk

lighetens egen intelligenta, moraliska och religiösa sam-

hällighet. Sambandet i alla dessa mensklighetens högsta ange

lägenheter är den renaste nödvändighet, nemligen in (eiligen-

sens egen; hvilket ej hindrar, att den enskilda friheten kan 

olika förhålla sig till denna nödvändighet, allt efter, som dca 



vänder sig till eller från den, och dermed gör den för sig 

lydelig eller olycklig; och man kan ej heller neka, att ett 

större sammanhang, så i godo som ondo, allt mer visar sig 

j allt menskligt. 

Det återstår, att af det anförda draga ännu en följd» 

Det är tydligt, att denna, allt mer sig utbildande, högre sam-

hällighet skall inverka på alla de sociala gradationer, som den 

under sig innefattar. Denna verkan är i visst afseende upp
lösande. Det vill säga, den utplånar i den lägre samhälls

organismen allt det, hvarigenom denna isolerar och tillsluter 

sig för det högres inflytande; en afsöndring, hvilken sjelf re

dan är delens affall från det hela, bvarföre det hela förstöran

de verkar pa den tillbaka. Men å andra sidan, då här är frå

ga, icke om ett mekaniskt, utan om ett lefvande och förnuf

tigt, och derföre i högsta mening, organiskt helt; sa är de

len äfven nödvändigt ett helt för signemligen under vill

koret af harmoni s ej af stridighet, med det hela. U nder vill

kor af denna harmoni genomtränger ock andan af det hela, 

renande och stärkande, alla de organiska delarne. Hvilket 

i förevarande fall vill säga, både familjen „ kommunen och 

staten organiseras sjelfva allt bestämdare och fullkomligare, 

ju mer den högre och högsta samhälligheten uti mensklighe-
ten utvecklar sig. 

I staternas förhallande till hvarandra visar sig detta i 

ett, oaktadt deras yttre sjelfständighet, allt mer sig utbildan

de inre, af civilisationen verkadt, sammanhang, som gör att 

bade fördelar, rättigheter och pligter allt mer såsom ömsesi
diga måste erkännas. Det är intelligensens vexande andel 
äfven i nationernas arbete. 

I hvarje stat, för sig betraktad, upplöser den högre 

samfundsandan alla de mot densamma stridiga samhällsbildnin

gar, som vanartat till stater i staten „ så att de endast i nom 

sig, men ej utom sig, vilja erkänna ömsesidig rätt. Vi få här

vid påminna om hvad förr blifvit sagdt. "Man skulle kanske 

ej egentligare kunna beteckna karaktcren af den saciala om-
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hvälfning vi dagligen hafva för ögonen, än med de orden: 

att staten är sysselsatt med utredningen af korporationernas 

bankrutt- — Visserligen har han derigenom fått allt för 
mycket på händerna, och underhjelpes han ej i tid af en 

nyjifvad associations-anda (hvartill åtminstone syftningen 

och tecknen äfven visa sig), så blir han troligen ej uppgiften 

vuxen"*). — Vi kunna nu tillägga: sprängningen af de, i 

exklusiva rättigheter förhärdade, korporationerna frigör just 

den naturliga associations-andan, hvilken också inom hela 

det, allt mer lagligen bestämda, gebitet af det loßiga derige

nom yttrar sig i vida mångfaldiga re gestalter, än forr. I In

dustrielt och financielt, i litterärt och vetenskapligt, i mora

liskt och religiöst hänseende, visar sig denna associationsanda. 

Alla dessa bolag, sällskap, föreningar, på en gång verksamma 

för egna och för allmänna ändamål, höra till tidens tecken. 

Här är den med arbetets tilltagande rörlighet äfven rör-
lie blifna korporationen, i hvilken den nyare statens an-

ryckande hjelptroppar börja blifva synliga; och den anda, 

som i dem är verkande, skall äfven gifva åt kommunen, — 
som så vida är jordfast, att den nödvändigt föreställer den 

lokala korporationen, — en lifligare och rörligare karakter. 

Slutligen genomtränger den högre samfunds-andan afven 

familjenbestämmande allt renare makars barns , tjena-
res förhållanden efter principen af ömsesidig rätt och pligt. 

Det gäller i synnerhet om äktenskapet; en överenskommel

se, som inför staten är familjens lagliga grund, och som, ge

nom makarnas allt mer erkända lika rätt, på en gång blir,— 

om stördt af rättskränkningar, — upplösligare **), men, just 

derigenom frivilligt, kan blifva så mycket fastare. Äktenskapet 

har på en gång en juridiskmoralisk och religiös helgd, 

och kan i sjelfva verket ej umbära någondera; ty afven 

*) Litt. Bladet för sisU. September månad, s. 153. 

*+) d. v. s. de fall, i hvilka äktenskapsskillnad Ur la glig, blifva allt no-

gare be stämdai ' 

#V- ' <\ 



de lagstiftningar, som blott uppfattat det såsom ett civil-
kontrakt i förutsätta de andra högre betydelserna. Det är en 

objektij '  *), för bade rättens och sedlighetens upprätthållande 

nödvändig, af christendomen först i sin rätta dag ställd insti
tution, hvilken, såsom en statens moraliska grundval, till sin 

giltighet och varaktighet ingalunda kan göras beroende af ett 

blott subjektift godtycke, utan är så mycket heligare, som 

här, liksom vid en menskJighetens vagga, är fråga om kom

mande slägters väl och ve. Det står hvar och en fritt, att 

inträda i en sådan förening eller ieke. Det är de blifvande 

makarnas pligt, att dessförinnan allvarligt pröfva sig sjelfva, 

om de med kärlek kunna uppfylla de skyldigheter, den äkta 

föreningen ålägger. Men vexlingen af tycken upplöser inga

binda föreningen, utan innehåller ett ondt, som pligtmässigt 

bör motarbetas, och kan motarbetas (ty hvad vore menni-

skan, om hon ej kunde lära sig att älska sina skyldigheter?), 

så länge uppfyllandet af pligt i allmänhet — det vill säga egen 
och makans förbättring —- är i äktenskapet möjligt, — 
ej längre. Ty intet band gäller mot räddningen af en själ **). 

Så verkar den högre samfundsandan, på cn gäng rena li
lle och stärkande y tillbaka på de väsendtliga samhällsbildnin-

*) Det objektiva i sedliga förhållanden är just det i dem till sin natur 
ömsesidigagemensamma, allmänt giltigaa hvarigenom de Uro upphöjda 
ej blott öfver den ena parteris, utan öfver bägge parternas, ja öfver 
allt enskildt godtycke.-

**) Det flacka raisonnement, som vill upplösa äktenskapet efter det sub
jektivatycket, eller, som är detsamma, insinueraj att det går an att af-
skaffa det, är alldeles af samma halt, som det, hvilket skulle förneka 
förbindelsen af pligters uppfyllande i allmänhet, så snart, genom yex-
lande tycke, detta uppfyllande ej skedde räti gerna; emedan i alla fall 
den kärleksfulla afsigten vore det enda, som kunde gifya handlingen 

värde. Man skulle då kunna gå ännu längre i förvridenliet och rättfärdi
ga det största brott, t. ex. lönnmordet, i fall den kärleksfulla afsigten 
vore tillstädes, att dermed befordra en menniska till himmelriket. Om 
slikt tlieoretiserande kallas genialitet j |så öfverensslämmer det med det be
kanta påståendet om Snilleas och Galenskapens förvandtskap ; mot hvil
ket vi måste fortfara att protestera. Ty går det äfvenan, att "den snille 
är i ett, kan vurma i ett annat;" så gar det likväl alls icke an, eller 
kan pä något sätt medgifyas, "att man äger snille för det ma® är galen." 
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går, utur îivilka den sjelf först vi t vet1 k 1 i 11 sig 5 och det äi 

så mycket nödigare att skarpt fatta detta, som det just äi 

svärmeriets egentliga kännetecken, att blott kunna föreställa 

sig denna verkan såsom upplösandej så att, t. ex. i den 

man den högre menskliga samhälligheten framträder, familjen, 

kommunen, staten skulle, försvinna; då just motsatsen, nemli-

gen _ att de härigenom allt mer -visa sig i sin äkta 

beskaffenhet, — är sanningen. 
Hemmet — församlingen — skolan — hänvisande på 

familjens, kommunens, statens medverkan i uppfostrings

väsendet — äro, i fö lje af det föregående, stationer i Läroverks
frågan. — Det töcken af orediga föreställningar, b vilket, så

som en seklets morgondimma, nu sa vidsträckt betäcker jorden, 

har nödgat oss, för att rätt fa dem i sigte, att stiga så högt 

våra vingar bära. De, som skänka oss n ågon uppmärksamhet, 

ma derföre ock förlåta, om vi fortfara att tillryggalägga dessa 

stationer, för att sa säga, fogclvägen; livilken blott tillåter att 

betrakta föremålen i stort, men också snarast visar det stoia 

sammanhanget. Ett drag deraf, gemensamt för alla stationerna, 

kunna vi genast angifva. De gripa in i b varandra : de upprepa 

sig i h varandra, t. ex. Hemmet återfinnes eller bör återfinnas 

i dem alla : den christliga församlingens värd och tröst genom

går dem alla ; lära och undervisning äro kännetecken på 

dem alla. De upprepa sig äfven olika för olika åldrar, och 

repeteras såsom det synes i Iifvets sednare hälft snaraie i till

baka- än i fram-skridande. Så drager sig ålderdomen allt 

mer tillbaka i hemmet. Och likväl är det i sjelfva verket 

ett nytt hem, en ny församling och en ny skola, som den 

går till mötes! 

Med denna överensstämmelse ha likväl hvardera af dessa 

samhälligheter någonting eget. Detta visar sig äfven i deras 

förhållande till staten j h vilken gemensamt med dem, under 

den högre samfundsandans inflytelse, utbildar sig, men tillika 

sielf föreställer eller bör föreställa anda; i följe 

livaraf staten äfven för dem är lam^iäpde^f\J)ock^ måste 
!  •  •  * ' ?  v  S - >  > 5 .  



han med detsamma tillerkänna dem en viss Sj elf ständig!let. 
Denna deras sjelfständighet erkänner staten genom respekte
randet af trenne för h varde ra oundgängliga vilkor (hvilka 

tillika äro vilkor för statens egen rätta verksamhet). De heta 
med sina namn kärlekens — trons — och tankans frui 
och frihet — tillsammans det inre samhällets klenoder-

Till sitt värde och sin rätt, äro de före och öfver staten, 
hvilken också derföre till dem måste förhålla sig skyddande. 
Endast'i detta afseende äro de hans gåfva. För öfrigt gifva 
de honom mer, än de cmottaga. Eller lältaie, da staten ej 
blott är det yttre samhället utan äfven omfattar det inre, 
det moraliska, det religiösa samhället; så kan endast i re

spekterandet af dessa all mensklig samhällighets klenoder, 

hvilka för den enskilde som för staten böra vara lika dyr
bara, hälla öppen den bana, på hvilken det lagliga och det 

frivilliga i samhället — det af de enskilda beroende, det 

af staten bestämda och bestämbara — allt mer kunna när
ma sig och sammanstämma. Ty samhället är ej annat än ett 
ömsesidigt sammanhang och beroende af viljor, som allt mer 
utvecklar sig. Känslan af detta ömsesidiga be roende — tron 
på att det kan förenas med friheten, emedan både beroen

det och friheten utgått från alla varelsers goda och rättvisa 

upphof — samt insigten} under hvad vilkor beroendet kan 
med friheten förenas — äro tillsammans den uppfostran 
samhället ger. Hvaraf, — då det är hvars och ens bade 

behof, pligt och rätt att uppfostras, -— äfven följer, att upp
fostran är en statens och alla medborgares gemensam
ma angelägenhet. 

Den uppmärksamme finner redan i det nyss sagda an-

tydt, hvad som företrädesvis är hemmets eller familjens — 

hvad som företrädesvis är församlingens eller kyrkans — 
hvad som företrädesvis är skolans eller det egentliga läro

verkets andel i uppfostran; hvarvid vi tillika påminna om 

hvad redan blifvit yttradt, att dessa stationer upprepa sig » 
livar-



h varandra, så att läroverket, i sitt stora hela, äfven kan säga s 

omfatta dem alla; tj det är ostridigt, att lära ocli under-

v i s n i 13 <•' från all slags uppfostran är oskiljaktig. livad vi an

fört om uppfostran y såsom varande nödvändigt en gemen
sam angelägenhet, lämpar sig således särskilt på under
visningen, och förer till följande sanning: För alla till
gängliga, för allas behof lämpliga, undervisnings-anstal
ter ära samhällets gemensamma både pligt och interesse. 

För att åter afgöra, i hvad mån läroverket är och alltmer 

blir egentlig statsangelägenhet, måste vi fä sta uppmärksamhe

ten pa tvänne omständigheter. Först visar sig en egen förvandt-

skap emellan staten och skolan derutinnan, att läroverket, i sm 

egentliga mening, alltid blifver det tillgängligaste medel, hvari-

genoni staten sjelf kan inverka på bildningen ; h vårföre han ock 

måste tillgripa skolan, för att både ersätta och fortsätta , 
hvad som i den enskilta omsorgen, i familjevården, eller i 

församlingsvården, i afseende på uppfostran, brister eller 

fordrar fullbordan. För det andra är tydligt, att läroverket, 

i sina högre grader, allt mer vexer ifrån familjen och kom

munen, och träder staten närmare under ögonen, ju mer 

det utvecklar sig till sjelfständig kunskap. — Då nu en så
dan sjelfständignre kunskap alltid bör finnas hos Läraren 
så kunna vi genast och på förhand antaga: alt alla in
rättningar, för lärares bildande, företrädesvis hemfalla 

till statens omsorg. 
Denna fordran har, nu för tiden, fått en både högre och 

mer omfattande betydelse, än för r. Fordom gjorde kyrkan,— 

den tiden hon ensam representerade intelligensen i samhället, 

— anspråk på att också ensam bilda läraren. Allt som det 

verldsliga samhället inträdt i denna representation, har det 

funnit sig böra dela samma omsorg med kyrkan. Ej blott 

kyrkotjenst, utan statstjenst, blef läroverkets ändamål. Man 

fick ett lärdt stånd bredvid det andeliga s tåndet. Länge hade 

väl likafullt den verldsliga lärdomen förnämligast rum i kyrko-

Lilteratur-Rladet för i83f), N;o is., 2 
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herberget ; men den, för statens eget behof erforderliga, bild

ningen blef snart sa mångfaldig, att den andliga lärdomens 

gamla privilegium, att under sig innefatta äfven den verlds-

liga, och derefter bestämma undervisningsverket, måste före

falla allt obeqvätnare; i synnerhet sedan, äfven Adeln, — det 

fo rd na krigsståndet, — i verkligheten mest blef statstjenst, 
h vartill den äfven genom lärdom borde göra sig skicklig. •—• 

Slutligen kommer det för en dag, att intelligensen i sam

hället ej blott är kyrko-arbetej eller stats-cirbete, utan har 

sin andel och en ständigt vexande andel i hela det mensk-
}jo-a arbetet. Intelligensens härigenom allt mer vidgade re-

presentation i samhället blir äfven nödvändigt lians fortgå

ende emancipation undan de blott yttre banden; h vilket i 

närvarande ämne vill säga: alt Läroverksfrågan hvarken 

är uteslutande kyrkans eller uteslutande statensj utan är 

medborgarens och inenniskans. — Och detta är äfven den 

synpunkt, under hvilken vi gå att uppfatta läroverkets huf-

vud sakliga afdelningar, sådana dessa för oss framställa sig i 

folkskolan j, lärd omsskolan^ högskolan ; — h vilka vi nu 

särskilt vilje betrakta. 

l:o Alt staten förutsätter föräldravården och försam

lingsvården, i fråga om det uppvexande slägtet, är faktiskt i 

allt christligt samhälle erkändt. Ur föräldrarnas hand öfver-

lemnas ungdomen åt församlingens lärare,— för att, efter en, 

gemensamt i h emmet och kyrkan emottagen, christlig lära, af-

lägga derom sin högtidliga bekännelse, — för att, genom den 

heligaste handling, upptagas såsom en, från detta ögonblick sjelf 

för sina handlingar ansvarig, medlem uti församlingens sköte, 

och att, från samma stund, bära denna moraliska ansvarighet 

äfven inför lagen. Ur familjens och kommunens händer 

emottaeer derföre staten sina medborgare: och länge nöjde ö 
den si"- med att anse föräldravården och församlingsvården 

ha gjort nog för hopens uppfostran; under det den deremot 

för kyrkotjenst och statstjenst stiftade egna undervisnings

anstalter. Sin pligt att gå längre har staten fått lära genom 



varigenom 

erfarenheten af de ölägenheter, för Iivilka den utsätter sig 

genom uraktlåtenheten. Ty uppfostran blir, med civilisationens 

tillvext, nödvändigt allt mer en allmän angelägenhet. Och 

dâ en försummad piigt vanligen medför sitt eget straff, 

sä är det äfven, i följe af en slags vedergällningsrätt, som 

den moderna staten, i stället för att upplysa först och straffa 

sedan, har nödgats straffa först oeh upplysa sedan, d. v. s., i 
brist af tillräcklig skol-vårdj förvandla sina fängelser 
till uppfostrings-anstalter för den oupplysta villf'aran
de hopen; en åsigt af statens uppfostrings-skyldighet, h.vilken i 

synnerhet genom korrektions-systemet gjort s ig gällande. — 

Utslaget deraf lia vi tillräckligt belyst i vår fattigvårdsfråga. 
Om sill allmänna uppfostrings-skyldighet liar staten således 

låtit påminna sig, genom fattigdomen , genom eländet, genom 

brotten. Men såsom vi, öfverbufv ud i behandlingen af dem, 

funnit skäl att betvifla verksamheten af de blott negativa 
medlen, så synes det så mycket mer vara tid, att staten sei

sin uppfostrings-skyldighet från den positiva sidan, oeh i 

den bedröfliga nödvändigheten, att slutligen ha måst appli

cera uppfostran såsom ett Straff" för den oupplysta hopen, 

finner den starkaste uppmaning, att i stället meddela den så

som en verklig välgerning. Erfarenheten inskärper, såsom 

en allt mer bjudande nödvändighet, att det'är ej nog för 

staten, att förutsätta familjevården och församlingsvården i 

fråga om uppfostran: den måste ersätta livad i dem fattas 

samt fortsätta livad i dem är otillräckligt och beliöfver att 

bringas till fullständighet. Han måste på en gång stärka deras 

förmåga att uppfylla sin pligt och underhjelpa oförmågan.; 

Han måste vaka ifrån sin högre plats öfver fader och moder, 

och, d er det behöfves, träda i faders och moders ställe. Och 

Staten måste nu mera erkänna denna sin förbindelse, ej blott 

med afseende på ett visst stånd (t. ex. derigenom, att han är 

öfver förmyndare för adlig ungdom, eller derigenom, att lian, till 

sin egen 



lian ock till joiKSKOian nödvändigt trader IUI en innerligare 

förhållande än förr. 

Det kan ej ha undgått läsaren, att vi, i dessa sed naste 

•våra ge mensamma betraktelser, i synnerhet uppfattat kommu
nen såsom den lokala, i gemensam gudstjenst och lära före

nade, församlingen. Orsaken är, att denna, ur den primi
tiva okristliga kommunen härledda, karakter, under alla 

vexlingar, är i allt christligt samhälle hos kommunen out

plånlig, och hos densamma allt mer måste, såsom en sam

hällets lifsprincip, utveckla sig. Men det christliga samhället 

omfattar äfven verldslig lära och verldsliga Interessen, under 

synpunkten af okristlig pligt, ju mer det verldsliga samhäl

let genomtränges af christendomens anda; hvilken ingen an

nan är än erkännandet af ömsesidigheten i mensklig rätt och 

pligt. Det är okristlig upplysning. Och sammanfattar man 

härmed, livad förr blifvit yttradt om intelligensens nöd
vändigt -vexande andel äfven i det industriella arbetet, 

så framstå den moraliska _, religiösa och intellektuella od
lingens förnämsta både medel och resultat er såsom 
folkskolans föremål °). 

Det visar sig ett stort sammanhang, så väl mellan lärover

kets högre och lägre afdelningar, som emellan läroververket 

i det hela och odlingens gång i allmänhet. Med tiden mång

faldigas både odlingens medel och resultater; och de ökas i 

samma förhållande, så att ju flere och tillgängligare odlings

medlen bli (va, ju flere och tillgängligare hlifva äfven odlin

gens resultater. Det är öfverallt fullkomnade kommunikationer, b 
som underlätta arbetets gemensamhet, och det är arbetets ge-

mensamliet, som gör arbetets frukter åtkomligare för en livar. 

*) "Deila lurer förmodligen ock meclgifvas af Tegnér; i  b var s  s c (1 vi aste 
missnöjda utfa rter hans vänner,  om också ej allmänheten (ty all
mänheten lival-licii ä r någon vän eller får behandlas såsom sådan),  
snarare igenkänna et, t  varm hjertas förtret öfver de oart er,  som fästat 
sig v id den sak, hvilken hans ungdom och mandom älskat och för
svarat,  än en otro eller ett  aflall .  Att sä förhåller sig,  derpå tviflar 
ingen, som älskar och förstår att  se i n i  <"n rättskaffens och ädel själ.  
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Just derigenoni blir det äfvcn möjligt, att den som sjelf, äf-

ven på langt när, ej innehar alla odlingens medel, likväl 

kan blifva delaktig af resultater na, och tillegna sig dem, sä 

vidt de för lians behof och bestämmelse äro nödiga. Läro

verket visar blott eu methodisk reduktion och abbreviation 

af detta stora förhållande. Folkskolan är läroverkets första, 

och tillika dess mest omfattande, afdehiing. Den kan merendels 

endast meddela de oundgängligaste odlingsmedel, —• att läsa 
och skrifva modersmålet, att räknaj sjunga, teckna för 

de allmännaste och nödvändigaste behof. Så mycket rikare 

måste den vara på livad i resultatet* ä r allmännast begrip

ligt. och användbart; och da, för att rätt meddela detta, lor

dras full insigt i dessa resultater till hela deras innehåll, så 

bör folkskolan ej heller emottaga dem ur den medelmåttiga 
utan ur den högsta bildningens hand. Detta är folksko
lans nödvändiga sammanhang med högskolanja med en 

ännu högre, om den kan finnas; och att niethodiskt och med 

afsigt utbilda detta sammanhang, blir så mycket vigtigare, ju 

mer förvillande, för en okunnig, den vexande mångfalden 

af odlingens både medel och resultater, blifver. Det får 

ej om läroböcker och undervisnings-skrifter heta: godt nog 
för folkskolan. Endast det bästa är här (såsom i flera an

dra fall) gode nog . — Att författa goda läroböcker för fol

ket i Religionslära (katekes), i moral och politik (medbor

gerlig katekes), i naturlära (bondepraktika), i fosterländsk 

och allmän historia och geografi j hörer till lärarens och 

vetenskapsmannens högsta uppgifter, •—• och är, genom 

den korthetj klarhet och kärnfullhet, som dei-till erfor

dras, ej minsta beviset på, att han både fullkomligt är 

mästare af sitt ämne, och tillika, att det blifvit folk af 

honom sjelf. 

Men läroboken verkar först rätt genom läraren, liv ar-

före denne måste till folkskolan komma ur det högre läro

verket; och han kan, om vi ej bedraga oss, så mycket lät

tare ur det andliga läroståndet komma dertill i Sverige, som 



liar antalet af prestcr ej blott är mångdubbelt större nu 

än i någon föregående tid, utan i vart land vida betydli

gare än bos våra trosförvandter i Tyskland, Danmark och 

Norrigew).  Vi ha förr fästat uppmärksamheten derpâ, huru 

väl detta öfverensstämmer med jolklärarens kall,  liksom 

med karakteren af hvad vi nyss kallat christlig upplys
ning. O m blott de större, fasta, skolorna i församlingarna äga 

sådana lärare, så är dcrmed redan mycket vunnet, och de 

kunna, genom bildande af skickliga elever, sträcka sitt  infly

tande till  de smärre, till  de, genom nödvändighet, ännu am

bulator iska skolorna och till familjerna. Sa bildas en veocehui-
dervisning i  stort,  ännu vigtigare än vexelmethoden i smått;  

ehuru vi,  om den sednare inskränkes till  de derföre tjen-

]iga ämnen, ej vilja förkasta dess användbarhet. Denna visar 

sig likväl företrädesvis uti inlärande af hvad vi ofvanlö r kallat 

odlingens första medel (läsa, skrifva, räkna o. s.  v.).  1 med

delandet af odlingens resultater kan den deremot blolt t i ll

erkännas en underordnad vigt; och i afs eende pa Religionsun
dervisningen har den i synnerhet visat sig otjenlig Eu 

*) J fr .  Lit teratur-Bladet  för Juli  1838,  der både auktori teten och be

viset  för  detta påstående finnas.  

*#) V i bifoga fö ljande yttrande af  en l ika skick!ig,  som erfaren,  prester-
l ig barnalärare,  Herr  Otdberg,  afgifvet  mot slutet  af  fö rl idné Sr,  i  en 
berättelse t i l l  Direktionen i jfver H. K. H. Hert igens af  Upland tolk
skola i  Upsala stad.  "Genom en flerårig erfarenhet  - (Herr ,  Oldbcrg 
har varit  lärare i  8 år  för et t  ganska betydligt  antal  lärjungar)  a nser 
jag mig hafva hunnit  stadga mitt  omdöme om så väl  sjelfva vexcl-
undervisnings-methodon, som dess användande på olika slags läro
ämnen, och vil l  jag nu i  största korthet  yt tra mina enskilda tankar .  
Vexe l-undervisnings-metl ioden är  en god nödhjelp j  der barnens a ntal  
är  så s tort ,  at t  läraren icke hinner sjelf  meddela undervisning ä t  
al la.  Den medgifver och åsyftar  derjemte en för första undervisnin
gen lekande och derigenom för barnaåldem lämplig behandling,  med 
beräkning a t t  s tundl igen väcka ambit ionen.  Den bi ldar  t i l i  r a sk he t  

och bestämdhet i  tal  och handl ing samt nogrann ordcnll ighet  i  all t ,  
äfvensöra de n bereder barnen t i l l fäl le,  at t ,  genom meddelande af  sina 
små kunskaper  å l  andra,  mindre förs igkomne,  k amrater ,  s je l fve v inn a  

mera säkerhet .  Dock l iar  äfven min erfarenhet  bekräftat  det  al l
männa omdömet,  a t t  vanligen denna method endast  ful l t  motsvarar 
ändamålet ,  så vida den användes vid iuöfyändet  af  mekanisk färdig-



r e f o r m  ä r  . 1  « >  " "  u  ,  .  .  , _  i  
som den has t ighe t ,  hvarmed de i  dcsssa skolor mhamtade 

färdigheterna inläras, blott leder till en lika snar glömska; 

om c°, söndagsskolan, såsom pâ en gäng repiUt.on och kon-

tinuation af vcxelskoh»., med densamma förenas, och efter 

densamma vidtager. ,  . ,, 
2-o Lärdomsskolan utmärker sig genom ett sa t alt-

ständigt meddelande af odlingens medel, att lärjungen teore

tiskt ledes till resultaterna, h vilka han sedan ager att pia -

tiskt använda, ! stället för att han i folkskolan genast emottager 

resultaterna i praktisk och användbar form. atcomssi 

lan  är derföre väsendtligen förberedelse till högskolan: 

hvilken deremot, på sätt vi redan nämnt, sjelf återverkar pa 

folkskolan, och således föreställer hjertat i kretsloppet af lä

roverket. Yi ha åt den afdelning af läroverket, som vi kalla 

lärdomsskolan, redan egnat en temligen utförlig afhandbng -), 

7~t for att lära barnen förstå och belijerta livad de läst i 

ÏÎ w- u UV*, SÄS 
uCrMrlÏ'i 'flewir Invändt söndagsmorgnarna under den kal-

»r att förklara och PE 

de vigtig aste af relig ionens . yid  Direktionens sista 

far» 
för  den 

;C D  i  förening härmed hoppas jag v inna andra fm dt  lar ,  som 
'  b rnfLfåtran äro af yttersta vigt. Raskheten ! skolan » rart» 

?Aî« — D" •—* ÏX" '.r, ,l"™ 
eifyer  icke lugn ef ter tanka.  De tysta  t immar,  da hela  barnaskarai  

s i t ter  s t i l la  för  a t t  höra och behjer ta  lärarens 

och förmaningar ,  s kola ,  jag ho ppas och önskar  «  

känslor ,  leda t i l l  barnsl ig  sedesamhet  och n o < ^  ̂  m e .  
omständigheter  förbises  af  vara  fo k  a iare ,^^ .  ^  ̂  m i n d l . e  

thoden någon gang««v»Ugcn^„ .änksamhet  hos den lägre  folk-

nian va an c  u t  i  uppgif t  måste  väl  vara ,  a t t  bi lda barnen t i l l  
klassen.  L.uaiens f .  D en står  ock väl  t i l lsammans med 
fromma och förs tåndiga CIIUHI . . 
den andra,  af  a l lmänna rösten högt  påkal lade,  a t t  

d  

äl. j detta afscende nödig med vexelskolorna: l ik -



Ii vilken vi bär åberopa, och om k vars hufvuddrag vi en

dast korte!igen vilja påminna. — De voro: — att liksom Lä

roverket i sitt kela visar en metkodisk reduktion af upplys

ningens process i samkället tili det uppvexande slägtets bästa, 

sä visar sig denna rationella reduktion sa mycket nödvändi

ga! e i Läidomsskolan, ju mangfaldigare, med odlingens me

del, de lätoämnen bliivit, som der fordra inträdej -— att en så

dan reduktion i sielfva verket är lika möjlig- som uödvändic: 
• ' O  ö  "  

•— och att derigenom de särskilta skolor, som man ut-

märkt under namn af Real-skola och af egentlig Lärdoms
skola, i sjelfva verket kunna oeli böra sammanfalla j pä 

sätt, som i nämnda uppsats är föreslaget, —• Till dessa sat-

sei äga \i kär blott utrymme att bifoga ett par anmärknin

gar, den ena angående det kela af förslaget, den andra an

gående en särskilt del deraf. 

Redan den omständigheten att Sverige, i motsats mot 

Tyskland, ej äger livad der kallas Real-skola ,  eller åtmin

stone blott första uppränningen dertill i våra Apologistier, 

ock att således ena hälften, af livad som skulle förenas till 

ett fielt, Ii os oss knappt kan sägas existera0), är en ej ringa 

svårighet vid inrättandet af det hela. Att den likväl ej är 

oöfvervinnelig, har en af Sveriges biskopar*0) visat, hvilken 

till den stora förtjensten att, i den af Konungen tillförord

nade komitéen till granskning af Undervisnings-verken, redan 

ha framställt idée» af en sådan skolans helhet, lagt den ännu 

större förtjensten, att i det stifts undervisnings-anstalter, hvil-

ket åt hans vård är anförtrodt, bafva banat en lycklig vä"• 
v ö O 

äfven för verkställigheten, — visserligen under modifikatio

ner, egna för hans uppfattning af saken, men om hyilka jag 

*) Alt genom exempel af s kolor, tillhörande denna läroverkets andra 
hälft, ett begrepp om den må väckas och spridas, måste göra det 
önskligt, att sådana, ti ll en början, äfven särksill finnas. Men just 
deras utbildning leder i vår tanka till förening med den omfuU 
tände lärdomsskolan, hyaraf reaj-skolaii b lottar en beståndsdel. 

**) Biskop Agardh. 
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föga finner mig berättigad att tvista, då här både tanka ocli 

verkställighet gått tillsammans. — I Tyskland, — der Realsko

lan längesedan är inhemsk, men der man i allmänhet erfarit 

ringare både lif och til lopp i dessa skolors högre klasser") 

(i vår tanka ett skäl mot förslaget att just afsöndra dessa 

såsom egen real-skola, och ett bevis för vår sats, att de 

bäst trifvas tillsammans med undervisningen i den högre lär— 

domsskolan) — i Tyskland, säger jag, har fordran af den

na gemensamhet och enhet i en, reulstndierna äfven omfat

tande, lärdomsskola allt mer börjat göra sig, både theoretiskt 

och praktiskt, gällande; och då, i de sednaste oss tillgäng

liga underrättelser, vi finna vid gymnasier i Braunschweig, 

Dresden, Düsseldorf, Ulm, Berlin, Salzwedel, Stralsund, Gu

ben oc!i Potsdam en sådan förening af högre Real- och Lär

domsskola, fast på olika sält, verkställd, sa saknar redan 

tanken ej erfarenhetens prof 

Don omständighet, till hvilken vi särskilt vilje återkom

ma, är den sena —- i mångas tanka alldeles för sena — början 

med Latinen; livilket språk vi deremot, ifrån och med tredje 

klassen, ansett böra vara gemensamt läroämne för hela skol an. 

Vi finna i en af Tysklands bekantaste lärda tidningar följande, 

om också ej i alla detaljer dock i det hela fullkomligt ined 

vår överensstämmande, mening om latinläsningens början. 
"Utan tvifvel kunna intill trettonde året elevcrne af lärdoms-

och industri-skolorna njuta lika undervisning. En ändamåls

enlig Religionslära såsom grundläggning, naturhistoria, så 

mycket som är nödigt att derpå väcka uppmärksamheten, 

*) Jfr Dot offentelige skolcvœscns i afskillige lydskc stater, 
tilligeined ideer tilt  ea reorganisation af det ofientelige skotevresen i  
Kongerigct Norge af Fr. Moltke Buggc, Christiania 1839, 3 T:r • 
ett ganska förtjenstfullt arbete, det bästa jag känner om det tyska 
skolväsendet, och i  grundlighet och pålitlighet vida öfvertiäffande 
deu berömde Cousins framställning deraf. 1 väv bufvudsakliga grund
sats instämmer likväl ej den Norske f örfattaren, eller rättare är skilj

aktig i  fråga om medlen för målet. 

**) J fr Blätter für Littcrarisclie Unterhaltung d. 14 Nov. 1839. ? 



grundlig grammatikalisk undervisning i modersmålet *) och i 

elementerna af geometri och arithmetik, samt öfning i fri

hands- ocli planleckning bilda en lärjunge, som efter det 

13:de året, sedermera endera i den industriella eller den lär

da riktningen kan göra raska framsteg. Alla invändningar 

häremot al det klassiska systemets anhängare nedslås af er

farenheten. Hvem liar ej i de Saxiska skolorna ofla nog haft 

tillfälle alt iakttaga, huruledes 12 till 13-årige bondgossar 

utan all kännedom af gamla språken, inom ett eller tvä ar, 

deri öfverträffa sina kamrater ur staden, h vilka ifrån 8:de 

året blifvit plågade med Latin och Grekiska? Insigtsfulle 

skollärare ha redan så ofta gjort försöket, all man ej vidare 

borde tvifla pa lämpligheten af en sådan förändring i vår 

skolundervisning — Jag tillägger, såsom uttryck af min 

egen fasta öfvertygelse, att vid de n höjd, h vartill den rationella 

språkläran nu hunnit, en för ungdomen grundligt bildande 
språk-undervisning kan gipvas i och genom hvilhet bil-
dadt språk som helst; så att språkens komparativa vigt 

alldeles ej kommer att bero på det barnsliga företrädet i af-

seende på frågan: med h vilket skall lärjungen, näst efter 

modersmålet, börja? — utan på språkens verkliga värde, 

sådant delta i deras Litteratur uppenbarar sig. Ilvilket 

jag ock oförgrip]igen förmenar är den rätta klassiska or
todoxien. 

3:o Folkskolan är genom sin karakter elt helt för sig. 

Inskränkt till meddelande af de färdigheter, som utgöra de 

allmännaste odlings-medlen, måste den likväl tillika i sig upp

taga odlingens förnämsta resultater i populär form; och denna 

folkskolans beskafF^ihet kan, till hvad höjd läroämnena inom 

den ock må drifvas, dock ej väsendtligen förändras. Odlin-

*) I  vår tanka ti l l ika äfven i  ett främmande språk, hvarlil l  vi före
slagit  det Tyska. 

**) Recension af Code Universitaire,  or lois,  statuts et  règlements de 
1 Université de France uti  Ergänziuigs-blätter zur Hallischeii  Allg. 
Litteratur-Zcitung. Julius 1838, N. 62. 



gens resultater kan tleu ej sjclf theoretiskt für arbeta-, den 

måste emottaga dem till praktiskt bruk. Likväl är ej detta 

så till alt förslå, som skulle detta emot tagande vara blindt 

och blott passivt. Den sista reduktion af ett odlingens re

sultat är den, hvarigenom det göres skickligt att blifva all-

egendom ; Och profvetj huruvida denna reduktion lyc-man 
kats, är alltid en appell af den särskilda vetenskapen eller 

konsten till det gemensamma behofvet, känslan, omdömet, 

med ett ord till livad som kallas sens commun eller sunda 
förnuftet. Detta blir visserligen äter, genom inflytelsen af 

vetenskap och konst, allt mer upplyst; men att det sjelf före

ställer en förmåga, eller rättare en sammanfattning af förmö

genheter, som pa en gang uttrycker det högsta och det dju

paste i det menskliga väsendet, ses deraf att de störste re
formatorer äro (le j som opererat direkt pä allmänna 
omdömet och känslan. — Det kommer deraf, att de sjelfve 

varit lefvande personliga representanter af dessas innersta och 

högsta krafter — menniskor , som verkat pâ menniskor j 
derigenom att de uppenbarat det bättre och ädlare i mensk-

ligheten. Det är denna verkan från själ till själ, från hjerta 

till hjerta, som stundom, lik en ljusstråle, går genom historien. 

Man igenkänner derpå de moraliska och t el i gl ösa i ef o t -
motorerna; — och då desse, de högste al alla, alltid dragit 

sin sak direkt inför folketså är svårt att påstå, det de 

misstagit sig om forum. 

Lärdomsskolan är deremot ett helt för sig", endast i för

bindelse med högskolan j som är dess mål och fulländning. 

Så vida den förra ännu blott är förberedande, saknar den 

en sjelfständig karakter. Den får denna endast genom den 

sednare. Lärdomsskolan går ut på att meddela de färdighe

ter, som äro odlingens medel i all den utsträckning, som for 

dras, på det lärjungen i undervisningens högsta stadium må 

sjelfverksamt kunna tillegna sig odlingens resultater. Denna 

sjelfverksarnhet för utsattes väl vid all undervisning, men i mer 

och mindre grad; ty i de förberedande stadierna måste lär-



jungens minne, känsla och inbillningskraft taga mycket pa 

förskott, som han först sedermera lär sig att i sitt samman
hang fatta och första. — Ljuset af det högre sammanhanget 

i menskliga sakerna uppgår hos en livar med aningen af den 

högre menskliga sa in häl I i glielen, om hvilken vi talat. Det 
är denna aning j som f yller ungdomens bröst. Det är en 

epok i lifvet och en stor förvandling. I stället för att i b arn-

domsaldern det högre för lärjungen endast finnes genom lä

raren, som meddelar det, omvändes nu förhållandet. Lära
ren sjelf gäller endast genom del högre, livar s tolk 
han ar. Hans förhållande till lärjungen är ej mera blott 

ett faderligtj — det blir ett broderligt— om också alltid 

den äldre brödrens till den yngre. 

Det låter såsom vi skulle tala om skolanj — och vi 

tala om menniskoslägtet, som också har sin skola, i hvil

ken den nämnda epoken redan framtiädt. Ty, da tiden vardt 

fullbordad, kom den sanna menniskan} — Guds Son och 

menniskans son — i verlden; och i uppenbarelsen, att han 
var vår broder, lärde menniskoma känna hvarandra såsom 

bröder. Med detsamma gaf han äfven vetenskapen lös * ) 

undan all yttre myndighets bojor; och om fribrefvet sent 

blifvit förstådt, så är det likväl längesedan gifvet. 

Högskolan är den ort i undervisningen der ve
tenskapens fribref göres gällande. Det lyder pä sannin
gens frihet. Och han, som gaf det, visste väl att förlika 

den djerfhet, som ej fruktar för några följder, da den är 

på rätta vägen stadd, med den ömhet, som ej ens vill sön

derbryta en krossad rö, ännu mindre förarga den fromma en

falden; för Ii vilket han äfven uttryckligen varnar. —. livad 

är det, hvari denna djerfhet och denna ömhet, långt ifrån 

att vara sins emellan fiendtliga, tvertom innerligen samman

stämma? Det är på bägge sidor samma enfaldens sublima 
tro j — som är Öfver konsiderationerna, — som aldrig ett 

*) Sanningen skall göra eder fri. 
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ögonblick betänker sig i fråga om sitt förhållande till det er-

kändt rätta och goda; emedan det bästa alltid för öfverty-

"elsen är lifligt närvarande, — som öfverallt afser det vä-

sendtliga, det eviga, i stället för det tillfälliga, det timliga, 

som lik de förste christne, ej vill veta af någon kompromiss 
som med samvetet, det vare sig i handling eller lära, 

förmenar att, i ena som andra afseendet, verlden ej behöfver 

något fusk till sin välfärd; emedan denna sublima enfalld tror 

pâ en Gud, en Försyn. Det ödmjukaste sinne, det djerf-

vaste mod, den högsta vetenskap, den enfaldigaste sannings

känsla äro lika enkla storheter i denna tro, i hvilken at-

skilnad ej finnes till personen. Kärleken och sanningen äio 

bada lika aflägsna från trotsigheten, som de förkasta det så 

kallade fromma bedrägeriet. Ty det finnes ingen sann 

kärlek, som ej är sanningskärlek. 
livad vi sagt, om högskolans och folkskolans innerliga 

förvandskap, har genom d e s s a  betraktelser blifvit ställt i ett tyd

ligare ljus. Vi draga deraf cn annan vigtig följd, att, nem-

lio-en, det företrädesvis praktiska i det menskliga vetan
det ligger i dess högre ideella, ej i dess lägre materi
ella, del, och att, om den högre praktiken, — den moraliska, 

den religiösa, — fattas,.Jen lägre med alla sina konstei ej kom

mer långt, ulan endast sprider och söndrar sig fruktlöst och 

rastlöst — i alla möjliga riktningar; besannande språket, att 

menmskan lefver en liten tid och är full af orolighet. 

Sammanfatta vi, under namn af de moraliska Vetenska
perna, vetandets högre ideella innehåll och föremål,  så är det 

endast i närmaste förening med dem, som de fysiska veten
skaperna, h vilka vanligen företrädesvis kallas de praktiska, 

erhålla, både i och för sig sjelfva och i anseende till sin 

theoretiska grundläggning, lit och rätt hållning. Alt de först

nämnde äro af en högre och allmännare praktisk natur, ses 

äfven af deras naturliga förbindelse med historien, som för

varar odlingens stora praktiska resultaler. Der/öre ha vid hög

skolan de moraliska vetenskaperna ej blott" etabl erat sjg såsom 
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theori,  «tan tillika der intryckt sitt  sammanhang med det hög

sta praktiska, som visar sig i ett  samhälles religion, laöstift  

ning och helsovård. Teolog juridik, medicin äro de hö
gre praktiska vetenskaperna, alla utmärkta genom sitt  inne 

liga sammanhang med filosofien, som äter är de moraliska 

vetenskapernas hjerta. Detta stora, på en gâng^ vetenskapliga 

och praktiska, sammanhang är högskolans idé såsom läio-an 

stall:; och den, som i Uiro-anstalten spränger detta sam

manhang, Jörderfvar den. 
Det är ett vanligt inkast att,  genom bade odlingsmedlens 

och odlingsresultaternas förallmänligande i var tid, högskolor

na upphört att representera nämnda stora sammanhang, som 

vida fullständigare genom bokprässen skall representeras. In

vändningen påminner om den fördom, som endast kan länka 

sig den högre menskliga samhälligheten, såsom nödvändigt u pp

löjande den särskilta sociala korporationen *). Högskolan är 

äfven en sådan, och den högsta i läroverket. Dess formella ka

rakter utgores af muntlig, personlig lära för en till  mandoms 

kraft mognande ungdom; h vårföre ock läraren, såsom vi ie 

dan anmärkt, här står till  lärjungen ej blott i  ett  iaderhgt, 

utan äfven i ett broderligt förhållande. Det är denna person
liga vexelverkan, emellan läraren och en för vetenskapens 

fordringar redan känslig ungdom, som i f r å n  boklärdomen, med 

sin blott läsande publik, skiljer den akademiska. 1 allmänhet 

kan ingen del af läroverket utan den personligt verkande lä

raren tänkas, och minst kan han undvaras, der fältet för hans 

verksamhet är störst.  Universitetet ) kan derföre ej hellei 

förflygtigas blott till  en allmännelighet, som är öfverallt  och 

ingenstädes. Det är nödvändigt äfven en lokal-korporation, 

ehuru af en allmän och fri natur. De medeltidsdrag univer-

15 Jfr ofvanför,e ,s. .241. ..ni s 
**) Om denna benämning af ålder äfven ägt en skiåaktig bernai e se, 

är det tilcväl e j en sådan betydelse, utan den universel la  tendensen, som 
uttryckte sig i uppkomsten af dessa, med tredje ståndet egentligen samti

diga stora, vetenskapliga korporationer, som i dem var ocli ä nnu ai 

väseutUliga. 



gçW^tandighet utan henne lätt 

Isy^gteklig forskning är pä 

;lieteii%?wgtigaste frågor: livad 
KKä^tSmll jag hoppas? — 

Fribrçâ^pil 

sitetet, 'såsom korporation, nu mera har att aflägga, —och i 

Europas mest civiliserade länder äfven till den grad allagt, att 

dessa drags bibehållande på några ställen blott kan anses så

som en anliqvitet, — äro egen jurisdiktion — så vida den 

ej blott är disciplinär — och egen financial administra
tion. Men en vetenskaplig, genom muntlig lära <verk~ 
sanij korporation., hvaruti, såsom i en brännpunkt, alla de sar-

skilta i iktningarna af hela läroverkets arbete sammanlöpa, och 

h varifrån de sedermera i praktisk verksamhet sprida sig — 

är och bör ett Universitet vara *)• 
Det är endast de huvudsakligaste punkterna af vart rika 

ämne, som vi ku nnat vidröra. Detaljerna måste vi lemna der-

bän, då vi för dem sakna utrymme. I h vad riktning och 

ordning de enligt vår åsigt ordna sig, inses dessutom lätt, och 

skall äfven vid tillfälle ådagaläggas. En slutsats af det redan 

sagda återstår att draga. Vi lia insett den stora betydelsen 

af&det personliga förhållandet emellan lärare och lärjunge vid 

högskolan. Skulle icke således ömsesidigheten, (till hvilken 

vi "i vårt blad så ofta återkommit), äfven i den akademiska un

dervisningen också verkligen böra göra sig gällande? Visser

l i g e n !  __ ; och se här, huru vi förestä lla oss förhållandet! — Man 

har tvistat om företrädet emellan det Iärosätt, h varigenom ämnet 

*) Man tan liäraf sluta till författarens tanka om alla sondringsprojekter 

i afseende på högskolorna; — söndringsprojekter, för hvilka samtliga 

clen mening ligger till grund, att göra högskolan till blott filosofisk fa

kultet, såsom det kallas, men derifrån afsöndra de praktiska fakulteter

na, såsom special-skolor. Hvilket kan hafva till följd, endera att dessa 

afsöndrade anstalter nedsjunka till handtverk utan anda, eller ock träda 

i öppen eller tyst opposition mot de från dem afskilda moraliska veten

skaperna, och söka en falsk sjelfständighet med att usurpera filosofiens 

rättigheter utan filosofi. Ty filosofien, ej blott såsom elementär och 

förberedande, utan genom sin i all vetenskaplig utveckling verksamma 

anda, och i sitt sammanhang med de praktiska fakulteterna, ar till 

den grad den rätta representanten af den vetenskapliga sjelfständigheten 

uti alla högre ämnen, att denna 

antager en falsk ställning. 

henne förnämligast stäldt; 

kan jag veta ? — hvad bö r j 
äro hennes föremål. 



R ät tels er. 
I N:o 7, Sid. 126, rad. 1 står:  Westgötalagen läs:  Östgöfalagen 

JN:o 11, sid. 222, rad. 2G uppifr. star:  dâ värdet deraf (Svenska fa
brikernas tillverkningar) år 1833 endast utgjorde 7,975,797 R:dr — läs: dä 
vurdet deraf är 1825 endast utgjorde 7,973,797 R:dr. 

I N:o 1 2, sid. 238 rad. 2 uppifr. står:  lydelig, läs:  lyckelig 

" " » » kan, ,, kan han. 

S T O C K H O L M .  P .  A .  N O R S TE D T  «  S Ö K E R .  

föred rages oafbrutet af läraren, och det, h varigenom' det sam

talvis emellan lärare och lärjunge diskuteras. Bägge tillhöra 

i vår tanka väsendtligen den akademiska läromethoden, och vi 

se ej, hvarföre ej ät bägge i undervisningen skulle tillerkännas 

lika rättigheter. — Hvilket i var tanka lämpligast skedde, om 

j öreläsning och profiling (en akademisk lärares nu åtskilda 

pligter) så förbundos, att cdl examen och tentamen skedde 
offentligen och efter hand pä der till bestämda före
läsningstimmarj samt omvexlande med föreläsning på 
de öfriga lärotimmarna. Bade tentamens- och examens

väsendet vore derigenom införlifyadt med den offentliga aka

demiska undervisningen, i stället alt nu utgöra ett biverk, 

som allt mer hotar att forqväfva det vasendtliga, 






