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§. i.

ledan månnifkorna til befrämjande af
| enfkildc trefnad och allmän vålmå-
| ga affagt (ig fin naturliga frihet och
| trådt i en Borgerlig fammaniefnad ,
£ få hafva de dels efter orters- åtfkiili-

ga befkaffenhet, dels ock efter fårfkil»
te egna böjelfer nu nyttjat et, nu et annat medel,
a£ befåfta lin fåilhet och lägga grundvalar för Ri-
kens och Samhållens vålmågo och béftånd. Sam-
hållen fom endaft förtröftat på egna inbyggares
talrikhet, igenom hjeltevårk gjort många inkråkt-
ningar och på vidt aflågfna orter fkurit blodiga
lagrar, de hafva omfider med egen ftyrka tilredt
fjättrar för fin frihet. Samhållen fom mått
fökt ftyrka i väl afvågde förbund och mycket til-
trott lig niågtiga grannars belkydd, hafva faknat

i A hjelp
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hjelp når de båft behöft biträde. Samhållen fom
anfett penningar och rikedomar endaft utgöra en
Stats ftyrka och välmåga, de hafva funnit defle
medel, för fvaga, vaklande och otilråckeliga at
vinna en få ftor affigt. Däremot hafva alla folk-
flag och Borgerliga Samhållen, ftörre eller mindre
rönt den oryggeliga fanning, at Inbyggarenas kår-
lek för dygd och ofmittade feder, år det grundfå-
fte, hvarpå alla fordna våldigheter bygt deras råt-
ta fållhet, ftyrka och tilvåxt.

Når en ädelmodig anda uplifvar en Stat, når
månnifkokårlek och naturliga Lagens efterlefnad rö-
jer fig i Inbyggarens göremål och förehafvande; når
nit för allmänt väl förent allas hjertan, at ålfka
Fofterlandet, dår åro Lagarne aitid i fin helgd
och drift; dår finnes en beftåndig trefnad och vål-
mågo inom Samhället och en allmän otvungen
högaktning utom des grånfor.

§. 2.

Alla Borgerliga Lagar hafva til hufvudånda-
mål Statens allmänna fållhet; denne beftår åter i
en okrånkt borgerlig frihet, nödig ftyrka och för-
mögenhet , famt i allmän orubbad fåkerhet för
Inbyggarenes lif åra och egendom. («)

Ät vinna få ftora affigter dårtil, kan altfå ej
finnas låmpeligare och kraftigare medel ån förnuf-
tiga Lagar och goda feder, fora böra med ge-

men»
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irienfam ftyrka vifa håruti fin verkan; komma ej
federne Lagarne til hjelp, blifva de båfta Lagar
utan all kraft och verkan, åfven fom dygd och
feder ej kunna vara til, i fall af Lagarne månni-
fkors gärningar icke ftyras och ledas til en rått
dygde öfning.

Det år altfå underligit, at den lårda och an-
nors ftora mannen MONTESQUIEU få mycket ir-
rat fig om de råtta medel til et Samhälles beftånd
och trefnad , når han fordrar dårtil endaft goda
medborgare: men ej dygdiga månnifkor.(£) Den
fom håift något känner månnifkohjertats befkaf-
fenhet, och vet huru menniikans naturliga orolig-
het och medfödda onda begårelfer leda til at vån-
da up och ner på all borgerlig ordning, frihet,
ftyrka och fäkerhet, den kan lått finna, huru fvag
och orimmelig en fådan tanka år. Ville man ock
glömma bort, alt hvad om orfakerna til Rikens
ftigande och fall år teknat i Håfdahandlingar och
allmänna tideböcker, få må man endaft fe in uti
enfkilta hus och flågter, och betrakta hvad dygd
och odygd haft för verkan på hvardera, månne ej
erfarenhet, ovåldughet och fanning tala öfverljudt,
at de ock därefter varit fälle eller ofålle ? Och fom
Samhållen ej åro annat ån en famling af fiere en-
fkilta hus, få gäller ock detta om Riken och Sta-
ter i gemen.

Man fråge Babylonier, Meder, Perfer , Affyrier,
Å'gyptier t Greker och Romare om orfakerne til de-
ras Staters trefnad och des beftånd, alla fvara

A % med
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med en mun, at deras ftora välde och en ftacJ-
gad trefnad hos dem tagit til eller af tillika med
deras dygdeöfning. De båfta Romerfka Håfdetek-
nare tälja ock denna Statens upkomft ifrån en
tid> fo>n måft var ymnig och fruktfara på dyg-
der. (X).

(/i) I Svea Kunga cch Höfdinga Sfyrelle heter det: ok
tbet 'År allmogens iif ok blilfa ok gagn ok giAdh hafva
frid ok frätfe ok goda fiimja inbyräis.

(*) Montesquieu F esprit des Loix livr. ll f. Chgp. Vly
och oanfedt han Livr, V.- Chap. 11. d. 111., i vifst af-
feende anfer dygden fåfom et nödigt medel til främjan-
de af Statens väimågo i DemacratHka och Ariftocrati*
fKa Regeringar, få förklarar han dock Livr. 111, Chap.
VI» a£ han därmed ej annat förflår, än kärlek och
omhugsnad, för bibehållande af lika rätt och lika för-
moner, hvilket ingen ting mindre än enfamt kan anfe*
för grund til alla de feder och dygder, fom rij främ-
jande af en Stats rätta Yälmågo äro oumbärliga.

f\e) Saiustius in bello Catilinarlo, Livius libr, 9, Cap',,
16, PoWEius Libr, 6, Cap. 14,

i. 3'

At jämte göda Fägar et Folkflags dygd och' o*
fmittade feder altfå åro de råttafte och faftafte
grundvalar til Rikens trefnad och beftånd, därom*
år ej tvifvel. Önfkeligit vore at dygd och goda
feder vore äfven få allmänna i Borgerliga Sam-

fund
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furtcl, fom de åro oumbärliga medel til deras farr»
fkyldiga vålmågo; men detta vore at föreftälla (ig"
et af Plato inbillat Samhälle j dygden har fållan
allmänt fatt hårika och råda i männilk.o bjertan.
Man har i alla tider nödgats lefva ibland Romuli
(lödder, det månnifkliga okynnet har beklageligen
i alla tider utbruftit i odygder och lafter: men fe
vi hårhos uti tideböckerne tilbaka, få märker man,
at defie månnifkoflågtets mifsfofter och fkamfläc-
kar , de hafva dock på viffa tider och hos vifta
folkflag til eller aftagit, alt efter det man mer el-
ler mindre varit vakfam at hindra och mota le-
dernas allmänna fördärf i landet. (a)

Ingen refva år farligare i en Rikskropp , ån
feders allmänna fördårf; intet brådftörtar och på-
fkyndar häftigare de mågtigafte Staters fall och
allmänna fördårf än de; intet utlåndfkt våld, in-
ga talrika beväpnade hårar förmå med den (tyr-
ka bräcka murar och öfverrumpla de ftarkafte få-
ften, fom egna Inbyggares öfverhand tagande la-
fter och odygder. Når gudlöshet fördrifver from-
het och årlighet ur landet; når ©rättrådigheten fät-
ter fig i domfåfet; når lårdom och vetenfkaper
föragtas; når lafterne rycka tygelen från förnuf-
tets hand; när en rik mera allmänt åras af fol-
ket* ån en dygdig och årlig man; når den fom
båft kan bedraga, hålles för den klokafte; når
blygd , tukt och ärbarhet anfes för obelefvenhet
och en trålagtig ftrånghet j når arbete hålles för
nedrighet och fkam " når upriktig kårlek för Fo-

A 3 fter-
i
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fterlandet utflocknåt, i de måfta inbyggares hier-
tan, och i des ftålle de låga af egennytta, hög-
färd och åtrå efter allahanda vållufter; når publi-
que fyfslor förvaltas mera af fruktan, ån af en fri-
villig nit och godt hjerta; når et folkflag trampar
egne lagar under des fötter, då fkönjes klarligen,
at (kadeliga våtfkor fått öfverhanden i Statens
kropp, defs frihet, magt, herravälde och atvfeende
ligger då i fiåltåget och hämtar fifta andedrågten,
och hela byggnaden ramlar omkull vid minfta vä*
derpuft.

Når fördenfkull en C/ESAR vil lägga Staden
Rom under (ig, få låter han förft fylla henne med
lafter; når PHILIPPUS (kal underkufva Grakerne,
få inföfver han dem på alt fått i deras (inliga nö-
jen. Så fnart en AUGUSTUS och TIBERIUS an-
vånda (ig til nytta de förnämas lafter i Rom, och
menige man får panem ér circenfes, eller för dem
tilredes bröd och luftfpel, blifva de ftraxt måftare
af folkets frihet (*). L)en Italienlka CATHARI-
NA iDe MEDICIS, ler fegrande, då hon förftår
fig få lått kunna fnårja Franfyfka Hjeltarne med
muficalifka concerter, baler och (it fköna fruen-
timmer(o, och en MAGHIAVELL gör en ej o-
grundad Statsregel; då han fager, at når man vil
hamnas på et fiendteligit land, få år båfta medlet,
at man där införer allahanda lafter (d). Ingen be-
lägenhet år altfå för Borgerliga Samhållen vådeli-
gare eller åfventyrligare ån federnas allmänna för-
dårf i landet; ingen fak kan vara i anfeende til

deras
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deras fållhets beftånd af ftörre vigt ån denna; in-
tet ämne fordrar ftörre varfamhet och granlagare
underfökning ån detta; ingen ting förtjenar ftörre
upmårkfamhet, ån at vidtaga medel, at kunna
damma en få allmän fyndaflod, fom af (lika ore-
na källor upqvåller.

Natur och lycka hafva ej gynnat mig med få
flora fnillegåfvor, fom til detta vårda ämnets ut-
redande fordras, åfven fom min ålder ej ån kun-
nat lämna mig det ljus och förfarenhet, fom där-
emot fvarar: men fom allmänheten har rättighet
at fordra af mig redo, huru vid detta Kongl. Lå-
rofåtet, jag anvåndt min tid; jag ock nu mera
(kal fatta min fot på den vådjoban , hvareft jag
fkal blifva min egen ledare, och dår dygd och
goda federaltid åro de påliteligafte vänner och
båfta rådgifvare , få har mitt val ock fkåligt fallit
at nu hälft underföka om de medel, hvarigenom
dygd och goda feder i Samhållen må bibehållas.
Om min ovånda hand ej rått och nog tilråckeli-
gen kunnat affkildra befkaffenheten håraf; få tåc-
kes den bevågne Låfaren benågit anfe, at vid det-
ta ämnets utförande, ej hos mig varit få mycken
brift på välmening och et godt hjerta> fom i an-
feende til vidftråckt lårdom och kunfkap, han hår
mycket torde fakna.

(4) Om Epoquer af tiltagande lafler få yttrar fig tå-
lige Dotfor Luther i Tom, 9. Altenb. p, m. 673.
rätt artigt, fåledes , äts Xvtifs man Tvebi, dafi fdier alle

Véliher



8
Pvhber in alten tanden iihsr 10 jahr bit threr Zucbt stad
guten Difciplin, Tugend und ebrbarkch tticbt bltibtn*

{b) När Tacitus befkrifver huru det ftod til i Rom un-
der Augusti tid, få fager han: übi milhem doms, po-
pulum, ännona , tunäos duicedine otii peliexit _ infurgere
pauiarim munia , fenatus magiflratuum, legtm in fe tra<*
bere nullo adverfante - . -
czteri Nobilium, quanto quis fervitio promtior , opibus ö*
bnnoribus txtollerentur. Och virl Tibeb.ll filtrade til
R geringen , fä hette det: At Roma ruere in lervitiutx,
tonlnles , paires, equttes, qnanto quis iltujlrior tanta mA*
gis falft ac fsfltnances.

(t) Perefixe Hiftoire de Henry le grand, pag. 64.
(d) Machiavellus Libr, I, de republica cap. 17, yy.

§. 4.

At månnifkorne ej kunna lefva blifva, och va-
ra fålie , utan vida fkyldigheters utöfvande och
fullgörande, emot GUD fåfom det högfta våfendet,
fig (ielf och andra månnifkor, det år en allmänt
årkånd fanning: och fom råttefnöret til delTa fkyl-
digheter år antingen GUDs uppenbarade Ord, Na-
turliga Lagen eller ock de Borgerliga Lagarne;
få blifva ock månnifkliga fkyldigheterne alt häref-
ter, af fårfkildt art och befkaiienhet.

En åhoga och färdighet at efter Lagens råttefnöre
fullgöra fina (kyldigbeter, det utgör feder eller dygd.
Når deflelkyldighecer utöfvas efter Guds uppenbarade

Ords
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ords förefkrift få kallas de Chrifteliga feder eller
dygder* fullföljes de efter naturliga lagens utftak-
ning, få de namn af Philofophiik dygd eller na-
turliga feder; men fullgjöres de åter efter borgeli-
ga lagars råttefnöre; få kallas de borgeliga feder
eller dygder, De förfta och andra (lags feder åro
ej föremål för närvarande af handling, utan de
borgeliga federne, och föritås med allmänna Seders
fördårf, allmän inbyggarenas kaSfinnighet, tröghet
och efterlåtenhet, at efter lagames förefkrift full-
gjöra fina fkyldigbeter. För medel, at hindra och
mota Seders allmanna fördarf, kan altfå anfes alt
det, fom afböjer och förekommer kallfinnighet och
efterlåtenhet af lagliga fkyldigheters fullgjörande:.
men at i anfeende til borgeliga famhållen få när-
mare redighet om alt detta, få är förut nö-
digt, at veta, hvilka gjerningar vid Laga fkyl-
digheters utöfvande hårfiyta af förftåndet, och
hvilka af viljan, famt bvad borgeliga lagarne
fladga i anfeende til Religion, inbyggarenas en-
fkika lefnad, och hvad de påbjuda i anfeende
til öfverheten, medborgare och famfundet i ge-
men.

Hvad de Seder angår, fom hårfiyta af fdrflkn-det, och hvilka annors bära namn af virttttes in-
telleéfuales, eller förftåndets dygder, få beftå de i
lärdom och allehanda nyttiga kundfkaper, fom ä-
ro fölgder af förnuftets upodiing, famt kan intet
famhålle utom dem hafva beftånd; Borgeliga lagar-
ne kunna dock icke vidare ftrackja lig til vård och

B fram-
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främjande af deila feder , ån at lemna Inbyggare-
na goda tilfållen at inhämta flika kundfkaper, och
at igenom belöningar upmuntra til framftcg dåru-
ti. Når okunnighet och Barbarie upfyldt ett land,
och når där faknas kundlkap i nyttiga borgeliga
näringar, lamt där finnes brift på lårdom, vetten-
fkapef och nödig infigt vid publique fyllor och
ämbetens förvaltning* då åro de feder allmänt
för därfy ade i famhållen , fom huniyta af förilån-
det-

Seder fom härröra af viljan, hafva ej mindre
om irke ftörre verkan på famhåliecs väl, och til
deffe höra hufvudfakeligen Gudsfruktan, rättrådig-
het, redi>ghet, måttelighet, kyfkhet, arbetfambet,
tapperhet, karlek för Fofterlandet, och ömhet för
fina likar, med (lere andra (lika dygder. At 6f-
verheten i borgeliga famhåilen (kulle kunna för-
pligta underfåtarena til deffe dygder eller feders ut-
öfiirng för deras invårtes värde och förtråffelig-
bet (kull, ået kan uke förväntas; alt hvad härvid
efter borgeliga lagars råttefnöre kan åftadkommas,
det beltär dåruti, at inbyggarena förbindes, at t
agttaga utväxtes anftåfd ghrten, och at de ej må
uröfva fådane gjerningar. fom kränka d;:n allmän-
na borgeliga friheten, hindra famfundets allmänna
nödiga dyrka och förmögenhet, och bvilka kunde
rubba den allmänna trygg och fåkerbeten. Hvareft
inbyggarena under allehanda fken och liftiga up-
tåg undergråfva borgeliga lagars ftyrka, famt ef-
terlåta och undandraga tig. fuilföigden af dem, där

röjer
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röjer (ig ett allmänt fördårf af de få kallade Mo«
ralifke feder.

I anfeende ti! Religion eller de plikter, fora
efter borgeliga lagar böra bevifas GUD, fåfom det
fullkomligare och fjelfffåndigafte våfendet, famt all
timmelig och andebg vålfignelfes och fållhets ur-
fprung, få år ej borgeliga lagars föremål Religio-
nens kundfkap och defs grundval, utan endaft om-
forg för defs vidmakthållande igenom anfiåndig och
behörig ordning , vid den utvårtes Gudstjenfien ,
®ch at igenom vakfamhet för kåtterie och GUOs
Namns förfmådelfe, famt upmårkfamhet öfver böc-
ker och (krifter, hvilka rörande Religion utfpri-
des, en fann GUDs viljas kännedom må hållas
obefmittad ifrån all vilfarelfe; och härom fradga
närmare de i borgdiga famhåilen antagna Leges
hcdefiaflict?»

Hvad åter borgeliga lagarne om inbyggarenas
enfkylta lefnad och fkyldigheter förefkrifva, det
hörer til Jtu civile privatmn, åfven fom deras fkyl-
digheter emot Ofverhet andra medborgare och
famfundet i gemen i Jnre publico civtli afhandras.
Når altfå hos nnderfätare i ett land förfpörjes i
allmänhet en kallfinnighet, tröghet och efcerlåten-
het at lyda och fullgjöra det, fom i Samhållets
$ure Ecclefjaftico t Jure privato, och Jure publico fö-
refkrifves til efterlefnad, då har i ett fådant Sam-
hälle (ig inrotat Borgeliga feders allmänna fårdärf;
och fom förnuftiga borgeliga lagar, faviika tjena

b 2 til
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ti! råttefnöre för borgeliga feder, icke ftrida emot
naturliga lagen, fom år GUDs vilja få vida den
af förnuftet kan begripas, icke eller emot GUDs
uppenbarade ord , hvarigenom månnifkorne ån me-
ra upiyil btifvit underrättade om (Ina fkyldigheter;
naturliga lagens åfven fom GUDs uppenbarade ords
efterlefnad ej kunna hafva annan verkan och på-
fölgd, än månniikors fannfkyldiga fållbet och väl-
måga, få lyfer ock håraf klarligen, borgeliga fe-
ders varde och förttåfrelighe.t, famt huru nödvän-
diga med;! de åro, til främjande af Samhällens
allmänna fållbet. Det förtjenar fördenfkull at utre-
da, hvilka de medel åro, hvarigenom borgeliga
feders allmänna fördårf i Samhällen må förekom-
IX)as.

§. 5-

Når Sedemes fördårf i ett Land (kall mot*
och förekomnas; få förtjena därvid åtfkilliga orn-
ftåndigheter opmärkfamhet. i fynnerhet år deri
anmärkningen nödig, fom AP^LUONIUS fordom
gaf VESPASIANUS , denna (ak hhr bandier en med
all varfamhet, emedan det dr (vart, at ph en ghig
aldeles förbättra ett forfkåmt folk ( a ).

De gamle lefva gemenligen fom de åro vane
til; På de unga eller barnen bör förfta råttelfen
fke. Såfom barnen upfoftras, få förnuftiga och
nyttiga medborgare blifva de med tiden. Ungdo-

men
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smen år (tätens trådfchola, den fom vil förekorn»
ma, at landet icke (kall blifva fiukt af lafter och
fördårfvade feder, den må flitigt gifva akt på den
famma. Mennifkans lynne år få befkaffat, at det
fom förft intager begrepet, hänger långft vid, åf-
ven fom den föreftållning man fått i barndomen
om en fak,den har man fvårt at i mognare åldren
gjöra lig af med. I barna hjertan kan allehanda
afbilder intryckas; de åro den frugtfamma jordmo-
nen, hvaruti de vålfjgnade frön af kårlek til Fo-
fterlandet, GUD och Nåftan, frodigt upvåxa och
bära ymnig frugt.

De gamla Vifa vide och dårföre altförvål, at
icke födilen utan upfoftran gjör dygdiga menni-
fkor; denna faken var dårföre ock i ömmade om-
tanka hos de gamla Chaldeer och Perfer (b), Athe-
nienferne valde bland andra, tijo få kallade So-
phronifler, fom hade upfigt på ungdomens upfo-
ftran (r); Lacedaemonierne lämnade (ina barn alt
ifrån 7:de året til de få kallade Pa donomos eller
ungdomens Lagftiftare, fom förefkrefvo dem la-
gar om deras förehållande, oth ftrångt bevakade
deras efterlefnad Qd). LYCURGUS förordna-
de en egen Ofverbet, fom (kulle hafva upfigt på
barnen, och gå omkring til alla föräldrar, på det
de måtte fe huru de upfoftrade (ina barn (e). En
förnuftig Barna upfoflran år altfå fhrfla medlet at få»
rehmma Seders fordarf i landtt; och därvid före-
falla fkyld*gheter} fom böra i agttagas, dels i an-
feende til Barna upfoflran i gemen, dels i anfeen-

B 3 d-e
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<fe ti! könens fårfkilta befkaffenhet, de näringar,
i) Hor, ämbeten och lefnadsfått, hvarcil ungdomen
efter fniile, gäfvor, kropps (fällning, håg och bö-
jelfe ikola användas.

Hvad Ungdomens upfoflran i gemen angår, få for-
dras dårtil visfa gemenfamma författningar för båg*
ge könen, få i anfeende til viljans förbättring, fom
förftändets uplysning; til desfe fenare höra, mo-
dersmålets låfande, (krifvande, räknande, och det
fom förnåmft år, undervifning i Chriftendomen och
Sedolårans allmånnafte grundreglor, famt at de un-
derråttas om Fofterlandets varde och förmåner,
och defs regerings fått. Och fom föråldrars vilkor
i allmänhet ej kunna vara tilråckeliga at beftå om-
kofinaden härvid, få åro allmänna Scholor, fkicke-
liga Låromåftares underhållande och ett vift or-
denteligit undervifnings fått i ett Samhälle aldeles
oumbärlige (f).

Jemte det, barn och ungdom, både af GUDs
uppenbarade ord, fom ock af förnuftets ljus i tid
underråttas om deras plikter och fkyldigheter, och
i dem upvåckcs håg, nö\e och kårlek för deras
Fofterland, defs fpråk och hemfeder, få böra de
ock ftrax efter hand tilvånjas at med förnuftet tygla
och dämpa fina affefter och begår (g), famt ej
hugfållas eller af fin vilja ledas til annat ån det
fom verkeligen godt och billigt år. 1 dem bör
altfå inplantas i tid böj elfe för råttvifa, ädelmod,
medlidandei at i umgänge ej vara förbehållne, fal-

ika,
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fka 7 liftiga, fräcka, egennyttiga, utan at vinlågga
.fig om redlighet, fedighet, blygfambet och måtte-
lighet, arbetfamhet, famt at för alt ting hyfa affky
och blygfel för at fkada Fäderneslandet. Flygtiga
och gyckelaktiga låter förringa ej mindre den för-
nuftiga menniiklighetens rätta värde, ån då de å-
ro tvungne nedriga och trålaktige. Fria muntra
gcbörder, fom (Tyres af anftåndighet och prydes af
fedighet, de åro den angenåmafte och vårdigafte
tolk, at en förnuftig fiåi med fri vilja finnes hos
månnifkor (hy En fådan upfoftran tillkapar flo-
ra Mån, redliga, tappra, trefne och Laglydige med-
borgare; Denne var den, fom har danat hos en Ca-
wllhu och Brutus et få ftort patriotifkt och ädelmo-
digt Romerfkt hjerta. (/')

At upfoftran til bibehållande af goda feder bör
åfven vara förutan alt detta, lämpad efter kcnens får-
fkilta befkaffenhet, det år högftnödigt. Som mankö-
net lika fom enfamt fatt fig i besittning af de gjö-
remåi, fom förekomma uti menigheters förvaltan-
de, få har ock deras upfoftran i alla tider varit i
ömmafte åtancka ' Qvinkönets upfoftran har däre-
mot mera blifvit vårdflöfad: men fom de allmänt
anfes för fvagare ån mankönet, och deras btgårel-
fer åro häftiga och häftiga: men deras kunfkap myc-
ket infkrånkt, fä ligger få mycken mera magt der-
på, at deras för (tänd blifver uplyft genom nödiga
kundfkaper, och deras vilja redan frän barna åren
inöfvas til dygd och feder; Fruntimren hafva ju åf-
ven at fuilgjöra fadana fkyldigheter, fom vårcke-

ligen
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ligen åro en grundval för hela det menfkliga 'lef-
vernet; det åro de focn antingen förftöra eller up-
pehålla et hus; fom beftålla om hvart och et får-
fkilt ftycke i hushållningen; fom beförja och vårda
barna upfoftringen i de fpådare åren; det åro de
fom naturen utruftat med få intagande och ange-
näma låter, och hviika äga få mycken del i Man-
könets vördnad och högaktning; At ej förtiga
hvad ondt eller godt de kunna uträtta i det allmän-
na (k). Hvad fållhet och ljufiighet kan väl ock en
Man förvänta (ig hår i tiden, om defs nårmafte fam-
fund, fom år Ågtenfkapet, vändes i vedervärdighet,
och hvad (kall det blifva af barnen, fom framde-
les (kola utgjöra månnifko fläkte t, om de redan i
fpåda barndomen blifvit bortlkåmda af ofedige mö-
drar. At Quinnokönet hafva altfå nåftan den huf-
vudfakeligafte del i alia månnifkors goda eller för-
vånda feder, därom år ej tvifvel. At de i ett fam-
hålle altfå på det fåttet upfoftras, fom om upfoftring
i gemen redan anmärkt blifvit, det år högftnödigt;
men at i får utmärka detta vördade könets Seder,
det år mera fvärt, emedan omftåndigheterne åro
härvid ganfka föränderlige, få vida ftänd och vär-
de och andra tilfålligheter gjöra något högft nöd-
vändigt hos några, fom hos apdra år aldeles onö-
digt. At jag dock ej må anfes, at hafva utan all
upmårkfamhet nämnt ona denne fak, fålårer jag i
brift af egen mogen förfarenhet i få granlaga mål,
få hår framleda för mig talande, en Man, hvilken
för fin lårdom, allmänna månaifko kårlek, mång-
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åriga förfarenhefc, och (Tora ljus i månnifkohjertans
dygd och feders kännedom, allmänt varit vördad i
Europén; det år Franfka Hertigen af Cambrays,
DeLaMOTHE FENELON, b vilken få yttrar fig om
de til borgeliga feders fördårf ledande fel, fom nå»
(tan allmänt begås vid Fruentimmers upfoftran, af
denVfom åro rike til fin börd, förnäme eller ock an-
nors af något ftånd och värde.

När en flicka fager han,' hunnit ti! en vifs ålder, u-"
tan at någonfin fråga efter det, fom värdt är, kan hon fe-"
dermera hvarken få tyckej eller agfning derföre. Alt hvad"
fom är alfvarfamt förekommer henne anglligt, och det fom"
fordrar at hon längre bör hafva tanckarne tiifammrins<> ut-"
tröttar henne, at jion blifver rädd för en ordentlig och ar "becfam lefnad. Är hon af förnäm härkomft, få får hon ej"
fyffelfäcta fig med något arbete. Det heter at fruntimmer böra"
arbeta uran at veta hvarfore, och ofta är det til intet an-"
nat, än at hafva något, at lägga händerna uppå. Hon"
finner omkring fig en hop fmickrande folk,, fom med en"
nedrig och fördarfvelig höflighet ftälla fig in; deffe följa"
uti alt hennes egenfinnighet, och roa henne med ak hvad"
fom kan gifva henne ofmak för alt fanfityldigt godt."
Gudsfrugtan blifver i fölgd häraf en ledfam fylla och en f«

jföreferift, fom ftrider emot alla defs inbillade nöjen; hvar-"
med ficall hon då fyfTelfätta fig, något måfte fylla det rum"
fom icke lemnas åt alfvarfamma faker; det är lappri och"
flyktighet, fom verkar en tvinfot i fiälen, och blifver för"
henne en outfägelig källa til ledfnad. De fom vilja fy.-'<
nas mera upodla fit vett, läfa til den ändan endaft en ho-"
per Romaner och Comedier, hvaruti allehanda kärleks c«
händelfer äro inblandade, och hvilka roa dem ganfaa myc-"
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"kett därigenom blifva de icke allenaft fulla af galna in-
"billningar , i det de vänja fig vid de ftålta talefätt, fora
"brukas af Hjeltarne i Romanerne; utan ock aldeles bort»
"fKämde i det allmänna lefvernet, Ty alla de härliga tanc»
"kefätt, alla de ädelmodiga rörelfer, flora lyckfaligheter och
"angenäma äfventyr, fom auflor til Romanen för ro (kuII
"diktat, hafva ingen gemenfKap med rrännifKlighetens verc-
"keliga förhållande. Huru ofmakeligit förekommer det icke
"fördenfKull en flik läfarinna, at federmera få förnedra fig,
"at ifrån en iå hög och ljuflig Ängla lefnad tråda til nödi-
?'ga och bekymmerfamma hushålls fyllor (i). Fruntimren fö-
ddas upp fynnerligen i veklighet, och under ett tvungit och
"förftallt väfende; detta fenare kan de bäft hjelpas af med ,
"om det af alla blifver med föragt anfedt: Man bör erhin-
"dra dem, at förftällning och lift, härflyta af ett nedrigt
"hjrrta och låg fiäl. När man intet annat vil, än det man
"bör vilja, få åftundar man det uppenbarligen och föker det
"på lofligir fatt, och med måtta* och hvad kan väl vara
"angenämare, än at altid vara upriktig, altid nögd til fin-
"nes , och tilfreds med fig fielf, i det man hvarken hafver
"något at frukta eller något at upfpinna. I ftälle, at en
"männifKa, fom brukar förftällning, altid är ftadd i be-
kymmer, ånger, farlighet och bedröflig nödvändighet, at
"at föka (Kyla en lift med hundrade andra; men med all
"denna nefiiga oro kunna de dock ej bedraga verlden
"på en enda gjerning ; de blifva mäft bedragne af
"dem de arna bedraga; ock då de tro fig ganfKaj högt
''aktade, föraktas de fom mäft; Ett redligt upförande och
"ärligt namn fKaffar ock hos allmänheten mera högaktning,
"än alla konfter och fnedfprång, Näft detta bör man
"ock föreftälla unga fruntimmer deras häftiga och obetänkta
"kärliga vänfKap, deras högdragna eller fräcka låter, deras
"fmå tecken af afvundfiuka, deras altförmyckna krus, fmic-
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ker och nyfikenhet, fom afvSnjar dem ifrån ett jämt och"
ftadigt upförande; Man bör biuda til, at vänja dem vid"
ett kort och nätt talefätt; Ty ett fruntimmer, fom ejC{
kan förmås at mäft miftro (ig fielf, at tänka med famman-"
hang,at pröfva fina tankar,at vårda en förfigtig tyftläten-"
het, famt hafva affey för fåfängt munväder, dåraktiga ät-"
börder, och at c; förfoffa fig i vållufier, om defs leder"
och dygd är ej mycket hopp."

Det mäfta fom härnäft man hafver at frukta före hos"
unga fruntimmer til feders fördårf, är en otidig behagfiu-"
ka, hvarfore de fä mycket fträfva efter feönhet och utvar-"
tes behageligheter, ock äro få begifne pä allehanda gran-''
låt. När härtil än lagges ett otroligt tycke för beftändigt"
ombyte på moder, fä uphäfva deffe därfe.*per tilfammans"
all ordning, och förvända alla goda feder; Ty få fnart"
ej ordning hålles, med ett anftändigt och tarriigt fått af4'
kläder och husgeråd, utan häruti feer val för modets feull"
ej altid efter rad och lägenhet, utan efter hvar och ens"
högmod och inbillade ftorlek, fä förftörer en fådan yppig-"
het hela familier, och deras undergång medförer federnas"fördärf. Atbenienferne gjorde derföre fordom en Lag, at"
inga andra än feökor fingo bära brokuta kläder (»»),"

Den fanfeyldiga behagligheten hos fruntimmer, beror"
icke af en tvungen och fåfäng utputlning,' utan endaft af"
den ädla och behageltga enfaldigheten, fnyggheten och an-"
fiändigheten; om man ock aldrig få litet vil uplyfta fina"
tankar, öfver fin förut fattade inbillning om modet, och er-<£
indrade fig at ett flygtigt och fåfängt finne famt mäft Co-tt
medie fpelare äro orfaken til alla moder, få feulle man"
få förakt derföre; hvarfore det ock feickar bäft för frun-"
timmer, at anfe modet, fom en ängflig träldooi, och aI-«
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s'drig tilftadia det mera, än hvad de icke aldeles kunna af-
"flå. Förutan detta , bedrager feönheten långt mera den,
"fom tror fig vara feön, än dem fom deraf vara betagne,
"Ganfea få år fnilja ett feönt fruntimmer ifrån den, fom
"'intet varit feön; de hinna utan at fielfva blifva det varfe,
"til den ålder, at deras feönhet förfaller, och då de ännu
"äro lika intagne af fig fielf, hafva redan andra til dem
"ledfna och vämjelfe; Skönheten kan ock aldrig annat,
''än vara feadelig, få framt hon infet tjenar ett fruntimmer
"til ett fördelaktigt gifte: men därtil kan hon ej tjena u-
"tan dygd och feder, emedan en förnuftig Mans tycke förutan
"dem aldrig kan vinnas, utan endaft en ung kärleks toks,
"fom pä kort tid gjör henne med en hel tilkommande fami-
"jie olyckelig.

Deffe åro de anmärkningar denne vittra Man
gjort öfver de fel, fom vid fruntimrens upfoftran,
han funnit leda til feders allmänna fördårf. Fåg-
nefamt år, at framför många andra länder, dygd,
årbarhet, nöje för hushålls fyllor, och ftadiga låter
hos vårt vördade Nordifka fruntimmer år inrotat.
På många af dem kan ån fannas det, fom JUSTI-
NUS fordom fade om Scyterne i gemen: Af na-
turlig drift och utan Lagar utlfva deffe en hop dyg-
der, och äro aldeles ohtnnoge om de odygder, (om af
de fä kallade mera uplyfle Nationer bedrifva* m).

Gifve GUD! At vi allenaft ej måtte framdeles
ur främmande länder införa med främmande fe-
der, åfven främmande lafter.

Nåft detta ligger åfven ej mindre makt derpå,
at til förekommande af borgeliga feders fördårf,

den
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den öfriga delen af Qitimiokönetifcm framdeles (ko-
la föda jig af t&tidtbruky fibgder, handel och andra
näringar, famt hvilka utgjöra ftörfta myckenheten
i fambållen, rått och fhfi%tigt vffoflras. Andamå-
let af borgerliga famfundets väl fordrar, at de (ko-
la än vara förnuftige upfofterfkor för fina barn,
ån förftåndiga husbållerfkor, och.ömfinta matmö-
drar för fina underbafvande, ån at de böra vara
arbetsföre och kunnige tjenftehjon; och alt däref-
ter måfte jämte intryck af en fann Gudsfruktan
och upriktig kårlek för Fofterlandet, deras lefnads
fått, klådebonad, lekar, öfningar och undervifning
inråttas; men ej mindre i Ståderne, ån på Lan-
det, år deras upfoftran, ty vårr, dock allmänt vårds-
lösad. Når i Ståderne Föråldrarne lära lina döttrar
vida Chriftendoms Hufyudftycken, och at (krifva
några ymkeliga bokftåfver, famt til nödfall en li-
ten art af fömn, få år måft alt gjort; at uplyfa
deras förftånd med en fond Sedolåra, eller medde-
la dem kundfkaper ide ftycken, fom framdeles
kunde tjena til gagns i hushållet, i bekymmer där-
om deltaga altför få. At fpinna , väfva, fy fi-
ra och barnens kläder, flicka ftrumpor, koka,
brygga, baka, ftåda, (kota fmå Creatur, med fle-
re åliggande hushålls fyllor , det lämna åfvrn
fåmre Handlande och Handtverkare döttrar til
deras tilkommande Måns vifta utgifter. En få-
dan håglös och iam upfoftran aiftrar fedan flåttia
och obekymroerfambet, fom år grund til fkörak-
tighet, låttia, åtrå efter vålluft, och fåfängt gran-
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låts glitter; och fadana fåkunnoga männifkor före-
ftå likväl i många Städer de mätta hushållen, hvar-
af ej annat kan hända, ån at de gjöra fig och fina
familier fattiga och til uflingar; famt lår man ej
mycket fela, om man leder härifrån til två tredie*
delar, de illgrep och bedrägerier, fom flike olyc-
keliga, ofta likt en art af fmå convulfioner, i fam-
hållets kropp förorfaka.

Den del af Quinnokbnet i stiiderne, fom blif-
vit födde af altför fattiga föräldrar, de få mäft in-
gen anledning til hushålls vett; hunger regerar i
ftållet för matredning, och armod i ftållet för hus-
hålls fyllor. Månne altfå icke den allmänna förfor-
gen om- ungdomens upfoftring borde ftråcka fij;
til ett publikt Lårohus inrättande i Ståderne, hvar-
eft fattige flickebarn mot billig betalning eller ut-
fattiga utan afgift kunde låra hvad de ville och
behöfde. Den berömvärda inrättningen med knyp-
pel fcholan i Stockholm tyckes hafva någon fådan
affigt. 1 Holland finnes flerc flika berömvårdiga
anftalter, fom ock i England, Frankrike och an-
norftådes.

Som tMankonet deltager : de måfta vårf och
gjöromål i borgeliga farahållen, få år deras upfoftran,
til förekommande af borgeliga feders fördårf ån an-
gelägnare. Det förfta härvid år ungdomens fnilleval,
få at ungdomen efter deras fårfkilta egna böjelfer
upfoftras til fadana medlemmar i famhåilet, hvartil
de kunna blifva och vara fkickcliga; i vidrig hån-

del-
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delfe hårrör dåraf mycken oreda och olycka i Sam-
hållet. En tjenlig Sltpftens Agent mafte ofta i brifl
af fädant välgrundat val utan krtu blifva Conful el-
ler SuperCargeur; ett lampeligit fubjeä til en Gärderobes
Commiffariiu blifver Prafl; han aktar fina åhörare,
fom träddockor; han flär i Predikflölen ; gummorne
fucka, Far och Mor gråta bort i Nichen af glÄdje, och tro
af alt detta , at deras Son blifvit en fynnerlig fhrfam-
Ungens lyckta och ljus. Ett fkaligt 'ämne til handelsman*
et god utkäft til Häf-Cavallier; en val apterad tupido,
fom äger allahanda vackra partier , utan inflyt i Krigs
vettenjkaper , moral och kan hända mod, måfte Anteli*
gen for tilfallet fkull,fbr en galoneradkatt, blifva foldat;
(a) at förtiga rlere dylika oordningar och håraf til
feders allmänna fördårf ledande fkadeliga påfölgder.

1 anfeende til de många vårf, ämbeten, iyflor
och näringar, fom i et borgeligit famhålle förekom-
ma, få vore det för vidlyftigt, at om Mankönets up-
fortran i anfeende til alt detta nu omftåndeligen an-
föra. Som borgeliga lagarne härvid i anfeende til
feders främjande,fom hårflyta af förftåndet, ej mera
kunna gjöra, ån at öpna och lemna goda tilfållen
därtil, fä år til deras bibehållande högftnödigt, ett
Välgrundat undervisnings fått vid Academier och an-
dra allmänna Lårohus. Alt hvad i allmänna Ämbeten,
Tjenfter och näringsfång kan förekomma, bör vid
dem kunna läras; följagteligen åro vid dem icke al»
lenaft (kickeiiga och flitiga Låromäftare, med anftån-
digt underhail och åmbets värdighet oumbärliga,

utan
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»tan ock ofTenteliga Bibliotheker, Laboratoriet Che-
m/ca, Pr^parata Anatomica , Obfervatoria Aftrono»
mica. Horti Botanici, Theatra machinarttm, få vål i
Phyfiquen, fom Oeconomien, Architecluren, Navi-
gationen, och Fortificationen, Naturaiie och mynt
Cabinetter, med mera; på det, et lefvande begrep
om alla förekommande faker hos ungdomen må up-
vå-ckas.

Når Academier i Europa förft inrättades, få var
efter dåvarande tiders befkaffenhet högftnödigt, at
jämte Religions råtta uttolkning och förfvar, Philolo-
gie, fpråkkunnoghet tillika med Critihn fkulle va-
ra alla Academifka Studiers hufvud ändamål; at ej
förtiga det Philofophien dä i allmänhet ej beftod i an-
nat, ån i något Scholaftifkt gräl, fiollige diftinclio"
ner och ordacråtor; men nu mera, fedan man af
de åldfta tidernas vetenfkaps öfverlefvor och rui-
ner upfökt de gamlas lårdom, och fatt den i full
dag; fedan en fann Gudsfruktan til defs kundfkap
blifvit behörigen updagad och den nu mera lyfer
i fin klarhet j få vore det dåragtigt, at ån på li-
ka fått, gjöra endaft flika Snille-idrotter til ungdo-
mens hufvud föremål vid Academier och Scholor.

I fynnerhet fynes nödigt, til uphjelpande af
goda borgeliga feder, at alt Scholaftifkt gräl, cbar-
latanerie och pedanterie, famt fåfängt orda prång,
fom leder til onödige och vidlyftige omgånger vid
ungdomens lårande, utdömes och landtförvifes i-
frän våra lårdoms tempel (/>). Om ock den delen

af
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af Sedoläran, fom plågar hedras med namn af Etlqne,
och hvilka handlar om dygder och odygder, deras o-
lika fölgder, medel och botemedel, infkårptes och
föreftåltes ungdomen på modersmålet, med bindan-
de bevis och en manlig vältalighet, få kunde det
ej ringa uplyfa ungdomens förftånd om deras fkyl-
digheter, lära dem i tid känna månnifkjohjertats
fvagheteroch böijelfer, och mera uptånda hug och
kärlek hos dem för dygder och feder, ån ty vårr,
allmänt år.

Under det ungdomen viftas vid de allmänna
Lårohufen, kunde ock ej ringa för dem bidraga
til både kropps och finnes hålla, famt goda feder,
om de fkulle ftyrka hålfan genom kropps rörelfe,
vederqvåcka fig ibland med ombyte af arbete och
fmå flögder, famt fåledes ofkyidigt fördrifva fin
tid, och ej fom' den lårda HOFFMAN anmärkt:

Mången i ledlnad, än fxyndar fig til maittrtffen, Bov- fC
leillen, kortfpel eller ock på Comcedien." (q).

At ungdomen igenom väl anftålde utlånfka
refor ej ringa kunna uplyfa fit förftånd och fkår-
pa fin eftertänka, därom år ej tvifvel: men til främ-
mande länder får man ej fkicka hvar och en utan
åtfkilnad; den refandes ålder måfte vara mogen til
nyttiga anmärkningars famlande, åfven fom frihet
at refa, bör tjena ungdomen til belöning för dygd,
flit och fkickelighet. Herr MONTAGNE (r) yttrar
fig artigt i denna omftåndighet, når han om fina
landsmän* Franlka ungdomen fåledes talar:

D Fram-
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Främmande länders befök bockar fig ganfK» väl för'1»

vår ungdom, när den därigenom hämtar kunfnap om nå-"
gof bättre, än vår Franfi'.a Adel gemenligen hemma lä-"
rer ; men då får dt-n refande ej endaft vara betänkt där-"
pä, ar han märer huru många fot bred och lång MARIA"
ROTUNDA är i Rom, eller tager i akt, huru mycket"
gjöres af Fru LIVIj£ brokuta klädning och toflor, eller"
anmärker, huru noga NERONiS anfigte på en föndrig"
flod kommer öfverens med medallierne. Vår refande"'
måfte gifva akt på bättre faker; på folkflagens finnelag,"
böjelfer och fedvenjor; han måfte lära bocka fig med"
folket, och fKärpa fit förftånd med utfändfKa folkflags"
vitterhet. Han mätte lära fig det, fom kan vara anftän."
digt för honom fielf, och nyttigt för Fäderneslandet."

Förutan alt detta, emedan ett famhålle, antin-
gen i ro och lugn utöfvar fina borgeliga fkyidighe-
ter, eller det ock oroadt af utrikes fiender, nöd-
gas gripa til vapn, och förfvara fina rättigheter,
få år nödigt, at vid de allmånna Lårohufen, nåft
en fann GUDs kännedom , hufvudfakeligen fadana
vettenfkaper drifvas, hvarigenom ungdomen i tid
underråttas och inöfvas i fnille bragder fom höra=
til Krtgskonften, fom ock til Freds idråtter.

Til den förra räknas kunfkap iKrigs Lagen och
iKrigs Hutonen; utur Matbematiquen kommer hår-
vid Mechanique , Geometris, Fortification , Artillerie9
Taäique, eder Kvigshxercitier i fkiutande, ridande,
fåktande , voitigerande, fimmande, med mera, väl
til pais; och i fadant blef åfven GrakUke och Ro-

mer-
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merfke ungdomen öfvad, föran de drogo i fält (j),
Konung LUDVIG Den XIV. i Frankrike, inrätta-
de ock på åtlkillige ftållen Krigs Scholor, hvaruti
ungdomen få i Landt-fom Sjö-Militien kunde vin-
na öfning och kundfkap, åfven fom Konung GARL
Den 11:sanftalt med en Sjö-Academie, i den få kal-
lade Chrifthoffital i London år bekant, och bvareft
bland fattig ungdom de båfta hufvuden utfökes, och
underråttas i allehanda til Navigation och Sjö-drabb-
ningar ländande föremål. Vår nuvarande Aller-
nådigfte Konungs Högft prisvärda Inrättning med
Cadette* Scholan i Stockholm, fom federmera til Carls-
Crona blifvit flyttad, blifver ock ån hos fenafte ef-
terkommande i ett vördnadsfullt minne af defs van-
liga Ömhet mot Fofterlandet, och högftuplyfte up-
mårkfamhet i denna omftåndighet.

Hvar och en ovåldug Man kan ock lått fin-
na at för en fkickelig Oflkier, fordras mycket me-
ra; ån blotta kunfkapen af Reglementet. Den Lag
vore ej af ringa nytta, om hvar och en Under-Of-
ficer borde hos fin Öfverfte i närvaro af några tilkal-
lade Regements Officierare, altid förut undergå E-
xamen i de til Krigs Metien hårande, vettenfkaper,
och hvad förfarenhet han i tjenften äger, förrån
med Officers Förllag och Kcnglig Fullmakt han bor-
de hugnas (*)"

Hvad allmånna prof af kundflcap, förfarenhet
D % och
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■och fkickelighet de fkola ådagalägga, hvilka kunna
befordras til Pråfterliga fyllor (w), til Lärare i vet-
.tenfkaper vid allmänna Lårohus (x) och til Civile
fyllor, dårom finnes akförvärdigt och berömmeligen
i våra egna Lagar ftadgat och förordnat (jy).

I anfeende til den ungdomens upfoftring och
undervifning, fom framdeles fkall fköta och arbeta
i de allmänna näringsfången, få finnes dock ej min-
dre hos ofs, ån i många andra famhållen, ånnu myc-
ket fä anftaiter.

Månne icke i Bergslagen ungdomen i tid borde
af Chemie, Phyftque och Mechanique bibringas fun-
da principier, om de til bergs våfendet och Bruks-
handteringen hörande gjöromål. Huru kolning med
(kogarhes (förfta befparning kan fke; Hvilken år
båfta ftuéluren, på Roft, vånd«och fmålt-ugnar; hu-
ru efter malmemes befkaffenhet och medföljande
jord eller berg-arters lynne och blandling, metallerne
lättare eller fvårare afdem kunna vinnas; hvad bland-
ning af malmer bör brukas til godt, ftyft och fegt
jerns nedfmåltning, och huru det bör handteras med
måfta befparingen af kol i åfsjan och låttafte arbete
under hammaren; Huru godt ftål kan gjöras, af
hvad (lags Tack-eiler ftång-jern, med eller utan Ce-
menterhig, flackande i fårfkilta hårdvatn; och få vi-
dare, med mångt annat;

Ungdomen fom nyttjas til handelen, och hvilka
dårutinnan(kola gagna fig fielfva och det allmånna»

hand-
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handledes åfven fällan i de nödige vettenfkäper, fom
fvara emot denna upfoftran.

Man far ofta af en bondkjäring en poike För en cc

tobaksrulla, fätter honom i en bod ac fälja lill och flafK-"
korkar m, m. Han lägger fig til en fnusdofa, om 7. år"
år han utlärd och fin egen herre. Det kan blifva en ga-''
länt och nyttig handelsman af honom, vittnar ätfarenhe-«{

ten } men det kan ock blifva en liten fmörnypare, ickel'.
derföre, st han är bonde fon , utan derföre, at han fådt"
lära ingen ting'* (z).

Handelen fordrar mycken och vidftråckt in-
figt, rediga tanckefätt, famt en flitig och qvick
omhugfan. Räknande, ikrifvande och bokhål-
lerie åro vid handölen omifteliga: men gjör på
långt når ej tilfylleft. Handels hiftorien ,Geograpbien,
och fpråken måfte ett dugligt handels ämne redan
fatta jfrån barndomen, åfven fom en god infigt i
Oeconoinien, Chemien, Natitral-biflorien, famt kunfkap
om allehanda manufakturer, jemte Mecbaniquen tje-
na honom oförlikneligen. Som ock intet land iveri-
den äger få flora förrnoner, fom genom (kadelig han-
dej ej kunna förilöfas; och intet år få illa belågit,
at det ju genom gagnelig handel kan hinna til makt
Och ftyrka; få tyckes ej vara ringa nyttigt, om all-
männa handels' och navigations-fcholor åtminftone i
Stapel-Ståderne anlades; och i fall i fynnerhet de,
fom (kola blifva groljeurer , och hviika måftkomma
at deltaga i utlånlk" handel, (kulle förut blifva be-
börigen examinerade i förenåmda vettenfkapers til-
lämpning til handelen : Men år ändamålet endaft,
at under namn af kjöpman, tjena utlänningar, plå-
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ffä och blodfuga egna medborgare, eller flöfa bort
årfda eapitaler och gjöra flora banqueroutter, lakan
det gå fom det går.

Ungdomen fom vidtager flbgder, inhämtar vål i-
genom flera läroår, och nödige lårofpåns aftåggan-
de ftörre infigt och mera förfarenhet i fina gjöro-
mål, ån unga bergsflags-och handels"gåftar: men i
fall för dem i någre allmånna flögde fcholor åfven
fkulle öpnas tilfålle, at förut, få inhämta nödig Theo-
retifk kunfkap iNatural-hiftorien, Chemien, Phyfi-
quen och Mechaniquen, få vore ej tvifvel, at både
de gjorde på kortare tid framfteg i fina Profeflioner ,
förfärdigade fullkomligare flögde-ftycken, fom ock
mera allmänt utmärkte fig med lyckeliga fynd och
förbättringar af fina arbeten, ån hittils vanligit
varit.

Hvad Allmogens barn angår, få lider Landtbru-
ket otroligen därigenom, at de fom fkola fköta ett
få angelågit och oumbårligit näringsfång, ej i nå-
gor måtto få tilråckelig kundfkap om det fom dårtil
hörer. Man må blygas och fkåmmas för vårt flågte,
hvilket förtjuft och förblindadt af fördomar, med få
mycket förakt och vårdslöshet,måft i alla tider anfedt
Landtbruket, och trodt dårtil ej behöfvas mycken
kunfkap; dårdock det åren näring, fom lägger grund
til alla de andra. Därvid ökas lättart: folkftammen;
den nödigafte induftrien , fom tilreder månnifkan defs
lifs uppehälle, ådaga lågges hår; at ej förtiga, det
Landtbruket i anfeende til bofkaps fkötfelen, jagt-

och
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och fifkerier, åkerbruk, planteringar ,fkog, ångfköt-
felen och hus byggnader,-jämte tilredning af en hop
oumbärlige iandtmanna varor, bertår i fig fielf, ej
af annat, ån i en dagelig utöfning och tilverkning
af hela Zologien, Botaniquen, Geurgien, och måfta
delen af Chemien, Phyfiquen och Mechaniquen.
Hvad vore altfå nödigare ån väl inrättade fokne-bar-
na-fcholor, hvareft allmogens barn, jämte ett rått
begrep om dygd, Chriftendomen och i fynnerhet
om kårlek til Fofterlandet, och fin nöifamma kallel-
fe, kunde redan i barndomen få någon kundfkap och
éfning i de ftycken, fom höra til ett rått Landt-
bruk.

Det år altför ömt, at fkåda," huru Allmogens
vackra barn» fom redan ifrån fpåda åren hårdas til
vako och arbete, det de utan nödig kunfkap i de
gjöromål, fom framdeles fkall utgöra deras hufvud-
yrke, ej allenaft upfoftras, utan ock upfylles gemen-
ligen i defs ftålle deras förftånd med en hop vidfkep-
pelfer och irrige fördomar, hvilka ej ringa i en mog-
nare ålder, lågga hinder för nyttiga näringars vid-
tagande. Vid flika fokn fcholor vore altfå högftnyt-
tigt, om barnen under friftunder från låfande, med
lek och lack upmuntradesoch handhades,at vid fcho-
lae plantagen, ån at känna jordarterne, och förbättra
den ena jordarten med den andra; ån at af kärnor
fatta frugt och allehanda vilda fkogstrån, dem de
fedan kunde få taga hem med fig efter fluten fchoi-
gång; ån at plantera Potatoés, humbla, allehanda
matnyttige örter och våxter ■, ån at pä båfta fått utfå

hö-
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höfrön, röta och tilreda lin och hampa; ån at um-
gås rått med bifkötfelen; än bibringas dem funda
begrep om Schåfferier, Stuterier och Hoiiänderiers
råtta ans; ån kunde de ock om vintertiden vänjas
at tålja, at binda nåt, at ,gjöra flag-burar, flag-do-
nor och fnaror, famt at åfven få något begrep om
Roffoglar och rofdjurs utödande, fifkerier, jagt och
fågeifänge. Om Allmogens barn fåledes i tid, un-
der upfoftran, kunde fä behörigt ljus om alt detta,
fä fkuOe framdeles hos Allmogen fkogs planteringen,
ångs förbättringen genom gödande och höfröns be-
låning, Bi-fkötfelen och mängt annat fåkert finna
mindre motftånd och tröghet, ån fom nu beklage-
ligen rönes.

Sluteligen tyckes til bibehållande af goda bor-
geliga feder fordras, at Lag'en åfven ftråcker fin up-
mårkfamhet til utfattiga barns förnuftiga upfoftran,
de må vara af hvad ftånd och kön fom hålft. In-
gen lårer neka,at ju landet hafver i deife ett frugt-
bart Capital, om de rått nyttjas; men ock en tå-
rande fiukdom , om de mifsvårdas. Den fördo-
men, fom hos en del mer uplyfte nationer ån rå-
der, at oåkta barn, åfven fom åtfkiliige i hushåll-
ningen omifteliga perfoner anfcs för oärlige, och
barn efter dem, famt de uteflutas ifrån tiltråde til
hända-fiögder, och nåftan ak årligt folks umgän-
ge, hvarigenom de blifva liderliga, olyckel/ge och
onyttige, borde med ikål öfvervinnas. Månnifkio
kårlek för defs likar; varfamhet, at ej gifva ofkyl-
diga barn anledning til lafter och odygder ? och na-

turli-
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turliga lagens röft, fom ropir, at en månnifka,
fom fö des med förnuft och fri vilja, ej kan'an fes
förut för oårlig, förr ån genom milsbruk af dem
hon ådragit fig en fådan fkam ftåmpei, de åro nog
omftåndigheter, fom rycka bort iarfven af ett fa-
dan t tanke fpöke.

Tiggerier i fig fielf en landsplåga, den fom
ikall vårda ett folks vålfård, behöfver tidigt råda
bot dåremot; Tiggare ftafven i ett barns hand år
dubbeit fvår; ofta fer man fattiga flickor, i britt
af upfoftran, för underhåll proftituera fin kropp,
och gåiTar i fachnla tilftånd ftjåla fit bröd eller
vid källare och krogar fiunga liderliga otukts vi-
for, flåfs, rifvas, fvårja, med flera flika odygder.
Mån icke GUD , ofta för fadana ftyggeifer ftraf-
far land och ftåder och lågger en dom på inbyg-
garenas nårinsgfång r Barnhus inrättningar, barn-
hus iåtterier, och andra flika anftalter äro altfå i
famhållen oumbärliga, at afhje.ipa deffe ölägenhe-
ter, åfven fom de hos uplyfta nationer brukeli-
ga charite fchols eller fri fcholor, för barn, (hvareft
de fä böcker, pennor, papper och undervifhing
för ingen ting,) åro allmänt Iyfande vedennålen
sf deras månnifkokårlek och omhugfnad, at bibe-
hålla fig vid goda borgeliga feder.

(<0 ÖIO Capsius Libr. f2. (b) Xewophon, in Libro de Cy-
ri inlYnutione, (<") j£schines jn Axiotho. (d) Lucia-
ni Di al. de Gymnaf, 7» (#) Pm/takehus in Ly«
curgo,

E C*)
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fk) Hcatl.en Catharina De Mediets och Ryfna Keifarin-

nan Catharina Alexievna , uträttat ti! Staters förmon
är allmänt bekanc* äfven fom huru i lärdom och vitter-,
her, fruntimren ofta ådagalagt ej mindre om icke ftör-
re prof af fnille, än Mankönet, är nog kunnigt. En
Maästme dr Cbtfetet och Mittame Lepautt, hafva nyligen
med lärdoms prof i Calculen och Aftronomien äfven ej
ringa hedrat fit kön,

(jn) IJelaMothe Fenelons Afh-ndling om unga Fruntim*.
mars upfoftran; famt vore önfKeligit, at få, denne nyt«
riga bok, fom Marquife Hallifax råd til fin dotter,
och en gammal läromäftares råd til en ung fröken, om
fätfet at bibehålla godt namn och rykte, hvilka alla'
nu mera äfven äro öfverfatte på Svenfna , fhulle all-
männare finnas och läfas af Svenfna fruntimmer än en
Rouffeat* Emil och Julie.

(») Libr. 2. Cap. och Horatius Libr. 3. ad 24. (oj
Achatfs och Sostratus pag, tf.

(^) I yttrade tankar om undervifnings verkets för-
bättring, Tryckt 176*!. fä paltas pag. 9, at vid Sven-
lKa Academier äfven fom i Tyfnland lKulle läfas
dsls rlere timmar om dagen, dels ock hela året om t
men på dstta fatt fnulle vid våra Lärofaten införas ett
dylikt lärde fladder, fom i Tyfnland allmänt är; I
Franl<rike, England och Holland hålles af Profefforer-
ne mycKet fä Leclioner, men väl och grundeligen utar-
betade; de fä härigenom tilfälle at gjöra nya förfök och-
hafva tid at tänka på vettenfKapernas förkufran, famt
kunna lämpa dem til landets tjenfteverk och <fter defs be-
fK.aff;nh:'t, o:h nödgas ej endaft vara lärda Papegojor,
utan få tid at ock tänka något fieif; men därjämte är
högftnödigt, at vettenfKaperne på ett kotr och redigt fäte
föreiiälles, famt är del ingen omöjelighet, at på 2 a 3

högft
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högft 4 ar, hvar larsre kan hinna med behöriga förkla-
ringar igenomgå fin Profeftion.

(s) Se Nepotfm in Epaminonda Cap. 2. Meda<Uts (ur
le Rrgae de Louis XIV. pag. Qf. (r) Herr General Eh-
rf.nsvärds lärda och grundeliga Tal om Krigsmäns
upfoftran.

(«) Om Präftrräns Examen Kyrk. Ord. Cap. 19, och
Kongl. Bref. af den 19. Décembr. J748. Paftoral exa-
men därom ftadgas i Kongl. Brefvet af den 21. Jan,
IÖB2. d. 22. Avg, 1695. d. 7. Martii 1694. d. 1. Avg.
1698. och Retolufion på PräftorfKapets befvär 1723. §.
VI. (x) I Kongl, Brefvet af den 17. April 1659. för-
canes få lärare, fom deras åhörare, at idka fådane ftu-
dier i Philofophien , hvarigenom de ej enilnnigt må hål-
la fig vid gamla Dogmata, eller af nyfikenhet gå ifrån
dem. Om Pbito/opb. Canäid. extmin, fe Acad. Conft. C
17. och Kongl, Brefvet af den ig. Decembr. 1748. och
Kongl. Förordningen af den 10. Martii 1749. I Kongl.
Brefvet af den <x6. O&obr. 1691. anfes ock för Decani
Facultnt. fkyidighet , at vid Academifita Difputationevrs
Cenfure, granneliga tilfe och öfverlägga med hvad nyt-
ta och ungdomens upbyggelfe de i dagsljufet framgif-
vas. Ingen kan erhålla forJlr.g til en Academijk Profet-
fton, i fall han icke förut något betydande lärdoms pro*f
däruti allmänt ådagalagt, eller ock tgenoith en Difpu-
tation, proprio fub prsfidio, fig därril legitimerat, fe
Kongl. Brefvet af den 18, Decemb. 1748. äfven fom ock
i AcademifKa Conftitut. XVIII. Cap. är ftadgat. Pro*
feffores fubtici, ordtnarias Dilfututionet ad mirtsn-iutn ttnam,
quot annU confcribent & babebunt , id que ReUcr ttrgehlt,

f>) fe Cancellie Colleg. inftrutf. af 1720. §. 39. om Juri-
dijk examen Kongl. Förordning af d. io. Martii 1749.
om Lands Citmererares examen, Carnmar Collegji Inftruå.

E 2 1734.
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1754, §. 20. Landtm&mre Inflr, den 20* April i72f. §. I»
och om andre Civile fyllor, fe Kongl. Förordningen af
den 9. Mart, 1750. (2) Achatks & Sostratus [>. H»

§. ö.

J)et andra Medlet til förekommande af borgeliga
feders allmanna ■ fördårf , är lyftande efterdomen af
dygd och feder , och at af der.u laftfulla lefnad, fom■lätt kunna ådraga fig allmänhetens upmdrkfamhct, det
allmänna ej mh förargat.

Hvad föräldrars efterdömen kunna verka på
barnens feder, det år allmänt bekant; ingen ting
lägger faltare grund til fördårfvade feder hos bar-
nen, ån laftfulla exempel af föråldrar. ' CATO höit
fördenfkull ock fin fons närvaro få helig, fom ha-
de han varit en Veftalifk nunna, den ingen borde
förolämpa, med minfta förargeligit ord eller åt»
börd (#).

Hvad föråldrar åro i anfeende til barn, det
kunna hela nationer eller folkflag anfees vara i
anfeende til fina förfäder, hvars afTöda de åro;
under det man trampar på deras multnade ftoft,
bör man erindra fig deras borgeliga dygder; den
gamla ärligheten, tapperheten, ömhet för frihe-
ten, deras gåftfrihet och brinnande kårlek för fo-
fterbygden; Deras fel kunna tjena ofs til var-
ning i men deras feder til upmuntring, at vara

mån-
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manna om en lika värdig åra, och lika förtjent
.fållhet. En namnkunnig Statsman räknar ock i-
bland förnåmfla orfakerne til Romarenas tiltagan-
de makt, en införd plågfed, at fönerne altid fkul-
le hålla tal öfver fina afledne fäder, berömma de-
ras dygder, och vid hvilket tilfålle de af närva-
rande åhörare påmintes at tråda i fina förfäders
berömvärda fotfpår (/*). Vi åro alle tilkomne fe-
dan i går; det år fördelaktigare, at af andras (kå-
da blifva klok och förfigtig, ån at igenom egna
åfventyrliga rön vinna dåruti förfarenhet. PO-
LYBIUS har altiå mycket rått, då han förmanar
ungdomen til Hiftoriens låfande, ej at allenaft där-
af lära timade håndelfer, utan faft mera, at ige-
nom Sedoiårans tilhjelp, gifva akt på deras orfa-
ker, och dåraf Huta, hvad för dem iielf och det
allmänna nyttigt år.

1 anfeende til Ofverhet och Regenter, få har
deras upförande ock på mångfaldigt fått intryck
på inbyggarenas feder i landet. Folket åro i ge»
men apor af de vahnor, fom vid Håfvet åro vid-
tagne och gynnade. De förnäma vilja lefva, fom
Konungen, och de ringare, fom de förnäma. Ar
Håfvet yppigt och krålligit, få blifver det en far*
fot öfver hela landet. Konung HENRIC den libdies
och CARL den lX:des (låta hushållning upfylde
hela Frankrike med fiöfare, då däremot HENRIG
*fe«'lV:des fparfamhet och goda hushållning gjorde
hela riket välmående (r).

E 3Ro-
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Romerfita ungdomen förblindades ock, få myc-

ket af en högfärdig TARQUINI lyfande Hof, få
at de låto obetånkt bruka (ig af honom til tyran-
niets främjande, och den frihetålfkande BRUTUS,
var få olyckelig, at han måfte fe fina båda föner
i famma fålfkap Cd). En DEMETRIUS PHALE:-
R/EUS påminner fördenfkull med råtta de redan
förfkåmda Areopagiter; at Ofverheten mafte gjöra
början med (ig fielf, Ja framt lajlerna fkola kunna
fbrdrifvat ur ftaden (e).

Förnämt ftånd och Adeliga åtter, de åro ly-
fande efterdomen, af dygdiga medborgare och
högftförtjenta Månn i famhållen. Deras värde och
anfeende förnyar ftåndigt åtankan af goda feder,:
men fom det allmånna båfta aldrig fråmjas, hvar-
ken med en dygd fom dödt ut tillika med ftamfa-
dren, eller med en fåfäng inbilning om fkjöld och
vapen, få ligger mycken makt derpå, at Adeliga
flågter förelyfa andra med goda borgeliga feder,
och at de ifrån högden af (in börd ej nedvålta (ig
i ftinkande lafter, och med d*et farorna främja fe-
dernas fördårf i landet. Når Romerfka Herravål-
det beredde fig (it fall, få anmärker SALLUSTIUS,
at den laftbara Adelen måft dårtil bidrog.

"Men nu fager han, går annorlunda til, fedan A«
"deln*med fin högfärd tagit öfverhand. Männifnor fom
"tro, at lättja ftår dem väl an, och fity för alt arbete, al-
"denftund de äro rika. De bekymra fig nu mera icke om
"vettenfKaper, om fiender och Krigs väfende, när de alls-
'naft kunna med hvarjehanda ' konfter föröka fit anhang,

ocb>
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och med fin reger-iyftnad förtrycka andra: om de fielfva"
vore begåfvade med dygder, fnulle de hvarken afvundas'*
på andra dygdiga perfoner icke eller förfölja dem. Men"
nu äro de til ftcrfla delen vårdslöfa, och okunrtoga, för 1'

hvillcen orfak, de föka förklena andra, af fruktan at dyg-"
digt folks förtjenfter måtte röja och utfcämma deras la-"
fler*' (/).

Ibland de fex orfaker fom den lärda HOFF-
MAN anmärker, til fördårfvade feder och rikcens
påföljande undergång, få anfer han betydande Äm-
betsmans efterdömen af feder ej vara den minfta.
Den högdragna och orättrådiga Domaren, fager han, i"
rådet; den fnåla och regerings fiuka Präften i Kyrkan;"
den bedrag liga köpman på börfen, och egennyttiga fmio'*
krare vid Håfvet, bidraga ej litet härtiT (g).

Når ock Lagames egna edfvorna betjente be-
draga Lagarne; når ofta de fom fielfva deltaga i
lagft ftande magten, ån trampa fina egna lagar un-
der fötterne, och med fit upförande vifa förakt
för deras efterlefnad, ån ock åro vaglande, oftadi-
ga ock fig mycket olika i Lagames utgifvande,
förklaring och handhafvande; få kan alt fådant ej
annat, ån hos den lydande delen af famhållet, för-
orfaka mycken förargelfe ; det förringar hos dem
öfvertygelftn om billigheten af (lika lagar; hvaraf
fedan hårflyter kallfinnighet och vårdslöshet vid
deras fullgjörande, och "a!!a borgeliga fed-rs afty-
nande efter hand. Men i f.ili landets Ämbetsman,
lieifve vårdeliga och laglydgt upfylla fina heders*,
ftållen , få åro de rikens faftåfte grund - pela-
re; de åro vördade riks-fader, fom kunna gjö-
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ra hela fo!R-fkarar lyckeliga, och hvilka ' för**
må med fit efterdöme leda hela menigheter på
dygdenes våg. En SALLUSTIUS nämner ock :
"Huru han efter mycken öfverläggning funnit, at Ro-
"merfKa Statens blomftranda tilftånd borde tilkrifvas nå-
*'gra få Ämbetsmäns ogemena dygd och vishet. (/;) Och
CiCERO fager : "Änieligen kallades vi öfver alt, icke
"juft verldenes Regenter, utan faft mera deras befaydd,
"hvilket våra Ämbetsmäns godhet och billighet gjorde (il.
I fall ock Ämbetsmän , fåfom Marquife MIRABE-
AU, i fin /' Ami des bommes, artigt anförer, (kul-
le mera erindra fig det med publique Ämbeten
åtföljande anfvaret, få fkulle de mindre tåfla
om Tjenfter» och mera värdigt upföra fig i dem.
"I fall GUDs Ords Tjenare, Jägerhan, endaft anfe fig få-
"fom hushållare för de torftiga, och fåfom anfvariga for
"deras åhörares undervifning; Om de fom bekläda höga Do-
"mare ämbeten, tro (7g delaktiga i all den oförrätt, fom
'fKervid Underdomftolarne; Om Generaler ville vara öf-
°'vertygade, at de en gång böra gjöra redo för den oord-
ning och de Krigs-plågor, fom hade kunnat undvikas;
"Om änteligen de fom biftå Konungen uti Riks-ftyrelfen,
"fKuJle akta fig fityldiga til hela Samkallens olägenheter och
"folkets förtryck, få feulle fäkert hvar ock en mera vär-
digt (sucka fig i fin fyfla " och den fom af Förfynen fådt
"dageligit bröd, fsalle fnart anfe enfKilt lefnad för mång-
"fallc bättre, än at fatta fina fituldror under Publika ämbe-
tens tyngd och börda.

Förutan det, hvad fåledes, Förnäma och Äm-
betsmän, genom (Ina gifna efterdomen, antingen
upråtta eller förftöra goda feder i ett land, få haf-
ver håruti ock mycken del, deras upförande, fom

kom-
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kommit til anfeende i vida näringsfång. En för-,
mogen och välmående köp nan, bergsman, rr.anu.
facluriftX- och landtman , kunna vål lefva hederli-
gen , nyttja all anfiåndig beqvåmhghet och loftiga
nöjen: men dock färdigt, och ej apa, ån mindre
tåfl a med landets Ypperfta Jarlar, Furftar, och
Konungar i prakt och yppighet. Höga och För-
näma Perfoners, famt Pubhq-ie Ämbetsmans utväx-
tes lyfande anfeende, och tilgång til nöjen år ock
för dem en nog ringa belöning, emot det flora*
bekymmer och den oro, hvarcrpeilan, för det all-
männas väl, de nödgas dela fina lefnads-ftunder;
De förtjena i den delen mera medömkan ån af-i
vund.

At på något upmårkfamt och intagande fått
lafterne i ett famhålle med deras fvarta fårgor,
hedrighet och fördårf, rått teknas och afmälasj
famt, at dygderne, til fin höghet, ofkyldighet,
ljuflighet och lyckfalighet vål affkildras, det har
åfven i alla vålbeftålta famhållen, biifvit anfedt
för ett medel, at påminna och handleda folk til
goda borgeliga feders bibehållande, famt har i
fynerhet Poéften, Mftetiquen, eller finne-bilds kon-
ilen och Theatren biifvit nyttjade til detta ända-
måls vinnandet

Hvad Poefien angår, få år bekant, at i an-
feende til det angenäma, och flnnrika fått, hvar-
xned den föreftåller allehanda fanningar och hån-
delfer, få har den redan ifrån de ålfta tider, hos
... F de



42
de Per(er, Greker, Romare, fom ock andra uply-
fta nationer blifvit nyttjad, dels til upmuntran för
månniikor til dygder, dels ock til åtvarning för
lafter. At ej förtiga det Skalderne i äldre tider
tillågges nåftan otrolig verkan på månni(kans affe-
éter och feder, och hvaröfver BOILEAU. ej olyc-
keligen tokkat HORATII tanckar och mening
{k).

Tragifka, Comiika, och Epifka fkalde qvåden
kunna ock ej annat, ån igenom de lifliga och fin-
rika bilder, fom i dem på ett fa angenämt fått
föreftåiles, upvåcka kärlek för dygd och oluft til
lafter; Det år ej obekant, huru mycken del HOME-
Rl ACHiLLES haft, at ftadga och underhålla en
ALEXANDERS tapperhet och manna mod. En
fielfsvaldig och Gudlös ROUSSEAU nödgas vidgå,
at vid genomlåfande af RACINES Poemer, de la
Grace, och de la Religion, Uian blifvit upvåkt lik-
fom ur en dvala, med fit 'fräcka fritånkerie, då
han fager: 67 jamati la Roefie a merité &etre ap-
pelle le langage des dieux , ont peut d)re, que celle
ci merité parttculierement <t etre appelle le langage de
dieit , qui femble y parier lvi méme par V organe de
celtii, qifil a chargc de fa catije. Cefl un temoignage
que je doh kma profre conjcience, & a /' lmpreffwn
que la Lefltire de cc poeme a faite fur mon coeur &
jur mon ejprit (/). Huru uppbyggeligen och nyt-
tigt hafva icke åfven ibland (ina landsman, en
POPE, MILTON, DALIN, leFONTAINE, GRES-
SET, HALLER, LOHENSTEIN, och åtlkilliga an-

dra
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dra idkat fkalde konften. Sjelfva fatyrert tåles me*
ra, utöfvar ftörre verkan pä månnifkohjertan, och
blifver mera uppbyggelig, då den klädes i fnygg
Poetilk. drågt, ån om den i egna ohyggeliga pial-
tor, med fkarp upfyn och trumpna miner bannas
på folket.

AEftetiqtten eller finne-bilds konften, kan med
ej mindre förmon nyttjas til underhållande af go-
da feder i Samhällen, och förftå vi därmed i dels
allmänna begrep, en konft, at med korta, vackra
och finrika tankar, affkildra ån månnifkdiga affe-
cter, böjeifer, och hsnddftr, ån dygder och lafter,
famt uttryckes och föreftålles alt detta, ibland en-
dafl genom finne-bilder, teckning och målning,
dels ock förmedelft vidfogade öfverfkrifter för vis-
fe utmärkta figurer, ofta åfven i vidlyftigare fam-
manhang.

At jag må nyttja Herr Le MOYNES och
BOUHURS utlåtelfe (m). Så år detta fiags vitter-
het af alla fnille-verk det kortalte och lifligafte*,
det fager måft, men gör minft våfende af fig; det
har måfta ityrkan, men intager minfla rummet.
Når den Epifka och Dramatifka Poéfien behöfvef
mycket tilbehör af Fabler, och Epifoder, Hjtto-
rien, en myckenhet bedrifter, rådflag, ta], gjer-
ningar och ord, få kan /Eftetiquen alienaft med
få ord och meningar i ett eller några ögnablitk
uträtta alt det famrna. I detta llags vitterhet fam-
manbindes finhet och förnuft, lärdom och art:g-

F% het,
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het, klarhet och korthet. Härmed .framftållax.båft
Hjeltar fina tankar och ord*, Regenter och Prinfar
tala härmed til fina Armeér och til fit Folk; "hår-
uti tåles icke annat, ån höga ämnen af dygd och
leder,. ■.'. ■ '*-.■.''■ "

Hvad den delen af Mlletiquen angår, fom be-
ftår.i teckning af allehanda finne-bilder, få hörer
i vilt bånfeénde hårtil, Ofterlånningarnes lårofått,
at igenom Paraboler och Hieroglypher uttrycka fi-
na tankar. Igenpm måleriet och bildth.uggerie.t
föreftåiles (like finne bilder båft. Når en uplyft och
förfaren målare eller bildthuggare utväljer, af det
ämnet han åmar föreftålla de befynnerligafte och
måti rörande omftåndigheter, fåtter de famma i
den rediga ordning, fom af inbillnings kraften låt-
taft kan fattas, famt gifver hvarje ting en utletad
hög tanka och eftertryck; få angriper han på en
gång med förenad makt (iälen , och verkar med
ftörfta eftertryck en oemotfågelig öfvertygelfe. o-
ratoren och Poeten tala för öronen och minnet:
men de förra förr ännu qvickare (innen, ögonen
och inbillnings kraften : Når de fenares intryck
varar endaft en dag, fä räcka de förras hela lifs-
tiden. Oratoren och Poeten uttrycka fig på ett
enda fpräk; Biidthuggarens och målarens år hvar-
je lands tungomål. Oratoren och Poeten begripes
endaft af fä, de förra af alla; få af en okunnig
bonde, fom af en Konung* (n).

Hvad. kan ock uppbyggeiigare och härligare
utmärka den utvårtes Gudstjenftens anfeende och
«- höga
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höga värde i Kyrkor och Tempel, ån finrika mål-
ningar och bildthuggerie-ftycken.-' De fom fedt
en GORREGES tekning och målning af vår dyra
Trålfares diupa förnedrings ffånd vid defs Födelfe,
i den bekanta Notte di Corregio; Guides, föreltåll-
ning och tekning af d^fs fvåra och bittra lidande,
och en RAPHAELS målning öfver Ch-rifti Förkla-
ring, ftåmiTia ai!a öfverens dåruti, et'de-ej utan
■vördnadsfulla tankar och en helig förundran kun-
na åfkådas. At ej förtiga hvad intryck och en
härlig verkan METHODII - tekning och målning
af Ytterfta Domen, haft på de Bulgarers Konung
BOGORIS , famt huru hjertrörande icke. en DO-
■MINIQUAINS affkildrat. en månnifkas lefnads -fi*
fta ögnablick, på en tafla i Hieronymi Kyrka i
Rom ( o ).

Hvad kan ock vara en Stat, til anftåndigare
"och nyttigare prydnad, ån Konungars och flora
Ämbetsmäns uprefte Areftoder, famt hvilkas min-
ne af infödde våifignas och af utlänningar vördas?
Hvad kan mera upmuntra til dygd, til tapperhet,
.til idoghet, ån at fe flora Hjeltars, vifa Måns, och
högtförtjenta medborgares Bilder, pryda de utmärk-
ta (tallen, fom en- tackfam efterverld dem til vål-
förtjent heder invigt. Graekerna och Romarena
förvarade fördenfkull med ftor forgfållighet fina
berömliga landsmåns bilder i fien eller koppar; de
viftes i fynnerhet för 'ungdomen , hvilka unde,r
förtäljande af deras -hårliga bedrifter upmuntrades
til iika dygde-öfning. Den yra THEMISTOCLES
. ~ F 3~ för-
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föfdés pa detta fått til råtta (p). SALLUSTIUS
förfåkrar, at han ofta hört berättas, huru en
QUINTUS MAXIMUS, en PUÖLIUS SCIPIO, jäm-
te flere, mera ån en gång vidgådt, at når de i
fin ungdom, åfkådat, defie fina förfaders bilder,
har fådant upmuntrat dem til goda feder mycket
mera, ån något annat {q).

Når detTe linne-bilder åro utmärkta med fin-
rika tankar eller devifer., få åro de ån fullkomli*
gare , och upvåcka mera folkets upmårkfamhet*
Figurerne förnöja fynen med fit vackra och inta-
gande utfeende, orden förlufta öronen genom fit
ljufliga ljud, och föda förftåndet med deras finrik-
het." Herr Lf.MOYNE uphöjer fördenfkull ock med
fkål denne del af at föreftålia Mora*
lifka och Politifka lårdomar.

"Man kunde Jdger han, aldrig hittat på lättare och
''kraftigare fatt, at undervifa. Hela Philofophien blir etc
"ftenigt öch törnigt land, emot detta. Man går lång väg,
''kommer ovift fram och blir trött: men finne-bilds vägen
"kommer man i etc ögnablick fort, med nöje och likfom
"med lek.

Har man ock kunnat Iåra månnifkor Hiftorien
genom medailler; hvarföre fkulle man icke kunna
lårä dem Moralen och Politiquen genom finne-bil-
der och vål tilpaffade devifer, hvareft på ett li-
tet rum år mera at låra, ån i många Tyfka folian-
ter. BOUHURS talar dårföre med goda fkål hår-
om fåledes :

"Om jag hade at undervifa en ung Prins, få ville jag
"hälft gjöTa - ■- - det genom Devifer, Jag fnulle lata

måla



måla finne-bilder och Devifer, fom för Prinfar vid hvar-**
jehand» tilfällen blifvit gjorde; därtil fculle jag lägga De-''
vifer af flora och berömliga Man, icke endaft för ar lära"
känna dem, utan ännu mera at upmuntri hooom til dygd"
genom deras Exempel. Jag fKulle uptänka devifer Öfver*'
alla, en Regents plikter emot lig fielf och fina underfåtare,"
och med ået ena och andra häraf, fkulle min Prins lått och"
med nöje lära, icke allenaft Moralen och Politiquen, Utan"
ännu därtil Hiftorien om Hjeltar och deras bedrifter, få"
väl foro ej ringa del af Natural-Hiftorien,"

Förutan detta utöfvar /Eftetiquen fit undervis-
nings-fått, utom teckning af finne-bilder, endaft i-
.genom finrika ord i vidlyftigare fammanbang.
THEOPHRASTUS en Graek, började i fy nnetbet-
at på detta fått förefiålla Sedo-låran i fine Chara-
clerer eller fede- bilder af männifkor; han befkref
huru en männifka fer ut, fom år intagen af nå-
gon vifs odygd. Han tyckte, at når någon igen-
kände lig under defs Charaåere eller fedo^bild,
fkulb den famma blygas för fin flygghet och råt-
ta ftg: De fom befkrifva och utftålla odygden i
fin ohyggelighet til folkets åfkådande, och angri-
pa henne med bitande fkåmt eller Satyrifk fniile-
lek, höra ock hit; famt hafver en SVIFT, en De
LaBRUYERE (r), en Svenfk ARGUS, en RABE-
NÅR, och TOUSSIN (s), med flere, ej utan ver-
kan på månnifko feders förbättring lyckeligen id-
kat detta fedo-lårofåct.

Hvad fluteligen Theatren angår, få kan, i an-
feende til defs råtta art och bdkaffenhet, den an-

fes
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fes ej ringa bidraga til goda borgeliga i eders, bibe-
hållande : men få bör den ock med all forfigtig-
het nyttjas, at igenom defs mifsbruk, ej federne
mera må fördårfvas, ån upråttas. Huru Grakerne
X* Athen med ftor omkoftnad,utvidgat fin Theaters
härlighet, år allmänt bekant; RÉmareiia fölgde här-
uti, fom i mångt annat deras efterdöme: men knapt
var den vål inråttadt hos dem, förr ån defs mifs-
bruk gjorde dem få upmårkfamma , at de med Borg-
måftarenes och Senatens famtycke,af(kaffadeden,och
bortfålde all defs ftora prydning, genom offentelig au-
ktion. Frankrike fom måft hunnit uiAtbenien/ijkaThc-
atrens förträffelighet; har ock haft, ån (kåda, ån gagn
dåraf. Det år ej tvifvel om, a,iMolteres och andras <M-
defpel gjordt mycket godt dårftådes; åfven fom det år
bekant, at når den artiga Comcedien om Våder-han-
delen fpeltes i Amfletdam, få uträttade den mera,
ån alla (trånga förbod, emot den fördårfveliga ac-
tie handelen. (*)" En CORNEILLES och RACI-
NES Theater ftycken åro ock ån i dag märkvär-
diga, fåfom de ftörfta exempel af månnifko fniliets
qvickhet och tanke ftyrka : men fom' de bagge
(krifvit mera at lyfa af fnille ochförftånd, och me-
ra at behaga Theatren, ån at råtta den famma
efter Sedo-lårans reglor, få hafva de oaktadt alt
fit ftora vett i mångt och mycket varit (kadeliga
Sedolårare. De tiltalas fördenikull ock med fog
af en vitter Man fåledes:
-' "Store CORNEILLE, du fom var född til Tragifka

heder, är det dock icke du, fom med den
i . Spän-
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Spanfki Hjeltens onda exempel, uprände i dina medbor-**
jiares finnen, dcc fördömliga enviges ksmps raferiet, lik-''
fom de icke förut varit nog viiiilnte. Hvi blyges du ic-<{
ke, at m?d din öfvermodiga yngling RODERIC, letnna ef-(t
terdöme tii oenighet och flagsmäl emellan bröder, at fä»*l
derneslandets fxöte med få mycket kärare, fom ädlare"
blod måtte befu,d'asl Det är val, at du ej var få mycket"
vulen för ålfKOgs-handd- huru fKulle du riä icKe tände up"
Theatren i livfan låga? Men ty varr, RACINE är ju«
dock en väl förfaren kärleks månare på Theatren, hvil-'*
ken med ett lent bläfande där fläktat up aifeogs facklan/'
och uptändt alla finnen med en liuflig och fä mycicet mera'*
feadelig brånad. CORNEILLE fvingar Mg högt, fom en'«
Jupiters örn emellan dunder och blixt, och upfyller alt 1*
med dån och bäfvan ; RACINE fom en Veneris dufun»'*
ge fväfvar omkring blomflergärdar och myrten, och gjörf'
de flygande foglar, de fufande väder, de rinnande bäckar,''
fä fielfva härda fienarne puflande och fuckande afäifeog («),''

Så mycket Theatren fåledes i lit rätta bruk, i
fynnerhet den Muficalifka, tjenar at råtta ofeder
och olater, famt at på ofkyidigt fått roa och för-
lufta trötta och af arbete utmattade finnen, få ftor
upmårkfamhet fordras ock,at förekomma defs mifs-
bruk igenom noga granfkning och välgrundat'val,
af de Theater (tycken, fom upföres til åfkådande,
famt hvilka efter tid, tilfålle, hvarje folkflags får-
tkilta nåringsfått, ville lafters til eller aftagande;
borde vara afpaltade, och Theatren ej nyttjas til
en hpicureifk fchola, at tilöfva folk i vållufter , o-
kyfkhet, lift, bedrägerier, veklighet, och ohöfvi-
fka ord och åtbörder, famt andra lafter.

G (,)
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få) Plutarchus in Catone, (4) Polybius Libr. IV.

Hiftoriarum p, 49?. (c) Perefixe Hift. de Henry le
grand? (d) Livius Libr. 4. (e) PlaTo de Leg.
(/) Sallustius in Catilin. (g) Hoffmans Politik p.
103. (/)) Sallustius de Bel, Cat, ad finem. (/') Lib.
a. de officiis Cap, 6. 7. 8.

(*) Racine, Reflexions fur la Poefie, Chap. f. Boi-
leau a. P. c. 4. (t) Les Poelies de Racine P.
6. p. 190. & 198. («*) Peke Le Moyne Tärts des de-
vifes pag. 6. och Pere Bouhurs entretiens &AriJle d.d.
Eugene 7. Cap.

(n) AdlerCrantz tal om Fria Konftert värde p. 4. ■(*)
Dito p. 7. (p) Cornelius Nepos in Themiftocle. (7)
Sallustius in bello jugurthino. (r) Herr Le Moyne
P art des devifes pag. 9. De La Bruyeres caraäeres.
(/) Auåor til lesmoeurs.

,(/) Hoffmans Politik p. H4. (*) Caroli PorEc oratio
atrum Theatrum fchoia virtutie effe potTit?

§. 7-

Tredie medlet til at förekomma borgeliga feders
allmänna fördarf , befl ar dämti , at enighet och för-
troende frA/nja* emellan landets inbyggare, och at pk
alt möfeltgit Jätt Krig och Hämader undvikes.

Krig år få mycket mera emot den förnuftiga
mennifkliga naturen, ftaters fållhet, och borgeliga
feders beftånd, fom det ftåller alting i oreda och
oordning; det föranlåter männiikor, at i detta ra-

ferier
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feriet öfvertråda alla månnifkliga famhållets lagar;
famt mafte Chriftendom och dygder, en ftats fo-
ftcrmödrar, för detta vildiuret mafl altid blifva
landsfiygtige. Den regel galler i alla tider, inter
arma ftlent leges; följakteligen borgeliga feder, fom
åro frugter af dem. En CICERO och SENECA
(<0 affkildra artigt med lefliga fårgor detta Hiån-
nifko flågtets mifsfödfel, da de Ufkrifva Krig, va-
ra en lefnad, hvilken är ffnhnippfid med mord, (lags-
hal, röfverie, och plundrande, cch hvilket kommer
pärmsfl öfverens med vilkliurens , emedan männijkor
därvid mafte likafom vånda upp och ner fa hela na-
turen , fika farlighet, gä ifrän fm ägevdom, raka uti
oförmodelig nöd, mifibruka naturens fhfvor, ja', fom
villdiuren Jönderjlita och mörda dem de hvarken kart»
tia eller hata. VOLTAIRE, i fin vackra Ode fur la
guerre, talar hårom ej mindre värdigt, då han få-
lunda qvåder:

Den häpnamennfklighet utflräcker fina armary
Och fyller luften med Jh forgeliga fkrtil;

År då ej något hopp? mån ingen fig jörbarmaf?
I Kungar ajken ratt, ty da mar verIden väl;

Hvcir en fom dör iKrig , och blodbéllänktakUder,
En Mans bot koflar Er; och fegren det ej tål..

Ty fkoner Edra barn^ och varer mennfko fäder , ■

Den Hogftas Ombudsman, och jordens hägn och
prdl.. ,

G % Den
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' ben Macedonifka fom bedraget
folkflagen, och hans fon ALEXANDER, fom för-
cfrifver, plundrar och mördar dem, åro altfå ö-
vårdiga efterdömen af Hjeltar*. faft mera förtjena
det namnet THESEUS, HJERO, MARCUS AURE-
.'L.IUS, och en HENRIG den IV. i Frankrike, hvil-
ka väl vifte bruka fina rättmätiga vapn mot fien-
derna: men tillika ock voro betänkta, huru de
måtte bekriga lafterne uti fina egna och underfå-
tarenas hjertan.

Hvad inbördes tvedrågt och agg angår, emel-
lan ett lands inbyggare, få år det, ån mera fka-
deligit, i anfeende til dels verkan på federnas för-
dårf. Krig, kan efter några år vara flutit, då där-
emot detta fenare år en hemlig tårande eld, fom i
flera tidenvarf och utan uppehåll, fräter om lig, och
omfider lik Simfons ftyrka rycker undan pelarena för
rikens grundvalar. Alla famhållen hafva fördenfkull
ock vårdat en oumgängelig inbördes kårlek, fåfom
en befynnerlig helgedom. Ett land, hvareft tve-
drågt, trätor och Partier ibland medborgare fådt
inrota fig, dår finnes altid federnas fördårf i ftör-
fta högd; det år fara vid, at i ett fådant famhalle
kallas och vara en årlig man ; dår anfes för mifs-
gjerning, om man ej låtit fmitta fig af fadioners
och Partiers gångbara raferie.

Om agg och tvedrågt, ifrån famhållen fkall
Kunna bortjagas, famt enighet och broderlig kär-
lek få rota lig i landet, få bör man bortjaga det,

fora
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fom mäfl underhåller, och ökar de(s lif, fiyrlka och
krafter. Hårtil höra häftiga och långfamma tviftert
Religion och om defs friheter. Råttvifans vårdslöfan-
de och defs förtryck. Förfördelande i rättighet til pu-
blika fyllor och åmbets vårdigheter. Oförfynta med-
borgares regerings fiuka öfver fina likar* fkadeliga
fördomar om främlingars naturalifation. De lär-
das, fom föreftå undervifnings verken, obehöriga
deltagande i Politifka factioner och tvifter; åfven
fom nåringslöshet med fin aflöda, fattigdom och
annat dylikt.

Hvad råttvifans förtryck angår, få lägger det
få mycket mera grund til hemligit agg och tve*
drågt emellan medborgare, fom härigenom ej alle-
nafl upvåckes faknad af vålfångna egendomar hos
dem, fom igenom obillighet milt dem; afvund och
agg til dem fom oråttmåtigt blifvit deras ägare, u-
tan ock hat til den fom vrängt Lagen efter man-
na mån. I fall denne oråttvifa lämpas til förtryck»
af nyttiga näringsfångs vidtagande, fom rörer flo
ra månnilkjors välfärd på en gång, blifver agget
och förbittringen få mycket ftörre. Nåfl detta öm-
mar ingen egendoms förlåd månnifkor mera, ån
faknad frugt och förmon af perfonlig förtjenft och
fkickelighet;' i fynnerhet, ora den under tryckande
fattigdom, och igenom många trötta fiåt, mycken
oro och mycket bekymmer blifvit förvårfvad. I
iDonarckifka regeringar går fann förtjenfl måfl o-
belönt; Regenters fmickrare taga där bort den ve-
dergällning, fom dygden borde åtniuta: men når

G 3 efter
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efter partiers och faftioners befkafTenhet i an-
dra regeringar publique Syfior upfylias med Äm-
betsmän, då går ej eller båttre til i dem (a). In-
tet land kan i detta mål upvifa förfigtigare och
billigare Lagar, ån vi bårom åga i Foderlandet.
Vår nu Regerande Allernådiglle Konung
hade knapt trådt up på Svea Konunga thron , förr
ån defs förda bud blef (O, at ftadga den gamla
LacecUmonijka Lagen, det Embeten endafl ftodo öpne
för dygden (X/). Efter Rikfens Höglofliga Stånders
tjende-betänkande af år 1756* år åfven belöning
för fkirkelighet och förtjend , få ömfint och re-
gelbundit tagit under Lagens hägn, at inbyggare-
nas fåkerhet om råttvifa i den delen, år noga för-
varad til defs helgd. Ej ringa fågnefamt år ock,
at det Vyrdige Pråtle-Ståndet upgifvit förflag, och
uplyd tagit under öfvervågande , huru Syfior och
Ämbeten åfven i detta Stånd efter ett mera regel-
bundit fått må kunna befattas, ån hårtils vanli-
git varit ( e). ;

Hvad medborgares regerings-fiuka öfver hvar-
andra beträffar, få har det varit allmänt i alla ti-
der, och år det en fölgd af månnifkans naturliga
okynne, BROWN i fin förtråffeliga fkrift om feder-
ne i England, pådår ock, at flike partier och fa-
eYioner, mmd kunna undvikas i fria dater; lyc-
keligad år det famhålle, hvared i fådan belägenhet
de åro i jåmnvigt emot hvarandra. Ty fad ån
partier, corruptioner och fadioner, altid mycket 6-
.'-i.;:/' - Ka
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ftä (edernas fördärf, fä bidraga de i fådan ftånhlri^
dock ej få häftigt til daters fördärf och undergång.
DÄVENANT fom gjordt få grundeliga anmärknin-
gar, om de i England bekanta Stats partierne,
THORRIS och WHIGHS, berättar ock, at når nå-
gondera af dem genom fin myndighet, fatt (ig i
alt för dor fåkerhet för fina medborgares upmårk»
fambet, få hafva de draxt utöfvat hvarandras lä-
der. Detta år ock bekant om Guelferne och Gibel-
linerne i Italien. Af en THOMAS GORDON , år
i defs Politifka och Hillorifka betraktelfer öfver
SALLUSTIUS åfven artigt och nog tydeligen af-
fkildrat, huru lått menigheten ledes in i deltagan-
de af flika Faclioner, huru de underhållas dåruti
af paffioner, fördomar och fina ledare, famt
med hvad enfinnighet oth oråttvifa, ty vårr/ hvart
och ett partie anfer fine vederdelomån.

Fördomar om främlingars naturalifation, de haf-
va alla tider mycket hindrat daters vålmågo; utet
flutit en myckenhet nyttiga medborgare, och gifvit
anledning til hemligt agg, oenigheter och påföljan-
de feders fördärf: men hvad kan dock vara dår-
aktigare, anat hata fina likar, månnifkor, af kun-
fkap, infigter, dygd och förtjend, endad för det*
de åro ifrån ett annat land, åfven fom deras tan-
kar, hvilka tro, at viffa orter endad kunna til-
lkapa och dana flora fnillen och dygdiga medbor-
gare, åro foder af öfvcrmodigt finne, regerings-
fiuka och ett elakt hjerta. Månnifkor af perfonlig

för-
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förtjend,.upvå;xa ej efter jordmoner, fom vida flags-
fvampar, och örter.

Förutan detta upvåckes och underhålles agg
och tvedrågt ej ringa i famhålien , i fall de fom
föredå publika undervisnings verk, obehörigt del-
taga i inrikes Politifka dridigheter ; jämte det i-
bland ungdomen af fådana förargeliga exempel,
redan i fpåda åren inblåfes en fördårfvelig partie
anda, få leder fådant åfven uppenbarligen til för-
qvåfvande af alla goda föder. Lärdom och vet-
tenfkaper vinnes och bibehålles endad igenom o-
våldughet och fanning; om antingen af irriga för-
domar, eller af något tvång , pä dem fåttes fjät-
trar, få utflockna ftraxt delle månnifko flägtets le-
de-djernor, och Samfundet upfylles med ett allmänt
okunnoghets mörcker , få at man om ljufa dagen
felar om vågen til fann dygd och åra, och hvar-
ken kan fielf blifva eller gjöra andra lyckelig.

Nåringslöshet och en dåraf följande tryckande
fattigdom öker ej eller mindre tvedrågt i ett land,
©ch gifver anledning til feders fördårf, SALLU-
STIUS bevifar detta med odridiga fkål då han
fager:

"De (om hafva intet, afvundas altid på fådane ftatens
"lemmar, fom hafva något. De berömma alla, hvilkas vil-'
'kor de finna vara fådane, fom deras egna: de fatta fig
"tilfammans m3d dem, ftå i den tancka, at de kunna för-
bättra fina vilkor genom ändring i regeringen, underhålla
"fammangaddningar, och våga ak, emedan de hafva intet
?>t förlora, ö .

1 an-
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I anfeende hårtil, år för den högdrådande mak-

ten nödigt, at öpnaför inbyggarena i ett land, al-
lehanda nyttiga näringsfång, famt tilfe, at en nå-
gorlunda jåmnvigt. emellan rikedomar må finnas i
landet. De fom äga dora rikedomar i ett land, å-
ro likfom dora gäddor i liön, hvilka fvålga upp all
fmå flik. Den fkarpfinniga Engelfka DAVID HUME,
fager: Som en man, hvars rikedom mycket tilvaxt) an-
då icke kan förtära mer än en annan; fa nödgas han
dela med ftg at dem, fom honom aro fkylde eller fom
tjena honom. Alen fom dejfcts egendom faledes allenafl
finnes i en annans gothyckio, fa hafva de ickefamma ttp-.
vnmtran til Giftermål och nyttiga näringar, fom om
hvar och en ägde fin affkilde lott och en fäker befttupingi ehuru 'liten den ock vara ma. 1 fall ock da-
tens dyrka och rikedom dannar qvar i få rika fa-
miliers händer, få bifpringa de fällan daten med
fit öfverflöd, utan hellre llöfa bort den på ett min-
dre nyttigt fått eller ock aldeles föra fina pennin-
gar ur landet. Når en enda Craffiu blir få rik, at
han tiltrror fig kunna underhålla en hel Krigshår j
når Pompejits riktar fin frigifna trål Demetrhu få,
at han bygger en fkådeplats, på hvilken 40000.
månnifkor kunna då, då har daten förlorat fin vigt-
Ikål i denna del.

Om Romarena årarmors bekant, at de i mån-
ga år vifligen bibehöllo fig i jåmnvigt af rikedomar
innom fig. När de voro delte i två partier; nem-
ligen i Rådets och Folkets, få ågde det förra dör-
(la anfeendet: men den fenare dörda makten. Når

H Ade-
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Adelen blef för rik, utvidgades folkets friheter, och
då cteh ån '-mera tiltog, utdeites aiia tjender, fom
hade de bada inkomder ibland folket..

At förekommaXtvedrågt emellan ett lands in-
byggare, fom införcr federnas fördarf; få hafva al-
la våibedålta famhållen, varit månne om, at på
flerehanda lått vidtaga medel til at dämpa fåclant.
Det måda uträttar härvid, når Regenten icke få
noga förklarar lig för något partie, utan efter {a-
keroes beskaffenhet ovåldugt främjar landets allmän-
na båda, och yttrar mifsnöje öfver faclioner och
Politifka trätor, fom kunna yppa fig. DIODORUS
SiCULUS berättar, at når de gamla /Egyptier icke
kunde förlikas, fydelfattes de af fina Konungar med
Pyramiders byggande, hvilket var mycket båttre,
ån at invekla ett helt land i onödigt krig. Sedan
efter Caefars död, Parcier och tvedrägt i Romerfka
flaten ej kunde beläggas., få blefvo de betänkta på
fin gamla fedvana, och utvalde en opartifk Diila*

tor, til defs oron dillades. Cenföres hos Romarenai
deras fkyldigbet var åfven at bilägga och qväfva al-
la oroligheter och trätor, ibland folket, i defs för-
da början. Inqitifttions-Radet i Venedig., kan ock al-
drig nog berömmas, emedan det gjör fig-befynner»
lig flit, at på långt håll, och igenom vidt aflågfnai
vågar upfpana och i tid qväfva alt fådant, fom kun-
de gifva anledning til allmänna tvedrågter och för-
bidringar i daten (/).

00



59
(a) OcERO Libr. t. officior. Sf.neca natnralium qus>i

Aionum f, 2g. (£) Valekius Maximus, Libr. <;, Cap.
3. , laier man, at .i:henie?iferne i anfeenäe hÅrtil g/or.ie
en Lag, at de forn unda^drovo fortjen/ler deras titbortg*
belöning, de {kutit (om etntkfanma mennijkor anklagas och
forfölja-s. (c) Kongl. Förordningen af den 30. Martii
I7ft. (et) Plato Libr. 3. de legibus. (e) Välment
fråga, om icke förlag til ledige Präfte- fyllor, iikfom
til Civile Amb ten borde upräctas, tryckt är 1762»
(/) Se, Savedra in fyrrbolo §9,

§.8.

Tjerde medlet , at förekomma borgeliga feders all-
rhhmna förda'-f, är vakfambet, öfver de hufvnd laftery

forn tnaft förf!öra fand?&'Åens v-almJigo, och hvilka af
dem hos Nationen fjg inrotat,'

AfdefJa förtjenar ingen dörre upmärkfamhet,
än- när religions förakt, Atheiderie och Gudlöshet
tager öfverhanden i ett .Samhälle. Hos alla Hed-
ningar har det redan varit en afgjord fak, at Re-
ligion är nödig til Samhällens trefnad och bedånd.
En CI.CERO ,och CATO tala härom, få uplyd o.ch
med den nit, at många Cbridna i anieende -til
dem må blygas därvid. Den förre fager:

Landets inbyggare fKoia väl betänks, af Gudarne a-fC
ro alla länders ofver- Regenttr, de Ityra alt igenom fin"
!<raftipa verkan, och gifva grann ggr, med livad för ett lijer-**
ta hvar ock en hedrar fin Gud.'*

Och den fenare tikalar Rådet i Rom .(under
CATILINE farliga anslag) för deras vårdslöshet i

H % å i* be-
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årnbetet, och kailfinnighet i Religion", fåledes :
■"Hitnmtlens hje.lp ärhälles aldrig . vid vårdslöshet och- för»
"fqmmelfe, J -må ilen vara manhaftiga och hurtiga - J må ilen
"'gjöra hvad eder åligger; J måfte följa goda råd, fä lär
"GUD hjelpa eder. Edra böner äro fåfänga vid edra lafler."
Huru kan man då utan förfkräckelfe tänka', pä dem,
och det fördärf, af goda feder , de införa i ett land,
fom vilja utplåna hos (ig al! åtanka och öfvertygclfe
omGUDs varelfe, och alt hvad rätt och billigtår,
famt hvilka biuda til, at rycka bort ur lina hjertan,
det fom är grund til dygd, och alla borgeliga feder.
Vid läfande af den bekanta Philojophe de (ans foucy ,
hvared på ett dälle vifas, at man ej bör bekymra
flg med det tilkommande, få yttrar lig märkvärdigt
en Svenfk vitrer Skald faledes:

Du yU, man ej figfkall med andra verldar bty,
Ej för en ovij} nöd med fäkra plågor fky;
Menfall Du utan qval, kan folk, fom matkar morda?Du döden likväl måfle vörda;
Och Önfkar Domens fafa fly.
Man vet, man fer, man mins, hy'i kan ej hjertat

glömma,
Nej, här vårt egit hröft fkall våra fel fördömma;
Hvar Hund, lovart ögnabllck, hvar tanka och hvart

ord
Som fiäkn med jlg vet, fkall blifva fiälens mord (a).
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I anfeende til alt detta, få har med mycken

ömhet alla vålbeftålta ftater vakat öfver folkets reli-
gion, och nyttjadt medel, at förekomma defs förakt;
famt verkitålles detta, igenom det få kallade Bra-
chimn (eculare, eller ock förmedelft en väl inrättad
Difciplina Eccleftaftica, Under det förra begripes
författningar, at de fom bekänna fig til främman-
de Religioner, uteflutes ifrån allmänna ämbeten,
(/;), hit hörer omforgen emot Atheiftérie och
kåtterie, GUDs Namns förfmådelfe , llgnerie och
vidfkeppelfe (X> At Religions tyilier med förfig-
tighet anfiålles (d), och at böcker och fkrifter,
fom innehålla villfarande meningar, ej i landet
må utfpridas (<?)> famt at inga hemliga famman-
komfler får hållas til främmande Religions öfnin-
gars bivifiande (/). Til Difciplina Eccleftaftica hörer
Excommunicatio major och minor, famt de öfriga />cp-
n<e Eccleftaftica; famt ligger mycken magt derrJå; 1, at
inga andra, ån vålfrågdat folk, och de fom kun-
na igenom fit ärbara lefverne, fåfom lyfande e-
xempel utmärka Religions fanning-och höga var-
de, blifva nyttjade och antagne ti! Pråfter (g).
Sjelfva Hedningarne hafya varit förfigtiga xhåruti,
och finner man hos Athenienferne en Lag, fom
förbud, at inga andra fkulle valjas til Pråfter, ån
de fom altid fördt ett ganfka fromt lefverne (/j).
Några hafva deffutom fordrat dårtil deras förål-
drars fromhet (i). Deffutom hindras ock mycket
tiltagande Gudlöshet och Religions föraktj' i fall
ungdomen i tid grundeligen undervife§ i deras

H_s Chri-
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Chfiftendoms kunfkap, och de igenom flitiga all-
männa Cateehifmi och Predike förhör, hålles iin*
der upfigt i fin tiltagande Ghriftendoms kunfkap
och utöfning (£), famt at oftenteliga Lärares in-
tygande om åhörarenas framfteg i Chriftendomen
och deras öfriga lefverne, änfes för nödige, bå-
de då de flytta ifrån den ena orten til den an*
dra, fom ock då de (kola antagas i Publique fyf-
lor (/).

Nåft detta förtjenar af tiltagande lafter i fam-
hålien , åfven ej ringa åtanka, en vårdslöfad bar-
na-upfoftran. 1 §. 3. år förut bevift huru därmed
lagges förfta grunden til alla goda borgehga le-
der ; I fall aitfå, ej Lagen noga ftråcker im up«
figt och vård til ak det, fom dårtil bidrager, fi
öfverfvåmmes fnart hela landet af de ohyggelig i-

fte lafter-
Lårdom och vettenfKapernes tiltagande förakt

invefvar .ock lått ett famhålle i allehanda fördårf-
veliga dårfkaper och odygder. Kunnigt och fkic-
keligit folk år en ftor (katt för länder, fom fnart
kan förloras: men knapt med ftor möda återvin-
nas ; Regenter hafva fördenfkull ftörfta orfak at
påminna fig Keifar SIGISMUMDI ord, hvilken dä
han fkulle yttra fig, hvilket folk han måft vörda-
de, dem fom idkade vettenfkaper eller dem hvil-
ka förde Vårjan; fä yttrade han fig fåledes:

"Officerare och Soldater kan jag pä en dag gjöra få
"många jag vil: men en lärd och fKickelig man kan jag i"hela min lifstid icke åftadkomma (m),

Näft
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Når lärdom och deras idkare föraktas i Sam-

hällen , dä är redan de feders fördårf allmänt,
fom bårflyta af förftåndet, och därpå följa flraxt
de Moralifka federnas fall och undergång.

Den hufvudlaft bidrager ock mycket til bor-
geliga feders fördårf; når dat blifver mode, at i
allmänt umgänge bortblanda dygden med fallka
utfeender, sned ropet af vekliga hjertan, med trå-
lars och (mickrares beröm. En JUSTI ock någre
andre hafva ej ogrundat päftått, at det, jåmte an-
nat, år förnåmfta grund til lafternas fräcka tilta-
gande ibland Europaiika Nationer. En -vitter
Svenfk Sedolårare affkiidrar detta, faledes: (»)

En ärlig Man det är icke FLORIMON, fom i en-<c

faldighet och utan prål gjör alla rätt. Det är BELI-U

DÖR, fom under rättvifans ficen utöfvar alt det onda han'*
vil, Det är ej no iigt til en borgelig dygd , at vara är- <4

lig, man behöfver ej mer än fynas fådan __♦ BELIDORS"
enda förtjenfl är, at han fer ut, fom han bar på (ina ax-<«
lar hela flägtens tyngd. Han har väl icke ädelmod, han"
fKyddar icke rättvifa: men han hafver Ilafvar, fom be-"
liöfva hans nåd, osh uphöja den. Allmänheten fK.ulle«
hålla honom för den, han ar, om icke deffas vördnads'6
betygelfer förvillade deras ögon. Nu är han den ådel-<«'
modigarte; Han fKyddar det allmänna; han vifar de li-«
dande ?odt. Det är; han ojör ej alt det onda han kan.w
Han] betager val lina unciergifna deras frihet: men hanu
binder dem ej i uppenbara kådjor. Han låter dem valu
krypa vid fin 3fötter: men han trampar dem ej. Han lå-u
ter dem ftändi.gt bära offer på fit altare: men han befor»"
drar och deras lycka, Achl hvad för ädelmod?

En



64
En ACHATES tiltalar i anfeehde til alt detta

fin penna faiedes:
Kan du ej lära folk, at utan dygd behaga?
jit ljuga utan fel, at utan Jkam bedraga?
. At intet vilja ha, och taga hvad man kan-,

At aldrig gjöra godt, och dock bli hedrad man.
Men achl jag faja im, när ondjkan ära f*r,
Och under Gudlig drägt i lyckans boning går;

Dejs grymma hufvucl Jes, med frijka Lagrar
grönjka,

Och laflen vinner alt, hvad dygden borde önjka..
Defte hufvudlafter åtföljer valluften, då folket

i finliga luftar och nöjen fänka fig, och däraf för-
villade, gjöra åtlöje af dygd och alla borgeliga fe-
der. Denna laft år få mycket mera farlig, fom
däraf hårrörer åtrå efter fielfsvåld, fräckhet för
Laglydnad, lättja ock huglöshet för alt hvad nyt-
tigt år, famt brift på den frimodighet och itadig-
het, fom fordras til flora bedrifter. Athenienfeme
anfågo denna laft fåfom en hemlig fiende i ftaten,
och förfvaradc fig en tid däremot genom Areopa*
gitijka Rådets inrättande, hvilket beftod af utval-
de dygdiga Mån, fom hade vakande öga på in-
byggarenas feder. En Lag gjordes, at de [om för-
jlbfte antingen fm egen eller andras egendom, fkullevara oärliga, Ottsktiga , utejlbts och ifrån alla ämbeten
(o): Men Athen bibehölt fig icke eller längre vid

den-
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denna (In årbarhetj igenom yppighet beredde det
omfider (it fall.

Folket bief, fom JUSTINUS förmäler,'lat och trögt;"
inkomrterne användes icke fä fom förut, på flottan,, och*-*
goda Soldater, uran på Gä.ftabud, alla dagar i veckan"
voro Högtidsdagar; Comedianter anfägs för deSfiuckeliga-''
fle perfoner; Ati*enicnferne voro flitigare på Comedien än"
i lägret. Ingen frågade, hvilken var. den ädslmodigafte"
och tapprafte, utan faftmera, hvilken kunde mäfl lefya"
i yppigHet och valluft."

At underhålla yppighet och vållufl, dårtil nyt-
tias oförfynt allehanda olofliga medel ; Den fatti-
ga och torftiga medborgarens undandrages i fyn-
nerhet det hvarmed han både fkall föda och (ky-
la fig, hvarom en qvick och vitter Svenfk Skald
fäledes talar (p).

Nar Speglar, Silfver, P?:agt, när Guldoch Mar-
mor blänker;;

■■.>*■ ■.■-■.;

Hos dig i hvarje vrå, ditt högmod mlnft hetänc
ker,

At mmgen får ditt prH, gfo ofkyld, husvill,
. bar,

Den du dels intet ger, dels fit jrdntagit har.
Nar du vid yppigt hord, fä. fkamlojl froffar,

■■ ■ jt ätet,
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_n m iflod;

Mm du ej tu(lans del tillika dk ttpater,
Och bringar andras lott, til armod, brift och

nod ?
. ■

En flarfvig, naken gar vid Plogen, mot ov.i-
der,

Du yfves med din Kropp, infvept i dyra Kläder,.,
Dmned i brijl af dygd, at rbija något fiort,
Framfor den GUD, Natur och Lag (lig lika

gjordt. ■

v.- ■ At förebygga denna laftens tillagande i Sam*
hållen, dår.til bidrager måft en förnuftig upfoffran
och en fund moral, famt de Förnämas upbygge-
liga efterdömen. Så bief det vålluftiga Rom 7 år-
bart och tuktigt i VESPAS!ANI tid, emedan det
kunde fpegla lig i fin fromma Keifares måttelig-
bet, återhåll och dygdX $e TÄCITUS Libr. UU
Aunal. Borgeiiga Lagarne kunna ej vidare firåc-
kafin upligt-dåröfver, ån då riågof .förelöper e-
mot allmänna anflåndigheten, eller då denna la-
ften hindrar nyttiga näringars upkbrhit, och den
kränker allmånnan rått, XHårtii höra, til en del
allehanda förordningar emot pragt och yppighet j

'

':""
' X' ; ock



67
ock at de nåringar, fom tilvcrka flike varor mäft
betungas med utgifter til Rikets allmänna dråtfel.

Oråttvifa och oråttrådighét följa alla delTa la-
fler tått in på fpåren, famc förtjenar denna odygd
få mycket* mera upmåfkfamhet at förekomma, fom
denna år nårmalk förelöparen af en Ilats allmän-
na undergång, Når .det mäktiga Rom. nalkas (ic
fall, få börjar kort förut "allmän oförrätt och tving
gä i fvang], den ena tar hufet , den andra äkem
bort, och de CWäktige bafva hvarkénhof'eller blygd,
med] deraf härda förfarande emot. fina medborgare
(<?). Skall denna lat! kunna fåmjas och ihfkrån-
kas, få år högltnödigt: at ett Samhålle med alfva-
re och eftertryck handhafver, få defs Jtu F.cclefui'flicitm, °Jus Piddicitm, fom ock fm Civile Privatum,
K vad Borgeliga Lagarne, i anfeende til det förda,
bafva til föremål, år i början af denna §.' redan
förmålt; 1 anfeende til Juj Publicum år högflnö-
digt, at i den famma, få den högfias, fom låg-
ftas rått år tagen innom Lagens hejgd (**)*.. at in-
gen utan laga ranfakning och dom må fkiljas i-
från (In ågendom och fina rättigheter (.s■). At i
anfeende til anfvar för råttvifans mifsbruk Do-
mare och folk emellan, (tadgas i Lagen behörig
rcciprocitét at vid Råttegångar nyttjas ett kort och
redigt Råttegångs fått, famt at (träff för mifsgjer-
rsingar verkftålles i menighetens åfyn, dem til er-
indran och. varning för allehanda la(ter och grof-
va odygder. ...■ .. ■;..,■.,■ - ■ -:— " _

1 2 {a)



68
(VV'AcHATrs fr"l SosTr.ATus"'pas. ?T. (A'j Svea

Fohöngå Förfäkr. den. J$ N'ovembf." 17yr. §, 2^Rik-
fer..s Ständers E.örening din 21. Q&obr.. if^j^-e (r)
Mifs-g. B. I. Cap. §. n Rong!..Maj:ts Religions: .ftad-
ga d? 2v. Junii K>^; (//) Kongl, Maj:tsßr.ef af,den
8. Maji 173'* Inftruäion for Juftiti» Cancelleren af d.
ig.,Äug. i_7;9, § 5. .(<"") Kongl. Maj:ts Förbud af d.
a. .Nauernb. ~M$% Bref til Cancejlie' Colleg. d. "14.
Novembr. 172&.. (/) K&rigl, M^jits'Förbud af d, 12.
Jan. IJ26'. (i7) Se, Kyrko Ordn. 10. Cap. i, 2. §.
(b} ÉsQiiiKVs"in Timarchea Oratione Lib. 2, Gap*
0. (*) Fcato Libr. de Legibus. Qi") Kyrk, Ordn,
Cap. §. 9. Refolulion på Präft. Befvär d. 14. Septemb.
175r. §. 1. .'/) Kongl, F.:'ord. af d. ag. Sept. i6Bf*
och KongL Ma-j:ts ftadga, af d. no. Mar:tii 173/. §, y,
(*») /Eni*as Sylvits. (_»_) AcHATES och Sostratus p.
jrgj ,(o) /Erchinks in Timarchum. {'/>,) Achates och
Sostkatus pag. Rf*! 87. (-7) Sallustius fubinitio
belji Catilinarii. ..(>) Svea Konga] Förfäkran §, 11,
(s\ Sammafiäd>s fe jo.

§"!'"?..

femte medlet tit förekommande af Borgeliga Se*
ders fordarf, beftär .i.LagarnesJkyrulfamma och efter*
tryckeliga ban.dbafvunde...

Inga författningar, inga förbund, inga (katter
"förfvara landet fä väl, fom Lagames handbafvan-
de. Hårutaf iåra inbyggarna \ huru de (kola tvinga
lina begåreifer, ätnöja fig med (in egendom, af-
häila lig ifrån andras och tiibrmga lin kfnad i ro

och



69
.och fäkerher. Romarena hade håruti en-dubbel
anftalt-, förft tilhöllos Ambetsmännerne, at hafva
vakfamt öga på det allmänna båda, för ;det.andra
förordnades ett få kallade Cenfors ämbete, fom
fkulle bevaka Lagarm:s efterlefnad. Gradierne haf-
va ock haft vifse Ämbetsmän, fom' fkuiie hålla
hand öfver Lagarnesverkftåilighet (a). Cfverhets
Perfoner fom nedlade lina ämbeten, voro hos dem
rje förlta fyra veckor icke Herrar öfver fin ågen-
dom , utan- (kulle de, defsförinnan hos de få kalla-
de Logifler gjöra redo för (in förvaltning (£).
Vcueiianerné, bruka til iine Lagväktare ..tre,; x Ge-
fineferne' tijo Mån fe), Landshöfdinge.; Ämbetet
hos Of» åligger at föranftålta om Lagames ■verk-
:ftX!!ande,'i äoteéitick til (träff Och utföknings. mål
fd\)f Juftifue-Cancellairs ämbetet (X) med Lands,
Stads, och Advocait-Fifcaler i HofrAtter och Kongl.
Collegierne åro ock inrikes de fyllor, hvilka buf-
vudfakeligen , hafva nårrriafte upfigt, huru Lag
och Förordningar handhafves , famt utöfva äfven
Rikfens Högloiiige Ständer, i fynnerhet igenom
Protoccll och Jttftitie Depntationerne, på alt ömfint
fått denne Lagvårdande makten vid hvarje Riks-
dag. När livar ock en' häruti oväldugt'fullgjöt
fin fkyldighet, få kan jämte det allmännas 'Urta-
gande fåilbet, landet altki fägna (ig af Lagames
obehindrade drift och verkftåSiighet» Sedemes
allmänna fördårf innom Svea bygder, är ock in-
tet at frukta före, få länge defs inbyggare Xå up-
föra fig, at man om dem må Kunna intyga det*

1 3 fom
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fom for-fom ået Romerfka Sändebudet på tilffå-
gan, Tvärade Konung Pl OLOM/EUS; Fara Lands*
vtän frtigta GUD, lyda Ofverbeten, och (IrajJA la-
fterne.

(*) Cölumella Libr. 12. de re rufiica Cap. 3, (£) J£-
schinus in Örat, ad Ctefiphontcm, (<_) Boniivus Libr.
6. de republ. Cap. 1. (_d) Landshöfdinge Inftr. af
1734. och Regerings formens §. §. 37, 38. (e) Jufti-
ti* Cancellerens Inflr. af 1739.

G. A. Å.


	Dedication
	Chapter
	Author
	Advertisements
	Illustrations
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	Tables

