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§ I-
m k ifrån äldre tider har man antagit flera ock får-

f~lk feilta måttftåckar, at efter dem" afmäta Rikens
*. Ja och Samhållens både vålmagt och ftyrcka. Man
vet, at en del Statskunnige hafva inbillat fig, at det Ri-
ke vore mågtigaft, fom ägde de vidftråcktäfte grånfor.
Men åfven (å litet (om den menniikjo-kropp bör anfes
for den (undafte, fom år ovanligen long och tjock, åf-
ven fä litet bor det Rike (kattas lyckeligaft bland alla,
om hvilket man kunde (äga det samma, (om (ådes om
Spanjka Monarchien uti Konung PHILIP II:s tid, nemli-
gen: at Solen aldrig gick neder i des Länder.. En kropp
kan få långe förhöjas, til des den antingen af egen tyngd
forfaller,eller af tilftotande våder-ihlar låtteligen fonder-
bryres. Åfven få ligger ofta et Samhälles vanmagt
förborgad uti en -utvår tes förfarlig ftorlek. Ty om den
flora Staten år gled bebodd, och äger emot fin Mora
rymd en ringa Folkflock, få måfte Regeringens ornforg
mera gå därpå ut, at vid magt hålla och förfvara Riket,
ån at förbättra des tilftånd Det liknar fåledes en E^
gyptife Pyramid, hvars fidor åro af en härd Porphyr,
men innantil år den tom eller med döda kroppar up-
fyld. Om åter et famhålle vore åfven få tahlrlkt på
innevånare, fom vidftråkt til fina gråntfor, få är det
derfore icke det lyckeiigafte. Ty lafterne tiltaga med
myckenheten , åfven fom (mittofamma fjukdomar måft
utvidga fig der Folket bor tåtaft filhopa: Följakteligen
om et få folkrikt Land (kal äga beftånd, (å fordras,
at Fvegenten, feai hafva en Ddpotife magt, famt likna
Hercules, fom med fin klubba kroslar alla dem, fom
vila fig niisfnugde med Regeringen., eller (om a(målas
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fåfora farlige. Uti en fådan författning uphorer underfåta-
renas frihet ock fåkerhet, hvilka til lif ock egendom
ftå under Despotens välbehag. Desutom vitnar alla ti-
ders årfarenhet, at tvedrågt och upror gemenhgen fkiiv
grat de ofanteliga Riksmallor, icke utan hela Rikskrop-
pens dryga fkakning, och undertiden med des plötfliga
undergång. Den få kallade veridenes Beherrfeerinna,
det Stolta Rom, ar hår uppå et ftort och tillika bedröf-
veligit exempel. . Månne då et Samhälles ftyrcka och
vålmagt beftår uti flora Krighårar, fom ftåndigt åro i
rörelfe ? En fåfäng inbillning. En fådan krigifk Stat år
ej olik en kropp, fom har både ben och lenor, men
faknar den närings (ad, (öm bör bibehålla de förra uti
et varaktigt (tand. Lacedaemon ådrog fig på fin tid al-
la famtida magters upmårkfamhet: De Spartaner högak-
tades för deras tapperhet, men kjånde aldrig det man
kallar cc lyckeligit lif. Deras båda dagar voro under
krigens tårande befvärligheter: hema lefde de föga
båttre, ån uflinear: De nekade fig ofta det nödvändi-
ga, på det de (kulle blifva få mycket mera ihårdige, at
fkada andra. Stora penninge- Caslor utgöra ej eller et
Rikes vålmagt. Penningar åro ingen rikedom, då de
blott anfes (afom penningar: Ty de beftå af metaller,
fom Phyfice betragtade hafva i fig föga nytta: De tjena
hvarken til mennifkjans föda eller til någon af des be-
quåmligheter, ehuru de genom en nåftan allmän öfver-
enskommelfe blifvit medel, hvarigenom föda och be-
quåmligheter kunna förvårfvas. De gamlas Saga om
Midas, fom med blotta vidrörandet förvandlade alt til
gull, vilar, at man i fjeifva Gull-högen kan vara misf-
nögd och olyckelig. Desutom (lora penninge Summor
förvårfvas fållan utan underlåtames antingen odrågeliga
arbete eller deras utmärglande, åfven på det nödvåndi-
gafte, och uti ingendera håndelfen år et Rike välmående,
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fö framt man ej vil inbilla fig, at Regentens interefte
år vida fkUdt från underfatarenas båfta. Af det fom
nu blifvit anfordt, torde man med fullt fkjål kunna (lu-
ta, at et Rikes famfkyldiga vålmagt och ftyrcka beftår
uti myckenheten afvettiga, dygdiga, och idoga invånare.
Det har derfore uti Stats-kunningheten varit et betydan-
de Problem at finna, huru Folkmängden i et Land kan
förökas. Vi viljei desfa blad kårttefigen tilfe bvad yårc-
kan Fppigbettn har på famma mångd.

i 11.

Uti allmanna fammaniefnaden finnes nu fortiden
nåftan ingenting, fom mera omtalas och mera laftas-,
men tillika intet, fom mera beundras och efterftråfvas,
ån det man kallar yppigbet, hvilken af många anfes få-
fom den våfendteligafte del af jordi(k lyekfalighet. Men
detta år ej det enda måhl, hvaruti mennifkjan, fom til-
lagt fig namn af den lilla verlden, har (att ett otilbér-
ligit värde på fådane ting, hos hvilka hon finner nå-
gra förmåner, bland en ftor mångd af ofullkomiigheter.
Men hvaruti beftår yppigbeten? Denna fråga kan lättare
framftållas, an befvaras. Dock fager man gemenligen,
at yppigbeten beftår uti er ym-nigare bruk af jordifka håf-
vor, ån nödvändigheten fordrar. Detta vore nog ty-
deligit, om man agds en faker måttftåck,, at därefter
afmäta det, fom man an(er för nödvändigt; men fedan
genom (amhållens inrättning åtikillige Stånd och heders-
grader blifvit imellan underfåtare fticktade, desfb åter
likfom fordra olika anfcende, fom igenom utvårtes prakt
och glans utmärckes, få fker, at mången (om tyckes
fura en mycket yppig lefnad, likväl klagar deröfver, at
han ännu faknar mycket af det nödvändiga. Låtom osf
derfore gå längre tilbaka, at vi må få begrepp om ypt.

pigbe-
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pigbeten. En mennifkja fom' genom dageligt och trå-
git arbete endaft kan förfkaffa (ig få mycket, fom hart
til fitt lifs uppehälle och f\n kropps vidmagt hällande
behöfver, hon åger det nödvändiga, hvilket vi vilje
kalla en Pbyfifk enhet. Denne kan ej fagna fig af någon
bequåmligliet, ty han tåres af arbete, på det han ej må
förtåras af hunger, törft och kjöld. Om den famme på
en annan tid genom förvårfvad (kickelighet kunde med
lika möda förfkaffa fig tvänne Pbyfijka enheter , då be-
höfver han til fin nödvändiga confervation ej använda
mera, ån hälften af fitt förra arbete, och följakteligen
ka:i han hädanefter, om han få vil, bequåmligare lefva-,
än förut. Om han federmera kunde med lika möda
förfkaffa fig tre, fyra, fem, fex och få vidare, Phyfi-
fka enheter, få kan han, om han få vil, i proportion
af fin välmåga afven föröka fina bequåmligheter. Åt-
fkiliiga grader af vårckeliga bequåmligheter utgöra det }

fom vi egenteligen kalle yppigbet. Om vi derfore fö-
reftålja osf en Arkhmetifk progreffion 1,2,3,4,5,6,7,
&c, (a utmårcka numrorne 1,2,3,4, 5,6, &c- om rtian
begynner ifrån andra Clasfen den möjeliga yppigbeten,
fom kan vara i hvarje Ciasfi Jag fager med fik den
möjeliga yppigbeten) ry faft en åger flera grader af vål-
magt, få följer icke daraf, at han använder fin förmö^
genhet til yppigbet och fina bequåmligheters förökande.
Uti Pohlen år vålraagten ganfka olika fördeld, detta
borde föröka yppigbeien derftädes, men den nåftan all-
männa fattigdomen gjör, at yppigbeien år där mindre, ån
annorftådes. Men vi gå tilbaka til vår Arithmetiika
progreffion. Säfom den, hvilken arbetar i förfta Claften,
endaft kan förvårfva fig en Phyfilk enhet, fä kan han
ej gifta fig, ty han kan ej föda f\n huftru. Den fom
år i andra''Clasfen kan förförja fin Huftru, men tråder
igenom fitt giftermål ned i förfta Clasfen, få framt ej

A 3 Hu-
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Huftrun åfven kan förtjena något. Den (om år i Tre-
dje Clasfen, kan underhålla et hushåll af Huftrun och
et barn. Den fom äger fyra, Phyfifka enheter, kan fö-
da fm Huftru > fitt Barn och et Tjånftebjon, och få vi-
dare.

§* "I-

Genom Skaparens vårekan uti naturen år hos men-
nifkjo-könen inplantad en benägenhet,, at förena fig med
hvarannan uti affigc at fortplanta fitt (lågte, och at än-
nu lefva i fina efterkommande, fedan det naturliga lif-
vet har upbört. Ja, når mennifkjan med oluft och trög-
het fullgjör andra (kyldigheter, ofta mera våfenckeliga,
ån denna, få finner hon mäftadels fitt ömmade nöje,
at .efterkomma den naturliga Lagens befallning, at (å ti-
digt tråda i Åktenfkap, fom des ålder och andra om*-
ftåndigheter det medgifva. Men innan en ung Karl kan
tråda i detta ftånd, förelägger hans förnuft honom den-
na billiga fråga : Huru och hvarmed han fkal i framti-
den underhålla fig fjelf, fin Huftru, fina barn och nå-
digt tjånftefolk, at han i lugn må tilbringa fina dagar?
Utvägar och medel hårtil kunde man låtteligen finna,
fa långe mennifkjorna ej ännu hade afvikit ifrån den
naturliga enfalldigheten, då ftörfta delen af dem hade
utvalt herdalefnaden, hvarigenom icke allenaft huftrun
var nåftan (å (kickelig at föda och underhålla hushållet,
fom mannen , utan deras rafka barn kunde förtjena fig
födan, (å (närt de rått kunde gå, En. Ungkarl, fom då
befant fig vara uti den i föregående paragraph nämnde
andra Clasfen, kunde ftraxt täncka på at gifta fig och
inrätta fitt egit hushåll. Nåftan det (amma gäller ån i
dag om Bondeftåndet och jordbrukare, hvarföre ock
desfe i fin båfta och lättade ålder kunna täncka på fö-
rening med jåmnåldriga utvalda makar. En talrik fa-

milie
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mille longt ifrån at vara Föråldrarne ti! någon betydan-
de tunga, år tvärt om et medel, at föröka deras vål-
magt, når jag antager, fom fig hör, at idoge Föräldrar
upfoftra fina barn til arbete. Ty hår gäller, hvad FE-
NELON på et ftålle (krifver, nernligen: at jorden, den
goda modren, föröker fina gåfvor efter myckenheten af
de trefna barn, fom henne upbruka. Hitcils har yppig-
beten ej (ynas,men låtom osf nu antaga at den biifver
er herrfkande mode i et famhålle. Då finne vi, at ut-
fikten vid menniikjo -flägtets fortplantning anfenligen
förändrar fig. Den fom då befinner fig i andra Clas-
fen §. 2. kan ej gifta fig, utan at råka efter hand och
genom Famillens förökning förft uti och ledan under
förfta Clasfen, det år uti en bitter fattigdom. Han ma-
de fåledes arbeta fig up til de öfre bequåmlighets Cla<-
ferne, innan han kan begifva fig i et Stånd, fom for-
drar (å dryga omkoftningar, fom Ågtenfkapet. Skulle
hans bemödande ej lyckas, måfte han flå alla gifter-
måls tanckar utur högen. Såfom mennifkjorne uti et
famhåile gemenfigen tilvåxa i proportion på den lätta
tilgång de finna på lifsmedel; fä tyckes den '(lutfats vara
naturlig, at de fom äro flådde i de öfre bequåmlighets
Glasferne borde hafva de tahlrikafte Famiiler; men i-
mollan kommande fördomar och omflandigheter (åtta
fig em©i denna påfölgd, och erfarenheten ftrider aide-
les häremot, ty oft-aft får man fe hos dem ganfka få
barn, och dem undertiden få ömkelige, at de mera
likna Squeletter, ån mennifkjor. Om vi efrerföke ord-
faken härtil, lära vi iätteiigen finna, at fådant år en
vårekan af den inritade ypp/gbeten: Man bibehåller de
närvarande likedomar på de tilkommande ilågters om-
koftnad.

% IV,

Man fördelar gemenligen innevånarena uti et fam-
hålle
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hålle i tvånne flockar, nemligen i närande och tå-
rande lemmar. Denna fkiilnad år åfven få gammal, fom
den efter ordaförftåndet år orimmelig. Ty" om de för-
re kunna liknas vid maten, fom föder en. iefvande kropp,
få böra de fenare anfes för hjertat hviiket (å fördelar
blodet och närings faften på fina behöriga (fållens at
lifvet derigenom vidmagt hålles. Bägge ""åro arbetande
och gagnande: De förre fyfta egencelig.en med fin o-
fparda möda derpå, at föröka egen vålmagt, hvarige-
nom de tillika befrämja Statens båda: De fenare åter
afbeta förnåmligaft för det allmänna, hvarigenom un-
dertiden kan (lie, at de måfte f.örfumtna fin egen vål-

.magt. Dock vore med orden huru det vil: (åken år
likväl, at bägge åro uti et vålbeftålt Samhälle oumbär-
lige. Vi viije nu förnåmligaft hafva vårt affeende på'
<de fenare, efter yppigbeten mera (ynes hos dem, än hos
de förra, fom omgås med jordbruk och handaflögder.
Vid (latens inrättning blefvo visfa löner åt desfe förun-
te, hvilcke då voro tilråckelige at underhålla dem ock
deras Famiiler efter det lefnadsfått, fom på den tiden
var vedertagit. Men kart derefter fick yppigheten mera
inrymme uti fambållet: Den förra alfvarfamma enfall-
digheten och tarfligheten aftynade, men öfverflödet i
mat, kläder, hus, husgeråd och équipager förökades
alt mer ock mera. Behofven tikogo fåledes efter hand,
hvartjl kom at en quickare affåttning med varor gjor*
de, at de närande lemmar ftegrade värdet på ak hvad
de fålde. Således minfkades Ämbetsmans löners värde
uti famma måhn, fom behofven genom yppigheten tiko-
go; håraf hände, at det (om vid Statens inrättning var
Kederligit, blef fedan nödvändigt ock kårtt derefter otil-
råckeligit, at dermed kunna lefva efter Stånd och vil-
kor. Om imedlertid hände, at myntet i Landet afven
undergick någon betydande förändring, få förfåmrades

än
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ån mera penninge - Lontagarnes vilckor derigenom ,
hvilkas löner voro val til nummertalet lika, (ad ån
de ej ägde lika värde, (öm tiiförene. I(å béfkäffade
omdandigheter kunna desfe refpectable mån knapt tänc-
ka på någon Famille eller hushåll j få frarnt de af Cg
fjelfve ej^åro nog bemedlade, eller tilfåiiigt vis kun-
na få en maka med någon betydande förmögenhet.
Således förturer yppigheren hos desfe nu omnämnde,
hvilkas antal ej år litet, den närings fafr, hvaraf tilkom-
mande Åtte-låggar (kulle underhållas. Phiiemon har ny-
ligen fått et emot defs dygd och förtjenfter (varande äm-
bete, hvarvid ban äger 200 Riksdalers årlig lön: Han
tänker nu på at inrätta egit hushåll: han finner väl, at
denna lön ej ar ciiräckeiig til at underhålla en Famille,
hälft han, redan äger iooo Riksdalers ungkarls fkuld,
ehuru han, fom allmänt kunnigt år, har lcfVat infkrånkt
och beflcedelieen. Ineen utväg eifves för honom at
utom lönen förtjena fig något. Utfikten år dock gyn-
nande, och fiken kan hjelpas'-genom et iyckeiiget gifter-
måh! med Fröken FLORINDA, fom beficter en egen-
dom af 5000 Riksdaler. Han gjör dock en när-
mare uträkning på fit beftånd i framtiden: ioco Riksdal,
afgå til fkulds betalning: 1000 Riksdaler användas at kö-
pa egit hus på Åmbets orten: rooo Riksdaler afgå til
rneubler och eqvipering, fåledes återftå af den rika Flic-
kans arf endaft 2000 Riksdaler. Vidare finner han, at
någorlunda kunna lefva efter Stånd och värde, fordras
åtminftone 500 Riksdaler årligen, och följakteligen må-
tte han innom 6 a 7 års förlopp aldeles raka i förlägen-
het med fina financer. PHILEMON år både förnuftig
och ömfint: han högaktar FLORINDA mera, In at han
vil fatta henne på det hala. Han upfkjuter med fitt
giftermåhl ti! en annan tid, jag vet ej huru långe Si
detta år yppighetens värckan på Folkmängden i det an-
tagna fallet,

B § V.
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§ v.
Yppighefen har vid förda påfeendet få många be-

hageligheter \ följe med fig, at inan fnart låter den vårc-
ka^på alla fina gjöromål: den gjör, at man gemenligen
föreftåller fig annorlunda de förekommande faker, ån de
vårkeligen åro, och deras fånnfkyldiga förhållande til ofs
och vårt Stånd fordrar; Våra omdömen blifva härigenom
förhadade, och vi fnårjas uti fördomar, hvilka åfven
hafva vårekan på folkmängden. Detta böre vi något
närmare förklara. Man har trodr, at naturen begåfvat
de Afiatifka Fruentimren med en fruktfamhet, hvilken
hon nekat de Europeifka, famt at Luft och Climat myc-
ket bidrogo, at underhålla denna fkill.nad. Denna me-
ning år vål en fördom; men om Fruentimren uti Afien
Vårkeligen framföda dera Barn, ån de Europeifka, få år
denna fkillnad ej en vårekan af Climater, få fom man
inbiilar fig, utan af en annan fördom, fom leder fit ur-
fprung från yppigheten. En Chinefäre (ätter fin heder
deruti, at vara en fader för en talrik Famille, den kodar
honom ej eller mycket at underhålla, ty ftörfta delen är
nögd med det nödvändiga. Tvärtom huru månge,
i fynnerhet förnäme månner, åro icke i Europén, (öm
högeligen ön(kade, at deras Fruar ej måtte föröka Fa»
millen med några Barn, af fruktan at genom fåledes
förökada omkoftningar, deras förmögenhet ej (kulle
blifva tilråckelig at cunderhålla Famillens tiibörliga an(e-
ende i längden. Årfarenheten hos ofs intygar mer ån
noglåmt, at en rik Farbrors eller nådig Tantes dödsfall
gjör, at fruktfamheten tiltager uti en Famille, hviikec
man näppeligen kunnat förmoda efter en tjugu-ära
ofruktlamhet: och detta (ker helt naturligen, utan at man
bör falla på den tankan, at en generatio xquivoca gif-
ves, Chinefaren lefver under en Defpotilk Regering,

. föl.
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följakteligen åger han fig ej (jelf, ån mindre något an-
nat, ty alt hörer Regenten til, yppigheten år fåledes för
honom en okänd fak: hans enda jordifka våilud år, at
äga en kär maka, och le fig omringad af många barn.
Men at det Chinefifka Ciimatet ej år mera gynnande för
mennifkjo- (lagtets förökelfe än det Europeifka, kan man
nogfamt deraf finna, at dä innevånarenas antal uti China
icke blifvit fördubbladt ifrån Keifaren'Xi-hoam-Ti regering,
fom lefde 24 år förr vår Frålfåres födelfe, få vitnar Hifto-
rien, at Engelan.d nu räknar dubbelt få många innevå-
nare, (öm det hade förr ifo år fiedan.

§ VI.
Yppigheten framalftrar ännu andra fördomar, åfven

fä (kadeliga för innevånarens tilvåxt uti et Samhälle, iom
den redan omnämde. Mennifkjan har undfått af Ska-
paren många och ftora förmåner: Hon kjånner ock fm
förtråffelighet framför de andra djuren, men hon brukar
ej altid fina fördelar, fåfom hennes (kyldighet det for-

■drade: (fadd uti välmaktens fkjöte, betragtar hon andra
ting uti fåfängans fpegel: hon vil, at hennes fortråffelig-
het och hennes förmenta goda fimak (kola fynas uti alt
det, fom omgifver henne och hörer henne til. Således
gifvas förnäma Perfoner, fom använda dryga omkoft-
ningar på präktiga (åker, på onyttiga men (åiifynta ting, på
det de måga hafva något at framvifa, fom åtminflone i
deras tycke förtjenar at beundras Härvid vore i anfie-
ende på famhållet ej mycket at påminna, i fall de om-
kodningar, hvilka på fådane blåndvärk användas, för-
blefvp i landet och kommo egne medborgare ti! godo;
men det fker gemenligen, då yppigheten har tagit öfver-
handen, at ak inhåmfl<t, ehuru fmickrande det vore för
-fåfångany-fwraktas, och- deremot det Utlåndfka, fad i fig
fjelf iongt (åmre, anfes för utyaldt mällerdycke. Yp-

B 2 pigheten
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pigheten gjör åfven, at man på viffa djur, fåfom fång-
foglar, häftar, hundar, och kattor fåtter et ftort varde: at
»ian anfer dem fåföm nödvändiga prydnader iet för-
nämt hus, och ak vänder på deras föda och beqvåmlig-
heter få flora omkottningar, at mången fattig mans
barn (kulleräkna för en jordifk lyekfalighet, at få njuta den
föda och fkjötfel, (om delfe oförnuftige djuren äga. Det
biifver höfiigit, at taga brödet ifrån barnen och katta
det för hundarne. Fluru forgfällig år man icke, at ifrån
främmande orter förfkrifva detta djur, på det man måt-
te aga de vakrafte och båft artade. Kanfke det Fruen-
timmer i Lyon , fom omtalas uti Efpion Cbinois ånnu torde
hafva några Syftrar i lifvet. Hon berättar för en fram-"
mande Herre, fom gjorde henne et befök, at hon
med en fullkommelig fiatisfnftton hade varit i Paris, at
alt hvad hon der fedt och hört behagat henne få myc-
ket, at bon vårkeligen vore i begrepp, at ifrån Huf-
vud Staden förfkatta fig meubler, djur och domeftiquer,
få at Cavalieren efter någon tid (kulle finna alt uti hen-
nes hus vara Parififkt, bormis Jon pauvre mari. Man
kunde täncka, at denna artikel är för ringa at för-
tjäna någon upmårkfambet, och at den moral år för
hård, fom ej tillåter hederligt Folk, at hafva fina fmå
nöjen, efter de kunna hafva dem, Bortt, Bortt med en
otidigt fträng Philofophie: ofkyldige nöjen åro ej til
at förkatta; men efter de åro förnuftige, fom vilja haf-
va dem, få borde de hellre njutas ibland de förnuftige,
ån ibland de oförnuftiga djuren. Men vi vilje något
närmare bevi(a, at yppigheten och fåfängan hafva en
flörre vårekan på folkmängden, ån man föreftåller fig.
Herr Marikaiken VAUBAN har räknat uti Frankrike vid
pafs 19 millioner mennilkjor, och deribland endaft:
.10000 förmögne Famiiler. Låt ofs antaga, at på fam-
ma tid en vifs penninge ftok cirealeraae underfåtarne

imel-
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imellan, och at de nyfnåmnde Famiiler til at föröka
fina fma nöjen, fedan yppigheten i Landet tikagit, indro-
eo hvardera 10 Phyfifka enheter om dagen, få år klart
at famma dag, på hvilken denne indragning fkedde
fkulle 100000 Perfoner hungrat och om de rike fortfa-
rit, at på lika fått hushålla, (kulle innom en veckas tid
någre begffvit fig utur Landet, någre på olofiigit fått
fötikaffat fig födan, och någre få förökadt fin arbetfam-
het. Om man ännu lår gre fortfarit, at på famma fatt
ofra åt yppigheten, få hade folkmängden derigenom an-
fenligen aftagk.

i vii.
Men yppigbeten år icke allenaft fördårfvelig uti

ttånds Perloners hus och deras Famiiler, utan fjeifva de
närande lemmar i et fimhålle, hvilka gemenligen anfes
fåfom moderftammen för folkmängden, måfte kjånnas
vid yppighetens (kadeliga vårekan. Bonde-folket kan ic-
ke underlåta, at tid efter annan fkicka fina rafka Söner
til de (förre Städer och til Herregårdar, at bortfilja nå-
gra vahror. Defse råka derftädes uti bekant(kap med
de förnämare Perfoners drängar och betjänter, de (e
deras bequåmliga lefnads fått och deras prågtiga kläder,
de höra omtalas deras flora löner och andra för dem
obekanta förmåner. Påfölgden af detta omgånge biifver
den, at den frodigafte ungdom af bägge Könen, fom
finnes på Landsbygden, föker tilfållen, at få tjånfl i Stå-
de na, och fåledes flippa det idkeliga fläpande och da-
geliga arbete, hvar med bonden kan (katta fig en tarf-
velig föda och en grof beklådning. Såfom defse an-
tagas mera til at föra dermed Stat, ån at gagna, få
fkjöta de ock med all forgfållighet fin maklihet, lå at
de företaga fig antingen intet "eller måihdek onyttigt

B 3 arbe-
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arbete, och tro fig ej behöfva annat gjöra ån klådä
fig, åta, fofva eller följa fitt Herrfeap på des luftrefori
Påfolgden af et få mot naturen ftridande lefnads fått
kan ej annan vara, ån at fåfom de i ungdoms våhren
ej hafva fiådt något, få kunna de ej eller på mandoms
höften något upfkjåra. Afven få når defse goddags
gofsar åndteligen lämna fin tjånd, åro de ofeickelige at föda
fig fjeifva och underhålla huftru och barn. Imediertid
lider Landtbruket, fom år källan til en vårckelig väl-
måga, genom deras, begifva-nde ti! Ståderne både til up-
odimg och folkmängden, Hiftorien lärer ofs val, at för-
näme mån hafva i de äldre tider uti fine hus underhål-
lit et lika om ej (förre antal mennifkjor, ån nu feer,
men defse voro af en helt annan art, ån de förrut nämn-
de och lefnads (åttet aldeles olika ■ Ty de antagne Pär-
lörter gjorde fina vålgjernirsgsmånjjmera heder, gofvo
"dem i Allmänheten et (torre anfeende, koftade dem i
fjeifva värket longt mindre och nödgade genom fin
itåndiga närvaro Herrlkapet fjelft ti! en invärtes anftån-
dighec i feder, nyttig för dem fjeifva och hela nation.
De förnäma Fruerna uptogo i fina hus och til fitt Sal-
(kap hederliga men fattiga Fruentimmer, och månner-
ne påtogo fig vården för befkedeliga ynglingar, hälft
af det adeiiga Ståndet, hvilka blefvo deras Pager och
Stallmåftare, (om ingalunda ågde den maklighet, forh
vår tids betjänter njuta, ty de blefvo alfvrrfamt undeiS-
hållne til des deras Patroner kunde förfkaffa dem nå-
gon emot deras clygd, (kickelighet och förtjånfter fva-
rande fyfla. Härigenom (kedde, at dygd och eftertari-
ka hos bägge könen uplifvades och hägnades: Man fat-
tes i. (tänd ae tidigt förtjäna något, och fåledes träda i
äktenfkap fil fämhäilets värkeiiga tilvåxt och förmån. '

§. VIII.
j

Oaktad det fom nu blifvit anfordt, hafva dock nå-
Sre
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gre förfäktat den meningen, at yppigbeten vore en mo-
der för induftrien, den befrämjade allehanda konfters
tilvåxt i et famhålle, hvarigenom närings fången derftä-
des förökades, hvaraf en naturlig påfölgd voie, at folk-
mängden åfven made tiltaga. Men en tiibörlig upmårk-
famhet på årfarenheten fynes tydeligen vila, at faken för-
håller fig på et helt annat fått. Ty torftigheten gjör,
at man mned forgfällighet måfte tänka på alla lofiiga
medel til fitt och de finas nödvändiga underhåll. Man
öfvar fin kropp, man fpånner fin eftertänka och föker
uti handtvårk och handafiögder alla moijeliga genvägar
och förbättringar, hvarigenom konlterne nödvändigt
made uplifvas och utvidgas. Härefter feer, at det vac-
kra vilar fig tillika med det nyttiga, och yppigheten begyn-
ner nu förft at få tråda in uti famhället. Således år torf-
tigheten en moder för indudrien, och af denna år yp-
pigbeten en naturlig, faft ej åkta dotter, och ej tvärt
om, låfom man velat föregifva. Så länge yppigbeten
år ännu i fm linda, få år den för famhålle icke onyttig,
ty den befordrar penninge rårelfen, (om år få nödvän-
dig för famhället, efter den gifver lif åt alla närings-fång.
Men yppigbeten liknar vi(sa växter, hvilka få långe de
ånnu åro (påda, kunna användas til en nyttig föda för
mennifejor, men fedan de hunnit til en frodigare växt,
blifva (kadelige och giftige: åfven få fedan yppigbeten
fått taga öfverhanden, förquåfver den fin egen mo-
der Induftrien; ty årfarenheten har långe vifat, at yp-
pigbeten förleder mennifkjorna til lättja, gjör eftertan-
kan flög och kroppen ofkickelig. Men hvilka konfter
vinna något genom yppigbeten? Formodeligen de pryd-
lige mera, ån de gagnande: De förre åro för et fam-
hålle nåftan det (amma, (om vårman för en lefvande
kropp; denne befrämjar lifs andarnas rårelfe: men intet
föder vårman kroppen, ej eller de vackre konfterne för

fig
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fig fjeifva innevånarne i famhället: Men utan t?lgång
på nödvändig föda, bör man ej förmoda folkmängdens
tih 7åxt. Jag lägger hårtil, at flögder åro väl en Iqalla til
flor rikedom, men aktom ofs, at ej elände dårutur o-
förmårkt uprinner, Handel och handtvårken draga fol-
ket til Ståderne och ofta utom fitt Fädernesland, Lands-
bygden biifver derigenom öde, nödvändighets vahrorne
minfeas, och folkmängden måtte i (amma mån aftaga.

IX.
Om något ttånd (kal vara och blifva varaktigt, få

ar ordning deruti afven få nödvändig, (om en förnuftig
fjål uti en fund kropp. Ordningen bibehålies genom
dygders .och goda feders jämna utöfning, och det fäm-
hällets innevånare, fom om defsa fig beditar, hägnas af
fjeifva ordnings Herren, den ftore veridenes Skaparen,
och förkofra fig under defs rika våifigneife. Tvärt om
der läder tiltaga och herrfka, der förfvinner ordning,
åtmindone til fin våfendteliga befeaftenhet, faft än nå-
gon invårtes feugga deraf kan öfverblifva. Nu åro
dygd och yppigbet af få olika kynne, at de ingalunda
kunna trifvas brede vid hvarannan. Den förra fordrar
måttelighet uti allting, en mogen eftertänka uti alt före-
tagande och nåres genom et jämnt arbete: det god.s ut-
öfning år defs föremåhl, famt ofkyldiga nöjen dels en
belöning för använd möda, dels ock en upmuntran at
fortfara uti vigtiga feyldigheters fullgjörande. Den fe-
nare deremot fydelfåtter egenteligen fina idkare med
det finliga, och förnuftet brukas endaft at förhöja (ma-
ken uti nöijen och vållufter: de efterftråfva all möijelig
bequåmlighet i fitt lefverne, hvarföre arbete år för dem
et nedrigit och odrågeligit ord, ty de andas intet an-
nat ån nöijen och deras beftåndiga förändring, ehuru

de
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de kjopas dyrt, ägas med mycken omforg, nyttjas ofta
ej utan ofmak, ty förmycken eller ftåndig fötma år åf-
ven obehagelig, och lemna efter f\g oro, oluft, förftrö-
elfe och vanmagt. Ibland de vigtigafte ftånd år ofel-

bart Åktenfkapet, Planter-Scholan för menniikjo-flåg-
tet, hvaruti förökeife och våifigneife förfpörjes, når
dygden luttrar den kjårlek, hvar med åkta makar fig
©mfamna; ty deraf upkommer en innerlig vänfeap och
deras ättlingar utvifa nogfamt, at Föråldrarne i otid ej
offrat rökvårk på främmande altaren. Men genom yp-
pigbeten, fom förvårrar (ederna, förändras aldeles til-
ftåndet uti Åktenfeapen: den vantrifs vid bedåndighe-
ten och fydelfåtter fina vänner med ombyten af allting,
til och med utaf kjårleks föremåhlen. Sjelsvåldet tiltager,
och gjör at få vilja träda uti Lagliga-åktenikap, fom ej
åro afpafsade efter deras maklighet. Således när yppig-
heten betraktas på fin råtta fida, fier man åter tydeligen,
huru mycket den förhindrar folkmängden uti et famhål-
le. Ja, en nådan allmän årfarenhet intygar, at de för-
mögnade Famiiler, fom ålfka ypp/gbetcn, åro ock de
minft tahlrike, hvartil både Phyfiika och Moralilka
grund-ordiåker torde kunna gifvas.

§" X,

De flutfatfer, hvilka vi hittils anfordt, och (om be-
ttyrka yppigbetens fkadeliga vårekan på folkmängden i
et Samhälle, kunna ännu vidare förklaras med Exempel
utur nåftan alla tiders minnes böcker, hvaraf vi dock
några få allenaft denna gång vilje anföra. China år nå-
ftan det folkrikafte Keifardöme på vårt Jordklot, men
yppigbeten år ock? derftädes infkrånkt til den Regerande
och några få andra famiiler. Stränga förordningar åro
utgifne emot yppigbet, hvilka handhafyas med all mö-

C jelig
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jelig alfvarfämhet. Chinefarne åro tvungne, at ttåndigt
arbeta: De made upodla de növåndiga och låmna åt
någre få at fyfieUåtta fig med de vackre konderne,
Hvarföre en Chinefifk Keifare ikrifver: Vare förfäder
hafva derom varit öfvertygade, at om i deras länder
funnes en man, fom intet arbetade, eller en quinna
fom intet (pann, få (kulle genom deflas förfummelfe
någon Chinefare vara, fom på famma tid made antin-
gen hungra eller fryfa. En lådan likfbm medfödd ar-
berfamhet har gjordt at folkmängden derftädes år få
ftor, at Landet knapt kan föda flera innevånare och at
författningarne mera fyfta uppå de närvarandes vidmagt
hållande, ån folkmängdens ytterligare förökande. Det
förra vinnes genom den högaktning, fom Föråldrar å-
ga ibland fina barn, och det c fenare genom den fördom,
at et frivilligt återhåll från Aktenfeap anfees fålom en
'fållfynt fullkomlighet; hvarföre det berättas, at i China
feola finnas fex millioner Präfter och et oråkneligit an-
tald med Snöpingar. Om yppigheten vunne hår inträde,
(kulle lifsmedlen blifva mycket ojämnt fårdelte invå-
harne imellan, och följakteligen förprdfaka lika förö-
delie, fom en fvår mifsvåxt.

§- XI.
SOLON, den förfigtige Lagftiftaren uti Athen, gjor-

de, få mycket omftåndigheterne på hans tid medgåfvo,
få förnuftiga inrättningar uti fitt Fådernes L^nd, athvar
och en medborgare kunde anfe fig fåfom barn af (am-
ma moder, för hvilka (amtelige hon hade en lika ftor
omvårdnad, faft ån af en olika befeaffenhet. Regering^
fåttet var Democratifet; i följe hvaraf fkedde, at hvar
och en Athenienfer kunde genom dygd och förjånfter ba-
na fig vägen til anfeende och välmåga ibland fina jåmn-

iikar.
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likar. Man upmuntrade på alt fått induftrien, modren
til (amhållets vålmagt och folkmängdens förökning, u-
tan at yppigbeten åtminftone på en long tid fick något
infteg utifdenna namnkunniga Republique. Man låt det ej
bero,härvid, utan man var åfven upmårkfam vid Indu-
ftrien, at den vårkeligen (kulle bidraga til medborgarns
tilväxt: Mun fant tydeligen, at om alle uran åtfkillnad
finge gjora fina egendomar fruktbara, få (kulle de för-
mögnare vinna för mycket och (törda delen författas
Uti elände, hvilket kunde gifva anledning til förändring
uti regerings fåttet. Detta låg SOLON nogfamt förrut, och
(tadgade derfore, at de rike undfingo fådane förrättningar,
vid hvilka var mycken beder, men ftora utgifter och
filftan ingen inkomft: De vigtigare ämbeten i lamhål-
let, fom borde förrättas utan någon Lon , blefvo deras
lott, under det de fattige fyfselfatfe fig med åkerbruket,
konfter'och handelen. Alla Athenienfer borde arbeta, ty
man var då redan öfvertygad derom , at lättjan var en
moder för allmän fattigdom, fom ftörde (amhållets lugn
och beftånd Genom defse författningars efterlefnad
tiltog Athenienfifea Republiquen, och var uti et blom-
firande tildånd, når PERICLES vidtog des ftyrelfe. Den-
ne man, (om alfkade och gynnade ak hvad prydeligit
var, uplifvade med all flit de vackra konfterna, hvari-
genom yppigbeien fmåningom tiltog uti des Fådernes-
Land: det manliga och nyttiga föraktades och vanvår-
dades, men på alt prågtigt fattes ftort varde Athen lik-
nade nu mera en yfter och väl prydd flicka, färdig at
öfverlåmna fig uti den förda tiltagsna friarens våld, foni
dg anmålte, och denne var PHILIPPUS, Konungen i Ma-
cedonien. Ehuru prunkande Athen var på den tiden,
då PERICLES fatt vid ftyret, få värden drick vårkeligen
i aftagande, Åkerbrukets fkjötfel lämnades helt och hål-
lit åt trålarne, Athcnienferne drogos til Staden, der de

C 2 tilbrag-
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tilbragte tiden i fåfänga på torgen, på Skådefpelen och'
vid hämmarna: folkmängden minfeades, ty välmågan
afrog i fynnerhet genom pålagor, demPERICLESfö-rökte til
en tredje del utöfver de vanliga: få flora hade omkoftnin-
garne blifvit, fedan yppigbeten tiltagit, och Arhenenfi-
fka Republiquen beftod ifrån den tiden mera af präkti-
ga byggnader och utvalda konftftycken, ån af dygdiga
och dugtiga medborgare.

S. XII.
Rom flört uti alt, lämnar ofs et ttort och mårcke-

ligit exempel på den värkan, fom yppigheten utöfvar på
(ederna, välmågan och folkmängden i et iämhålle. Så
långe Rom ej ännu hade ftråkt fitt välde utom Italien,
fåg man måitelighet uti alla hus: kjårlek för dygd och
Fadernes Land var hos de gamle Romare herrfeande,
giftermåhien voro nåttan allmänna och ordenteliga, Ro-
merfea gebiethet vimlade af en få tahlrik (om manlig
folkfeara. Behofven voro ånnu få, och följakteligen
fnart upfylda. Når en Romerfe Ditftator, mågtigare i
fjeifva vårket ån någon Romerfe Keilare, kallades från
plogen, den han fjelf kjörde, til at föra Marfealks ftaf-
ven i et tvetydigt krig, och efter århållen feger öfver
Fienderne (traxt förfogade fig til fin Landtkoja, at der-
vid npodla fin odalsjord om 4 å 5 Tunnors Land, hvaraf
han underhölt fig och fin Famille, få kan man lått
föreftåila fig, med hvilken ringa inkomft en Romare på
den tiden var nögd. Men fedan til Rom hade blifvit
inbragte alla de flora (katter, fom de förmögnafte Ri-
ken uti verlden tilförene (årfeilt ägt, få tiltogo dageli-
gen behofven med denna öfverflödiga välmågan, hvari-
genom yppigbeten tiltog, och i fynnerhet under Keifar
AUGUSTI fridfämma regering upfteg til fin högd, Tän-

kefät-
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kefåtten förbyttes tillika med lefnads omftåndigheterna:
Den gamla manliga dygden aftynade, och lafterne dere-
naot tiltogo få allmänt, fom ogräs är frodigt i en vål-
gjödd, men illa brukad åker. Grofva horerier, et förar-
geligit affey för giftermåhl, frukter af et inrotadt fjels-
våld och en tikagande yppigbet, hade med de utlåndfea
rikedomar inkommit, under flera Sats-vålfningar ftån-
digt tiltagit, och vide under fridslugnet fin feadeliga
värkan. Alle beklagade fig öfver detta onda, åfven de
fom voro kjånde, at ej utöfva den båda moral. AUGU-
STUS underlått intet at gjöra åtfkilliga författningar til at
hämma yppigbeten, at förekomma de öfverklagade oor-
denteiigheter uti Aktenfeapen : förundte belöningar
och vårdigheter åt de makar, fom ågde några barn,
pålade deremot de ogifte Penninge böter, famt gjorde
dem ovärdige vida förmåner, hvilkas fårluft ej annat
kunde ån vara för dem mycket kjånbar. Men med
alt detta uträttades nåftan ingenting , de Romerfee Rid-
dare och andra förmögne förblefvo til ftörre delen o-
gifte, hvartil kom at dels yppigbeten dete en dermed för-
knippad girighet uti de öfre Stånds Clafserne gjorde, at
folket i de nedre Clafserne blefvo aldeles utarmade,
få at defse knapt kunde föda fig fjelfve, ån min-
dre underhålla några huftrur och Barn, hvarigenom hän-
de, at det mågtiga och lyfandeRom utblottades mer och
mer på medborgare. Det alfvarfamma Rom förftörde
andra nationer, och yppiga Rom ödelade fig fjelf.

§. XIII.
Når man noga öfvervågar de Romerfka författnin-

garne, torde man mindre förundra fig deröfver, at de
Romerfke Skribenter få mycket omtala fina medbor-
gares ftora fkuld och nybyggen, fom Rådet nödgades,
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at tid efter annan förfånda til de inkräktade länder, at
Staden måtte befrias ifrån en mångd af utfattiga, hvaraf
den plågades. Huru högt har icke det Romerfea fol-
ket, åfven fedan det infördt få flora penninge dimmor
hem til fig, önfeat, at Leges agrarke, hvilka tillade hvar
innevånare i Rom et lika ftort åkerfält at npodla och nä-
ra fig utaf, måtte uplifvas?De fom ägde nåftan hela den
bebodda jordens inkomder, vore i longt fattigare och
uilare tildånd, an deras Förfader kjånt uti fin enfalldig-
hef. Ordfaken til alt detta var, at rikedomarne hade blif-
vit någre få medborgares lott, hvilka förökade alt mer
och mer fina inkomder genom utgifternas förminfkning.
Cenfores, fom (kulle vaka öfver (ederna, hindrade
genom en otidig måttelighets införande, penninge rö-
relfen, och följakteligen fik närings fåften ej ffråcka fig
til alla lemmarne uti Riks kroppen. När hårtil kom, at
induftrien lämnades åt trålar och utlänningar, få made elän-
det dageligen tikaga, och denne präktiga repnblique utftå
den ena våldfiimma feakningen efter den andra. Spar-
famhets lagarne, i fynnerhet de tre, Oppia, Orcbia och
Pannia, fom borde vara likafbm en fördämning emot
den tiltagande yppigbets drömmen, förökade åfven få
mycket de förmögnares välmåga, fom menighetens fat-
tigdom och elände, famt vårkade åfven få mycket e-
mot folkmängdens tilvåxt, fom. för fjeifva Regements
conditution. Ja,refe befkrifningarne intyga, at Lands-
bygden få väl omkring Rom, fom på andra ftållen uti
Italien, ehuru i fig (jelf ganfka fruktbar, ligger dock
nåftan öde, hvartil yppigbeten i de ftore Ståderne ej litet
bidrager, emedan den drager den rafkafte ungdom dit
genom de flora belöningar, hvarmed de vakte konfter
upmuntras, prakten underhålles, men de nödvåndige
och närande handaflögder på de fiåfte ftållen vanfkiötas.

§. XIV.
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§. XIV.

I fenare tider lemnar ofs Konunga- Riket Spanien et
ftort och mårkeligit exempel uppå yppigbetens feadeliga
verkan på folkmängden i et famhålle. Man ftannar uti
förundran, då man jåmnförer Spaniens' fordna tilftånd
med det närvarande. Detta land, (om de Romare med
fa mycken möda kunde underkufva, berättas hafva födt
uti Julii Cadaris tid öfver femtio millioner innebygga-
re, en nåftan otrolig myckenhet, fom bevilar, at jord-
bruket, ty nåftan inga andra näringsfång voro hos dem
då vedertagne, hade (tigit til mycken högd. Folkmäng-
den aftog väl federmera genom ftåndiga krig, dock vo-
ro der öfver tjugu millioner, intil des vägarne til Oft-
och Väft Indien blefvo uptåkte, och Spanien fejördade
utan färdeles möda och omkoftningar i fynnerhet från
America få flora (katter af guld och filfver, at defse
metaller växte til en lådan myckenhet, fom de furmos
i Pateftina uti Konung SALOMOS tid. Men defse lyc-
kans gåfvor hafva af fin moder den art, at de ej jämt
utdelas bland innevånarne i et Land; hvarföre få fnart
de lått tiltaga, tilvåxer åfven yppigbeten i famma måhn.
Detta ftedde åfven i Spanien efter Americas inkråktning.
Guld och Silfverpenningar furmos der til et ovanligit
ötverfiöd, genom dem kunde man förfkaffa fig både
tilråckelig föda och allehanda granlåter, utan at fjelf be-
möda fig; följakteligen lämnade man det mödofamma,
men nyttiga; idogheten aftynade, emedan man af gran-
nen kunde emot redbara penningar bekomma alt hvad
man åftundade. Et allmänt elände upvåxte fnart utur
detta öfverflöd. Landet kunde ej vidare föda fina in-
byggare, fom naturligen åro bögde för alfvarfimhet och
arbete, men hvilka genom den inritade yppigbeten för-
fallit til orklöshet, Man ville förminfka det onda, men

man
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man förökade det fämma igenom fjeifva botemedlet.
Man utdref flera tufende både rika och trefna famiiler,
endaft af den ordfak, det de ej tänkte lika med dem, fom
fjelfve knapt vide hvad de tänkte. Et naturligit ftraff
fölgcle uppå et få onaturligit förfirande emot et folk,
fom ej hade förbrutit fig. Nyttige konfter flyktade bortt
med de Landsförvifte medborgare: Åkerbruket anfågs
ovärdigt för den Spanfea förnåmheten, och folkmäng-
den blef få förminfkad, at ehuru några hundrade år ef-
ter denna åderlåtning förlupit, och inga betydande krig
i fynnerhet i fenare tider blifvit förda, (å kan man dock
nu förtiden räkna i Spanien, (om på många dåden lig-
ger oupodladt, ej öfver y/ millioner mennifejor, få at
folkmängden och yppigheten åro derftädes nåftan i en
reciproque proportion til hvarannan. Af andra natio-
ners exempel vore lika lått at bevifa, det ad ypp/gbet i
et famhålle, fom ej grundar fig på inländfk idoghet, hvil-
ken hämtar fin dyrka af utlänningars fåfänga, år (kade*
lig för folkmängden, utom hvilken och goda feder, in-

tet fämfund kan länge hafva beftånd Men dettas
utförande fordrar mera tid och ledighet,

ån jag nu äger.
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