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Mike Herrar! Minä Fruntimmer!

Den 24 Januarii fkal a 111cl blifva högtidlig
för det Sällikap, fom här förenat fig at genoni
örat firma en väg til hvart känfiofullt hjcrta,
för at där fprida den förtjusning, fom den åd-
laite konit alftrar. Den 24 Jännäri! ägde dock
fordom flcra åmnen til giädjc äfven för detta
Samfund ; ty hän var då hela Fofterlandets Hög-
tidsdag. Det var då, fom don Vife, likafom fi-
rade Skördarnes högtidiighet, de fkördars, dem
hän med glädje fäg upväxta af grundfatferne 0111

ordning och medborgelig fållhet, hvilka hän in-
plantat uti Ronungens och Folkets hjertan.
Det var dä, fom mennifkovännen upfände tufen-
de varma önfkningar för honom, fom vakade
öfver millioncrs öden, och Medborgaren ännu
flera för honom, fom väfdade hans egna. Det
var dä, fom den tjnile Skaldcn upilod längt
förr än morgonrodnan, upitod för at i fällfkap
med Snillct, Smaken och Vetenikapernc beicda
en tackfam fcft ät den Konung, fom varon ikydds.
Gud för dem alla. Det var då, hän beiVor he-
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la Nafuren at deltaga i fin inneiliga förtjusning,
befvor dagens Konung at Hanna i farten af fit
lopp, för at gifva nog utrymme åt hans hån-
ryckta kånfia: det var då, med et ord, på den
24 jnruarii , foni hela Fädcrncslnndet firade
GUSTAF 11I:S och Uplysningens födelfedag,
fom alla de ådla Konfterna fanilades vid hans
Thron, kyfte under förtjusningens tårar den fa-

derliga hand, fom fårde dem ifrän Italiens ftrån-
der til 'cifs; det var då de emottogo af honom
dcnna heliga fårf.ikran: at få länge han lefde,
fkulic de cj behofva fakna fit fofterland, fom
de gingo hcm mcd den glada öfvertygelfen, at
åfven kring Målarns ftråndcr kunde Snillets plan-
tor foftras, 'endaft dår fanns en ikicklig hand at

dem vårda, Annu famlas de ofta vid den
Thron, hvarifran GUSTAF 6tnfom höjde tnag.
tens, ömfom fmakens fpira: De aro vana at dår
håmta gladje och tröft. Men i dag finnas de
icke dår; i dag måfte man föka dem vid graf-
ven! Jag fkal icke våga utbedja mig Ert Såil-
fkap minä Sköna Frunlimmer til dettaffälle; det-
ta ftålle, där <sgat ftudfar tilbaka från dödens och
nattens bildcr, där hjertat fÖrfkråckes af de alt-
för lifliga pämin' ell'erne om förgängelfcns fcgrar,
delta ftålle! ar det gjordt för glädjens Döttrar?
Nej cköjen här på et rum, helgadt åt nöjet
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och ForflrSelferna! Men J, fom älfken Konfter-
na, och fom idken dem J, fom af deras e-
gen mun haft tilfillc at h6ra hvad de ågde i
GUSTAF den Tredje, hvad de förlorade utt

honom Edcr! är det, foni jag upmanar at

föjjamig, för Eder är det, fom jag öppnar dör-
rarne til detta Hdriga Tempel, där Religionens
r<sft ljuder: menpifkan är ftor och.förtjenar be-.
undran; och grafvarna fvara: mcnnilkan är et

floft och förtjenar blott tärar. Skåden J desfa
äldciga vapen, desfa multnade anor, desfa. for-
fallna. minnesvårdar! Skåden ] denna nyfs ut-
huggna graf hon gömmer GUSTAF III;»

floft! Skåden där ! h uni Sångens Gudin-
ror, huru de ädla konftcrna, desfa gudomliga
ikyddsänglar, fom, nerfändes. af Himten för at

tröfta en verld dornd til lidelfer ocb plägor,
fjelfvc med förtvillan i litt bröft, ömfom lyfta
hopknäpta. håndcr och. tårfulla ögon mot höj-

den, ömfom nerfänka dein för at fritt gjuta tä-
rar på dcn graf, fom gömmer floftet af den

Ömmafte välgöiare-, den bälla Ylin hören J
deras klagande roll:

Här i floftet göms den hand,
Som i fordna dar ofs leddc
Iftän, Tibern*. fköna flrand,
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Och et annat Foficrland
Uti Scythien ofs bercdde.

Huru glad" var detta tf.g!
Inga fiormmpln ögat brydde —i
Ingen fkrack för bafvets. våg «—.

Jngen blick libaka fåg
Tårfull mot d«i ftrand Tom flyddo.

Hvilken prakt och rikcdom
Möttc ofs pä Målarns ftrånder •

Huru mången Hclgedom!
Öfveralt vi fägo Rora
Upbyggdt utaf GUSTAFS håndcr.

Mcn dc fiydde, des fa dar,
Lika lyckliga foru kovta ,

Sniliet djupa fucksr drar,
Saiakea gifver Sterfvar:
GUSTAF, GUSTAF du år bortal •

Dock! din Son ban lefvcr ju!
Lefyer värdigt Wafas åra,
Och vi tröfte ofs ånnu:
At en dag fkal han fom Du,
Afven Smakcns Spira bära.

Men lemnom griftcrna! det var cj dit, fom vi
i dag kallades, Vi åre dock lkyldigc At Er!
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minä Sköna Fruntimmer et Offer af tackfamhet,
för det J få angcnåmt förvänaden ofs.Vi väga-
de cj utbedja ofs Edcrt fållfkap til grafven, och
likvål funno vi Eder där alla. Väntcn icke af
mig några offer värdiga Edert ädelmod. —Hän,
Tom i dag fkal tala från detta rum, äger inga
andra än tackfamhetens, vördnadens och forgen
at fakna flera. Men likvål, dä Ni deltagit i den
allmänna forg, fom lifvade ofs vid minnet af
GUSTAF llljdje dä J fkattat nägon redlig
fuck St honom, fom fä ådelmodigt bdkyddade
alt det fköna i vårt Foflerland, dä J pä et fä
vårdigt fätt börjat denna dagens bögtidlighet;
få förtjencn J visferligcn, at man fkånker Edcr
andra bloinfter, än dem fåfängan plockat, flyk*
tigheten flätat och fmickrct kaftar i Eder famn,
•—J förtjenen åtminftone , at man gör Eder rätt-
vifa, Beklagen blott, at hän, fom i dag fkal
förfvara Edra rättigheter, faknar dertil alla ogen-
fkaper, utom den goda viljan.l?, och önfken at en

annan gång en fkickligare perlel fullkomnar de

få drag, fom denna fvaga hand vågar rukalla til
Tallan af Eder ära. Mit åmne år dä gifvet»
bjertat bar utfedt det och för Er fkul mäfle
granfkarn det förlåta. Det fkal blifva! om K6’
tuts Dömsrdtt ofver det Skona. Om nägon fä.
ger: detta åmne är föktj fkal jag med frimo-
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dfgbct fvara bonom: det goda, måflc fökas föe
pt bllfva funnet, Om nägon fäger:. egennyttan
bar fökt det; hän ville nprefa en domflol, där
hans fel (kiille öfyerhalkas J bonom fvarar jag li-

tan farhäga: ja det är fänt, mit hjerta vidgåt-
denna befkyllning, Må hända (kai det dock lyc-.
kas mig, at i fortgången af mit ämne- bevifa:
at chuna fö.rlätelfen är aldeles naturlig hos def
vackra ochömma Rönet, ehuru deras dom är
en tilflygtsort; är den dock ingen friflad för
brottslingen, litan endaft en tröft för dcsfe o-

(kyldige, fom förföijas för dq minfta fel, och et
flöd för desfe fyage, fom tröttna under den
tunga vandringen mot fuUkomlighetcns. fvärtk
böjder.

Uprcpom e} bvad Toin f 3 ofta, och få rått-.
yiil blifvit fagdt om Rönefs välcle öfvcr verli
den| Anförom cj de-sfa exempel af Hjeltar, hvil*
ka aldrig befqgradq uti kriget, fallit under fri-.
dens glada lugn, för et enda ögnakafl: af en

(könhet, livilka, fedan de kroffat fördomarnes
och våldets bojor ocb befriat et älikadt foftcr-
land frän deras ok, fjclfvo gått at kafla (ig £

kärlckens. Uprepom e| desfa fanningnr, lika ur-

äldriga med vcrlden, Det vore ganfka öfverflöi
digts do Sköna känna nogfamt fin a rättighqter,
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cch hvem af ofs yågar befirida dem? At Mer.
Cules cftcr at bafva förvanat verlden med Iju
underverk, blef fjelf det ättonde: blef en fpin-
nande Hjclte i Otnpbals kammare, at Alexan-
der ,

ban! fom ämnade befegra hela jorden,
fjelf befegrades af den flygtigafte böjelfe för kö-
net, at Sirafon,. Jyftade ftadsportar på fma
fkuldror, men föll för den. minfla tryekning af
Jpelilas, lena hand ; delta alt bör, ej göra könet
Öfvermodigt, äfven fsm det icke bör för.tyifla vid
bcrättelfen om den hardbet, hyarmed det fordom
hehand lades v hyarmed det änn i dag bcbandla? af
visfa folkflag.. Det ena afgör ännu icke, at de
böra yara vara, Tyranncr, äfyenfotn det andra ai.
dclcs ej ka n beyifa, at de äro, ämnade til våra
flafyar. Men hvad fom bör gifva dem et högre
begrep om, fin. bcflämmelfe* hyad: fom bör tröfta
dem i de finndcr, da bos. dem upgår den tankan;
yi äro mifslottade, är den vifshcten; at alla folk-
flag af en högre- odiing erkänt deras värde, at

dc ftörfta Soilien flridt för deras rättigheter- Man
ka n taga för afgjordt, at de folkl!ag,.där Köv

net blifylt m'fshandladt, där man ej ens rinnat

dem aktning- fäfom mennilkor , man kan taga för
afgjordt, fiiger jag, at desfa folkflag altid fak-
nat något 1 fullkomligheten af lina iagar; äfven
fom det är i våra dagar aldclcs gifvet, at den
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Man, fom mifshelgar deras rått, fom föraktar
deras omdömcn, fom frickt trottfar deras förakt.
faknar något antingen i fin daning, cller i fin
«pfoftran, åtminftone ganlka mycket i fin lyck-
falighet. Näturen gör ftundeliga underverk rundt
©mkring ofs, utan at vi ens märke dem. Hon
fynes vara likanöjd om vur beundran, ocb dcrf&.
re ofta likafom framfmyger hon lina fullkomii-
gafle anordningar. Man hai* dock fnart blifvit
varfo detta ftorvcrk, at juft det fvagafie könet
fkulle under behagets fiorgömma ftyrkan, at juft
denna lena hand, fom blott fynes vara gjord, at

ftr6 blommor pa vara ftigar, fkulle vara den, fom
ofynlig fkulle föra fpiran dfververlden, at ju.lt den*
na intagande godbet,dennaefterlåtande foglighet,
denna öfverrafkande glittighet,denna förekomman*
de mildhet,— at juft deffa egcnlkapcr aro dc vapen,
hvarmed den ena hålften af mcnfkligheten fkuliebe*
fegra den andras ftyrka ochdryga anfprak. Hiftoricn
gifver ljus åt detta ämne. Hiftorien fkulle kunna
intyga, at de vigtigafte händelfer upkommit, dar-.
ifran man minft trott, äfven fom en ringa obe-
mirkt kiila ofta ger kraft ocb rörelfe ät dcsfa
lyfande verk, dem vi beundre, den Ikulle mu hän-,

da befanna en visferligen icke förbaftad gifsnings
den, at de märkvärdigafte ftorverk, deffa, fom
värit vigtiga til hela folkflags väl eller fördcrf,
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at juft deffa ftora händelfer blifvit lifvade i fami
räd med en 6m maka, en forgudad ällkarinna:
och då Ililtoricn framlade alt detta i dagen,
bevifade bon tilräcklfgt, at det gifves en annan
ännu hdgre domftol åfven pä jorden, ehuru hän
år ofynlig, en annan fäger jag ån den allmän»
na ordningens: det är omdömet af den ötn«
måre delen af mit flågte.

Det bör til nårvarande Sinne at fräga : ora

åfven ide Iköna konftenias verld, könet åger
detta välde, ora åfven dår dcias domftol är af
någon betydelfe. Snart Ikulle en klnflofull yng-
ling, gynnad af dcras upmårkfamhet, liiga fram
och afgöra denna fräga med få ord : livoni å-
ger Horre råttighet, ikulle hän fåga, at dömma
öfver det fkona, än juft de, af hvilka namnet
och fjolfva faken är lånad ? ftiart Ikulle en kali
och trumpen granfkarc liiga fram och alkuun*
detta härda utflag: de äga ingen råttighet at
clorama öfver hvad de ej förflä, och ej ens af
nyfikenhet bcmöda lig at förftå. Bägge Ikulle
de mifstaga lig vågom at fåga det lätom
ofs ej rikta vara ognakaft hvarken åt den ena
cllcr dert andra Cdan ora farmingen, lätom ofs
förföka at träfFa fjolfva defs mål. Otti vi Uruil-
le upgöra mönftret af en fann Dotninare öfver
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det fköna, vore det väl den , fom med kunfka-*.
pcns Ijns och omdomets fäkerhet förenadc kan-.
flans lifligbet och inbildningens Mrmåga, fom ej.
af köld ofvcrhalkade nägon bSrträffligbct, fom ej,
af afvund lotfade fSrakta den - låtom, ofs e],
dfvermodigt påftä , at antalet af dcffa flags do-.
mare är talrikt. Men de finnas defsutom, hvil-
ka äga rättighet at intaga domarefatet i det Skö-,

nas Rike: deife, hyiika eburu berdfvade den,
lyckliga gåfvan at fjelfva- författr», dock kanna
alla, reglor.s naur, alla förefkrifters ttllämpning}i

dc äro litan, tvifvef berättigade dirtil. Deife ä-
ro de Domare, fom bvarje Konflnår. måfte hsg-
akta, hvilkas omdömmen ban med vö.rdnad af-
bidar, ocb u.ndec hvilkas <sgon den unge konft-
idkaren ale!rig fkaf våga framträda, fä framt hän.
ej åger andra- förijenller, än inbildningens ur-
fprungliga ocli öfverfpända fkapelfer. Deife fä-
ger jag, äro, Domarena, i Vitterbetens och Kon-
fietmas verldj det äro, de, fom Ikola afgöra h vil-
lien rang lilkornmer en Författare, få längc ban lef.
ver, fom Ikola beftämma hvilken plats efter hans,
död hans, namn Ikal intaga i minnets Tempoi.
F(sr ingen, Dc ai det öpnas delta heliga Tempoi,
fom ej, af deife OtVcrfte Prädcr fått rättighetj at

»alkas defs b»lgade murar.



Men det gifves ånnu en annan Domarej
Tom utan anfpiak, och likväl med tilförfigt, Tora
utan djupa kunfkapcr, och med fåkerhet,
fom utan tilflånd af Monarkernc i fnilicts vcrld,
och likvål med laglighet, afkunnar domen Af-
Ver et arbctes vårde: icke med denna högtlju-
dande ton, fom befaller vördnad, utan med den.
'na lena, fom jull viimei deh, icke mcd desfa
åtbördcr, foto åfka lj-ud och tyfinad, utan jtift
med deffa behagets lfnripor, fom crhålla det, ie-
ke med denna envisliei at Förfvara fin fak,och
fom få lått barorätt, utan jnll mcd denna ef-
terlåtande foglighet, fom man blygs at ej bifal-
la det år dc'n fanna kånflan. Vii Ni jaf-
Va denna Domaire ; Jåfva då Naturen, fom t*t—-
fatt den. Vii Ni fäga: den fom ei åifer ar.drl
'egenfkaper ån en fanti och liilig kånfia, har in*
gen riitt at döma, ej ens at yttra fit omdö-
mc; dd vii ni ockfå med detfamma fåga, at in»
gen får lyfta fit 6ga ittot en ftjernprydd himmel,
ingen får dröja dår med förtjusning, får drag*
iig dirifrån med de ömmafte rörelfer, ingen ar.i

tian vii Ni fåea Far gSra det, än den, fom kin-
ner de lagar fijernorna följa i fit lopp, ni vii
fågaf at den känflolulle betraktären af Naturetl
cj får förtjufas af defs ftofa Sk&defpel; ty haa
kinner cj Naturens, hän kinner ej det Skdnai

13
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lagar, m vil fåga at hvarje dygdig mSrtnifica
vid hvarje god handling hän ulöfvar: din gef*
ning ager intet värde; ty du kånner ej Scdcrnas
djupfinniga Metaphyfik, Ncj, hvarje dödiig, fom
äger et hjerla iliotn fit bråft, har rättighet at
fortjulas af det ålfkvårda i lifvet, hvarje död-
ligj fom fick en 6m känfla , har rätnghet at fä-
ga: delta år ficönt! detta Sr rörande! delta Sr
beundransvärdt ! NSr hans kind brinner, nSr
hans hand darrar, nSr ögat vattnas och hjertat
flär med haftighet, och tungan framflammar fin
dom 5 hvilken Sr den djerfve, fom vil fliga fram
och förekafla honomidu kSnner inga regior. Ar
ickc Naturen Sldre Sn konflen? Var icke kån-
flan född längt förr Sn alla regior? Hvilka reg-
ior följde Homeri låfare i lina omdömen öf-
ver hans Ikrifter? hvilka regior följdc hän fjelf,
nar hän fkref det gudomligafle verk, fom flutit
ur mennificopenna? var icke fnillet hans ledarc?
var ickc den fanna känflan hans fmak? och haf-
va de i dag uphört at förtjena upmärkfamhct?
Ncj fmaken år icke annat Sn känflan för det
iköna, och underftödd af läsning, odlad af fli-
ten, år hon fäkrare, det år fant, men Slvcn
blott naturlig, bedrar hon fällan,där hon alle-
nait finnes , och dår hon äger tilfålle at yttra
fig; Ar törnrofen aaindre fkön på den lätti-
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gas cnkla äkcrfålt, än uti den rikcs präktiga
parker?

Men da vi ftrlde för kånfläns vårdc, hvacl
göre vi annat än förfvare Könets rättigheter?
hvad. görc vi annat, än räcke Spiran åt defs
hand? Eller om kånflan bevättigar at dömma,
hvetii fkall vål njuta til godo denna helgade
rätt, om ej det kön, fom af naturen.s hand i

rikalle miltt emottog denna gäfva? Samien en-

daft nägra bref af deras hand, och vid deraS
läsning ikolen i ujuta en högtid af förtjusningi

Låt dem vara ikrefna til en Far, til en Mor,
til en Aiikare eller Vän Kånflan har ändä
Skrifvit dem alla, kånflan har tecknat hvar rad,
kånflan har dragit hvart ftreck, hvarje bokftaf.
Och denna känfia är ej en dotter af denna van-
mågtiga forftällning, fom måfle våta fin näsditk,
fÖr at kanna förfe ögat med tårar , är ej alflrad
af denna vanlkliga konft, fom tager fig forgCnä
aniete når den vill, för at bedraga, är ej flägt
med Lidonas känfia, alftrad i månfkenet, och li-
ka ombytlig fom det. Nej! den har Antit från
hjertat, fäfom en fpringkälla ifrån blomfterböj-
den, den är ren fom ljufct, och värmande fom
defs ftrålar. Skåden detta älfkvärda Kön utl
iifvets händelfer! och i Ikolen linna, at alt
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bvad fom är ömt och rörande gör et lifligare ift.
tryck på defs hjerta. Är det en olycklig flägt,
där en Far faliit undan och en Mor gjort ho»
nom fållikap , där värrdöfa barn Tpringa ora
hvarandra , danfa tried glädje omkring liriä för*
äldrars lik, utan at förftå fin förluft, och litan

at kanna den, Ie och fråga hvaran, fkola de
ej vakna fnart? Vid äfynen af detta upträde,
bvem gjuter den förfla tär? År det icke nå-
gon af deffa? en Tom är fjelf mor, en

fom är fjelf raaka, en ädel och känflofull
flicka Hvilka ? ora ej de lyfta deffa o-
fkyldiga varelfcr på fina armar och gråta
dem:

l,eken, leken 'ftackärs fmä,
Uimien fkal ert fel förlåta
Tids nog fkolen ] ockfå
Edra olyckor färftå
Tids nog låren J at gräta!

Är det et ömt barn, Ib m liggef knäböjdt vkl
fin a Föräldrars fötter, och anhäller ora tilgift
för det ofkyldigafte fel, och bönfallcr ora til-
flånd at följa hjertats röft, och befvår dem vid
deras kärlek, befvär dem vid detta bfynliga Vitt-
ne, fom fer vårt upförande och befkyddar hvar

«del



ådel kanfla,befvår dem, aldeej förbänna defs dar,
£t de ej mad en grym kdld, at de ej med en hand
af järn ftdta bort henno ifrän den famn, däc
hennes lif tåndes Hvera fdrlåtcr f&rft? är
det icke den ömma Modeen? Hveiu förenat
fina böner med den olyckligas Hvem ora ej

den Smmaie dclen af vårt fJågte vägar fckebtä
den harde, vägar fåga honom:

Ve det fkdte, fom dig bar!
Lägan fom kring pannan Ijungar j

Blickcn fom dit oga flungar
Röjer detta alt en Far %

Nej et villdjur en Barbar.

Vågar Du mot hitnlen lyfla,
Denna hand, fom brottsligt flöt*
Fsr hvar tår fom derpS gjöts,
Siöts få härdt fom bergets klyft*
Hvarifrån dit hjerta brÄts!

År det en mifskånd ofkuid fom fsrfs!jes för dettå

ftöra brott: at åga intet i verlden utom dygd.
öch et känflofult hjerta, fom fjelf aldrig d<sm-
dc illa om någon men dock fördömmes a£
a\la d<sr hotl, och uprinncr på henneå

grat den biotlinia fom under lifvet bordt glådja
I
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henne, och upgar där det ljus, fom vifar veri*
den henhes förtjenft , och rättfärdigar henne*

hjerta; hvem ora ej nägon af det vaekra kdnet
är den fÖrfta fom fuckar för flg fjelf:

Jag ler med tårar i mit <sga
At omlflcans rop, och tadlets röftj
Jag har et vittne i det. höga,
Jag har et vittne i mit bröft.

En gjltlg, en gSng når grafvcn holjir
Mit ufla lloft i fYeiliig tkygd
Man ej niin ofkukl mcr iöriöSjer
Förlfiter at jag ågdc dygd.

Jag har icke valt dcsfa, exempel för at gö-
ra et affteg ifrän mit åmne; de voro åtminilo-
nc ämnade at uplyfa det. Ora defsa forgliga
händelfer fom intråffa i lifvet, äga denna kraft
at röra finnet, fkulle ockfå icke deras målning
hafva något inflytande? Och hvad äro de ädla
konfterna annat än trogna målningar af menfkligä
lifvet och af Naturen? Ora vi undantage en
och annan af dem, äro de öfrige atminftone
fyfselfatte, ehuru genom olika medet, at mäla,
at upgöra likheter; och Naturen och famman-
lefnaden fe där! de ftora förvaringsrum
livarifrän konftnåcerne famla Sininen til fma
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Veti dar- Vi fåge dock ej, at de ädla konfler*
ha enfamt fysflofätta dg med det rörande och
ämmä. >— Nej , alt hvad fom malat väl är
iköntj fjelfva ormen blir bejiaglig, fjelfva apan
blie Vacker, fjelfva kikan år fjrtjufande, fjelfva
afgrunden kan blifva en bimmel för fnillet. le-

ke heller liculle jag väga uiefluta Könet Ifråtl
at njuta defsa rysiigare behag, defsa dyfirare
ikönheter. Framfor alt knnde det ej vara min
mening, at det träffand-e, det muntra, det löj-
liga Jkulle förvifas aldelfcs ifrän defs domftol»
Nej , äfven könet åger denna gåfva at le, och at
göra det 'med dubbelt behag; äfven denna le-
hare hand kan fkjuta ikämfets pilar, ehuru de
höljas med blomfler och det där milda, leende
Ögat! är det icke —om detta uttryck mig förlätes,

förträfHigt väl intedt för fkalken? Men

Vorc det itke at närmaft följa Naturens anvis-
hing, oth framfor alt vore det ej at j.uft updra*
ga at könet den ädlafle domsrätt, om man i e»

gentllg metiing inlkränktfc den inorn det ötnina,
det ädla, det känflofulla och rÖrande? Et fiort
hopp eldar min fjål, at hvarje ädelt fruntiw
tner ej iklille anfe fig mifslottadt med denna
domsrätt, ej fkullc anfe 11 g mifslottadt om vl
drogo under vkr lagfaga det högft, det djupl
dst fkarpfinnlga , ty at kämia IkÖnbcien af



desfa flag, och fram 13r alt at kunna bedÖmin*
den ,

förutfätter mora llränghet i omdömet, mera
fkarpfmnighct, och framKr alt mera tälamod och
ihärdighet i underfÖkningen, än den vi i altnån-
het, utan at fmickra, kunne fäga tilhöra könet.

Atminflone fynes det mig, fom hade jag alla
Mnfiofulla hjertaii,och fjelfva fanningen på min
iida, då jag påftur, at det ömma och rörande
år det, fom måft behagar könct, och fom «fter
Naturens anordning bör behaga det. Det år fant,
desfe fåmrc alfter af inbillningen , för bvilka
fmaken kanfka fkulle rodna, tordc nfigon gång
funnits beligt förvarnde i deras minnesböeker, då
tvårtom den ömrrie Skaldcns gudomliga måfter-
ftyeke högft .fått den aran, at göra bitråde via
deras fpegel, det år fant, man får ofta böra det-
ta uttryck om det förtråffiigafte arbete : det
dår duger ej ; ty det år få gammalt, likafom
bebagen kunde åldras, likafom det fköna ej
Vore evigt fkönt, likafom ftjernan icke lyfte
lika klar i afton, fom får tufende årfedan, lika.
fom de fjelfve ej gjorde anfpräk och ej hadä
fullt fkål at göra det, at man ånnu fkal vörda
deras egenikaper, ånnu, då et filfverhår fticket
fram och förråder deras årtal. Men desfa få

undantag bevifa iutct. Sommarn; år åndå den
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Tackrafle firstid, faft en och annan mulen dag
fördunklar den, faft nägon gång åikan upr<sr
hela naturen och gör den forfkråcklig, och
Fruntimrcn aro Undå de ålfkvardafte varelfer pfi
jorden, faftån någon enda ibland dem gar långt
i dårfkap och förnedring, Huru gerna lifa do
ej det fom år ömt, och huru ftor råttighet ha
de ej at dömma det? Huru mängen FJicka har
ej vakat några nätter med Young, ehuru fvårt
han fjelf har at halla fig vakcn i vårt
Hvem har ej låft Wcrthers galenlkaper?
hvad fåger jag? Hvem har ej låft Werthers
lidelfer ? och lidit mcd honom ? Hvem
kånncr ej Abelard och Hcloifa, och hvem har

ej begnttit deras öden? Hvem viii cj förläta?
St, Preux hans tiltagfenhet, och Julie hcnnes
ncdlåtandc godhet , fedan han ISA et bref af
dem bågge ? —och fkal jag våga et offer St dit
minne Odödlige kånflans Skald ! hvem
har cj låft Spaftara, och innan ännu den lårde
hann fördömma få mänga mifslag, innan gran-

fkaren hann uptåcka alla fel; har ej den om-
ina Modrens tarar utplånat dem ? har ej det)

känflofulla flickans fuck afkunnat do.mcn öfvec
dctta ojåmnförliga arbete?

Mcn förkaftom desfa exempel Våljora
dem utur vcrldens åldfta Skald: Smllets och



Smakens fkönheter Cörlora fig ej Tiugu Se-
der kunna ej fkrynka deras panna, kunna ej.

utpläna det minfta af deras anlr-ts 'rag. Berlfo
ten för könct utur denna urfprungligo förfat ta-,

re, luun Achilles och. lieäor, den förrc Grekc-
lands, den fednare Trojas Hjelte mötas, kuru de»
t,")ga mot hvarandra tned håmdon och döden i

lina ögnakaft; beråttcn, kuru Ilcftor faller och
i döden framikmmar. en förbön til fin
at han mätteunna hans gamle Far den enda tröir,
ioni återftod för hans dagar, den, at f£ bcgrafva
fin evigt älfkade Son. Berätten feclan ,

kuin,

juft denne aldrige Far fmyger lit; under den en»

famme nattens. tyftnad förbi fienclernas eldar,,
förbi deras täit, och naikaa Achillis låger: bc-

ötlun huiu han, dennc grjihärige och vorck
»ftdsvård» man faller på knä för Achillcs, fal-
]er på knä för konom, fom dödat hans fon, fonv
iailat konom efier fin vagn och genom floft och,
ciamb och blod fiåpat honom eficr lina yrande
håftar , och fvurit, at lata glupfka djur dela
det återftående af hans lik: Målen kuru den-*
ne åldrige och ömtne fadren faller ned för detta
Vlldjur, oinfatnnar hans knjn, kysfer detn under
iarar och anropar honom: Ackilicj! du hnro'k-
iii en gammal Far! mins honom! och förfkjnfc

ej Blig! han Jr iyckJgaic an jag mcn Kgßa
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ffce ockfå han dar bor.ta i din foflerbygd fuc.
kar för dig o han bcböfver ej komina och
kysfa den hand, fom flörtat hans ålfkade barn,
hans ålderdoms tröft Achiiies! gif mig åter
nain Son! kom ihog din far! koni ihog Gu-
darne! måicn ännu: huru denne famme Hcdtor,
fom ftupade, innan han gitk til den fifta drabb-
ning, fkyndadc til iladen , för at taga det fifta
ömma farvål af fin alfkade Maka, af fin fpäda
Son! niila huru hon, den ömma mod.ren med
iin Son på armcn följor fin man til Stadsporten,
huru de dår ömt pårdinna hvarandra oni fina ö-
den, huru den fplda IJc&or fållcr fina egon p5.
fin fars ktfgsrufining , och huru han förfkråckt
af den rysliga hjclmcn vfuidor fig bort pl mo-

drens arin, benitta huru den ömrfie Fadren , rörd
af detta fkådefpcl, ler under tärarne, huru haa

upfånder en b(sn för lia Soås tnå hari en dag
bli ftor! roå vcrlden fäga; detta år Hedors Son!
Hari är flörre än fin Far! ma 1 a huru dc åtfkil-
jas, huru lian går lii en hlodig ftrid, går at

fmnadödcn, och hon vänder nm lii fit hus, och
dår reed alt fit folk, m&dan hän jnnu Icfde be-

grater fin maka , begrfiter Trojas ålfkvärda
Hjeltc ! MSl.e fitger jug, de» fom kah, des»
fa fkona föreftallningar, och hvem hälft fom ä»
ger et hjerta fkal fmna deras fkömhet; men Ikä'
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naii fkola de vara för dem, fom äga den llftfga>*
fie känfian at dem fatta, och de fkola ockfå ä-
ga rättighet at dömma däröfver: vi ha redan lä-
tit förItä, äl hvem denna domsrätt mäfte up-
dragas.

Mcn äfven Tonkonllen,. den-na ädla konfty
fom pä delta mm fä lyckligt idkas, äfvco ea
del af det fköna lion äftadkommct, hör un det
köncts dom. Del är fant,, hon fynes vara- fvä-
raro än mängen arinan konlf at Icdömma. Hvem
kan cj kanna Ikönheten af et Skaldeftyckc, et

vältaUgheta prof, en malning; men kuru fä aro
de fom äga famraa fönnaga vid frägan orn yp,.
perjig Mulik. Hv.ataf- kommer det? fkulle möj.e-
ligtvis. känfian !ia längre omväg til dc inte fin.-
nena genom örat än genom ögat, hvareft fjälen
likafom fiUcr i fit lönfler och etnnttager fträlar-
na af det fkåna. Ellet är det derföte, at ma»
npoffrat det naturliga, det enkla och begripli-
ga, for det, fom är konfligt och fvärt. Hvilkca
mufik är gudomligare, än en vaeker rölt, och
hv il ken är likväl enklare. Hvem hat ej nägoa
gäng i fin lefnad värit fä lycklig och hört nå-
got Fruntimmer fjunga et örat fxycke: och hvem
har dervid ens upkaftadt den frägan: oai Könet
hade rått at dömma öfver det Skona, Sågen
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ej, at denna mufik kan förtrolla; det voro at fä
höra något, fom hela verlden förut käuner. En
fars förmaning , en mora ömtna varningstårar,
Religioncns kraftiga röft ncj de äga ej fam-
ma konft, at leda en yngling, fom älfkarinnans
fäng, nej de äga ej fatnma förmåga at fätta alla
kinder i brand,alla bjertan i förtjusning— hvar-
före äga ej desfa beundrade ftyeken af mäftare
altid famma förmåga? Dock, bvartil desfa un-
derfökningar? För ofs är det nog at veta, det
åfven denna konft är i ftänd at upväeka de öm-
mafte rörelfer i hvart kånflofult bröft, at hon
äger en trollkraft, om detta uttryck förlate.s, at
fleingra bekymret, at fjelfva dygden, fjclfva den
fedliga känflan ofta äger mot henne dyra för-
bindeifer. Fragen då ej af ofs, frlgen an
mindre af könet, om det har öra för mufik?
Men frågen dem efter et gudomiigt ftyeke: bat
ni bjerta för mufik? ocb deras tårar fkola
fvara Er. Hvem minnes icke huru Franklin*
gudomliga Inflrument, detta!' bvars ton är li-
ka förtjufande för bvart öra, fom upfinnarens
namn är det för hvart ädelt bjerta, hvem mm.
r;es icke buru det uplifvade detta rum? var det
ieke likaföm man hört en forgfen älikarinna fit-
lande på en aflägfen ftrand, fjunga det fifla öra;
ma farvål.åt en ållkling, fom fiet fig ur hennea
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armar ,

och flydde med böljan bort ifrån honnes.
åfyn, var det ickc fom nian fkulic hört vånfka-
pen klaga vid en graf, var det itke fom man
ikulle hört et åtcrljud af deffe ord:

Ack den förtryekte Svancn klagar
Eön ån fin vafs hqn öfverger.

Och bvilken var den förfla fom rflrdes, bvenj

fkiinkte det förfta offer. icks af bcundran, mea

af förtjusning ? Dock nej jag ikal ej fåra
den vaekrade af alla dygder— blygfamhetcn—
Och jag ikulle kanna liberopa mig deras vitU
nesbörd, fom på delta rum fä ofta fltänkt den

öm.ma känflan högtider; fom få ådelraodigt up-
eilla fig för andras nöjen, och begära blott tif
be:öning därförc: at ma n vurdigas njuta någca
glada ftundet. Om jag ikulle fråga dem; då
Mi hfir nagon gång och Ni hafven gjort det
tufende gångor, flagit ka nflans toner, fpclat gu.
domliga ftycken , helgat El' åt andras nojen

hvilkas bifall hai upmuntrat Er, hvilkas dom-
flut hai ni afvaktat? hvad Ikulle de fvara mig
pä denna fråga: Könet, ikulle de vitinä, af dem
V-inte vi vär belöning; ora ej de ädchnodigt
uplifvade vära fammankonfter, om ej dc ikänk:-
te ofs fin upmärkfamhet, om vi ej ägde denna



tjufhnde upinuntran, fkulle vi fnart trötfna, at

upoffra vara flundcr at en konit, den fa få fynas
värdera Dock, jag ägcr ej råttighet at förtå-
da dem. Blygfamhelen at ockfå en clygd bos
värt kön , fom visferligen ej bsr färas, De.
Sro dock ej dc enda,- fom afvakta könets dom,
fom föka dcras bifall, Altifrån verldens åldfia
tidcr har deras fäilfkap vatia fökt och väderadu
Sjelfva Socrat, gick hän ej ofta til en As-
pafia at glörmna tyngden af et arbetfamt lif ?

gick hän cj för at af het) nes uplyfla fmak, af
hennes lifliga kånfla emottaga en belöning för
fina vita inddor? och hvilket är det fnilie, fom
ej til millio.net lagrar dnfkar. at hälft få lägga
et bald myrthen brutet af en Skönhets hand*
pämnom ej en gSng den unge Skaldcm,

Huru tjuft fkal han ej bli-
Af det fmickrande bevifct:
At en hög Acadeinie
Ej förfmätt hana Poefie;
IWcn en fiuk af haris Sophie
Blir ändå det högfta prifet.

f-lär fkal Talaren fluta, Hän hade dock mä hän.
da bordt rärana nagot om de öfrige iköna koti-
fternaj n|mna nägot om det iköna i dansj
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»neti hän kunde aldrig förmoda annat, än
le verlden ikulle erkänna denna konflcns ftora
inflytande på federnas och fmakens biidning, och
framfor alt könets utefiutande rått, at dåröfver
fälia domflut. Om den tnogne tnannen

,
hän!,

fom förenade ftadgad fmak med ftadgads tånke-
fätt, hade afhandlat dctta ärnne, fom min hand
endaft vidrört, ikulle hän hafva något at ånnu
tillägga. Ha» ikulle nemligen bjfoga et Val-
metit råd, huru könet båft kan göra fig vårdigt
den domsrätt Naturen updragit det. Jag kin-
ner min Ikyldighet, at häruti ftanna vid tyfla
önlkningar. Naturen, ikulle hän fäga, bar gi£>
vit könet en ömmare kånfla, lian bar djupt i
defs bjerta nedagt denna litatt; icke at den
Ikulle lärnnas utan odlingg ncj likt guldct mä-
flc den fSrfinas, och det ur genom denna för-
ådling, (om dun visner ny glam och dubbel an-

vänbarbet. Odlen dä edra anlag! gören bekant-
ikap mcd desfe oclödlige författare, dem veri-
den bcundrar! Gören bekantlkap med deffe öm-
ma författare, fom uttryekt kånfian i fin ren-

het; flyn det plattare umgänget, beväpnen edes-
med förakt mot den liiga glättigheten , varen
tilflutne för det oädlare ikämtet, för alt fmak-
löft jollcr, dppnen edra finnenf ör alt, bvad fom
är godt och älfkvårdt, läfen med kånfla, det
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«dert fÖrftänd fattar, och begären uplysning om
•det J ej flraxt förftän: fä fkulle lian halva
rädt, den erfarne manren; Men du hän glE-
vit detta vaekra råd j fkulle hän dock ej ha ve-
lat motfäga Bettys kleka och förtjufande mut

bon fom fagti

Mcd låaning nöt ej tidcn 1 ort "

Vfrrt lion få föjja det be]iö!V"r,
Mc n flcal det (ke få g<sr det kort,
At itke Saufen FrSfer .<sfver.

iSFej ! den cnkla fkörden är af niera vigt Sn det
tjufande blomllret och den husliga dygdcn
betyder mer an bebaget: uicn äfven blomman
Var fknpad at förtjufa ofs äfven bebaget åt
Snenfkligbctens tiihorighet. ördning, flit, an-
fiändigbct, trohet fe där hvad fom är hui>
Vudfakligt; Smak, kånfla, artigbet, fdrfl-
nadt umgänge, fe där hvad fom kan umbäras,
men hvad fom dock förtjufar där det finnes.
Det är ej lärdom nian fordrar af kdnet nej
tamma Bettys mor, fom vi nyfs beundrade, hai
ockfä fagti

En lård i ftnbb (*) det år et röti
Satirens hand ej undanflipper

®) Du Författaren upläfte elettä Tai, cSmndc hän
fior i ftället för flubb orfaksn var tien



Öch Vittcrheten hos vart ksrt
Bör hdra blott til vara nipper.

Men det år juft detta ma n fotdrar: nfeinll*
grn at vittcrheten fkal fä et nmt bland könots
tiipper - och hvem år ej mon otit fin prydnad,
Ilvein vårdfiöfar en vaeker juvcl , en pråktig
klådning ? lyckönfkotn Skaldbrne! lyckön-
fkom alla de ådia konfternas Idkare i vårt land ,

cm dc en dag vinoa famma upmärkfainhe t, foin
köncU nipper lyckönikntn detn! —och hop-
poms med tilf<srfigt ?

at defla dagar icke c åro lungi
borta ; men glädjotn ofs, cm vi redan upldf-
vat dem. Vi lefve i et tidebvarf, då ora n-
gonlin eljeft, könet gifver upinårkfamhet ät det
Vackra. Hvem vill ej kuuna Iki 1ja emeilarl
den gode Författaren och den olyeklige, emel-
lan et fkönt fiycke och en dälig mulik, hvenl
vill ej kunna dötiima om iiagot annat Ikönt ,

ån et vaekert band , en vaeker klådning, en
vaeker ccefnre —. en vaeker kari; ncj äfvert
en fkön mäinirg, en vaeker tanka, en ny vånd-
ning , et gudomligt arbete vinner upuiårkfam»

at Fmntimret fatt honotti få närä, at hait
frukiade naara obehagliga löijcler af delta
fri ire uttryck. Men nu far hän återgifva
Verien hela fin lifUga egentiighet hei»
lin urfprungiiga ikönhet,

30
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het ockfå hos könet. Fortfaren vordnadsvårda
Fruntimmer at rättfårdiga Naturen, fom infatt
Er til Domare öfvcr det 6mma och Iköna, fort-
faren at <ska glanfen af dc behag, fom trotfa
fjelfva tid en, fom trotfa fjelfva döden. Fort-
faren at, gifva högtidlighet och lif ät detta fäll-
fkap : at vifa verlden, det äfven kring Aura*
flränder ålfka konllerna at uppehålla lig, kuu-
na fmakens frsn upvåxa til glänfande ikdrdat;
• fortfaren! Dock hvad gdr jag?

O! förläten detta öfverdäd
AF en yngling fom år ofSrfigtig,
Sora år mindre artig, an upriktig
Och åt dem han ålfkar gcr etråd:
Tjuft en gång at Eder godhet r<3na,
Elef han djerf och ville njuta mers
Ville evigt dyrka uti Er.
Det odödeliga Sköna!
















