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RonA Maj:ts
Tro tjenare och Dire&eur Högädle Herr

JACOB REINHOLD
DEPONG.

stulle waxa mig mer an fagnefamf, om Min Högädle Herre■f^s lcke wille ogunstigt urtaga, at jag fördr«star mg beyedra
detta mitt ringa Academista arbete meö Qbext wcrda namn.
Hwarmed jag söfc for Eder ädaga lägga den tilgifweichet od)
roörbnab, hwarmed jag städse dr Min Herre förbunden.

Min trägna önffan stal beständigt wara, def den altrådande
©üben wille tildela Mm Högädle Herre ymnogt af alt, fom ut*
gör alla lockeligas glada lått, hwarjemte utbeder mig den äran,
at stddfe få roara innestuten uti Högädle Herrens gnnstiga ynnest,
fäfom den fom med oförändrad wördnad framlefwer

-^ögddle >^>err Dire&eurens

Ödmjukaste tjetrare.
HENRIQ MONTIN.



§. F.

6:ban ©UD rå ser dagar fnltt-orbade alt fft rodrck- hnwV
lafa Hai på den sunde, och påböd, at famma k^g alt from,
genf ffnlle helgas och til en. få wöl utwartes, fom in-

wärfes helig hwila och awåeiide ifrån alt roanfwt arbe.e aflön-
dras-, hrotlfen lag öe första Patriarcher od)feUDs ro nner det
nogaste i aftogo , som ocf sina sfterkl.mmande twliga lärde, fils
fa ana lag ytterligare förnyades ock fclenmter ulgafs famt ge-
nom Mosen rd Sinai berg den Iraiiitista fonamlingen i bit
tredje budordet affannades.

Men hwad de öfriga och i gamla forbunbfens ceremoni*
lijfa lag påbndna högtider angår, fd hafroa deras begd.llde i
ziya förbundfens börian alloredan fillika med sagde ceremonU-
Usta lag afltabnat, iemte det, at f e'fwa hwilodagen od) HEr-rans Sabbitsdag filtad blifwit rå Söndagen; nemligen fil
wdr dyre .Jwlfareö ständelses åminnelse.

Mer hafwer ©UD lcke i allmänhet stadgat i betta aren-
be; hwariore alla de öfrigi fester od) högtider i nra ptbunbef
Hro mennisto,od) icke GUDs inrättningar; od) fölMellgen it*
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Fe tjena M någon mtta, utan fast mera ofta fil städa stndiga
tidsfördrif. Hwarlöre od) Aeostelen PanMb bchrar detta, forma-nandes den Cofosfiffo församli^aen, at intet agra eller lata fördra
sig af få&anejljfe Apostlcw, som bjndo fil, atbeswära dem medsäda-
ne af mannifftS inrätta'>' dag^r^ Sa låder nu ingen gjöra
eder samvoec öfwer maat eller dryck, eller öfwer bestämdahelgedagar eller nymanader eller* SabVarher. Coll. n : 16.

§.2..,
I nya förbundseiis böMn i Apostlarnas tid, då Försam-lingen man tifwel war önnn i sin största renhet, finne wi icke

fiere bågar såsom sirade eller helg de Söndagen, Lördagen,
Påstå ocl) PilMsi, jenne de bageliga bönestunderna

I bet andra feeulo börjades nägodt med Martyrernas å-
minnelse dagar, hwilfa de Christna begingo i deras medbröders
dageligen tillagande förföljelse, sig til frost, npmnntran och ständ,
cFfghet. Men ifråi.det fjerde århinldrade ökades helgedagar-
ne efter hanb, iMllerhet som det Pämsta Prelterstwet och
Munkarna wifie betjäna-, sig af flera fönster, at förmå föleket,
at pd deffe Helgonens dagar offra nägot rimligare pd deras
altare. Antalet af desie Helgedagar tillog sedan alt mer,- alt
efter som den sanna od) rena gudaktigheten forrföll od) Päfwens
wjdsteopelser hunno tilfaga de förblindade och fdfunnige menni-
stors finnen, tils bet,, de omsider blefwe sd månge at fatta bi
ömhjertade od) om forsamlingens dageliga jn^åra fall, samt den al-
menna ■ och ' borgeliga samhellets förswagande betraktande män
swarliga gicf til Ivertat. Jrwarom den berömlige Cancelleren
! Paris JOHANNES GERSÖNS fom Icfde åc 1400 Ftogo ord
tfpnnerhet firtiena roar uomarcksamhet som efter hanssago gafwo
anledning til synd med omärteligit frassande och supande j
dansande, spelande och fiera oordenreligherer. N7dnge begosi
wo sig derigenom til lettja och der fant man igen gnm?
den til handtrvärcf < folckö och andras fattigdom. HroiU
ftt ock roar dyre LUTHERUS ömt artade, önffande at -i
Chnstenheten icke måtte finnas någon helgedag' utom söndagen,

lsamt
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samt at alle fester måtte fattigs på Söndagar dä (fulle mycken
odygd blifwa lilbakas, och fattigdomen icke taga få aldelcs ofwcr
hand (a).

§. 3<
I början derföre af reformations tiden, dä de rättsim

lwde GUDs redstap^ som brefroo reformationz weifet, ja här i
riket fom ocf annorstädes, löste ost af Pöfwen och hans
anhängares, forblinbelfens förtjusande bojor, aillago be den
Christelicja friheten fifmåfigt,' at ej fatta! ben (Kfjistellga fvi*
heten äsido i detta mål. De bcwiste at dejkristne äro icke för,
plirade, at hälla den Zjubista Sabbathen eller andra helgeba-
gar efter Mosis lag, dock bchofde wi nögra wisia fiber, rå hroili
fa wi borde fnmmänfomma, at afhöra prebifan, utdela Sa-
cramenten och förratta almcnneliga böner od) tacksägelser, fött
utan det hade ock otbcfsfolcf nägon wederqwickeise af nöden 0)
Dcrföre td at i werket ställa detta, stadgade Fäderne strap pa
mötet uti Örebro ar 1^29 at helgedagar äro derföre insatte
et man skall hafwa tid til at hora GUDs ord,zoch de der
arbete, (kols hafwa hwilo af deras arbete: be anfago icke
helgcbagarne i sig s,elswa siVom någon synnerlig ©übSfjcnst,
utan snarare såwm sabane som gåfroo tilfåöe til mange synder,
och ländande alt war lekamliga bärgning fil jfada. Det blef
altfå beflntit , at antalet af Helgcdagarne ffnlle instrånfas, efterhwart od) ef stifts lagenhet delta medgaf. Men wär Herrasegne Högtiber Jungfru Maria och Apostlarnas samt R^ens
od) Kyrkones Patton vt dagar (fulle behållas (c). I fräst af
detta bcssllt bfgynle man albraförst bortoZa be heliga groinnors
dagar, säsom detta fan ses af Olawi Pctri Postilla, bwiiken tryf,
tes ar is37 hwarnti inså qroinnorsbag;r aro införde (</). Def,

51 3 ta
(^?) Bclters $yrfo*ccremon pag. 206 201.
si?) Kyrkol. 157^ fe-I. 64. 2.
( ) Beltcrs Kyrko-ccr^lid» Pvlg. 2OB'. . ■..-
(ck) Lelter t. c.
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ta befriades än ytterligare af Konung Gnistafben förstes s\e-
gemenfs form är 1545 hroaruti anförcs kerna til de nå!i-
Se helgedagars asst^.n^e famt bcfa!tcs, at mga andra stul'lbehållas, än de der hade grund ut: ben Helga éfriff. Ordm
lyda fålunda: Efter ost också flageligen förekommer, som
ock nog klart för ögonen är, ar för de mänga onyrtige ochösiverfsodige helgedagars skull, såsom genom GNDs ord
och den -Helige skrift icke budne äro at hallas, försumma
ben menigeman, bönder och andre deras afer, ängar, siste-
ri och annan nytta, fajom ofta ster ar när waren, anden
och sisteleken bast för handen år, da hallas mange Helge-
dagar, ock forsurnas derigenom invcken god lifsbargning, och
bet meniga bästa. -Hwilket GUD alsmagtig ost yttermera
dudit h<lfwer ac drifwa, an hälla helgedagar. Deslikes
uti köpstaderne försummas ock allehanda Ämbeten, derige-
nom ambetsfolckct komma understundom i största fattig?
dom, städa och fördärf; Sa t>cdrifs ock mycken lösagtig-
het, både med fwar dryck, hor, nod och anuadr ondr,
mycket mer om helgedagar an annan tid, darföre bjude
un, at efter benna tid stola alla helgedagar, de der icke uti
den -HelgaStrifr funderade eller grundade aro plar afsatre
ock aslyste blifwa. <Dch fördenstul stal der widare uti war
Religions ordning ordinerat och utryckt blifwa, hwilka
helgedar, fom haruti riket hallas stola, eller ej. Dei-
na instränkning logs seban i akt utiKorfoordningen af är 1571
då man utestöt Patronemes högfidsr. od) anförde be helgedagar <om
behöllos uti fåban ordning. Ma Söndagar, med fin helg,
Nyårsdag, wars -HERrasDöpelsc-dag, h^ man kallar de
Helige tre Konungars, Skärtorsdag, pasta med sin halg,
war -HErras -Himmelsfärdsdag, pinges-dag med sin halg,
Christi förklaring pa sjunde fondagen efter Crinitatis , rre
warfru-dagar, fom aro Ryndelmästa, tNaria Bebodelse och
Befokelfe, alla Apostladagar, förutan pedersdag om win-

,tere«
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rerenoch sidst lohannis Baptiste dag, Michels mesto och
Helgona^Metzo (e»). Sa at alle andre h.lgedagar, <om filföre-
ne wait halbne och icfe fnnnos i betta antal, stulle efter ben*
na tib wara afhgde. Til dem borbe ej wibare ste någon pa-
Ipfning, ej eller ffuile bä någon ringning höras eller .fång anstäl-
las; utan hwar od) en funbe på fåbanne dagar, syndlöst ocl)
utan eftertal agta pä sitt arbete (/). &ecf bå ben Liturgista
tiden inföll, fick meninge man äter luff igen af återfalla be af-
lasfa helgedagar, fbm be etter gammal hasd höllo i wördnmg.
Uti sjelwa Hertig CARLS Förstendöme fnnnos ocf mänge
fom Uiihörde, ned sit arbte på såbane bcgar, bwiitet föranlat
Heruigm år isß6besalla Presterstapet, fat hrrar od) en uti fin
församling (ful! hjelpn tki, at be mange latmans helgebagar, sim
nfmogen sig (jelf til staba, töretog, måtte blifwa afstaffabe l^-)
Npfala möte är 1593 stabfästabe, wäl, at (jelgebagarn* efter
nytznämbe Kyrfoorbning, stnlle behållas; bod) ansåg, def fomliga
för wibsteppeliga hw^lka alla afiostes (ö) hit föres Christi fropps ocl)
fors- famt Jungfru Mcir.e aftelfes-födelses od) hinmeli färbs hogfiber.
(/) Häraf fogo sig mlgre listige Papifter anlebning af år 1602 in*
billa ben enfaldige -l^pen, bet alla stcra olyckor, fom fraffabe
lanbet, härrörbe der.f, at man ez mera firade be helgebagar,
fom i förra tider warir brufeliga. Men honung CARL
den 9 stillade denne rörelsen, så af ben gorda författningen blef be-
stängande (*). 3öst war få långt ifrån, at man åter wille in-
föra någre af de redan assagde fester, af han snarare är 1608
yrfade uppå fiere dagars asstaff^nde fom til de heligas åmindfemo*

(?) Regemenw form i Westerqdtlad t>en 9 April 1540.Herr von 3tjern2»«
Riksd. Besiut t. 1. p.162.

(/) Kyrkol. 157 1 sol. 65 b.
(g) Kyrkol. 1571. \. c.
(/i) Articwli orebrogienfes a: o. ,586^ iiti Kla!) Mänadvihut. lub Praf. v.

prof. Lri„Z <je concil. ups. p. 15.(i) Verving l. c, P. l. p. 148. Difp, eo&cil, upf. lub Pråf. Prof. LaurArrhe-
nii ups. »724 p. 14.(k) Verving l. c. r. up. 8l 82.
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io inrättade. Men deremot faffe sig *J>refl<-rffapef, med påståen-
de, af helgedagarne borde firas efter Kyrkolagen (/.'. Docf habe
han år6c)2Utl sin ordning angå^nbeGlibscjensteil wid håfwet behållit
alla wåra feste > högtibg * och helgebagar, förutan Marie Beföfelfe-
bas. Harmib blef bet i anseenbe wib wåxa församlingar i riket änba
til år 1741 bå man Aer företog sig någon inssranckning:Konungen
satte detta i werksta famma år, och befalteat Marie Belöfelfe-
bag, Skärforstagen, bägge gångbagarne, tredje dagen i stora hög*
tibeina, samt Slpostlebagarne stulle båbe i jtäber och pä landet,anses såsom ardre sofned^.gar; å at på de samma ingen predi*
fan stolle (fe, utan af hwar och en då fifflfce brufa sin lagliga
näring, hanöfwiref och h>:ndtcring, men nppå landcf borde på
fådane dagar eli del af förmiddagen anwandas til Cathechifmi
förhör hwarfil barn och ungbom, som ti arbete och nödiga sys*
lor icke woro rourne och magfige stulle i synnerhet sig inställa (»).
Men tu år hunno icke f.lända/ för dn mm måste erfar' af denna
helsosamma fotfattning war fruktlös Stänbcrae nödgades pä
Riksdagen 174? beklaga, at man ej wunnit be egenteliga ögna-
märefen med förenamde helgebagar^ afstaffanbe, så af i anledning
haraf förklarade Konungen på 9tiffenä©tjnbcrs tilftorfanfc>e,atmeb
2(;ojlfa'od) de fine helgedagar stulle hädanefter forblifroa wid
förra manligheten (#).

§. 4,

Hirmib forblef fat, anda til år 1773 då wår n« regerande
Mernådigste Kunung, om den sanna GUDs öyrfans, som ock
fäderneö lanbefé famt fine Mberfålares wälgåugs uphjelpanbe
och befrämjande, få öm ock nwst fog detta få hälsosamma mål,
fcdan detta fil förene wid fiere Mifsdagar warit påtfoti under

widare

(i) Laa«ius p. Hil 613.
(m) Kongl. förord, angäen^e roisa helgedagars i«straukande samt le. d. li.

Nov. 17^.(w) Kongl. förklaring öfwer fölberörde Förordning.
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widare och otfmarfammare ompröfwands ocf stadnade i fat
bcflut at icke allenast instrancka be år 1741 afstaffade utan
ock flera, de der intet uti GUDs ord eller 1 apostlarna* förfat*
ningar grundade blifwit (a) Så at nu 1 anseende 'fil fagde fér*
fatning och förmduing icke allenast aiia Apostla- och gång. utan
ock fiere Högtibobagar, be ber pä Söndagen flyttabe blifwit, aro
gjorbe for tanbthushållningens uphfelpanbe til arbtt! dagar, för-
man det, at de wanlige böndagar flyttade blifwit rå lördagen hwil-
fa förbigingospå fredagen. Alle rätfsinige mcbborgare funa bå nast
Guds walsignelse fina, huru hälsosam detta måt-be wara, icke allenast
i allmänna hushåldningen, utan ock fil nebbämpanbe af bet öf*
werflödiga och oswerhandtagande fynda s/elfswålbef säsom bet oék
helt noga fommer öfwerens med ÖtlD* Heliga orb.

§. s.
Då wi nu något nämt , så wäl om wåra Helgebagar*

första upkomst, som ock om de famma* ajst^ssanbe efter hand: fä
följer nu w,dare at wi fiffenyffan, som Ijoraf står til af wäntas;
hwilket ock^r wårf förnämlig ste göremål b.na sans Dcli nytta
wår höga fefmerhet meb be öfwerflöbige helgeb,-.g<u* indragande
påsyftar år: af de, af GUD befalte och eljest 1 GUDs grun-
dade h vilo,och heigchag r stole desto ifrigare helgas samt filfalle til
så mycken nbsspillan od) offa ogudnftigbet utur magen röb.a*: om
de som ansatt tfl w. fcare på wwa fö falna ©ione murar, hwar
i si 1 stab och i sitt förtrobba Ämbete hlerteligen, lftigt och alfwar-
famtgora sin pligt: om predikanterna fiitlgare albtta sina pre*
bifningu-, bi be nu hafwa mera tib bertil, som ock flitigt brif*
wa Cathecbifation me) unt)bomen (å örnås sijlleligen det anta*
mal wår allernåb gste Konung så Högeligen od) ömt påcrfat.
Detta må då wara nog fast härom; wi wc'c d rföre nu fom-
ma något närmare, od) ti fullföljande af wår förefat* tilfe nyt-
tan i oet borgellga samh.Lef , i ben afnvinna od) hushalb-
ningrn, som afst.f^anbtt af be öfwerfiobiga bclg dagar med sig
förer. lig wil har til mera ljus i saken anföra et och annat, som

B AuÅorn
(c)Ksngl. förordninS angHcnde wista hcigcdagars tnffväncfante k. är 1772.
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Audorn fil ben wafra striften, fållad orsaken til den almäne
öfwerklagade fpannematabristen och Landchushallningens
hinder hafwer p. 9 iöl/a samt bifoga här od) bar hwar/ehanba
amnäifuingar. Huru stor blifwer icfe nyttan cå häraf i alla hus*
håls grenar; ja om wi ock allena flsta wår uptnarksamhet wid
jordens wår allmänna moder*, rch statkistas stötande; ingen må
tro, det jag härunder r.ifnur be bag fom dm alomdgfige Gu-
den befall (foa wara hwiiobagar, Gub beivare hwar och en, c.t
så oförssämt förol mwa GUDs Majestet; utan allenast bern, be
der alloredan uiibanrögbe ilro, och som GUD befatt stola wara
arbetsbagar, men mmmffor gordf til hwiio» eller så fallabe helge-
dagar, hwilcka ofta lanbet* inbyggare i allmärhet, en alt förstör
städa fllfogadf, hwad hajwer icke ben fattige arbets. farlen,hwars
Dagspenning är så ringa filssuren, at han wåi behöfiver arbetaser dagar uti roecfan för at tjena sig födan h^raf libit, ben der icke
förmår af på fre dagar förtona hwad han på andra fyra dagar
stal förtåra, hwarföre ock denna f lagern icke Man af ben höres:
Gud nåde of; för desta många helget»atsat: wi fwälra ost til
döds för destas ffull. Men tit brwisa deras stabelighef, til at
deraf afmita nyttan af deras afstaffanbe 1 aOa närings staber,
jemwal förnämligast fom reban sagt ör i lai dlbrukef ,å latom
otz taga någon helg, til exempel Pingestl helg och betragta ben:
om ben än fixafat såsom förr i syra bågar; benna infaller iblanb
ho* of, bå trades plögningen fom Mft påstår: jag tmis;r icfe
på, bet icke fi re l0OO:de mannistor bi.ffabt, at på be fsamma få
fullfölja fitt wårbruf och göra jorbeu redo til sabesbäranbe och fat
dels 1 frugtan förr en påföljanbe swår w'derlef bels och bersöre
at åkren funbe blifwa förr hård til at br^fa och tiUifa förr förr,
at fäbe* fornet icke derufi gro funde, hwarwid icfe undgår at
förest Wa omtånfte landtmälls flugan, befwaranbe sig deröfwer,
bet de af sådane af mem^istor, fast i mHmening, fli\tafa Helge*
dagar blifwit hindrade uti sitt arbete od) stababe uti affomften
af"(It jorbabruf, då geuieullgen den utlåtelsen ofta fallit: Gud

förlåte
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förlåte dem, som gordt denne eller desie 'dagar til "jhelge*
dagar, lifsom nägon mennista kunuadr just förut spå nä)?

(anings tidenZ infalla stulle. Tll wibure uptpjumg horaf ma*
ste jag bef/ena mig a, en liten utrafuing ocl) fager fil exempel,
bet 50 a 100,000 funnelands åfer blifwit försummat at sås uti
XMtan txb, genom berörde helg, eller någon annan helgedag , om
man då icke, med stal beraf kan r'fua i a 200,000 tunnor fäb*
förlust, men städan bltftoer anuu större, enär »yogkommes, at ge*
nom en bags forsnmm.lse, mångas hela wårbruf bliswer ltban-
de, i fy di mo!i söker a t hjelpa det angelägnare, forekar emeb*
lertib annan åf.r mycket, och under bet manhjelper ben, som
allaredan blifwit stababf, hänber samma meb ben z:bie 4:be och
så wibare: ia, sög r lå.wn sönbagen gör samma werckan? men
l)åxtil swaras, ber har sig he!t annor iba: fy när 6 arbets bå-
gar gå för sinbagm och a wru sa mänga efter ben femma, hin*
ner man förut och efter intaga, om någobf försatt blifwit, som
sillan hänber efter bragarena så wål som folcfet behöfwa hwila;
men meb anbra helg,bagar ar bet icke så, be hafwa icke ffuÖa
3 eller 4 arbe bag r ofta förr sig och en minbre efter sig,
såleb.'s g>ra be i ftrbcrölbe måtto en alt förr stor od) otrolig
stwa ocl) ff.luab; men huru mycket en bönbag som (fulle becå)
på en frebag uti sånings tibeli fnnnnt tiftga lanbet, ses beraf
af staban b ifwif snarare trrfalbig an babbel, m'r Christi him*melsftrbs bag t. fo nmcr, och af ]>.ista helgen en bå swårore
meb sine fiere helgebagar arw när ben uti sånings fiben på som*
lig 1 orrer fnnnat l!lsalla ,ag har unber" min kona lefnabstib hun-
nit öfverlesw.^ be år, bå åfren m, st legat oinkörb forPingest helgens
st:ll hwilket förorbsakat på a!la orter, bet kunnathanba mycken stä-
da. Dock må i?'aeu iro eller f neka bet jag icke åstunbat, at
Påst och Pmgi-st fumiabt flta*..på fat nu manliga fåffef, nem*
ligei uti 2 dagar, fil n^gen åtstilnab ifrai andre högtider, al-
lenast bet ffv>r rått affmarligeu och vä et GUDibehageligit fttt:
hoilfm a'', som ni icke l-fseligen finner igen notfan af be öf-w.'rstöbiga helgebagars asstaffmbe allenast i fatta afseende.B 2 Wi
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Wi haswe redan förlif omnämf b*n mrcfna städa och storafpmmemåJ* brist, som riket furnot libi och det of lri wil-

ja förr helgebagar (full, i lynucrbct pa be orter, ber åkrcn be-
står of eli stark od) lM'b lerart fom och har i riket nog myc-
fet finnes; ty ingen bar pålagt ost bata utan wi sielwe som al*
tib äro färdige of måstra bet GUD gör, bock går bet i anbramål sinom ock uti betta; wi plågas, wi da nöb od) brist, utan
at eftertänka l)wab som wåller.

§. 6.

%An mera: hwab e
nytta åstadkommer icfe detta för oss, somfå länge flagabf od) an fa fluga ofwer ben stora folkbristen uti

wårt lanb, ti) betta Jjefper icke af wi klaga öfwer den samma,
men aro ju då icke tillika månne om arbets dagarne, ty hn-arje
arbets dag gifwer ju riket en ansenlig förmån, och bet så mpået
mera som arbetarcna aro få, och gansta mänga af dem föfa ock
oförskämt Herre titlar och dagar, man kan tåmmefigen tristigt
föga, af landet mister ge om hwarje af mannistor f^iftabt
Helge, och iag må säga latmans. och fynbe bcgnr åiminsane en
halfan million Dr. k:mt. om allena en Dr. f:mf. bagswerfet
rofna* för en hajfanlmillion arbetanbe menmjkor somförmodeligeni
lande.' finnes; fjtxbé bagarna i Jul, Påsk c c!) Pingcst, hwilke ej
aro firade i dela Christenhefen annorstädes än i Swtrige, bafwabllsivit instiftade voibpaf? år 1360, Gubi til t. ek för bet Sweri-
Se bå wan af P^fwen ben frihet, c.tfå sin egen Ärke^Bistoo: fy
förut filwalbe sig Danste Arki-Blstopen i £unb ben rättighet
at wara primus oswer Swerige. S' Belteis Korfo<ceremon.
p: 241. Så helig början h.fwo bcf;e bogar haft: ocf iust dche
Fierbebagar hafwi tilfamman* tagne asiabkommit rifef en förlust
af 4 A million årligen, enär be efter lika proportion anses;
utom fat at på belgebagarne nog ofta Gub bättre den oanst ndi-
gaste och öfwerfiödigaste lefnad gårtfroang, förfarandes i hast det
lilla förråd fom filsinnandcs ar med Guds gåfmor* mihbruf.så

at
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At ju fiere helgebagarne då efter hworannon äro, (u fiere for-
fummaöe orbefsdogor följa ju gemenligen derpå; men bet-
framför alt, och i fpnnerhet derföre, at de fjelfgjoroe helger oro,
efter mitt ringa begrep/ fnörrät emot GUDs bod och befalning
vd) ingrep uti Hons Majestefista göremål: to ben famme Her-
ren fom fogf, täncf pä at du helgar hwilodagen, har ock ber-
jemfe lifa Maiestateligen fagt, på fex dagar stal du arbeta och
på t>en siundestalduhwila; jag förstår intet annat, än at wi
aro stadige, at lyda icke mindre det ena: duskal arbeta än
fom def andra : du stal hurila, göre wi icke fatta, så få wi stol-
la oh isielfwa, om all Den olocka fommer öfwer of, (jroarmed GUD
hotar och wiherligen i finom tib straffandes 'marfcer, des bods of-
werfrädore, hworiblond mifimart ock brist på fäd icfe år fat min*
fia, utan få mycket större, fom hunger* nod ståndigt har fmitfosam-
ma fjufdomar til följejlagare.

An mer: sjelfwaPåwen, nfla onyttige helgebagars upbif-
tare od) fonstnor, fynes icke eller gjort få alfworfomt påstående
jjårpå, bå bet gälf på någon roinning od) hushåls befrämjande:
ty wi finna på ben fiben hon råbbe öfwer otz fåfom en fynlig
GUD, och folf torbe ån finnas, fom i sine ungboms bogar hört
beräftelfer of be gamla at folcket på witza orter M fina åfror
om Långsrebogen, meb ben wibstippeligo fancfan,at ben, fom icke
fäbbe på Långfrebagen stulle nödwondigffåmitzwäxf; de hofwo ock bä
stöt sitt åkerbrukallo bogor uti Påstehelgen utom dagen, när om-
ständigheters nödwändigtfobrot; od) at be,ttå har sin grunb och
fonning med sig tyckes jag funno stufo deraf, at gamla logen stal
tillåtit , of uti sistleforne fista på hwilodagen: huru har då åfex*
bruket, fom mänga iooo:be gånger angelägnare, funnodt wara
undantagit eller blifwa efterfaff, som med stål fan heta fat xåtta
Oxens eller Åsnans dragande ur brunnen; atffå tyckes mig fun-
na siufo deraf, at Påweu, som fiiftat mänge helgebagar, har til-
lifa uti de nordiste lånderne, där fåningsöogar oftast icfe roalfa*
kunna, ej allenast inflåJf deras firande när angelägenheten sådant

C fodrat.
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fobrJt, utan ock genom fina munfar infort ben widffepeligo fané*
fan, at den fom ej sådde på Långfredagen, stulle nödwondigt få
mitzwäxf, formodeligen of orsof, at den dagens firande förut sä.strängeligen påbudit worif hwilket fommit fä i månan, of det icfe
man widstepelse båfwat unnat, och sålldes sjelswo werfetwist,
fat folckes utkomst och näring warit honom iblanb mer om hfer*
tat och angelägnare, än detze gjorde helgedagars hållande;än mera:
detze onödige helgedagar hofwo icke allenast blifwit ofstaffade i alla
dndra proteftantiste Sander, utan wi fyafwe dehe ednare är ofta
låsitiGazetterne, of forna öfwerflödige helgedagar blifwit alfalet
indragneuri åtstllllgaofde Cofholste Länder; f)Wilfet år et tydeligit
i>ewit berpå, of fjelfwe dePåwiffe funit dem nödige, ja aldeles (fabe-
liga for ef Lands wäl inroffode Hushållning, wi hofwe (ålebes här
iSw.rige änbo til sin pos år tilbofa warif i ben belen mera På-
tOiffe än be Påmijfa sjelfwa.

Men hwab nytta fatta meb sig förer i alla andra näringar ochhanbasiögder tillåter icke ben fringffurne tiden od) mine fringstur-
ne wilkor mig at utföra; man tänfer endast efter, hwab stort an-
tal arbetare finne* i hela rifet uti allehanba siags handfwärf och
borgeliga näringar, uti Bergswärcken m. m. Defie måste låta
alt fit nöbwändiga arbete afstodna pä fådane mindre nödiga hel-
gebagar, hwad mänga tufende dogswärcken blefwo icke då årli-
gen uti rifet förlorade fil så många* stödaom ost fördenstul,
få mycket wi funna älsta GUD ochwörda wärhuldaste i)fwer-
het, som få behjertat wär roäfgång, låtom oh roifa, bet wi ock
oro angelägna, of i wextfet ställa alt bet fom til wärdt bästa
lända fan, ofstaffanbes fåbemt alt, fom hindrar jorden at gifwa
beg wäxt och räcka mennistom sin föda och Guds wälsignelfe.
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