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hyst för förhoppninar om Neander, fastLtn en »statskyrka» och
»symbolisku böcker» tiro honom »eli? Gräuch’ o. s. v. Mcii tiden är
kori. iag säger dcrförc bioit. alI jag här bevisat. ali mina motsiändare
iro »okunnige». »omogna». »ocrfarna». »förstti hvarken vcLtcnskapens
eller kyrkans andamäl». »inskränkt fatlat vettenskapens syCtc». aH dc
äro »svamlandc». »obestämda». »motsägande». »tcmiigcn Fcortsvnta».
»utan förnuft och rimiighet». »nebulösa». »bizarra». »inskränkta».
»enlhldi2a». »katoiikcn. »jesuiter». m. m. m. m.: ali jag siagit dem mcd
mina andas vapen. i dcl jag kaliat dem: mina och min kirkas

10 »lörtramparc» och derföre »affäulingar». »religionsstormarc». »kristen—
domsförnckarc». »samhäuisuppiösarc». »heigedomsrilnarc». »röfvarc»
m. rn. m. m.

(Här hejdade sig den värde talaren. stig i sina händcr och Fann dem
tomma, knackade pä sin panna och hörde cli dänande ijud ätcrskaiia,
der »menniskoförs!ändci» borde hafva sin piats. En vind biåstc upp
och svängdc om hans lekamen, sä att händerna bedjande slriicklcs ät
den räa massan. och föticrna spratliandc och stampande vändes emot
samhäuiets höjder. En äskädare sade, ali han sen honom i den
sLiiningcn en gäng förr.)
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Om också ofia siräfvundet att ur en iagstadgandc söka utiem iagstif
larcns nwning kun Förfaiia i det löjiiga. dä man hos denne viii linna en
högre visdom. insigtcr och äsigier. andra tim dem. hviika i iagens
bokstaf uttalas. sti iigger dcl ii andra sidan dock 1 sakcns natur. alt

30 ingen del af 1agstadandcts boksiafliga innchäui bör anses för betydel—
sclös och man mening.

Dctta skuiIe dock iniräffa mcd en dci af 3 §. 2 mom, tryckfrihets
lagen. om man gäfve densamma den tydning. soin pä visst häli varil
iisyfiad. Det heter: »Förnekelse af en Gud och elI iifefter dctta. eiler aC
den rcna Evangeliska läran: förbryiaren skali anscs efier i Kap. 4 §.
Missgcrnings-Balken. och skriflen konfiskeras.»

Skuiie nu mcd »förnekeise af den rena Evungeiiska läran» menas en
förnekeise af t. cx. den ena eiler andra af dc satser, symboliska
böckcrna innehäHa, sä vore uppcnbariigen dc föregäende punktcrna

40 om förnckclsen af »en Gud» och »elI iif efier della)) heli och häulet
öfverflödiga, och dessa stadganden stode der aiudeles meningsiöst. Ty
läran om Guds cxistcns och eit Iif eftcr della flnnas ju äfven 1
symboiiska böckerna; och stadgandel angäende en Förnekelse af den
rena Evangeiiska litran. om dermed skaii försiäs förnekeisen af hviikcn
som heist af symboliska böckernas Iärosatscr, skuile dii äfvcn innebära
dc Ivenne föregäende. Ltitcr det nu tänka sig. aLI iagstiftarena varit
okunnigc nog. För aLI cj inse della förhåuiande. elier tankiöse nog, aH,
dä dc redan 1 förbudel mol förnckctse af den rena Evangetiska täran
innefattat det moi förnekciscn afen Gud och cii iifcrter della, :innu en

50 gång omsäga summa saU
Men nu anser lagen dessa tvcnnc .vki/da punkier af den vigt. att en

förbryielse emol ndgon cii deni vore riksvädlig. och Förbrytarcn. om han
ej läter sig riitta. bör Iandsibrvisas. Det mäste dcrförc kita tänka sig. att
den rena Evangcliska litran kan förnekas. utan aLI denna förnckclsc
innehäuler den af Guds tiilvaro och af själcns odödlighct. T. cx. om
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nägon i tryck lLirde: »sä sannt en Gud Iefvcr. och jag tror pä ett lifefier
detia. sä är den rcna Evangeliska läran falsk». sä vore han ju saker till
brott ernot 3 §. 2 mom. tryckfrihetslagen endasi i afseende ä den tredje
aF dc punkter. detta lagrum innehäller. Och sä kunde ju en katolik. en
ifrig reforrnert. en jude eller muhamedan lLira, om han (inge i tryck
Frarnställa, hvad han tLinker och hvad han enligt sin religiösa tro mäste
ansc för sannt. Nu Lir detta genom ifrägavarande lagrum dessa. likasom
hvar och en annan, Förbjudet. Lagen förbjuder ingenstädes att i tryck
framställa Frän den rena Evangeliska lLiran afvikande och mot densam
ma stridande trosläror, och sädant sker äfven derföre dagiigen opä- 0
taldt. Men att i tryck förneka och nedsätta den rena Evangeliska läran,
att förneka en Gud och odödligheten. detta är, utan afseende pä den
felandes trosbekännelse, ett brott mot tryckfrihetslagen. Men deraf
Följer ocksä. att dess stadgande angäende förnekelse af den rena
Evangeliska lLiran bör Fattas ordagrannt. icke säsom äsyftande en
förnekelse af den ena eller andra satsen i syrnboliska böckerna. Huru
skulle eljest det anförda lagrurnrnet i dess heihet hafva nägon betydelse?
Den rena Evangeliska lLiran är Sveriges statsreligion, dess falskhet fär
derföre icke offentligen predikas: andra trosbekännelser, kristna och
icke kristna, äro tolererade, och religiösa läror fä, äfven om dc strida 20
mot statsreligionens, i tryck spridas. men inga skrifter fä Förneka Guds
tillvaro eiler odödligheten, d. ä. lära atheism och upphäfva moralitetens
grundvalar. Se der det ifrägavarande lagrummets enkla betydelse.

För en sädan tolkning vittna sä vai lagens ord som dess historiska
ursprung och den niirvarande praxis. i förhällande till andra religions
bekännare. än den Lutherska kyrkans. Anda frän Upsala mötes beslut
har lagen skyddat den Evangeliska läran säsom statsreligion. Sä länge
inga andra än dess bekännare i Sverige ägde fri rehgionsöfning. flngo
ej helier nägra mot densamma stridande religionsläror i tryck fram
siLilllas. Sedan religionsfriheten blifvit lag. kan detta skydd För statsre— 30
ligionen endast bestä i förbudet mot dess offentliga nedsättande. i
förhällande till öfriga trosbekännelser. mot dess öppna förklarande för
en irrlära. falsk sanningslös o. s. v. Det biinda nitet inser ej den
orimlighet, hvartill en annan tolkning af tryckfrihetslagen mäste leda.
En kaiolik, en jude skulle dä kunna 1 tryck utsprida läror, stridande
mot Lutherska församlingens symboliska böcker, utan annat men, Lin
saknad af statsborgerhga rättigheter: men en lutheran skulle först
varnas och, om han ej ville Förneka sin öfvertygeise, förjagas ur landet!
En utländning. om han än vore muhamedan, skulie dä äga större
yttranderätt i Svea land, än en af landets barn, som blifvit uppfostrad 40

i Lutherska läran! Genom att öfvcrgä till judendomen eller muhame
danismen kunde denna tilläfventyrs pä samma gäng bevara sin yttran
derätt och äga ett flidernesland!

Sä mäste lag och förnuft ge vika, der det blinda nitet och fanatismen
rasa.

Mcd en naivitet utan like har itfven aktor i Straussiska tryckfrihets—
mälet antagil, att hvad han anser för stridande emot 2 Ari. i Syrnbolum
Apostol. och 1 och 3 Art. i Augsb. bekännelsen, äfven vore en
förnekelse aF den rena Evangeliska lLiran. Vi förbigä det falska i hans
begrepp, om hvad den ätalade skriftcn positivt lärer, och fästa oss 50
endast dervid, att han glömt att äberopa det lagrum, som skulle ligga
till grund för ett sädant antagande. Säsom vi ofvanföre visat, skulle
deisamma endast förklara den punkt af 3 §. 2 mom. för gällande,
hvilken aktor äberopat, men det öfriga af samma rnoment för ett
nonsens. och i Sverige göra hvarje annan trosbekännelse till ett bLittre
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skydd för yttranderäticn, än den rena Evaneliska. Skulle Aktor gjort
sitt påstående i målet i tryckt skrift, så skulle luin. om en domstol följde
hans nämda antapnde. just genom detta gjort sig sjelf skyldig till
tryckfrihetsbrott, enligt den beropade §. af tryckfrihetslagen. Ty 1
Formula C’oncordia’ heter det: »Men dc symboliska böckerna och andra
skrifter, om hvilka vi nyss talat, hafva icke anseende aC en domare»
(öfver dogmernas gudaktighet eller gudlöshet, sanning eller falskhet),
»ty denna värdighet tilikommer endast den Heliga skrift’. Då nu detta
en syinbolisk boks stadgande, att icke symboliska böckerna, utan den

10 Heliga skrift afgör, öfver hvad som bör anses för den rena Evangeliska
lLtran, genom Aktors anförda antagande skulle förnekas, sa har Aktor
förnekat den rena Evangeliska lftran och bör akta sig att befordra sina
pstenden till trycket. Må deLLa vara åklagaremakten till en varning
och ett ytterligare bevis uppi dc motsägelser. hvartill dess lagtolkning
skullc leda.

25 »RÄTTVISA ÄFVEN Å JUDARNE»
20 Fre/a ,z:o 88 9.XI 1841

Under denna rubrik har Biet’, som mcd största ifver antager sig
judendomen, Strauss och den Heliga skrift, mcd förbehåll endast att
»kyrkans auktoritet» stär öfver dem allesamman. sökt visa oriktigheten
afviirt yttrande, att budet »ilska din nflsta såsom dig sjelfi> uteslutande
tilihör den kristna. ickc den judiska religionen. Biet har nemligcn anföri
utdrag ur en judisk kateches, hvarest ibland annat nämda bud citeras
från 3 Mos. 19: 18. Läser man dock här detta bud 1 dess sammanhang
mcd det förcgående i summa vers: »Du skalt cke himnas och icke

30 bcMlla någon ovilja emot dinv Jölks hum. Du skalt Lilska din nästa
såsom dig sjelfvan; ty jag ar Herren». så inses lätt, att mcd näslan har
cndast menas: »dins folks hum». Men i summa Kap. v. 34 säges äfvcn
i a fseende främli nga r, Sön? hosary sig 1 Kanaans kuu!, »du skalt älskan
såsom dig sjclfvan.» Hvar och en känner, att jemle detta bud, som blott
angär dem, hvilka bo »nLir cdcr i cdro lande», (innes en mängd andma,
hvilka äfven tydligt visa. att 1 detta afscende uti gamla Testamentet
göres skilnad till personen. Det heter t. cx. i 5 Mos. 23: v. 7: »Edo meen
skalt du ickc för styggelse hälla, men 1 v. 6 om Ammonitcrna och
Moabiterna: »Du skalt dem hvamken godt eller äre bevisa i alla dina

40 lifsdagar evinnerliga.» Mcn det är fåfängt, att vilja tvista om nägot,
som 1 sekler varit eti axiom, att nemligen den kristna läran är en

För den vettenskapliga rähet. sUru viii göra syruholiska höckerna till gudomiig
u ppen ba relse, till ägga v ken lb rtsfl t t n ngen: »itku, Se a/gif 1” etu/ovi ei? ii i,,e.vhörd
för rär re/ighu,. flh*/ara (kuvan Ui ui vii, ,‘ivu, huru Sen I-Ie//ga sk S/r he irä/fiitule
.vtridigu pi ,uku’, (iii tirlit iiliv cv,, liv rerviv) pä särsk ilta ikkr uf lärarena / Guttv
f,h,vc,n ihng Mi/ vi, /ör.vuh/S mi, /örh iarcu/, vii, pä h iSku p,i,uk’r hiroscave,-, soi’’ sir/Ja
erno? Sen Ilefigu skrifi, itiif vii veSeriagilu vii, /ilrku.vuule» Sam rn a lii rda leo iog i S v.
hei. sotu anser ,vrn,hvh, för gudomiig uppenharelse, pästiir ocksä, att kyrkoliira—

50 renes äsigter pä sarskilia tider. dc grunder. uppä hviika dc förkastat viilomeningar,
och reformatorernes förkiaringar öfvcr deras religion »i skriften heflnnas för hvarjc
mcnniskoförständ lusliga.» Den, soni sjelf sälunda inliärutat sin teologi, kan vai
också tro »Stockholmsjunglrurna» cm fönnäga den II.
— Denna a rtikci ir den försia i polemiken mot Ereja. hvari Biet företett någon annan
bcvisning. an ovea, osanning och nägra triviala glosor. ehuru den likvui icke helt
och hället sakna r dessa ingredienser. Det hela röjer oeksä en oskyldig ovetenhet, sä
ati Biet iagit vära päsläenden för nägot nytt och oerliördt. Förran Biet talade mii
)‘ärlighet”. nide varit häst, att det länat sigen hihei och i den uppslagit eitationerna.


