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angöende hvarje udda versfot. Likaså kunde [3. T. 1. cx. Noils och
Cfiapsals Lexicon flnna en annan deflnition pö hyperkatalektisk vers,

fvensom det lä tt kun nat inses, ait vi endast velat an tyda, att dc
frågava ra n dc ve rsa me voro öfvermå Ii ga.

Läsaren har sikert funnit dessa bevis öfverflödiga. Meri en gng för
alla kan det vama vLird t ait pröfva detta in billade vetande, som
eniräget sökem krypa ‘mm, för att fä visa sig. icke för sakens skuld. Vi
tillstä ganska öppet, ati vi endast rådfrågade örals fordringar, di vi
förklarade dc ciicrade ordcn för daktyler. Hade vi rn sstagit oss, sa

0 skulle vi anseti della för en småsak. Om saken verklieen förijenat
nörmare utredas, hade 8. T—s tiligörande kunnat vara förlitligi, äfven
i dess nuvarande inbillska och bristfälliga skick. Meri det gäller en ringa
sak, likgiliig för största delen afTidningsläsare. Och dc få, som derom
tagit kunskap. veta iroligen mera än B. T. visat sig veta. Säsom
Runebergs målsman mm oss, hoppas vi åter [3. T. icke uppträdt.

Den förtjcnst 8. T. förvärfvat sig genom ali icke bolag mcd Aho
Underrätt&ser beskyfla Saima för litierär siöld. vilja vi deremot
iacksamt erkänna.

20

110 TIDNINGSLITTERAIUREN 1 FINLAND.
Sujuu, ‘z:o 25 20. VI 1844

Saimas hedcrvärda kamrater 1 Tidningsskräei hafva ofia förcbräit
henne den ringa vördnad, hon visat deras utomordeniliea rörijensier,
och eLi serdeles innehållsrikt blad, Horgå Tidning. har högiidligcn
protesterat mot vår uppgift. ali samtliga Tidningar skulle innehålla
»Just Ingenting.» Man tyckes vänta bevis för detta pästende. likasom

30 om det varit Saima gifvet att bevisa att 0 = 0. Kanske har också ngon
läsare, som icke gifvit akt pä bevisets alla svärigheter, delat deras
väntan.

Till ursäkt. oni den är af nöden, torde vi fä äberopa. aH Saima säsom
en den ailmänna opinionens organ kun hafva nog af ait räit och slätt
uttala denna. Och dä pä [rägan: hvad innelitilla dagens TidninL’ar? man
nästan alltid för till svar: »Jusi Ingcnting» — sä bör väl denna opiniom
anses för den allmänna. d. ii. känd sak för sä god som vittnad. Ty cm
man stundom äfven svarar: »Ingenting.» mcd bortlemnande af det lilla
»jusi.» sä kun detta mcd skäl räknas till dc undantag, hvilka icke

40 upphäfva regclns giltighct.
Dessutom är det ocksä ctt odiöst företag. ait granska enskildhcter.

der ingcntinu står ait vinna pä granskningen. l-lvad vili man väl anföra
om Tidningar. som mm cgcntligt inneMIl ega? Ty för sädani kan man
cke lämpligen anse en pi mtifä länad samling af historietter och
anek doter. ofIa är frä n är repeterade. Endasi M orgonbladei har visal
håg för något dugligare; men äfvcn det syncs numera vara föriröttadi.
Det enda, som ännu kunde göra anspräk pä ali vara cit innehåll,
hva rvid nigot ka n lä nkas, och cm hvilket nägot kan sätias, är
samlingen af nyheter, d. bcfordringar. dödsflillsannonscr. o. s. v. Väl

50 inseende detta hafva ocksä dc särskilda Tidningarne mcd undantag af
dem i Borgä och Vasa tillegnat sig detta maktpäliggande innchäll. Och
det är isynnerhet, när förrådet häraf iryter, som man för höra det
anförda: »Jusi lngenuing.» Emeilertid ser man sällskapet visa den mesi
ogenerade och sjellbclätna uppsyn i verlden. Mcd oelerhärmlig naivetä
kan eli sädan t blad hila om »våra kol leger. som företrädesvis behandla
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dc siora och vigtiga fngorna för dagcn,» rosande sin egen »sm tref—
1 igh ci» och »a la honhejise» f’örbi nd ande s ig a t t Irak te ra ra yLi rda
Iäsi re och ILisarinnor mcd ntgon ILiitsmLi 1 tare sjLiiaspis.»

Föijdcn tf deita irakierande mcd ILitismLili sjLilaspis Lir Liii berLiknad.
Ofta och mcd mkoi skUI har man kiagat öfver den lösliga bildning och
den afsniak för ali allvarligarc iLisning, som gcnom Tidnings liiteralu—
ren förbrcdes. Fivad skafl då den Tidningshiteraiur verka, som jusi
lLiggcr an p ali traktera mcd ILiitare sjLiiaspis och rosar sig af dcnna
verksamhci? Vi tillhöra ingalunda deni, som iro, ali den siörrc lLisandc
ailrnLinhcten någonsin skullc understödja en Tidning, hvilkcn bloii 0

innchöilc ianga och grundiiga undersökningar och ailmLinna resonne
mangcr i dci cna eller andra ailvari iga Lininet, icke hei 1cr fordra vi i en
Tidningsartikel ens samma sakkUnnedom och noggrannhci, som i cii
arbete för bokhandcln. Tidningshtieraiuren mstc aliiid vara och
förbhfva tidsfördrifslLisning, södan den ldnipar sig för flera olika
samhälisklasser. Sakcns natur gör dcssuiom nödigi. ati iidningsartiklar
skrifvas för dagcn. si aLi siundom manuskriptet vandrar till sLittaren.
förrän bläcket dcn hunnit torka, och mun måslc di Mila till godo mcd
mänget fel 1 sak. rnöngcn oaktsamhet 1 uttryck. Men alli detta förbjuder
icke en Tidning alt röja nägot annai sträfvande. ilm det aLI fördrifva 2))
tiden. NLicot spår borde dock äfven markus, alI tidcn drifvcr Tidningen
framåt. någoi syfte aLi väcka tanken pLi dci goda cller molarbeta det
onda. som tidcns anda medförer. Till tidsfördrif räknas äfvcn dc,
hvilka kallas ädia. Mcn ali läsning Ur icke af dcnna natur. Undersök
ningen kan göras iäsbar för den siörre alimänhctcn. ±1 den slutar sig
iiii friigor, som för dagcn svsscisäna dcnnu ailmLinhct, till bestäcndc
förhåliandcn, vid hviika dcnna under siit dagilua hfär fäsiad, och öfvcr
hviika crftircnhctcn kan Ura den ali döma. Uppmärksamhetcn kan
dock väckas på någoi ädeli och uagneiigt, om hLinvisningcn skcr mcd
den värma för sak. som vittnar, ali den ickc flnnes der för snhens skuld. 30
En bcstilmd pian. eLi forisaii bcrnödande för en godt syftcmIl kun ickc
undga ali småningom väcka och vinna deitagande. Afvcn berätielser
och noveller kunna genom någoi viiina. aii dc Lillhöra skön konsi. och
om ickc förädia, likväi undcrlåta ali fördcrfva läsarens smak. Nyhetcr,
skämi. infali, anekdoLer, sntinoliscr lärer ingen vilja förvisa ur Tidning
arnes spaltcr. Men d i dcm iniet annai flnncs Un detta, dä intel göres
för ait uppfylla dc försinämnda, vilscndiligare fordringarne, SL mistc
en sådan Tidningshiicraiur obciingadi fördömas.

Och frgar man sig nu: hvilken pian röjer sig yLh i den cna cllcr andra
Tidningcns i landet utgifvandc? Hvilka sLräfvandcn uttala sig i dem, 40

förutan dci närnnda aLi »fördrifva Lidcn?» Mö den läsande allmLinheten
besvara dessa frgor. Elicr mä Tidningarne sjclfva göra dci, om deras
blvgsamhci IcLe sädant förbjudcr.

Mcn det flnnas förhållanden, mcd hviika. siundom ptpekadc, aidrig
utialade. man IikvUi gerna viil ursäkLa Tidningshttcraturens brisler. Vi
mcna censuren. 1 afscende härä är det verk ligen af stor vigI ati ut iala
cli frimodigl och sansadt ord. emedan den absoluta tysinaden i della
Limne verkar biytung och iän kan föriama den httcrära produktiviteten
öfverhufvud, under det and ra sidan mLingLydiga allusioner a lstra
laIska och öfvcrdrifna förestäflningar om hiihörande förhiilanden. 50

Onekhgt Ur, ali Tidningspressen mer Un ngon annan gren af
hileraiuren mäste af censuren bindas i sina yttringar. Ty säsom
daghgcn åierkommande och spridda till en störreaflmänhet kunna
Tidningarne jemförelsevis läitare ästadkomma säväl godt som ondi.
Tryckfriheislagsiifiningcn har ocksä dcrförc 1 alla ländcr undcrkastai
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dem strLingare kontroler Lin alla andra litieraturens aister. AH Finland
haruti icke kan göra något unnantag, liirer saledes Iän inses.

Ati likväl dermed vilja bemantla dc sannskyldiga orsakerna till
Tidningspressens skrala skick, bevisar blott vederbörandes goda luig
ait ursäkta sig sjelfva och sin tröghet. Ty tien tryckfrihct. som i landet
Finnes, Iemnar utrymme nog För en press nE annan beskaffenhet Lin den
närvarande. Politisk diskussion kan, vid den Författning landei egcr.
ingen sansad man begära. Likasiilitet kritiker öfver pubiika myndighe
ters Förfarande, sådane dc i vcrkl igi konsiitu tionela länder äro van liga,

0 ofta dikterade nE bitter partianda och egennyttan. Men erfarenheten
har bevisat, hvad också Iän kan slutas, ati öfver den alimänna
ekonomiska lagstiftningen, borgerliga lagens stadganden, kommunala
angelägenheter o. s. v. diskussion i tryck fr ega rum, och sjclfva
offlciela Tidningen har genom upptagandet nE insända artiklar i dessa
ämnen styrkt detta förhallande. Det är vidare en kund sak, att landets
Styrelse lätit Erän trycket utgifva Förslag till allmänna stadganden och
offentiigen uppnianat sakkunniga män aH öfver dem afgifva yttranden.
Ja man har sett utländska blad, som innehållit ovärdiga insinuationer
mm person, utan betänkande utdelas. och ailmänheten har äfven vetat

20 uppskatta detta högsinia Förtroende till dess rättskänsla och goda
omdöme.

Annu star litteraturens vidsträckta Fäit Tidningspressen öppet. Ilir
är och mäste kritiken vara fullkomligL Eri och obunden. Väl ega
Domkapitlen inseendet öfver alli. hvad i teologiska ämnen tryckes.
Men ati deras bedömanden skall ledas aF en berömvärd tolerans kan
redan siutas af dessa en kyrkans styresmans upplysta ord lilI prester—
skapet: »Det Lir i begreppets utvcckling vär Kyrka, eEter min öfverty
gelse. har sin styrka. Mä andra kyrkor gerna Förebri den stelhet och
brist pä inre värma. vi skola ej läta oss deraf förledas att kasia oss i

30 känslans, Fantasiens och den omedelbara illuminationens arniar.» Vi
nämna särskildt detta, emedan just den teologiska litteraturen är den,
som finner den största publik, och hithörande Erägor det alimännaste
deltagande. 1 andra vetenskapsurenar och i skön litteratur kan endast
Fraga uppstä om att Förhindra uppenbart revolterande och osedliga
lärors spridande.

sa £ir Riltet För Tidningspressens verksamhet inom landet stor nog.
Endast i afseende ä nya allmänna Iagstadganden mäste den inski’Iink
ning i det anförda göras, att en kritik öfver desamma kan anses
olämplig omedelbart efter deras utfärdande, likasom den dä alltid

30 skulle sakna det vittnesbörd. soni kan hemtas ur ntgot ärs erfarenhet
om deras verkningar. Men jusi i aFseende ä administrativa och
ekonomiskaåtgärder åstadkomrner tiden sä snabba förundringar, att
hvad som den ena dagen Ur Fruktbringande. den andra kan blifva eLi
hinder För den allrnänna utvecklingen. Ait nu della är erkändt, derpä
hafva vi redan eiterat bevis, Särskildt böra vi tacksamt erkänna, att
Saima säväl i detta hänseende som eljest rönt ett förFarande sä liberali,
som vi mcd betänkande ui’ onisiändiiheternas kraf någonsin kunnat
vänta, och vi äro derföre icke sinnade ali här söka ursäkt För van blads
mänga och stora brister.

50 Kanske kan det antagas, aH Förhällandena eke alltid varit lika
gynnande som för närvarande. Censuren är gammal i landel, och man
känner, att den under Carls Förmynderskap och Gustaf AdolEs regering
var ganska sträng bäde i Sverge och i Finland. Mcd kriget 1
upphörde den i det sednare landet, och detta tillsiänd fortfor i ijugu års
tid. Vi veta icke, att under denna titl nägot missbruk af tryckfriheten
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skulle gjort censurens återinförande nödigt, utan torde deLsamma helt
och h’illet hafva afsett kontrolen öfver utländska skrifter, emedan dc,
hvilka inom Kejsarriket vero förbjudna, icke heller ILimpligen kunde
tilkhas till införsel i Finland, och kanske iifven ernedan den alh ifrån
Napoleons l’all stigande miingden ui’ förderfvande och förkastlig his
ning gjorde större omsorg nödvändig. 1 afseende den ringa inhernska
litteraturen kun deremot censurens återinförande hellre fattas hafva
afsett framtiden än det närvarande. Likväl måste det hända, att
åtgärdens nyhet siväl skulle göra vedcrböranda ccnsorer osLikra an
gående det tillåtna och otillåtna, som hos skriftställare väcka en ängslig
omsorg för hvarje nedskrifvet ord. Ty lagens bestärnningar kunna
aldrig blifva fullkomligt noggranna, der frziga är cm ord och uttryck.
1-lal fannat decenniurn har, sösom vi trott oss linna, frambragt större
säkerhet p båda sidor. Och detta är nödvändigt, emedan en ängsiig
oro a skrifLställarens sida möste Förlama hans krafter.

Det är isynnerhet i detta sistnämnda afseende det är ett stort, verkligt
behof, aLI äfven offentligen omnämna dessa förhaillanden och att
beteckna den sfer, inom hvilken skriftställaren, enligt hvad erfarenhet
och eftertanke gifva vid handen, kan fritt röra sig. Ar vaI Finland det
enda and der litteraturen är underkastad censur? Finnes den icke, för 20

att förtiga sti mänga andra länder, äfven i Tyskland, utan att detLa
derigenom hindras Crån att vara det litterärt mest produktiva i verlden?
Här säsom der gäller det tryckfrihetens missbruk icke dess rätta bruk.
1 ett and, der rnycket göres för undervisningen, der ett Universitet
linnes, rikare doteradt än troligen de fiesta 1 Europa, kan det aldrig
blifva fniga om ait onödigivis binda den litterära produktiviteten. Den
som viill medlet, vili äfven ändamälet, och dä så mycket göres för den
vetenskapliga undervisningen, sä göres alIt detta äfven För vetenskapen.
Men denna röjer icke sitt lif endast i katedern, utan mycket mer i det
offentliga, i vetenskapiiga arbeten, tillgängliga för alla. Och äter stär 30

icke vetenskapen sä isolerad från skön konst och frän ali annan
litteratur öfverhufvud, att den förra skuile kunna umbära den sednare;
dä den tvärtom förnämligast förmediad af den sköna litteraturen och
den i god mening populara litteraturen öfverhufvud förmår tränga ned
till den större allmänheten och höja nationens bildning. Det stora
afsLåndet i litterär bildning melian dc bättre lottade samhällsklasserna
och massan ui’ folket utgör i Rera Europas iänder innersta roten till den
oro, hvaraf samhället lider. Och att fylla detta svalg är derföre lika
myeket menskhg pligt, som det innebär en klok omtanke för framtiden.

Annu förtjenar att tagas 1 betraktande det för Finland egendomliga 40

förhällande, att htteraturens språk ickc är nationens. Sä mycket än
detta i vir tanke verkar till den inhemska litteraturens nedtryckande, sä
utgör det en gynnsarn omständighet 1 afseende å publiciteLens vådor,
emedan derigenom litteraturen för massan aF folket är strängt afskiid
från ali annan, och derföre intet är att befara för den ok unniga re
mängdens förvillande genom nägon skrift pä Svenska språket. Och
äfven den Svenska almogen i Finland utgör en sti obetydlig del ui’
nationen. Sä länge delLa förhåilande varar, kun derföre en ännu större
liberalitt visas i afseende å den inhemska Svenska litteraturen. Vi
förbigä sä mänga andra grunder härti II, såsorn del lugna och sansade 50

förhällande Finska nationen alltid iakttagit, den djupa vördnad för
höga öfverheten (»korkia esivalta»), som i denna stund, jemte förtroen
det till iagens skyddande makt, utgör en den mesL framsuiendc sida ui’
foikets karakter, det dag för dag stigande välständet i landet, embets
ma nnens goda bergn ing och fasta skydd af lagen, och lagskipningens
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okiandradt sak ra hundhafvande öfverh ufvud. Liigger man Linnu hii rii II
den religiösa undervisiiingcris aliniiinlighet, sa hafva viii få liinder eli
siikrare värn mot dc förvillelser, tryckpressen kunde föranleda, iin
Finland eger dem.

Betanker man alli det anförda, s flnner man lait, ali Tidningspres—
sen landct icke at nagot höll kan viilira skulden för sin betydelselöshet.
Visserllgen lider afven den af saknaden af en nationallitteratur. Men
sakeri ar, ali ftsrhQdlandcna viii skufle iillata. ali den vore dughgare an
den för närvarandeiir. Niirmaste orsaken till dess liigervail ii r otvifvel—

10 aktigi den, ali den heli och Itiilet fallit i hiinderna pa boktrvckiren.
blifvit endasi och ailenasi eLi inedel till penningeförvarf. Det ringa
antaietaf boktryckerier har jort Tidningarne till eli monopohum för
deras nuvarande utgifvare. För förliiggaren kan det åter vara ccli iir
fullkomligt likgiltigt, hvad Tidningen innehåiler, endast afsättningcn ar
god. Otvifveiaktigt och af mingen erfarenhet besannadt iir det ocksa,
att dc dughgaste hiteriira produkter icke räkna dc lesta läsare. För en
Tidnings debit aro oltu kirska nyheter nog. och Helsingfors Tidningars
»förijudes» har varit en den bästa prenumerantkrok. Ailmanhctcns
smak kun ocksä genom dalig litteratur förderfvas, och det kommer lait

20 till den pun ki, ali ingen annan »själaspis,» än den tank lösaste och mesi
slappa »tidsfördrifsläsning» kan njutas. Vi anse, ali sakerna 1 det
närmaste slå pä denna punki. Onska äfven dc redaktörer, hviika
Tidningens föriägga re mot eli njuggt honorarium an ii tar, verka nagot
godt och dugligt. s Lvingas dc ali följa mcd sirömmen, ty hvarjc artikel
i cii alivarhgare ämne gör förläggaren orolig. Redigerandet af en
Tidning är i sädana förhåilanden det mesi otacksammu arbele i
veriden. En ung man skrifver dervid mcm kort tid sin penna slö, och
för detta har han kanske icke ens hafi eti anspräkslöst uppehälie under
den tid han redigerat Tidningen. Förläggaren är ensam egare till

30 densamma, och för honom är ombyte af redaktör efter fä ar vanligen
en fördel.

Hvar under sädana förhållanden hjelp skall sökas, är icke svart alI
uigrunda. Landeis Universitet står tuli den större ailmänheten uti
uI lsingen beröring. Dc män, som vid detsamma verka, äro för den till
en stor del lika obekantu till namn som till åsigter. Vi vilja härigenom
icke hafva sugt något, som kun förnärmu vederbörandes litterära
sjelflcänsia. Men det är cii ftiktuin, ait den lärdom, soni nedlägges i dc
Akademiska aliandl ingarne, är begra fven. Dessa läsas icke cns vid
Universitetet, utan utdeias, sisom konsttermen lyder. mestadeis »ad

10 pios usus.» Vetenskapssocieietens akter, för öfrigt i ali ära, iorde ocksä
icke rakna manga läsare utom Socieieien och Vetenskupsakademien 1

Petcrsburg. En Litieraiurtidning skuile föga bära sig. Nägon sadan
utgifves ocksa icke. Men eli blad af blandadi innehali. hvaribiand
litterära kritiker och afhandlingar kunde inga till betdhgare del. mcd
tillrdcki igi utrvmme och framtöral Ii mcd namngilven redak tion och
medarbetare, skulle säkeri ufullmänheten mcd välvilju mottugas. Vi Iro
också icke. ali cii pris af 4 ä 5 R:l S:r skuiie inskränka bladets debit,
föru Lsa ii ali det egde cii deremoi svarande utrymme. Och ännu eli
väsendtligt viikor: boktrvckaren borde för biadet icke vara unnat än

51) boktrckare. Ty endast sälunda kun redaktionen hafva nägon ersäti—
ning för sin möda och ega medel aLi honoreru insändare och medar
betare. Täflan i föriäggarcväg är 1 v’irt and sä ringu. ali hvurje Tidning
mcd 500 pren umeran 1cr. ii ken utan betalda annonser. kun afräkna
minsi halfvu inkomsten säsom redaktions arfvode. Och hvarjc cxcni—
plar deröfver ger en bchälining af 170 tifl ISO P. C.
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Skall vii ingen yngrc man vid Universitetct flnnas, som lyssnar till
van snnning oegennyttiga rd och för siit förctag söker vinna äldre
och yngre akademiska lärares bendgna medverkan. Det iir sant: tiden
Lir icke [tUlen För ali Ivssna till aukioriteter. Mcii cii sidani blad skulle
dock kuntia v niin en vigi ig ui 1tt n och visa annonsbladen [rin seden u 11

vilja gähia för verklig litteratur. ifvensom ira den isande ailmänheten
skatia nigon n n niin sji laspis in den tiden och ali tanke derpi
fördrifvande. Väl är ocksi en tidningsrcdakiör mcm än hvarjc annan
skriftställare blottstäld för livurjehunda unlill och tillrnälen. Men om vi
viga iberopa vi3r ringa erLirenhet. si ätcr man dervid mcd god apiit 10

och sofver lika godi som förr. Det smygande förlalel kun fördcrfva,
men dci offentliga ordct dödar icke. Och obcmärkthctcns lugn börjusi
icke vara det miii. vetenskapsmanncn efiersiräRar.

111 OM PRESTBILDNINGEN 1 SVERIGE.
Sain,c, “:0 26 och 29 27. VI och 1& VII 1844

För kori tid sedan omnunindes i della blad en insänd artikel i Svenska 20

hei. som rördc kyrkan och presterskapet i Sverige och innehöll det
hittils oerhörda ptisuiiende. aLi den förra i sitt närvamande skick ickc
gjorde tillfvllest hvarkcn för folkets religiösa behof ellen dess uniellek
tuella och sedliga bildning. Sv. Biet infönde denna antikel mcd uppen
bar försagdhet och lofvadc bloti framdeles lemna anrnärkningar, som
skullc mildmu hns—s pistäende. Nu hum en ny Insmndare. sjelf presi.
uppträdt 1 summa Tidning sisom den förras moistiindare. Men denne
börjar förunderligt nog mcd följande mcdgikanden:

i:o »AH predikosjukan är en cxplosion af ahlmogens af sina (dess7)
prester otilifrcdställda andeliga behof. och ali prestemna meni svfta pi 30

dc biidades fömnöjunde. än pii den obildade allmogcns upplysning. d. ä.
ingenderas uppbvgclse. bloit pi cii tillfrcdställande af en antagen
prcdikoslcntrians fordringur. 2:o »Ait prestcrskapet sä godi som mci
befuttar sig mcd undervisningen.»

3:o »An det ännu icke är nuigon Svensk lag, som bjudcr. ati hvarje
vnghing, hvarjc Svenskt bamn skull genomgä en viss själens öfning. för
aLi värna sig och nicnsklighetcn för dc invaderande flendemnu. vidskcp
pelse och brott. och aLI (om denna lag än utkommit) kontrolcnna för
dcss efterlefnad, sä länge presibildninen är den summa som förr, dock
cj äro tillräckliga». 10

Till det försia uf dcssa medgifvanden tihlägger denna Ins.: »Dc
predi ka icke, hvad dc sjcl fva kihu,c, och lefva 1. Utan hvad dc ida ii f
dogniatikcns in nehä II, det hramstähla dc cflcr ,ctorikcns reglor. Den—
genom hafva prcd ikn ingarne bhi [vii k rior; och k riorna ha fva sedan i sin
ordning jagat fol kct u r teniplet. Dc bildade behöfva dessa icke ock
förakta dciii; dc obildadc säga; det ijenar oss till intct aLi gi i kyrkan,
ty prestennas tai ä r limpudi eftcr dcrus gelikar, men har icke u fsccnde
ali uppiysa den nk bonden». Och scdan han till den andra punktcn
uppiysi: ali »sex ii tio veckors s. k. nattvards läsning 3—4 timmar lvi
dagar vcckan, cilcr dc ärliga husförhörcn, der större dclcn af tiden 50

[niin klockun 9 f. iii. till 2—3 e. m. upptagcs mcd uppskrifvande af uI-
och inflyttade pcrsoncr, bamncns färhörunde i innanlmsning, drengars
och pigors i utanhiisning. ickc kun kallas folkundcrvisning», säger hun
yttcriigarc om predikningamne, ali »dc inskränka sig ofia till exklama—
tioner och dekiamationer af frascr mcd kristhig färg, mcii utan kristligi


