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Men detta hindrar icke, a tt tadlct no kun ega sin goda grund.
Och så synes det i sjelfva verket vara. Den LraFikerandc tvingas att

kreditera ut sina varor, cmedan han cljest skulle sakna afsättning.
LUttheten att Få kredit uppdriFver lyxen och Framkallar ett lcfnadssiitt
öf’vcr tillgngarne. Flcrriga skuldcr pi bok äro öFvcrallt vanliga. Dc
aflösasaF skuldsedlar, hvilkas bclopp åtcr innesttr i ärtal, tilis gäl—
dcnärcn antingen genom döden eller en konkurs bcFrias från kraFvct.
TraIikanten måstc dcrunder anstränga sin cgcn kredit och fordra
uppskof cllcr kanskc minska sin Förtjcnst genom räntcbctalningar. Ar
ha n h and la n dc, tvi n gas h an a t t a F u tiLl n d n i ngcn mot Lga h vii ken va ra
och till hvilkct pris som helst. Är han manufti k turid kare, si saknar han
kapital och kun a Idrig FörkoFra, om cns uppehål la sin rörclse. Sådan 1 är
Förhällandet äVvcn inom Finland. Men ännu förderfligare är detta
krcditsystcm i dc ländcr, i hvilka minuthandlarcn rir sin vara af den
inhemske grosshand laren, och der båda mottaga manuFakturcns a Ister.
Orcdan bi ir här desto större, genom jo flerc händcr summa vara gär.
Och grunden till densamma, pästär man nu, ii r handelsböckers bevis—
kraFt, Förutan hvilkcn ingcn skulle lcmna och ingen kunna begära en sä
beskaFfad krcdit, om ickc i Fljd af enskilda Förbindclser.

Men skullc dä ali kredit upphöra? Ncj tvärtom beror den utländska 20
industricns närvarande höga ståndpunkt pä ctt väl ordnadt kredit
väscndc. Säsom För cU sädani väsendtligt anscr man, att skuldscdlar
böra träda i stället För kredit ä bok, men skuldscdlar stäida på viss tid
och ordres, som kunna transporteras manemellan och säledes gälla
säsom myn t. D. ii. man påstär, att just dci, hvad man hos oss kallar
utfärdande aF»gäldstugusedlar, utgör det enda riitta sättct att bibchålla
en utvidgad kredit. Saken synes ocksä tala För sig sjciF. Endasi den, som
eger godt Förtroende, kun bctala mcd papper, hvilka skola mottagas För
valuta aF en rnängd personer, och den minsta oordning i dessas
honorerande skullc Försiöra detta Förtrocndc. Inga papper stälda på 30

alltför lång tid skulle aF dc tralikcrandc mottagas, cmedan dc dä bliFva
osäkra. Rättighctcn att utkrcditera ä bok kunde ickc betalas någon,
men anteckningcn i dcnsamma gäFve ingcn säkerhet, dä icke traflkan
tcn mcra egdc n&igon rättighet aLI sanna dcn mcd cd och göra unnantag
Fnin domarcrcglornas: »mcd cd ska II man svara och ickc klaga, och
ingen mi svärja sig pcnning till.»
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Under denna titel flnna vi i Upsala lntelligcnsbladct en artikel, som
hörer till det bästa aF, hvad detta mcd sä varm ifvcr och sä god insigt
i dagens behoF uppträdandc blad Förekom mer. Artikein omFattar
Förnämligast en Framställning aF nnchållct mi en i Danmark utkom—
men skriFt aF 1?. 6. Hansen, »Protestantismens krav till deL theologiskc
StLldiunl.» Att dönia aF dcnna Framställn ing visar sig Hansens arbcte
vara synncrligcn utmilrkt bäde aF djup sakkännedom och stor Frimo
dighet. l-Ians uppträdande pä samma gäng, man i Sverige börjat Fästa 50

uppmärksamhcten pä den nuvarande prcstbildningens otillräcklighct
kun i sanning anses För ctt tidens tcckcn, äFvensom det erbjudcr ett icke
ringa intressc att se, huru den litterära bildningens och undervisnings—
verkens tillständ öFverhuFvud i närvarande stund väckt sä lifliga
omsorger uti hei den Skandinaviska norden. Ty äFvcn i Norrige
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uppträdde För icke lång tid tilibaka en ui’ landeis utmarkLste skrift

ställare mot sina landsrniins blott på det materiela riktade Mg, och
spridda Företeelser visa, ali hans upptriidande ieke varit overksamt,
mcd hum mycken harm det L[n till en början ui’ national Fci Ringa n
fbi togs. Vta n Fa rh åga För miss tag kun man a n taga, a tt det d r et
liknande utvecklingsstad mm, Framkal ladt aF den gemensamma Ger—
maniska bildningen, som i Finland röjt sig mi den ilnnu icke aFslutade
skolreFormen och, såsom man viii bör kunna hoppus, uti det höjda
deltagandet För den allmLinna undervisn ingen och na tional bildn ingen

0 öFverhufvud. Sii rnycket mera maktpåliggande är det i var tanke, ali
man aFven häriFrn blickar öFver till den andliga rörelse, som föregr
dc Skandinaviska liinderna, och som omFattar mensk]ighetens dyrba
raste iniresse, den a Ilmänna bildn ingen.

Synnerligen ger sig denna rörelse tiilkänna uti likartade Fenomener
inom kyrkans gebit, och det är derFöre ickc mindre lärorikt att tilise,
hvar man i öFriga protestantiska länder söker orsaken till desamma.
Ati det teologiska studium äFven i detta land tarFvar serdeles omsorg,
lärer ingen vilja neka, och detta vitsordas afven ui’ dc steg För en reForm
häruti, den teologiska Rikulteten och styrelsen vid landets Universitet i

20 sednastc tider lärer tagit. Det kun visserligen anses berömligt, att man
här handlar, under det saken på andra sidan Ostersjön ännu blott
atliandlas. Men den allmänna diskussionen i dessa Frågor är icke
mindre vigtig, och vi taga oss Friheten uppmana dem, hvilka synnerli
gen gerna tala om diskussioner, aLi på detta Ff11 ådagalägga sin goda
Fver.

lntelligensbladet återgiFver Flansens Framställning som Följer:
»När det vetenskapliga intressct begynner rftt kraFtigt ali röra sig

inom en stat, när det nedstwer Från katedern till auditoricts bänkar
och Från aLi vara ngra enskildes uteslutande egendom biir lcFvande

30 och liFvande hos mtinga, tRi vänder sig äFven den ailmiinna uppmärk
samhcten p dc institutioner, genom hvilka deLla lii’ skall utveckla
sig. Detta är För närvarande Danmark Fallet, och isynnerhet visar
det sig i aFseende pti det teologiska embetsstudiet: man yrkar högt pa
afiijelpandet af dess brister. Alla äro ense derom, att man icke bör
stadna vid hal rva atgärder, att reorganisationen bör vara radi kai,
börja rran roten, Frän sjelFva studiet, att denna praktiska Fråga måste
bedömas Från det reni vetenskapliga intressets ståndpunkt. Det som
Först och naturligast erbjuder sig är, att skärpa den teologiska
examcn, likväl icke endast genom en qvantitativ tillökning i kun-

40 skapsmassan, utan äFven och Förnämligast genom ali göra studiet

mera omFattande och derigenom göra den studerande mera skicklig
och utbildad För sin bestämmelse. Det är således aF största vigi, att
man lägger det tcologiska studiets eget väsende till grund för denna
Frtigas besvarande samt tillser, hvilka brister flnnas i dess närvarande
inrättning ‘i Förhållandc till var tids Fordringar,’ och hvilka Förbätt—
ringar äro nödviind iga, För att den studerande skall kunna motsvara,
‘hvad nutidens vetenskap kräFvcr aF en bildad teolog och prcst.’ Ali
detta kraF icke är det, hvilkct Schelling åsyFtar, dä han säger: Die
Prediger soliten wirklich zu veischiedcncn zeiten Landwirthe, Arzte

50 und vas nicht alles seyn, und nicht allein die Kuhpocken von der
Kanzel empFehlen, sondern auch die beste Ari KartoFFeln zu erziehen
lch ren — torde sv rl igen behöfva erinras; men hvari det egentl igen
besiar har äFven Schelling uttalat i dessa Få ord: Das Wesentliche im
Studium der Theologie isi die Verbindung der spekulativen und
historiselien Konstruktion des Kristenthums und seiner vornchms—
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ten Lehren. Att nirmare utreda och bestamma detta kraf och dc
fordringar, som deraf följa, är den uppgift För’. företagit sig alI lösa.

För!’. böriar mcd att betrakta det teologiska studiet i dess förhöl
lande till staten och kyrkan. Utan ali inlta sig i den frö gan.
huruvida statskvrkans band bör brytas eller upprätthllas. huruvida
det iir en konseLjvens af kyrkans princip eller en lemning af
katolicismensauktoritetsviisende, stadnar För’. vid det blotta Rik
tum, ali detta band ännu består, och yrkar derföre mcd rätta. aH
sIänge staten fordrar en statskyrka. s mäste den ock vrda dess
bcstånd genom att garantera densamma krafter—hvilka trogna emot 10
kyrkans princip träda i dess tjenst. StaLten måsle således icke blott
fordra en pröfning af deras vördighet otan iifven uppratthåfla eit
studium, hvarigenom detta mål allena kun uppnas. Den bestaende
staiskyrkan skall alltsa gifva det teologiska studiet dess rigtning, och
en bestämd hansigi till kyrkan maiste i detta afseende göra sig
gallande. Men derai’ följer Iikvul icke, alI siaten skall ‘stereotypera
kyrkan; den erkänner naturligtvis såsom statskyrka den, som upp
bäres ui’ samma id och hvilar på summa verldsaskådning, som
staten sjelf — och i det den sjelf utvecklar sig, sä mäste den äfven
dcrföre fordra enahanda framätskridande i det kyrkliga Iifvet. Hvad 20
aUer kyrkan sjelf beträffar, sä har den redan dermed, att den
konstituerar sig säsom faktiskt bestående stutskyrka, och detta just
i det den antager och grundar sin existens pä bestämda dogmer,
hvilk’aäro framgångna ur en religiös, vetenskaplig dialektik, erkänni
Utreckflngcizs princip. Lägger man härtili, aH kyrkan är vroteswn—
ti.vk, att den icke sväfvar i abstrakt oaflängighei öfver folket. man
har sin rot titi detsamma sjelft, äsyftar att inbringa de kyrkliga
dogmerna under trons form 1 menighetens bröst — och deriemte
betänker, huru starki det individuela lifvet gör sig gällande inom
trons verld. sa skall det tvifvelsutan blifva klart, att det närvarande 30
folkmedvetandets rörelser äfven måste afspegla sig nom kyrkan, alI
kyrkan, för alI kunna försona sin lära mcd det allniänna folkmed
vetandet, genom hvilket den ju städse skull medieia sig, mäste skrida
franiåt i jemnbredd med detsamma. Hvarje haltfull princip bär ju
ocksai uti sig elementerna till en progressiv utveckling, och försi dä
när den princip, hvarpå kyrkan hvilar, har ulspelt sin verldshistoris—
ka rol, bIir äfven den form, hvari den utpräglat sig, försienad och ylI
upplösa sig, för att gifva plats åt en annan. Kyrkan mäste derföre
beständigi stä i beröring mcd folklifvets nya, vexlandc rörelser, och
detta skall just ske genom dc friska och unga krafter, hvarmed den 40
efterhand förnyas och fortdrifves framåt.»

134 SMICKER EN GROS.
Saima no 34 22. VIII )811

Smicker är. som hvarje man och qvinnu erfarit, en söt vara. Den malas
in vid en tte t&te och vid enskilda uppvaktningar, och den socker
sötaste mun. cke större än en lakes. visar sig i dess förtärande 50
glupskare än den förfärliga hajens. Annu aldrie har det lyckats
underskrifven konima öfver en bit deraf, som icke kunnat svälias. Pä
Lvisiter och stora courer rökes dermed. Den söta doften kittlar dä alla
näsor. dc Romeiska och dc irubbiga. dc Grekiska och dc hvassa. och
huru ofta jag än stäti mcd eli prosil färdigt pä tungan. har ia ännu


