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Med öfvertygelfe om Finlka Allmogens bchof
af upplysning, och i dell ädla afllgt, att,

med uppoffring af en betydlig förmögenhet, be-
reda för famma Allinoge* åtminftone i en vifs
trakt af Larldct, ett nytt och koftnadsfritt tillfäl*
le tili erhällande af nyttig undervisning, förord-
liade, igenom en Teftamentarifk författning af den
2 Juli 1798, framledne Herr Asfesforen Gabriel
Ahlman , att ilörre delen af den falla öch löfa
egendom hän en dag kunde efterlenma, Ikulle,
under dispofition af Kongi. Finfka Hnshållnings-
Sällfkapet, hvaraf lian fjelf i llfstiden värit en
nitfull och vähnenande medlenl, användas tili
Sockne-lärares tlllfättande och aflönande för Me-
nighetens, och i fynnerhet de fattigäres, barns, nti
Mesfuby Och flere Socknar omkring Tammerfors,
handledning cj allenall nti irmanliisningcn och Chri-
llendomen, famt, då få begärdes, uti Ikrifvande
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och räknande, utan ock uti de angelägnafte ftyc*
ken af en förftåndig Landthushållning. Hän för-
behöll dervid endalt, att af Teftaments-medlen in-
ga boftällen eller andra boningsrum måtte anflås
de blifvande Lärarne, och att desfe Ikulle anta-
gas tjenlige och fkickelige, fanit tillhällas att li-
na Ikyldigheter vederbörligen fullgöra, i hvilket,
mcn ej i annat, fall de borde vara fäkre om att
bibehållas yid fina fysllor. Stället för, och anta-
let ai, desfa Skolar, deras Ekonomifka inrättning,
Lärarnes antaf och löneTyilkor, läro-metoden och
allt det öfriga, lemnadc lian åt Sälllkapet att fjelffc
beftämmaj och då under öfverläggningarne här-
om det fyntes Sälllkapet angelägst, att i alla des-!
fa ämnen inhärnta flere line kunnige och erfarne
Landsmäns tankar och förflag, la uppgaf Sälllka-
pet den 1 Maj 1801, emot löfte om ett ftörre
och ett mindre Pris, följande Fråga, att inom A-
prill månads utgång påföljande året bcfvaras;

Hunt böra de Ahlmanjla Sockne - Skolarne hetjl
och lämpeligafl inrättas , for au , med muijia möj-
liga kojlnad , bäjl och fuUkomligafl fvara emot ftt
ändamål? Och tili hvilka färjkilda affeenden för-
nnleder i denna del lokalen. och folkets lynne? På
huad fätt Jhajl den Ekonomiko, undervisningen gö-
ras för AUmogen begripiig och nyttig? Genorn hvad
för fags Liirare bör den bejlridas? Och tili hvil-
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ha Socknar, utom Mesfuhy , fynes inrättningen ha-
ra fräckas , med affeende Ja väl på ortens hehof

fom Fondens tillgånger?

denna ingingo inom den förefkrek
na tiden 3:ne, och efter den famma likaledes 3:ne
Svar, ibland hvijka fednare ett af Theologiae Pro-
fesloren, nu tnera Biikopen och Pro-Kansleren
Herr Doktor jfacob Tengjlröm ,

äfyen af den or-
fek made frän ali täfjing om Prifet uteflutas, att
defs Författare, med tillkännagifven förfakelfe af
de utlofvade belöningarne, genad hade namngif-
yit dg,

HvacJ åter de öfriga tili SälUkapet inkomna
Skriftcrna beträffade, få faknade väl SälUkapet
det nöje, att kuuna belöna någon af dem med
det vanliga Stora Prifet eller Gull-Medaljen; men
åt N:o 3, med yaffpråk ur SaUuJlius: Übi confur
lucris , mature facto opus eft, fann SälKkapet fkäl
att tillägga det mindre Prifet, eller Acceslit, af
2:ne Medaljer i Silfver, hvilka äfven federmera
blifvit emottagne af Författaren, Theologiae Li-
centiaten och Adjpnkten yid Åbo Akademi, Hery
ffacoh Bonsdorff.

Men da SälUkapet icke för blotta nöjet att
belöna, utan för ett redbarare behof, och i affe-
ende på den verkdällighet det fjelft, icke långt
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tili, bör lemna åt Ahlmanfka Skole-inrättningeflj
framftällt förenämnde Premie - fråga, borde Sali-
fkapet icke enfamt göra bruk af de täflingsgJlda
fvaren, eller utån forgfäilig och mängfidig pröf-
ning ftadga fitt beflut i ett änme af få raycken
vigt och grannlagenhet. Herr Bilkopen Doktor
Tengjlröm, emot hvilken SälHkapet fokt förklara
fin aktning och erkänfla genom ett exemplar af
Ahlmanfka Jettonen i Silfver, hade fjelf förefla-
git, att Defs afhandling mätte granfkas icke alle-
nait af vederbörande Udkött, litan ock af någre
Sällfkapets i nejden af den afledne Teftatorns hem-
vitt boende Ledamöter, Herr Kapitenen Adolph
Magnus Gripenberg, famt Herrat- Kyrkoherdarne
Gufiaf Lilius och cTfofeph Mollin, hvilka, i fynner-
het genom fin kännedom af lokalen, förmoda-
des kuuna lemna flere nyttiga upplysningar eller
förbättringar. Detta förfiag antogs af Sällfkapet,
fom federmera beflöt, att tili defto fäkrare full-
komnando af Asfesforen Ahlmans patriotifka och
pä allmänt väl beräknade ftiftning, göra ej min-
dre den med Accesfit belonta Skriften, än Herr
Bilkopen Doktor TcngJJröms afhandling, med der-
öfver redan infordrade och gjorda anrnärkningar,
famt Auktors ytterligare tillägg, genom tryeket
allmänna, med uppmaning tili tänkande, kunnige
och nitifke medborgare af alla fiånd, att in om
flutet af Maj månad :ir 1806, före hvilken tid
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Ahlmanlka Teftamentet, i anfeencle åtlkillige än-
nu oafflutade Rättegånger, icke torde kunna fät*
tas i full verkftällighet, tili SälUkapet, med el-
ler utan namu, inkomma med nödiga anraärknin-
gar och päminnelfer, i ett eller fiere af de äm-
nen, fom meranämnde fkrifter omfatta. Det är
denna anhållan, denna uppriktiga önlkan, fora
SälUkapet härigcnom förklarar: Och emedan detta
häfte föga lärer blifva fynligt i Bokhandeln, få
ytfäfter lig SälUkapet, att tili alla de Landsmän,
väre fig inom eller utom defs förbindelfe-krets,
af hvilkas infigter och varma för en god fak nå-
gra upplysningar kunna förväntas, på Ikeehde
reqvilition, utan betalning aflemna ett exemplar
deraf tili det nyttiga bruk SälUkapet åfyftat och
lig tillförfer.

Efter detta förord tili Läfaren följa nu gelf-
va de anmälda Skrifterna, nemligen Herr Bilko-
pen Doktor Tengjhröms ifrän lid. 1 tili 70, och
Herr Theologiae Adjunkten Bonsdorff,s ifrån lid.
71 tili llutet. Herr Kapitenen Gripenbergs famt
Herrar Kyrkoherdarne LUU och Mollins yttran-
den hafva icke behöft in extenfo tryckas; men i
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noterne tili den förftnamnda Afhandlingeri har
dock det väfendtliga af dern blifvit af Författa-'

ren nyttjadt, och efter omftändigheter-
na pröfvadtw



r\ tt Finlands Allmbge, förnämligaft j de Öfre
delarne af Landet, än tarfvar mycken få

vai upplysning i begreppet, fom hyfsning i fe-
der och lefnadsfätt, lämt ökad drift och idoghet
i fin hushållning, är få gifvit och allmånt er-
fcändt, att jag derå ej må anföra några bevis.

De anftalter, fom efter Påfveväldets fall blif-
vit Vidtagne tili Folkets undervisning i Chriften-
doms-kunfkapen, hafva väl efterhand, ehuru lång-
fammare än man önfkat, Verkat för ändamälet,
få att, genom en för detta alleftades bland All-
mogen införd bokläsning* ett vigtigt fteg redan
är tagit tili defs allmännare odling och upplys-
ning; men få återftär dock äfven vid Chriftendo-
mens befordran mycket att tillgöra, mycken van-
tro och okunnighet att fördrifva, många fördo-
mar att befegra, mycken råhet i lämmanlefnaden,
många lalter och ofeder att affkaffa.

pm ock allmånt hos vårt Prefterlkap rådde
de ljufa och fauna Religions - begrepp, förenad*
med den varma drift och åhäga, att både i lära
och letverne .uppbygga Guds Förfamling, fom all-
drig borde fakuas hos någon Evangelilk Lifrare;
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få vill det dock, under en dageligen tillväxande,
öch blott inom det hila haliva leklets föriopp,
i Landet förditbblad folkmängd, blifva för fvårt,
om ej omöjligt, för Förfamlingarnas vanliga Lä-
rare, att, under mångfaldlg annan tjenltgörning,
med erforderlig uppmärkfamhet beförja och hand-
hafva den få angelägna Barna - undervisningen j

helft få lunge de för Menigheten beffiimde Läro
böeker fortfara att i ilefehanda affeenden vara få
briltiiillige, och för ändamålet få litet lämpelige,
att man ej mä undra* om detta goda ändamål,
ockia under den meft nitilka Lärares tillfyn, lik-
väl ofta och i märkelig män fkulle forfelas c)V

Mycket är emellertid 'redan gjordt för bcfräm-
jandetaf en allmännareRehgions-kunlkap bländ vår
Allmogc, men för defs upplysning i ekonomifkt ocll
inedborgerligt affeende,, alldeles intet. Finfka
Bonden följer an, merendels med en blind tili-
gifvenhöt, Förfäderncs både vanor och ovanor,

få

o) Vid den af Herrar Kyrkoherdarne Magg. Mollin och
Lilius, i ahledning häraf, med få myeken vårma
yttrade önfkan 5 att emot den få briftfälliga Svebili-
anfka Katekefcn få tillbyta «fs någon annan lämpe-
ligare Lärobok i Cbriftendoms - kunikapen , i hvilken
önfkan hela vår Allmänbet redan få enbälligt fom
alfvarligen inttämmer, lärer dock från Kongi. Huabåll-
rnngs-Sällfkapets fida föga något kunna tillgöras, få
Jänge den från Ecklefiaflike • Commii ten åt hela Riket
lofvade Katckefen ej än utkommit. Utan Kongi.
Maj:ts färfkildta Nådiga tillftänd kan ett fådant oro-
byte icke vågas 1 Och detta tillftånd kan väl ej
lämpeligen begåras för en enda ihfkränkt täroran-
lialt, dä fråga är väekt om en åtgärd i famma väg
för alla Rikcts Förfamlingar och Läroverk?
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i fin husiiåiiniiigj fom fina hemfeder och ö£
riga förhäilanden ej inindre tili Staten öch defsEmbetsmän, än tili fina öfriga Medbörgare, lika o-kunnig om fina rättigheter och verkeliga fördelar,
fom om fina Ikyldigheter, och fåledes alltid i
våda att mifshandlas, bedragas och förtryckas,
eller ock, att af okunnighet och enfaldighet bri-
fia i fullgörande at egna övilkorligä iöibindeller.

Hvilken god Medbörgare önfkär fåledes ej,
och har icke redan längefedän önlkat, att merljus efterhand mätte uppgå bland vår Allmoge,
för att, medelft en fådan allmänhare fpridd upp-
lysning, fmåhingöm lyfta desiä vara nyttiga, och
at Stätens bördor mett tryckta Medbörgare, ur
tiöghet och vanmagt, tili en högre grad af hyfs-
ning och börgerlig fällhet ?

En värdjg Landsmah, framledne Asfesforen
Gabß te l Ahlman, ägare i lifstiden tili Hat-
tanpää Gård i Mesluby Socken, invid Tammer-
fors, var den aran förbchållen, att i vårt Landgifva det förfta ftora och vackra efterdömet affann
Patriotism och medborgerlig åhåga lör den arbe-tande hopens handledning tili mera vidgade ochnyttiga kunlkaper, än härtills värit, eller kunnat
vai a defs lott, dä Hän i Hete Momentet af fin
Teftamentarilka Författning under den 2 Juli 1798
förordnade, att, fedan af den tili Köngl. Finlka
HushåHnings-SälHkapets dilpofitionöfverlåtnft Hat-
tanpää Egendoms Köpelkilling, utom öfrige Säll-fkapet at honom uppdragne tillgånger, åtlkilligatili Maka, Slägt och Vänner gjorda legater blif-viHaldragne och liqviderade, kotnme det öfverfkju-
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tande Kapitulet - - - alt å fäkra händer förräntax ,

fanit ena hälflcn af Intresfet härföre att använclas
tili Sockne - Lärares inrättande och aflönande för
Mmogens , och i fynnerhet de fattigas barns under-
visning i Mesfuby , och de omkring 'Tammerfors
beiägna Sochiar , ej allcnajl nti Innanläsningen och
Chrijlendomcn , fanit , då få begäres , nti Jbrifvande
och räknande , «/a» od uti de angelagnafie Jhjcken
af m forftändig Landthushållning ; Mia» att desfe
Lärare likväl af äesfa medel tilldelas några boJlliU
Un , eller andra boningsnm.

Kongi. Finlka Hushållrungs-Sallfkapet, alltid
uppmärkfamt och hugadt, att, få vidt i defs för-
iTKiga ftår, föka befordra allmänt väl, bar fale»
des, och för att få mycket famvetsgrannare och
fäkrare kurnia fullgöra den adelmodiga Teftatorns
näftanförda förordnande, behagat pakalla upplyfta
och välfinnade Landsmäns förilag: lim u de AhU
tmnjka Sockne-fkolorna heljl och lämpeligajl ma in-
rättas, för att , med minfla niöjeliga kojlnad, bäfl
och fuUkomligcift. kurina fvara emot fitt ändamål?
TiU hvilka färjkildta affeenden föranleder i denna
äelen lokalen och folkets lymte? På hvad fätt JkaU
dm ekonomiaa underuisningen goras för AUmogen
hegriplig och nyttig? Genom hvad Jlags Lhrare
bör den beftridas? Och tili hvilka SocknUr , utotn
Mesfuby , fynes inrättningen böra Jlräckas , med af-
feende få väl på ortens behoj , Jörn Fondens till-
gånger ?

Bland de flere råd och upplysningar, fom i
näftnämnde vigtiga ämne tili Sållfkapet lära ia-
kornma, må ock jag blanda minä! Om de ej

ikul-
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Auille båta för ändamålet, må åtminftonc min väl-
mening urfäkta dem!

För att omfatta Sällfkapets fråga i ali defs
vidd, och tillika gifva åt detta lilla utkaft tili
Ivar nägon Aags pian och fammanhang, vill jag
förjl i allmänhet yttra minä tankar öfver i fråga
varande Sockne - fkolars få yttre fom inre inrätt-
ningj dernäjl om de dertill erforderliga Lärares
egenlkaper, löne-vilkor och Ikyldigheter; och and-
teligen äfven föreflå, i hvilka och huru många
Socknar, utorn Mesfuby, jag förmenar Aika Sko-
lar nu tili en början må kuntia eiler böra in-
rättas ?

Vanligen plär vid anläggningen af nya pu-
blika Undervisningsverk förlta och brydfamraafte
omtankan gå derpå ut, att uppföra och inreda de
för bchofvet nödiga byggnader, fåfom lärofalar,
boningsrum för Lärare ocli Betjening, med de
vid Aika anläggningar erforderliga uthus, portar,
piank, o. f. v. hvarigenom den för Inrättningen
anAagna fonden ej allenaft redan ifrån början mär-
keligen medtages, utan ock i framtiden Ikall be-
tungas med Aändiga omkoAnader vid alla desfa
byggnaders underhållande. Allmogen, fom re-
dan af mångfaldiga dryga pålagor och publika
byggnadß-fkyldigheter är tillräckeligen befvärad,
vill fvårligen åtaga Ag några nya, och Auille få-
ledes, om den än i laglig väg kunde dertill för-
pliktas, ej utan ovilja anfe en undervisnings-an-
Aalt, fom, ehuru gagnelig den vore för deras
uppväxande barn och ungdom, dock fculle för-
fvåra deras utkomft, och tillfkynda dem en be-
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fländig tillökning i deras årligen utgöfande både
dagsverken ocli kontanta utgifter,

Viiligen och med ett klokt affeende å fin,
landsorts både tänkeiatt och knappa tillgånger tili
bergning, har derfore den ädls Tcftatorn (örorck
nat, att de blilvande Lärarne ej må på Fondens
bekoftnad några boitällen eller andra bpningsrurp
tilldelas, hvaraf llledes klarligcn följer, att Hän
med fin Iprlattning ålyftat endaft en ambulatorilk,
eller by ifran by kringflyttande Skole - anllalt,
hvarmedalft fattigc Förakhar laledes baft kuuna
komina i ti liialle, att, ulan lardeles kollnad, eller
vidlyitiga omgånger, i egna eller närbslägna gran-
nars hus, kumia Tkaffa lina hain den undervisning-
de tartva, och tilkka halva dagligt infeende ia öl-
yer deras föda och klädlel, ioni deras feder och
uppförande. Innan en fattig Bonde ville gä i den
koitnad, att, olla på llere mils afftånd, lom det
lättejigen i vara aflägsnare och vidfträcktare Finika
Förfamlingar kunde inträffa, tili Sockne-fkolen al-
fårda, och med flere månaders koit, lanat dryga*
re och koftlammare beklädnad forfe ett, kanike
flera, Skole-barn, vidtager hän fäkert någon am
nan mindre Ivar och kolliani anllalt tili deras un-
dervisning; eller ock, låter hau dem hein ma upp-
yåxa i ali Ijellbehagelig lättja och okunnighet.

Men ägde hän ock än både häg och utväg,
att låta lina bai:n löretaga en lidan fkolrefa, fkul-
le dock måriga och llora fvårigheter möta vid
desiä ilrån alla Socknens trakter fammanllötande
barns inqvartering, matredning, och ali den ölrb
ga Ikötlel och tillfyn, loin en lidan barnhop, af

oli*
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oi ikä kön, åldrar och lynnen, clageligen och o-
yilkorligen tarfvadej hvilka nällnämnde omftän-
digheter fåledes äfven hufvudfakelig m vallat, att
Allmogen på Åland alldeles undaubett iig den
där för detta anlagda, m'eri numera indragna
Skole-inrättning, och att de få publika Sockne-
fkolar vi för öfrigt hafva i Åbo Stift, föga fva-
ra emot ändamålet b),

I alla affeenden lämpeligaft blir det fåledes,
att Sockne-Skohnädaren i viis ordning, den För-
famlingens Paltor, efter derom i offentelig Kyr-
koltämma med Socknemännerna plägadt famråd,
utliakar, beföker SocVnens vidt kringfpridda bya-
lag eller få kallade Nattbol, dit de tili hans un-
dervisning beftämda barn, gosfar och flickor, ifrån
näftbelägna byar eller hemman dageligen kutina
lammankomma, att at honom handledas i alla de

A 4 ftyc-
Det bar värit en tUlfredsftällcire för Fsrf. att af

Herr Kyrkoherdcn i Mesfuby Mag. LUU härvid fo-
gade anmärkning förvisfas derom, att den ali. Tella-
torn, hvars numera tili K. H. Sällfkapets difpolition
ÖJVerlatna Egendom är i nällnämnde FSrfamling be-
lägen, verkeligen fjelf i lifstiden Sfyftat en (lik äf-
ven af Fflrf. föredagen ambulatorifk undervisnings-
anftalt, och det, utom annat, af följandc flcäl: att
bland en Horre hop barn, fom något längre tid kom-
ina att, ulan deflo närmarc och pålitligare tillfyn,
viftas tillfammans, blifva federna fnart och • lätteli*
gen vanvardade, och en Hik Skolegäng för dem få-
ledes fnarare vådlig ån gagnelig. Detta intygande af
en palitelig och om Teltators affigt vål underrättad
man häfver fåledes ali öfrig villrådighet om Tella-
mentets mening, och bcllätnmer tillika med erforder
lig vifshet hvad form dc Ahlraanfka Chrillendotris
Skftlarne bsta antaga.
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flycken den upplyfta och patriotifka Teftatorn fo*
relkrifvit.

Under läfetiden förförjes hän turvis på dag
eller vecka, med husrura, ljus och varma, fanit
vanlig få kaliad husmanskoft, af värdsfolket i de
gårdar, der barn finnas att undervifaj hvilka för-
moner, fäfom föga betungande, jag förmodar al-
la Socknens hemraansägare, äfven af vanlig i lan-
det rådande gäftfrihet, på derom fkeende tilifpör-
jan, gerna och godvilligt Ikola fin Barna-lärare
bevilja, då de ifran allt hans vidare underhållan-
de och lönande äro befriade r).

Men

e) Förf. har af Hrr. Kvrkoh. Mollins och LUU famman-
ftämmande anmarkningar vid födlaget om Pedago-
gcns fria uppehälie i Byalagen under den tid hän fig
derftädes för Barna - undervisningen kan uppehålla,
fått nya anledningar att befara fvärigbeter vid verk.
fiälligheten af ett fådant förllag? I alla fall är dock
vilkoret fä högft billigt, och tillika fä föga betungan-
de, att om bifall dertill få vål på de ärliga Läsmö-
ten, fom vid andra låmpeliga tillfällen, af förftändi-
ga och i fina Embeten aktade Paftorer forgfälligt för-
bereddes, detfamma fedan näppeligen i en derom ali-
männeligen hållande Kyrkoftämma fkulle af Plurnli-
tetcn kunna vägras 1? Dock torde det böra tili För-
äldrarnas fria vai lämnas, att antingen med fådan
matlagning, de fjelfve i fitt hus kunna äftadkomma ,

bidraga tili Pedagogens föda; eller ock med några
för delta bebof fammanfkjutande viktualie - perfedlar
honom tidtals hos fig underhålla. Förft i den oför-
rnodade bändelfe, att en flik propofition fkulle i För-
famlingarna linna abfolut motftand, torde det blifva tid
att öfvcrligga , antingen om Socknarnas förpliktande
i laga vSg , att en flik fkyldighet fullgöra? eller ock
om fådan förböjrting från Sällfkapets fida å P edagogens
löne-vilkor, att hän dermed, åfveo hvad kofthållnin-
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Men huru länge lian i hvarje byalag bör
förblifva, må ankomma på omttändigheterna, och
den öfverläggning hän derom nied Faftor kan an-
ftälla, nnder uppmärkfamt affeende å ortens läge,
fanit Lärlingarnas antal, ålder och gjorda fram-
fteg. Skulle hän ej beqvämligen, och med den
nytta anftalten äfyftar, inom ett år hinna kring-
reia hela Sockncn, få må med en ladan kringfartr'
dröjas' inpå andra året, inom hvars förlopp hän
lannolikt åter för andra gången fkall hinna åt-
minltone tili en del af de förft befökta byala-
gen; och få vidare i ftändig cirkulation, år efter
annat, enligt den- en gång ntltakade turen cl).

A 5 Men
gen angar, kunde komma tili råtta? Men att derut-
öfvcr bcgära af Allmogen föda äfven för Hans häft,kilein Hcrr Kyrkoheiden Mollin det yrkat, fynes va-
ra, Stminltone i början , för mycket begärdt? Kan
lian, fedan hän hinner bli kånd i Socknen, och fä
deis fört roendc, fjelf i godo fig denna förmon Letin-
ga, mä det fä vara; men en propofition derom ifrän
Sällfkapets fida vorc kan bändi ej nog förfigtig?

d) KunsSc tillika ä färfkilda trakler i Socknarna visfa
bokfynta och befkedliga perfoner, fäfom affkedade■Soldater, gamla Gerningsroän , Enkor och andra för
cgenteliga Landtmanna - arbeten mindre tjenliga Inby-feshjon , af Pedagogen mies och inöfvas, att dä ochda, under hana frånvaro, och i fynnerhet Söndags
eftermiddagarna, hafva infecnde öfver de dä tili förhörlammankallade barnens flit och framfleg i de ftycke»
dem tili öfverläsning förefkrifna blifvit, Ikulle ofel-bart Ungdomcns upprnärkfamhet för göromfden än fä-krare underbällas, och Lärarens jemna dageliga till-fyn mindre faknas. Genom liika perfoners åtgärd
lutndc ock kanfke den förfta undervisningen för
begynnare i bokflafs-kännedomen och ftafningen b«,
ftridas, fä att Pedagogen ej behöfde fig m*«l desfa
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Men huru undervisningen för öfrigt få mä imal-
las, att afiigten vinnes, fkall i det följande ou>
ftändeligare för eflas.

Af de ftycken, i hvilka Skolebarnen, enligt
Tcftamentets lydelfe, böra undervifas, är en re-
dig InnanlHsning utan tvifvel det förfta och ange-
lägnafte, fåfom det hufvudfakliga medlet att Itä-
da deras begrepp, och att tilkka och eftefhand bi-
bringa dem de för deras läge och yrke gagneli-
gafte kunlkaper, dem de både gerna fkola loka,
och med lätthet inhämta, då de redigt och utan
möda ktmna läfa hvilken tryckt fkrift fom helft
dem i fådant affeende erbjudes.

Den afyoghct mot bokläsning, för hvilken
man i allmänhet yill fkylla vara Bönder, härrör
otvifvelaktigt och tili ftörila elelen deraf, att de
ej i barna-åren lärt fig att läfa nog rent innan-
till. Och fom det myeket fällan händer, att de
vid tilltagande ålder deri föka ellcr viima någon
förkofran, blir påföljden nödvändigt den, att ali
läsning made vara dem både mödofam, och följ-
akteligen motbjudande. framiör allt mille fåle-

des

nier tråkiga och tidfpillande göromal befatta, utan
hafva få roycket mer tid led ig för den öfriga
honotn uppdragna undervisningen. Åfvcn fom det
fynes billigt och lämpeligt vara, att Aika tili Pcda-
gogens, biträde utfeddc min eller qvinnor hugnades
af Ahlmanilta Fonden med nSgot ärligt underlföd, t.

ex. af 15 ä 16 Riksdaler, få att Sockncboerne und-.
gingo ali annan erkånfla för deras möda, utom att
läletiden ge dem hos fig husmanskoft.

Tili följe af de vid nåflberörde förflag gjorde anmårk.
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des Skolmäftaren vaka derpfver, att barnen i tkj
lära fig väl ftafva och läfa rent i bok, innau
de med några utanlexor befväras. Och fkulle det
efter min öfvertygelfe mycket bidraga tili befräm-
jande ai en kidan färdighet i Innanigsningen, on\
man i fläliet för de härtill vedertagna Barnaböc-.
Kenia, fom tili litt innehäll äro hvarken roande

eller
tiingar, mcdger Förf. att, 1 fläliet för det hitrddc
yid Barnaläran, och i fynnerhet viti Söndags ■Ka teki*
(ationcn , fom Forf. trott Sockne - Pedagpgprne kon-
na h.irnta af visfa f byalagen tillförordnade gamla
bokfynta män och qyinnor, fom af K. H. Säilfkapct
fkulle Idjnas , det kan hafva dna goda fk.il, att någon
(lags för hela Socknen gemenfarn, och tili denna be-
fattnipg fkickplig Under-Pedagog antages och aflfl-
r.as , fnm efter Paftors och Ord. Pedagogens famfäle
ta anyisning, pä längrp eller kprtare tie)

, men i fyn-
ppfhet och vanligtyis hvarje Sondag, beffikle än det
pna, än det andra Socknens byalag, för att bandbaf-
ya och fullfölja den af Pedagogpn förut grundlagda
{indcrvisningen. Och fom Socknaptias Klockare i ali-
la fall äro tili biträde vid Barna - undervisningpn, pn-
}igt Kypkolagen, (örbundnej de ock hafva ett flags
anfeende, och gemenligcn äfven något förtroende
bland Allmogen; få topde ej yara orådljgt, att K. H,,
Sällfkapet, medelfl årligt arfvode af a2O Riksda-
ler , 1 <skte uppmuntra dem , att en (lik hefattning fig
ia mycket villigare åtaga, helli de ock meffedels ä-
ga egna håftar, att fig dermpd

, äfven tili de aflågs-
riare byalagpn beqvämligen forthjelpa ; börandps tiet
hvarje Söndag

?
pfier derom pmellan Paflor och Peda-

gogen plägadt famrSd, ifrån Prpdikftolen tillfägas,
hvar hän dep dagen eller veckan yill lig tili kate-
kifation infinna. Skullc än defsutom tili barnens
undervisning något ytterligare biträde af andra Räro-
mäftare eller Läroroaftarinnor någorftädes tarfvas, IS
jnå det bli Föräldrarnas cnfak att derora beförja.
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eller begriplige för yngre barn, och dem de få-
ledes, cj ulan en flags oluft, mägta genomläfa,
hade att gifva dem i händerna fådana Samlingar
af Fabler, Sagor och fmä efter Barna-begreppet
lämpade Hiftorier, på hvilka vi redan i Sven-
fkan, och än mer i Tyfka fpråket, hatva få god
tillgång, och fom derföre förtjente att för detta
ändamål, kanfke genom Sällfkapcts förforg, med
det förlta på Fin ikä öfverfättas?

Sedän barnen lärt fig, att i få belkaflfade och
efter deras fmak och fattningsgåfva afpasfade böc-
ker, väl redigt och fnällt läia innantill, fkall öt-
vergången bliiva få mycket lättare tili inhcmtan-
de af den Chrifiendoms - kunjlap, fom i få många-
handa affeenden är af ali undervisning den huf-
vudfakligafte, och derföre äfven, ej af Te-
ftator uttryckeligen äfkad, utan ock af vår Chri-
fteliga Öfverhet, i många derom utgångna Lagar
och Påbud, ovilkorligen anbefalld.

Vaaligen går med denna flags undervisning
bland Allmogen få tili, att barnen ifråp B:de å
9;de året, dels af Föräldrarne, dels andre fällan
mer förflåndige och Ikicklige Lärare, tillhållas,
oftatt med hårdhet, bannor, ja hugg och flag,
att, oaktadt deras ringa framfteg bade i begrepp
och innanläsning, dock utantill i minnet fatta en

Abc bok och Katekes, fom man tili innehåll
hvarken fökt att för dem förkl afa, eller fom af
barn vid den åldern möjeligen kunna begripas. De
lära fig fåledes cndaft att mer och mindre redigt
frampladdra fina utanlexor, utan att dermcd före-
iia något förnuftigt begrepp, än mindre att kun-

Hä
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na deraf göra någon nyttig tillämpning tili lef-
nads-plikterna och cu iann gudaktighet. Sallan
och otillräckeligen afhjelpaS desfa briller genom
«len ytterligare undefvisning de, vid tilltagande
år, kanna ta vid de vanliga Husförhören och
i Skriftfkolarne. De tro tig likväl kumia något,
da de veta att ur minnet upprepa visfa för dem
alldeles obegripeliga Ivar på äfven få många lika
obegripeliga frågor; men kanna likväl i fjelfva
verket gemenligen mtetj och det af fåledcs ej
att ilndra på, om de i fraintiden få föga eller in-
gen fann nytta kanna draga af allt hvad de läft,
tråkat och arbetat, för att lära lig fin få kalla-
de Chriftendom.

Det är ingalanda denna, vfil for Läraren be-
qvamliga, men för den uppväxande ungdomen
alldeles onyttiga, läfe-metod jag ville halva in-
förd eller godkänd i de Ahlraanlka Sockne - Iko-
larne; utan få fnart barnen kumia läfa väl rcnt i bok,
mälte Skolmäitaren, innan det biir fråga om nä-
gon flags utanläsning, loka att kort och enfaldigt
förkla a för dem de ftycken ur Abc boken eller
Katekifen, fom lian framdeles ämnar dem tili
utanlexor, få att de, på Ikeende tillfrägan, kuu-
na om innehållet deraf ge honom någorlunda be-
tkedj hvilka förklaringar defsutom alltid bora be-
ledfagas af praktifka uppmuntringar tili vordnad
för Gud, kärlek för Jefum, och en glad lydnad
för Hans heliga vilja, fåfom den enda Gudi be-
hagliga tjenft, den värdigafte tackfamhet emot al-
la Hans ofs bevifta ftora och mångfaldiga välger-
ningar. Förft fedan Läraren har anledning af bar-
nens fvar och yttrande att tro, det de enfaldigt

för-
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förttå I’ingre cller kortare ftycken af defäs !Lär»
bok, ma haa lordia, att de Ikola lära fig deiii
älven utantill. Da blir ock en i fådah ordning
företagen utanläshing för Lärlihgarna bäde nyttig
och angeniim. Hvad de förttå, Ikola' de lätteli-
gen i ttlianet både fatta och behålla; och endaft
at falunda fattade ftycken i fin Chriftendörns-kun-
Ikap kuntia de framdeles vägledas tili utöfningeri
af en fann Chriftelig gudaktigheL

Näftnäniilde åtgard ai Skölmättäreri viet de
än i vår Förlamling brukdigä Barnä-böckers for»
klaring, är få myeket nödvändigare, föm clesfa
böeker ej, fom fig borde, aro lämpade efter barns
och de enfaldigas IVaga fattniligsgåfva. Sä gernä
jag fålcdes af desfa orfaker ville" förellä ett utby-
te af dem emot några lämpeligare, finhef jag
dock alltlör att af K. IL Sällfkåpet föga nå-
got dervid lårer kuuna åtgöras, få länge ej Hö-
ga ÖfVerheten pröfvar' rådeligt lemua dertill nå-
gon allmiinnäre åtgärd. Myeket kan emellertid i
Henna Väg hjelpas geriörh kloka och hitifka Lära-
feä enfkilta bemödatide, helli öm de tillika, för
att med få myeket mera framgång upplyfa Reli-
gions-därorna, ville föra barnens Uppmdrkfamhet
åt de Biblilka Hiftorierne, dem de gcmenligen all-
tid få gerna lyfsna tili, hvilka ock derföre $ för
fådant behof, väl valda, borde gifvas Finfka ung-
domen i kortare fammandrag, och i en iättare
ftyl, än livari de nu framftällas i den tungt öf-
verfatta Millerfka Handbohen.

Undervisningen i Skrijvande och Riihi anele
infkränker Tettamentet endali tili dem, fom det

hegä-
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htgära, få att desfa klmlkaper ej ma alla barn il-
lan åtfkilnad bibringasj ehuru gerna jag dock för
min del fäge, att ätmiiiftone alla gosfar, fom vi-
fa någon flags läraktighet och flitj måtte i desfa
för hvar och en,' äfVen ringare, Medborgare högft-
nyttigä yrken få vida undervifas, att de i dage-
ligen förekommande och enklare mål, egenhän-
digt, och det helft med Latinfk ftyl, kunde yttra
lina tankar, räkna quatuor fpedes åtminfione i
hela tai, och litet Regula de Tri, famt defsutonl
föra en liten hushålls-räkning öfver inkomft och
utgift. Härtill fördras Verkeligen ej mer fkarp-
finnighet, än maa ofta blir varfe hos vara lilli-
gare bondgosfar; och komina de en gång med
någon redighet in pä faken, få hjelpa de nog
med tideh fig vidare fram, och kuuna då med
desfa lina inligter blifva både fig och ändra gan-
Ika nyttiga-

Svärare deremot blir det att beftamma vid-
den och fättet af den Ekonomijka underuisning ifom, enligt den välmenta Teftatorns förefkiifi

’

tiilika i desfa Sockne-lkolar bör gifvas den upp-
Växande ungdomen. Genom Sällikapets förforg,
väntar väl Allmänheten fnart en Handbok i de
ängelågnatte ftyeken af Finlka Hushållnings - vet-
tenfkapen j men det är fara värdt, att denna blir
vidlyftigare., än att den inom de få veckor eller
mäuader af äret, fom Skolmättaren dröjer i ett
byalag, Ikulle hinna fattas af barn, fom väl förft
och främft måfte lära fig fin Chriitendoin? Man
kan ej heller med Ikäl fordra af de ynglingar,
fom tili Skolmäftare antagas, att de Ikola vara i
den praktilka Landthushållningen få bevandrade.

att
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att de derutinnan alltid kunde gifva Haa, kattikö
i detta yrke redan mer eriarna, Elever nog iä-
kra, rediga Och öfvertygande förklaringar öfver
allt hvad Läroboken kan innefatta? Och, hvad
hufvudfaken är: ali fådan blott. teoretilk un-
dervisning i vårt Landtbruk båtar föga en af
fördom för Fars och Fartars feder intagsn gosfe,
om hän ej tillika för lina ögon får le, och go
noin egen handläggning vid arbetet efter tien
nya metod Läroboken förelkrifver, öfyertyga lig
derom, att detta nya ej allenall låter Verkftälla
fig, utan ock att det är bättre och förmånligare,
äu det allmänt och af ålder i Socknen vcdertag-
na arbetslättet.

Da få är, tror jag, hvad detta ftycke af
SkoLundervisningen beträffar, att de blifyglicle
Sockne-lärarnes åtgärd dervid föga kan fträcka
fig längre, än att de, tili Elevernas Öfning och
fullkomnande i Innanläsningen, låta dem, hvar,
efter annan, uppläfa längre eller kortare llycken
af den Ekonomilka, på allmänt begriplig Finlka
väl öfverfatta Läroboken /;, hvanned dc dageli-

gen

/) I affeende å inråttningen af en fådan Lärobok, bar
Herr Kyrkohcrden Mollin pä goda fkäl erinrat, att
den ej allenaft bflr vara fann och tydlig tili titt in-
nehåll, utan ock tili fin form i Frågor och Svar f6r-
fattad , (ora bvilken metods företråde dock ej alla
torde vara med Herr Kyrkohcrden enfe?), tned ofta
infpädda korta, lättbegripliga och i Finfk vers fatta
ordftäf och maxitner rörande Landtbruket och andra
vigtigare Landtmanna-göromäl, af hvilka ofta rätt
tinnrika tånkefpräk Nationen, i fynnerhet i öfra Landet,
ifrån Förfäderna har i behäll ett fidrre förrad, än man

i allmänhet det förmodar, låfom t. ex. Halla hiljan
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gen Minna fortfara, tills boken flere gånger af
dem hunnit genomgås. Under denna idkeliga 111-
nanläsnitlg toide dDck en eller annan uppgift fä-
fta lig 11 i minrtet, att i anledning dcraf vid dc-
ras mögnare år, något nytt och klarare begrepp
pm faken hoä dem kan uppvakna, och de deraf
föranledas tili eftertanka ? och kanike aridteligen
tili Forandrade arbets- metoder, föm de iannolikt
alidrig annars fkulle fallit unpa? Genom en få-
dan oftare upprepad lasnihg af boken, blifva de
defsutom ia vane dervid, och b kante med dcfs
innehåll, att de frarndeles gerna och litan ihöda
ikola rådföra fig dermed, och afven deraf någon
gång tili äfventyrs tagä lig anledning, att i hväf-
jehanda ftörre och mindre gelag eller fammanköni-
ller med flägt, vänher och grannar närmare öf-
Verlägga om hvad de lältj hvarigenom eftertan-
kan fmåningom Ikall Ikärpas, hågen for arbete

B och

kylväneen. Nälkä jiemeten fySneen. Suujlä tehncl
lypfd , ei /arvilla, 'Jn/i ci ole Vappuna vanja,
(om ärtfhdcl), ei hein pauku pohtlmcfn, m fi. dylika,
fom, Jemtfe det de innehalia hyttigå dell af en läng*
lig erfarenhet beflyrkta fanningar, tilli ka i en fadin
forra lättöre fåfta lig i rnintiet, och fåledos mcdgifva
få myeket fäkrare eftcrföljd. Men det vidfträ-ktare
bmfång bemälte Herr Kyrkohferdb trott fig böra f(sre->
fla för dcsfa Sockne - Pedagogein undeiyisning, få att
de neml. fkulle låra gnsfarna kanna ötter, jord - ooh
flenarter, tillverka terpentin, pottalka, faltpetcer, tjli-
ra , olja tn. m; fnickra, fmida o. f. V. Och flickatna
att göra olf, brygga dricka, göra bår-viner och po-
tatoes-mjöl, flrga, koka tvål m. m. tror I'örf. vara
vida utölver dcsfa Lärares bade tid oeb förmäga, och
att påföljden deraf lättoligen kiinde blifva, att tnan
ginge inUle oth hiifvUd-ilndartiäiet af deras åtgård?
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och flit undcrhållas, och hvars och ens enlkildå
erfarenhet läggas tili masfait af andra s, hvaraf en
allmännare och verkfammare ekonomifk upplys-
ning i en framtid kunde vara att förvänta?

Skulle tillika fig få tillbäfa, att Skolmäftaren
tillfälfigtvis ägde fådana mfigter i dcn praktilka
LanJthushållningcn, att hau deri med betkcd och
klokhet kunde tahi ej alienafl med de redan mer
för fig komna af Lärlingarne, utan ock med de-
ras Föräidrar och äldre Landtmiin i byalagen, der
hän kringrefer, få vore' af en fädan hans ätgärd
ärt fakräre båtnad för nyttiga kun-fkapers utbre-'
dande att förmodaV

Men med allt detta medger jag, att Teftators
goda affigt med den ckonomifka upplysningens
utvidgaride ingalunda få, fom fig borde, biott ge-
nom förbemälte utvägar kan ernås, hvarföre jag
ock i det följande vill: uppge,- hurU och på hvad
fätt jag." förmenar att vår Allmogc i en annan
väg iakrare fkall kumia lecfas tili antagande af
mer vidfträckta' och förbättrade kunfkaper i fin
Landthushållning.'

Så enkel Och inikränkt jag nu uppgifvit, är'
den undervisning, fom framledne Asfesforen Ahl-
man med fina Skof - anftalter för vår Allmoge å-
fyftatV Ocfr måfte väl den, fom- helft något få
flär' känner få väl läget och lokalen af de Vidt-'
belägna 1 Socknärna kring Tammerfors, fom de
der å orien bofatte Invånares lynne - tanke - och
lefnudsfätt,. och- den Fägre grad af odling. de än
hunnit tiliy uppriktigt att för det närva--

ran-'
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taride, och kanfke än länge ien franitid, andrat
flagS cller vidflräcktare läro-anllalter Ikulle värit
för mängden at deiina Menighet alldeies onytti-
ge och öfverflödige?

Förtlagsvis ville jag emellertid hafva tili K.
H. Sälllkapets godtfiiiriaride hemftällt, om icke,
titöfver hvad redan omnämndt är,- Skolemäilaien
kunde Slägg&j att någon ti liime i veckan, ocli
kanfke Helit på Lördags - eller Söndags - cftermid*
dagärna, öfva barneri i Choral-fången; fanit oiri
ej defsutorri för Skole-inrattningänia de alhnänna
Kartorna öfver Globen, Verldsdelaina och Sve-
rige kunde anlkaffas, jemtc 2ne på Finlka för-
fattade eller öfverfåttå Patent-Tabeller, af hvilka
Öeri ena ikulle föreflälla de alhnänriafte begrep-
peii af deografieri, och deri andra i KronoloHik
ordriing kdrteligen upptagå alla Sveniltä Konun-
&ar, med hvad märkvärdigålt urider de as R 'g >

ring lig tilldragit,' livilka Tabeller, på llädigt
paff uppdragrie, fåföm Skole - inrätfningarrie Itän-
digt tillhörige Inventane-perfedlar,- ikulle de blif-
vande Lärarne tillftällas, på det de derigenoin
måtte fättas i tiimille, att vid lediga Ifurider kuu-
na gifva åtmiriftone åt de äidfe och begripligarö
bland Elcverne,’ fom fådan uridervisning farikildfe
åftundå,' någon allmiän kuriikap oul Verlderi i geJ
men, och Fäderneslandet i lynnarhet- Dä jag
märkt flere' af vår Allmdge ej allenäft tippmårk-
famt hafva läft den få kalläde Ajantieto, ioni ftår
triimit för deras Pfalmbok, litan ock, att de med
begärligiiet föka och emottaga underrattelfer onl
trämnlanJe orteis både läge och märkvårdigheter,
har jag trott det nåftnämnde Kartor och Tabel-

B 2 ler,
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ler, af Skolmuftaren flundpm förklafade, och defs«*
emellan alltid upphängde kring väggarna i Läs-
nings-rummet tili Ungdomens ålkådande, fkulle
kunna gifva någoii nyttig uppmuntran åt lärgirig-
heten, och öppna för den vaknande eftertankait
något vidfträcktare fält att öfva ftg på?

Klart och afgjördt är det emellcrtid, att af
dennä fålunda föreflagnä och blott tillfäHiga, få
vai Geögrafiika fOut Hiftorilka, undervisning ie-,
ke far göfas nägon htrfvudfak, litan att den af
Skolraäftaren mä hafldteras endaft fom ett tidsför-
drif ocli kOnverfations-ämhe på Ungdomens lof-
ftunderj hvaraf jag fikväl ville fönrioda nägon
båtnad för den uppväxahde höpens framtida fort-
gång tili nägon män ftörre odling i hegrepp och
tanke-öfning, än det natvarände Slägtet hunnit tili?

Men af hvilka och hurudana Lärare bör en
fådan undervisning på ett för ändamålet meft gag-
nande fatt,’ beftridas? är den andra hufvud- lii-
gan, fom bör afgöras.

Att ej hos fådana Skolmäftare fordras nägon fär-
deles ochvidfträckt lärdom, eller fnille och talangcr
af nägon utmärkt art, är lätteligen medgifvit. Godt
fundt förnuftjen förfvarligun.derbyggnadiSalighets»
läran , Skrif- Och Räknekoliften, jemte nägon kun-
Ikap i det allmännafte af Ekonomien, Natural-Hi-
-11 orien, Geografien och Fäderneslandets Hiftorie,
dertill ett muntert och fogligt fmnelag, håg och
Ikiekelighet att umgäs ffled barna - undervisning,
och,- framför allt, rena och oltralfeliga feder bä-
de i den allmänna och enfkilda lämmanlefnaden,

aro'
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äro de egenfkaper, fom nödvändigt böra finnas
hos desfe Lärare, om annars någon väfepdteiig
nytta fkali kuuna förväntas af deras åtgärd.

Så länge vi än hos ofs fakne pffenteliga Se-
minarier tili bildaade af Skpllärare i gemen, är
väl än mindre vid beredandet af de Ynglingar,
fom framdeles Ikola bfifva tjejiliga för undervisnin-
gen i de Ahlmanfka Skplarne, något biträde atfc
vänta från Publikeijs fida? Som det cmellertid
är högft angeläget, att i tid väuda uppmärkfam-
hetpn at detta förctag, på det ej omlorger pch
kollnader förgäfyes mä användas å plkickliga och,
för ändamålet ptjeniiga äninjen, har jag trptt mig
I fådant affeende böra tili K. H. Sälllkapets om-
pröfning föreflå följande iteg pch utvägar.

Tili Pedagoger vid i fräga yarande Skole-im
rättningar antagas ej andra, än verkeligen ftude-
rande Ciyes Academici, af pföryiteliga feder , om-
kring 21 år gamja, pgifte, väl kunnige i Fin-
Ika fpråket, och, få yidt möjeligt är, yane vid
det öfra landeta feder och lefnadsfätt,

För få belkalfade Ynglingars undervisning i
det yrke de änpia llg tili, driigef Sälllkapet, pä
den aaflagna Skole- fondens hekoilnad s deu förforg,
att de, minft ett års tid, vislä timmar hvarje dag,
hos enkom dertill utfedde Lärare, handledas i Pe-
dagpgiken, Räknekoniten, Ekonomien, mod der-
till hörande Trägårdsr och Hi - fkötfel, Ars Vete-
rinaria, Vaccinations - od) Koppypipnings- konften
(och kanfke några andra lättare Chirurgilka Ope-
rationer?}, Natural-I lilloi len, och de allmännafte
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grunderna tili en populär Sedplära; i hyllka
llycken de af några Sälllkapets Deputerade exarpi*
nsras, innan de ä fysflan Konttitutorial erhålla.
Kuncle dem under denna förberedelfe-ticl tillfälle
tillika anfkalfas, att antingen i de inom Staden år-
ligen fprefallande - fkolar, eller andra för
Menige Man tiilhands varande undervisnings - aii;
fialter, tidtals, under några äldre och Ikicklige
Lärares tiHFyn, öfva fig i det praktifka af Kateki?
fationcn och Barnaläran, få yore äfyen af iidlt-
nämnde öfningar mycken båtnad att förmpda för
deras bildning och tillkommande tjenftgörning.

Tlllfällen tili desfa undervisningar kunna vid
Kongi. Akademien härftädes alldrig trytaj och ar>*
fer jag det för alldeles behörigt och tili ändamå-
let ledande, att koftnaderne dervid, åtminftpne tili
en början, beftridas af förfla årets intresfe å det för
Ahlmanika Skol-inrättningarna anflagna Kapitalj e-
medan det annars, efter ali min öfyertygelfe, kunde
vara lika få godt, om ej bättre, att alldcles\um-
bära Spckne-Lärare, an att harva dem olkicklige,
och fpljakteligen för ändamålet alldeles odughgej
Att ej förtiga den oinftändigheten, det Yuglingar
med en fådan vettenfkaplig underbyggnad, i mångr
faldiga andra affeenden kanna under denna fin tjjen»
ftetid i en aflägfen Landsort, blifya nyttige fqr
Sällfkapets affigter och den Ekonomifka upplysi
ningens utbredande bland vår Allmoge.

Under fin viftclfetid vid Akademien, kunde
de Ynglingar, fpm gifva bälFa hoppet om Ijg, att
framdeles i förenämnde undervisningsväg göra
gagn, dels med tillfälliga penkonet af Ahlman*

Ikä
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fka medlcn å 55' Riksdalcr om året underiiödjas,
jdels befordras tili åtnjutau.de af de Ekellübbifka
pch Segercrantzifka Stipendierna, iafom för fkick*
lige Oeconomire Studio!! egentejigen inrättade?

Dä, enligt frammanföre uppgifyit förflag,
(de blifvande Lärarne ujuta fria boniugsrum, med
fpisning och andra dagliga nödtorffer, i de bya-
lag eller Nattbol de fom Skolmäftare korama att
genomvandra, fyncs mig, att de för öfrigt kun-
ide vara belåtne med en årlig från Skole r fonden
jutgående penninge-lön af ,83y högft fOO Riksda-
ler, den dc ägde att bvarje halit år hos jSalflka-
pets Skattmäftare iyftaj hyarcmot dem borde va*
ra förbjudit, att af Skplebarjxens Föräldrar eller
pppfoftrare någon färfßild belönipg för barneps
underyisning, i kontant dler perfedlar gfFordra;
äfven fom att inedelß anfökningar pm Kyrko-
Kollekter, eller några i Spcknen anflällande uppc
börds-refor, falla Förfambngarna tili laft; bvarje
Jordägarc dock obetagit, att ai egon böjelfe, pch
få yidt Jipponi godt fynes, tili Lärarnes få myc-
ket bättre utkpmil peli uppmuntran, med någon
tillfällig gåfva, efter r£d och lägenhet, bidraga.

Men för, att få myckef kraftigare kunna
uppmuntra IkSckliga och befkedliga Ynglingar, att
yidtaga denua yäg tijl fortkpmft, blefye det defs-
förutan högftnpdyändigt, att hps Kongi. Maj;t an-
hälla, dej; mätte dem tiilutas, att för fin tjenftc-
tid vid desiä Folk-fkplar räkna enkla tjenfte»år
i framtida bfefoiclrings r tur tili lediga Prelia-fyfs-
lor g). Pedagpgerne i vara ipiå gtäder, jafyen

B 4 fom
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fom de i Lojo och Kimitä, njuta oqvaldt, och
hafva alltid njutit, denna förmån, utan att behöf-
va kunna allt hvad Sällfkapet af en blifvande Lär
rare vid Ahlmanfka Skolarna ofelbart lärer for-,
dia? Jag tviflar fäledes ej derom, det ju Kongi,.
Maj;t å Sällfkapets billiga förord för de Ahlman-
fka Skole - Lärarne fkulle hafva ett lika Nådigt
afleende, helft fåjunda förberedde och vid i frå-
ga varande Käroverk inöfvade Ynglingar, da de
framdeles fom Prefter fpridas kring Landet, ofcl-
bart i flere an ett affeende fkola gagna Förfam-
iingarna med lina kunfkaper, och fin, i undervis-
ningsvägeu förvärfvade erfarenhet.

Minft 2 å,r mä en fådan Pedagog vid deu
bonom tiildelta Stationen fcxrbfifyaj men ej ger-
na öfver 4, högft 6 år dervid qvarftadna, utan
efter fidftnämnde tids fprlopp afträda platfen åt
en med ny håg att gagna och omödad verkfam*
het ankommande efterträdare. Alldraminft mä Ai-
ka fysfior förvandlas tili lifstids-penfioner för trö».
ga, orklöfa och tili andra yrken obeqväma per-
fon sr, fom fåmedelft komme att fladna Socknarna
tili laft, och att tili intet göra den ädle TeAa-

torus

fte-srs ber&kning, för att dymedelfl fifta IX myckefc
fkickligarc Årnnen vid desfa Låro reen di
tili (lika fysflors ffirvaltning forclras få intyränkta kun-
Ikaper; Lärare i Trivial-fkolarnc icke hellcr förr än
ifrån 2? "ret läkra dubbla meriter, ocb Förfamlingarnas
ofia i rstt mödofamrna fj,cnfter ftadda Prefter alimiin,-
rall fä ätnöja fig med enkla reeriier, fä anfer För f.
vara obilligt, att, pä desfas bekoftnad, tillftyrka åt
Sockne-Fedagogerne m?r ån enkel tjcnflg-års be*
räkning.
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torns välgörande affigter med de anordnade Sko-
le-inrättningarna.

Flit och alPvare att leda den uppvilxande
ungdomen både tili kunikap och fedlighet måfto
framför allt följa honöm i alla hans företag. Att
'iämpa ftg med förftånd och faktmod tili de enfal-
digas, äfven de trögares, infkränkta fattningsgåf*
va, att göra ftg genom godhct och nedlåtenhet
älfkad af både barn och föräldrar, men tillika ak-
tad genom ett jcmnt, värdigt och dygdigt upp-
förande, är få angeläget, att hän ej kan vara
nog uppmärkfam på lig fjelf och fitt förhållande
i alla desiä alfeenden. Likaledes äligger honom
att troget och träget uppmana få väl den honom
anförtrodda ungdomen, fom de äldre perfoner
hän kan komina att umgås med, tili en fann och
alfyarlig Gudsfruktan, trohet emot Öfyerhet, lyd-
nad för allmänna Författningar, förnöjfamhet vid
Bondeftåndets både befvår och fördelar, och en Ull-
ia medborgerlig lämmanlefnad med både högre och
lägre mcdlcmmar af ett gcm,enfgmt Fådernesland.

Dä Socknens ungdom i de vanliga Skrift-
fkolarnc förberedes tili lin förlta Nattvardsgång,
bör Skolemäftaren aiitid vara närvarancle, och
med fitt biträde yid detta angelägna yärf Sock-
nens Prefterfkap tillhanda gäj äfven fom hän aii-
tid vid de årligä Husförhören niå medfölja, för
att dels infot' Paltor redovilä för fin året öfvcr
beftridda underyisning, dels ock efterfråga, hu-
invidä Skolebarnen pä Socknens färlkildta trak
ter lärt fig de lexor, de vid hans Ikilsmäsfa ur
byalaget tili enlkild öfverläsning erhållit?

B S Nå.
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Nägra veckor uncler den brådafte och varmaa
fte arbetstiden om foramaren, äfvcn loin par vecr
kor näft omkring Julhelgen, ma honom fom fe»
rier förunnas, under hvilka ledighetstider Skole-
barnen dock ma visfa lexor eller läfe-öfningar fö-
reläggas tili enlkild öfverläsniug, för hvilka de
dels om Söndags eftermiddagarna under det Fe-
rierne påftä, dels yid läfetidens början, måfte gö
ra Läraren redo. Under ledighets- tiderna mä Pe-
dagogen Ijelf öfya lig i predikande, hvarigenom
hau bland Allmogen få mycket I'äkrare befäfter
fitt anfeende; äfven fom genom refor i byalageti
infamla hvarjehanda nyttiga Ekonomilka upplys-
ningar, dern lian, enligt erhållande förelknft, ä-
ger att tili Sälllkapet infändaj hvarjemte hän kan
vara i tillfalle, att, i anledning af då företallan»
de Landtipauna-arbeten, meddela lina Sockneboer
hvarjehanda nyttiga råd och underrättelfer i de»
ra s hushallning.

Tredjc och 41:de Dag Pingft anftällas allticf
pffenteliga Förhör i Kyrkan med hilliten af Sk o-
le-barnen hvardera dagen, i Prefterfkapets, För»
pidrarnas, Ståndsperfpners och den pfriga Förfam?
lingens näryaro, fedan en vccka förnt derom i»
från Predik,ftolen blifyit tijlfagdt, och förrättnin-
gen hvardera dagen öppnad med fång och en
tili tillfället lämpelig böne-andakt; hvilka årliga
förhör Sälllkapet anmodar någoii af lina i prten

närmaft bpende Ledamöter, att å Sälllkapets väg»
nar öfyervara, och att med berättelle om förlop»
pet tili Sälllkapet inkomma vid hvilkeii tid det
|fven åligger Skolemäftaren att tili Sälllkapet in»
(ända en fujlftändig förteckning ljl väl öfver alla

de
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f!e barn, fom det framledna året Hans undervisning
ujutit, fom ock öfver de af dem i hyarje färlkild
kunfkapsgren gjorda framfteg, hvilken förteckning
af Paftor oqh SälUkapets yid förhöret näryarandp
Fullmägtig behörigen underfkrifvas och yerilice?
ras, innan den tili Sälllkapet inländes.

De gosfar eller flickor, fom vid en fålunda
examen befinnas hafva ådagalaggt de vacrkrafte infigter och framfteg i de ftycken, hvaruti

de året öfver blifvit undervifte, ihågkommas vid
famma tillfälle med lämpeliga belöningar i böc-
ker, Ikrif-lådor, tryckta förelkrifter, räkne - taf-
lor, kartor, jettoner, kontante penningar, o. f. v.
enligt derom med Paftor och Sälllkapets Onibud
plägadt famrådj hvarcftcr de belönta barnens, äf?
yen fom deras Föräldrars, namn Söndagen dcrpå
ifrån Predikftojen offentcligen kungöras.

Befinnes någon Skol-lärarc, tvert emot plikt
pch Inftuiktipi}, yardslöla dsn honom uppdragna
undervisning, eller ock genom liderjighet och "an?
dra ofeder vifa fig Säljlkapets för honom hyfta
förtroende ovärdig, må hah, utan yidlyftiga om-
gånger, af Sälllkapet genaft ifrån fysflan 'ikiljas,
och en annan tjenligare och fedigare yngling i
hans ftälle antagas. - ' 1

De förelkrifter Sälllkapet för öfrigt kan linnafpr godt att göra lä vid Läfe - metodens inrätt,
ning, lom för Skolemäftarens öfriga Ikyldigheter,
beftämmas nogare i den Ikrifteliga eller tryckta
Inftruktipn, lom lör hvarje Skole-inrättning koin*
mer att utfärdas. Eraellertid och derjemte måfto

båda



både Kontrakts-Probftavne och Förfamlingarnas Pa#
ftorer få väl af Sällfkapst, fom det Högv. Dom-»
Kapitlet anmodas, att med allt alfyare antaga dg
öfvcrinfeendet öfver desiä tillämnade Skole - an*
ftalter och de dervid tjenftgprande Lärareför-
modande jag, att Herrar Paftores la mycket heli-
te, och med allt möjeligt nit, Ikola medver,
ka tili det goda ändamålet, fom deras egna mö-
dor och omforger yid ungdomens handledning tili
kunfkaper och goda feder geiiotn desfa undbryis-
nings-anttalter blifva få märkeligen lättade, och
de för öfrigt äfven fjejfva i predikovägen af Sock-
ne - Skolmäftarn kuuna hafya ett och annat tillfäl-
ligt biträde att påräknå.

För att ändteligen beftämma i hvilka och hii-
ri» många Socknar näftomkring Tammerfors {lika
Skol - inrättningar mä kumia vidtagas, blir lörft
nödigt, att kanna beloppet af den fond, fom af
Köpefkillingen för Hattanpää redan förlälda E-
gendom, pnligt Teftators iörordnande, för detta
behof kari blifya öfrig?

Då, enligt hvad bekant är , nämnde Röpefkil-
Un g utgör 54,000 Riksd. och de deriirån, tili följe
af fraralednc Asf. Ahlman s Teftamenfe utgäen.
de legater, efter ali förjnodan, kuuna af Sälllka-
pet liqvideras med de medel, fom ur Ahlmanfka
boet tili Sällfkapets dispofition redan influtit, ncm-
liget» få väl af halfva den förfålda löla' egendo-
mens värde, jemte Sterbhufets inkaatde fordrin-
gar, fom af de ä Hattanpää handein nyligen in-,

betalte 15000 Riksdaler; få koitune den tili Säll-
fkapets dispofition öfverlåtna öfriga Summan att

UtgQt
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titgöra 59,000 Riksd.; hvaraf 27,000 Riksd.,,- fora
i Egendomen, cnligt Sälllkapets förbehåll, emot
ranta inneftå, beräknas i Banko, och de öfrige
12,000 Riksd. i Riksg. Sedlar; hvilken fidftnamu-
de del af Köpefkillingen; efter 50 procents de-
valvation, vid en fkeende realifation kommer att
utgora 8000 Riksd., få att Summan af hela Ahl-
nianlka Fondens behållning blir omkring 35,000
Riksdaler Banko.

Da nu hälften af detta kapital, eller en Sum-
ina af 17,600 Riksd., är tili Sockne-fkolars inrätt-
ning an Hagen, få Jkulle det derä tili 1050 Riksd.Banko lig belöpande intresfe blifva deri Fond,
loin för i fråga varande Skole-anftaltef årligen
vore att påräkna; 1 den händelfe rm liVarje Pe-
dagOgs' ärslöii kolhine, enligt det framraarifore
iippgifna förflaget ,• att titgöra Riksd. 83; 16. Ikul-
le tili i.O fådana Skolmäftares aflönahde StgåRiksd;
833. 16., htarefter öfverlkottet af fondens ärliga
tillgånger blefve Riksd. 216’. 32.,' löin dels tili
Stipendler för Seminarilterne och deras uudervis»
ning, dels tili belöningar för Skolcbärfien, böc-
ker, kartor, och andra for Sockne-fkolarne nödi-
ge Inventarie- peifedlar, kuhde användas.

Skulle deh af mig tili 17,500 Riksd. påräk-
nade Skole-fonden vid flut-liqviden öfver Ahl;
manfka boets utredning, emot ali förmodan kpm»
ma att gå något derunder, eller ock hvarje Pe»
dagogs lön att höjas tili 100 Riksd.; få minlkas i
famina förhållande Inrättningarnas antal, få att
för näftnämnde extra utgifter alltid omkring 200Riksd:s årligt öfverlkott ma vara iKasfan att tillgå.

Tili
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Tili åtnjutande af den välgörande TeflatornS
ädla ftiftelfer för den allmänna upplysningens be-
fordran, foreflås emellertid följande närmäft om-
krihg Tammerfors, fä vai i Åbo och Björncbörgs
fom TavafteKus Län belägiia 10 Pafförater, hvil-
ka cj mindre iin de flefte öfrige trakter af det
ofra Finland äro i färdeles behof af fådana un*
dervisnings-anftalter, liemi. Mesfuby, Birkala, Ruo*’
veli, Welilax, Kyrö, Mouhijärvi, Karcku /z), O-
l ivefi, Kangafala, och Lempäiii, att i den tur och'
ordning omlländigheterna medge, erhälla hvar Uh
Skole-irirättftihg.

Men fom alla desfa Sodkne - Pedagogier fvår-
ligeri i en haft, eller genalt inom förlta året, kuu-
na hihna organiferas, eteis af brift på dertill tjen-
liga och väl förberedde Lärare, dels ock för här-
tills briftande erfarenhet om bäfta fättet, att brin-
ga desfa Skolar i den nyttigalie gäng ocli verk-
famhet, ville jag tillllyrka Sällfkapet, att,; tili en
början, vidtaga i fråga varande undervismngs - an-’
Baker endaft i 2;ne, t. ex. i Mesfuby och Kyrö"
Socknar, pä det man af ett eller annat ars erfa-
renhet dprvid måtte komina i tillfiille att föryisfa
fig om de lämpeligake utvägar, att äfven f de

öfri-

Ä) Det bar blifvit anmärkt, att Karcku och Mouhijärvi
Socknar icke lydt tili det Fögderi, hvilket framlcdne
Asfesfor Ahlman fåfom Krono - EefaHningsman för
della föreöod, ocli tili bvars Invånare Hän i fynner-
bet fynes hafva velat flräcka fin välgörenbet ? I få-
dan handelfe kunde niimhde Socknar tills vidarc för-
bigås, åtminftoäe" tills tnan af ctfarenketen finge lä-
ra, kuru desfa fÖrdlagna nya Inrättnirgar vilja bä-
ta fig?
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&frigä Socknarna i finom tld famma anftalter verk-
-41:111a j i väntan hvarå de detta förfta behof årli-
gen öfverlkjutande Intresfe-medel emellertid mä
läggas tili Kapitalet, och det få larige, och intiU
defs, att Sälllkapet framdeles kan utvidga kret-
fcn för fm verkfamhet, medelft flere Ikicklige
öch för ändamålet fullt tjenliga Pedagogers tiil-
förordnande.

Sedän jag fäledes korteligen uppgifvit minä
välmehta förflag tili de Ahlmänlka Sockne-Ikolar»
nas inrättning pä ett eiter min tanka med loka-
len, fanit lolkets bäde lynne, feder och behof
meft ofverensllämmande fättyåterftår än, att, en-
ligt den pian jag i det föregående utkailat, famtSälllkupets i den uppgifna pris-frågan färlkildt
yttrade önlkaii, någöt närmäre beftämma: På hvad
fhtt den ekonomifkä im dervisningen JkaII göras förAllmogm begripelig och mjttig? Och genom hvadför fiags Lantre dm bör bejtridas'/

Sälllkapet tyckes äfveh för fin del redan I
förväg hafva infett, huru fvårt,- om: ej ogörligt,
det ville blifva, att,- enligt Tettators- yälmenta
lörordnande, i de föreflagna Barna-Ikolarna för»binda någon grundeligare och för ändamålet bå»
tande ekonomilk undervisning med- den' Kateketi-'
fka, da den förra otvifvelaktigt fordrar och för*utfätter få väl hos Läraren mer Vidllräcktaf kun»'Ikaper i åtlktlliga Vettenlkaps - grenar,- och merpraktilk effarenhet i ett Landtbruks bedrifvande yän man hos en vanlig, ockfå den; Ikickligafte Ka-
te ket kan vänta eller begära, lom ock mer ftad»

gn
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ga både i eftertanka och kroppskrafter, jemte för-
itiåga, att genorn egerl handläggnulg vid en bätt-
re arbets-metod, öfvertyga fig om defs fördelar,
ah ihan möjeligen kan kiina hos barn af 8, tili
13 å 14 års åider.

För hvar och en, fom uppmärkfähit tänker
©fver faken, fynes det fåledes blifva lätt att in-
fe, huru föga ett fådant barn genom blott innan-
läsning, eller ock, lät vara, utanlexor i en eko-
nomille Lärobok, kan bfingas tili någdn verkelig
heh för utöfnihgen gagnande kunfkap i vår Landt-
hushållrixtlgj heili om Läfaren Ijeif, förri fkall
llandhafva denna flags uildervisning, ej är deruti
nog bevahdrad, eller an mindre i tillfällej att, ledd
af en oftridig erfarenhet, lleg fer fteg, bevifa
både möjligheteil och nyttan af et förbåtträdt, Och
ifräh alhnänna plägfeden ftfvikandc hushållnings-
fättV Hvad ockfå gosfen under fin Sköle-tid i
den vägen hunnit fom ett blott minnesverk fat-
ta, fkall hart fnart och geraa glömma vid tillvä-
xande är, då lian hvarken i Skrift-fkdlen, eller
vid Läs-förhör, behöfver göra derföre den reda,
fom för fin Katekesj och hän för öfrigt fer både
Föräldrär och grannar troget och envift följa för»
ladernas arbetsfatt, om hvars brifter och ofull*
komligheter hän ej hellcr genom en blott bok*
iilsniug hunnit få någon fiådgad öfvertygelfe.

Förgåfves fkall fåledes SälHkapet nitälfka för
efl alhnännare ekonomilk uppiysning bland vår
Alimogd, om Sälllkapots hela åtgärd för detta
itora och nyttiga ändainål iladnar vid blotta ut-
gifvandet af en Åkcrbruks - och kanlke?

liägon
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någon Ointänka derutöfver, att pä fätt ooh vis
införa den i Ahlmanfka Barn-fkolarna. Här for-
dras nödviindigt verktaimnarc anftaiter tili befor-
dran af en få god och angelägen fak, och det är
dcm jag mi gär att tili Sälllkapets ytterligare
upplyfta orapröfning och bedömmande törellå.

För att fåledes genaft och litan omgånger
komina tili faken, är min mening korteligen fagdt
den, att Silllfkapet i den del af Björneborgs Län,
fpm före Länedelningen utgjorde Ofre Satagunda
Ofredels Härad, hvilken landsort framledne As-
fesforen Ahlman med fin teftamentarilka Författ-
ning i fynnerhet gagna Vedat, köper fig ett van-
ligt, helli vid någOn Kyrka., eller allniän iands-
väg beläget, bondhemman, af hvad natur fom
helli, med förfVarlig och af flerahanda flag beftå-
ende åkerjord, medelmåttig.äng, tillräcklig fkog,
och framiör allt goda uppodlings-lägenheter, od-
lingsbara käft’ och mosfar deribland inberäknade.
Vore å ett fädant heramans ägor något för vattu-
Verks anläggniftg tjenligt ftrörafaii att tillgå, vo-
re tiet få myeket önlkeligare O.

C Å ea

*) Vid della förllag bar Hcrr Kapit. A. Wl, Gripenberg
anmärkt, att ett bondhemman, fädant det i <sfra lan-
det vanligen förekommer, Ikullc blifva ett alltför in-
fkränkt fält för alla de HUshalls - förfdk, fämt under-
visnings - och uppodlings - anltalter , fom vid en flik
Inrättning nödvändigt boide företagas ; att företaget
af fädan orfak gertalt bör vägas i ftort, och att en
Landt-egendoro af hvad natur fom helli, tili ett vår-
de af minfl 6 a gooo, men vål derutöfver ända tili
IfjOOO Riksd, af K, H. Sällfkapet för ett fllkt bebof
borde anfkaffas, utan färdcles affeende å defs heti-
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Å eri fä befkaffad Egenclom, ville jag ät£
Sälllkapct inrättade en Åkerbruks-Jlola , der* Yng-
lingar af Allmogen erhölle ej allenatt undervis-
ning i de förnämila ftycken af ett väl iiirättadt
jordbruk, utan ock öfning i haridlaget och verk-

iiäi-

genhet antingen i Satagunda Öfredels* eller nägot
nat Hårad, vid allmänna landsvågen ,

eller ock nå-
got dcrifrän; fÖrmcnande Herr Kapin att K. H. Säll.
Jkapet ej allenatt i bebällningen af Ahlmahfkä Fon-
den fkuile hafVa crforderlig tillgang pä medel tili en
flik (lörre gärdshahdel, litan ock i att genom Sällfka-
pets kloka och verkfamma tillfyn öfver Egendottiens
behöriga fkötlcl, afl..'ftningen deraf (kiille fullt fva-
ra emot de dera använda koftnader;

Oå Förf. föreflagit blott ett tnindre hemman för i frägä
varande undervisnings-anftalt, bar det fkett tili följe
af den i allmänhet fä nyttiga regeln, att gä Varfamt
tillväga med alla nyä fflretag, och att börja i fmätt.
Set mah att Inrättningcn vinner bifall öth förtroen-
de, och att den förtjenar utvidgas * fä förmodar hari
att K* H. Sällfkapet med tidcn, och fedan Sållfkapet
af flere ars erfarcnhet fått lära, huru en llik anftalt
afven i ftort ählagd, båft och fäkratt bör handhafvas,
lätteligert (kali kuntia j åtminflone Utan förluft, om ej
sned fördel, det haO ville hoppa*, förfålja det förft
inköptä och federtnera ofelbart itiycket förbättradc
hemmanet* för att ,i det ftållet köpa en Egendom af
ftörre vidd för en ttörrc och mer utvidgad
anftalt.

Skulle likväl allmänna röftcn genaft förklara fig för eri
ttörre Egendoms - handel, Innan med Ekonomi-Sko-
lans artläggning nagon början göres* och Sällfkapet*
efter omtänkfamt och noga öfvervägande af fkålen
mot och med* fkuile taga patti för ett fädant ttörre
gärds-köpj fä ville hän i fädant fall likväl föreflä*
att med verkftälligbetcn häraf fä länge dröjes, tills
g«nom nägra ars befparda, pck under tiden åter för*
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ftäJligheten af en förbättrad och på godkända teo*
fetilka grunder anlagd huähållnings- nletod.

Fond tili en fådatl undervisnings-anftalt er-
bjuder Äg i det ihttesfe af vid pafs IOoÖ Riksda-
ler, lom årligen tili Sällfkapet konimer att ingå
af Hattaiipää atidrä halfva, efter Ahlölänlka boets
utrcdning öfriga, Köpeikillirig. Med ett, hogft 2
års fammalilägdt Iritresfe tili näAnämnde belopp, kan
deri föreflagna heninians-handein ofclbart verk-llällas; äfveri föni Sälllkapet i de följaride ärens
alltid lika högt irigåellde räntä, Catt ej omnämnä
hemitlatlets egnä afkaftttmg.), bar fäker tillgång
löi- de öfrigä öntkoftnäder, fönl i börjatt förnäm-
llgaft och nödvändigt fördras vid orgäriifationen
at en ilik Läro-anllalt • hvärutöfVer af tamma fond
flöre hundradeRiksdalers årlig behållhihg i alla fall
och otvitvelakligt Ikäll ätefftå, att äfven tili an-
dia för Landtbruket gagileligä företag af Salllka*
pet användas;

C 2 Tellaa
. fintade Intresfen, ett fådanl kapitäl hinner famlas,l*om tili den föreflagna fförre Egendoms - handelri kari
erfordras. Det är af Rikets allmännä pehnirige-ftällj
ning att Förmoda, det Lahdt-egendomar i getncn fko-la efter hand falla i vårde; af hvilken otfak ifaledes
det ej Heller fynes vara åt att bfälka med nagot flags
gSrds-köp; helft deri blifvahde Lärarens och Föte4

ffåndarens danande för åndamålfct, hvartill hari är be-Mmd, i alla fall fofdraf fferö Sfs åtgärcl bch föfbe-
redelfe, bvaremrit de egenteligen fä kallade Sockne-
Jholarnd torde bÖra litan vidare dröjstriål, ätriiihftonc
1233 Socknar pä förfök öfganiferas, fä frariit i de
om Ahlmanlka Teftamentet väckta och Jn päftående
tviftcr nöjaktiijt ilut fnart kan erhållat»
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Teftator förelkrifver blott i allmänna orda»
lag, att öfriga hälften af den behållna Summa
Sällfkapet tili dispolition kan erhålla, bör använ-
das tili nijttiga anjlalter och företag i Landthus•
hållningen , hvarigenorn ja väl tnånga torftiga Jkola
ja tillfäUe tili föytjenjl , och eHiålla ett nyttigt un-
ckrflöd, fanit tillika uppmuntras tili idoghet , fom
pck Foflerlandet och dcfs Inbyggare i gemen vinna
förmån och förkofran . Det aakommer fåledes på
Sällfkapet att pröfva, hvilka flags ekonomilka an-
ilalter kumia i längden blifva för Landet de meft
bätandc och förmånliga? och hvilka fäledes pä
fondens bekoftaad helli och fÖrft af Sällfkapet
måga företajgas? vid hvilken pröfning det, efter
ali niin öfvertygelfe, fnart niutie bekräfta llg, att
af alla de mått och utvägar Sällfkapet Vili taga
tili vår Landthushålliiings verkeliga och varakti-
ga båtnad, ingen enda på långt när fkall medfö*
ra det gagn, och l'å fäkert och fnörrätt leda tili
ändamålet, fom en efter folkets lynne och behof
väl inrättad Åkerbniks-Jhola.

Ali förbättring, den må fökas 1 hvad yrke
eller näringsgren fom helli, mäfte genom upplys-
ning och undervisning förberedas. Villfareifer,
ovanor och fördomar målte befegras, innan en
bättre och fundarc öfvertygelfe kan få rum; och
äfven denna bättre öfvertygelfe mäfte ftärkas och
grundläggas ien oftridig egon erfarenhet. Hvil-
keu annan viig fom helli man med en tillämnad
reformation ville företaga, fkall nödvändigt mer
och mindre mifslyckas, och Sällfkapet, med ali
fin goda vilja att leda vår Alimoge tili ett klo-

kare



kare och gagnoligare. hushållningsfätt, hafva flu-
tcligen föga eller intet i hufvudfaken uträttat.

När Ynglingen dercmot i den ålder, då får*
domen ej än hunnit rota lig, eller vanan blifva
andra Naturen, ej allenaft får undervtsning ooh
öfvertygelfe om en bättre arbets-metod, utan ock,
i fammanhang mcd en efter hans bcgrepp och be-
ftämmeife afpasfad teoretifk undervfsning, får
tillfälle att med cgna ögon fe fördelarna af ett
klokare hyshållningsfätt, fanit tillika handledas
ocll öfvas, att med förbättrade redlkaper, och i
en annan ordning än den vanliga, förrätta alla
vid Landtbruket förefallande göromålj få fkall
hän ej allenaft mcd klokhet och öfvertygelfe, å
den jord hän framdelcs kan få att odla för egen
del, vidtaga ett förbättradt åkerbruksfätt, utan
ock fortplauta detfamma på barn och grannar,
ioni af hans rad, och framgången af hans förftån-
diga ärbetsfätt, upprauntrade Ikola långt fnarare af
honom, än af någon Ståndsperfontaga efterdo-
men i fin hushälluing, och en fäker grund fåle*
des läggas tili en efter hand allfc mer och mer,
äfven bland Allmogen, fig utvidgande håg, att
förbättra Finlands Landthushållning k).

Å en fådan Sällfkapet och defs dispofition
tillhörig egen jord verkftällas äfven lärapehgaft

C 3 de

Ä) Hcrr Kapit. Griptnlerg bar j anladning bäraf yrkat,
att cndafl unga Bondföner, fom vore berättigade att
efter Föräldrarna tilltråda hemmanshi uket, ber.de på
tjenligt fätt i<srm:"s, att tili denna undervisning fig
inlinna, då af fattiga Legodrångar ej vore den upp-
olTring att förvänta, att dc i liete år utan lön viti»

5= ö7
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4e ftörre kärr - uppodlingar, Teftator Allmogcn
tili underyisning och efterfyn fqrefljigjt; da dercs
mot de af honom likaledes förflagsvis omrörde
Fors -rensningar, fynas kurina, tills yidare, från
Sallikapets lida inftällas.

Det
flg yid ett flikt Inflitut uppehSlla, Mrefläende i of*
vanberörde affeende, att, ”dä Skolan komme att tilis ’undervisping öppnas, (kulle flerrar Paßorer peli
~S iåndsperfqner, i yisfa bellämda Socknar , af Säll-
”fkapet apmodas, att jgepnpi väi länppeliga förettäll-
’’ningar föka förmä Sockneboerne af iipe medlempiav
”iitfe pcb väljä en ung Bonde - fon och framdclcs”blifvande Husbond? , känd för befkerdlighet och go-
”da feder, gpdt förllåpd, fl.it ocb arbetsdrift, att til(
”nndervisniog yid depna Skole fig infinna, fanit att
’’få yäl tili uppmuntran fom erfättning föt hana upp*
”offradp tid, igenom ett fammanfkott af g Skill, p5”hvarje Manta!, för hvapt Sr hän (ig der uppebSller,
”gifya hpnpm en fkålig belömng. Pc tuella Socknar
’’åro öfver pcb otnkring IOO;de Mantal, af hyilka ett
”fådant farnnianlkptt komme att utgöra en anftändig
”lön. FS hela Maptals - heruman finnas; de flefle äro,
s ’halfya, fjcrdedclar och derunder; afgiften blefve fä-,
"des ganfka obetydelig, och med ali den pginbet fom
”olyckligtvis är rådandc hos Allpiogen att antaga få

propofitioner, hoppaa man 1 ikväi att de
”kunde förmäs häruti ingl, Desfe Lärlingar borde
”yid återkomften ifrän Skolen ej allena medhafya och
’’till ortena allmänna efterfyn kunna uppte alla yid
9, Skp!an aptagne och brukelige redfkap, helli af dem

förfärdigadc, få att de deras famnianfättning,
”niek nik och nytta omltändcligen och ipllruktift kon-
**de belkrifva, dem fom det åftnnda ppdervifa och in-
”öfya att fådana göra och tili bruk. anyända, utap
’*ock förmäs att den dem undervide Husbällnings-me-
”tod i de hpfyudfakeligafle delar genaft yidtaga och
?,införa. På det den nya Hoshållnings-kunfkapen mä
”fä myeket mera hos d«m rotas, peh fler» års eriä*
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Det iir ock i en fådan Skole-tmftalt, fom fkio
Jcelige Drängfogdar, Kättare peli Inlpcktorcr med

C d fram-

”renbet hinna ftadga deras öfvertygelfe om nyttan,
”torde väl vara båft , om de vid Skolan qvarblefve i
”fyra år, mcn under tvä ma ingen aftardas; och dä
”ändteligen förfta omgängen Lärlingar komme att af-
”gå, kunde ätef ifrån andra Spcknar nya i ftället an-
”tagas, hvarmedclft kunfkopen blefve efter yifs ord-
”ning jemnt utfpridd.”

Förf. inftkmmer perna i den önfkan , aft da i fråga ya-
rande Ekonomijka Skole - anftalt framdeles kan kom-
Ina i gang, atminflone förmögnare Bonder kunde för*
tnäs att, pä egen bekoftnad , läta helft dcm af lina
Såncr, fom fkola blifva Husbönder, ftg af famma
underyisning begagna! äfven fom Förf. lika med Hcrr
kapitcnen lifligen önfkar, att Socknarnes Allmoge
kunde förmås , att af god vilja nSgot tili de utkora-
de Lärlingarnas underhåll bidraga; men tviflar dock
niycket om framgången af dctta förftag bos en Me-
pighet, fotn. än länge fkall byfa det cnvifafie mils»
troende tili alla nya och ifrän det vanliga bpsbäLU
pingsfättet afyikande inckttningar. Statsverkets bi*
träde är 1 denna väg an mindrc att påräkna; och Bil-
markfka Teftanients - medlcn, af hyilka fierr Kapite-
nen likalcdes föfmodat något underfiöd kunna ccbål-
las , hafya än , och torde äfven framdeles få , en helt
annan beltåmmelfe? Förf. ville ej hellcr att anftalten
blcfve exckifif, blott för blifvande Flusbönder och
hemmansägare, eburu den förnämligaft fynes böra å-
fyfta deras undcrvisniiig; pian tror att åfyen goda
GårdsfogcW och tjenftcdrängar, likväi pä omtänkfam-
me och förmögnare Posfesfionalers egen bekoftnad,
bar både kunde och bordp uppammas , fom feclan,
förnämligaft pu Ständsperfoners egendomar, blefve-af
förträffclig nytta. Förf. tror (ig ej fiellpr hafya (käl
att förmoda, alt tilloppet af lärgirlgc, Stminftone ej
5 början, fkall blifva la ilort, att endalt Sf blifvande hus.
könder plats i deuna Läro-anftalt fkulle böfa förbpbSlUs?
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ftamgång Ikola danas, da omtänkfamma Egendoms-
herrar, pä fin bekoftnad, kumia dit förfända unga.
och muntra Bond-drängar, att i en rättfkaffens
Landtlkötfel både undervifas och inöfvas, för att
vid återkomften tili Herregården kanna, på fätt
fom vederbör, föra ett Gärds-arbete.

Tili och med de Tjenfte-drängar, fom vid.
ett fådant Skol - heniman komina att arbeta för
Srslön, Ikola draga märkelig båtnad af b.vad de
under fin tjenftetid der fätt fe och utöfvä, och
äfven i lin niän, fedan de tjenften lemuat, biclra-
ga att i Landet utfprida bättre metoder o6h hän*
dalag i Finlka Bondens hushållningj att e] omuära-
na den verkaa och uppmärkfamhet ett fålunda be-
arbetadt hemmans förmånligare afkaftning nödvän-
digt mäfte åftadkomraa å den näftomkring bcläg-
na eller förbifarande Allmogen, och det efterdö-
me man deraf fmåningom Ikall taga, att på flere
flällen i Landet införa en likaledcs förbättrad ar-
bets-metod.

Jag har med fiit föreflagit ett Bond- hennaan
af vanliga förmäner, och med vanliga utfkyldcr
belaftadt, tili det fäJt, hvarpå Sällfkapet borde
vifa, hvad hvar och en flitig och omtänkfam
Landtman x fin väg kan uträtta. Säterier, Ruft-
häll och Frälfehemman innehafva gemenligen ej
allenaft • förmånligare clem af ålder tillydande å-
gor, utan ock hvarjehanda andra fördelar och
privilegier, fom Rikets öfriga fkattlkyldiga jord
mäfte umbära. Den högre grad af odling och at-
kaftning, fom förenärnnde privilegierade lägenhe*
ter kuuna bringas tili, vcrkar fåledes ej få myc-

ket
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ket pä Krono - ooh Skatte - bondcn tili Hans upp-
inuntran, fom då hän får le, att ett hemnian af
allcleles famma natur och belkaffcnhet fom lians,
lika få vai kan förbättras, och med måttcliga
omkoltnader bringas tili en högre bördighct.

Flere inkaft oeh betiinkligheter kunna vai,
vid förfta påfeende af faken, våekas emot denna
af mig välment foreflagna Låro-anflalt, vid hvars
verkftållande och handhafvande man torde förutfc
få många fvårigheter och möjeliga mifsbruk, att
man, deraf Ikrämd, kanlke fluteligerr fkall raifs-
trötta ora- både möjligheten och nyttan af hela lÖ-
retaget? Men då ändamälet, för hvilket Sälifka-
pet hufvudfukHgaft nitällkar, nend. Finlka Bon-
dens handledning och uppmuntran tili en både
inera klok och mera driftig landthushålhiing, nöd-
vändigt och i kraft af ijelfva fakens natur, päkal-
lar en fådan åtgärd, hvilken ock derföre längft
för detta hos de Hella andra Europas upplyfta och
för Landtbrukets uppkomft nitälfkande folkflag
blifvit vidtagen, och med allmänt både gagn och
bifall forgfälUgt fortfatt; och SälUkapet äfven,
enligt framledne Asfesforen Ahlmans teftamenta-
rilka författning bör, få vidt möjeligt är, för ja
för utvidgandet af nyt tig upplysning bland vår
Allmoge i de angelägnafte ftycken af en förftån-
dig landthushållning j få tror jag -SälUkapet vara
få fkyldigt, fom berättigadt, att tili fortgängcn
af en fådan undervisnings - anftalt med allt alf-
vare bidraga. Då Aika foretag annorftädes halva
hait framgång, vet jag e], hvarföre de nödvän-
digt hos ofs Ikpla mifsiyckas? Och viif man klen-

C 5 mo-
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mocligt, af farhåga för hyar och en i början mö.
tancle fyårighet, affiå ifrän företaget och fullbor-.
danclet af en god fak, få vore, enligt en lå o-
Jycklig grundfats, bäft att Sällfkapet genaft ned-
lade hela fin befattning, och fåge kallfinnigt all-
ting hädanefter fom härtills gå fin yanliga gång,
Utan möda, drift och ihiirdig omtanka har någon
fak af vigt alidrig iin blifyit uträttad; och det eg-
nar Sällfkapet, hvars yerklämhet måfte utvidgas
nted defs tillgånger, att, utan vidlyftiga omfyep
och betänkligheter, vidtaga ett fteg, fom på en
gang ger tiilkänna både öfverläggning och alf-
vare att göra något verkeligt och varaktigt föf
Finfka Hushållningens uppkomft /J.

För

t') Mot förenämnde anftalter har äfven den belänkligs
het blifvit uppkaflad: Huruvida de i hela lin vidd
mä låta förena fig mcd Teftators ändamäl, dä hän ut-
tryekeligen vägrat gifva de omförmäldta Soekne - lä-
rarne boltällen på Fondens bekoftnad; hvaraf få ledes.
Jälteligen kunde dragas den följd , att äfven den tili
anläggapde af en ekonomifk Skola föreflagna Gårds-
handeln vore ftridande mot hans affigter? Men dä de
af honom anordnade Soekne-fkolar aro af en helt an-
nan art, och af en heftämmelfe, fom fvarligen kunde
Crnås, om Pedagogerne fäftades vid visfa boftäUen ;

var ett förbud af Teftator, att gifva dein liika ho-
flällen, ofelbart både nödigt och vålbetänkt. Men
da den ckonomifka undervisnings ■ anftaften dercinot
pödvändigt måfte S ett visft flälle fixeras , och tili
defs fullkomnande är lika oundvikeligen nödigt, att
teori och praxis 1 ofkiljaktigt famband förenas; få
måfte majJ, för att vinna ändamalct, äfven nödvän.
digt vilja mcdlen, och fäledes vara betänkt på att

• anlkaffa en landtgård, ftörre qller mindre, allt efter
det ptnftåndigheterna kuntia medgifva, för att dymc-
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För att åtminftone gifva anledning tili den
n ilmiarc undedokning jag af full öfvertygelfc an-
fer faken förtjena, bar jag trptt ntig börä med*
dela Sälllkapet minä oförgripeliga tankar ora vcrk-
ftälligheten af en anllalt, fom, en ging lladgad
pch fullbordad, fkali blifva en fruktfam pkmt-
Ikola för uppväxande upga och fkickiiga Landt-
brukare bland Finlands Allmoge, pch kaniko tjc-
na tili anledning och möniler, att framdcles i kn,
dets öfriga provinfer göra flere dylika tili vårt iandU
bruks uppenbara föidel ledande inrättningai;?

Förfta liigan häryid, blir naturligtvis den;
Hvilka kunjltaper bör man Joka , att vid ett fådantundervisnings- verh hibringa de Lärlingar der kun*,
m infinna fg? Och den andra dernäft ej mindre
angelägna: Hunt bör hela daym anflalt Ja inräU
tas , att den både i teoretifkt och praktijkt affeen,

de fvarar emot Jitt ändaniål?

Att Ekonomien, fåfom, vettenfkap betraktad,
måfte hafVa lakia pch påhtcliga grunder att llöd*
ja ftg tippa, är oftridigt. Desiä grunder böra fö-
kas i Natural- Hifto.nen, Fyliken, Chemien, Ma,
tematiken och Ars Vöterinaria. Men fom hvar.

ken
delft komma i tillfälle att verkflälla C n ?nrättn?ng\fom fynes lofva vår' Landthiishållning lä myeken ochfäker bätnad, De omkollnader Fprf. hJrtill företla,
git, (kude ej heller kornina att utgå af den tili Sock-ne-fkolarne af Teflator anvifta Food en, fom för fittparäknade behof hei och hallen, cnligt Teflamentetsförefkrift, ma användas, ulan af de medd hän anda,
gh för andra i Landthushållnaigen nyttiga jorctag ,yid hvilkas dispofition hän ej gjort något

a förbchåll/
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ken vara Bond-drängars mlndve öfvade tanke-för-
måga, elier den koria tid de kurina halva alt för
fin ekonomilka upplyening använda, tillåta dem,
att i förenämnde Vettenfkaps-delar göra några e-
genteligen lärda elier grundeligare framfteg; må-
lie väl den undervisning dem derutinnan kan gif-
vas, fträcka lig endaft tili de i landtbruket och
allmänna lefvernet nieli nyttiga, fanit för deras
fattningsgåfva uppmjirkfamt afpasfade ftycken, dem
de, utan vidlyftig teoretilk underbyggnad, endaft
på det meft enkla och praktilka fätt, måga få
begrcpp om.

Säledes måfte man i Naturai - Hiflorien innc-
hålla nied hela den Vettenlkapliga klaslifikationen
af Naturcns alfter, för att lemua rum endaft ät
ftrödda anmärkningar öfver en och annan del der-
af, tili bmk och användande i de angelägnafte
ftycken af vår Landthushållning. I Zoologien t.
ex. mä Eleverna lära kanna få väl de tama hus-
djurens Jynne ocli natur, de förniånligafte fätten
att fköta dem, och den nytta man af dem kan
hämta, fom ock de hos ofs befinteliga viidet cljurs
hiftorie och hushållning, den nytta elier Ikada
de kunna göra ofs, famt de behändigafte fätten
att fånga och utöda dem. Det famma gäller äf-
ven om fåglarm. Amfihierms och fijkarnas kän-
nedom fynes deremot höra tili de för en Bondc
mera umbärliga kunlkaps-ftycken 3 allenaft man,
hvad fifkerierna angår, ej förgäter de nödigafte
anmärkningar tili fredande af fmå-filken, och de
bäfta fätten att inrätta hvarjehanda tiikeri-rcdlkap.
Af infekterna och mafkarna böra de kanna få väl

de
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de fkadbliga, hvilka ej fällän, mer och mindre
fördsrfva Bondens utfäde, gräsväxt, plantcringar,
fruktträn, matvaror, husgeråd och boniagsram,
jemte de fäkrahe mcdlen att forekomma dcras u-
Verkaa; fom ock de fä i den cnfkilda hushåll-
ningen egeilteligen nyttiga af dennä djur-klafs,
hvariblånd Hiet , och dels fköt[el, ingalunda mi
forgeätas.

Växiriket fynes dock pakalla Landtmannens
förnämha uppmärkfamhet. Haa bör oundgängeli-
gen kanna åtminftone alla de för värt kiimat läm-
peligahe fädes-arter, ej blott tili dcras utfeende,
utan ock tili dcras horre eiler mindre fördelar,
den olika jordmån de kräfva, och dcras färlkild-
ta odlingsfätt. Likala nödvändig är kännedomen
af gräsflagen, få väl de bättre fonvfämre, tili dc-
ras horre eiler mindre nytta i utfodringen, den
olika jordmån och odling de fordra, och hvilka
af dem i fynnerhet förtjena att i den artificiella
ängs-kulturen användas. De för plantagers an-
läggande tjenligahe växter, fåfom ock i träd-ocli
kryddgårds-fkötfeln allrnännah förekomniande träd
och buikar, få vilda, fom fruktbärande, racd hvael
vid deras uppdragande och ans hufVudfakligaft
kan vara att iakttaga, Ilvärjehanda Ikid- och röt-
frukter, med flere aildra i hushållningen och mat-
redningen meh gagneliga växter, må ej hellcr
iorbigås; äfven fom af VildtväXandc örter de i
fynnerhet förtjena att kännas, och med Finfka
namu betecknas, fom äro af någon färdeles me-
dicinlk nytta för mennifkor eiler bolkapj likale-
des färg- växter, ocli fådana fom i mifsväxt-år
kunna tjeaa tili nödbröd, hvaribland Isiands-mos-

fan 3
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iän, öch dcis beredning tili en fvjhd och välfma-kelig fpis, påkallar en egen uppmärkfämhet.

Mineralogien åter bör gifva Lårlirtgarna fäker
kännedoni af de förrtämlta jofd-arterna, och fät-
tet att pröfva öCh hrikiljä deni, ockfå i deras fle-
jfehanda bländiiihgar j äfVeri fom en Landtmän bör
lära kiihrtä de allnlännaft hos bfs förekönnnande,
och i ett eller ailnat ekönomilkt afleende nyttiga
ften-after* llvariblahd kalk-ftenen öch defs rätta
behandlande vid kalk - tillverknillgen* ingalunda
må glönnnas. Bland Metallerna ärö jern - och
koppar-malinerne de nödvåndigäfte i vårt larid att
kannaj dock hufvudfakligaft de forra, antirigeii
de då fmnas i Berg ellet i Ijöar och myrdr, jenv
te körta underrättelfer, huru de böra profvasj
flrtältas, och tili brukbart jerrt förvandlas.

Med undervisnirtgeii i de egenteligen få kai-
lade Fyliika och Ghemifka Vettenlkaperna niålte
jnan, för öfvan ariförde orfaker, gå iin fparfam-
Inare tili väga, ehurit ockfå nyttig cii grundelh
gare infigt i desfa kunfkapsdelar kuhde vara för
en mer upplyil och täiikande Lahdtbrukare. För
vara Bönder deremot fynes det i denna väg vara
nög, då inail ger deni några allnlamla begrepp
tir Mekaniken, kanfke med änledning af Pplhems
bekartta Mekanifka abc, öm hälftången, viggen,
blocket, donikraften, vindfpelet, äfVert fom om
grunderna tili qvarnars, kärrors, plogais, och an-
dra Landtmanna - redfkaps förltåildiga fammaiifätt-
hing-, förklarar för dem hvad vid äfvägningar och
yattuledningar nödvändigaft kan vara att iaktta-
ga, famt handleder dem att kanna, huru öl- och

brätm*
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brännvins - profvare böra riyttjas. Visfa ftycken af
Meteorologien, med bifogad undcfrättelfe om luf-
tcns, varniens och köldens färlkilda verknings-
förmåga på kropparnas antingen utvidgande elier
fammandragnirtg, elditiiders inriittning tili möjeli-
gcn ftörlta vedlparirlg, vattnets upplösning i dun-
ller, o. f. v. jemte det enklalte af läran om Ba-
rometrar och Termometrar, något om Magneten
och i fynnerhet om Elektriciteten, för att kumia
gifva döm begrepp öin ålkan öch ålkledare, m. iti.
linge vai ej heller gerna förbigås, helli en fådan
kännedom af Natureii tillika failriolikt Ikulle hjel-
pa dem af med myckeri bland våf Allmoge än
rådande vantrö och vidikepelfe*

Öin de, mer genom någfä korta och enkla
feglor, famt praktifk handläggning, än enligt
llrängt Chernijka grundfatfer, ytterligafe lärde lig
att pröfva och urlkilja färlkildta flägs vattcii, och
i fynnerhet Ikiljaktiga jord-arter j kanna de bälla
hletodernä vid Pottafke - och Saltpetter - Harts- ochTerpentin, Tjäru- och Kimröks - famt Tegel-till-
verkningar- äfyeri fom hvad vid deras vanliga
liushålls-värf i bakning, brygghing, brännvins-bränning, fmöf-kärning och 011-görning, färg-hing, lädef-garfning, o. f. v. Kari vara att huf-
vudfakligaft iakttaga; få torde hela deras kun-fkap i Chemieri kuntia inlkränkas inom nällnämiv
de gränfor?

; .Lika måttelig och infkränkt målle äfven denMatematijha uridervisningen blifva. Då de af A*ritmetikeri lära lig att räkna quatuör Spccies, ochriågot af Regula de kanna eri enkel bök*
föring
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toring öfver inkomft och utgift i ett hushåll,
och defsutom fatta grunderne för ytors ocli foli-
da kroppars beräknande; fanit af Geometrien och
Landtmätcriet få mycketj fom fordras för att ined
ked eller rep kumia uppmäta, och i Visfa tegar,
tunne - eller käppland, tkifta ett jordltycke, för-
flä en Geometrilk Karta, fanit, något få tiär åt-
minftone, pröfvä och kontrollera en Lalidtmätare-
förråttning, få må man vara nöjd med deras fram-
-11 eg i denua kunlkapsgren. •

Ilögft nyttigt och angelagct andteligen Vore
det iifvcil för vara Landtraän, att erhålla under-
Visning om de allmännalle 80/kaps - fjukdomar , få
Väl tili deras kännemärken, fom botemedel och
öfriga hehändiingslått, i hvilken väg få myeken
ökunnighet, fördona och vidlkepelfe cän råder hos
vår Bonde, hvars dyrbaralle egendom likväl of-
tali är hans ladugård, men den hän icke dello
mindre, ofödtåndig och handfallen, få forglölb
lemnar tili rof för hvar och en både tillfällig å*
komma, och allmännare härjande bolkaps-pelt.

Sedän nu Elcvcrna i alla' förenämnde Lär*
domsltycken förvärfvat llg.de inligter, hvars och
ens fattnings-gåfva och vcttgirighet kunnat med*
ge, må undervisnijigen i den egchteliga Landt*
bruks - Vetten/kapen företagas, enligt den Handbok
Sällfkapet förmodeligen fnart för vår Allmoge tili
delta] behof lärer utfårda, tili hvilken Lärobok
dock an fom ett Bihang fyries böra fogas någoft
kort underrättelfe om Skogs•Jkötfeln, i hvilket lift-
nämnde angelägna ftyeke af vår Laudthushåll-
ning Sälllkapet likväl i lin om famma Läroboks

för-
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författande utgifna Kungörelfe ej älkat någon o»
gentelig undervisning.

Men under det man fåledes föker bibringa
Vara unga jordbrukare de för dem i deras yrke
nyttigalle och nödvändigafte kunlkaper, må man
ingalunda glömma deras Seder, och den kärlek de
böra hyia för Rc.ligionens heliga grundfatfer, ut-
Om hvilka ali annan vishet, och alla öfriga jor-
dilka tördelar, i det hela få föga båta ofs. Jag
tar det väl för afgjordt, att de vid fin ankomft
tili Skolan kanna på vanligt fätt fin Chriftendom;
men dels för att allt djupare i minnet fäfta hvad
de i den vägen lärt, dels för att utvidga och re-
da deras begrepp i Salighets-läran, blir det nö-
digt att, åtminllone någon timma hvarje Söndag,
tala xned dem öfver desfa angelägna ämnen, för
att dymedclft ftadga deras vördnad för Gud, för
Religionen, för Öfverhetens bud och Medborga-
res rättigheter, vifa hvad närä famband det ur
emellan en fann Gudaktighet, och flit och idog-
het i hvars och ens jordilka arbete, lifva deras
känfla af famvete och plikt, och framför allt til-
lika uppmuntra dem tili en glad och villig utöf-
ning af Chriftendomens gudomliga förclkrifjgy.

Utöfvcr den kunfkapskrets jag fålunda bjudit
tili att utftaka, lärer man i den af mig föreflagna
Åkerbruks-Ikolan hvarken kunna ellerböra fträcka
den allmänna undervisningen ? Faftmer torde mån-
gen påftå, att jag redan fordrat för många och
för fvåra förberedelfe-kunlkaper af vara tili be-
grepp och eftertanka gemenligen få flätt inöfva-
de3 och för den praktilka deien af Landtbruks-

D vet*
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vettcnfkapeii egenteligeil beftämde BöÄd-gösfkf 1)
fom, ja nier xnah på en gång vill lära dem, (ko*
la lära defto mindrc, och läledes för le la ändamä-
let af fiil viltelfe vid denna undervisnings-an-*
ftalt mj? Tili Sällfkapets upplylla pröfmng öf-
Verleilinar jag emellertid att antingen infkränka el-
lei- Utvidga de granför för undervisningen jag före-
Aagitj äfven fom jag förnlodar, att livar och eli för-
ftåndig Lararej under utöfniugenaf fitt kali, bäft (kali
kurnia fe ‘och erfära, hväd hans Lärliiigar måga
vara i iländ att bära, ellei- ej, och derefter iV
dan vifligcn lämpa vidden och metoden af fiuä
föreläsniiigar £

Sedän Sällfkapet, efter moget öfvervägaiide,
närmare beftäilit, hvad och huru myeket af de e-
genteligeil få kallade hjelp- vcttenfluiperna borde i

den
ni) Rland dem, fom yttrat en fådan farhäga, är och

Herr Kapit. Gripenberg, hvars i detta affeende gjor-
da anmärkning fiSrtjcnar att hei och hällcn anförast
”F(Jr min del håller jag före, att ju enklarc dennl

kunde anfl&llas, ju mera den tcoretilka
”kundb riktas ät Bondens yrke och med den praktifka
”förenas, deflo mera hidroge den tili ändamäl.et fom (6-*
”kes, neml. egenteligen att bibringa kunfkap i Hus*
•'hällningen, Utan tvifvel fkulle Väl Bondens begrepp
”mera hidas och upplyfas xgenöm fårvärfvad inligt utl
•‘Hiltonien , Geografien , Gconietfien , räkna, f6ra Bok,
”lkrif\a tili ftil och famftiahfåttning, kähnedorti af La*
”gar och Författningar och de deruti ftadgade un-
•Merfäteliga och medborgerliga. fkyldigheter och rät-
”tighcter: men om desfa kunfkaper Ikola verka tili
”hans gagn och förädling, få de ej vara alidelcs in-
”lkränkta eller fuperficiela: handledningen dertili fkul-
”le borttaga myeken tid f6r den undervisning, fom o-
”lkiljaktigt hörer tili den 1 jorden arbetatide Bondens
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den nya Ekoriomifka Skolän föreftiillas, vore drt
ändteligen i flere affeettden högft nödigt, att en
Lärobok både på Sverilka Och Finfka fpråken för-
fattadesj fom innehölle åtminftone utkaftet tili fö-
feläsningarna öfver alla desfa färfkildta lardoms-

D 2 äm-

s,behofj och fom endaft lärer vara SSUfkapets före*
”mål? De antagaride Eleverne borde vara etnellan ig
*’och 30 firs älder, det vill läga deras tafkafte arbets-*
’*alder, då de fom bäft beböfde vänjasi tili flitig, a.
”förtruten, ifrig och ihärdig arbetfamhet ut&n Ikons-
”mål; en egenlkap hos folket här ttppe 1 landet nog
”faknad. Att i en fådan tidpunkt* igenom dageliga
”föreläsn!ngar ifrln ittorgon tili qväll, f&t hela den

årsliden förfätta dem uti ett beqvämligare
’’letnad, fom fä litet kommer Öfverens med eri idog

yrke, och dermed fortfara i fyra år, fruktac
”jag hade tnindre förtoånliga följder, och Vote att
*’timkapa något kanfke flugare faft ej alltid funda
, 'tänkare, meri mindre dugeliga arbetare* Af fådan.s,anledning hemftäller jag, ©m icke förelasningarne
”kunde minfkas tili endaft tre mlnadef af Sret* ncnil»
”r)ecembef, Januafi och Februari, och dl ej mef ätt
’*4 timmar tvä dagaf f veckan. Den Öfriga tiden föa-

jag nogfamt kunde anvåndas pl ett fatt # fora
”tjente bäde tili nytta och praktilk tmdervlsning, fl-
,’fom tili Gödfel-ärirnisns famling, blandning och he*
'Vcdcirlg, Lin och Hampas rengörning, Terpentin,
”Ha.rtS, Kimrök, Potfalke, Saltpettef och Tjäru dels
”tillredning, dels ämnens anlkaffning , Handfågens bruk
’’till rnarigfaldiga behofver, Slöjde - ämnens aplkaffan-
’*de m. m. För öfrigt torde igenom uppbyggeliga
'♦och muritiande famtal och fötklatingar vid alla fö-
”refallande tillfällen och göromål, deras begrepp kuh-ana upplyfas, redas och ledas tili erforderlig grad af

och ali för dem nödig teori.”
Förf, har i anledning af desfa erinringar trott fig bö-

ra tillftyrka K, U. Sällfkapct alt, Sttninftone i böt-
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ähmen, och det få enkelt, begripligt och pöpir-
liirt, att Eleverna, fedan de en gång lemuat Sko
Jan, deraf mätte halva en låker och lätt fattlig
hjelpreda att framdeles erihra fig-, hvad de un-
der fin iärö-tid omftändeligare af fin Larare fått
höra och inhämta.

Men an återftär otvifvelaktigt det vigtigalle
flyeket af hela förllaget att öfverväga och utreda:
Hunt neml. denna ekonomilka Läro-anftalt få må
inrättas, att den både i teoretilkt och praktiikt
affeende kau fvara emot fitt andamål?

Förfta uppmärkfamheten fäfter fig naturligt-
Vis Vid den peikon, tili hvars vård och öfverin*
feende ett fädant Laro-verk fkall anförtros, och
hvilken jag äfven förmodar, åtminftone i borjanj
få lälige ej Lärlingårnas ahtal är defto ftörre, en-
fam fkall kumia hinna med ali den befattning jag
ef honom ville aika?

Det forftås af fig fjelf, att lian, Utah ftadga
Och renhet i fina feder, bör äga ej alienaft en

fä*

jän, infkrånka det vettenfkapliga af den ekonomilka
undervisningen inom trängre grånfor, än hän dem
i det föregående uppgifvit, och att fåledes låta Ele-
Verna l(tfa mindre, och verkfiulla mer» Att likval
blott under de 3 egenteliga vinter - månaderna fysfel-
fätta dem med läsning, fynes åfer p 5 andra lidan va-
ra nSgot för litet? Efter l'6rf:s tankar kunde än der-
utöfver åtminflone Visfa tidet af November oeh Mars
mänader äfven ä läfe - Och Ikrif* öfningar användas.
En klok Förefiåndare kimpat lig dock härutinnan ofcl-
bart efter omftändigheterna, få att than ej fynes be-
höfva med nägra allmänna rcglor fådant i förväg no-
gare utftaka.
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fäker och grundelig kunfkap i alla de ftycken,
hvaruti hän framdeles fkall lina Elever under vk
fa, jemte håg och fallenhet, att på lämpeligafte
fätt bibringa dem desiä kunlkaper; utan ock en
praktilk erfarenhet åtminftone i de vigtigafte de-
lar af vår Landthushåflning. Hän bor vara Fin-
Ika fpråket få mägtig, att hän både i tai och
fkrift kan ftg väl och redigt deruti uttrycka, kan-
na Finland» färfkilte Provinfer tili deras olika na-
turs-förmåner och hushållningsfätt, famt genom
erfarenhet och umgänge vara bekant med ioikets
lynne, fördomar, hemfeder och hvarjehanda nä-
ringsfång.

Tili desfa kunikaper malte haa handledas och
bildas, ej blott genom ftudier och bokläsning, u-
tan ock genom en noga och grannlaga uppraärk-
lamhet å Ikickliga Landthushållares af både teo-
ri och erfarenhet godkända fätt att fköta iitt
landtbruk, och, hvad än öafkejigare vorc, genom
egen utöfning af hushålls-vettenfkapens förefkrif-
ter, genom ekonomilka refor både i Sverige och
Finland, och ändteligen genom ftändiga umgän-.
gen och famtal med erfarna och för fitt yrke ni-
tifka Landtbrukare, få af Ståndsperfoner, fom
bland Ijelfva Menige Man, i hvars krets maa kan-
fke oftare än det i allrnänhet fönnodas, träffar
upplyfta och tänkande mäti, fom, genom en lång-,
lig erfarenhet och handläggning vid Landtmanna-
arbetet, kömmit tili refultater, hvilka undfallit
den mcr upplyila och teoretilka, Landthushållarens
vppmärkfamhet.

P 3 En
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En man med alla desfa inflgter och egenlka-
per torde väl ej vara få lätt att påfinna; men
antingen bör hau vara fådan, eller ock är det
bättre att alldeles umbära hotlpm. Jag niilströ*
Itar likväl ej om raöjligheten att anlkaffa, eller
åtnrinftone Imåningom bereda en fådan Lärare,
allenaft.han vid den poft man ämnar honom,
kan erhålla nödig bergning, ocb delsutom utligt
för framriden tili någon än bättre och törmånli-
gare mkomit. Det torde fåledes ej vara för högt
tilltagit, om jag fåfom års-arivpds för honom i ett
för allt föreflär 300 Hiksd., ucom fria boningsrum,
med ved och varma, mjölk tili husbehof, och
något fmått dertili af trägårdens afkallning? Fin’
ge hän derjemte Kongi. fuDmakt, med karakter
t. ex. af Lektor, Öfver-Infpektor, Ekonomie-Di-
rektör, o. f, v, jemte förfäkran om beibrdrau eK
ter viis tjenftetid tili någon lörraånligare för ho’
noin lämpelig beftällning, fedan hän tili Sälllka’
pets nöje, och med Allmänhetens bifall, det ho’
nom anförtrodda Läroverket väl föreltått, få tvif*
lar jag ej derpå, att ju flere fkicklige perfoner
torde fig tili en fådan tjenft anmäla, da Sälllka-
pet vore i tillfälle att bland dem väljä den fkick-
ligafte, fom, med det underftöd Sälllkapet kunde
linna för godt att honom bevilja, ej allenaft vid
Akademien i Åbo, famt Veterinär - Skolan i Ska-
ra, kunde förtfätta de för hans blifvandg yrke
nödigafte ftudier, utan ock genom refor, få väl
i Sverige fom Finland, fullkomha lina inligter bå-
de i Natural -Hi (torien och den praktilka Landt-
hushållningen, tili hvars utöfning hän fluteligen
kunde föka fig tillfälle hos någon ftörre Posfes-

fio-
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fiouat och Ikicklig Landtbrukare i Finland, fom ffir-
niodeligen gerna i fådant ändajnäl fkulle emottä-
ga, och ett eller annat år öfver hos lig behålla,
en man af få befkaffade partier, och fådan be-
flämmelfe?

Då Sällfkapet ändteligen funne tiden vara
inne, att tili AUmänhetens tjenft öppna Skole-in-
rättningen, borde dcn tili handhafvande deraf be-
llämde perfonen, fedan hän offenteligt, och tili
hans blifvande yrke lämpadt lörhör i Sällikapet
undergått, hos Kongi. Maj;t i nnderdånighet an-
mälas tili den omfönnälta fullmaktens crhållande,
famt derpå förfes med en omftändelig Inftruktion
eller Reglemente, i affeende få väl å undervis-
nings- verket, fom hemmans - förvaltiungen, öfver
hvilka begge ftycken gemenfamt hän komraer att
halva det höglta öfverinfeendet,.

Så väl genom månadteligen tili Sällfkapet
ingifyande räkningar och berättelfer, pm hvad
hvarje dag både i och utom Skolan blifvit för-
rättadt, fom vid årfigen, i några af Sällfkapet der-
till Deputerade Ledamöters näryato, anftällande
Examina och beftgtningar, kommer hän att för
fin förvaltning redovifa; äfyen fom att ftälla lig
tili efterrättelfe, hvad Sällfkapet, i anledning af
fådana föregående underfökningar, kan linna för
godt att, för verkets beftånd och förköfrän, Irani-
deles tili efterlefnad fallllälla.

Skulle hän, emot förmodan, belinnas förfum*
lig och elterlåten i fina Ikyldigheters fuligöran-
de? eller pck egennyttig och oredlig vid gårdens

D 4 och
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och defs revenuers förvaltning, och hän på jke-
ende erinrän och varning härutinnan ej vill låta
fig rätta, Ikiljer SälUkapet honom, utan vidare
omfvep och rättegång, vid en beftällning, fom
hän få illa förettår, hvilken derpä genaft med nå-
gon värdigare och bättre qyaliiicerad man kom-
jner att befättas; börande fäiedes Sällikapet i tid
vara derpå betänkt, att alltid hafva i bsredfkap
någon fkicklig man, fom vid den tjenftgörande
Lärarens afgång eller befordran tili någon annan
bättre Jägenhet, kan vara i tillfälle, att den ef-
ter honom ledig blifvande platfcn genaft intaga n).

Tili
*0 I anfeende tili bade mängden ocb vigten af de en Aili

Föreftändare eller Lärare fdrflagsvis åiagdc tkyldig-
heter, bar Herr Kapit. Gripenberg , på 151jande fkäl
yrkat, att antingen den föreflagna arbets - ordnlngen
made ändras , eller ock ätroinftone emellan 2:ne per-
foner fördelas. ”Att om lommaren,” lyda bans ord,
”vara dageligen och ftundeligen närvarande, bäde for
s, efierfyn ocb den praktilka undervisningen, fäfotn o-
*’undgängeiigen fordras, få fratut åfyftad nytta ikall
*’kunna förväntas ; att vinter-mänaderna hvarje Söck-
”nedag ätta timmår om dagen bälla föreliisningar, (de
”6friga tiinmarne StgS nogfamt tili fiitiga befök i
”Stall och Lad ugärd, tili öfverläggningar med Fog-
”de, HushSllerfka och Deja, tili Räkningars, Dags-
”verks-jurnalers, Mänads- rapporters ocb Korrefpon-
”derfens förande): att ätinu dertill alla Söndagar va-
”ra bunden och ockupcrad : att fäiedes icke äga nä-
”gon tid för egen råkning, antingen tili enfkild hus-
J ’hållnings beförjande eller rocreation , g6ra eller ta-
’*ga befök; att fälunda vara uteftängd ifrän n6jet at
’’umgänge med alle andre inennilkor, än de vid Sko-
’’lan lig uppehällande Bonde-gosfar, fom btefve
*’dct enda och fnart trSkiga fällfkap, tyckes blifva

ett tvång och en trötlfam lefnad, fom jag
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Tili en början, och intill dels man om ver-
kets fortgång hinner inhämta närmare erfarenhet,
torde det vara rådligaft, att ej fträcka Lärlingar-

D 5 nas

ingen lärer vilja underkafta fig, under hvad
”vilkor fom helli- 1 anfeende härlill, och om Sjllfka-
’’pct med ogil lande af hvad jag emot en lådan vid-
”ilräcktare veitenfkaplig unriervisning och dermed för-
”knippade trägna föreläsningar anmårkt, Ikulie anfe
”nödigt att utvidga fin omtanka tili Finfka Allmo-
”gens byfsning och upplysnipg, jemväl utdfver hvad
”egenteligen tili Landthushållningen oumbärligen hö-
”rer, få kan jag ej annat än finna för en nödvändig
”fflljd, att tvenne Lärarc måfte antagas,”

”Om S-illfkapet voro lyckligt nog att finna en man af
’'omförmålde bclkaffenhet, fom ville ätaga fig ftyrel.
’’fcn af delta verk , med åtnjutande af 3Oo’.de Riksd.
”ärlig !ön, anfäge jag för min del honom vara allu
”för lätt fangen, och ej en gSng fkåligen betald.
’’Hvar och en nagorlunda dugclig ung Skrifvare hoc
”en Domaro, kan med längt mindre kunfkaper, min.
”drc möda, mindre anfvar, och under mycken bado
s, beqvämiighet och ledighet, räkna på deremot fvaran-
”dc fönjenft ,

i fynnerket då jag äfvcn bcräknar ma-
aten: månne man då kan vänta eller begära , att en
”man, fom föril med möda och koflnad förvärfvat
’’ fig grundeliga infigter i vettenfkaper; fom fedan i-
”genom refor och erfarenhet befordrat deras utveck-
’’ling; fom måfte redan vara kommen tili ftadgad äl-
”der och mogcnhet; och fom fkall hafva färlkildta
”härtill behöfvcliga ej allom gifna egenfkaper, luter
”tå(la fig tili en poft förenad med anfvar, trägna
”ocb ej fynnerligen roande göromäl, hvarvjd hän bar
”få knapp utkomft, och hvarifrän ej mycket gynnan-
”de utfigt vifar fig för honom tili befordran och lyck.
”ligare omfländigheter; ty hvilken väg kan hau egen.
’’teligen för fig fe gin och öppen, då hän är utom
”alla publika verk, och dä hän är affkild och blir få
”godt fom afvand ifrån alla tili Embetsmanna - klas-
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aas antal utöfver Sex, af hvilka ingen finge va»
ra under 15, och ingen öfver 30 års älder, hvil-
ka vid gårdcn fkulle erhälla fria boningsrum och
fängkläder, jemte i landet vanlig hustnanskoft,
emot förpliktelfe att opi lommaren, utan någon
färlkild derföre erhällande betalning eller dagspen-
ning, deltaga i gårdens arbete, få ofta de dertill
påkallas, fanit att för öfrigt fjelfve befiå fig klä-
der och öfriga förnödeoheter. Men de fom med
egen koft, eller emot någon viis derföre i kon-
tant erläggande års-afgift, vilja fig tili undervis-
nings erhållande vid detta Läro-verk infinna, e-

mot-

*’fen hörande göromSl? Defsutom åt frågan, om ofta
”inträffandc ombyten äro för verket förmanlige, ellet
”o«i ickq nyttigare blefye att föka bibchålla en
”gäng anträffad Ikickcltg perfon? Säledes, om detta.
”en gäng får otgöra ämnet för SälUkapets öfverlågg-
”ningar, hoppaa jag Sällfkapqt med affeende uppå
”åndamälet» vigt, icke genom för Ifräng fparfamhef
”hindrar defs fullbordan.”

Förf, fom blolt af farhåga för en allt för dryg och
koflfam Stat vid den nya Läro - inrättningen , ej vä-
gat förcllå flere än en Lärare att börja med

, önlkar
dock gevna, att K, H, Sälllkapet måtte komma i tili-
fälle att fäfla ali uppmirkfamhet vid hvad Herr Ka-
pit. Gripenberg med få myeket Ikäi dervid anmärkt,
Hinner det hufvudfakliga af Anftalten förft bringas
tili verkßäHigbet, kan ock med tiden blifva «tväg
för defs vidare fullkomnande och utvidgning, och
arbetet, enär fä behöfves, fördelas emellan aine Lä-
rarej hvaraf Inrättningen åfven kan draga den föi-
del, att om endera af dem af fjukdom, eller annat
laga förfall vore hindrad att undervisningen eller öf-
verinfeendet af gärds - arbetet bcftrida, den andra dä
emellertid vore genaft tili hands, att åtminllonc otti
de angclägnaftc göromålen tilis vidare beförja,
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mottagas tili obeftämdt antal, utan att de för en
fådan undervisning hafva att någon bctalning er-
läggaj endaft med förbehåll, att de i utarbetet
fommartiderna deltaga med alla andra Skolans E-
lever, litan rättighet att derlöre något färfkildt
arfvode fordra j Ståndsperfoners barn från denna
arbets - fkyldighet kanike undantagna, i händelfe
fådana, i affeende å den teoretilka underyisnin-
gen, Ikulle fig vid i fråga yarande Läro-verk
inftälla?

De fom åftunda att af denna Läro-inrättning
fig begagna, anmälas i Sällfkapet, förfedde med
vederbörliga Prefte-bevis om fin ålder och infigt
i Chriftendomen, äfven fom om beikedligt och
fedigt uppförandej hvarpå Säilfnapet fig i vanlig
ordnjng utlåter, om, och på hvad vilkor, den e*

na ellei andra ma antagas? Under 2, och öfver
4 år, mä ingen vid Skolan förblifva. Skulle vid
anftällande års-Examen någon af Eleverna befin-
nas vara antingen få trög tili begreppet, och o-
hågfam att Jära, att inga vidare framfteg af ho-
nom kuuna vara att förmoda, eller ock få vanar-
tig tili fina feder, att de öfriga Lärlingarna kun-
dc löpa fara att af honom förderfvas, Ikiljes hän
genaft vid Skolan, för att lemna plats åt en bätt-
re artad yngling.

Ifrån den tiden om höften, dä marken få
tillfryfer, att man ej mer kan röra i jorden, bör-
jas de dageliga Lektionerna, ifrån kl. 7 om mor-
gonen, och fortfättas tili kl. 5 e. m. 2:ne mid-
dags - tiramar undantagne. Hvarje Lördag repete-
ras och examineras i hvad veckan öfver före-

ftällt
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itällt blifvit, och om Söndagen kateketiferas öf*
ver Chriltendomen och lefnads- plikterna. Qväl-
lar och mornar användas tili flitiga och uppmärk-
famma bcfök i ftallet och ladugården, famt de öf-
riga timmarna tili öfning i hyarjehanda flöjde-ar-
beten, fåfom finida, fmckra, fvarfva, göra hjul
och andra vid Landtbruket erforderliga åkdon och
redfkap, förfärdiga allehanda för anfpannet tili
den vanliga kör - redlkapen nödvändigt fadelmakarc-
arbete, göra Ikor, binda not, o. f. v. få att den
nationella ofeden, att handfallen och fysflolös tili-*
bringa de långa viater - qvällarna, åtminllone ej
vid detta Läro-vcrk må få inrota lig. För att
få mycket mer uppmuntra Eleverna tili fkicklig-
het och Uit i desfa flags yrken, borde ej allenalt
allt hvad de fålunda på desfa mellantider förfär-
diga, tilihöra dem, fåfom deras enfkilda egen-
dom, utan ock lämpeliga belöningar defsutom ut-
fättas for dem, fom vid de århga Examina kun-,
de framvifa de Hella och bäft förfärdigade flöjde-
arbeten; äfven fom det tili Läriingarnas inyfvan-
de i liika göromål vore nyttigt, att ej allenaft
Drängfogden, utan ock Torparne på gården, vo-
re derutinnan få kunnige, att de, emot någon
derföre erhåliande drickspenning, kunde gifva E-
leverne i den vägen bäde undervisning och hän-
dalag. Men ilode ej denna flags högll nyttiga
undervisning genom näftbemålde perfoner att er-
hålla, målle väl en färlkild och för detta y-rke fkic-
kelig Redlkapsmällare anfkattas, fom på mellantider-
na kunde fysfelfättas med åtlkilliga andra vid gården
förefallande Timmerkarls- eller gröfre Snickare - ar-
beten, ellervidtifket. i trägärden, o. f, v.

Så
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Så fnart åter det egenteliga jordbruks-arbe»
let om våren kan bÖrja, och in på fena höften
fortfara, bÖr denl lemnas tillfälle att lägga hand
vid alla i ett gårdsbruk förefallande göromål,
hvarjemte redfkapens både fammanfättning och för-
delar, tillika med rätta handgrcppen och grunder-
na tili den vidtagna arbets-metoden, mäfte af Lä-
raren fä tydeligen för dem förklaras, att de fin-
na iig öfvertygade om företrädet af det vid går-
den bfukeliga, ehuru för dera kanfke ovana ar-
bctsfättet, framför det vanliga, famt de fel nnder
hand anmärkas eller rättas, fom de otvifvelak-
tigt i början Ikola begå* tills de fmåningom hin-
na vanja fig vid ett bättrc handalag. Två å 3
dagar i veckan, i fynnerhet då regn och oväder
intraffa, fynas emellertid, äfVen fommar-rnånader-
na, både böra och kuuna användas tili de vanli*
ga Lektionernas fortfättande, med färfkild upp-
märkfamhet åt de olika vid hvarje årstid i åker-
bruket, ängs- och trågärds* fkötfeln, husbyggna-
der, med flere andre i Landthushållningen före*
faliande göromål.

Under det Ldfe-Öfningarnä fålunda äret of*
ver mer och mindre träget fortfara, mä Skrif-öf-
ningarna ingalunda förfummas, utan Eleverna hvar-
je Lektions-dag tillhållas, att få väl bilda och för-
bättra fin handftyl,»fom ock att öfva fig i förfat-
tandet af korta ikrifteliga utkaft i hvarjehanda för
deras yrke och tanke - förmåga pasfande ämnen;
hvaraf de vid mångfaldiga tillfällen i fammanlef-
naden (kola draga den väfendteligafte nyttaj att
ej här ytterligare omröra den färdighet de bor-

de
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dc förvärfva fig att föra en kort juihal Öfver da-
geliga görornål, äfven fom ett enkeli Hushålls-
konto öfvor inkomft och utgift, hvarom jag re-
dan i det föregående korteligen erinrat.

och oaktadt få många flerfaldiga
göromäl kumia vara att fköta, Ikola dock visfa
mellamider och lediga timmar förefalla, fåfom i
fynnerhet å Sön - och Helgedagar, fanit hviloftun-
•derlia å arbetsdagarna om fommaren, då Elcvcr-
na pfi egen hand Ikulle kuuna fysfelStta fig med
någon för dem tjenlig och nyttig iäsning, alle-
nait dem anlkaffades böcker, fom vore lämpade
efter dcras begrepp och deras behof. I fädant af-
feende borde genom SälUkapets förforg förft en
Läfcbok för Menige Man på Finlka fpräket for-
anftaltas, fom innehölle dels Biblilka, dels andra
l,PPÖyggeliga och moralilka Berättelfer, Fabler
och Sauital i hvarjehanda nyttiga ärnnen ur Na-
turkunnigheten, Fyfiken, Hiftorien och Sedolä-
ran, tjenliga att både ftada och uppiyfa deras för-
fiånd, och att tillika böja deras hjerta tili kariek
lör dygd och en fann Gudsfruktan-

Dernäft vore det SälUkapets omforger ej min-
dre värdigt, att gifva vår Finlka Allmoge ett kort
Sammandrag af de alhnänna Stadgar, fom beftäm-
ma Bondens borgerliga Ikyldigheter och mängfal-
diga Iftgifter In väl tili Kromin och Staten, fom
tili Kyrkan, Prellerlkapet, Soldaten, Landtmäta-
re, m. 11. andre högre och lägre Tjenftemänj
äfven fom ett fyllematilkt utdfrag ur de fornämfta
än gällaude ekonomilka Författuingar, färdeles i
affeende å Landtbruket, och vara derraed få närä

fani-
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famnianhängande Storlkiften. Okunnig om alla
tlesfa niångfaldigå Förordningärs iimehäll, är Bon*
den, chura i det hela ofkyldig, dock mer än en
gång blottfiälld för vådan att behandlas fom Lag-
brytare, att ej i laga ordning fjelf kuntia bevaka
fin rätti, och att fäledes blindtvis nödgas kalla fig
i handsrna på oredliga öch egennyttiga Sakförval-
tarc. Hade haii deremot tillgång tili en Lagiani-
liug på modersrnålet af tiaftomförmäici art, den
lian med egna Ögon kitnde läfa, och med vanligt
metihifko - förllånd begripa, få vore ntånga ore-
dor, många onödiga procesfer, inycken iörlorad
koftilad och tidfpillan förekomne, och Landtman-
nen fkalle hellrä, tili fin och Statens llora
fördel, uppölliä den tid åt filt jordbruk, fom
hän nti förgafves, och ofta i lideriighet, förnö-
ter på kofifamnla reior tili Domare, Fogdar och
Advokater, vid Härads * och Lagmans-Ting, Ä-
godelnings - Och Syne *Rätter, med flere dylika
för hans pung och feder lika vädeliga famman*
konlfter. En fådan föreflagen Lagfaraling vore
derföre lämpelig att hafva tili hands äfven vid
Åkerbruks-Inftitutet, der Lärlingarna vid lediga
Itulider vore i tillfälle att denfamma for lig fjelf*
ve genomgå, och lålunda familiarifera fig med
forfattningarna, dem de fom Jordbrukare, och
kanlke äfven fom blifvande jordägare, framdeles
ovilkorligen böra åtlyda.

En elier 2 dagar i hvarje fommar - måfiad i*
från Maj tili och med-Oktober bör Läraren, med
alla Eleverna, göra tili fots exkurltoner kring
gårdens få in - fom utägor,' äfven i Ikog och af*

lagä*
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lågsnare utmarker, för att derunder gifva dera
tillfiille, att ej allenaft få mycket båttre lära kan-
na de i Hushåliningen och allmänna lefvernet
nyttigafte växter, jord- och ften-arter, utan ock,
att mcd förftånd urfkilja de få tili åker fom äng,
ellcr betcshagar och nya torp-anläggningar, tjen-
ligafte uppQdlings - marker, ge förflag tili hvarje-
lianda förbättringar å de redan under gården in-
hägnade agor och lägenheter, pröfva möjligheten
och utvagarna att atleda vattnet iirin lanka än-
gar, kärr och infjöar, biträda för ölnings fkull
vid afvägningar, famt vid en och annan inliilg-
nads geometrilka aitattning, utmärka i fkogen det
för hvarjehanda behof tjenligalle flöjde - virket,
Och, med ett ord fagdt: lära och oiva fig, att
alldrig tanklöft, utan med en alltid vaken och
fysflofatt uppmärkfamhet, öfverfara den mark man
tili bruk och dispofition erhållit.

En gång hvarje år i flutet af Jimi, eller her-
jan af Juli månad, anftälleS med Eieverna på den
dag af Sällikapet dertill bellämmes, och fom i
bockne-kyrkan Söndagen förut kungöres, ett of-
ienteligt förhör, i närvaro af 2;ne ifrån Sällfka-
pet dertill deputerade Ledamöter, hvilket förhör
ufven ortens få väl Allmoge, fom Ståndsperlöner
äga rättighet att bivifta, då Lärlingarna komina
att göra redo få väl för hvad de året öfver lätt,
räknat och Ikrifvit, fom för den inligt och får-
dighet de både i de egentcliga Landtbruks - göro-
målen, och afven defsutom i hvarjehanda Slöjde-
yrken hunnit fig förviirfva, då de fkickeligalte,
llitigafte och befkedligalle erhålla ej allenaft often-

teli-

\
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teliga loford ocli lippmuntringaf j utan ock iärrt-
peliga, cfter liVars bch ens flit och framfteg af-
päsfade, bclöningar:

Vid famala tillfälle öfverfes äfvell af Depu-
terade Föreftåndarens års-räknihg, tillika med ali
gävdens åbyggnad och Inventarier, äfven fom i
fynnerhet alla gården underlydande in - Och utä-
gor, för att erfara hyad linder årets förlopp kan
vara tillgjordt tili deras förbättring, och huru vi-
da inan hunnit med förelkrifna nya uppodlingar.
I famräd med Förcftåndarert göres derpå utkaft
tili nafta årö arbete, och de dels
delis uppodlingar och byggnaderj föm derunder
komina att företagas; hvaröfver vederbörligt In-
ftruraent författäs* fom af Deputerads j jemte vid-
fogad berättelfe om förloppet af hela förrättnin-
gen, tili Sällfkapet inlemnas, Och derpå af Sali*
(kapet underfökt och godkändt, kommer att tjenå
tili rilttelfe för riäfta års på famma fätt och i lika
ordning Ikeende reviliom

För att få niycket bättre befordra framgån-
gen af underVisniugen vid denna, på nältomför-
mäldt fätt organiferade, Läro-anftalc, blir äfven
iiödigt, att undef hand dit förlkaffa ett efter be-
hofvet iämpadt Naturalie - Kabinett, iiinehållande
hufvudfakligaft de naturens alfter, fom för Lär-
lingarhe äro de angclägnafte att kanna , deribland
äfven hvarjehanda iådes-arter, och andra i Låndt-
hushållningen nyttiga fröu, prdf på de båftå for-
ter iin, harapa, humla, potäter, m. flj hvarje-
handa torra och tili llöjde - arbeten tjenliga träd-
flag, rötjtcr, o. f. v. iärgftofter, kådör* oliot,

•» imed
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nled flcra andra preparater, fom för en Landthus-»
hållare konna vara nyttiga ätt kanna; defsutom nå-
gra för den praktifka Landtbrukaren i fynnerhet
nödvändiga Fylllka, Chemilka ochMatematilkalnftru-
mentet; ett litet förråd af någrä vid de Chemilka
förföken behöfliga falter, fyror och andra reagen-
tia; äfven fom af de mot förefal lande Bolkaps-
fjukdomar bäft bepröfvade

<
läkemedel (och kan-

lke deftill ett litet Hus-Apotek för Lärlingarnas
och öfriga Gårds -• folkets behof V), en famling af
modeller å de vid Landtbruket förmånllgafte ma-
chiner, redfkap och kördon, eller hvad an bättre
vore, alla desiä Itycken, kanlke af Eleverna fjelf-
va, under Lärarens tillfyri, efter gifvit modell,
i ftort eftergjorde; flerehanda Timmermans, Snic-
kare, Svarfvare, Sadelmakare och Smeds-verktyg;
famt ändteligen ett litet Hand-Bibliotek tili Lä-
rarens tjenft; för att lätta de framfleg hän dage-
ligen’ äfven för egen del bör göra i de för hans
yrke gagneligafte vettenfkaper; hvartill fom ett
bihang,- och med affeende å Lärlingarnas behof,
kimde fogas de få för dem fämpeliga Finlka töc-
ker' vi hafva att tillgå, och kanlke äfven för en
eller annan vettgirig ynglings enlkilda undervis-
ning ,■ ett par Glober och några Land-kartor, åt-
föijda af de i Tabellarilk förni bragta Geografilka
och Hiftörilka underrätteffer, dem jag redan i det
föregående för Barna J lkolarne föreflagit?

Sedän jag fålunda korteligen an för t det för-
nämfla af hvad jag allfett böra vid den föreflag-
na Äkerbmks- Ikolan i undervisnings-vägen före-
tagas, återftår det endaft, att i lika korthet upp-

ge
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ge minä tankar, burn Och på hvad fätt det vid
gården, och älVen för Elevernas inöfvande uödi-
ga Landtbruks-arbetet fä må inrättas, att (obe-
räknade de färfkilte oniköftnaderne å Läro-verket.,
hemmans - afk alini ngert för öfrigtj och få fnart dc
nödvähdigafte byggnader ooh ameliorationer föril
t>ch frriåningoni hunnit förrättas, ej allenalt må
förflå tili klarerande af gårdens årliga utgifter, il-

taa ock derutöfver gifva en årlig behällning tili
Läro-verkets underftöd.

Så fnart handein oiri ett fådant hemrrian jag
i det föregående föreflagit, blifvit afflutad, och
vunnit laga kraft $ m<ålle af visfe Befigtriingsmän,
deni Sälllkapet deftill utnårriner, en noga och upp.
märkfam fyh ariliällas öfver ali gårdens få väl å-
byggnadj loni tillydande ägor, i ariledning h var-
at ett general-förflag uppgöres öfver ali antiu-
gen gönafl, eller efter hand nödig blifvande ny-
byggilad ,■ öfver de fepåratiöner,' loin emellerti I
kumia lyUas nödigä, Och i fynnerhet öfver alli
de förbättringar fä väl åkerbrukct, fam ängs - ii-
dugåfds- och Ikögs - fköt tel n nödVändigalt tarfv.ij
vid hvilkeri Syn, plailens utftakande tili en köks-
pch frukt- trägård ingalunda må lörgätaä. Detta
förflag, nied åtföljande' Geometriik Karta öfver
hemmanets tillydande ägor och iägenheter, jemtc
pian - ritningar tili byggnäderne och trägärden,
Underftälles derpå Sälllkapets oinpröfvande, fom,
i anledning deraf, fafllläller d,m allmanna och ly.
llematilka pian både vid byggnaderna oCh det e-
genteliga jordbruket, fom Sälllkapet allt framgcnt,
ia i alfeende å Skole - inrättningens behof, fom

£ 2 , Landt-
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Landthushållningens förbättrande, viil fö)ja och
iakttaga.

Hufvudperlönen vid verkflalligheten af alla
å gården förefallande arbeten, blir Rättaren eller
Drängfogden, hvartill nödvändigt mu 11e utfes en
man af bepröfvad erfarenhet och drift i Landt-»
Ikötfeln, famt bcfkedligt och redligt uppförande,
fom, under Lärarens hufvud - infeende, kommer
att utföra, hvad, enligt Sällfkapets förelkrift, å
gården bör uträttas', och af hvilken få väl Ele-
verna, fom gårdens öfriga kanna tiira
metodeina och handlagefc i alla förefallande hus--
hälls-fysflor. En fådan kari, dä hän fvarsgod
kait erhållas, måfte genom få göda vilkor faftas
Vid fin plats, att hau gerna och nitifkt, i en följd
af år,. mä tili InTätfningefts fullkomnande' och
gårdens iörbättring medverka, enligt den en gång
trtftakade, af honom fattade, Och redan endels
verkftällda arbets-planen.

peti ofriga arbets-rtyrkan afpasfas efter det
fiVarje år tillgörande arbetets mängd och belkaftem
het, famt det biträde derVid af flere eller färre
Elevef kan vara att påräknaj äfven fom löne-
Vilkoren, fåfom af mångfaldiga omftändighcter
beroende, än mindre i förväg. kuuna beftämmas.

For ladugårds , och de flerehanda
fommar • fysflor vid Landtbruket, fom äfven af
qvinnokönet kuuna beflridas, fordras en Deja och
en Piga dercill, hvilkas lön, äfven fom äliggan-
de Ikyjdighcter, framdelcs må närmare fallftålJas,

Alla
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Alla både Drängar öch. Pigor få matredning
vid gården, dels af orfak, att folkef j det öfra
landet ogcrna ejnotfar visfa för apet faftftällda
mat-perfedlar, eller la kaiiad Stat, dels ock för-
ty, att ett antal Elever i alla fajlj på Inrättnin-
gens bekottnad målte befpifas. för hvilken mat-
lagning, äfveu loin för ali öfrig tillfyn vid den
jnre hushållningen å gården, (iom i allt bör va-
ra få ordentelig, att den för Eleverna mä kunna
tjcna tili lärdom ooh efterfynj, en kunnig, ftad-
gad och belkedlig Hushålledka mäfte anlkaffas,
om hyars blifvande lön och befattnjng likaledes
framdelcs ma öfverenskommas.

Tili ftallet och ladugården anlkalfas tade dra-
gare och bolkaps - kreatur af de bäfta dlag, fbm
möjeligen erhällas kunna, få vai tili gårdens c-
gen båtnad, fom för att raedelft goda hingftar,
tjurar, baggar och galtar, fom tili tjenllgörning i
granngärdarne upplåtas, I'mäningom förbättra af-
vein äfven j näftomkring liggande trakt af lan-
det, hvarjemte ali forgfiillighet derå bör använ-
das, att en fålunda förbättrad race, gcnom god
ans må bibehållas, och Eleverna tillika fäker kun-
fkap bibringas om en på förberördt fätt bättre in-
rättad Ladugårds-fkötfel.

De åkerbruks- och trägårds - rcdfkap, famt
kördon, man af håde teori och erfarenhet härtills
för de bälla erkänt, ijiföras vid gården tili be-
fländigt bruk, intill dels nägra än bättre och be-
qyämhgare tili äfventyrs må kunna påfinnasj hvar-
öfver, likafom öfver alla andra vid gården befin-
feliga Inventarie - perfedlars vård och förbättring

E 5 efter
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efter omftändigheterna, Drängfogden, under för»
pliktelfe af anfvar, nogalle tillfyn haller.

Så härutinnan, fom i allt öfrigt, hvad på
Hans ätgärd kan apkomma, är hän pliktig att Fö-
reftåndarens bud och befallningar horfammaj äf-
ven fcm äter, under arbetets verjdlällighet, Ei
leverna, ej mindre än Drängar och Torpare, haf-
va att Driingfogdens förelkrifter fig tili ofelbar
efterrättelfe Uralla.

Hvad för öfrigt i flerehanda mer och mindre
vigtiga ekonominia affeenden, yid i fräga yaran-
de anftalt kunde vara att påminna och tillägga,
går jag med Uit förbi, tili defs Sälllkapet öfver
de redan framftällde betydligare frågor hinner
latta och afgifva något beftamdt yttrande. Är
jag lycklig, att för det hufvudfakliga i mitt för-
flag vinna Sälllkapets uppmärkfamhet, kumia alla
ölriga mindre vigtiga omftändjgheter, efter Sälb
fkapets tippi yllä godtfinnande, pch framdejes upp-?
nående erfarenhet, närmare faftftällas. Äbo 'den
l Maj 1802.

J. TF. N G STRÖM,

Svar
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Kongi. Finfka Hushåilnings * Sållfkapets
framllållda Fräga:

fJuru hbra tie Ahlnianjkci JSockner, Skolarne
heljl peli låmpeligofl inrattas , fhr att md
piinfta mhjliga kojlmd bajl peli fullkamligajl

Jvara emät fitt åndmnål? m. m.

M

J\coe Bonsdorff,
7'heol. Ljccnt. och Adjunkt viel Åbo Akademi,

fanit P-yrkoherdp i Pikis,
■■■ m. ii .i l i ! I f IH, linani i li nin i —-■-

Vbi confulueris , mature faäd opus ej}. s ai, ll’st i U 3.

Så ädelt peh för vårt Tidehyarf hedrande det
är, att fkänka lin uppmärklajnhct peh verk-

iamma åtgärd tili lltt Foilerlands upplysning, la
nddvänc}igt blifver det älyen att, tyU lå ftort än-
damåls yinnande, anyända de lannalle medel.
Nyttan at la väl dep aUniänna, (om enlkilda upp-
fpftran bar väl aldrig värit milskänd eller nekad,
men utj til}änipn)ngen nier än myeket förfelad.
Sallan halva verkliva kunlkaper med den drift

E 4 blif-
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blifvifc utfpridde genpm de vanliga mindre Läro-
verken, fom man hade bort förmoda; oftall har
tiden blifvifc förfpilld uti qnyttiga öfningar för
ttiinnet; och den dyrhara tid, fom fkplle i fyn-
nerhet uppoffras tili det funda förftåndets daning,
bar förlVunnit under tvångets, förfummelfens och
|ellya fördomarnas välde. Utom en mödofaip, ja
äfyen ohegriplig och fvår, handledning i Chriften-
doms-kunlkapen, bar linnet fällan fått fysfelfätta
% iped de få kallade verldflige Vettenlkaperne,
lika fom det icke fqrdrades af Chriftne i allmän-
het att äga förftånd, eller ock deras förhållandefåfom mennifkor vore ftridigt med det högre el-
len' andeliga, hvartill Refigionen leder. Qneke,
ligt är, att denna fördom lagt hinder i vägen för
alla medborgerliga kunfkaper. Men desfa hinder
Itä icke merå i vägen; ty utan fara för federne,
erkänner man fig genoru lin beftämmelfe tippipä-,
nad tili den plikt, att med förnuft och piptanka
äfven Iköta fina timmeliga fördelar. Utan förebrå*
elfe Ikall man då yäga ej allenaft ett fqrflag, \i-
tan ock vänta en fnar fullbordan af Skole-inrätt-
ningar, l'om ppptaga underyisnipgen i Hvisjvdls-
läran ibiand andra fina föremäl. Namnet efter en
förtjent Medborgare, Herr Asfesforen Ahlman,
Ikall ti liika med denne mannens fört jenft af un*,

derv-isningen i en frarptid, äfven nppmuntra an-,
dre tili att, med fannna verkfamma uit, förtjena
fina lamtidas ocii efterkommandes yällignelle.

§. 1. |nnan man kan uppgifva fättet, kuru
de Ahhnanfke Skqiarne böra inrättas, måfie pär-
mare iörklaras, hyad man af en Sockpe-Ikola for-

drar ,
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drar, cller hvad clcfs Hndamål är. Defs egen na?
tur beftämmes efter mennifkors allmänrjafte behof
i den dagliga fammanlefnaden, famt deras vanli-
gafte tillfällen, att tili nytta för llg qch andra
anväpda lina kunfkaper. Vår vid mognare efter-
tanka ännu oöfyade och enfaldiga Finfka Allinogc
kau ingalunda ledas tili fanima odlade begrepp,
fom en rpera upplyft, antjngen inom eller utorn
vårt Fädernesland. Hyfsningens gång är iångfani,
och förftåndets ftyrka är icke lika hos alla. Mett
bar är icke fråga om hum mycket, ntan hvad e-
genteiigen en rpedborgerlig upplysning innefattarj
ty lika litet mängden af fagar, af konft-ord och
fpitsfundiga frågor eller pnqeffökningar utgöra en
.verklig undervisning i allmänhet, kan man pck
jcke föreftälla fig någon luit upptäqdas hos Me-
nlge Man, ait vinna för lig eller fipa barn få o-
nyttiga kunfkaper. Andamälet för Sockne - och
Land-lkolar kan icke elfer vara, att bereda ung-
domen tili de högrc Läro - läten och Embeten i
Staten, emedan dertili fordras långt högre och
forgfälligare beredelfe, I'ådan nemligen loin yid
de allmänna Skqlarne och updervisnings - verkeu

ehurq dock det bör medgifvas, att ett för-
ligtigt vai bör yid en Land-rlkola göras af fädane
ämnen, fom kunna anfes fkicklige, att tili de
ftörre Läror verken förfändas. Allmänna Medhor*
gerliga kunfkaper ärq de egenteliga fåremålen för’
lä väl den enlkilda uppfofiran fom Land-lkoiar-
ne, Underföker man alltlä hvad det är, fom men-
nifkan i det Medborgerliga tillflåndet oumbärli-
gen behöfyer, för att kanna lig hugnad af fin va-
relfe, få iämmanlöpcr det tili desiä fem hufvucU

E 5 delari
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delar; i) Kunfkapen af Språk , jemte en felfri öf»
ning uti defs iäsning och fkrifning. 2) Religionsr
kunjliap och Sedolära. 3) Kännedom af de allmän-
najle Naturs,al/ler , och fättet att, genom konftens
biträde, tili fin förmån dem anväada. 4) Menni-
fkans egen hiflorijka kännedom , fanit det allixiänna-
fie af Geogrojien , m. m. 5) Räknekonjlen. Ingen
af desfa delar kan eller bör faknas nti en väl in-
rättad Land-Ikola, och är det ovederfägeligen brilfc
uti fjelfva anläggningen af flere Pedagogier, att
ungdomen blott anyifes tili en mager ftateketilk
kunlkap, med förfummande af de pfriga få ange-
lägna ändamål. Uti alla de förhållanden menni-
fkan vifat lig och finner fig lycklig, bör hon äf-
ven underyifasj och hvilken far ibland den ent
faldiga Allmogen önlkar icke, både för fig och
fina barn, att uppöfvas i de oniformälde kunfkaps-
grenar? Qrunden tili de Ahlmanlka Skolames
inrättning bör derföre blifva den, att utom liis-
ning och fkrifning famt Chriftendoms-kunikap, äf-
ven Hushålls-läran och en kort Hiftorifk anyis-
ning lemnas Skole - ungdomen j ty då man billigt
fömtfätter fåfoin allmänt erkändt, att en ien las-»
ning och fkrifning är det förfta hjejpe-medl et tili
ali underyisningj att det är en förnuftigt anfiälld

fom fkärper ungdomen? minnes-för-
jnågaj och att ingen Chriften kan fakna en tidig
handledning i de enklafle fanningar af den Chri-
ftefiga läran, få kan man icke heller med liknöjd-
h?t anfe, hurudant begrepp hän hyfer om lin
ynedborgerliga förbindelfe, om lagen och menni-
Ikans rättigheter; det fkall blifva för honom nyt-
sigt att kanna verlden eller de ikapade t;ingen,

hvars
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jbiyars kloka förvaltning, honom fålom mennilka
ar anförtrodd. Hushålls - läran i ftna vidfträckta
nien tydliga grundfatfer, aivon fom färdighet i
räknekonften, fkall tillräckligen bevifa iin nytta.
hos Landtmannen, hvars hela lelnadslätt och er-

farenhet bör med kloka anvisningar underllödjas.
Behofvet häraf är få tydcligt, att man icke utan
mifstroeijde för fitt Tidehvarf, fkall föranlätas att
genom bevis detfamma ftyrka.

§. 2. Men om detta ändamål (kali kunna
rätteligen vinnas, bör inrätthihgen ingalunda de-
Jas emellan flere fmärre Skolar, emcdan de både
fordra ftörre kaftnader, pch kunna icke fprfes
med tillräckligt antal lärare. Jag medgifyer de
vanliga PetJagQgjernas nytta och nödvändighet i
flere Sqcknar, men huru mycken flit pch omtan-
ka fkall man kunna vänta hg af en enda lärare,
hvars lön defsptom är ringa, då hän fysfelfättes
dageligen och enfam med hela underyjsningen?
Följden mäfte blifva den, att under det tröttiäm*
ma dagliga arbetet, Hagen för honom fmåningorn
förfvinner, och ungdomens anvisning inlkränkes
inom ftafva och lälä nägra utan-|exor. Erfaren-
heten har detta tillräckligen befannat. Deremot
ju flere lärare fysfelfättas, hyar och en med fin a
beftämda läro-yrken, defto ftörre täflan uppkom*
mer både emellan lärare och lärlingar, och defto
mera utfträckes den gemenfamma nyttan af en,
Land-fkola. Vid den Skole-anliiggnin*
gen behöfver man icke ätnöja fig med att viima
nägra fmå och torftiga afligter, emedan de friko.
ftiga tillgångarne tillåta ofs att önfka en flags f ali,

11 koin*
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komlighet, famt dcrföre utfnma en medelväg e*
jnellan en Sockne» Ikola och en llörro Lärp.in*
rättning, Di* alltfå Kongi, Finlka Hushållnings-
Sällfkapet ibland lina frågor upptagit der); Genorti
hvad for Jlags Lärare undervisningen bör bejlridas ,

få är det minfta man ka» förellä, i min tanke, att
tvenne Lärare , med behöflig utkomh förordnas,
den ena för Religions- undervisningen, utan-läs»
ningen, Ikrifningen och Hillerien, den andrä för
Hushålls.läran, Naturkunnigheten peli Räknixrgen,
Den förre är Kateketjlk, den fednare Ekonomiin.
Under desläs gemenfamma arbete, Ikall man cj
frukta för fedsnad, ovilja, tröghet ellet hvad an->
nat hinder, ioni jkulle hps Lärareu uppkomma;
och i fådant affeende kau man ock lättare viintä,
att Ikicklige ämnen af den Akadeinilka ungdomen
antaga fig desiä beftallningar, i fynnerhet fom det
bör lända dem tili befordran i tjenlle.vägen, Jfr,
vidare Skoi-Ordningen Litt. A. Kap. 3.°

§.3. Språket, hvarpä de förutnämnde kunfkape?
böra bibringas, är otvifvelaktigt få väl det Sven-
ska fom Finlka, Denna blandning, eller rättar®
dettadubbla bmkaf fpråk, ehurn med myeken fvå»
righet förbundit, är dock lå yäl nödvändigt fom
möjligt att lämpa tili ett gemenfamt föremäl. In*
tet qtjenligare förllag kan en gång upptänkas iin
det, att vilja omlkapa AJlmogens fpråk af den
grund, att jära den nägra hyttiga kuqlkaper. Mo*
dersinålct lemnas alldrig, och lika förgafves det
värit, att i de vanliga Apologift.Klasfer yid min»
dre Trivial.lkolar, tvinga liirlingar tili ett annat,
fpråk derföre, att de Ikola iära läfa lin Chrillen»

doni
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oom och något räkna famt fkrifva, blefve det ock
en Uppenbar orimlighet, att i Land-lkolar före-
fkrijfva endaft det Svenlka eller ock det Finlka
ipråket. Allmogens mödersmål i Mesfuby och
deromkring liggande Socknar är det Finfka, meli
du genonl Ståndsperfoner och mflyttade Handtr-
verkare, famt änläggningen af Tammerfors Stad,
Svenfka Ipråket åfveii tili en del kömmit i brukj
följer ofelbaff* att den Ahlmanfka Skolan bör
Upptaga lärlingar af begge desiä tnödersmålen j
för att bercda dem icke mindre tili Lafidthushåll»
niligen än visfa Handtverk Och Slöjder. I grund
livaräf, Skolan alltfä niåfie fördelås i tvenne Klas-
fer, dch Svcnlka öch på det AllmögenS
barri ma ittan förluft af tiden* fom på ett främ-
mande fpråk eljeft användes, kumia inomi den
koitatte tid förlkaffa fig en nödig undcrbyggnad j
famt efter deras laro-års forlopp, lemna rum åt
ändre lärlingar. Lärares derigenom ökta befvär
Kr obetydligt* öch om det äfvett Ikulle medgif-
Vas blifva en följd af efi fådaft Kläfs-fördelning*
få erfätteS det rikeligen genom den ofelbarS nyt*
tan, fom ungdomen derigenom Ikördar/

§. 4. Men då frågän Sr om kunfkäpers ut*
bredande ibland Allmogen, genom en ordentelig
Skola, måfte det antagäs fåfotn ett nödvändigt
Vilkor, att detta ändamål fkall fträeka fig tili ung-
dom af begge Könen; hvad billig grund kunde
man anföra tili det andra könets uteftängande
från en nyttig undervisrxing? Utan att nämna orrt
behofvet af en fann och enkel Chriftendoms-kun-
Ikap, är det en pätaglig fanning, att Hushälls-

lära»
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iäran icke allenalt i defs allmänna gnmdfatfer, u-;
tan i fynnerhet defs praktilka tillämpning, är af
vigt .ooh nödvändighet för detta kön, fom i få
betydligt affeende delar ömforgen om den enlkil-
da hushålinlngen. H liru Ikall eri blifvandc Mat-
mor kurina väl föreftå lltt utari att kan-
na det angelägnafte af ftna plikter; tili hvars upp-
muntrari är det, maa iried få mycken nitälfkan
framliällt behofvet af visfa flöjder, af finare fpå-
nader, väfnader, kulturen af visfa rot-frukter,
lin-handteringen och framför allt Ladugårds-lköt-
feln, fom viti defs riuvarande liatta tillllånd, for-
drär få mycken förnuftig anvisriirig? Det är fännt,
att kloka mödrar kurina bibririgä lina barn de fle-
fta reglor genom lin egen ertarenhetj allmänna
uppmuntririgar Ikola ock lios Alhriogen upptända
flit och omtankä,' att med hväranflari tällä i qvin-
mo-flöjder j men fördömarne äro icke få halligt
utrotade, när ingeri tidig och grundelig underrät-
telfe vinries i den yngre åldern. Sockrie-lkolar
ålyfta i fynnerhet fattigare barns handledning;
förfummas detta i ungdoms-åren, få kan det le-
dermera fvårligen erhållas. Det enda befärade
inkaft eller fvårighet vid ett fådant begge könens
ddtagande i undervisningen, är färan af en tidig
lörledelfe* meri att under en ftändig tillfyn af
Lärare, i eri ålder, hVars menlöshet och okunnig-
het atflår alla förförande tillfällen, likväl blott-
ftällas för eri befarad förvrllelfe, är mera en toin
fruktan än grundad förmodanj ty om vid de van-
liga Skrift - Ikölar och Sockne - Pedagogier detta
icke behofver fruktas, mycket mindre vid en or-
dentelig Skole-inrättning. Åldern för kärlingar

fom
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forri Ikola intagas, bör vara beftämd inom 15 år,
och federnas uppfigt lioga åtfölja alla Skole-öf-
fiingaf. Ordning Och förfigtighet fordra dock, att
hvardera könet af lärlingär bar fitt färlkildta rum,
der de underviias. Skdlle dock Kongi. Finlka
Hushållnings-Sällfkapet linna dettä förflag vara
for Vidllräckt och fvart att verkltällas, eller ock
genom andra inriittningar kunna erfättas, Ikall det
icke fårä min grannlagenhet, att i denna del efter-
gifva. Emellertid är lakert af ytterftä vigt, och få
länge mun intet använder tili qVinno-könets fram-
fida upplysning, Ikall ähdamälet med uppfottrings-
verket blotfc tili hälfteri vinnas.

§. 5. Då det egenteligen är ordningen och
ett klokt användande af de bäfta medel, fom ut-
gör flyrkan uti alla menlkliga inrättningar och
göromäl, bör det få mycket mera iakttagas uti
barna-uppfoftrari, fom mennilkans finnes-förmö-
genhcter folja en vifs naturlig gäng uti fin ut-
veckling. Den mofalilkä bildningen innefattar ic-
ke allenaft öfning for niinnet, fom hos barn mer-
endels är ftarkt, och få mycket mfera' fordrar att
fkärpas, fom minnet är likafora den fkattkamma-
ren, hvaraf mennilkari federmera hämtar grundfat-
fer för lina gernirigar, och ämnen for fin efter-
tanke; utan äfven framfor allt en forgfällig för-
ftåndets och hjertats daning. ju kraftigare och
renare upplysning gifveS förftåndet * ju för-
domsfriare det enkla begreppet ellei' Öfvertygel-
fen är, defto villigare Ikall hjertat blifva att föl-
ja den förelkrift, länningen 1-emnar. Minnet får
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icke uppöfvas på eftertankans bckofhiad, det är,
tHed defs åfidofättaride, iitdh desiä begge förrnö-
genhetef böra uti fin natiirliga förbiftdelffc odlas.
Men da flnnesgåfvorhe hOs barlij äfveil föni full-
vaste* äro äf lå olifca belkaftenhet * och det idkö
kan väntas, att dcn cnfaldiga Allmögens barii
kutina emöttäg» enahähda tindervisning fig tili
nytta, ankommer det nlcil uppå läfares egen Ikick-
-15 g het, att bilda barnens förftånd eiter deräs olika
anlag. Detta blifver af alik eli lärares plikter ,

deh hufvudfakligafte och förfta; ty näturcn fynes
iiog arbeta for minnet, Hien förflåtfdets dahing är
Itppfoftrans egenteliga verk, hvilhet bör med yt-
terllä omforg upplyllas.- Inritttningen af den Ahl-
manlka Skölan fkali alltfå bidraga tili detta ända-
målj genom de vörkfamimfte rtledel; hVaCrtill hö*
rer: 1) Att det klokajh vai göres af lärare. För-*
gäfves klagar tilan på brift i denna väg* ty dä
man uppmuntrar med tjcnliga råd och tidiga an-
visningar, fkali man öfelbart äga tillgång på för-
tjente och tiitifke män, fom dppfylla iin plikt och
famtidens önfkan. Jfr. vidare Biiagan N:o A.
Kap. 3*

2) Åtmen för undervisningen, fä väl i del»
Finfka fom Svenfka Klasfen, böra vara förnuftigt
Valda, enligt hvad i 1 §. redan blifvit drimämndt.
Desfa ämnen äro oek enahanda för begge flag.»
fpråken. Innan-läsningen bör man förutlätta, få»
ioni redan i det mefta * af Föräldrar, i burn fat-
tigt tillftånd de oek mä vara, fullbordady och af-
figten med denna Skola bör icke vara, att lära
dc förfta grunder i innan-läsning, utan att upp-
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öfva deras förltånd. Utan-läsningen bör i Skolen
utan förfummelfe, dock fparfamt, påyrkas.

3) Sjelfva Läro-metoden bör vara enkel, fatt-
lig, bindande och riktad mera tili förltåndet än
minnet. Man fordrar derföre fåfom ovilkorlig
plikt af Lärarne, att de i Chriftendoras-läran med
korta förklaringar uttyda hvarje fråga och fvar,
få att lärlingarne, jemte det de i minnet fäfta de
Ivar, fom Läroboken innehåller, äfven kanna
med andra ord uttrycka meningen; man fordrar r
att den Biblilka Hiftorien för ingen del läfes ut-
antill, utan genom frågor upplöfes; att den Hi-
ftorilka och Geografilka undervisningen, få me-
delmåttig och populär den än blifver, likaledes
förrättas med anftällande af korta berättelfer. Den
barnlliga nyfikenheten kan icke lemna Lärarens fö-
reftällningar i denna del utan uppmärkfamhet, och
Finlka Allmogens iynne tillåter ofs att vänta, det
de ej förfmå några underrättelfer om ett och an-
nat Rike utom Sverige, och få vidare. Och hvad
den Fyfilka och Ekonomilka undervisningen, fanit
fättet kuru den bör för AUmogen göras begriplig och
nyttigf angår, hvilket Kongi. Finlka Hushållnings-
Sälllkapet med Ikäl önlkat blifva utredt, bör man
antaga det fåfom den förfta och allmännafte grund-
fats, att icke genom mindre nyttiga, långa och
abllrakta förklaringar och reglor, utan medelfl: ett
lätt-föreftällningsfätt, tala tili line lärjungars linnliga
fattnings-gåfva. Betraktelferna öfver verlden, na-
turen och alla defs alfter, kunna förbindas med fmå
förfök, exempel och en lländig anvisning på erfaren-
heten. Jordens runda figur, tili exempel, bevifes
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lättaft deraf, att man kunnat fegla omkring hcils
ne, åfk-ämnet af visfa djurs elekrilka art och få
vidare. Den Ekonomilka undervisningen blifver
begriplig, da läraren icke uraktlåterj att på prak-
tifkt fätt upplyfa och bevifa de fatfers
fom hän innom Skolen, i grund af Läroboken,
förklarat. Dertill bar hän, enligt dennä Skoles in-
rättning, vid Hattanpää gärd det bäfta tillfällej
hvarföre det blifver haös ovilkorliga Ikyldighet,
att om fommar-månaderne åtfölja fine lärlingar,
för att f e tillämpningen af Hushålls-reglorne, få
att kunfkapen blifver af clcm finnligt fattad. Nyt-
tan af denila kunlkap fkall äfven fullkomligt fva-
ra emot fitt ändamål; ty fedan Allmogens barn, med
egna ögon fett och erfarit deii ftora båtnad, ett
förnuftigt hushållningsfatt medför, förmånerna af
visfa äkerbruks-redlkap, fättet att odla en annars
ofruktbar mark, famt nödvändigheten af fparfam-
het i hushållningen; fedan de fett Uit och idog-
het med få rikliga belöningar uppmuntras, och
jorden fjelf tackfamt frambära fina Ikördar för den
trefliga odlareny hvad annat än täflan tili lika flit
och otntanka fkall deraf nppkomma, och fmånin-
gom genom den utfprida fig tili deras Fäders
hemvift? Då det är ojäfaktigt, att i ali hushåll-
ning exempel verka det meitä, få målte man kuu-
na tillförfe fig dcnna lyckfiga följd af ett undervis-
ningsfätt, fom tillegnadt Hushålls-läran, underftödes
af de kraftigalte exempel. Hvad vidare Läje-ordnin-
gen beträffar,får jag hähvifa tili biiagan N:o A.Kap.s.

§. 6. Undervisningen bör vara förbuhden med
Sedernas uärd. Om man ej af andra grunderville vid
en ny Skole-inrättning påyrka nödvändigheteh, att
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Ifyfta hjertats bildande, än derföre* att ali klok hu§*
hållning fordrar flit, omtankäj redlighet och ttåndak-»
tighet* la fkulle denna billiga fordrari alltid rättlärdi-
gas. Men famhällets och menlkliga haturens röft för
federnas vård, är ännu mera gällande. Ingen
timelig lycka kan beredas utom dygdens och Re.
ligionens gräns; ingen enfkild välfärd äger rum,
litan i förbindelfe toed den allmännaj Och begge
grunda fig uppå den möjligafte grad at fedelig-
het4 Skulle man då icke med Ikäl fordra 4 att
denna nya uppfoftlings-anflalt fkall blifva en plant-
Ikola för fedeme ? Medlen dertill äro nogfamt
kända, för att ej behöfva här å nyo i lin ftyika
framliällas. Religions-tindervisningen arbetar helt
dch hallit tili det llora ändamålet, dygd och en
fedig vandeb Matte derföre lärare icke utur ö-
giiaiigte lemna den Chriftna Sedoläran i litt prakti-
Ika inflytandej få att, tillika med det de inplanta
i fine lärjungars föritånd rena begrepp uti den
Chrifteliga läran, de ätVen använda alltj hvad I
deras förmåga ftår 4 af egna dygdiga tänkefätt*
förfigtlghet i umgänget, och alfvare i tillfynen*
tili uppfyllande af denna vigtiga Ikyldighet. Di-
fciplinen måftc blifva få väl uppmuntrande fora
beftraffande. Det fednare är väl alltid ett nödfall,
meri dock nödvändigt, det bör icke förfummaS,
men likväl med förnuft och måtta nyttjasj ty de
annu i lafternas irrgångar mindre förledde Allmo-
gens barn förfmä ingalunda en förnuftig rättelfe,
då den tidigt gifvesj och otn någon oart under
ijelfva Skolgången Ikulle lig inrita, blifver den me-
la ett fel hos Läraren* fom icke med varfamhet
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det förekommit, än det bör tilllkrifvas raenfkliga
naturens obändiga art.

§, 7. Vid ftiftningen af en ny Skola, fotn
Ikall omfatta den Ekonomilka undervisningen, kom»
ma äfven tjenliga Lårobocker, att fåfom rätta me-
del anfes. Men här yppa fig vårt Tidehvarfs
brifter mer än mycket, lamt tillika en fvårighet,
att kunna förellå något, fom kunde erfätta den-
famma. Tör hända likväl, att man i visfa affe-
enden (kali (kättä fig lycklig, att redan på mo-
dersmålet äga några lyckliga förfök, och att meden
nitilk förefats, att arbeta för upplyfningens fram-
gång, inom vårt Fädernesland, man icke (kali
fakna alla anledningar tili detta hoppets fraratida
fullbordan, Hvem känner icke den ifver, hvar-
med Pedagogifka lärdomen i våra tider arbetas t
famt med (krifter, ända tili ftörre famlingar, riktas?

Ett förllag i denna del, för vår Finfka AU-
moges odling, (kali då icke mifskännas. Man
foranlåtes att göra det i tveggehanda affeenden,
dels tili lärares egen efterrättelfe, dels tili deras
lärlingars dagliga bruk, Utan att ingå i någon
vidlyltigare anvisning för Skol-lärare, tili deras
daning och beredelfe, må det tillåtas mig, att
korteligen nämna, hvilka böcker de oundgänge-
ligen made hafva och följa, i och för fin läsning
med ungdomen. Uti Chriftendomens Populära fö-
reftällning (kali Koppes Lärobok jerate Grieshachs
Popul. Dogmatik vara, om icke den enda, dock
af de bäfta hjclpredor. I den Biblilka Hi (lorien
må MiUers och Seilers arbeten famt FedderfensExempel-bok icke faknas : i Natur - kännedomen
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böra Martins Lärobok i Natur-läran, Sturtns Be-
trakteller öiver Naturen, Fleifcbers Trägårds-
bok, Ret%ii Iniedning tili Djurriket, Hoffherg
om växterne, ägas: i Hushålls-läran Hagbs an-
visning tili ett väl inrättadt Jordbruk, Äker-
hruks-Katekefen och Almnacken, fani} i det öfri-
ga, Scbrackbs allinänna Hiftorie, DJurbergs Geo-
grafi, Segerftedts Lärobok i Medicinen, Wik-
jiröms iniedning tili Geometriens utöfning, Berg-
klints Sammandrag, famt Andersfons Genväg tili
Räkne-konften, följas fåfotn källor tili den enlkil-
da undervisningen, Deta är i fanning icke nå-
gon öfverdrifven fordran, då ändamålet icke an-
nars kan vinnas, Men hvilka böcker (kola tili
den Finlka Allmogens nyttjande föreflås, bör der-
näft öfvervägas. Näft de vanliga Abc böcker,
hvars praktilka bruk icke kan nekas, ehuru de
tåla förbättring, bör man anfe Bifkop Möllers
mindre Lärobok lalom den minft ofullkomliga, att
kunna nyttjas, tills att en framtid kan framvifa
någon bättre, hvilket icke torde utan grund kun-
na förväntas. För verldens Fyfilka kännedom ä-
ger man redan på Finlka fpråket ett kort arbete,
Huvitus luovufen töiftd , fom tili ära för vår tid,
förlättadt med fnille och grundlighet, kan och
bör nyttjas med fiörfta förmån, Sjelfva fakens na-
tur vilär, att lasningen fom med denna bok an-
ftälles, bör icke fke utantill, utan med förklarin-
gar och tili forftåndets öfning. Skulle lärarea
fjelf, efter en god urlkillning, vilja af de genom-
läfta ämnen uttaga korta fatfer, för att tjena tili
förelkrift vid Ikrifningen, lå förmodar jag billigt,
att kunlkapen i Naturdäran blilver för Allmogens
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barn, famt mänge andre, äfven i en framtid nyt»
tig. Uti Hushålls-läran torde Kongi. Finlka Hus-
hallnings-Sälllkapet jQelf fjiart förfe fin plant-Iko-
la med en kort och begriplig handbok, lamt der-
igeuoni lylla en betydlig brifl j vår Nationella
litteratur. Tills vidare kan ingen Läfebok i Hi-
llerien, Geografien och Räkningen anföras, fom
innefattar det populäraj rnen en Ikicklig Barna-
lärare kan efter egen belälenbet, t, ef af Seileys
Lärobok, upptaga det vigtigalle och tili rättefnö-
re för barnens Ikrif-öfningar använda. Derige-
nom {kali äfven den minfta lärdom blifva för Me»
nighetens barn praktilk, nyttig och uppmuntrande.

§. 8, Skoje-ungdoraens antal torde väl ie*
He ännu kunna bellämmas, nien dock tillåter in-
rättningens ändamål att underföka, huiu långt
inan bör kunna fträeka lina fordnngar, jemte
hoppet om uppfoftringens framgång och Skojans
Verkningskrets, Stiftarens egen afftgt bar värit ,

att Jeinna tillfälle åt fattiga barn tili en fri un-
deryisning, Erfarenheten bar lärt, burn trög ej
mindre den Finlka Allmogen, än flere af mindre
Ståndsperfoner, äro tili kunlkapers inbämtandc,
genom frivilliga uppolfringar; derfqre om någon-
lin man Ikall boppas ett verkfamt deltagande af
Allmogen, i upplysningen? vinnande för fxg och
lina barn, måfte tvenne vigtiga grunder följas,
neml. belöningar och ett fritt underhåll under
Skole-tidenj det fednare för fattiga barn, det
förra för de mera bemedlade, fom kunna med e-
get underhåll vara förfedde, Efter fondens tiil-
gånger antager jag billigt, att minfl 20 lärlingar
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kunna njuta fri förplägning, da den med fparfant-
het och enligt Allmogens okonftlade lefnadsfätt
förvaltas. Frågan blifver då, enligt Kongi, Hus-
hållnings-SälHkapets anvisning: Tili bvilka Sock-
nar iitom Mesfuhy inrattningen bör ftråcka J.ig?
tili hvars belvarande ortens läge fynes gifva en
klar anledning, Mesfuby Socken jemte Tammer-
fors Stad, Birkala, Lempälä och Kangafala Sock-
nar tyckas, fåfom närmalt hvarandra gräniande,
vara berättigacfe att njuta frukten af den ädelmo-
dige gifvarens frikoftighetj men då välgörenhe-
ten utbreder fig, lik dagen,till få vidfträckt krets,
fom möjeligt är, bör man ock förmoda, det All-
mogens barn ifrån andre Socknar, fåfom Wefilax,
Pelkäne, Oriyefi och Säxmäki mad flere, kunna
vid yppande tillfällen i denna Skole-inrättning,
åtminitone tills Sockne-ikolar i desiä förfamlingar
blifva inrättade, intagas. Man kan vid jemfö-
relfen af desfe Socknar icke fäga, att den ena
är i mindre behof än den andra, ty hela denna
trakt af Tavaftland har intill denna dag värit
mifslottad, fom de flella andra Finika förfamlin-
gar, hvareft ännu icke Pedagogien finnas.

Men utom gratifter, tyckes äfven, med bik
ligafte grund, den Ahlmanika Skolan böra omfät-
ta fådane, fom af egna medej vilja underhålla li-
na barn, och epdaft räkna uppå en fri undervis-
ning och några upprauntrande belöningar. Hvil-
ket öppet falt för en Medborgerlig upplysning!
Tammerfors Stad faknar ännu fin egen Skola, och
torde länge få Vänta uppå någon allmän fond
dertiil, Tör hända alltfå, att tn Pedagogi i den*
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na Stad kunde urobäras, då den Ahlmanlka Sko-
lan få närä dfcrintill, eller ock i fjelfva Staden,kommer att anläggas; månne icke man bör hop-
paa, att med tiden antalet af frivillige lärlingar
fkall förökas tili 20 och derutöfver, få att hela
Skole-ungdoraen kunde utgöra minft 40 lärlingar.
Det är ju antalet af dem, fom fkall gifva värde
åt denna uppfoftrings-anftalt, och det är förgäf-
ves att föreftälla lig Allmogens upplysning kuo-
na befordras, få länge den Tlräcker fig endaft tili
några få.

§ 9. Underfökning ora tiden tili Skolegång
och dldern för de lärlingar, fom fkola antagas,
torde icke anfes på detta flälle öfverflödig, eme-
dan visferligen deruppå ankommer, hvad under-
visnings- och lärofätt följas bör. Affigten är ic-
ke annan än Pedagogilk. Således bör barnens ål-
der bellämmas emeilan det 10;de och 15:de året,
inom hvilken tid fomlige, -fom icke under hela
tiden bivilla Skolen, kunna få en nödig under-
byggnad, andre åter blifva fkäligt handledde i
alla de dclar, fom inrättningen åfyftar, Den för-
lla Barna* undervisningen bör i alla förfamlingar,
under Prefterlkapets tillfyn åtminftone handhafvas af
föräldrarne fjelfve, famt Sockne-Skolmäftare och
Klockare, få att barnen, då de förfändas tili Sko-
lan, knnna med färdighet läfa innantill m. m,
När de fedan finnas hägade tili läsningj hvilket
vid de vanliga Kacekifmi eller HusFörhören lät—-
teligen kan utredas, lemnar förfamlingens Kyrko-
herde tili Kongi. Finfka Hushåilnings-SälKkapet,
eller Skolens Föreftåndare, en uppfats på desfe
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barn, jemte underrättelfe om deras medellöfa el»
ler ock bemedlade tillfiånd, för att federmera
tjena tili grund för deras antagande i Ahlmanlka
Skolan: Lärotiden niålfe bero dels af Föräldrar-
ne,dels Skolans Föreflåndare, fom vid anftällan-
de förhör pröfvar deras framlleg, och hvad man
kan af dem i en framtid vänta, Inom det 15:de
året bör vara nog fynbart, hvad ungdomen kun-
nat fig af undervisningen begagna, och längre
torde Skoietiden icke behöfva Iträckas, emedan
dels Föräldrarne fjelfve äro i behof af (ina barns
tjenfl, forn efter denna tid blir märkelig, ty All-
mogen kan ingalunda efter denna tid umbära fina
barns biträde; dels äfven emcfdatj tillfället tili an-
dra lärlingars antagande annars fkulle infkränkas.
Den omnämnde åldern motfvarar ockfå affigten
med de Ekonomilka grunder, fom i Skolan böra
bibringas. Allmogcns barn äro icke obekante
med de allmännafte jordbruks och andra hushålls-
göromål, få att de ju med framgång kunna be-
tjena fig af en ordentelig men kort anvisning nti
Skolan: och hvad de Icke förut fett ellei inhäm-
tat, äga de tillfälle att på Hattanpää egendom fe
verkllällas.

§. 10. Så väl Lärares fom fattige Skolebarns
twderbåll vid denna inrättning, bör ockfå öfver-
vägas. Förmodeligen är det ingalunda öfverdrif-
vit, att tili desfe lärares lön anflå 125 Riksd. i
penningar, fom fvarar emot 25 Tunnor Spannmälj
fnarare tyckes detta kunna ökas af den grund,
att med ju bättre utfigt för fin utkomft man ar-
betar, defio frivilligare och tiägnare är man i
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fin fysfla. Skole-ungdomens, äfven fom JJetje*
ningens Stat Cjfr- Bilag. B.) är äfven icke för högt
tagen, utan efter billighet och medelmåtta. Den
Ekonomilke Pedagogen tyckes alldrahelft kunna i
enterprenad åtaga fig hushållningen för gratifter-
ne, famt på honom bör ankomma, att den lägre
Betjeningen antaga och öfver dem befalla. Nå-
gra tunneland jord, tili trägårds-kultur, tyckas
Vara nödvändiga, att åt honom anllås, äfven fom
den Kateketilke Läraren bör för lin egen hus-
h&llning hafva minft tunneland att Iköta peli
afkaftning deraf Ikörda.

§. il. Sluteligen måfte vid utredande af det
framliällda ämnet afgöras, under hvad tiUfyn den
Ahlmanfka Skolan bör egenteligen ftällas. Det
Kongi. Finfka Hushållnings - Sällikapets förnämfta
pgnamärke är ofelbart, att fedan denna få nytti-
ga inrättning en gång faftftälles, defs befordran
peh framgång blifver den verkfammalle. Ortens
afftånd nekar Säjbkapet det utmärkta nöje, att
Ijclf fysflefätta fig med en omedelbar uppfigt öf-
ver denna fin inrättning, hyarföre det återftar
endaft en utväg tili Sällikapets tillfredsftällande,
neral. att anmoda och tillfätta antingen en cller
flere Föreftåndare, fom uppå orten, och närä tili
Skolan, kunna icke alienaft vid de vanliga Exa-
minä, utan efomoftafl: under läfetiden, pröfva al-
la förefallande ämnen, famt gä få väl lärare fom
lärlingarne tillhanda med fin kraftiga åtgärd. Jag
fkulle förellä tvenne tili en fådan infpektions an-
tagande, den ena för Religions - undervisningen,
den andra för den Ekonomilka, om icke det tili
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äfyentyrs blefye eller kunde anfes fåfom tillgjordt'
och öfverflödigt, att befvära tyenne, da änclamä-
let i fanning genom en kan yinnas. Bruket vid
andra Skolar gifyer tillkänna, kuru ocli tili hvem
förtroendet af Skole-upligten bör gifvas. Den
blifvande Inlpector Scholae väljes icke, an min-
dre fkulle hän emottaga anbudet, för någon flags
yinning, utan räknar det, oaktadt allt det ökade
befvär, hän derigenom fär i htt embetsmanna lill-
ftänd, fåfom en förtjenft, att uppfylla ett upp-
lyfc Sällfkaps åftundan. IIan s göromål, i likhet
med andre Skoie - föreftåndares, blifycr hufyudfa-
keligen det att med ögat likafom följa lårlingarne,
icke"mindre i deras läfe-öfningar, än praktilka yr*
ken och feder. Honom bör aiven anförtrps rät-
tigheten att helona och pröfva förtjenften, efter
dcn fqrefkrift likväl, fom Hushållnings - Sälllka-
pet ijelft fallftäller. Belöningarne Ike icke alle-
haft i penningar, eller vaniiga Stipendier, utan
ock i böcker, få väl tili fattige, fom bemedlade
barn, eraedan hyad de fqrre erpottaga af behof,
anfe de fednare fom upprauntran. Men det är
icke nog tili framgången af elettä nyttiga Sko-:
le-verk, att ungdomen, fom dctfarnma biviftar,
blifver på allt fätt underftödd; maii bör äfven va-
ra betänkt uppå medel, att uppmuntra Ikicklige
Barna-lärare efter deras förtjenit tili bättre och
förmånligare fysflor; ty intet arbete kan vara
mera uttröttande än detta, och fedan linnet ge-
nom vanan förhärdas, och lifligheten vid under-
visningen fqrfyinner, mä man icke vänta fig nå-
gra tilltagaqde framfteg. Jag har antagit det för
ett nödvändigt vilkor, att lärare böra icke lika-

fom
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fom från torg-platfen eller den kringftrykande
Djekne-hopen, utan från Akademifka ungdomen
väljas, och den föreflagna lönen kan locka en
välgrundad och mogen man dertill. Den fanna
förtjenften är dock af den art, att den tillväxer,
och med det famma älkar uppmuntran. Intet
tvifvel är, att den Kateketilke läraren, fom tiil-
trädt fitt embete medelft ordentelig Preft-examen,
bör äga befordringsrätt i Preft-vägen med andre;
men hvad den Ekonomifka läraren Ikall kunna i
en framtid erhålla i belöning, är något tvifvel-
aktigt. Måtte dock alle Räkenfkaps, Fogde- och
andra fysflor i Landt-liaten vara honom öppna
att fökas. Förmodeligen kan ingen äga bättre till-
fälle att tili fådane fysflor förberedas, än hän;
hvarföre ock befordrings-rättigheten dertill är o-
ftridig. Huru mycken båtnad Ikall icke landet
deraf draga, att vid Räkne- och Uppbörds - ver-
kon, erfarne och i Landthushållningen kunnige
män tillfättas, hvilka grundlagt fina ftudier vid
Akademien, och Ijelfve haft befattning med un-
dervisningen V

Desfa äro,' efter min tanke, de hufvudfake-
ligafte omftändigheter, fom vid den Ahlmanlka
Sockne-lkolans inrättning böra iakttagas. Det till-
hörer Kongi. Finlka Hushållnings - Sälllkapet, att
efter fin upplyfta granlkning dem bedömma, och

derefter tili verkfiällighet befordra.

Bila-
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Bilaga N;o A.

Forflag tili Skole - Ordning får Ahlmanfka
Sockne - Skolan.

Kap. 1. Ora Stiftningen af denna Skola,
§. 1. Namnet, efter Herr Asfesforen Ahl-

man, fkall för evärdeliga tider bibehålla minnet
af en för Landets väl och undervisningens befor-
dran nitilk Medborgare. Ora uppfyllandet af Hans
ädla affigter vill Kongi. Finlka Hushållnings-Säll-
Ikapet hafva ali möda ofpard, och genom forg-
falligafte uppfigt anfvara.

§. 2. Vid Skolans öppnande för hvarje Ter-
min, då det bör få väl för Ståndsperfoner, fom
Barnens Föräldrar obetagit vara, att tillftädes kom-
ina, tillhörer det Föreftåndaren, att medelft ett
kort tai utföra Inrättningens ändamål, uppmuntra
tili flit och fedigt uppförande, fanit uppläfa de
allmänna Reglor eller Skole-Lagen, fom tili ef-
terrättelfe följas bör.

§. 3. För att uppmuntra Allmänheten i de
kringliggande förfamlingar, tili hvilkas förmån
denna Skola är inrättad, att ej allenaft Qelfve gif-
va fina Barn ali möjelig god uppfoftran i de förfta
barna-åren, utan ock med tackfamhet betjena fig af
detta medel tili undervisnings vinnande, bör årli-
gen vid Katekismi -förhören en kort underrättelfe
om denna Inrättning uppläfas, och af Prefterlka-
pet närmare förklaras.

§. 4. Förgäfves påräknar man annars en ön-
ikad verkan af ett få Chrifteligt verk, om icke

Keli-
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Religions-lärare i förfamlingarne med det oppna
förtroende de äga och böra äga hos fme åhöra*
rc, på allt fätt genom egen verkfamhet, genom
rad, förmaningar och ett godt efterdöme "ftyrka
dem, att ömt vårda tina barns uppfoftran, lärä
dera läfa innantill, med andakt förrätta fin bön*
famt i alla Chrifteliga feder gifvä dem de from-5
mafte anvisningan

Kap. 2. Om Undervisningen*
§. 1. Ebuni Lärare ej böra här fysfelfättä

lig med de förfta grunderne uti innanläsning, Ikall
dcnna öfning dock ingaliinda förfummas, utaii
vid de vanliga böne-ftunderne alltid iakttagas. Ä-
ro barnen emot förmodan, mindre färdige i bok-
ftäfvernes kännedom och fammanfätthing, fkall
det vara Lärarens pliktj att dem färlkildt den
undervifa.

§. 2. Chriftendoms-läran, fåfom af alla deii
hufvudfakligalle, och grunden tili en rättlkaffenS
vandel, bör efter den förclkrefne Läroboken i
ordning föreftällas, få att Barnen dels utantill fat-
ta de lättafte fvaren, näft D. Lutheri lilla Kate-
kes, dels tillhållas att med egna ord littyda me-
ningen af lärofatferne. Biblilka fpräk blifva för
minnet och förftåndet nödvändige, nyttige och
värdige. Men ingen förefkrift må gifvas, utan
en omedelbar och ftändig tillämpiiing tili den da-
geliga lefftaden, hvars förädling och förbättring
är det ytterfta mål för ali uridervisning. Förlore
ölldrig läraren detta utur fitt ögnafigte!

§. S. En kort bcfkrifning öfver verlden Och
de
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de ällmannalle ting af Skapelfcn, bibringas bar-
nen i affeende uppå deras fvagare begrepp. Äf-
venfå bör den GeOgralifka och Hiftorilka kunfka-
pen, hvars nödvändighet ingen kan draga i tvif-
vel, hvarken öfverfkrida deras fattningsgåfva el-
let det behöf, livari de fåfom blifvabde jordbru-
kafe och handtverksmän, framdeles fig beibinä.
Sammandrag af desfa vettenlkaper, uppfatte i kor-
ta minnes-taflor, och på modersmålet författade,
böra äf ungdomen aflkrifvas, tili llyrka för få
väl miunet, forri eftertankan. Och bör läraren
icke åiidofätta, att genom famtal gifva tjenligä
upplysningar och korta förklaringar öfver* de vigJ

tigare ämnen häraf.
§. 4. Mushållnings - vettenlkapen Ikall efter

den anledning Kongi. Finlka Hushållnings - Säll-
Ikapets Lärobok gifver, med ali Uit läras, tyde-
ligen förklaras och nyttig göras. Läraren iörlum-'
ine icke att genom praktifka anvisningar fanit öf-
ningar, få ofta tillfället medgifver, bidraga tili
denna få angelägna kunfkapsgren, fom utgör All-
mogens förnämfta yrke och kallan tili defs väl-<
tnagt.

§. 5. Skrlf* och Räkne - öfningar böra oa&
brutit fysfelfätta ungdomen, och af Lärare med
omforg handhafvas. Skulle ock några tillfälliga
underrättelfer om vigt och mått, brefs, qvitten-
fers och räkningars fammanfättande, kanna med-
delas, jemte några allmänna grunder om Landt-
mäteriet,' Ikall ofelbart deraf den ftörfta nytta
hämtas i den enlkilda hushållningen. Huiuvida
Lärare detta uppfylla, beror uppå Föreftåndaren
att granlka. Q{
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§. 6. Ehuru nvarken någon färlkild tkl el-
ler lärobok kan förelkrifvas tili undervisning uti
andra allraänt nyttiga kunlkaper om Lag, Med-
borgerliga plikter och fundhets-läran, Ikall Lära-
ren dock nyttja hvarje lägligt tillfälle att derom
undervifa, eiter det hän finner ungdomens håg
Och begrepp det fordra.

Kap. 3. Om Skole-Lärare.
§. 1. Tili Lärare Ikola förordnas tvenne

förftåndige, fedige och väl underbyggde miin, af
den Akademilka ungdomen. Kongi. Finlka Hus-
hållnings- Sälllkapet tillfätter deln enligt lina
Stadgar.

§. 2. Ingen Ikall tili Lärare antagas, foin
icke efter förutgången förberedelfe och förhör i
de vettenlkaper, fom honom i fynnerhet tillhöra,
ädagalagt erforderlig fkicklighet, fanit med behö-
rigt vittnesbörd deröfver, fåfom ock öfver lina
leder, förfedd är.

§. 3. Religions-läraren eller Kateketen Ikall
af Dom-Kapitlet pröfvas uti ordenteligen anftällt
Prefte-förhör, och med bevis deröfver tili Hus-
hållnings* Sälllkapet inkomma. Hans beftämmelfe
är, att anfvara för Chriltendoms-kunlkapen, Bi-
blilka och Verlds- Hillerien, Geografien och Skrif-
ningen. Desfa delar Ikall hän troligen och med
faravetsgrannhet tili ungdomens fanna uppbyggel-
fe Iköta.

§. 4. Hushålls-läraren eller den Ekonomilke
Pedagogen antages efter nöjaktigt bevis af Oeco-
nomias, Phyfices och Mnthefeos Profesforerne vid

Aka-
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Akademien; famt bör hän äfven uppvifa Läkare-
betyg uppu en nödig underbyggnad i de allmän-
nafte Medicinfka kunikaper fom på Landet kirnua an-
fes nödiga. Hans göromål Ikall vara, att under-
vifa i Verlds- och Natur-läran, Hushålls-vettcn-
ikapen, Räknekpnften och de enklare Matemati-
fka grunderne.

§. 5. Öfver ungdomens feder och förhållan-
de hafva bägge Lärarne att ömfint vårda; börande
de räkna det för fin högfta ära, att med fitt ex-
empel föregå ungdomen i ali flags fromhet, är-
lighet, trohet, flit och andra Chrifteliga dygder,
famt fins emellan betyga förtrolighet och vänlkap.

Kap. 4. Om Sko!- Ungdomen.
§. 1. Ingen intages uti Skolan tili under-

visnings erhållande, fom är under 10 år, och ic-
ke medförer Prefterlkapets bevis om defs ålder,
framfteg, läsning, feder och öfriga tillfiänd.

§. 2. Ungdomen fördelas i 2;ne Klasfer, den
Svenika och Finlka; famt bör i hvarje Klafs en
noggrann ordning iakttagas ibland lärlingar, efter
deras ägande finnes-gåfvor och ftörre eller min-
dre förkofring. Begynnare böra i de enklare
kunikaper handledas, medan de mera för flg kom-
ne erhålla en mognare undervisning. De af Fin-
Ika Allmogens barn, fom utruftade med fnille-
gåfvor, vilja lära fig det Svenika fpråket, böra
dertill fmåningora öfvas.

§. 3. De barn, fom af fondens tillgånger
fkola njnta fritt underfiöd, få icke öfverftiga an-
talet af 20; och desfe Ikola bevifligen vara af me-

G
‘
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dellöfe föräldrar, hvars fattigdom päkallar ddi
allmänna välviljan. Socknarne, hvarifråu ladane
gratialifter antagas, äro desicMesfuby, Birkala,
Lenipelä, Kafigafala.

§. 4. Utom detta faftflällda antal fritt nhder-
hällne lärlingar, fkola xrän nyfsuämnde Socknar,
fanit defsutom Pelkäne, Wefilax och Oriyefi, al-
la de af Allmogens och Handtverkares barn äga
rättighet tili tri undervisning, loni vilja rried eg-
na medel lig vid Skolen underhålla, dock fkola
desfe ej flere än tili 20 ä 30 antagne varda.

§. 5. Barnen böra, näit Gudsfruktan, fom
Hi' ali vishets begynnelfe och ädlalle krona, be-
vifa vördnad, käilek och lydnad för fine Lärare.
Inbördes fkola de iakttaga fämja, anftändighet och
kärlek, fanit nti lina Skole - öfningar och öfriga
förhållande med hvarandrä talla i flit, ordentelig-
het, fedighct och trohet, väl vetande, att det en-
daft är fromhet ocli dygd, fom grundar en incn-

nifkas fauna värde och fällhet.
§. 6. Skole-tiden får ej llräckas utöfver 5

år, luen väl, efter bepröfvande famt fÖrefallatide
omftändigheter, af Förefländaren inlkränkas. Bar-
nen fkola ickc utan betyg om fitt förhållande
från Skolen utgå.

Kap. 5. L'dfe- Orclning.
§. 1. Hvarje dag om morgoncn kk 6. fkall

imgdomen vara iörfanilad i det gemenfamma Sko-
le-rummet, då en Hilla ändakt förrättas, medelft
en morgon-plälm och en kort morgon-bön, hvar-
efter nägot flycke örafom af den Evangelifka Hi-

floricii



99

ftorien fanit MiUers Biblilka Hiftorier af Barnen
Ikiftevis uppläfes och på llället med frågor och
fvar af Läraren förklaras, få väl för den Finlka
fom Svenlka Klasfen.

§. 2. Derefter begynner hvarje Klafs med
fina läfe- öfningar, kl. 7-8. Begynnare öfva fig
nti innan-läsningen och mera för lig komne utan-
till MÖllers mindre Lärobok i Chrittendomen, med
anltällda förklaringar, Celler någon annan).

§. 3. Ifrån 9-11. läfes i Finlka Klasfen Hu-
vitus Luomifen töiltä, hvaröfver frågor anftällas
af Läraren, få att barnen kuuna elein fatta och
befvara. I den Svenlka läfes Seilers Skole - bok
för Borgares och Allmogeris barn, de Kapitel fom
afhandla Natur- vettenlkapen.

§. 4. Kl. 11-12. hvarannan dag Geografilk
och Hiltörilk förberedelfe, efter visfa korta nrin-
hes-taflor utur Seilers, Bergklints och Djurbergs
Läroböcker.

§. 5. Kl. -|2 tili 5 anltälles öfning i fkrif-
yande 4 dagar i veckan, räknande och matema-
tifk grundläggning de 2 öfriga dagar. Tili hands
böra alltid vara nödige räkne-taflor för hvarje
lärling, tili egen öfnings vinnande, famt en Hor-
re talla tili förhörs anftäliande.

§. 6. Ifrån 3-4 läfes Hushålls - läran öfver
Kongi. Finlka Hushållnings-Sälllkapets Lärobok,
famt förklaras med praktilka anvisningar om fom-
mar - månaderne. Grunderne i Natural - Hillerien om
djurochväxter,fom äro för Allmogen nyttigeattkän-

G 2 nas.
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ms, Ikola uiider vinter-mänaderne, och efter Sei-
lers grunder tills vidare, föreftällas.

§. 7. Den öfriga tiden användes tili kropps-
öfningar, mekanilka flöjder, fäng och mulik, allt
efter barnens färlkilda fallcnhet, fom af Lärare-
na pröfvas bör.

Kap. 6. Om Difciptinen,
§. 1. Sedighet och ordning fkall få Vai un-

der läsningen, fom de lediga ftunderne, iaktta-
gen varda, och böra Lärare med lainpa och fakt-
mod dertill bidraga, att barnen med känfla af litt
fanna värde, fåfom mcnnilkor, fanit ett famvetsgrant
omdöme öfver lina gerniugar, tili dygden uppinun-
tras och tidigt från laften varnas och afltyras.

§. 2. Ingen beftraffning . bör Ike utan före-
gängen varning, ei heller af hetligt mod, med
bitterhet och vråilga ordafätt, utan tili förbätt-
ring, förft enfkildt, fcdan otleuteligen, der icke
lindriga medel verkat.

§. 3. Förfummelfe under Skole-tiden, äfven
fom tröghet och lättja, beftraifas helli genom
Vanäran af nedfättning under andra, förluft af
belöningar, famt uteflutande från tillfälliga nöjen
och lofliga tidsfördrif. En trögare fattningsgåfva
jnå dock icke härunder begripas.

§. 4. Dereft fvårare ofeder fig inrita iblancl
Skole-lärlingarne, fåfom fvordomar, kif, oblygt
fkämt o. m. f. fkall det alfvarligen beifras ocii
näpfas tili varnagel för andra, famt den förbryv

• tanclc



101

taitele lärlingen defsutom cnfkildt förraanas. Straff»
4'ättet bör Ike utan våda för hella och lif.

§. 5. Den ytterfta grad af ftraff väre för-
visning ur Skolen, dock nred Föreftåndarens vet-
fkap och famtyeke.

Kap. 7. Om Andakts - Öfningar,
§. 1. Morgon - och afton-böner, fåfom ock

bords-lexor må alldrig förfummas. Barnens hjer-
tan Ikola detigenom i Gudsfruktan och olkuld bi-
behållne varda.

§. 2. llvarje Söndag fkall, efter en kort
morgon - bön, ungdomen manngrant infinna lig i
Socknens Kyrka, fanit tillvänjas att noga i min-
net fatta famt tippteckna de hufvudfakligafte de-
lar af pfedikan, hvarofver fedan jsä eftermidda-
gen förhör i Skole-rummet anftälfes, jemte det
visfa delar af Pauli bref uppläfas, med uteflutan-
de af det dogmatilka och fvåra.

$. 3. Tili Skrift och Nattvardsgång Ikola
bärnen fluteligen beredas vid den ålder, då de
finnas dertill nog ftadgade. Läraren nyttje detta
högtidliga medel, att för deras framtid göra Chri-
llendomen angenäm och verkande.

Kap. 8. Om Ledighet från Skolen.
§. 1. Lediga Itunder pä hvarje dag, Iköla

pä fätt förut belkrifvit är, tillbringas under Lä-
rarnes itppfigt. De loni tili Handtverks larande
fai Inc aro, böi‘a nyttja det tillfälle fom lig yp-
pa kan, hos fådane, fom närmaft Skolen villas.

Ci 3 IA-
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§. 2. Lärarne fkall tillåtit vara, atfc i fym
perhot om fommar-månaderne lemna ungdomen
mera ledighet tili finnens tilibödiga förfrilkning,
famt Imshålls- göromäl.

§. 5- Ändamålet af deiina Skole - inrättning
kan ej medgifva längre ferier än högft månad
om vintein, famt likaledes om fommaren under
höands - och Ikördef tidenj börande likväl Lärarne
tillfe, att barnen under fin bortovaro flitigt upp-
repa hvad de förut läft, och i rättan tid tillbaka,
komma.

Kap. 9. Om tlppjigfen öfver Skolen.
§. 1. Skolens Föreftåndare eller Infpektor

tillfättes af Kongi. Finfka Hushållnings*Sälllkapet,
famt ägcr att å defs vägnar förordna och verk-
ftälla allt, hvad tili underyisningens framgång
och befordran lända kan.

§. 2. Hvarannan eller hvarje tredje Lör-
dag inftäller fig Föreftåndaren i Skolan, för att
granlka lärlingarnes framfteg och förhållande. Skul-
le rättelfe i några delar finnas vara af nöden, bör
det af Lärarne genaft anmälas och tili verkftäl-
lighet bringas.

§. 3. Honom åligger, att vid hvarje Ter-
mins flut bivifta och anftälla ett offenteligt för-
hör med ungdomen, hvarvid tillika af hvarje Lä-
rare uppgifvas bör en kort Tabell öfver bar-
nens Läfe-öfningar, jemte anmärkningar, röran-
de deras finnesgåfvor och feder j på det deraf
fkönjas må, hvilka tili belöningar eller uppmun-
tran gjort fig berättigade.

§. 4.
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§. 4. Desfa belöningar Ikola beftå uti tjeri-
liga böckerj fåfpui det Nya Teftamentet, Pfalm-
bok, ■ några Hushålls-böcker, Skrifter af Kongi.
Finfka Hushåilnings - Sällikapet m. m. Skänker i
pcnnirtgar må icke öfverfkrida 3 Riksd. 16 Ik. och
endalt efter lärlingarnes högfta behof utdelas. Der-
emot blifvcr den Ahlnianika Jettoncn en värdig
belöning för flit och ilcicklighet i Hushålls- vet-
tenlkapen.

5. Räkenfkaperne öfverfes af Förcflånda-
ren vid hvarje års flut, och infändas jemte Lä-
fe-tabcllcriie tili K. Finfka Hushållning-Siillfkapet.

§. 6. Vid händelfe af klagomål öfvcr någon
Lärare, eller arinan tillfälligt befunnen brift, Ikall
det tillkonniia Föreftåndaren, att det famma i go-
do rätta, dock lå, att ingen rattelfc gifves i Sko-
le-ungdomens närvaro, utan enfkildt, och lluteli-
gen hos K. Finfka Hushåilnings-Sällikapet anmäles.

Kap. 10. Qm Skol-Reglor för Ungdomen.
På det den ungdom, fom biviftar Skolen, ej

mä antingen tela. af okunnighet, eller undfkylla
kg nrcd defs förebärande, böra korta Reglor om
hvar och ens plikter, leder och difciplin iamman-
dragas at denna Skole-Ordning och i Läfe-rummet
uti tydelig aflkrift uppftällas, för att af hvar och
en kumia genomläfas. Äfven få bör Läfe-Ord-
ningen jemte Skole-Lagen, åtminftone vid hvar-je Termins begynnelfe, i Skolen för ungdomenuppläfas, fanit då någon fvärare förbrytelfe timat.Derigenom Ikola barnen i tid vänjas tili Laglyd-nad, af öfvertygelfe och ej af blotta vanan.

Eila-
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Bilaga N:o B.
Utråkning ofver omkoftnadsr och utgifter

tili den Ahlmcmjka Sockne - Skolen.
Ehum ännu icke något visft belopp kan beftänimas
af den Teftamentarilka Sumina, fom tillfaller derina
Skole-inrättning, kan dock antagas, at helaFonden
blifver omtrent 19000Riksdaler. Hvad fom öfver*
ikrider eller är under dcnna Summa, verkar ej på det
hela i anläggningen. •

Sedän en Summa llor 1500 Riksd. afdrages tili
en Skolehus-byggnads uppförande, jemtenödiga Ut-
hus, blifver den återftående fonden 16,500 Riksd.,
hvaraf årliga räntan, fom tili Skole-utgifternas be-
llridande åtgår, blifyer 990 Riksd., hvilka på föl-
jande fätt fördelas:
2;nePedagogers lön årligen 25 tunnor hvardera,

eller i penningar 125 Riksd. å5 R. tuiman - 250
20 fattiga Barns underhåll x Skrlen, räknadt tili

4 tunnor Råg eller 20Riksd. för perfonen - 400
1Drängs liat 8 t:r fanit 1 Hushållerlkas dito 8 t:r 80
Tili ved och ljus årligen 4Q
Tjll premiers utdelande bland flitigare Lärlin-

gar, få väl af gratifter fom andr.e, hvilka af
egna medel underhållas --.---- 30

Öfverfkottet anviindcs tili diverfe behof eftcr
omftändigheterna, neml. Böckers uppköpan-
de, Kartor, en liten Jord-glob, Räkne-taflor,
Skrif-materialier fanit lorhöjning i de öiriga
lönerna * -

-
- - 19°

M Summa Riksd. 990










