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Scholae-ftc är nu i HENrans namn för-
di, sedän jag pH dottä ftäNet, Förname och
Ounstige Henar ähörare!, gjorde mit in*
trade / til den ttalsnmma systa, jag seder-

tiimi aflats mcd, fä mycket min halsa och förmäga
det tillätit.

Dä yttrade jag minä «nftildiga tantat, huru
UNgdomen til Fublici tjenfl, i fcholome dorde up-
amnias. Deröfwer Har jag f&nwmmit mängas (?*
fäktiga meningar, just detefterde ägt, amtngen stör-
te, mindre, eller och intet degrevomftken. Min grund-
siits war, at ungdomen stulle handledas uti siidant,
hwarmed han ftamdeles arligen kunde nara sig och
tjena det allmanna, Och emedan wetenffaperne aro
widlöftige ochkonsterne oändeligen iiifinga; mender-
emot männijkanslifstid kärt och hennes förmögenhet,
däde i anfeende tilkroppen ochsialen,gansta instranknsä pästod jag, at ungdomen redan af början stulle ur-
stil,as och laras, hwar och en uti det, soin han af
namren wore böjelig til, pä det han mätte blifwa
fiickelig, at tjena publicum i nägot witzt/ och »cke en
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eländig siympare nti ficra fafct, dem han ftamdeles
aldrig behöfde. lag pästvd sedän, at lärosattet, st myc-
ket mbjeligheten det tilstadde,borde sä inrattas, at
Mgdomens förständ siulle dlifwa stärpt och spitsat,
samt, at den fördmfweliga blotta manläsningen, som
gdr förnuftigt folk til papegojor, borde uphöra.

Den mäste witzt wara ffum-ögd, som icke lam-
nar sit bifall til detza grundsanningar, samt giUarden
dygnad, som uppä dem rigtigt blifwer tnrattad; Men
tlden tillHter mig icke för denna Bugen bwarken at mo-
la nägra inkast, som haremot ku»de göras, ej ellcr at
oka det, som jag wid intradet, kringffuren af en knapp
tid, och öfwerhopad af mänga förhinder,nödgadesUi
«lemna. Alt sädant wil»ag spara til en battre tid, och
lagligare tilfälle.

För denna gäng haswa mine förnäme och gun-
siige ähörare fog, at wänta af mig beffed och redo-
görelse, för den tid, ungdomen ätnjutit min handled-
ning. Malan, <ag ar ock dar til redebogen och färdig;
men pä det nägons pästäende, ej mätte blifwa dryga-
rc, an rnittdebet werkeligen ar,nödgas jag förutgö-
ra nsqra päminnelser, som äro riktige och wälgrun-
dade; Tn för fiepoch konster, har jag altid warit en
hatare. Först instrankerjag min redogörelse billigt in-
noln det, som jag ätagit mig at handleda ungdomen
mi och haft den ftamfiutne tiden under händer.

Dernäst äberopar jag hwars och ens samwete,
som antingentilförene biwistat ellcr nu som bäst biwi-
star puplique larosaten, huru mycket de ter-
miner darstades förkofrat sig?

Dertil med päminner jag lika billigt de ioao:de
swärigheter, som i förstone möta dem, hwilka begyn-
na pä med nagot nytt, antingen i anseende til saken el-
kr allenast til sattet pä hwilket den afhandlas.

Uti alt ar det gemenligen ft, at en sakkan lattare
begyn-



begynnas aldcles af nyo och lyckeligen fullandas,an
at ändra det som tilförnie blifwit galtt gruudadt och
illa päbygdt.

Det anstär mig icke atwidare röra harom, Hwar
och en, som sjelf ser mälet, säsom en waldug sanuvets-
domare, om han eljest arnägot ffarpsynt,finner hand-
ssripeligen at förhindren / emot et trefsamt lopp wid
fchobrne, äro oändeligen mängc, och at stulden in-
galunda stannar pä Lärarcna allcna.

Ester äfwannämdc förbebäll sirider iag i HER-rans namn til redogörelfcu, med sä myckct större nöje
som dtNNe Bjorneborgs Trivial-Schola {Fatttirftg
lyckelig deruti,at hon äger Högwördigste Herr Dotto-
ren, Blstopen och ProCancelleren Herr JOHAN-
NES BRO VALLIUS, til sm Hufwudman och för,
battrare. Denne wär ftora Veruiam har gjort en
walNgnad början deruti, at fchote-arbctet har nar-
mau och större infiytande och werkan nti det au>
mannas wälgäng, än det tilförenc haft.

hafwa alt derföre fog, jade
kunna med fakcchet lita derpä, at Högbemaltc wär
store Bijkop och fcholarum reftaurator ar bekymrad
om utwagar at befordra dem til battre wilkor; ty det
ar ingen, som battre har sig dekant, oäde den nytta,
som en wal inrattad Schola gör nti et Rike, säsom
ock de egenstaper, som fordras af en rattstafftns ScKa.
iX-Betjent, och den traldom han är satl nti. Zugen
ar battre öfwertygad derom,atförmonerNe mäste wa-
ra tilräckelige och jämkadeemoten syssomans egensta-
per 06) arbete, om en angelagen wigtig och tralsam
susta ffal tilbörligcn stötas. Ja, ingen ar mer mon
om, och ingen kan battre sätta et tilbörligt wärde pä
et siikt arbete, au denne wär oförliknelige Bistop.

Och det ar just orsaken, hwarföre ScKalX-Be-
tjenternes hoasta ästundan worc, at wid detta tilfäl-
let allmänt och i mängas närwaro, allerödmjukast fä
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lvörda sin Hufwudman, som aifwer dem hopp om
bitlizza förmoner, och dymedclst lättar Ben börda,som annars för den» wore odrägelig.

Men oanfedt denne höga heder, ar otz för den-
«a gsng betagen; sä fan dcnne Schola andock fäqna
sig ofwer den lvcka,atHögärewördige HenProbsten,
«n man af wett och insigt uti hwarjehanda wetensta-
per, är tilstädes, sasom den uti Högwördiqste Hcrr
Biskopcns och lumme Venerandi stad och stallt/der-
äägcrinseendc.

lag wil nu i början, gifwa wid handen deämnen
jag i detta är förchaft/ säs»m ocC sättet pä hwilketjag
demafbandlat:

Iftän klockan 6 til 8 om morgonen har Bentze-
lii den mindre warit under Händer. Wid
deh förklarinq har jagefter yttersta förmäga warit no-
ga och la,c,gran. lag har icke allenast tydeliaen bewist
de darstades fanningar, utaf Gudsup-
penbarade ord, utan ock infmygt här och där, uägm
nödiga och riktigt bewista grundsanniugarafrkilosa»
phien. De principia Metaphyfica, eller allmänna
sanningar, som uti Theologien Hit tils för oh warit
Nödiac, och uti föregäcnde Compendio Theologic®
fcföfwit omrörde/ har jag riktigt och redigt definierat,
jtodfäjt dcm< däde med exernpel och dewis, efter om-
ständigheterna. Derwid har <ag warit sä mycket no-
Zare, som jag är önvertygad derom, at sidane rigti-
ge och n&Hae begrcp starpa ungdomens förständ,
och tjena »'äsom för handspikar, at kulhafwa falsta sat-ser och meningar, samt för pclare och grundwalav,
hwaruppä ganffa mänga sannlngar kunna byggatz
i hwarjehanda wetcnstaperf

laghargemenligen proponerat förstpäSwen-
sta och sedän pä lätin. Alt derefter jag säledeS hunnit
Nägo» omftändighet igenom har jag strax fordrat af
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na difdplar beffed om det jag ftamfört, afqwickare
pä lätin, af de mindre för slg komne, pä swenffa,och
säledes gätt iftän den qwickare til den trögare/ til 3 a
6 stycken uti en och samma omstandighet.

Detta bar jag gjort til den ändan, at ungdo,
men mätte wanjas til upmarkfamhet/samt at tala re-
digt, determinat och grundeligen om en sak, säsom ock
pä det jag mätte marka/pä hwad satt, och huru myc-
ket ungdomcn begripit af det jag dem förestält; Ty at
öfwerhopa ungdomcn mcd nägot nytt, innan han nä-
Zörlunda lärt sig förstädet förra,det ar at göra dum-
man ochConfule;men aldrig rcdiga ochqwicka hufwu-
den. Pä sädaut satt har jag icke mer hunnit igenom-
q&, an fyra artikjar, ellei l ufwud-itycken. Namligen
Artiklen de Theologia ingenere: De fcriptura la-
cra: De Deo; De Creatione atque Providentia Di-
vina.

Det har c) kunnat gä annars, än längsamt: Ty
af börian hop grundsanningar warit oh no-
dige, hwilka nu mera komma otz framdeles til patz,
wid fiera wetenffaper. O6) dectaar just orfaken, hwar-
före fccti början af en ftk,fom grundeligen företages,
lyckes gä bäde swärt och längsamt; men sä gär det
sedän sä mycket fortare och lattarc. Ty uppäengod
grundwal kan man wäga en bygnad, fast af huru
stor,resning. Dercmot om grundwalen ar hastigtoch
wärdlöst nprättad; sä blifwer det öftigc idcl hackel-
wcrk. Derföre,de som utan ordning begyNna at ttu-
dera, de tyckas fuller i förstone komma fort nog,och
blifwa qwicka; mcn emedan röttcrue aro bärta, sä
stännar altsamman uraf, oförmodcligcn och til män-
gcns förundran. Hwilka frainstcg uti ftudier,
likna aldcles en ignern latuuni, som förswinner just i
det han upkom.

Frän kl. 9 til 10 för middaacn, har jag mäst ut
tydt PlenningeriS Logica Den störrc, som ibland alla
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de Compendia Logica, fom hittils Nt?ommit i mlt
tycke ar Det tjenligafte f6r fcholae-nngöonicn. 3ty,ar
det innehäller en hop wackra sakcr, ar tydellgl, tilräc»
keligt och tämmeltgen riktigl.

Methoden och läro/sättet har warit den sammasvM i Theologien.
Til at fä ungdomen (3 myckct bättre pä traft

N?et, har i"afl för exercitium ftili, Kitit Öcm fflifwasämvckct hwar och en efter sin fiit och förmäga hunnit
mcd, af det, som in Theologicis och Logicis för dem
dlifwit forklaradt.

Ing tilstär at mit beswär barwid har nog Mif*
wit ftrökt; men sä har ock ungdomeu haft flere för-
moner pä en gsng deraf. De hafwa icke allenast lärt
sig lätin derigenom, rätt ss wal, fom igenom det sä
kallade componerandet, utan ock »lifwit nödsakade,
at päminna sig dc sanntngar,som för dem dlifwit föwklarade, afwen ock want sig at concipera och ffrifwamed sammanhang.

Eftermiddagcn har jag täftEuclidis Geometria,
den fa,q iäml hade Hällit i med, om jag icke markt
ungdomcns ftora swaghet M! latiniteten: hwarsöre
jaa alterjiatim Hällit i mcd Juftinus och Geometrien

om cftermiddagarna. 2ifJuftinus har nnadomen nt-
tydt dc 3 första böckerna lfrän lätin til Swenstan,
samt,qifwit mnchallctaf det de expUcerat, afwen ock
de "phrafes, som Nti hwarje Capitel förekommtt.

Den första boken af Euclidis Geometria hav
jaa igenomaätt. Det är sant, at en tammeligen storswärjqhet har mött mig wid detza läro< stycken; men
emedan jag wet,at den kömmit af en ifrän barndo<
men eläk insupen wana, at förhasta sig nti sinä om-
hömen, samt at wara fiyktig och utanfäste eller ständ,
Nti sinä tankar; sä har jag, at bryta en sadan högst
ffadelig owana, samt at förwarfwa ungdomen atten-
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tlon och et redigt tankesätt, för min del, warit ftl myc,
kct trägnare, at tatt och noga halia unydomen til
rediga iMathematiifa demonftrationer. Ty oin tt O*
redigt huftvud och fiygtige tankar nägonfiu sta aträt-
tas, sä ster det, igenomrediga raathematijfa demon-ftrationer.

Den aZcrwerkeligen ringabegrep och eftcrtanka,
och behöfde derföre fjclr gansta wäl mcd bcffed koksc,
Nägot i Mathematiquen, ftm mcinir, at nägoN an*
hnn Philofophiens del, Methodo fcientifica jjrrcf*
wen / kunde göra samma nytta; ly Hwcm wtt icke,
at all Philorophii? sanning är sä frefltoffaö, at dä den
blifwit förestäld, och nägorlunda förklarad, sä tyckcr
en sig redan förstä den samma. Derwid stannar den,som ar wan wid oredigaocb fiyktiga tankar, bjudcr til
at concludera och siuta sä godt Han kan, och siiledes
siipper han fwäriigen stt förra förwirrade tankcsätt.Men sanninZar ar det helt annor-
ledes fatt. Dem har en ei det ringaste bcglep om,för-
an de tammeligen wal och riktigt blifwit demonftre-
tade, fä at den, som wil (Tippa ur fiacken uti
namnde wetenssap, mäste nödwandigt bruka at-
tention, spänna fin eftertanka och ssuta riktlgt. Det-
ta säg en af de aldrastörsta Philofopher redan i sin tid,
hwilken icke tog nägon difcipel in i sin Mol», somtilförene ei hade last geometrien,

Desie äro nu de läro,styckeu,som fag i de näst<
förflnme Terminer, Wosatt minä diftiplar med.
lag hoppas at nägre kunna gora beffed för altfam<
man sä mycket det billigt kan fordras af z:m termi-
ners Scholae-gflna; men om alle icke aro i ständ der,
til, det rärjag ei före. 3llle Hafwa haft lika ftrmoner,
lika fti tilgänq och lika underwisning. Jaahar hivar-
ken stont möda eller fiit. Ester milt pttersta förstänZA s har



har jag Hällit pä, at underwisa, truga och för-,
mana. Skulle nagon fii)a, at jag warit för swar,
sä swarar jag trygt, at jag dcrföre wil stä tilanswar för Gudsrättwifa: men om jagwarit för flat
och fett igeuom singren med det, jom fordrat aga och
napst, derföre faller jagGuds oändeliga näd tilfota.

Jag har ofta waritsäfomemellan wattenoch eld.
$ den cna sidan bar jag warit öfwertygad der-

VM, at jag igenom stranghet och aga kunnat utratta
nägot godt. A den andra har en gammat fördarf-
welig wana och de fiastas falffa begrcp om
och frihet, rädt »nig, at wisamig,säsom jagicke markt
mängt och mycket/ som i sig sjclft warit lastbart, och
omman haft fria händer, ickc bordt tälaehos nägon
unadom.

Zlr det ickc sä, at den, som alfwarsamt wil be-
fatto ungdomcn alt sjelsswä ld och öfwerdäd, tilhälla
Lcm at fiitigt göra sinä syssor, at han fages wara alt
<ör sträng, han ftjes förqwafja ali natmlig qwickhet
bos ungdomcn, hau sajes göra dcm til dumma och
blyga. Vftn är ickc alt detta fostcr af en förwirrav ochförljusad hjarna? Hwad ar det, som kau anses hosen
mamuffa för beröm wärdt, hwilkct hon förwarfwat
sig igenom et tygelfrittupförande?

Ar ickc et tygclfritt upfvrande, och et emot lag
och billighet stridandc upföraude lika mycket? Men
hjclp ewige Gud! Hwad ar det för dyZd 06) bcröm
wardt,som förwarfwes igenom odygdeu? Hwadgc-
menffclp har wa! mörkret mcd ljufct? det cna förstör
ju dct andra.

Dä bruka wi rättcligen wär frihet, när wi in-
tatit wära gerningar, eftcr de förnamst bewekande
ssal och raifoner, söm kunna förekomma otz under
en saks betraktclse. Altderföre, sä wida en ätföljersit
sunda strnnft, Gudk och öfwerhctens Lagar och be-

fal-
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falningar, sä widaager och brukaren fttt frihet; twärt,
wn nat en <j bryr sig ow sit förnuft, sattcr Guds ochHsivcrhetens Lagcir ö sido, siär sig pä lattia, siclfs-
wäld och öfwerdäd, dä sägcr jag, satte wi wär ftihet i
band och bojor och äro just, som de oförnuftige krcatu-
ren, flafwar af wära sinliga begarclscr. Den aldra-
största srihct, jagmenarGuds oändeliZa ftihct,bestär
in dermi, at Hans wcrkoch gerningar aro helige, det
lir, likformiae och sialte efter Hans oandeliga wisbet.

Skulle nu det, at göra wärdslöst och tygelftitt
wara en werkclig ftihet. och säledcs komma undcr
namn af fuNkomlighet, fä borde Gud, som agcr alla

pä et oändcligt satt, afwen Mi et
oandeligt mätt äga deftthcter, at göra «tan och emot
sin oandeliga wiohet. Tank hwad för blasphern ochförsirackligt siut du fär af dit orena och illa grun-
dade begre») om frihet? Det ar intct nudcr,at et clakt
tra frambar fördömeliga frnktcr, och at el» ,oren fåh
la gifwer et orent och stinkande watten, Saledcsdrift»vcr et elakt bcgrep om traldom och frihet en ganffa
stor Hop föraldrar, mycket mera barn, at mcd bekym-
mcr och angsian sika efter fiilfm träldomcn, dä de
mena sig söka och bekomma sriheteil.

Dä en Laromastare igenom förnuftige förestäl-
ningar och formaningar, och om det icke hjelper igc-
nom alfwarsamt tiltal och tjenlig aga, Heller ung,
domen til beffedelighet, dygd och siit nti sinä syflor.
Dä det lemnas ungdomen lof och tilfal!c,at tidigr och
fent göra sig underrättad om de styckcn, han behöfwer
handledning uti: dä de wänligen och grundeligen u-
ti alt sädant blifwa underwiste; Si! dä äga de ratt-
staffens frihet. Men at läta de uuge förnöta sin dy-
ra tid i sielfsw«ld och lättja, at seigcnom fingrenmcd
nägon deras gerning/ under hwilken dcn aldraminsta
»dygd sticker siZ, det ar för Gud och manniffor oför-

Ty derigenom ädrager uilgdonlen sig en
WCW



werkelig träldom, och wänjer sig iftän mindre fel til
de stöne, til de§ de omsider sianna i timmelig och an-
deliZ olycka.

Bög rmder medan der ar nngr. Cv fiban
der blifwer storr, fär dl» icd'e r«rr"llppä der, u#
tan igenom och rep.

Här wore nu et alt för godt tilfälle.at röra om,
huru de flästas oriktiga begrep i Moralista grundfan-
ningar leder öem, at med angstan trakta efter sit egit
fördärf, samt huru obotelig stada ambetens förwalt-
ning och göromälens ffötfel i det allmanna tager der-
af, at ämbetsmän och husbönder iftän fin barndom
flla blifwit upfostrade och fätt fördömmeliga begrepp
om träldom, frihet ockandra moralista grundsaunin-
gar; Men hwarken har jaa haft tid, at utarbeta det-
m ämnet, elleranstär det mig, at för denna gäng wa-
ra widlöftigare-

lag wil altsä härmed fluta mit Tal, och päbe-
gynna examen mcd uugdomen, pä det satt, de afmig
blifwit bandledde.

3ag uudcrkastar sedau altsammans, icke mine
Förname och Gunstige ähörares grace, utan deras
mogna och owalduga vmdömme.

Andra
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Wndra Walct,
Den 5 Julii 1750.

bestallningar i et rike, de störsia mcd ve
minsta, de indragtigastc mcd de magmste,
fordra en fiitiq och 6m, ja rätt en samwcts-

grann stötsel. Säsom denne sats är onekelig,sä lar
och alla säja: ja der lil, at de, som pft nägot sätt haft
wa sin hand i informations wcrket, nmgäs med et
göromäl/som ar längt ömmare, an nägot annat. Det
narwarande ar orsaken ochföder af sig det pä följatst
de, just säsom et frö, hwilkct framalstrar en ny ört
med mänga hundrade frön. Alle dctze ftö äterigen
hwart sin ört, med äfwen sä mänga ftön, och sä alt
ftamgcnt.

Ho kan deraf ickc finna, at pafölgder räcker o-
ändeligen och delar sig i langden, alt mer och mer i
oandeligcnsieradclar? Derföre, om deungeroidfeho-
lorne ickefä en riktig gtund, tilen sannGudsfruktan,
reu dygd och snuda tankari de öftiga lärodelar, sä blif-
wa de ofclbart, wid sinä manligaär, eftcrlätne uti si-
na systor: göra mer tokugt an klokt. Och emedan de
aro mängc, som taga dcl nti dcras göromäl, sä blif-
wer och ffadan af deras fäkunnoghet st mycket wid-
straktare, och delar sig redan af början i oändeligen
mänga grenar.

at en odugelig och efterläten Uw
re ar en Stamfader för mänga 'ooide oredigheter,
irringar och ssador, samt at de, hwilka en sÄdan odu-
gclig och efterläten Larare har under sinä hander,blift
wa lika goda, som han, det ar Stamfader til ali den
oreda och olycka, som et Rike räkar uti.

Och som en Stamfader och Hnfwudman növ-
wandigt mäste wara answarig lcke allenast för sin e-
Zen gerning, umn ock för alla dc pafölgder, som denne

Hans



hany gernina i sramtiden bar mcd sic,; sii lärer dä
hwar och en finna, hwad orsaken är dertil, at det i
synnerhet ropas förbannclse öfwer dm, som ar estel-
läten i sin svssa.

lag har ofta tankt härpä med förssräckelse, och
det hafwcr qjort mig mon och hugad/at efter mit yt-
tersta förständ, bruka det lilla pund/ som den alZ-
mägtige Skaparen hos mig har nederlagt. Mit huft
wuo har warit fullt med tankar, och minc häilyerfub
la med arbeten: Min hwila bar mast bestätt i omby-
ten af syslor; men jag bar andock Gudi befimivvliqctt
läfwad, icke blifwit lcdsen och modstulen. Wilian
drar halfwa latzct. Jag häller sä före, at da en haftwer nägot förnuftigt arbetc nnder händer,det mä se-
dan wara, hwad det halst wil/sä hindras han derige-
nom ifrän allehanda od»gder, och derigensm läggit
hanrattstaffens grund til sin och audras lycka och wal-
flgmlse.

Men mängen kan smickrcl sig i sinä giromiil. Ett
menar ofta, at han har qjort wal/ dä han werkeli-
Zen har gjort illa. En tycker ofta, at han gjort som
klokast, dä han i sielfwa werket har gjort som tofii*
gast. At siclf fria mig ifrän en sadan oro, säsom ock
<tt mota och o m intet göra deras omdömme, som et*
ga störrc pund af «llwilja, an af mtt, har jag nti Hög-

Herr Btssopnis och lumme Venerandl
Conliftorii Högt uplyste ompröfwan, allerödmjukast
understalt, om icke et redigt protocoll pä de, wid e-
xamen förclöpande frägor och fwar borde föras/ och,
om icke af Re&or fcholae til Högwördigste HerrBijkopen och lumme Venerandum Confiftoriurn,
wid hwarje termmz siut, borde ilijandaS, et redigt
utdrag af alt det, han den termin haft för hander.

I bagge delarne har jag wunnit et Höggunstigt
och Hdgrättwrst bifall. Jag ffulle säledes tro, at sä-som



fom en sadan Högstnödig inrdmmincj, fan upmun-
tra mig til ständig fiit och efrertanfa; sä söder Det af
sig, en ömnig wälsignelse, pä alla de siallcn och Lailds-
vrter, dcr detta kommer i gäng;Ty hariqenom blif-
wa icke allcnast Höga wedcrbörnndc öfchertygade om
Larareuas större eller mindre fiit och ffickelighet, imin
bch undcrrattade om de sakcr som hafwas för Händel/och med hwad wett och redigbet de drifwas.

Atlange haugaw!den si)sta/ochgöra ingen ting
besynnerligt, är ingen merite: atmcdorcdiß:tf'«-
stalla nägon ting for ungdomen, det ar at göra dem
dummä och tankwilla: at inpLitrni hos ungdomen,
falffa begrep mi wettenffaper, det ar ffadeligt. Mcn
om ungdomen insupcr willosatser i Theologien ochSedolaran, sä är det aldeles förgiftigt. Tv de stö,
ta och kullhäfwa manniffans timmcliga och ewiga
walfard i dtt närmaste. Ingen kan tro, huru swärr
det ofta ar, at uti moralista!saker,andra de salsta me-
ningar, som nägon utan föregängen behörig eftertan-ka stannat uti. Et falfft och förwandt begrep om fti<
het, om förtjellst, om anseende, och om en rattstaf-fens lycka och fullkomlighet äro grunden til et fritt lopp
i nllehanda odygder och laster. Hwem ar dä, som pä
sitt samwete wil förratta sin sofiii, och icke i öfwerwa-
gande af det föregäende, ar alt förnöad, at i dec no-
gaste göra bested för dcn samma? Derigenom bliftwer Hans samwete lattadt. Derigenom winner hansinä förmäns hselp, underwisning och rättelj'e,i detsom hos honom kan fattas och han kunnat fela nti.
Harhan igenom egen fiit och eftertanka gjort altrik-
tigt iftän sig, $ kan ju ingen neka, at Hans arbete
är dubbel heder och lön wärdt.

Sädör dä hwars och cnsredogörelse-dagwara
en heders-dag.Denbör ästadkommahwilaförsamwe-
tet,nöje för alla rattsinta och förnyftiga; men stamtör alla wrangsinta ock oförständiga domare.

At



At vfwannämnde inrättning/ hwad en stl no-
ga redogörelse angär/ökar BcKalX.betjenterncwmöd«»,
det är lika onekeligt,som det är hela werlden bekant,
at deras wilkor hartils warit ringa, och icke pä längt
»är fwarat emot deras arbete; men alt sädant har
«j kunnat göra hos otz den aldraringaste halt.

Wi hafwe sunnit, at wär store och oförlik-
nelige Nissop, har fattat saken i den ratta an-
dan, da han förut pä alt möjeligt satt battrat
fcholx - arvelet och gjort detz nytta stor och wiv<
strakt pä alla kanter; ty derigenom har högbemälte
wär hufwudman, fätt en rättjkaffens grund, at hos
wär Hög<> och Nädiga Ofwerhet sä myckct lättare
utwcrka anständsqa och tilräckellan wilkor/ för den
utmagra fchote-ftaten. Det ar oförsynt, at ropa pä
förmoner mcd stor Hale, ulan at kunna wisa hnru re-
dcligen systan blifrpit förwaltad, och huru stor nytta
siidant ästadkommer. Tv at förmonerne för Svsto-
man, äro antingen större eller mindre, an de dorde,
det ar för det allmönna lika ffadcligt.

laenom oförtjenta förmoner blifwer en syslo-
man wärdslös/ lattjcfull, och odragcligcn förmatcn.
Knapp och otilrackelia belöning gör en
trög och modstulcn. Och deN/som igenom et arligt och
fiitigt arbete, icke str sin utkomst, han blifwer och
tctad, at taga allehanda bistcg,som göra, at si)stor-
ne hafwa större ffada, an nytta mcd slg.

Den husbondc som matar och lönar sinä betjen,
ter wal, ser noga eftcr deras arbete, straffar dett.hals-starrige, och hedrar den lydiga tjenaren, han fär ärli-
ga, ffickcliga och williga betjenter; Men den deremotsom matar sit folk illa, ar rund i löften och knapp i
bctalnlng, han mä för öfrigt bmka hwad konstcr han
wil/ fär sällanffickeliZa detjenter/ Ulan falsta oduge-
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Oa öguetjenäre, Mäklingar> som icke göm nytta förmaten/ de ata-

©nctxm nltsä alla kunna wara öfwertygade der,
om,at wär pä det eftertryckelMste Mnjat,
och ftamdeleswil ftamja feholomas ftilla drift, ochderas förmoner, som med wett och fulltomn«liat alf-
!»<kc c

arbeta derwid; sä ar alles wär önffan icke ho-
gre/ ätt at wid wära exarnina eller redogörelst-dagar
Uti en sä hög fömians och Befordrares narwaw wi-sa, at ali möda och fiit pH.wär sida blifwit ospard.
Vien Högbemälte war Hufwudman har igenom si-na antoa höga och wigtiga Ambetes-sysior for dennazzäng blifwit afhällen, at lemna otz den synnerliga he-der och formon.

, ©et? som wi nu kunne fagna otz öswer ar, atHogärelvordige HenProbstcn uti wär stora BiffopS
stad och sialle är tilstädes, at som Infpeftor fchola:
afhöra den samma. Herr Prodstens hjelpoch fullaupsät, at framja fcholans walgäng, har ofta gjort
mig munter undet mit All den tanka ochdrift Herr Probjlen anwander pä ftämjandet afet sa angelagit werk, har witzerligen walsignclse medsig, som stracker sig pä barn «xl) barna-barn.
. Mit goromäl, i detta nasi framfiutnaHar bestätt deruti, at jag läst och mtydt för ungdo«
Men Theologien, Logiquen, Moralen< Natural-Hi-ftorien och Juftinusi

. Uti Theologien stannade wi i IX:Dögratiä Dei in Chnfto data; Loeus de Chrifto, sottteftct allas Mening ar det siväraste och bentzaste i he-la Theologien, drog en god tid m.
3lf Plenningeiis Logica ättrstä ällilli 3 C&

piteli. UtiPhilofuphia MöraU, har jag efttrHögwöO
djge Herr Bistopens och iurnrne Venerancii Cdnil-*ftoru HöggUNstiga bifaU fölgt Enebeßgii Quxftid-



«es morales, och stannat i Capitlet de officiis erga
Deum. Puffendorf, afhwilkenberörde quMioner
aro tagne, harsin godanytta; men det kanjagwal
saja om lWdforExiBEKG, som utdragitftägorna as
Puffendorf, at han ingalunda gjort saken klarare,
utan mer benig och inweklad. Och det, som warre är,
JS har ingen, in til denna dag, utgifwit nägot justtjen-
ligt utiSedolaran.

Uti Natural-Hifterien har jag fölgt KoNgl.
Archiatern och ProfeiTor Mediana i Upfala Caro-
lus LINNiEUS.

3ag har af honom, afwen nägot af antoa/fani*
manvläckat det, som i allmanhet hör til natural-Hi-
ftorien, sä at nngdomen dernti har et förswarligtbe-
grepp. Jag har sedermera lart nngdomen fyftema Se-
xuale «ti Botaniquen, hwilket de tämmeligen wäl
förstä. Hoppas nast Gnds hjelp, at de sielfwe, för-
medelst öerörde fyftem, knnna taga tätt nppä delat-
taste örter. la, jag wägar pästä, at de sielfwe, ntan
nägon handledning, wore i ständ at drifwa sig tam,
meligen högt i Botaniquen, allenast et Lexicon
tefrninorurn Botanicorurn wore at tilgä Med godcl
figurcr pä sädana delar,hwilkasntseendegenom ord,
swärliqcn sta at destriswas. Mödan, at sammanffrif-
wa en sadan bok, wore icke stor, och def? nplag wore
ej eller kostsamt; men boken i sig sjels,knnde icke beta-
las mcd gnld. Sä at om publicum, pä ege» kost-
nad, stnlie läta ffickelige man ntarbeta od) nplagga
strenämnda och andra dylika nödiga böcker,woredct
en sak, som hade gansta mycket at betyda.

Uti Juftinus stannade wi, i den r-tt boken och
sinnde Capitlet.

Mit lärosätt har, i nastsramflntne fthöte-fa,
warit likasom i det förra, hwilket jag wid mit Tal
wid cxamen fyxledne Sommar kätteligen beffref.

Min



Min fiit har jag Hällit aldeles osparV. Rrlig-
het och et för det Allmanna nutriat atbiti har jag
endast ansttt som förtjenst hos andra, derföre har jag
sielf welattota derefter. Hwarken ardctAllmänna
ler man sjelf bctjcnt mcd fjäs, galantcrie och fäfäw
ga. Det klingar för öronett och blänket föt ögonen:
taen det förgäs, fäsom et wäder, och säsom en blcht,
och lämnar armod/ fatticjdom, uselhet, förakt ochmänga ioGQi&e laster, ja, det fötti warre ar, Gnds
odragcliga hamd/ til ars/ bade ä barn ochbarn.

Det är sälcdcs och stal blifwa mit fymbolum:
at den, som för egen rakning icke gör nägon nytta i
det Allmanna/ hanar cj ward, at beta en niännM)
han ar ej ward, at lefwa i det Allmanna.

Jag har derföre/ som jag jaÖf, watit flitig ochmon derom/ at halst nägorlnnda fullgöra min sysiä.
Men nägon kunde säja, ett jag icke lämpat mig efter
nngdoMens begrepp derpä swares: da jag grundcli-
gett lärt UttOoinett de första principia af ett hop la-
ro«delar: dä ungdomen förstär dem, sä wal/ som naV
gon kan wanta det af en sädan älder; sä har jagwis,
ftrligen lämpat Mig efter deras förständ och begrepp.
Eller männe jag battre bade lämpat Mig efter derasbegrepp, oM jag lart dem ingen tiNg? Det är intet
undcr/ at d«t/ som icfc sjelftve äga näqon yrundelig
insigt i wetenssaper, at de (sager jag)halla en grunde-
lig början/ för högden/spitscn och stutet af all wtf
tenstap.

V3id ftköiörhi bör ju ungvomen fä iti grutt>
delig början i Cu hop wettnstaper, pä dct de smänin-gom mätte wanjas til rediga tankar, och blifwa stic-keltge/ at wid dc högre publique 3aro,saten gä lan-gre NtäN ttäqot hinder. Djnpct pä wttcllffapctlta atoändcligt, sä at d<! tacka nog til. Qm wcrwcn sto-de i iooo-M sinoM ldooche är, ochhM männistä



lefde i isoo:de sinom är/och allesamman
stulle ftudera natt ochdag, sä blefwe de ändock aldrig
ut-ftuderade: de hade altid mer nytt/ at lära/än de
hade lart förut: de behöfde icke wara radda derföre,
at de k.unde saja nägot, som andre sagt förut,
utan deras lardom stulle waxa oandeligcn, det ar, im-
mcrfort.

Igenom wanan kan man förffaffa sig fardighet
at bära stora bördor; men det stannar af pä stutet;
ty jumera man ökar tyngden ju stvärare blifwer bör<
dan. Med Själen och deh egenffaper ardet heltan-
norledes fatt. Hos henne gär siutet altid lättare, an
början; ty ju mera en grundeligen har lart sig, uch
ju laugre han har hunnit, ju större habitus ochfle-

re principia demonftrandi fär han. Tl) det förut-
gäende tjenar altid för grund och föder af sig det pä-
följande, fä at jufieresanningar jaghar mig bekanta,
ju lättare har jag wid at hitta pä nägot nytt.

Wettenssaperne racka nog til. Guds werk aro
vandclige; ty de innehälla i sig uttryckeliga spär afGuds oandeliga wiöhct,godhet och alSmägtighet,sä
<tt imet siapadtkreatur hinner utgrunda det, som finnes
iMatmen.

Sedolarans och Mathematiquens djupoch widd
sträcker sig oändeligen- Jag wil nu icke namna om
sjelftva den oäadeliga Guden,utaf hwilken alt godt,
«ch alt dct,som förstäs och wetas kan, utfiyter säsom
af en oändclig källa. Alt det, som nti honom finnes,
ar af sig sielft, nti sig sielft och pä alt satt oändeligt.
Men at utföra delta amne widlöftigare, där til haft
wer jag nu hwarken tid eller tilfalle.

Det ar nog, at hwad jag i kärthet bär näst för-
Ut har omrördt, tjenar för et ibland de aldrastarkesta
bewis, derpä, at wi äge en odödclig siäl, och at detz
eaenstapef ar.» sansta instfänkte. Det öfwcrtygarotz,

af-



afweuwäl derom, at de, som halla fire, at jag icke
lamput mig efter ungdomens begrepp, derföre
at jaa grundeligen lart dem början af en hop
wetenstapcr, de samme,sager jag, äro lika Nugepäsiu-
tet, som pä början af wetenffaperna. Ungdomen i
detza öfta Claffer aro fä til antalet. Om de l)ade wa *

rit fiere, sä hade arbetet hwarken warit särdeles dn)«>
garc ellet* lattare; mcn nöjtt och nyttan hade til åt>
wentyrs warit större.

Imedlertid är det i sig sielft längl bättre ochnyttigare för Riket, at wid sinä publiqua häro-sären
hafwa sä, men dugeliga telliingar, an at vpsylladew
med en oandelig ffara af wraklingar.

Et enda äkta barn glädcr sin faders hjarta, och
i det ar han oändeligen nögd. Men om bau wore fa-
der til iQo:de horungar,sä wore Hans fägnad änhock
icke större, utan Hans stam wore sä mycket mer kring-
spridd pä alla stallen, sä at han pä flutet, icke Hadenägot rum, dit han kunde wända sinä ögon för blyg-
sel.

Uti deha minä Lärjungar har jag hugnat mig,
säsom uti minä akta barn. Meu at de äro mig kä-
re, det är just det, som mig uti Edor narwaro,mine
sörnäme och gunstige ähörare, igenom en Mig ochredig examen, nu äligger at ä daga lägga.

B3 Tre<-



Wredje Ualet,
Den 8 Julii 175-1.

Öp| cf **&&(, f° m blifwer jattpä nägra inratnin,
wJ>J gar, härrörer som vftast af dcms mindre eI-\JXJ lerstörre degrepp och infigt/som deromfal-la sit omdome. Den förnufliqe och eftertanksam-me, anser och ssaftar hwart och et ting och hwaroch en lnratcning, af, den nytta, som demf mtt*
keligen kcrn winnas: men dcn ffum-ögde ar oför-siint, och hugger d»'e.rft til med sit omdome, säsomdet wid första päseendet faller honom in i ögonen,
hwarfore han ock wakfar uti sit dömande, och ärjust som en rök, hwilken nu af den ena wäderpusten
drifwes ät öster, nn af den andra ät wastef.

At,amfora dm nytta, fom afinrattningarncl
lan harflyta, och j grund deraf, utfatta det warde,som de och deras idkace hafwa sins emellan/ det ar ensak, som jngcn annan kan gä ut med, än den, hwitsken i botten ser berörde inrattningars natur och be-
staffenhet, det band, som dem emellan ar,afwenockpe egenffaper, som fyrdra§ af demf som de lMlsatta.

Det händer ganffa osta, at de lndragtigasie ochNyttigaste Söremalen fordra icke just sä d,up och wid-
sirakt insiat, utan fastmertralstunhet och flithos dem,som demförrätta; til ex. de ssaste aconomijfc inrat-
NiNgar. Deremot finnas och andre göromäl, hwars
nytta är stc?r och oumgängelig, de der fordra hos si-na idfare, icke allcnast idoayct, utan beftnncrliga
ngwrB.gäfwor, ja ock stor möda flit och kostnad,för-
an nägon til deras tilbörliga förwaltning kan blifwastickclig: til cx, en hop Ciyiie spstor, och i si)nnerhet
de> som höra til Clericiet.

la,



la,detfinnes ocksädane sysior,som aro ibland de
angelagnesta och hafwa äfwentyr mcd sig samt for-
dra insigt i hwarjehanda saker hos dcm, som med he-
der och cftertryck wilja förwalta dcm. ex.gf. de, som
höra til Militair och Navigation.

Delta har jag welat andraga, säsom en oryg-
Zelig,och oemotsajelig grundwal, til det, som jag i
kärthet,wid detta tilfallet, med minä Förnama och
Gunstiga öhörares ynnest och beuagenhet/ tanktnäm-
na, 0111 der wärde, si»mriikommer och
dem si»m deruri arbera.

Emedan den sak, som otz nu förestär at utreda,
beror pä mänga omstandigheter, hwilka icke just sä
latt salia enom in i ögonen; sä ar det icke under, om
de flästas omdömcn harwid siä felt. De saja: i teho-
lomc beswaras unadomcn medenhopgral och fäfän-
Za, som pilten dör kunna, om han wil undwika stryk;
men mcd sakerhet kan förglömma, utan at lida der-
wid nägon halförcs stada. Gräl och fehote-ftixene
är alt derföre det heders namn, som de lamna hela
jfoformations werket; men det ar icke under; t» detar
icke »nst sä godt kop pä dcm, som dömma af moget
betankande. »

At ingcn tehola finnes, där tilställninacn förtie-
nar et sä widrigt omdömme, det är en sak, som jag
aldrig ätager mig at förfakta. Mit andamal ar, at
röra om det wärde, som teolome och pudliqueLaro-
satcn aga, sädane, som dc böra wara, och de, efter
wär stora Bistops omsorg och bedrifwande, ätminsto-
«c här omlring befinnas.

Den, som stullc mena, at fcholome aro inratta-
de til plägo-hus för barn, at derstadcs lära cn hop gräl
och fäfänga, han ar fä stormgalen, at hau nappcligen
dordc talas idärhusct cn gäug. Alla pvjblique Laro,
hus aro til den ändan inrattade af wär Nädiga
Ofwcrhct,at ungdomen dcrstades mättc blifwa un-

der-



derwisi,i sädana stycken, som wid de Allmänna göro,
mälen och si)silorna i Riket, komma dem til patz.

Nu, som et Rikes wälgäng, fior och anseendtz
tzrundar sig pä göromälens ratta ans och stötfel; sä
af dct ock ouckcligt, at lcKoiarne lägga den första
grundwal til den lycka, som et borgerligt samhällekan
sägna sig af Säledes ar klart, at fctiola-roetfcf, dä
det sä drifwes, at det a.ndamäl til alla delar ftam-jes, som wär Nädige Ofwcrher igenom deras inräv
ning pilsyftat; sä ftlr det onekeliqcn sit ratta och m*
tmliga warde. Detta dlifwer afwen för den aldra-
enfaldigaste hlMdgripellZt,dä han föreställer sigde styc«
ken, hwilka fchoteT ungdomeu bör underwisas nti,som aro förnamligast, deras CHristendom, Skrif-
ning, Räkning, .Historie, Spräk, Theojogie,
Moral, Mathernatique, Oeconornie m. m.

Alle deffe lärdoms delar faö af den nödwän-
digbet, at föga nägon kan wara dem förman, som
i det Allmänna wjl göra nägon jardeles nytta- <&&som en hafstäng ellet handspik tsenar, at med lätthet
uplyfta tunaa kroppar, sä aro och berörde
per hjelpemeyel? igenom hwilka man kan med latt-
het och hested ntreda sig nti de wigtigaste fbrekomman-de ärender. De, som idka nägot handtwerk, eller nä-
got annat mer lysande naringsfäng, jag mä icke nam-
ya Dem, som förestä publique »vstor och
hafw>> räknc och ssrifkonsten olimgangeligen as nö-
den. W en tilrackelig kunstap i wär Christendom av
nö.ig, dc.rpä twjflar ju ingen afosi, som ägcr suttdt
förunft, Jag kan dcrhos säja, at en hop grnndsan-
yingar i Monien eller Sedoläran hafwa nti mit tyc-
ke blifwit ansedde af den nödwandighet, at aftven den
enfaldigaste bonde dräng borde hafwa en tydelig kun-
stap derom. Men det ar gansta beklage!igt,at dennehögstnödige kunstapen ofta fattas hos dem, som äga
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m« pröfwadt förständ. Bristen häraf är orsaken tll
en oandelig hop oredigheter/ irringar ock ffador,l)wil<
fr», sä länge kunffapen om berörde Moraliffti grulld-
sanningar brister, vmöjeligen kunna förekommas.Nägon torde mena, at niine utlätclser äro här«
dare an nägon, ätmiystone mängen gjort sig för-tient; Mcn jag ar rabd före, at orsaken til min be-
styllniug ar (18 klar och handgripelig, soin den i sjelsi»
wa werkct ar beklagelig. Huru mängen hällcr icke
rughet, för sparsamhet, slöseri för friMighet, et
twungit narragtigt och högfärdigt opförande för be-
lefwcnhct, alfwarsamhct för bondaktighet, öfwcrflödoch lösaktighetsörenförnam lefnad> lättja för commo-

oÄ) dublande för tidsförorif, fiit o
werkelig frihtt, förtraldom? Hurumängenhöre wi ic-
ke mcd nöje och behag beratta om sinä sörsigtiga steg
ock) handlingar, hwilka dä de narmarc starstädas,
haldre klada en bedragare och en tjuf, an en ärlig
karl? Hurn osta stryter icke mängen öfwer fin tap-
perhets gerning, hwilkcn i sielfwa werket hörcre» >öf-ware och mördare til, men aldrig nägon tapperman.

Emedan nu ofwannamde grundsanningar hafwanara och standigt infiytande nti männiffans timme-liga och ewiga lycka. Hielp ewige Gnd! Hwad wal-signelse och trefnad stal finuas nti det Samballe, ntihwilket mästa parten hafwa oriktiga och galna tan-
kar mi det, fom hufwudsakeligt ar, i Scdolaran?Dä de isrän sin barndon» ochtillika mcd
ken insupit etförwäudt bcgrepp om d»gd och odygd, säsika de hela sin lifstid, med största angflan, efter enforgyld odygd,som leder hufwudstupa til alt, som för-darf och olycka heter.

En ren dygd och Gudsftuktan äro Susson och[a godt som et och sämma. De äro de endaste gi un--der, formedeist hwilka ali männiffans lycka, med ia*
B 2 kw
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kerhtt förwärfwas vch uppä hwilka den beror, utan
at lida nägon undergäng: alle andre degrepp ocl) ma-
ximer, som afwika iftän en ren dygd och Guds-
fruktan, de mäge wara sä konstigt inrättade/ som
de nägonsin wilja, sä sörwärfwa de aldrig ät nägon
männistä/ mindre ät nägot heltSamhalle en bestan-
dtg lycka.

Et Samhalle / det mä wara mindre eller större,
bwars band ar nägon odygd, liknar en odugelig och
illa tilredd machine hwars remnor och ojamna fog-
ningar äro öfwerstrukne med en mälniug, och säle-
des prälar nog i deras ögon, som aldrig med sina tan-
kar gätt in i nägon sak, utan Hällit sig altid wid \)*

tan; men sä snart mälningen igenom tidens och wa-
derlekens omffiften blifwer antingen fördunklad eller
oä)aldeles utfallen, sä röjes dctz wanstapeliga och il-
la tilpatzade delar / och de sjclfwe bidraga til sin egcn
undergäng. Dä str hela tilredningcn wederstyggclig
ut i allas ögon. Sa är ock det band, som odygdcn
binder gansta löft, obestandigt, och ratt ingen ting
at lita pä.

Hwar och en ärlig sinnad männistä wamjes
wid hela inrattningen. Nägon enda tryckandeomstan«
dighet, jaen nafwa full med dueater ar i stäud, atrub<
dä Hela det band/ som ar grundadt pä orena afsigter.
Det är ännu wärre,atfallet blifwer swärare och stör-
re för dem, som Hafwa bogtsin förmenta lycka pä o*
dygd, ju längre de hafwa hänglat och dragit sig fram
igenom sinä konsier. Tl) odygden är, som etffed<wat>
ten, som frater omkring sig alt mer och mer, ju längre
det fär werka uppä et iarn. Deremet/ ar arlighet och
dygd det band/ som latt och fast sammanknyter alla
Samhallen, och häller strek wid alla tilfallcn.

Inga tiders omffiften, inga swärighcter inga
försök aro i ständ, at forkräuka dcjj lycka. Arlighet

och
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och dygd likna altsä .quld, som icke elden en gäng
gitter, at förändra. Dersöre ar ock intet Samhalle,
antingenliteteller stört, omdet annars ar grundadt pä
dvgd 06) arlightt/ som behöfwer, hwarken til sinup-
komst ellcr beftandiga wä>gäng, det minsta ilpariga
konstgrepp.Den är witzt aldcles förwinad i fin hjer-
na som menar, at odygdcn, som ar sjelfwa orenhc-
ten och en styggelse/stulle merakunna bidraga tiiman*
pistäns lycka, an dvgd och arlighet.

Den, som igenom sin eftertanka, icke kan gä sä
längt, at han ögonstenlyen ser hmu dygd och arlig-
het i grund af sin egen natur drifwer och leder man-
Nissan isrän den ena lvckan til den andra, och huru
odygdcn deremot, säsom et söttförgift/ förstör manni-
stans lycka pä alt satt och på alla kanter. lag säger/
at en sadan ffum-hgd männissä/ som ei kan fin-
na det / han borde andock sasbm en Christen ätmin-
stone weta, och wara öfwertygad dero>n, at Guds
heliga och alsmagtiga styrelse walsignar alt det, som
fiyter af dygd och ärlighet; men deremot mötcr odyg-
t»en, och detz orena och arga grepp, med förbannelse.

Af alt sidant, har iag blifwit, öfwertyyad om
den obessrifweliganytta,som detenssildta och Allman-
na har deraf, at Sedolaran drifwes wid kholorna:
Men den bör läras, som en Hufwndsak, grundeligen
och med eftertryck, ingalunda efter den gamla trallen,
sä at hela konsten bestär deruti, at nngdomcn kan nä-
got af et Compendiurn MoraleiUan til. Alt det, som
förelascs ungdomen, och j synnerhet Moralen, for-
drar av det grundeligen ssal förklaras och ntredas, sa
at ungdomen handgripeljgen finner sammanhanget
deraf, och säledes mätte i sit samwete lamna bisall til
altsammans. Etsädant begrepp utjSedolaran harin-
ftyck i unqdomens sinne och lefwerne, ych gör dem
stadiga, fiitiga, bessedeligq och ärliga,

Hus-



Hushallningen bör iämwäl i fcholoma förkla-
ris, cmedan den är et stycke af sadan nödwandig-
het, at aldrig nsgot Rike desutan kan anscs för lyc-
Miat. Wi mägc se pä hwad Rike i werlden wi wc-
le, sä sinne wi, at det antingen drifwit sig fram, ochftigit til ansecnde eller ock warit pä unherwigten, alt
efter som hushällninaen darstades warit wal cller illa
inrättad. Ty alt det, en männistä bchöfwer til situppehälle, förwärfwas och utrattas igenom arbete,
och dä et idogt arbete drifwes med förnuft, har deten walsignad ftamgäng. Annars om konsten arbär-
ta, fast ock arbetet wore nogdrygt; sä är nyttander-
af föga, och ofta händer, at ffadau blifwcr ansenlig,
men nyttan ingen. Och som dygd och arli.qhet föder
arbete och fiit af sig,, sä gör ock et sörnuftigt arbe°
te sin tjcnst tilbaka. Derigenom, at det lika som un-
dcrhäller, stödjer och förwarar dygden, at hon af o-
dygden icke fär qwäfjas, säsom af et ogras; Tv låu
jan ar just dm jordmon, som alla odygder basttrif-was uti. Ar alt derföre detgansta at ungdo-
men far et redigt begrep om hushälningen, detz delar,
natm och beffaffenhet: Huru hwart och et närings-
fäng rnndeligen födcr sig och sinä idkare: huru nara
dwars och ens cnstilda förmon,wid hushälningen,
är sammanknippad med detAllmannas eller hela Ri-
kets walgäng, huru altderfore den, som med bestedhushällar, bör hedrasoch hällas för en iblanddenyt-
tigaste lemmar, uti det Wmanna. la, dctta ar afsä mycket störrc nbdwandighct, som mängen hafwer
et förwandt deprepp om hushällning, begynner alt-sammans bakfram, plägas af de fördömeliga
at Hans enssildta och den publica nyttan icke kunnä
bestä tillika, utan at de aro stridande sins emellan:
menar at hushälla ar en gemen si)sta, som ingalm»-
da anstär nägon hederlig Person, utan bör lamnasfr nedrigt folk.

Men



29
Men at deremot en lysande lefnad, siitter wär-

de pä folk. Hwarwid fordras/ at weta och kunna
ratta sig cfter tt oäudcligt tal med reglor wtd hwar-
jehanda tilfällen, at kunna taga sig en ärbar mine,
at hafwa sinä dyrbara kladningar i godt stick, och
noga kunna inrätta dem efter de nyaste moder, at
med färdighet spela ei partie I'ombre, och dansa cn
hop ar hederligt, dct k belefwat
och det ar förnamt. Hwarföre de icke en gäng tanka
pä nägot nyttigt och alfwarsamt göremäl, utan me-
na,at de satta en fiack pä hela föruämheten, omdeso-
lade sinä fina och hwita fingrar wid hushällningen.
Fördömeliga principierl ty gods och rikedomar haft
wa aldrig pä fädant satt blifwit samlade man \hfstörde.

Slutsatsenarsäledesklar, fom alle mästeffriftwa under, de der weta, at dygd och odygd, alfwar-,
samhet och.narraktighet aldrig annu wuxit uppä et
tra.

lag Wille ännu med fä ord röra om Mathema-
tiquen, som afwen gifwer fcholoma nägot liter, at
göra. Hnrn denne wetenffap, i grund af sin egea
natur tjenar otz för den utwaldaste Logica cller konst
at nawrligen och med beffcd fiuta, det bar jagfor
et är sedän, Haft den aran at kärteltgen omröra. Hwadför öftlgt Mathematiquens nytta widkommer,sä ar dell
sä widstrakt, at föga nägon, ja, jag wägar rent utsaga, at ingen männistä ar, som icke wid mängatil-
fallen, med bGnnerlig fördel, kunde betjena sig af
den samma. Derföre har jagaltid warit i den tan-
kan, at det wore msende gängor bättre och tjenligare,
om Fruntimren pä sit modersmäl stulle lära sig nä*
got Uti Mathematiquen och natural hiftorien, l)dU
dre, an de beswära sig med frammande utländffa.
spräk; ty naturen lärer dock icke sä m.)cket hafwa
amnat det»könet til StatsMiniKrai-, man faft mtt

at



<lt hushslla. Me £fwer* och Under-domare, alle CU
vil-od) Mihtair-bctjcntc/ de som idka nägot närings
fäng, ja, sjelfwebondeN/somhälies förgröfst, kunde
hwarje dag göra sig god nytta af Mathematiquen;
men okllnnigheten deruti gör, at de hos sig sjelfwa
sakna ingen ting.

Men harwid lar nägon infinna sig med inkastoch pästä, at den ttytta är föga, som harflyter deraf,
at nägre tnanglar oÄ) andre liFurer göras pä en taf-la, och konstlas med deras ddnonftfatiöner. Der-
pä swaras / at en dernonflxation, som göres om ett

ja om ett enda lirien, fan ofta hafwa myc-
ket at innebara/ och det, som Mathematici med storthufwudbräk hafwa demonftrerat uti sinä kamrar,
pä sin tafia, är sedän af andra blifwit antagit säsonthufwudsanningar och hufwtldreqlo», hwarefter de rat-
tat sig i sinä förattningar sig och det 'Allmanna til o-
trolig nytta.

En okunnig kunde wal hälla de strek ellet li"
neer, som aw til exempel uti en Sj&Charta, afföga wätde, der likwäl igenom det, at ett Sjöman
wet rattasig efter,sädana strek, hafwa mänga iooö
männiffor blifwit ftälste ifrätt ock mänga ttt-
sende millione* rikedomar blifwit förstaffade.

Sadatte Chattot äro ittgalunda ittrattade afSjöman/ Utan af Mathematiris, och oansedt dc ige-
nom sin fiit och ottoliga möda hafwa oättdeligett myc-
ket gagnat manniffo-stägtet,sa hafwa de sjelfwe of*ta haft minsta tthttatt deraf. DettilMed äro sanniik-gar sä til anses, säsom srött, hwilka af dett oförstän-diga ofta hällas för ringa, och föraftcliga; men lik-
wal dä de bllfwa satte i en tjettliq jordmon, fram-bringa det stöllaste och nyttigaste tiu

Om wetcttstaperna ocl) deras nhtta, mä altder-
före ingen understä sig at dömma, som ake sjclf &*

ger



ger i dcm en grundelig kunstap, och scr, huruledes de
pä det cllcr dct fattet idkade, antingcnmer ellcr mindre
bidraga til Guds namns ara och manniffo-siägtets
nytta.

Flere andre. stycken böra laras wid fcholoma,
fäsom Geographien, Logican,Natural-hiftorien m.

1 m. De aro af lika nytta och nödwandighet, som de
förra wetenffaps delarne,- men min stackuga tid, och
minä förnäma och gunstiga ähörares tälamodpälag-
ga mig at bruka all möjelig karthet.

Af det, som mcd niigra ord ar anfördt/Mä hwar
och en, ja> momus sielf dömma om det,som lareswid
fcholoma, bör komma under nanmaf gral och fäfan-
ga. Här upammas unavomen i vygd och en hop
nödiga wctenssaper, at Riket dcriqenom blifwer up-
fyllt med Inbyggare, som aro förständige och arliqe,
och säledes stickclige wid alla tllfällcn,atlita nppä.Ty
mästc dcn witzerligen wara win-ögd och narfynt, soin
icke finner atfcholorne til männistans
timeliga och ewiga walfard.

Säledes kan jag med trygt samwete saja, det
Rikets underwigt och wantrefnad til största delen har-
rörer dermaf, at en hop wetenstcipcr dels icke, dels
wärdstöst wid fcholoma blifwit afhandlade; ty som
det ar ganffa illa, om antingcn onyttige, eller mindre
nödige saker drifwas wid är det icke cl-
ler nog, at wetcnstapcrne, som förehafwas aro nyttige
och nödige, titnn de böra laras grundeligen och pä en
lätt och naturlig method, sä at ungdomen, undcr dct
de lara nägot godt/ fär et upöfwadt och spitsat för>
ständ.

BcKnlX-Lararne böra derföre siefwe aga en
grundelig insigt i wctenffaperna, de böra aga et re-
digt, tydeligt och lifllgf begrepp, hwilket ingallindaför-
warfwas, utan genom stor möda, läng tid, och My»
ken kostnad, och andock bara af dem/ som äga goda
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naturs-gafvm En Schote-gfaate bör mta efttttank,
sam,försigtig, flitig och ofömuteni sm underwisning,
fä at den, hwilken med eftertryck wil lära en ungdom,sätter <m hclst,sina sinneu, och sinä lifsckrafter uti enuppeudar fara.

Ilt af det, som i kärthet är anfördt, utdraga rnVgra ssutsatser, häller jag för onödigt; ly de äro hand-äripclige. Jag är ock gärna nögd med det utfiag,somhwar 06) en förnuftig faller derom; men jag wil näv
mare komma til mit ändamäl, som är, at göra beffedför mit fehokt-åv.

Det saanar mig Högeligen, at den dagen ar ätee
inne, ,cke just derföre, at jag har kunnat uträtta sämycket/ utan derföre, at mit samwete tilsajer mig,
at jag har «jirn, sä mycket jag har kunnat ästad-komma. Ty det ar icke aldelcs det warsta folkflagctsom hafwa et fullt upsät at göra godt,fast de icke al-
tid kunna utratta sä mycket

Dä jag för 3 är sedän tilttädde
tet, päminte ,ag ibland annat, at det mycket hiudra,
de fcholx-werfetf ratta och fulla drift, at ungdomen
sä plocktals blifwer fiyttad ifräll den ena Chilen til
den andra; derföre pästod jag,at Ciafleme helt ock
haline och pä en gäng (kiille fiyttas, sedän ungdomen
lart sia de stycken, som förehaswas uti den Clalten
han sutt.t mi. Qch hela den öfwersta ClaiTen til A-
cadernien ffulle dirnitteras.
; s(f en sädan inrättning flyter den förmott, at

Lararena altid hafwa at göra med lika för sig komnedifciplar, deremot de i annor handelse hafwa dem afmänga stäg, hwarigenom deras arbete ökes,och an-
tingen de förra, eller de nytz komne Lärjungar, tagastot.

\ Detta hinder,somdetär lättast m'ötadt,sä ardet
et lbland dealdrastörsta wid hela
ych af hwilket jag i är lasit en obehagelig kanning.
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lag wilännuikärchct omröra ct hufwud-hinder, somicholorne aro utsatte före.
Dä jaarnger denna fchoL-rn til exernpel, ffi ärläse-tidcn iftatl borjan af Februani til öon 10 [ulii,

vch ifrän!>ör>an af O&öber* til medium Oecemd/iz'.A!t!a gärtidenemeilan medium Decernliris od; bpVjon
af Februario, afhxn tidcu emoihin medium Juliitil början af O&ober ftukllöst bbxt f6r fchola>um>domen; rncn det är e> dermcd bcstält, e» Hop dagar
förr och eftcr Pigst, en bopDies profcfti, meden Hop
gäng-ocb spatsere-dagar, som ungdomen wet Äbero*
pa sig, stsom en wälfingcn fördel af sammal Hafy
stola ock firas, Under alla detza loftoch frchrtk-dagargar,som bätt för ungdomen. Delara sig ingen ting annat, än odygd: dc glömma bärthwad de tilförene hafwa lärt, och det, som ar al-dtawarst, förwarfwa sig, undcr de lanqrc ioftiidcme,
en ,ä inrotad latt,ä, at sedän hela balfwa töo\ termiägär oärt, förrän den kan afklädas.

Derfölc borde alla Söknedagar j äret «tgöra enläs termin, dock sä,c,tungdomen Dii och dä funDc fälof,om dcll hctaste Sommar-tiden, som bast kundeainvandas iii Geographien,
mcd andra sidaiicz lattare, mcn dtth.'S liyltlga öfnln-gar, hwilka ullgdomcn ratt ft wäl kunde.aä ut nnd,fbrn BondeN/ at under den hctaste tidcn om somma-nn bruka ffaran, lian, fpaDan och plogen.

Men nu tysser jäg, at alle fchote-Cdrarc ropamid en mnn: Sehote-ofet har hartils warit odraac-ligt, och tagit lifoch förständ af mängen braf män.Om denna traldom stulle ökas derigenom, at Ccho-l,n won«oppen helaäret igenom, bittida och sint,
E win-



wiuter och sommar; få mä den utwälias titfcho\x+
Jcircirc, fbrn bcstär af järn och stäl» mcn icke afkött
och bcn.

Mcn min melling är t\ sstla?, om mig lemnasfiktrum til förtlaring. At fcholx-ofet dcnnc tid åi
sä dryat och ängsiigt/ ctt det ingalunda bchöfwer ncV
äon tii&fmufl, dct arco sak, om hwllkcn jag szclfkan
lammi bewis. Dcrförc bordc S,cb,<?Jw;e förcles rn«Ö
lilrackcliga ocb dugeliga Lararc/cmellan hwilka Wc«
tcustapcrne och tlimnarne kuudc fa indclas, at hwar
och cn til dct aldrahögsta fFnlk hafwa r.nt arbotö-
tiunnar om hwarje dag, för hwilka l>an til Confi-
(loiium qwartalswls bordc msanda <ll rcdig förtek"

525 kundi chan ätminsionc i nägra fir göra sin
sysiä rncö bc|?cb, lifiigrn, och rncö cftcrtlyck. Ty
ai wara öfwerhopao rncö alt för och swärt
mlnic, cscr laravcn lcdstli,modstulcn och
Dä är lät, at tanka bcgrcp, &»in inplaw
tar i icholx-unfldonicn.

Och emedÄN iugcn iurättning äunu haft en on-
ssclig ftaiilgäng, dä förmoncrne lcke bliswtt lampa-
Dc eulöt wcdcrbönttidcrllab arbete, fiit och cgenfflp
per; sä aro scKoUr-Bctjcutcrne icre obillige, om de
längta cftcr fäDarni fqrmoner, sösmedclst hwilka de
kuuna hafwa fin utkomst; tu deras fbfla är ibland
dt nyttiqastc och aNc>clagnast<. Ooda N2tu«gäfwor,
stor möda, fiit och koftnad fordra<, söfrin nÄaon
kan Hlifwa eu god fchote-frSrarc. Och om nägon sy,
\\&, soin fcorcif til Civil-itetea clfcc Clereciet är äft
wcutyrlig, för Hcha/lif och förständ,sii är fcholx-
syflan ibland dcm den aldraförsta. ©ötattftoi/fiMtt
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kliiM i oronen; mctt ftlfo icke mcsgen, haftva iitsenlina at bttyda. Gode och ffickeligc rtiaa |c ej po tinv
fleti och nedriga förmoucr. Derföreöm näqonsinmV
flot bopp är, at den syssa stal tilbörligm btifwa för-waltad, som fordrar just litwalda män, och harsiovt ardcte och sior infoa ineb sig; sä mäste reel?och h<d<rlig< förmoner sölja systail äl.

Flinkt folk bliswa annors afffräkle ifräji tttö*domen, och oin ödct rakat kasta nagon uuder fadragcr han dct oliö.qd mcd anqflan, och salcdcs maudrift, hwarigcnom han ficlf dlifwcr olyckclig til hdrfan och sma siNtteN; mcn rikct, PfticjCttom, at det fätten lcdscn ämbctsman är, iooo.de gängorolyckcligare.

Och som den cnasnomaUen stdcr af fig den an-
dM/ sä a« det iefc dermcd gjorf, at den anne fcho-
la--ti'ä(cn mcd ulknappa wllkor och mcd cn siunaand<
maga mäNe luta sinä axlar undcr fehalx-okä, ue
tan dcras lorftiga lilständ, och stora träldom föder«f sig den orimmelighet, at deras syfla sii angclagen
och swär den ar, hälles för ringa och af mindrewär»
de, twart emot all naftir och billighet. Ty da en crn*Zelägen och swsr systa förwaltas mcd bested, utan

motfivarande wedergällning är en sädan ?lm,
betsman dnbbel hedcr wärd. Dereinot at hafwa fc*
la inkomster wid en syfia,umn at dcrföre göra nytta,som gär up cy,ot dem, det är cn sak, som naturli-
gcn afsiär <n man alt htderligl wärde.

Utom alt det, som strut onnördt är,böra alla de
fnedel anwändas , so» tjena, at beftamja Khölx-
welkets flllla gäng, och det sä mycket, som n,ö,eliZt«r mur wäsm rödjas, som pa nägot satt sirhin-
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drar det samma; t» hwem wet icfr, at början soral-
la nya inratlningar, de mä wara sä förlluftiga d«
wilfa,,är gansta swär? Dock tör iag wäl saja: at
öörjan til en förnuftig fchote- inrätning icke är lät-
tast, om icke swärast.

Mänssen spänner emot den samma af otunniZ-het, mängcn asarghet och illwilja, mängen at undfiy
et, som de mena, drygarc Mängenaf afund
och mitzundsamhet; to det gär dem i lnagen, som U*
la sin lifstidhafwa ftuderat bakwandt, at tör hända,
nägon fcholae-pift,igcnom en redig och fölnuftigtan-
ka, kunde knäppa honom pä fingren.

Eitfthola, som afwiker ifrän den gamla tabuli-
wren och sättes pä en förnuftig fot, undergär säle-
des just samma öde, jvm et karr eller sumpig mark
dä den tilbörligen blifwer utdikad. De första ären ef-
ter dikningen, förswinna de eländige och mindre nyt-
tige wäxter, ja sjelfwa matzan begynner «t gä ut,sH
at en mindre eftertänksam) kunde snart hälla före, at
dikning pä <Ad<m mark wore högst stadelig;mensedän
den utdikadc jorden fätt murkna öch sättasig/begyn-
ner hon smäningom, at ymnogare och ymnogare
sramblingade härllgastc hö-flag.

Det samma händer, som sadts dä nägot aN-
mänt Lärosäte undergär nägon förnuftig ä«dring. El»
bop Latbultar, som darftädes Hällit sig tilförent/ mb
illa dcrwid, och wga sinMatts mlcKolgn. En Lära-
re, som icke är mon, at ftamja nägot godt, utanen-
dast foftat pä en liten inkomst, tager tilfalle-i akt, och
inbillar det enfaldiga folket, och den lättrogna ung-
domen, at ssdam Nyheter aro fäfänga, onyttiga ochssa-
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stadeliga; lofwar foröcnffuß göra dem ffickeliga aca-
demici cfter giimlti. (Vuttf.

Deteusaldiza folfcuir fiuirt öfwertalt.DenstvZ»tige ungdomen, hwars hog tn# ItUx p<l n\irjan wid
sidan, vä pudrat l>^r, och pungen i inicfert, hällir sa-
da n t for en härlig Predi.an. Studera fÄköc< hela is
och 2Q ären, ja ofta lanqre. Hwarwid de «og budit
til,at komma dct ltlla fönäc, ur pungen, som derasför-
äldrar kunnat sammanffaffa; men för öfrigt nappeli<
gen förwärfwat sig stickclighcs, at förestä en kläcka-
re,«ller besökarc-Wa. Sadant Lärare likna
qwackjalfware, som tala wäl mcd patienten, häl«
la honom wid hurneur, taga af honom sä mycketde
fä, plästra och laga om Hans sär, at det helnar utan
pä, utan at bro sig om buru det Nsr til »nuti. Sä
at patienten, en tid derefter, han lemuat siua goda
qwacksalfware,blifwer lo gänger wärre, an tilförene.

lag tilstHr, at en mat,ljuga« icke kan winna
förnuftigt folks tycke; men den,som ntienncbrig
konst gär sii högt, at l'an för en liten penning ej häl,
ler för betänkeligt, at.fäfängt bärtnöta deu«föMn<
diga ungdomens tid,och fäledes hindra, ia ofta alde«
les förspilla hela Hans timeliga lycka, hwarigenom
Riket tager en ansenlig stada. En sadan har i mitt
tncke afklädt sig det,svm ärligt och Däalt
sädant spelas, fan ju l?Kyl«-werkct cj annat, än i
början gä trögt; men sedän sädane och dylike grepp
bllftvit hämmade, antingen genom Hö.qaOswerhctens
«flertryckeliga anstalter, «ller ocl dcrigenom, at bela
werlden med tiden ser wederspelet; Sä lmma stölre
ftuklcr förmodeligcn wisa sig.

Imedlertid finner hwar vch en förnuftig titteli*
zen, a: en god mratlmng icke justderföre bör förak,
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«s, at e« full och ali möjelig nytta e, kan wisii siadcraf geuast i börja». >

At förnufligt anlägga nägot, som först cftcr
ivo-.dc är gagmiv dct Allmänua, ar ärligt, ja just a-
txlmodigt. Men at iugalunda g&va nägdn utlägg-
mngmcd denena handcn,utan <u strart med den cm-
'fcra, Mia farnlci/ aro siidane uträkniugar, som i det
närmliste kunna liknas lvid den plägsed/ som fftil iva-
ra brukelig bos et förncdrat folkstag af det andra kö-
ml Altdersire ju swärare cn förnuftig inrätmng ar
wid fcholoma, ju argare och flere illparige konster,
}om antingcn inindre eftertänksamn,c ellcr mitzund-
amme och arge «ännistor ftalla dcremot, des trä-

«nare och iftigare mäste hwar och cu åriigfcholx-2<U
w« nww.

ssör min del hafwn jag detta framflytna äret,
effer min ringa förmäga, last för fchote-unjbomett *

MandcWctcustaps-delar, nämligen:

Epitome repetitKmisßentielii, ifrÄN början til
Locurn äe Creauone & providernia Divina. Eije-
bergii Quxftiones Moraies, iftän Caput de officris
Borninis erga Dearn til Den s:te qu*ftion mi Ca-
put de officiis reflexis. Plenningens Logica, iftän
o6ti'on ri< Opst de definittone, Mcnsommgenjak
kan tilbörligen afl>andlaS utan lcke cn hop defini-
fioner fu msstc aH f6ruf; st af början,
tillika mcdnägra3Nln»annasannwgar,gifwit minä01-
icjplzr ctksrtbegreppo» definition.

Syfterna fcxuale uti Bertanique-n Kar jag ock
lgenomtupit mcd cn hop generale anmarkningar, si
cht ungdomen siclf iZeuom fyrtcrnatifta kunMpen uti

By»



Botaniqfuen lm taga rält pH cn hop örler. Sät-
tct huln Herbarea viva stola imättas bax jag äfwen
förrlarat, hwaraf ocr' ungdomen rcdan har e» liten
sin»!ing.

Jaa har äfwcn nägon tid 1,5!1it i med Kuclidk
Geometrie. Slf Juftrno har ja,q lbland cn
bland par, efterrntoöageif, lätit Ctofleriie först expli-
ccn, stdan säja phraies. Och öerpÄ bar )U3 lätitRe&oraleme värien», o cl) Conre&oralerne foiumo
tungen pfi Swensta. Mit larosän Har för öftigl
twirit et och samma som tilsörene:

Huruledes jag cljcst gjort alt iftän mig, wisadet protocoJ, fbni sng b&ftetetniin redan i wintrastll
Säjoin jag oct' för fcennc nastfmmflutne.töl-min wil
mi straxt insända ct rifiiqt protocbll* Mcn Hur»ungdomcn fattat hwnd mf&wfafr, dctgrensak,sl>m
i dag bör wlias.

Dcrwid saknc wt mvrkct fb&i stora Biffops
wärda narwaro. Ty stfom jag wld mit in»

ci tagit näaot steg, sorran jag
derom i ödmjulhet gjort min sörfrilgan hos miu
demälte Hufwudman, cllcr ccf fött af honom defal-ning dmil;sä är ock jag öfwerlygad delom,athanS
Höglfornäma narwaro ssullegagna denna »fic fcho-
h. i ganffa dclar. Gtore mäns underwisnlng
förer nytta med sig pä alla kanter: deraS ord ärowig-
lige och dcraS förmaning Har cftertryck med sig.

Imedlertid fägnar det otz mucket at st HiZärcwör<-dige Herr Probsten, säsom Infpedör fckol* wara
til,
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tilstädes,pä Höqwördige Hcrr Biffopens wägnar.
Herr Probstens karlek för dct, som godt ti, fanit dch
uit, at frärnja detAllmänna, öft»ettygnr mig aldclcs

deroin/ctt Hödärewöldige Herr Prosten fögiuic
ttg deröfwer, on, mfyot godt blifwit

MrättM.










