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STOCKHOLM, Tryckti Kongl. Trylkerlet,,Bo«.

med Guds Näde Sweriges,

Göthes och WendesKonung
«. :c. ?c. Arfwinge til Dannemart och Norrige, Herttg til Schletzwig Hollstem tt. «.
insedt,
Gore weterllgt, at, da Wi med full öfwertygelse
huruledes Allmänna Upsostrir.gswerk aro lbland de kraftigaste medel, at befrämja

den upwaxande Ungdomens danande til trogne Undersatare, dygdige
Medborgare och ffickeliae Tjenstemän; hafwe Wi med desto mer ffäl
upmarksamhet wid de Lagar, hwarefter unde«
fastat War Nadiga
Trivial,
Scholorna och Gymnasierna i Wart Rike
wisningen wid
i dche lagre Lärowerk grunden bör lagwarlt hitintils handhafd,
förkofran i wetenffaper och nyttiga kunstaper, hwllZas til den
ken wid de högre Lärowerken, eller Universitecerna, widare ffal
framjas och fullkomnas. Af sadan anledning hafwe Wi l Nader ausett nödigt, at öfwerse den ar 1724 utfärdade Schol-Ordning, hwlle
ken, oaktadt det ostridlga gagn och den wäsendteliga nytta, dennaStadga, under de sedermera framfiutne nogra och 80 är, för det asvftade
wigtiga ändamalet medfört, likwäl funnits i atstilliga delar wara mintidehwarf, och i afseende hwarä jemwal
dre lämvelig för et
Project til en ny och förbattrad Schol-Etadga redan ar 1760 blifwlt, af da warande Upfostrings.Commissionen, författadt, och genom
trycket til Allmanhetens omdöme öfwerlemnadt, utan at sedermera dermed kömmit til nagon widare atgärd. Föranlatne af War Nadiaa
bldrager til Ware trogne Undersatares basta,
omwardnad för alt,

som

sanna

senare

som
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hafwe Wi ftrdenstul l Pader anbefalt dtt af Osi tllförordnade Cantz-

lers,Gille, at utarbeta och til War Nadiga pröfning upglfwa et för»yadt Förstag til en, efter nuwarcmde tlds behof afpatzad, Allman
pa sätt War fsr bemälte Gille mfardade Nadiga
Instruccion innehaller. Sedän Cantzlers-Gillet, til underdanig ätlydnad häraf, med et sadant Förstag inkommit, hafwe Wi detsamma i
noga och sorgfalligt öfwerwagande tagit, och i anledning deraf fattat
Wart Nadiga bestut om alt hwad wid underwisningen i Scholor och
Gymnasier iakttagas bör, och hwilket närwarande War Nadiga
Schol,Ordnlng innefattar. Derwid anse Wi i främsta rumet nödigt
och War Konungstiga pligt likmätigt, at erindra om de rätta grunlagre Lärowerwäl wid högre
der, hwaruppa ali underwisnlng,
ken bör stödjas, och det mal, dit den förnämllgast bör ledi». Guds
ära, Samhällets wäl och bestand, Ensiiltes lycksallghet i denna och en
tilkommande werld utgöra delta mal, och Religionen det första medel at det erna. Alt ifran den lpckliga Reformationen har Wart
kära Fädernesland ägt en i Guds Heliga Ords rätta förklaring grundad Trosbekännelst, hwilken, i andelig och werldstig matto, medfört de
sällaste frukter. Iu mera ostattbar denna förmon ar, ju sorgfälligare
bör den förwaras. War alfwarliga Nadiga wilja och befallning ar
saledes, at alle Larare mi Christendom och TheoloZien noga följa
den Evangeliffa Trosläran. sadan, som den mi den Heliga Skrift,
ide antagne Symbolista Böcker ar förklarad och siadgad. De böra lata fig angelagit wara, at med alla ssäl, hemtade ur Skriften och För,
nuftet, hos sinä Larjungar staoga öfwertygelsen om ReliZionens wig-

sa

som

framställa de§a sannlngar pa et rent och med Evangeliffa Läran instammande sätt, samt, framför alt, noga taga sig tilwara
för alla willomeningar, mitztydningar af den Heliga Skrift, ledande til
Troslärans förswagande eller kullkastande, samt för alla ffadeliga nphe<er. Den kännedom Wi age, huruledes närwarande Tidehwarf med
dylikg willomeningar och Nyheter ar besmittadt, har föranledt til det

tlga sanningar,
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Nadiga Circulaire om Predikosättet, hwilket Wi, under den 27 December 1799, lätit utfärda; och hafwe Wi härmed welat anbefalla
alla Lärare wid Scho!a,werken rch Gymnasierna, at, i den mon,
som pa dem ankommer, wal ställa sig denna föreffrist tll efterrättelse,
Glorwördigste Företrädare, Konung
hwad redan sirut
den XI., under den 26 October 1691, bwwit stadgadt, samt
saledes undwika alla willosatser och sölderfweliga Nyheter. Til ftmma
ändamal, af öfwertygelse om ReliZionens sanningar, om Guds wa-

som

sa

relse, allmagt, wishet och godhet, Mennlffans ursvrung, beroende af
et Högre Wasende och danande för et bättre llf, än det närwarande,
bör unoerwisningen i andra kunsiapsgrenar, efter hwars och ens beffaffenhet, fora och medwerka, men förnamllgast philosophie, Moral
och Sedolara, hwilka, näst Gudaläran, aro de wigtigaste i afseende
pä unga sinnens bildning lil Chlistelig och Samhälls dygd. Lärare t
at framställa dem pa et sätt,
detza wetenffaper aligger det
icke strider emot Religionens grundwalar eller dem undergräfwer,
och, för at i Borgerligt hcmseende upsylla andamalet, gifwa ratta begrepp om menniffans pligter, om hennes behof af borgerliga Samhället, om naturlia och borgerlig Lag, om Lagars okränkta helgd, om
nödwändighetcn af lydnad emot Ofwerheten, twhet emot Konung och
Fädemesland, same rättwisa ock) sedelighet i upförande. De böra tros
get ashälla sig frän de willosatser, hwilka, i senare tider, pa et rystigt
sätc sönderflitit Samfundsbanden, och icke namna de memngar, som
til sadane uptraden gifwit anledning, utan för at dem behörigen wederlägga. Framför alt böra de söka, jemte instarpandet af en sann
Moral ock) Sedolara, öfwertyga om otilräckligheten af ali menffllg
wishet och nödwändigheten af en uppenbarad Religion. Til wirman,
de af detza ändamal ar afwen War Nadiga wilja, at alla Laroböcker,
som nyttjas eller komma at nyttjas, med ali sorgfällighet granstas, pä
sätt Wi särsiilt wele i Nader förordna; men tillika öfwcrtygade, at
Zenom de bajia Föreffrifter och Laroböcker fösa winnes, om tilstn och
A 3
werk^
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§.

l. )

werkställlghet saknas, halme Wi ej allenasi pa det alfwarllgaste harmed welat alagga alla Ephori, at ftrgfälligt tilse, at hwad Wi
förordnat, blifwer efterlefwadt och Ware Nadiga afsigter upfylde,
utan ock, at ingen ma til Lärare wid
tagas,
icke, i lära och lefwerne,

som

Scholor

eller Gymnasier an-

wisat sig en rätt Christen, ar

fri fran willomeningar i Religion, och känd för rena seder, saathan
ej endast genom underwisning, men afwen med efterdömen, kan blifwa
Ungdomen nvttig; Och ehuru ogerna Wi föreställe Otz, at nagon af-

wiker fran hwad Wi nu Zifwit tilkanna wara War Nadiga afsigt
och wilja, hafwe Wi likwal siuteligen welat förklara, at, i dylikt fall,
en sadan Lärare, jemte det han
medWaronad, sial ga i mist,
nlng om den befordran och Nadiga hugkomst, hwarom äldre Författningar och nu afwen denna Schol Ordning försäkra samwetsgrcmne

anses
-

och nitisse Lärare.

tillämpnlng af de salunda i Nader utstakade och alla wederbörande til noggrannaste i akttagande och efterföljd aliggnnde grunder
och gifne Nadiga befallningar, wele Wi i alla de sarstildte delar,
hwilka wid Scholor och Gymnasier ej mindre leda til underwisnin,
gens werksamma beframjande, än h ra til detze Läro,Werks ordentellga
styrelse, hafwa i Nader pa försök och til efterföljd unoer fem ar stad,
följer.
gat och förordnat pa sätt,

I

som

i. c: x?.
Om Lärares tilsärtande wid Scholor och Gymnasier,
samt hwad dermed gemenffap ager.
§.

i.

Bisiop och Consistorium! äga hwar i sit Stift tilsatta Lärare wid Gymnasium och Scholorne, och förse dem med Fullmagter, som af Bistoppen och Consistoru Ledamöter efter wanligheten
under,

(I. Cap.

§. 2.
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understrifwas. Dcck forhalles dermed i Hufwudstaden, afwen som a
wi§a andra orter af Riket, efter särffilt förotdnande.
Wid Lecros
Ledamöter
i
utnamnande,
rers
Consistorium, l
som tillika b!ifwa
akttages hwad Allmänna Lagen i i. Cap. 6. §. N. B. stadgar.
§.

2.

Til Larare wid Scholor och Gymnasier stola utsts och förordnas af Stiftets Barn sadane Personer, som bade furut, och Zenom
den pröfning här nedanföre stadgas, wisat sig aga Zrundelig insiZt i
de til den lediga Man hörande wetenffaper, öfnlng och erfarenhec

gäftva, at med lätthet och tydlighet meddela
andra sin kunffap. De stola ock aga witnesbörd om et gudfrukrigt,
fogligt sinne, at de genom
ärbarr och alftvarsamr lefwerne, samt
umgänge
ungdomen
med
ma winna des aktning, karlek och tilgifs
sit
wenhet. Ej ma wid dele systlors förgifwande asseende hafwas pa
nagot annat ftamför de§a egenstaper; och de, som dem aga i högre
Zrad, böra altid aga förmadet. Aro de sökande derutinnan aldeles
jemnlike, mä en langre tjenstetid komma l betraktande, sa framt den
ej redan medfört, elier snart stal medföra, trötthet wid det fragna underwisnings,arbetet. Hwad ater Kyrko.Scholorna i Stockholm betraffar; Sa wele Wi i Näder tillata, at til Lärare-Morna derstäs
des, sökande utur andra Stift äswen mä aga rättighet/ at sig anmala vch befordran winna,

uti underwisningen,

och

sa

§-

3.

Pa det Biffopp vch Consistorium ma sielfwe kunna utröna den
filckeliaasie af dem, som inom den för ecclesiastique, befordringar i
allmänhet förestrefne tiden, sig til den lediga Man anmalt, stal med
tetza hwar för sig pa följande sctt fölhällas: i:« Skal den sökande til
en Leceors, Receors elier Conreccors ledlghet, wid sin ansökning
bilagga sit Candidac ilixamens prorocoU, som wisar hwad intyg
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(I. Cap.

§.

3.

)

han da af

hwarje profeffor erhallit om sinä framsteg i Sprak och
Wetensiaper. 2:0 Skal den sökande, om han fran Academien sin
befordran söker, förete bewis, huruwida han sig winlagt om kunstap i
pedagogique och Didaccique. 3.0 Skal hwarje sökande, ehwad
han pa annat ställe speciminerat eller icke, genom en DispurationsAct i Gymnasium ull Bistoppens, Lectorernes och UnMmens
närwaro, öfwer sadane Theser,
med den sökta Sytzlans Läro,
ämnen äga narmaste gemenstap, adagalägga wäl sin insigt dermi,
sin färdighet, at lätt och pa ratt Lätin utföra sinä tankar; hwarwid, mom de wanliga Opponemerna, Ephorus eller nagon af
Consistorii Ledamöter, samt en och annan af andra närwarande,
maga widare utforffa och pröfwa den sskandes grundeliga kunstap och
lärdom. 4:0 Skal han förklara och förhöra ungdomen i nagot stycke,
af Ephorus upgifwes. 5:0 Förelagges honom til genomseende
och rättande et af nagon Lärjunge upsatt Latinstt scripmm, da han
pa stället wisar felen deruti och ffäl til de andringar och rättelser, som
göras. 6:o Som til Collegat i Trivial-Scholorna helst sadane
sökande böra befordras, som med heder erhällir Magister graden;
stola ofwannamnde prof, med undantag af dispmarion, af dem, äft
wen wid antagandet fordras. Colleger erhalla ej Fullmagter pa denna Bestallmng i wih Clast, utan ager Ephorus med Consistorium,
at de antagna Colleger i den Clafi til undcrwisning nytrja, der de
pröfwas mast siickliga och lämpeliga; dock utan instränkning af det
anseende och de förmoner, hwartil deras Fullmagrs daeum och alder
i tjensten dem berattigade göra. De, som til Apologister sika be,
fordran, böra i synnerhet upte wederbörliga bewis, at de wid Acae
demien winlagt sig om de Machemacista Wetenffaperna. 7:0
reccorer, som wid sin Mas erhallande aflagt ofwannamnde prof,
äfwen speciminando med dispmation, och sedän under wederbörandes tilsyn densamma med flit och ssicklighetförestatt, ma, da de til
Reccorae söka befordran, befrias fran ny pröfning; men söker Recror
eller

som

som

sa

som

,
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)

Conreceor fiyttning til Lettorat i Gymnasium, ma ofwan
anförda pröfning aga rum. När nu alla Sökande pa ofwannämde
eller

sätt sinä bewis företedt, ock)sina prof afiagt, utnamner
upgifwande af sinä ffal, den af de Sökande, som

Biffoppen, med
i alla afseenden,
aga
synnerllgen
i gafwan at underwisa, befunnits
och
största stickligHelen, hwarwid Csnsistoriales aga hwar för sig sinä paminnelser afgifwa. Blifwe den Lecror, som mästa rösterna undfatt, hwarwid
Biffoppens röst, i anscende til des duddla egenstap af Präses och Ephorus, beraknas för twanne.
§.

Da alla Sprak

och

4-

Wetenffaper,

som

pa Gymnasium

före-

och en Leccor, som
hafwas, i allmänhtt
lange
med
wäl
kan förmodas derförestatt,
och
säkert
sm svtzla
h-der
gagn,
göra
Lärowerket
bättre
an
wid
om han för nagon förbättring
fiyttning
til en annan Leccion,
af sin inkomst ssulle söka och echalla
som antingen aldrlg eller atminstone ej pa langre tid warit Hans yrke;
Sa stola wid Gymnasierna hädanefter icke, som wanligt warit, Le,
«ionerna, umn endast Lecrorernes löner wara ombytllga. Säledes stal wid pppad ledighet af et
den philo?
förtjena lika upmuntran,

sophiä Leccor, som warit den afgangna i rum och ordnlng närmast,
om han ar eller wil blifwa Prestwigd, med bibehallande af den sytzla
han förestar, tilträda den förres lön, präbende pastorae och ane
dra innehafde förmoner; och alle de öfrige stoan under samma wilkor, den ena efter den andra l ordning, efter alder i tjensten inom

Werket.

s.

§.

som efter forestrifne pröfning,

blifwit til Leceor utnämnd
och med.Fullmagt försedd, stal wid Måns tilträdande, efter föregängen bön och akallan om Guds bistand och wälsignelse, uti Bistoppens
Den,

B

«H
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och Consistorii samt

I. Cap.

§.

s.

)

Ungdomens narwaro i Gymnasium afiägga,

jemte den wanliga Tro, och Huldhets-Eden, följande Emdets.Ed:
Ewangeliffa Läran, som i den Heliga Skrift,
"Uti den
antagne
de
Symbola,
AugsburZista Bekännelstn och de of"och
"riga Symbolista Böckerna författad är, ffal /ag til min död ttogit
"och stadigt sramhärda, och hwarken hemllgen sself hysa, eller hos
"minä Lärjur.gar och andra söka intrycka nagra satser,
deremot
"strida. Det mig anförtrodde Embetet ffal iag med all trohet och fiit
"efter bästa wett och förmäga föirätta, cfter de Kongl. Stadgar,
"för Gymnasnr och Scholor redan älo eller widare kunna gjorde
"blifwa, och i folje deraf, hwad i synnerhet underwisningen angar,
"grundeligen och tydeligen, med foglighet och utan otidig härd med"fart för Ungdomen föreställa hwad honom nödigt och nyttigt är, at
"lära och weta. lag ffal ock hafwa flitigt inseende pa des förhal"lande i/eder och lefnad, och altid til guosfruktan och dygd förelysa
med eget efterdöme. Minä Förmän stal jag altid wisa tilbörlig wörd,
"nad och hörsamhet, och bemöda mig, at med minä Embetsbröder
lefwa i enighet och wänstap. I öfrigt wll och stal fag med ali ähoga
"befrämja, hwad jag finner lända til Larowetkets bästa;
at
"Guds ära framför alt Ms, den Ewangeliffa Läran i sin renhet bi>
"behalles, och det allmännas tjenst, genom den mig anförtrodda Ung"domens rätta handledande, befordras. Sa sant mig Gud hjelpe
"til lif och siäl."
Hwarefter den tilsörordnade Lecrorn ffal stuta med et Lalinfft
med den tilträdda sysilans yrken ager
Tal öfwer nagot ämne,
Likaledes
til Recrorac eller Con,
ffal den,
närmaste förbindelse.
Fnllmagt
ordentelig
rectorar
befordran och
erhallit, af Ephorus eller
Scholans Inspeccor i Lärarnes och Ungdomens närwaro, efter hallen bön, i Man inställas, da han föregaende Trohets- och EmbetsEd afiägger, och sedän haller et Tal pa Lätin i nagot til sytzlan hörande ämne. Colleger inställas, efter afiagd Ed, uti de öfrige Schol,

sanna

som

som

"

"

sa

som

scm

Lärarnes

G

Lararnes

och Ungdomens

§.

H. Cap.

6.

§.

i.

)

narwaro, af Scholans Receor,

1

(I. tap.

som, efter

et kort Tal pa Swenssa med förmanlngar sä
Lärjungarne,
lil
at i Gudsftuktan winlägga sig om
deras ömsesidiga plikters samwetsgranna l akttagande.

föregangen bön,
til Lararen,

som

haller

6.

§.

och

mindre Barn.Scholor i Städerna och pa Lan,
Krunan,
Smden eller Soknen underlMas, sta i
det,
af
hwarje Stift under Bistoppens och Consistoril allmänna styrelse och
tilsyn, sa hwad Lärares tilsattande, som underwisnlngens inrättning och
framgang i allmanhet rörer; Men närmaste upsigten deröfwer, at s«l
wal Läraren som Barnen upfylla sinä plikter, tilkommer Kyrkoherden
i Församlingen; börande wid
närmare eftcrfragas, huru sig dermed i alla afseenden förhaller. Härwid undantages
likwäl den händelse, da na°gon särskild och wederborligen godkänd Författning om Scholans styrelse och Lärares tilsattande annorlunda
pedagogier

antingen de

förordnar.

11.

(^?.

Om Barns ock Snglingars intagande i Scholan, upflvtt,
ning tU Gymnasium, och fsrsänonwg til Academten.
§.

det afsigten

i.

och

andamalet med de for den offentellga under,
wisningen inrättade allmänna Lärowerk, Scholor och Gymnasier, ms
sa mycket säkrare främjas och winnas, aligger det Bilkopparne, hwar i
sit Stift, och andre wederbörande, at wid visitarioner och andra tllfällen medelst tjenliga föreställningar rada och upmuntra Allmänheten,
ej äga nog inssgt eller tld, at sielfwe wärda och les
särdeles dem,

Pa

som

B
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§.

2.

z.

)

sinä Barns

underwisning, at de heldre forsanda dem tll Allmänna
Läroställen, an förtro dem tll enstilda.Huslarares handledning; men
wil nagon, som dertil förmögenhet ager, icke des mindre heldre nyttja
detta senare undecwisningssätt för sinä Barn, ma det wäl icke wagras;
dock bör den Sruderande, eller annan, som dertil antages, med we,
derdorandes intyg styrka, dels sili insigt i Underwifnmgsläran, dels sinä
ftamsteg i de Elemenearista Wetenstaper, som hos en Barn,Lärare
eller Informaror nudige aro, enligt Knngörelsen af den 15 Martit
1823; Och äga Bi,?oppame och Consistorierne sa siclfwe,
genom
Prostarne och Kyrkoherdarne, derotwer hafwa noga tilfyn, och söka
pa tjenllgt sätt rätta, om wid den privara underwisningen nagot ffulle
kan leda til Ungdomens stada och d?t Allmännas
finnas forelöpa,
vtjenst.
da

som

som

§.

som

Ingen ma formenas, at blifwa i Scholan intagen,
hafwer
ifran KlMherden pa den ort, der Hans Föraldrar, Anhörige eller Formyndare bo, eller ifran den Larare eller Skolmastare, hwars un,
derwisning han njutit. et godt witnesbord, samt intyg, at han ar friff
och sund, och ej med nagon smittiam siukdom bchaftad. Anmaler sig
nagon wid mognare ar til inffufning i Scholan, ma Inspecror och
Recror präfwa andamalet för Hans begäran, och, efter bestaffenhe,
ten deraf samt omständigheterna, honom antingen afrada, afwisa eller
antaga; och derwid noga tilse, at icke Ochol<lnrattningen ma emot
sin hufwudafsigt af nagon mijMukas.
§.

3.

Reccor ma icke i Scholan intaga nagon Lärfunge, förr an

han
honom förhör anstält och Hans gjorda ftamsteg utrönt; ej Heller
sedän det stedt, honom i annan Clasi eller annat rum i Clasien in,
jana, an der han kan sig til nytta fatta de stycken, som föielasas.
med

§.

4.

(II Cap.

4.

§.

§.

?.

6.

)
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For

inssrifning l Trivial, Scholan glfwes Rector afdeförmögnare 32 Skill., af de mindre förmogne i S Skill., och til den Collega, i hwilkens Claft den insirifne emottages, i anseende til Colle,
gernes swagare
af de förre En Riksd. af de senare
fiyttning
utur Scholan til Gymnasium, ma ingen
32 Skill. Wid
afgift erlagaas. Wid inträde sa i Scholan, som i Gymnasium,
en friwillia gäfwa til Larcställets Fattig,Casia; Men de, som
wcttrligen nro utfattige, blifwa ifran alla detza utgifter besriade.
§.

som

s.

upnätt 12 til 14 ars alder, efter
Ckulle nagcn Yngling,
jlö och trög fattningsnaara ars schol-yang, tydeiigen utmarka en
wanartigt
oböjligt
sinnelag,
gäfwa, eller ock et
och
at Lararnes
möda pa honom fäfängt anwändes, siola Hans Föraldrar eller Förmyndare af Recror derom undenättas, och tilsturkas at i tid honom pa
annat, sätt förese, 06) han scdan ifran Scholan ffiljas. Samma Lag
ware afwen wid Gymnasicrna, om der nagon, oaktadt föregangna
alfwarliga förestallningar och warnmgar, sig sa bade til seder och kunsiaper försämrar, at han ej rridare lioas ma; Och halle wederbörande
Ephorer, wid answar, alfwarsam hand dewfwer, at sadane icke
ma, sig sielfwe til siada, sinä Kamrater til hinder och förforelse, och
Lärarne til beswär, wid Unoerwisningswerket fruktlöst förspilla sin tid.

sa

sa

§.

De Vnglingar,

som fran

6.

Trivial- eller andra mindre Scholor,
an-

mcd wederbörliga witnesbörd afsände bliswit, at i Gymnasium
tagas, stola, wid ankomsten, af Reccor, helst i Ephori eller

In-

speceors öfwerwaro, noga förhöras i de stpcken, som i Trivial-Scho,
län förehafwas. Finnes da nagon ej wara deruti sa for sig kommen,

som

til inträde uti Gymnasium nödigt är, bör

B

3

densamma sterwisas
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§.

7. 8-

)

sa

wisas til Scholan, til

des han hunnit blifwa
underbygd, at han
med nytta kan begagna sig af den Gymnastifka underwisningen. Ej
mä nagon Zngling ifran en til annan Schola fiyttas och der antae
gas, man det ster med Föraldrarnes eller Förmyndarnes goda minne,
och ssal han da hafwa wederbörande Recrors och Skolmästares betyg om sinä framsteg och förhällande under den tid han wid Scholan
tilbragt, och at han e/ för okunne eller ojkicklighet blifwit derifran

förwisad.

7.
Biffoppen och Lärarne wid Gymnasium böra, medelst flltiga
och alfwarsamlna förestallningar, söka, at hos Vnglingarne qwäfwa
och förtaga den stadeliga lust och trängtan de gemenligen hafwa, at i
förtid och innan de hunnit winna nödig mognad och stadga, begifwa
sig til Universiteret; Och siola derföre i synnerhet de, som arna
framdeles i Embetsmanna wägen joka befordran, icke försändas til Academien, eller wid answar der, under hwilken förewändning som helst,
antagas, förrän de äro wäl och förswarligen grundade i de Sprak
och Wetenffaper, som i Gymnasium forchafwas, besynnerligen i dem
de hwar eftcr sin bojelse och syftemal böra förnämligast idta, samt
jemwäl äro i sin lefnad och upsörande sa stadgade, at de kunra med
nagon ftkerhet lemnas pa egen hand. Detta ffal helst i Bistoppens
eller Inspecrors öfwerwaro, genom anstäld Examen, af Lararne utrönas, och hwarjes yttrande deröfwer, i protocollec imagas.
§.

§.

8.

Som l de Trivial-Scholor, ifran hwilka Larjungarne hirtllS
wanllgen blifwit försände til Academien, icke den fullstandigare under,
wisning kan erhallas, som wid Gymnasierna gifwes, och det ftlande
deruti saledes mafte, wid ankomsten til Hög.Scholan, med dryg kostnad och tidspillan, genom enstildhandledningderstadesersattas; saffola

hädän-

11. Cap.

§.

som

9.

10. )
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(

Zenomgatt Trivial Scholan, affärdas
med behörigt Testimonium antlngen til nagot Gymnasium eller
Cathedra!,Schola, der de lättast och säkrast winna den mognad och
stadga,
fordras, för at med nytta afhöra de Academista förelasningarne;
ftamt de icke, genom en l Ephori, eller dens närwaru

hädanefter

de Vnglingar,

-

som
sa

förordnar, anstäld Examen, kunna fulltyga sadane
Ksigter, at de med nytta kunna betjena sig af den Academista underwisningen.

han

i

sit stalle

§.

9.

nagon stadgad Vngling, som icke ärnar framdeles uti Embetsmanna wägcn söka befordran, redan walt et sadant yrke eller lefi en eller annan wetenffap eller öfning fordrar Acae
nadssätt,
underwisning,
ma Reccor Sckola eller Gymnasii lemna hodemist
nom sadant witnesbörd,
wisar huru lang tid han wid nagot af
detza Lärowerk tildragt, hwad framsteg han der gjort, huru Hans upförande warit, och i hwad upsat och föresatts han nu astundar blifwa
wid Academien instrlfwen, med fiere til ändamalet hörande omständigyeter. Reser nagon i förtid isran Scholan eller Gymnasium til
Academien, undcr förewändning, at nyttia privac handleoning, och
icke kan med Recrors witnesbörd cch intyg wisa, at han med Föraldrars eller Fcrmyndares samtycke, af Ziltiga stäl och omstandigheter
föranläten, men ej af sielfswald, lättsinnighet eller andra
ker, förwexlat den offenteliga uti enstilt underwisning, sial han ifran
Academien, til nagon Schola eller Gymnasium aterwisas.

Har

som

som

samre orsa-

§.

10.

De Witnesbörd eller Testimonier, som af Rectorerne, hwilifran Schoka endast aga sadane utfärda, lemnas at Vnglingar,
lor och Gymnasier utga til Hög-Scholan, andra Underwisningswerk eller Narmgarne, stola silifwas pä Swenssa och wid answar
icke

som

16
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§.

ii.

)

icke antmlunda, an efter Lärjungarnes werkeliga storre eller mindre
framsteg, sticklighet och förhallande inrättas. Deruti bör noga utsät,

tas, hwad snillegafwor Innehafwaren ager, och med hwad fiit han
dem odlat; Om han nagor witzt yrke och lefnadssätt annu utwalt, hwilka
wetenstaper han i afseende derpa i synnerhet idkat och hwilka fram,
sieg han deruti gjort; Hurudcmt Hans upforande och lefnad warit under larotiden m. m.; Och stal detta intyg, wid Academien eller pa
det Me, han anmgen warder, for ftamtiden förwaras. Zllla sadane
Witnesbörd stola, innan de lemnas Uigdomen i händer, af Ephorus
eller Inspeccor genomses, pröfwas huruwida de med Exame,is,prococoller instämma, och af honom päcck^as, at Ingimgen med Hans
bifall blifwit ifran Ocholan eller Gymnasium dimicterad. Ware
ock hwarje Vugling,
ifran nogot offe-iteligt Underwisningewerk
intyg om sinä
utgar til Näringarne, sörbunden, at taqa
agande kunstaper och sit upförarde under dcn tid, han nyttjcit under<
Wisningen, och böra dylika Testimoincr jör dem, som arna sulifölja sinä studier, strifwas pa charta och losas med 32 Ckill, men
for dem, som ga til näringarne elkr andra yrkm, ocharrerade cch

som

Zratis

utgiswas.

§.

il<

Recrorer wid Scholor och Gymnasier ffola arligen wid Som,
mar-feriernes början, genom Inspecror-Scbola och M'd des pastrift
til Bistoppen och Consistorium msända omstandeliga Berätlelser om
hwarje Läroställes tilstand och beffaffenhet; och deruti upgifwa Förtekning pä de Larjungar, som under förflutna aret nytcjat underwisningen,

hwarderas alder och födelsslort, föräldrar, inffnfningssar, seder
wilkor,
efter det Formulaire, som af Ephorus förestrlfwes,
och
mange
samt huru
blifwit til Academien eller andra Underwisnings,
werk försände, eller ock wändt sig til Näringarne, samt om nagon
osticklig eller wanartig ifran Lärowerket afwisad, med
blifwit,
mera,
med

sasom
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som upfostringens drift och behöriga stotsel,röra kan. Af detza
berattelser insänder Bistoppen och Consistorium korta sammandrag tll
Cantzlers-Gillet, som i kraft af äliagande ward och upsigt öfwer Up-

mera,

fostringswerket i Riket, deraf inhsmtar hwarje
och befordrar hwad til des förbattring tarfwas.

Läroställes bestaffenhet,

iii. c:^?.

<vm Lärares och Lärjungars

pligter,

ningen i aUmänyet.
§.

och Unoerwis-

i.

Lärarne i Scholor och Gymnasier fullgöre samwctsgrant sinä
Embets och Christendoms pligter, och ware i Ungdomens handlednlng

fiitige, samt sa foglige, at ingen hard och oiidlg medfart
brukas, da icke en nödig aga för fortfarande lattja eller odygd äger
at
rum. De stola ock altid fora en arbar 06) ostraffiig lefnad,
Ungdomen i dem har en upbygglig eftersyn til dygd och goda seder.
Skickar sig nagon annorlunda, warde han först af Recror och sedän
af Ephorus alfwarligen warnad, och andra Zangen, efter öfwerlaggs
ning med Consistorium, pa nagon tid satt
Bättrar
anoa
icke,
sig
ma
aldeles
honom,
ostlcklig,
Consistorium
sasoA
han
ifran Embetet stilja.
trogne

och

sa

§.

2<

Wid Läs,terminens början stola Lärarne altld wara wld Lärostället tilstädes: och mä icke nagon Lärare wid Schola eller Gym>
nasium, genom onödiga resor, eller andra sfelftagna Mor, sin anförs
trodda tjenst försumma, ej eller Recror sadant tillata. Sker
lunda, blifwe den försummelige, ware sig Receor eller annan Lärare,
för Ephorus til rätta stald och alfwarligen tiltalad, samt, om han
C
sig

18
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sig

§.

3. 4.

)

härutinnan

Cafta

laga

belagd.

ftrfall,

andra gangen förbryter, med nagon plikt til Werkels
Uteblifwer Larare öfwer alta dagar, utan tilstand eller
förfares efter l)wad i föregaende 1. §. stadgadt ar<
§.

3.

sann

Lärarne ware derom högst sorgfällige, at en
G,ldsfruktan
tidigt warder i Ungdomens hjerta inplantad; til den andan bör deras

arbete i Lirorummet dageligen begynnas och slutas med bön cch akallan til Gud om nad och wälsignelse, samt Salighetsläran altid med
sadan tillämpning föredragas, at, da ftlstandet uplyses, wil/an ätwen
hos Lärjungarne ma förbättras. Likaledes bör af Lärarne intet tilfäl)
le försummas, atutidetzas, för alla intryck öpna sinnen, rotfasta wörd,
nad for Konungen, lydnad för Lagarna och kärlek för
pa det de ifrän deras spädaste ar matte danas til trogna undersater,
icke blott af pligt, utan af otwungen böjelse äro tilgifne den Regering, Förjynen dem och deras Fosterland tllförordnat. De böra rck
tilhallas, at i seder och lefnad befiita sig om et dygdigt och anständigt
upförande, sa emot alla i gemen, som mot sinä Färmän, Larare och
hwarandra i si)nnerhet; och siola derföre alla vexaeioner, all nacre,

som

fiyttningar til högre Clasier eller Gyinnasium, alt spel med
kort, tarnlng eller dylikt, och alla, til oordning ledande tidsfurdrif, wa-

rinZ wid

ra Uigdomen

strMt förbudna.

§.

4.

Uci underwisningen siola Lärarne m?d lika öm sorgfallighet för alla lampä fig efter Lärjungarnes begrepp,
at dche, efter hwart cch et
ledas
det
läroämnes beffaffenhet,
ifran
lättare til det swarare, samt
riktiga
gtunder
draga
riktiga stutsatser. Minnet bör
at af inhemmde
genom
början
lämpelig
manläsning,
men ingen utanlaxa
ifran
öfwas
gifwas,
icke förut til sit ordaförstand blifwit förklarad, och af Lär,
jungarm fattad; och böra de mechoder för hwarje laroamne följas,

sa

som

som

»
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ollenast i minnct intrycka det som stal laras, Utan tllllka of,
wa och odla förstandet och fattningsgafwan, samt wacka och siarpa
omdömet och tankekraften. Underwisningen bör ej stynda fran et amne,
innan det ar wal fanadt, och bade iminnet.och förstandet inpragladt,
samt ej ga fortare, än Lärjungarne, ulan för mycken och otidig spanning
af sin fattningsförmaga hinna den följa. En jemn underhallen repetition af det redan fattade och för detsamma af Lärjungarne fordvad

som

icke

redogörelst bör icke försummas. Hwarken wid Gymnasium eller Scho,
lan böra förklaringalne öfwer de för underwisningen föreffrifna ämnen
wara widlyftigare, an at Läroböckren pa wiZ utsatt tid hinna fran början til stutgenomaas, och Ungdomen ej uppchallas med för deras alber
och bchof mindre patzande undersökningar, hwilka böra besparas til den
fullständ'gare wetenffaps l odlingen wid Academien, hwartll Schola,
en nödwandig förs
och Gymnasii underwisningen ar at anst,

sasom

>

beredelse.

s.
i Scholan
§.

som i Gymnasium, ffal en af
Under böntimman, sa
oundgängeligen
wara
Lärarne
tilstädes och tilse, at Vnglingarne
andagt.
stickligm
Ester morgonbönen lases af nagon
och
förrätta sin
bland Läljnngarne et eller twa capitel i Bibeln, i synuerhet af Nya
Testamenret, pa det satt, at Lararen, sa widt tiden tillater, strax

efter upläsningen, korteligen wisar des innehall och sammanhang, utreder det, som tarfwar förklaring och, utur hwarje mindre afdelning,
utdrager de deraf flytande lärdomar och lefnadsreglor, dem han i Ung-

domens minne och hjerta inffärper, samt, för at derunder fasta allas
upmärksamhet, later strax derpä, nu en, nu en annan, pa lika satt
uprepa capirlets innehall och hwad i anledning deraf blifwit af ho,
nom förestaldt. Senare hälften af dagarne i weckan böra de mer för
sig komne af Ungdomen tilhallas, at under Hans handledning samma,
ledes utreda det uplaste capitler eller stpcktt; och böra til den andan
Lärjun,
C 2

(
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§.

6. 7.

)

Lärjungarne altld, ester rad och lägechet, wara med
eller tjenliga Utdrag deraf försedde.

Swensta Biblar

6.
Wld den'allmänna Gudstjensien, der Ungdomen,
ofta icke
förbjuda,
bör sig flltigt infinna,
siukdom, eller andra giltiga hinder det
pa
et
Lärarne
wara
tilstädes
stola
stistewis
sadant rum i KyrkNn, at
samteliga
Lärjungarne
de derifran kunna hafwa
under siliä ögon; och
efter Gudstjenstens stut stola deste samlas i Scholan och Gymnasium,
§.

sa

senare

da pa förra Met den Schol-Lärare, och pa det
den Le«or
eller Adjunccen,
senast haft böneweckan, anställer med dem pre,
dik,förhör, och later dem Zöra reda för det de under Gudstjenstens oiwistande hört och lart. Med mycket unga eller annars til helsan ömtaliga och af fattigdom illa klädde Schol-barn, bör likwal tilses, at de
icke genom kurkogang wid sträng köld eller owäder taga stada til helsa.

som

sm

s.

?.

som

Da Flyltnlngsförhören blifwa,
de böra, ordentligen och owäls
digt anstälda, och fiyttningarne dercfter sie, kan wäl ej annat hända,
an at de Vnglingar,
aro i det narmaste lika for sig komne, blifi de Clasicr, der tu är
wa i lasningen satte tilsammans; men
tilbringas, mycken stilnad blifwer mellan Superiores och Inftriores,
med hwilka dock
läroamnen masie förehafwas;
böra Lärarne
wara högst sorgfällige, at Lärjungarne ej blifwa hwarandra hinderlige,
och at underwisningen anställes, at alla deraf winna förkofring.
Finnes nagon Lärjunge af sadan fattningsgafwa, flit och arbetsamhet,
at han gar fortare fram än de andra hinna honom följa, ma han icke
hlndras eller hallas tilbaka, utan tagas under en synnerlig ward, dock
at ej de öfrige derigenom försummas och blifwa lidande.
För at
upmunlra Varnen sins emellan til lastan i fiit, dpgd och sedighet, ma
Lararen i Clasien, efter /amräd med Recror, äga magt at fiytta

som

samma

som

sa

sa

sa

en

(
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en Mg öfwer den försumligare; dock med löfte, at denne stal aterfa sit
rum, da han sig märkeliZen förbätlrat: I ösrigt ma° Lärjungarnes ordning och det rum, hwartil en hwar af dem wid flyttningsiexamen
sjvtt sig sörtjent,

e/

utan stalig

orsak förändras.

§.

8.

Ungdomen bör dageligsn biwista underwisningen i Lärohustt ifran
lasetidens böijan til des slut. Kan nagon för Zallande orsak och hm,
der icke i ratt tid sig wid Lärosätet infinna, eller nödgas han i otid
derifran afresa, stal det i förra händelsen med tilförlitliga bewis och inwg gifwas Receor förut tilkänna, och l
händelsen Recrors tilantingen
sinä pramier för
stand stkas. Sker det icke, ware en sädan
den termine» förlustig, eller ock med nagon annan tjenlig correction
ansedd. Blifwer han sedän langre tid borta, och finnes wid aterkoms
sten til nagon märkelig del hafwa förglömt hwad han förut lärt, stola
innan han ater intages, nya instrifningspenningar til Schol,Casian för
honom betalas, och ma han da icke fa annat rum an det, han efter
utan giltigt förfall,
sinä kunstaper erhalla kan. Den Vngling,
blott
under
lattja
och
af sielfswald och
lase-terminerna uteblifwer, stal
Zängen
gangen
warnas, och andra
hos Inspecror eller Ephoförsta
rus fa föreställning; ster det sedän, underrattas Föraldrarne och Förmyndare derom, och om derpa ej bättring följer, förwises den försumlige ur Scholan.

senare

som

§.

9.

I Scholan och Gymnasium stal Ungdomen pa klockssaget infinna sig, altld ren, snpgg och hvfsad, men utan all yppighet och
granlat i klader och putsning; samt wid
dilkomsten hwar rch en strax
inmga sit rum, och der i stillhet förblifwa.
Afwenledes aligger det
Lararen, at ofelbart genast wid
böljan wara tilstades.
C 3

§.

1.0.
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§.

io.

n. IV. Cap.

§.

All ffada

§.

i.

)

io.

och awerkan, som af Ungdomen gores pa fönster, bocker,

charror, gloder, eller andra til underwisningen tienande och inom
eller utom Larohuset warande saker, bör af den förwällande strax er,
sättas och godtgöras. Alt kitstigt ritande, siärande eller annan stad,
lig atgärd pa wäggar, bord, bänkar, m. m. ware wid aga förbuden.
Da ej nagon witz kan upgifwas sasom uphossman, öör denna ersatt,
ning tagas

af Claftens

pramie,penningar.
§.

n.

Sa länge Vnglingarne biwista den allmänna underwisningen wid
Scholor och Gymnasier, rätleligen nyttja de dem i författningarne
förunnade friheter, och ftitigt anwända lasttiden til förtofring i sinä

yrken, kunffaper och feder, ma, ehwar de ock under loltid.rna wistas,
ingen dem förolampa, eller med olag!igt twang dem hmdra, ac pa
lofiigt sätt nagot til sit understöd förljena. Biuwer nagon af «lfciga
wilkor under lasetiden si«L, ma han as Werkets Cnfia njuta nagot uni
derstöd til stötsel och uppchall; och, om han dör, bör Reccor oesörja,
at han far fti begrafning. Wärde ock Recror noga, at Ungdomen
altid oförkränkt atnjltter sinä tilständiga friheter, förmoner och rättigheter.

IV.

c

l.

Om Lärarnes wid Scholor och Gymnasier lön och befordran, samt Ungdomens understöd, m. m.
§.

i.

Lärare wid Scholor och Gymnasier stola icke allenast bibehallas wid de löneroch förmoner, som 1652 ars Star, Prestestandets pri,
VileZier, och andra Kongl. Förortningar dem tillägga, utan ock deri
tid, tilfälle och lägenhet widare medgifwa,
erhalla den förbattriug,
til

som

(

IV. Cap.

§.

2. )
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til upmuntran for dem under deras trägna och mödosamma arbete;
kunna befordras til ftrmonliga
och pa det de matte sa mycket
wilkor, stola
hädanefter som hittils, deras tjenste-ar räknas dubb!a; och ffal det aligga Biffopparne och Consistorierne, samt andra
at de efter
wederbörande, aj hafwa sig deras befordran om hjertat;
sticklighet och fmjenst atminstone efter 10 eller 12 ars tjenstetid wid
Underwismngswerket, matte bliswa til andra t/enliga Beställningar
förhulpne; la som ock Wi, nar de wederborligen bliswa til Regala
pastorar i underdänighet Otz föresiagne, eller ock, i stöd af Wart

snarare

sa

sa

Forordnande

under den 14 September 1802, sig hos Otz
äfwen utom Fsrstag, i underdnliighet anmala, wilje
Nadiga
afseende, hwarlil omstandigheterne wid hwarje
dera hafwa det
men pa det detze Larare matte, innan de
föranleda;
särssilt tilfälle
mycket lattare winna befordran til större
aldeles
uttröttade,
blifwa
eller mindre prestlagenhcttr, böra de af wederbörande Ephorus anma<
nas, at derti! gora sig ssickelige medelst öfmng i predikande, och andra
presterliga förrattningar, i synnerhet under Ferierna och eljest,
ofta det kan ste, utan at underwisningen derigenom eftersättes och lider. Hafwer
af egen böjelse under hela sin tid förblifwit wid
Underwisningswerk,
syZla berömligen til Ungdomens märket
och
liga batnad forestatt, ma han efter omständigheterna, dem Biffoppen
och Consistorium aga at pröfwa, njuta nagon förbättring i sinä wilkor, nar liigana dertil gifwas kan; och da alderdom eller siuklighet ej
tillata honom widare tjena, stal han erhalla tjenstftHet, med bibehallätige han lefwer.
lande af tre fjerdedelar af sin lön,
Nadiga

omedelbarligen,

sa

sa

sm

sa

§.

som

wäl och länge ffött sinä iMor, ma HjelpeF>>r
prester och Capellaner i befordrings wagen inHalunda föredragas, da
alt annat ar lika,
framt icke detze förut wld nagot Underwisningswerk tjent; och til Kyrkoherdar i de Församlingar, hwarest ar Tri-

sa

vial,

(

24

IV. Cap.

§.

3. 4.

)

vial-Schola eller Gpmnasium, stal Biffoppen och Consistorium
med heder och
helst fsresta sadane män, som sielfwe wld
pa
genom
det,
beröm anwändt sin tid och möda,
dchas erfarenhet i

underwisningens drift och ffötsel hörer, den wigtiga delen af
deras Embete, at under Ephori franwaro, hafwa öfwer Lärowerket
mycket bättre fullgöras.
inseende, matte

hwad til

sa

§.

3.

De Embetshus och Gardar, Schol-hemman, Agor och andra
Lagenheter,
blifwit Leccorer och Schol-Lärare amingen afKro,
nan eller Staderna anjlagna, eller ock af enstilta donerade, stola de
i kraft af Författningarne oqwalt behälla; och mi de Städer, der efter Prest privilegierne Embetsgard för Trivial Scholans Reccor
ännu icke sinnes, böra Magistraren och Burgerffapet ofelbart en sadan anstaffa, och ffal, intil des det ffedt, Reccor arligen af Stadens
Cafta njuta den hushyra, som genom öfwerenskommelse är efter Hans
stand och wärde, saml ortens bestaffenhet afpalad, hwarom, i händelse af upkommande twist, Landshöfdingen och Hpnsistorium aga,
at gemensamt bestut fatta.

som

-

,

§.

4.

som

af Kronan eller enffilda personer redan aro,
Ungdomen
eller widare warda
wid Scholor och Gymnasier förunnade, stola, enligt deras första inrättning, förblifwa orubbade; och bör
Biffoppen med Consistorium noga tilse och deröfwer hand halla, at
Gifwarnes wilja och förordnande icke i nagon del öfwerträdes; Warde ock genom wederborande, at medlen riktigt och i ratt tid inflyta,
Rakningar til War och Rikets
samt insände deröfwer
enligt
Kamar.Rätt,
Ware Nadiga Förordnanden af den 24 April
Occober
den
10
1806.
i?88 och
De Scipendier,

§.

s.

(

IV. Cap.
§.

§.

s.
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s-

som

sa

cnligt 1624 ars NiksMade Djekne.permlngarna,
dags.Besiut äro ansiagne dels til lön för Collegerne i Scholan,
dels til prämier och understöd för Ungdomen, upbäras pa Landet af
Kronans Upbordsmän, tfter Wart Mdiga Bref til Consistorierua

De

af den 6 Novemder

1780,

och Ma af Ware Befallnlngshafwan-

de i ratt tid til wederbörande msandas; men med upbördcll af de sä
kallade Tcrminationstpenningar i Staderna, ma förhallas ester
ra wanligheten; dock sa, at ScholfLararne icke sselfwe, utan genom
dem insamla.
§.

6.

som til

pramier for Ungdomen i Scholan och Gymn<t,
sium redan är eller framdeles kan bllfwa anslaget, wards pa wane
lig tid och sätt utdeladt; och Ma de fattigaste Larjungarne, om de
Mika aro qwicke, fiitige och wälartade, samt Zifwa godt hopp om
wackra framsteg i sinä vrken, dermed i synnerhet lhogkommas. Dens
na utdelning förestas af Receor, efter öfwerläggning med de öfrige
Lärarne, och förstaget granffas sedän af Ephorus, eller i Hans frane
waro af Injpecwr.

Det

§.

7.

Der ei nagot witzt ansiaget ar, til widmaZtlMande afdeCrt»
vial Schola, och Gymnasii-hus, som icke Staderne äro förbunde
ne at fielfwe bygga och underhalla, ffola arligen de wanliga twänne
Collecrerna öfwer hela Stiftet samlas, och ifran Prosterierne l ratt
tid til Consistorium insandas. Deraf ma Receor, hwilken narmaste
wallden om Lärchuset aligger, pa begäran erhalla den summa, som
efter upgjordt och af Bistopven och Consistorium pröfwadt och gilladt
förstag, til ändamalet oundgangeligen fordras,
wldt Castans tilD
stand

sa

26
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se-

stand och

andra omstandigheter det medgiswa. Göre ock Receor,
dän arbettt är fardigt, Biffoppen och Consistorillm reda och raknmg,
med bilaode verificationer för de mottagna medlen. Tarfwar Laro«
huset hel ombyggnad, fölhÄes dermed enligt de allmänna Författningarne, och aligger wederbörande, at dertil utft en fti, rymlig, sund
och wälbelägen plats, i fall den förra stulle sakna detza
Ej ma andra nybyggnader, och aldrammst af träd
närä Schos
la eller Gymnasium fa upföras, at ljus och fri tilgang til Larohn«
set deraf hindras, eller det wid timande eldswäda ftttes i, fara. Ware ock Magistraren och Borgerffapet,
af Larohufens belagenhet
rlnga
ingen
inom deras omräde
batnad hawa, altid
at befordra detzas förmon, i synnerhet om tomten behöfwer utwidgas, eller nagon plantering eller annot anläggas,
til Nngdomens nytda
nöje
tjena
kan., Hwad pedagogin- och Barn-Scholor
och
mer, halle Bistoppcn och Eonslstorium hand deröfwer, at Städerne
enligt deras ffywighet dem med hus och «ndra föruödenheter pa, egcn
hekostnad lilbörligen förfe. och underhalla.

sa

som

som

§

dg

8>

Lärorummen sa t Scholor som Gynmasiev ffola wara förstdo
med eldstader, pa det hwarken Lärare eller Larjungar maga as

Wlden taga ffada til deras helsa eller hindras i deras goromal; och
ma det wara tillatit, at antaga en SchM-Betjent,
besorier
tilgang
medgifwer^
til
det
asiönma
derest
Hans
MnmZen och

som

3Wid hwarje Trivial«Gchola och (3pmnajwm ffal finnas et
erdenteligen inrattadt och af Ephorus eller Inspeccor och Receor
Mderteknadt Inventarium pa all samma Lärowerk tilhörig fast egen-i
Tomter, Wretar,, tn. m.; afwentzom, safom Hemman,
§-

fom

§.

l. )
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hwad löst är, tll allmant rch dagligt bruk, sassm Bö«
ter, Mathemarissa och Musicalissa Instnlmenrer, m. m. samt pH
För,
pnvilegier, Huschns Protocoll. Donanoner,
ordningar, rörande Starernas löuer och imrader m. m.;
-venrarmm, sa wäl wid alla ombvten af Reccor, som wid de visteanoner, hwilka förrättas af Biffoppen Mf, eller af dm hcm i sit
förftrg, at altsam,
sialle förcrdnar, bör öfwcrses; Och draZe Rccwr arligen
inkomne och
mans, tillika mcd fullständiga Mamclar vfwer
afaangne Lärjurigar, samt de wid offenteliga fölhören Mna Prot«coll, finnas i rätt siick och godt förwar.

som

pa alt

-

V. (H ä?.
wm Böcker och annan Hjelproda wld Allmanna Nn«
Hewisnmgel: i Trwial-Scholor och Gymnasier.
§.

l<

hwilka lasninZen sser i SchHj
i
amnen
Gymnasirr,
böra wara bade fiera
och
och som aUa
och likMliga, samt författade i större och mindre SammandraZ, el,
ler Compe,7dier af hwarje wetenstap, cfter Ungdomens olika behof
vch framsteZ, äswen andra Böcker fordras til hlelpreda wid under,
wisiimgen, dels för Lärjungarne sielfwa, dels för Lärarne, och sada,
na för de förra äro i chnnerhet Lexiea, eller större och smärre Old,
böcker, i bade de lärsa och lefwande Spraken, näna uplagor af
Clasiista Aucrorer i bagge, Swensta Biblar m. fl., samt för de
näre större, sa wal äldre som nyare Werk, särdeles i de til Gym?
wetenstaper; sa böm Binasu< och SchVlamr.derwisnmgen hörande
ffoppen och Consistorium derom drana försorg, «t icke aNenast a ena
sioa-n wid Lawweckt altiö finnes tilgang pa de sör Ungdomen bchöf,
Som, utom de Handböcker, efter

se-

D

2

ligä

(V.
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Cap.

§.

2. )

liga Becker af alla stag, och til det möjligen lagsta pris, samt at
Lärjungarne tilhallas, at sig dermed efter rad och lagenhet först;
utan ock a den andra, at Larowerkets Boksamling efter hand, och
sa wida tilgängarne medgifwa, liktas med goda Hufwudböcker i de
Sprak och Wetenstaper, ftm egenteligen wid underwisningen förehaft

was, sa:nt

slsta

Marhematista och

Gloder, Charwr, nödiga
Instrumeoter, m. m.
goda

§.

2.

I sistnämde afseende ffal hwarje Gymnasium och Schola haf,
wa sin egen farssilta Biblioteques-Casia, och des medel, med
ffoppens och Consistorn minne och bifall, endast til samma behof anwandas. Gymnasii-Bibliotequets wiZa inkomst sial wara en liten
«fgift af hwar och en af Ecclesiastique, Stacen, jvm inom Stiftet
winner nagon defordran eller annan förmon i tjenste,wägm. Saledes

da Embetet tilträdes, en Biffop
Sp.,
Domprost
Tio Riksd.
en
Sex Niksd., en Lector, Schol,
Recror eller Kyrkoherde Tre Niksd., en Negements-Pastor eller Conrecror En Riksd., en Collega uti Trivial Scholan eller Lapcllan
i storre Pastorat Tretlotwa Skill., och de i mindre Tjugufyra Sk.,
samt en som wiges til Prest, Sexton Skill. Hwar och en AnZs
Zmg, som intages i Trivial, Scholan, gifnxr til Schola-Bidliote,
quet Fyra och den, som flyttas til Gymnasium Atta Skill.; for
hwilka medel sadane Böcker inköpas, som Schola-Ungdomen bchöfwer, men ej alla kunna strax aga lägenhet at sig förffassa: dock mage de weterligen fattige af detza sistnämde för denna utgift förffonas.
tzfter en afiiden Biffop, Domprost, Leccor, Recror, Prost eller
Pastor, ma Sterbhufet, efter wanligheten, ti! Gymnasii Biblioteket insända en eller fiera goda Böcker i den dödas Bokförrad, eller i stället erlässa En Riksd. B:co; Och stal den, om Bibiioteerlägger til Bidlioleques-Cafian,

-

-

quet
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§.
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)

answar

quet ward hafwer, wid
derom erindra Consistorium, hwilkct ägcr at infordra cch mottaga Böckcrna eller Pennmgarne, och
dem til Bibliotequet afiemna..
§.

3.

aswen som

de, hwil,
De Becker, som pa detta satt tilkomma,
ka af ar.dra Werkecs cch Wetenssapernes gynnare och wännerkunna
lii äfwentyrs blifwa til Bibliotequet ffänkta, ffola icke allenast ine
foras i den Allmänna Biblioteques Caralogcn, utan ock til Gift
warnes standiga minne uri en särstild Bok anteknas. Skulle Bokftmlingcn saledes med doublecrerbelastas, böra de sämre Böckcrna utbytas mot andra, sum saknas, eller gencm Auccion för Casians rak,
nmg fölsäljns.

§.

4.

som

Gymnasii Boksamling, med de Larowerkets tilhörigheter,
ej til dagligt bruk wid underwisningen r.yttjas, stal i Biblloteques,
rummet ordcnteligen förwaras, och, der ingen Gym„asii Biblirtecarie finnes, sta under Gymnasii Adjulicrens ward och answar.
Hans piiat är, at, wid wite af ersättning, om nagot genom Hans
förwallande eller uraktlatenhet förll'ras, infordra Bidliotequets in,
nader, efter Bistoppens och Consistorii anordning anwända medlen
til Boksamlingens ökande och andre förnödenheters ansiaffande efter
Ephori och Colisistorii pröfning, och arligen derföre redo och rakning asgiswa. Han stal ock halla Böckcrna i godt ffick och behörig
ordning, efter fullstandiga Caraloger, och dem för ali ffadlig akom,
ma och stingring förwara; hwaröftver Ephorus eller Inspeccor ager
noga tilsyn hafwa.
-

-

D

3
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(

VI, c:^?.
Vw Nnderwisningen t Trivial, Scholorne.
§.

I<

Wid Trivial<Scholorne vch Gymnasierne i Riket bör tllfaNe
gifwas, icke allenast tilden underwisnmg, som är nödig för Vnglingar, hwilka amna sig til egenteligen lärda Mken, och til mhcmtande
af de kunstapsgrunder, som äro nödiga för dem, hwilka i Emdetsmanna wägen wilja söka sin fortkomst, Man äfwen för dem, som i

naringarna wilja inga. I anlednmg häraf hafwe Wi ansedt lamp>
ligast .wara, at uti Trivial-Scholorna, med bibehallande af de pa
Grac redan upförde Larare<sytzlor, vch jemwäl af de derwid inrätta,
de ftm Clayer, den för-sta ma blifwa förberedande för alla Scholpiltarne i hwad wäg de söka underwisnmg; fran hwllken Clafi de,
ftm ämna sig at Lirceraira yrken, i wanlig ordning upflyttas til de
i Trivial Scholorna besinteliga öfriga Clasicr; men de ater,
wilja förwärfwa sig i Näringarna nyttiga kunstapcr, inga i den för
desiä egenteligen bestamda ApoloZist Elänen.

som

-

3. 2.
Alla i Staderna pa Kronans Srar lönte vch inrättade Scho,
lor med en Recror och en eller twänne Colleger, siola hadancfter i
synnerhet lampas til deras gagn, som amna sig til Naringsidkare,

och i föij? deraf samma lagar för underwlsningen i dem galla, som
här nedanföre för ?lpol«gist-Clasien i Trivial Scholorne sta?o.as,
sa widt dcha lagar dit lampas kuniia, och intii des Wi, eftrr in,
hemtade underdaniga, Försiag, afpatzade för hwarje stalle, derom ytt
terligare i Nader förordne.
>

§.

3-

§.

§.3.

—

s.)
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Cap.

3.

InZen kan i Crwial i Scholorne til lmderwisrmg cmettagas>
som icke rent och cbehindrndt kan lösa i bok bäde Swenst och La,
tinst styl; losa utantil Luthcrs Lilla Caccches, kanna räknezissror
M) tal och MulciplicarionS i Tofian, samt lafligt ffrifwa cch sams
maubinda bokstafwcraa af Alphadetec.
§.

4.

I den Fölsta och fasom här ofwan nämdt ar förberedande Classin underwisas Lärjungarna 1:0 I Christendoms-kunffapen efter Lu-

thers Lilla Cateches, med nagon allmänt antagen kort och tjenlig
förklaring, hwarwid Läraren efter Barnens fattnmgsgaswa, föker bi,
brmga dem de nödwändigaste begreppen om Gud, Wcrlden, Mennisian och hennes kallelse bäde för tiden och ewigheten, samt ej unders
later nagot tilfätle, at göra dcsta begrepp pa wilM werksamma til
dygd och seder. 2:0 Läres et antaget tjenligt utdrag af Bibliffa Hiat ffriswa Swenff och
de
i ljudelig upläsning ur
4:0 Ofwas
Sprakets
nagon patzande bok pa modcrsmal<,t, efter
art, siiljetekn och
meningcn.
s:o At til tankegafwans odling ulan ziffror rakna ur
hulwudet, och at göra pa tafian början med ziffer-räkning. 6:0 Un-

storien. 3:0 SGelsättas
Lannff stut efter förffrift.

derwisas de cch öfwas i urffiljande af de i Grammacican sa kallale
parres oracioms,
at fa siickllghet, at begripä reglorna för rätt,

som

helst, och i synnerhet modersmalet.
7:0 De, fom wilja fortsatta Snidierna i Litteraira wazen, böra
desutom har tara paradlZmara declmatiomlm cch conjuganonum
i Latinsta Spraket.

ffrifningen uti

hwad

sprak

som göra Litceraluren til sit hufwudyrke, för,
bchörigen
anstäld examen, til Scholans Andra Clasi, hwarest:
Wtas efter
De Lachmgar

1'.5

(
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§.6.)

Underwisnlng giftves i Salighetslacan,

efter

den antagna förkla,
öfwer Luchers Careches. 2:0 Likaledes i Latinsta Spraket,
hwart underwisningen här med alt alfwar börjas och dtifwes med fiit
och nvggranhet, efter nagcn rjenlig Chrestomacie, och de lättare stycken ur nagon Latinst 2luccor eller Elemenrar-Bok, med standig
tillämpning af Grammacicans och Synraxens reglor,
nu efter
hand lnhemtas, cch hwarwid forrad af Latinsta ord och talesätt fä,
3:0 Ofwas Larjungarne dagellgen, at mundteligen
stas i minnet.
eller pa tafian öfwersatta korta meningar ifran Swenffa pa Lätin,
och efter frmnstegen af,
och at nagra gangor i weckan författa
patzade Exerclcm Scili Larini. 4:0 TillMas Lärjungarne at öfwa
sig i wälstcifliing efter goda helst graverade Förstrifter, samt at bä,
de mundteligen cch stnfteligen uttrycka sinä tankar pa modersmalet,
kan i borjan sse pa det satt, at Läraren först berättar en kort
historia, Fabel eller annat, och later strax nu en, nu en annan,
med egna o:d uprepa densamma, och derefter alla i sin narwaro strift
wa den pa papper, hwarefter Läraren öfwerstr rch rattar det fclaktiga, wisar rätta stafningssattet, och bruket af de wanliga ffiljeteknen.
5:0 I Grekiffa Spraket börja de mer för sig komne af denna Claft
med innanlasning och inhemtande af paradtgmata. 6:« Börjas underwisningen i Historien, i synnerhet Fäderneslandets under Gustaviansa Atten. Viblista Historien repeceras. Geographien läres
pa lordgloben och Charran öfwer Europa, samt den öfwer Swerige
nogare. 7:0 Ofwas de ide fa kallade fyra Species i Arithmetiquen.
1:0

ringen

som

sma

som

§.

6.

Nar Lärjungarne wld anstald Eramen kunna göra fullkomlig
re>o för hwad i denna Claft dem blifwit i förenamde stycken förestäldt, upfiyttas de i

Carecherista

den tredje

Clasien. Här fortsättes:

1:0

Den

underwisningen i Salighetsläran ur den antagna Läro.

boken.

(
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Lärjungarna tllhallas, at wsl i minnet fasia de
Sprak
pa
Larans hufwudartikar stödjas,
Skriftens
hwilka
!,'ör
Lärarens bemödande sorgfälliut derpa wara riktadt, at Zöra
och
Läran welksam pa Larjungarnes öfwertygelse til förbättrmg och dygd.
2:0 Forlsäms Latinen med nagon tjenlig Auctor, under jemn Grams
lnaricalist analys, cch tillampas gcncm Exerciri» Stili Latini, som
i weckan utgifwas och rättas. 3:0 Göres början med
twanne
prosodien,
under lasning af Dionysii Caconis disticha eller
Lalinsta
stycken
ur Latinsia poeeerna. 4:0 Expliceras Grekiandra waloa
stanur nog?n lj.nlig Chrestomatie, likaledcs med Grammaticallstanalys. 5:0
öfningarne i Hisiorien cch Geographien med mera fullstäi-idighet. 6:0 Hafwa Lararne äfwen i denna Claft noga tilsvn, at Lächmgcune wcnjas til en wacker och stadgad styl samt ratt-

boken,

hwarunder

stlisnmg.

§.

7.

Nar LäijunZarne hunnit winna nödlg fardighet l ofwanstaende
strcken, ma de förfiyttas til den Fjerde eller sa kallade Recrors Claft,
i hwi!ken Rccror och Courecror dela atbetet sig emellan. I denna
C!afi fortsar undcrwisningen: 1:0 I Latinen med explicerande af nagra af de mmdre swara Lalmsta Historlci, sasom Cornelius, lusti,
nus, Julius Casar, m. fi., och til ombyte Ciceros lättare Skrifter,
nemligen nagre af Hans Bref, Somnium Scipionis, de Amicitia
ock) de Sencccme, samt af de Latinste poererne: Ovidii Mecamorphosir. Af hwardera Läraren utginvas och rättas twänne Exerciria
Scili Latini i weckan, hwilka da och da kunna omwexla med Versioner ifrän Lätin pa Swenffa, och med korta af Lärjungarne sielfwa
pa Swenffa författade Bref, Berättelser, Bestrifningar m. m. Lärjungarne ledas derjemte genom tjenliga öfningar, at kunna tala Lätin.
Af Rherorican gifwes dem et korrt begrepp om Tropi och Schemara,
och under Auccorernes läsnmg de Historista och Mychololista kunstaper,
E

(
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§,

som, tll
Fortfares med

8. 9.

)

et rätt färstand af menlngen, aro nödwändiga. 2:0
den antagne Forklaringen af tarechestn,
i denna
nogare
bor
wara
och til fattande af Christna Larans hufwudstyc,
Clafi
ken i sit sammanhang lämpad. I samdanb med denna lara, bör en
kort Lärobok om Menniffans pligter här forklaras, och af Ungdomen
lasas. De Christna Lära.is Hnfwudsanningar, innehallande och bewi,
sande Hufwudsprakcn ur Nya Testamentets ffrifter, böra här pa Gre,
kissa lasas, och i stället f>'r annan lasning af Nva Testamentti pa
Grundspraket i Cnvial, Scholorna tlena at winja Ungdomen älmen
wid den Greklffa,
den Heliga Skrifts Forfattare brukat. 3:0 Un?
derwlsningen i Giekista Spraket,
i denna Claft med alfwar bör,
fas, ffer efter en dertil utsedd
Chrestomarie, och nagon at sena>
re tiders i Grekista
förfarnaste Man föricmad sullständig Grammatica. 4:0 Faderneslcmdets Historia lares nagot wiosträcktare. De förnämsta Epoquerna af Allmanna Histolien fästas
i minnet, Geographien, i synnerhet öfwer Europa läses nogare. 5:0
Fortsättes underwisningen i Räkenkonsten, sä at Regula de Tri och
fura Species i brutna tal inhemtas samt med faroighet kunna utbf,
was; och börjas äfwen med Elcmenrerna af Geomerrien.

per,

som

som

som

8Larostycken
Alla detza
äfwensom Läsedagarna och timmarna dela
sig
R«cor och Conreccor
emellan efter öfw.'renskommelse och wanlig,
Ephori
med
minne
och
bifall.
Helen
§.

§.

9-

Hro

nu Larjunaarne efter tu ars etler längre tids underwisning i
denna Claft sa for sig komna, at de fär alla der förehafde Larostocken
kunna med fardighet gora redo, maga de, efter behorigt i Biffoppens
eller Inspeccors närwaro anstilt förhor, sa framc de icke genom osedi
ligt upförande gjort sig dertil oförtjente, upfiottas til Gyinnasium.
§.

IQ.
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(

12.

§.

som ifran

den Första eller forberedande Cl«s,
sin i Trivial.Scholan blifwa fiuttade til Apologist-Clasien, fottsattes underwisningen 1:0 med Luchcrs Careches och förklaringen HMft
wcr, gemensamt med Larjungarne i ardra Clasien, och for de mera
for sig komne, gemensamt med Larjungarne i Receors Clasi; hwarfore
indelas, at ApoloZistcn, när den ena delen at Hans Lärtimmarne
jungar är hänwist til en af ofwannämnde bada Schola,Clasier, mcd
den i mon af sinä
den öfriga delen kan förehafwa de Lärostycken,
ftamsteg
hwilket i alla detza fall ankommer pa Ephori och
efter det Förflag som Reccor upgifwer pa sätt
Consistoril reglertng bjuder.
2:0 Med Bibliffa Historien.
12. §. i delta Cap.
3:0 Med
upläfningar.
öning i Sknfstylen, elter förstrift.
ljudeliga
Med
4:0
<:o Med rakning af Duamor Species och Regula de tri, och, enär framMen det tillnta, fullfoljes Arithmetista underwisningen isin
för Narmgöiokare nödwändigaste tillämpning. 6:0 Ofwas de mer för
sig komne l Skrifstilen med afstrifwande af stycken,
innehalla för
dem nyttiga kunstaper, samt at, i mon af framstegen, jemwäl pa egen
hand författa Bref, Berättelser, Förstrifningar, Aerester m. m. i ami allmänna lefnaden wanligast förefalla. 7:0 Atsmaningom
nen,
kunna bnde mundteligen och strifteligen uttrucka sinä tankar pa det sätt
is. §. 4. mom. upgifwes. 8:0 Börjas med Fäderneslandets Historia under Gustaviansta Tidehwarfwet, och Geographien med lordGloben och Charran ofwer Swerige. De mera för sig komne tlllatas at i detza delar niuta gemensam underwisning med den öfriga Scholä ungdomen i de Clasier, der detza ämnen utförligare bibringas. 9:0
Det enklaste af Geometrien och Mechaniquen til pracristc bruk,
läran om Rörelse lagarne och Haftygens anwändande; Historist
kunsiap om de allmannast förekommande phenomener i Naturen och
deras ftrklaring aga de gemensamt med Gymnasii Ungdomen, af we-

Med de Larjungar,

sn

som

som

som

som

sa-

som

E

2

der-

Z6

(

derbörande Larare at
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inhemra.

§.

ii. ,2. )

io:o

Lemnas de mer för sig komna

underwisning ide moderna Spraken, förnämligast Tystan, hwilken dc
ltkaledes gemmsamt med den öftiga ungdomen pa sit ställe inhemta.
§.

Sa

n.

Gymnasium,
som eftermiddagen.

<

borjas öfningarna kl.
A den första timman

och stutas kl. s
Bon
förrättas
och Bibel, lasning som i z. Cap. 3. 4. §. §. stadgas.
öfriga
Den
tiden ftan Bibel, läsningens stut til kl. 9, samt ifran 12
7 om

morgonen

och

eftermiddagen ifran kl. 2 til s, eller dcn mörkare tiden e>
mellan 1 och 4, anwändes til underwisning i de stycken,
för hwarje Clasi eller Lärostalle ar föreffcifwen. Tiden emellan 9 och 1o samt
»2 til 2 räknas til frukost och middagstimmar. Onsdags och Lordags
eftermiddagar läses i Scholan och Gymnasium endast en timme, emellan kl. 2 och z, hwarefter Ungdomen pa hwardera stället särstilt öfwas en timme mi Kyrksangen, och äfwek de i Instrumental^musiquen,

til

som

12

som

devtil hafwa ora

och fallenhet.
§.

12.

Lärostuckenas

indelning pa dagar och timmar, en
wanliga
laftordnlngen sie, och denftmma
ny jemkning maste i den förr
pa hwarje ställe, bör efter förewarande omständigheter afpatzas;
sial
Scholans Reccor, til atlöljd af hwad i detta Cap. ar föresirifwit, i
samrad med de öfrige Schol-Lärarne upgöra et Schema Lectionum
för hwarje Clasi, eller en utstakning och förestrift, hwad hwarje dag
»ch hwarje lästimma i weckan bör med Lärjungarne förehafwas. Det>
<a Schema stal, sedän det blifwit af Ephorus och Consistorium gran,
siadt och gilladt, pa en tafia i Clasien til efterrättelse upstttas, och
derefter ingen ändring deruti Köras, utan med Ephon minne och bifall.

Emedan med

sa

§.

13.
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iZ.

i hwarje manad anställa Lärarne hwar utl sin Claft
repetition af alt det de under de tre föregaende med ungdomen förehaft, pa det Lärjungarne matte sa mvcket säkrare i minnet behalla hwad
de en gang lärt och kunna derför göra behörig redo. Likaledes i första
weckan af hwarje Läs.termin, anwändas förmiddagarna af Lärarne,
hwar i sin Claff, til en kont aterhemtning af det, som under sift förfiutna halfwa ar förewarit, och eftermiddagarne til foreläsning för sam<
teliga Schola-ungdomen af det wäsendtligaste i nagon god handbok
'

om

Sista weckan

Helsans bewarande, uli

ne dela sig dagarne emellan.

hwilken
§.

foreläsning

och förklarmg Lärar-

14.

Til Schol ungdomens underwisning i Kyrk sangen, antager Biffoppen och Consistorium helst nagon litterac person, som, utom delta
göromal, äfwen kan bitrada Läraren i första gemensamma Clasien, i
den händelst Barnens antal blifwer der sa stort, at det icke kan af
en ensam Larare tilbörligen ffötas, sa framt lämpeligt rum dertil kan
utses. Denna Sängares syjla blifwer da, at, utom det han twänne
timmar i weckan öfwar samtellge Schol» ungdomen uti Sangkonsten,
öfwen, enligt 4. §. förestrift, och efter omständigheterna, dem Epho,

rus eller Inspeceor pröfwar, läsa med de Barn, som första aret sitta
i Clatzen, under de timmar ordentlige Läraren är förnämligast sy§elsatt
med dem som egenteligen halla sig wid Seudierna. Och ssal han da,
utom sin lön som Sangare, njuta nagon del af de sa kallade Djeken,
pennmgarne. Han ma ockja räkna enkla tjenstear, om han ftamdeles
i Prestwagen eller wid nagon mindre Schola soker befordran.
§.

star

Hwar och

is.

som

en Trivial-Schola ffal haswa sin egen Casia,
ward och answar, och för hwilkens förwaltning han
Recrors
under
E 3
wid
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wld hwarje

ars stut stal tll

§.

Bistoppen

,6.

)

och Consistorium

afgifwa reda

räkning med behörige verificaeioner. Denna Cafias medel stolss
anwändas til pramier for Scholjungdomen i allmänhet, til understöd
för utmärkt qwicka, sediga och fatriga Lärjurgar, cch til sadane behof,

och

som i3. Cap.

omnämnas; och bör derföre för sadana oförutsedde
stnnas en liten besparing i Cafian wid hwaijs ars siut.
händelser
Des inkomst stal deremot wara: i:o Dcn
af Djekenpl,nninoar,
ne i Stisttt, som til Schol,ungdomens understöd
wmit be,
genum
til
Befallningshafwande
Ware
stamd, och
Consistorium insändes. 2-o De Sripendii medel, som icke aro til wi§a persin r, utan
til Schol-ungdomens understöd i allmänhet bestamöa. 3:0 Halftcn af
Prosttunnorne under nadaren i de Conrracc i Stittet, at hwi'.?a Djekenpennmgarr.e wr Scholan upbäras. 4:0 Friwilliae galwor as Scholwertets ,ch !l gdomens gynnare cch wänner, samt f>rmignare lcral»
drar, hwlikas Barn i Scholan erhalla en fri och i alla affeenden sä,
krare Ul-derwisning, nn den de arnars er.stildt, med dryg kofwad kun,
na förstaffa dem. Detza sistnämnde böra i synnerhtt deml upmuntras
wid de tillallcn, da dcras Barn i Scholan imagas, til en hö.qre Claft
upflytlas, eller derisrän til annat Lärcwerk ffnftndas;
stal Recror
egem)ändigt
en
antekna
de,
Bok.
til
heder,
haima sarffild
hwaruti
gäswor.
sir,a namn cch sinä
11.

§.

altid

sm

§.

16.

det alt, som
förkofran, sa
rus eller Inspe"Vr, sa ofta möjeligen ffe kan, och i synncrhet
titions weckorne, med sin nälwaio i Scholan upmuntra
wäl La,
rarne som Unadomen, da han afwen har bäsia tilsclle bade at sielf un,
derrätla sig om underwismngens bestaffer.hct cch ftamgang cch at ratta
hwad derwid kan wara mindre tjenligt eller selaktiat. Ar Ephorus
ftanwarande, eller af siukdcm, alderdcm, eller andta tilfalligheter hindrad,
nytta

Pa
rch

i detta Cap. föreffrifwes, matte til ungdomens
mycket witzaxe rch bittre werkställas, ma Epho>

sa

(

Vll. Cap.

§.
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3.

)
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drad, Zöre i Hans Me naaon annan af Consistorii Ledamöter detsam,
ma; men i InspecrHrs sialle, da han M föchör ej kan biwista, förordnar Consistorierne nagon dertil siickiig Vicarie.

Vll. d^r
Om Underwisnmgen i Gvmnasierne.
§.

i.

I Gymnasium ffola s.i wäl de sprak cch wetenffaper, hwartil
Zrund blifwit lagd i Trivial-Scholan, som ock fiere tillommante, lae
ras i den widd och fullständighet, at den deriftan utgäende U'gdom
ma wid ankomsten lil Academien bade kunna med nycta afhöra profesiorernes offenteliga föreläsningar, och pa egen hand fonsttta och drifwa sinä studier til mognad.
§.

Gymnasii, Ungdomen indelas,

sasom

pa de

fiesta ställen hittils

wanligt warit, i Fyra Claster, af hwilka den första och andra mgös
ra nedre Cirkeln och tredje sam! fjerde Clasien den öfre. Detza un,

derwisas af Lärarne, nu gemensamt, nu sarstilt, alt som omständig,
heterna och Läroämnen det fordra. Och ehuru af den lil Gymnasium

upkommande Ungdomen ej alla ämna si.q lil Laiostandet, utan aiwen
en del til Civil standet, äro dock alla de Lärcstycken, som wid Gym,
nasierne frchafwas, om icke af lika nödwandightt, drck til en grundelig odli-.g för alla nyttlg; deriftän endast undantagen underwift ingen
i Hebraista sprafet,
cmna sig til LaförbetMen for dem,
i
Gymnasium
til
Cirkeln.
cch
hunnit
öfte
rostandct

som

sasom

§.

?.

Wid hwart rch et Gymnasium i Riket förordnas för underwlsningen Sex Lecrorer, som hw«r för sig aro ffy!dige at lasa tio
timmar

40
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§,

z.

)

timmar i sökneweckan samt En Gymnasii Adjuncr, nemllgen i:o En
Theologiä Leccor, som för Lägre Cirkeln förklarar Christna Lärans
Dogmer, efter det Latinsta Compendium i TheoloZien, som wid
Gymnasierne i Riket är eller warder ancaget, jemte anwisning af hwar
Läro puncrs rätta anwändande til Christendomens utöfning. Och bör
i en sadan förklaring Läroboken efter twänne ar wara genomgangen,
sa at alla efter twänne ars wistande pa Gymnasium, kunna med fär,
dighet efter Läroboken göra reda för Theologien in Thesi. Thoolo,
gia Leccoren läser för Ofre Cirkeln samma Conipendium, men m>d
närmare affeende pa de Symbolista B.ckcrne, och bewisen for Christna
Lärans och wart Evangeliffa Larooegreps sanning; gifwande han der,
under kortt och tydlig anwisning om de märkwärdigaste afwikelser, som
derifran blifwit gjorde, och ftttet at dem förelomma och wederlägga.
Denna förklaring afTheologien för Ofre Cirkeln bör äfwen wara sim
tao inom twänne ar, sa at ungdcm, som ifrän Gymnasium dnnirre,
ras til Academien, för densamma kan göra beh->rig redo. Denne
Lecror aligger äfwen at de hufwudsakligaste händelscr, som anga Christ,
na Läran och Kyrkan, jemwäl sinä ähörare
särdeles i hwad
til Kyrkohistorien för de fyra första Seclernc: och
hörer. 2:0 En Theologia Lector, hwilken tillika ffal lära Hebraisia och Grekista spraken. Dem af den Ofre Cirkeln, som ämna sig til
Lärostandet, underwisar han i Hcbraistan, sa wäl i afseende pa des
Grammaricaliska förstand och «solmion, som tillämpmng til Dogmerne. Likaledes förklarar han för dem Nya Testamentti med tll<
lämpning af de Hermeneuriste grunderne för Exegesis. Med hela
Coerus Gymnasticus läser han nägon Grekist profan Auccor, sasom
Luciani Dialoger, Xenophons Cyropedie, plucarchi Lefwernesbel
strifningar, och nagra lättare stycken utur Grekiffa poererna. Han
utgifwer äfwen och rättar da och da korrta Exercicia stili i Grekistan.
3:0 En Eloquenriä och poeseos Leccor, som med samtellga Gym,
Ungdomen läser en prosaisk Auccor Clasticus pa Lätin,

nasu

sasom

af

§.3.)
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af de Historista: Julius Casar, Curtius och Livius, af de philo,
sophiske Cicero de Officiis, och af de Oratorlsta Ciceros Gra<
lioncr; lemwäl lästr han med dem en Latinff Poer, Ovidii Mera,
morphoser, eller Virgilii Äneis. Desutom utgiswer han för öfrt
Cirkeln i Gymnasium twänne Exercitia stili Larini i wcckan, hwilw han corriZerar hemma hus sig, och när han dem rattade aterställer, bör hela Tlasien af honom samlas, sa ai alla ma kunna begagna sig af de stäl, han til de gjorda ändringarna upgifwer. Pa denne

Lärares atgard arkommer i synnerhet, at Larjungarne, som ankomma
ti! Academil'», utan swarighet kunna sa til sprak som innchall, sä
längt som u°an högre cririque och philosophist kunstap ste kan, första
de wanliga Lacil,si'a Auctorerne, kanna sprakets idiotisnier, stilnaden
cmellan Proftlst och poerist stil, och ftlfrict kunna pa Lätin uttrycka
sinä tankar, Honom aligger afwen, at med philosophiä Theoretica
och pracrica Lecrorn omwexla uti Dispuracions öfningar med Gym,
nasil Ungd.mien. 4:0 En philosophia Theoreeica och practicö Le^
«or, som laser för hela Gymnasium öswer en Lärobok i Sedoläran,
i hwi!ken, cster föregangen korrt men tydelig reda för de moralista

Zrundbegrepen, i sammanhcmg

slm det allmännaste

pligter, och til
i
af Naturratten sit samband med Sedelaran.

föreställas merniffans

Dcnna Lärobok bör twanne ganger under Gymnasii-tiden Zenomgas.
Afwen laser han för hela Gymnasium en Lärobok, som innehaller:
1:0 Anwisning til psychologien, eller kännedomen af mennistans sials
förmögenheter. 2:0 En korrt och tjenlig Logica. 3:0 Hufwudgrunder,
ne af Cosmologien. De§a Larostycken böra afwen under Gymnasiit
tiden twanne ganger genomgas. Philosophiä-Leceorn anstaller afwen
med Gymnasii Ungdomen Dispmations?öfningar pa Lätin öfwer The,
i amnen, som i föreläsningarne aro förklarade, sa osta tiden det
ser
medgifwer. 5:0 En Machemamm Leccor, som, da Theologia Le,
ceorn sytzelsätter öfre Cirkeln underwisar den lagre i Arichmeriquen til
fullföljande af hwad i Scholan blifwit lärdt, och i Elementerne af

F

Geo,
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Geomeerien efter

Euclides. Den tid

Thcologiä Lectorn

uptages, fullf>>ljer
at Vngllngar,
taira Geometrien,

sa

§.

z.

ater,

)

som för

han för öfre

som

lagre Ctrkeln af
Cirkeln Elemen,

genomgatt

Gymnasium,

sex

wid ankomsten til Academien mäga atminstone knnna de
första böce
kerna af Euclidis Elemenra. Widare hörer til Mathemacum Lectorns
Läro mnen Cosmographien och Compurus Ecclesiasticus; hwar,
Globorum och en korrt Lärobok i phy,
jemte han läser stiftewis
siquen; hwarwid de battre för sig komne Vnglingar ur Apologistj
ClaSen afwen ma fa begagna sig af Hans unoerwisning. Wintertiden
nyttjar han desutom nagra klara aftnar, at lara Inglingarne igenkän,
na de förnämsta Constellaeionerne, och försummar för öfrigt icke hwad
Kongl. Brefwet af den 9 Maji 1785 honom alagger, em Meteorologista odservacioner. 6:0 En Historiarum Lecror,
läser för
hela Gymnasium Fäderneslandets Historia och Sracs.kunffap; inne,
fattande des ftrmoner, inrättningar, producrer och näringar. Likaledes Allmänna Historien;
at de til Academien ankommande VnglinZar icke allenast konna Swensta Historien, utan äfwen för de märkwärdigaste förandringar i Eurupa, jemce Geographien l allmänhet,
och den poluista efter des förandrmgar wid hwar Hufwuo-epoque,
kunna göra behörig reda. Hwaru-ider en rattffaffens Lärare bör nyttja
de cmledningar,
af detza töreläsungs.amnen ymnigt sig erbjuda, at
Larjungarne
wäcka och lifwa karlek til Faderneslandet samt des
hos
lyckllga Regeringssint. Historiarum Leceorn läser afwen wid den
tid, som den delen af öfre Ci.'kein, hwilken ämnar sig til Larostandet,
sytzelsättes med Hebraiffcm, för hela den öfriga Gymnasii, Ungdomen
antingen Tyffa cller F.anssa spräket. Honom tilhör afwen, at i ne,
dra Clrkeln utgifwa och ratta andra ClalZens Exercitia siili Larini,
satt,
pa
om Eloquemiö Leccorn, i anseende til öfte
Clrkeln, sagdt är.

usus

som

sa

som

samma

som

§.

4.

(

VII. Cap.
§.
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4-

Utom ofwannämnde Sex ordentllge Larare, stal wld hwart Gym.
pa nägra
nasium tilsättas en Gymnasii Adjunct, med den lön,
pa
sa
de andra,
stallen för honom kan wara inrättad, och
snart ste
kan, stal anstas, jemte dubbel
och befotdringsrätt
lil ledige Lectorarer, om han i stickelighct til den Lemon, han suker,
och förcjenster oefinnes lika god,
Hans medsökande. Denna LäraLeccorn dela un,
res ftyldighei stal wara: i:« At med
derwisningen i Tysta eller Franffa spraken.
2:0 At til ffiftes med
Leccorerne hafwa Böneweckan och Predikoförhöret. 3:0 At en timma i weckan offentligen Zlfwa underwisning i Bocanique och Natu,
ral Historia. 4:0 At, der ingen Bibliothecarie är inrättad, hafwa
warden om Gymnasii Bibliotheqnet. s:o At för första Clasten l nedra Cirkeln utgifwa Exerciria stili l Lätin cch Swensta tN stiftes,
och dem rätta, pa satt som för de öfriga Clafterna stadgadt är. 6:o
At, da en Lecror för fiukdom eller annat laga förfall ej sielfkan stöta
sit Embete, det da, efter Ephon förordnande föresta, utan sarffild wedergallning' men i de fall da en Lemon är vacane, Lenorn erhallit tienstledighet eller eljest tilstand, at för nagon tid wara borta, nju,
ter Adjunccen en sierdedel af den Lectorns lön, hwars
restar, räknadt efter den tid, han den förestatt.

som

som

§.
»

s<

som

De Lärare,
med Lxercitia siili befattning taga, aligger at
tilse,at den redan i Trivial,Scholan Zrundlagde Calligraphien med
sorgftlligh<t fortsättes och wardas, och börhwar och enbland Larjungarne til hwarje examen förete et profblad för Ephorus, til bewis af
wundne förkofran, i jemförelft med Hans framsteg för nästlans häruti
aret.
lsdne

F-

§.

6.
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§.6.-9.)

§.

6.

Til Ephori försorg lemnas, at för Ungdomen bereda ttlfalle «
mot särffild wcdergällning underwisas wid lediga stunder i det Engelffa
soraket, af nagon demn lnom Werket kunnig Lärare.
7.

§.

Indelning af läsetimmar och rum til förelasningars hallande ster
wid hwarje lä''ears början emellan Lararne med Ephori minne, och
af ikphorus och Receor
deröfwer uprattas et Schema,
upsättes
i Lirosalarne, och ti! bade Lärares och
underffrifwit,
Lärjlmgars efterrattelse tjenar. Hwarwid lLphorus och Consistorium
inrättade Läroöfningar,
tilse, at de pa War och Kronans
kunna pa et eller annat sialle wara
Zenom de privara Stiftelser,
gjorda, icke pa nagot sätt tubbas eller hmdras, samt at alla de af Otz
den ena eller andra förunnade fcrmoner, icke fr«n sit primiriva ända,
mal dragas.

som

nasu

som

§.

8.

Da til den foreffrlfna underwisningens, sai Scholan som Gpn,
nasium, sammanhängande fortgang och likstallighet, de förr antagna La,
rodocrerna torde l flera ämnen finnas mindre tilrackeliga och för ända«
malet mindre pastande, si? äger Cantzlers-Gillet, at, ester infordrade
Betänkanden fran Larowerken, hwilka
för den i denna SckolOrdning pabudna underwisning tarfwas, och, der ej de redan antagne
aro tjenliga, hwilka amingen af andra i samma amnen utgiftia, kunna antagas i deras sialle, eller der sadane ei ffulle finnas, huru i We,
tenstapern: kannige och i uiderwismngen erfarne Man b'st matte up,
muntras, at sa snart möiligt ar, genom nya
författande
fylla denna bust, sadant hos Otz i underdanighet anmäla.
§.

vial

9'

Lasttimmarne i Gymnasium ffola wara desamme,

Scholan aro forestrifne, och

med öfningen i Sang

som för

Tri,

och Musique
för.

(

VII. Cap.

som

§.

lv.

VIII. Cap.

§.

I. )
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samma

pa sätt
a
ställe siadgadt är. Skulle wld et
Gymnasium ej sinnas mer, an et Audirorium, aligger det Ephorus och Consistorium, at utse och lata inreda et t/enligt Läseium,
ock pa det at ingen förelösning ma blifwa estersatt, hwarken i Sprak
eller i Wetenffaper. kan afwen sielfwa Bibliotheques rumet med tilbörlig försigtighet dertil nyttjas.

ftrhalles

§.

Pä lika sätt til

10.

samma

andam.il, och under enahanda ftrwalt6. Cap. is. §. for Trivial Scholorne föreffrifwer, ffal hwarje Gymnasium hafwa sin eZen Cafia, hwars inkrmst
sial, i likhet med hwad der upgiswes, wara: Gymnasil Ungdomens
andel af Djekriepenningarne: coestamdt och i allmanhet anstaana Stipendiiimedel: halften af de tilgangar, stm der i 3. mom. omnämnas
och de friwilliga gatwor, som enligt 4. mom. kunna förmodas. Pä
de ställen, der särstilt Inspeccor och Curaror Aerarii äro antagne,
förhalles hädanefter,
hittils wanligt warit.
ning

och answar,

som

-

som

VIII. c?^?.
Om Nngdomens Underwisning i Cathedral-Scholor.
§.

1.

W»'d Cathedra!-Scbolor, hwarifran fiyttning til Academien,

Gymnasii belokande, tilläles, och hwarest
gare underbyggnad hos Larjiingame. an wio
utan

anse

fördenfful en

grundeli-

mu-

ac ApoloZist Clasien ftrswinner och i
Wi
mrättas, som i det nälmaste omfattar
Lircerar
Clasi
stalle
hwad i Recrors Clast wid Trivial Scbolorne förehafwis, hwarifran
Disiemes upfiyrtas til öfwe.sta elier Receors Clafi i Cathedral-Scholän, som saledes b!i,wer i otdningen den ftmte. Til fö!je haraf wele
Wi
F 3

ste

des

beredas,

en ny

n<diyt,

VNI. Cap. §. 2. )
Wl sa hafwa Läroämnena förestrifne vch mellan Recror och Conrector
fördelte, at Recror underwiser i Theologia Dogmaeica, Historien och
46

(

Statskunstapen, Cosmographien och Geographien, Latinsta Spraket och Rberorican, Hedraissa och Fransta.
Conrector laser afwen
Lätin och förbinder med explicarion af nagon poec underwisning i pro,
sodien:
tilhörer honom, ai läsa Gcekiffa och Tyffa Spraken
samt handleda Nnaoomen i Moralen, Arirhmcrica vulgari och
Bcgge stola i hwatje wccka utgifwa och corrigera
Geometrien.
hwardera twänne Exerciria Sriii i Latinssa och Swenjka Spräken

til stiftes.

§.

2.

Ifran en CachedrabScho'a far

at der man sponsion antagas,

som

igen dimitceras tll

ick:

Academien,

Recrors eller

för
i:o I Theologia DoZmarica ab,
öfwelsta Clasien, och
jamma
Compendium
pa
Lätin, som i Gymnasierna nyctias,
solverac
sch deriemte i minnet fäst Dicra Clahica ur grundterten. 2:0 Gcnoms
gatt nagst sammandrag i Historien, som iemte sa wäl Fäderneslandets,
som den allmänna, tillika innefactar de stycken af Kyrkohistorien, i hwill
gmomgatt

ka wid Gymnasierne undemises, afwensom Sratst-unffapen, efter de
wid Larowerken i detze ämnen antagne Böcker. z:o Uti Cosmogra,
pbien och Gcograpbien inhemtat kannecom om Usus globorum,
planer Systemec, de Europeiffe Srarerne och i synnerh.t Swerige.
4:0 Genom erplicenng af en och annan Latinff Aucror, sa wäl i
bunden som obunden stil, förwarfwat sig en Elemenranst kännedom
af Rberorican och prosodien, samt genom ösning bade hos Recror
sch Conrector i oma Sprakets strifwande wunnit den färdighel, at
han pa egen hand kan Zöra bruk af Forfattare pa Lätin, samt derpa
grammatice öfwersatta de honom förelagde progymnasmara. 5:0 I
Hebraistan, jemte obehindrad innanläsning läst paradigmara utantil och
under ständig analys explicerat nagra capicel

af Genesis

eller nagra

af

(

VIII. Cap.

§.

3.

IX. Cap.

§.

I. 2. )

47

af Davids Psalmer. 6 o I Fransyffa Spraket, at han jemte grammaticalist kunstap, med nägorlunda fardighet kan öfwersätta m latt
Franff Aucror, 7:0 I Grekiffan under ständlg analys lart explicera
nayon lätt Profan Aucror, samt nagra af Nya Testamentets Böcker.
8:0 I Moralen wet gora reoa för nagot godFändt Compendium. 9:0

I Arichmcrica vulgari, Ouaruor Species och Regula de Tri i hela
och brutna ml, samr io:o I Geomenien genomgatt de tre första
Böckerna af Euoiides rch läst till.-lMpningen deraf. n:o I Tysta
Spraket hunnit i fordindelse med Grammanca», genomläsa och pa mo,
dersmalet tuima öfwersilta nagon Aucror eller Chrestomatie.
§.

3-

Sa wida Dimittendus genom wederbörlig examen och specimina kan fulltyfia ersolderlig insigt och fardiohet i oswa-nämde siycken,
ma han hos Ephorus anmälas och des bilall til dimission erhälla,
derest han gei.om et stadgadt upförande och goda seder tillika af sine

Lärare är wäl känb.

ix. c^?.
Om Eramina och Lrercitia Publica.
§.

1.

som

Gymnasium äligger at med sinä
sa wid Schola
reperera
bibragt,
pa den tid, som 6. Cap.
Larjilngar
hwad han dem
13. 5. töresirilwer och e» rbchmdrad gal g af derab allmanna förkofran krafwer. Och ma Epholus, antingcn sielf eller genom Inspecror?
Sckola, a
af denna giMld.Mb haiwa wcderoörlig tilW

Lärare

ech

sm föreffnst

meddela.

5.
Solcnne
ellrr
2l',riversari!mi
Eramen
ha?ks en a/na om oret
i Gznwasimn cch Scholorne a den nd, s.m blukelG» naut, af
Lpho-
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Ephorus sielf, da sadant ffe kan, men i annor händelse af Inspectore
Scholö eller den, som Ephorus dercil förordnar. Dcrwio anteknas,
i ftrstilte dertil uprattade CaraloZer pa Lärjunxacne och de Weten,
staper och Sprak, hwaruti underwisningen blifwit gifwen,
och
ens ftamsteg; aswensom Examinanren siuteligen
examen, nl folje af Wart Nädiga Bref
27 2lpr>l 1824 och
medde?te
Nadiga Fillarina af den 19 3lpril 1806, annoicrar
wi,
sade stlcklighet, flit och fallenhct, hwarmed de syhla s>rlättat. Wid
och efter denna Examen forratras flyuning. >j mi o'e i Gymnasium
an i Scholan, Clafi frän Clast, efter det töretrade i ttamsteg, som
hwars och ens fiit töttjent, hwilket offenteiiam di flinq>res, tillita
med förhallandet i seder och upforande.
Wid ssmet af d? eerminer,
da förenämde Examen Anniversarium icke intrassar, anstalles dock
pa satt ofwantöre stadExamen i Cachedral-och Trivial
gadc är. Och bora de öfwer detza Eramina hollna Caraloger och
földa Antekningar, til nödiga esterratteljer, afiemnas lil Ephorus, som
dem hos Consistoriinn förwara lacer. Li alcdcs ffola efter Eramina
de fa kallaoe Djekncp nningar och a«dra Orämia Scholastica, bestam,
da efter försteg i kunstap och scdighst, offtnteligen kimgoras och utdelas.

sm

§.

3.

dct Gymnasisterne ma wanjas, at n.umare tillämpa och i
siwa hwad de i Sprak och Wettnstaper lcirdt, ma för dem
Exerciria dispuraeoria och oracoria anställas; Men stm oftast, til
den 21 Augusti 1786, Dispueacions
följe af Kongl.
pastoral
specimina för
examina introssa, hwarwid Gymnasii Ung,
öfning erhaller; Altsa och pa det e> för mycken tid ma
domen
fran de wanliga Lecrionerna uptagas, pröfwar Ephorus om och när
de förstnamde exerciria forrättas ma, samt tilser at altid tjenliga amnen dertil waljas, och pa Lätin utföras. Men röra de Naturkunnig,
hetey, Oeconomien, eller Hlstorien, ma de, til winnande af öfning

Pa

utofning

>

samma

och

(

IX. Cap.

§.

4. s>)

49

och smak i modersmälet, pa- Swensta framstallas. Och stola dega
exevcitta ffe i GymnasiUm, under en Leceors handledning och upsigt,
hwarwid tilsts, at Vnglmgen wanjer sig til et rent cch lämpeliZt M-

tal, med en wärdig anständighet i atbörder.
4.

§.

anlag för sang icke misiwordas bör, 00a alla i
ncdra Scholan, at sig i Choral-musiquen, efter Musicalisia Noter
ur.derwisa lata af den antagne Canrorn, och der en sadan ej finnes,
dcrtil stickeliZast ar, eller af nagon annan, den
af den Collega,
Ephorus med Consistorium hartil tjenlig pröswar, och
derföre
njuter den lön i6. Cap. 14. §. anstagen ar, eller blifwa kan. Ti<
marne wäljas helst eftermiddagen, och bestämmas af Ephorus, i
enligt Cantors
lämplig förenitig med de ösrige Lectionerne. De,
intyZande, sakna natmlia fallenhet för sang, ma derifran frikallas af
tilser, at detza anwända de lediga sangtimarne til andra
Recror,
för dem nyttiga yrken. Betraffande lDusicaFigurativa, hqndhafwes
den af Recror Camus, eller Direceor Musices,
ibland GymnaDisciplarne
utwaljer,
underwisar och öfwar de
sistertte och Schola,
de Instrumemer och
sticklige:
answare
och
.ock
för
han
hartil fallne
Samlingar,
Gymnasii
Capell
til
förstciffade blifwa,
Musicalista

Som naturens

som

som

som

som

som

som

sälsiilt Inventatium upföras böra. Helst antages den til
Recior Canrus af Stiftets Barn, som sielf Scholä-lärdom äger, och
med den practista fardigheten förenar kannedom af Musiquens wetensiapliga grunder, och njute en sadan samma förtjenst och befordrings<
och

aet

rntt,

som

de öjrige Scholä-Betjente.

s.

§.

Da Wi

anse

tilfallen för Ungdomen til tjenllga kroppsöfnlngar
bidragande at mweckla kroppens
angelägna
afwen
för des helsa,
förmögenheter, och gifwa den wighet, färdiOei cch styrka; sä ar War

sa

som

G

M-

(
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Nadiga wilja, at, i likhet med hwad Wi redan wid Linköpmgs Lä,
rowerk forordnadt, wid hwarje Lärostad, efter Mets beffaffenhet,
kallade Gymnastissa anstalter
ffola, der
underlof,
nagon
tilsyn
at
Lärare,
sig,
fa
klifwa,
hoppa,
och
stunderna
af
öfwa
tjenliga
lnraltningar
böra göras,
voltigera, simma, m. m., hwartil

sa

och

gar

klokhet och forsigtighet iakttagas, som kunna göra detza öfnin,
Ungdomen
nyttiga, utan at de blifwa för densamma wadliga.
for
den

Om Ephori Lmbete.
§.

l.

som

sa

ingen Lag,
allmän wara bor, kan
inrättas,
at den icke genom tidens
ortemas särffilda beffaffenhet,
med mer eller mindre hinderlöshet, kan tillämpas och anwändas;
stal det aligga Biffopparne, at, med afseende a detza ömstandigheter,
öfwer
och Scholorne, uti de dem i Nader aniörtrodde
Stift, hafwa den kloka och radiga tiWn, at denna pa ReliZionens
ward, Sedernas helgd, Wetenstapernas upmuntran och Ungdomens
uptuktelse siiftande Förordning, warder med en oafdruten alfwarlighet
tillämpad och har.dhafd: och Mlle, ehuru de i denna Författning an,
befulte grurdsattser äro och böra wara orubbelige, likwäl denna Lag l
i anseende til orten och andra sirffilde omstandigheter,
fin tillampning,
nagon
Gynmasii och
fsrdra, äge Biffopparne,
jemkning
kunna
-cholarum Ephon, med Consistorii samrad, sädant hos Cantzlers,
War Nädiga föresirift derom erhalla och medGillet anmala,
dcla stal.

Aldenstund

sa

sasom

som

§.

Som Biffopparne, i kraft

2.

ej mindre af deras Embete än deras
iLmderes
aro,
at
Ed, förbundne
fic
filr och omjorg wift, när
na-

§

3.

)
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(X. Cap.

nägon wid Gymnasier och Scholor stal anragas och förordnas,
til den studerande Ungdomens upcukrelse och underwisninZ, at
de personer mäge dercil utses, som hafwa sadana gafwor, som
dertil behöfwas, och kunna wara Ungdomen til förkofting och
upvpZgelse uti deras studier och alla Christeliga dpgder; men de
til sadant answar inför O§ icke sta kunna, utan en större inflytelse och
medwerkan wid Gymnasiii och Scholö-Betjentes tilsättande, än hittils waniigt waric; Altsa sinne Wi i Nader
i:o At wid alla
förgifwande
tillagga
Bistopparne
och
Gxmnasii<
safom
Kphori, rattigheteu at wid föredragandet först utlata sig öfwer de
Sokandes pa lag och samwetsöfwertugelse grundade företraden och, i
händelse af ffiliakcighet iConsistorio, beräkna sin röst for twänne roster, emot Consistorialernes, Oligt hwad ii. Cap. 3. §. stadgadt är,
utan rubbning af Hans förut ägcmde vomm decisivum; och ma de
mitznöjde pa satt Wara Författningar tillata, sinä beswar hos Otz i
underdanighet anmäla. 2:0 Cj ma nagon af förenämde Wlor bortgifwas under Biffoppens franwaro, utan honom meddeld communication af de Sokandes namn och deras ansökningar, med dit horande
handlingar.
3:0 Skulle under Bistoppsledighet den i Lag pabudne
tilsättningstid tiländalöpa, innan en ny Bistopp i Nader tilförordnad
blifwit, ma den ledlga Schola-Man Zenom Consistorii pluralitec

aterbesättas.

3.
Ephorus aligger desutom, at »:o Alswarllgen tilse, det ingen
emot Guds Heligä Ord, wara Symaf Doceneerne lärer nagot,
analogie
bolista Böcker och Trones
strider. Gör det nagon, ager
gjord
Bisioppen, efter enstild men fruktlöst
warnlng, honom i sillande Consistorium derföre tiltala, och, der afwen denna atgard werklös
blifwer, warde en sadan efter Lag ansedd. Skulle nagon Docens för
öftigt i sin Ma eller lefwerne förtjena warning, gifwe honom Ephorus
G 2
§.

som
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rns den särMt. Sker det förgafwes, tlltalas den felaktsge l Consiförelagga, och
storium, efter det sätt och wis, som
pa
Ungdomen
2:0
Anmana
Docenrerne, at
fordrar.
felets werkan
och arbart lefwerne,
halla sinä Disciplar ttt Gudsfruktan, goda
och dem deruti med egna föredomen leda och styrka. 3:0 Som oftast
besöka Scholan och Gymnasium, för at narwarande förnimma underwisningens beffaffenhet, drift och gang, samt rätta om nagct felar
i methoden eller andra stycken. 4:0 Detta bör ock ste med de öfrigs
Scholorne i Stiftet, wid visicacioner och andra tilfallen; men som
Ephorus sielf icke medhinna kan, at at detza Lärowerk altid lemna en
omedelbar och oafbruten tilson, äger han förordna antingen pastor i
i egenstap
Staden eller nagon annan stickelig närboende a Landet,
jemna
underwisningens
Inspeccor
Schola
tilser
och
af
hamhafwer
ward, och wid Terminernas stut de wanliga examina anstaller, hwaröfwer han efter det formulair som af Ephorus förestrlfwit blifwer,
haller wederbörligt prorocoll, och det genast efter eramen til Ephorus insänder. 5:0 Äger Ephorus tilse, at Stipendier, premier,
och andra Beneficii-medel owäldigt och efter desin donaeioners och
inrättningars rätt förstadda ändamal utdelta blifwa, samt at Näkenstaperna sa wäl deröfwer som Lärowerkens inkolyster och utgifter ordenteligen föras och i rättan tid afgifwas. 6:0 Har ock Ephorus en sär,
ffild tilfi)n och ward om Lärowerkens Bibliothequer, deras inrättning och
brukbarhet; sa at sadana större Bocker och Systematisie Werk dit
förstaffas, som in, eller utrikes, tid efter annan mkomma, och
kunna rikta de Sprak och Wetenffaper, hwaruti wid Lärowerken underwisning meddelas; Ligge ock a Ephori ward, at efter möjligheten inrätta ej mindre samlingar af Namralier, Amiquicecer, Myntochan,
pra curiosa, än Boranista Tragardar, der tilfalle och utrvmme lämpeligen gifwas kan.' 7:0, Bibehalle och handhafwe Ephorus Docenrerne wid fin stäliga Embetsmyndlghet och anseende, och afstyre han
afwen alt mitzförstand dem emessan, at de med efterdömen af inbördes

seoer

som

som

sa

(
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'

och förtroende mage sa mucket battre underwlsningen Ma
och befordra. 8:o Ehuru ingen af Ungdomen ma undandraga sig undes enlghet

som

derwisnmgen i alla de stycken,
wid Gymnasium och Scholan foredragas, ma likwäl Ephorus pröfwa de särffilda omständigheter,
til et sädant undantag anlednlng gifwa, och derefter sit bifall eller afustag meddela. Icke Heller ma nagon Gymnasist eller
tan Biffoppens pröfning och bifall, under en hel Läse-rermin sig
Lärowerket aPalla. 9:0 Nar nagon stal dimitreras til Academien,
mage Leceorerne honom offenteligen examinera, men Ephorus til

som

sran

Hans dimlstion sit bifall

gifwa.

XI.

(^r.

Om Rectors Embete och des ombyte.
r.
Af Leceorss stal hwarje ar en Recror Gymnasii wara; och uts
nämne honom dertil Ephorus efter deras alder i tjensten, widtandra omständigheter icke derwid ligga i wägen. Anmäler sig nagon af
alder eller ssuklighet wara hindrad, at detta Embete med behörig waksamhet och drift föresta, och Ephorus pröfwar stalet werkligt, ware
han ifran Recroracec fri.
§.

sa

§.

som

Rectoris sa wal Gymnasii
Schola Embete-stal deri bestat
At under Ephorus hafwa allmänt inseende öfwer Lärowerken; sa
at Larare och Larjungar efterlefwa icke allenast denna Ordning,
förestrifwen är, utan ock de särffilte Bud, som Ephorus antlngen
sielf, eller a des wägnar Consistorium efter hwarje Lärostads särstilda
belägenhet och omständigheter, til styrka för denna War Författning
och des andamal, kan vröfwa nödigt at tillasga och stadga. 2:0 At
1:0

som

G

3

enstilt

(XI Cap.
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f'?eläsnlngar,
som i de
enffilt förmana den af Docenrerne,
sediigt
ne och öfningarne eller ock i et
wara, och
forhallande kun
der sadant ej hjelper, hos Ephorus angilwa h',va' som >a«as oör.
upmachamhet tilsyn hanva pa Luiungarncs fiit,
3:0 At med
seder och lefwerne. sa wal uti och utom Lärorummet, somhemmaide<
qwarter.
Betrades nagon af dem, at hanva söröfwat odygd, i
hwad matto det wara ma, late Reccor honom komma til den rattelse,

ras

som

sann

säges. 4:0 At halla Uagdomm til en
Gudsupmärksam
Kyrkogang,
hwarwid, til ward a ssick och an,
fruktan och
standighet i Guds hus, Reccor Gymnasu, biträdd af Adjunc«n cch
ej aro prebende pastorer, per vices ti!städes ör,
de 2.ecrorer,
och förrattar repeeitionen af Predikan, antingen genast efter Glldstjensten, eller nasta morgon efter Binestunden. Samma pligt aliZge Re,

i

nasta Cap.

som

cror Schola, hwarwid Lollegerne honom biträde göra. Hwarest och
huru manga afi>e pa Högtids- och Helgedagar inttäffanoe Gudstjcn,
ster Ungdomen biwista bör, äge Ephorus efter arets tider, och de Stu,
derandös alder at bestämma. 5:0 Ac wara Inspector'Stipendic»rum,
a hwilkens ward ligger, at bcsörja medlens inbetalmng och uldelning
til wederbärande, efter TestacHrcrncs forestrift cch afsigt, och at halla
Sripendiarerne til den flit och förkofran i Studier och sedighet i lefnaden, hwarforutan de detze Beneficier ej muta oöra. Likaledes utdele han, under Ephori tilsyn, och med sinä Embetsbruders samrad, pa
sagdt ar, de öfriga premier, som til Lärowerket anslagsatt
ne äro. 6:0 At eraminera och innoducera dem, som wid Lärcwerket antagas wilja, och ej lemna dem högre rum, an deras kunssap
ftrtjenar. Likaledes meddelar han, efter samrad med de öftige Lärar,
ne, och erhallit samtycke af Aphorus, Testimoninm at dem, som an,
tingen
til Academien, eller wilja antaga et annat VirK Genus;
och införer i Maniclen deras namn, som under des Recwrar antagne
eller transfererade, eller med Testimonium afsiedade blifwit, med me>
ra
til BioZraphist uplpsning t/ena kan. 7:0 At draga omsorg
om

resa

som

XI. Cap.
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3. 4.

f

5

(

om de publique husens widmagthallande, Gymnasii, och Scholäimedi
lens indrifwande, och at derföre räkenffap göra inom den tid,
sarstilda Stadgar föresiriftven är. 8:0 I den Stad, hwarest bade
Gymnasu
Gymnasium och Trivial. Schola finnas,
gemensam
nit
ähaga
cch befordra alt
med Rector,Schola, för at med
goda
seder, och den ordhwad som styrker likformighet uti allmänt siick,
ning m. m. som til Disciplina Scholastica hörer. 9:0 Recrores wid
de öfrige Scholorne werkställa hwad ofwanftre stadgadt är, och lampas kan ri» deras Lärostad, med den InspecroriSlOchHlä wetffap cch
rad, srm Ephorus tilförordnat hafwer.

som

§.

3.

under sin mödosamma befattning,
exercicier; ty tillagges honom En
icke ur Scho,
Niksdaler i särstild wedlrgällning af hwarje Zngling,
Tretiotwa
Skill. wid
lan ditflyttad blifwit, widlntroductioner, och
Termins,penningar
förTestiinoniers meddelande. Med de kallade
wanligt
warit.
hälles,
hittils

Aldenstund ReceorGymnasii,
maste tillika siöta sinä Lecrioner och

som

sa

sasom

§<

4.

Uti Gymnasium ombutes Recroraeer alligen, som för hwarje
Ort wanligt warit, och lampeliHtär, antingennästförelul, eller nast
före Midsommaren, sedän Eramen Anniversarium hallen och transla»
tionen förrattad är, da den aftradande Receor haller et Tal pa Lätin,
eller der ämnet angar
Oeconomien, den pracris
Mathemmiquen
pa
eller Historien,
Swenffa, som stutas med tack«
fta
sägelse, bön och akallan til Gud för Ofwerheten, hela Riket och Lärowerkets önffeliga förkoftan och beständiga waltrefnad. Derefter fle»
ombytet pa wanligt satt, hwarwid den tilttädande Recrorn afiägger
6eri polNc.
föhande Ed: LZo
-

-

§.

s.
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s.
Da Reccor i
sit Embete tilträder, aflägger han
narwaro, som han i sit stalle förordnar, följcm,
t Ephori, eller
de Ed: "lag N. N. lofwar och swär wid Gud och Hans heliga Evan)
"gelium, at jag wil och stal wara min rätte Lagkrönte Konung m.
§.

"m. (se Trohets,Eden.)
fordra och framsa stal. Uti
uti den Heliga Skrift uppenbarad
"den rena Evangelista Läran,
"och uti de antagne Symboli?, det Apostolista. Nicönsta och Atha"nasiansta, samt den oförändrade AugsburZista Bekannelsen och de
"öftiga Symbolista Böckerna författad ar, sial jag til min död sta,
"digt och troget framhärda, och hwarken hemligcn hos mig sielf hysa,
"eller hos minä Disciplar, eller andra söka intrycka nagra sacser, som
"deremot strida. Det mig anföttrodde Embete sial jag med all fiit
"och trohet efter bästa wett och förmaga, förrätta,, en!igt de Stadgar,
"som för Scholorne gjorde aro, och widare göras kunna, och saledes
"hwad i synnerhet Ungdomens underwisning angar, icke allenast sielf
"grundeligen och tidligen, jemwal med foglighet och utan otidig hard
"medfart minä Disciplar föreställa, alt hwad för dem nödigt och nyt"tigt ar ar lära, utan ock noga tilsyn och hand deröfwer halla, at
ock de andre Lärarne wid denna Lärostad detsamma efterkomma. Pa
destes och Ungdomens förhallande i lefwernet sial jag derjemte up,
"märksamt inseende hafwa, cch, dev nagot fel eller ostick förmarkes,
"sadant tidigt söka ratta och afffaffa: Derwid sa wäl som t" andre mal,
"som pa min Embets atgärd ankomma, stal jag Lag och laga Stad"gar, rättwisa och billighet Aja.. Min Förman, Stiftets Biffopp,
och hörsamhet wisa, och bemöda mig, at
"stal jag
"med de öfrige Lärarne härstades leswa i enighet och wänstap. Med
"fa ord, denna Larostads walstand och heder wil och stal jag med all
at Guds ära framför
"ahaga och ssa alt tilbörligt sätt beframja;
"alt sökes, den Evangelista Läran < des renhet bibehalles, och det
,

-

-

-

som

"

"

sa

"allmän-
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"allmännas tjenst, genom den här Studerande Ungdome»s ratta
"ledande, befordras. Sa sant:c. «."

XII. c^?.
Om

Scholä

-

disciplin och des
§.

lurisdiction.

I.

Lärarne aligger, at genom en maksan» tilsyn

hos sinä Larjungar
lättja,
odugd,
förekomma
sielfswald och
samt leda deras böjelser och anlag til fiit, stadga, dpgd och anständighet; Och aga Receores i synnerhet tilse, at denna upsigt pa allmän sedighet och fiit handhafd och
wardad blifwer. Til följe haraf böra Lectores, helst de yngre,
dertil styrkan och aldren bast innehafwa, sig emellan dela warden om
Gpmnasii>Ungdomens lesnad och föeyallande. Likaledes warda Receoe
res, Conrecrores och Collega wio Tnvial>Scholorne sinä Larjungar.
Der de sa kallade Concudernia antingen inrättade aro, eller ftamdeles
blifwa kunna, förestriswe Ephorus med Consistonum en wist och jemkad ordning derwid, til handhafwande hwaraf en eller fiere Docenrer,
ogifte äro, derstädes sin boning hafwa böra.

som

som

2.

§.

ungdomsyra och ofsrstand rättar Lararen med föreställningar, waming, tiltal eller aga, och pröftve
derwid den felaktiges alder, lynne och förut förda lefnad, samt lampe
derefter en mindre eller större. stränghet i rattelsen; at alt ledertll

Smärre felaktighetersoch utbrott af

sa

förbämlng, men icke til förwarring.

3<

§.

N DHa äro wld Gpmnasier och Scholor tillatna siraff: Namnets

offenttliga upg.ifwa.nde i Larorumet pa den felaktige, med tiltal
.

H

'

war-
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4. 5.)

tvalnlng: Afsindrlng ifran Medlärjungar pa särlkilt ställe: Större eller mindre förlust af pramier eller stipendier: Degradering fran et
högre til et lägre rum: Afbön; consilium abcundi, sedän Föräldrar
eller Formyndare derom blifwlt underrattade: Relegacion fran Läro,
lverket; hwarförutan hardare eller lindrigare aga med ris ager rum for
Schol-piltar, och fangelse pa längre eller kortare tid för Gymnasister.
§.

4.

Gör Scholä.pllt förargelse eller annat, som ej tilstandigt är, un,
der läsning i Lärohuset, eller Gudstjenst i Kyrkan, eller försummar
han förfallolöst läsning eller Gudstjenst, och ej rättas kan med warning
och tiltal, näpses han med schol,aga. Gör det Gymnasist, och ej
rättas af Receors enffilta och offenteliga tiltal, warde han en eller fiere timar afsöndrad fran Medlärjungar pa särstilt ställe i Lärorumet,
eller förlustig förklarad af större eller mindre del af prömlum eller
stipendium.

§.

s.

Förbryter sig Gymnasist eller Scholä-pllt med kort- eller tärnlnghemma i qwarteret eller pa allmänna ställen: öfwerlastar han sig
af starka drycker: öfwerfaller han Medlärjungar eller andra med stag
eller ffymfeliga ord: eller gör han oljud a gator och gränder, eller oroar och stadar ärlig ma«s hus, m. m., straffes den förre med et eller
fiere af de strass, stm 3. §. förmäler: den senare med schol-aga: och
lindras eller ffärpes straffet, efter den brottjliges alder, lynne, förbry,
telsens beffaffenhet, samt tid och ställe, hwarest den begangen är. Beträdes nägon med snatteri eller annat dylikt, pröfwes förbrytelsen efter
förstnämde omständigheter, och straffes derefter med consilium abeundi,
och gifwe, om möjligt är, den brotflige ersättnlng. Sker dcl annan
säng, warde han fran Lärvwerket stild.
spel,

§.

6.

XII. Cap.

§.

6.

8.

)
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(

V

6.

§.

Djerfwes nagon Lärjunge med otidiga ord bemöta sin Lärare,
eller honom va annat salt i ord, athäfwor eller Zernlng förolampa, go,
re offentelig afbcn, cch straffes med schol-aga eller fangelse. Haft

wa sig fiere l en sadan gernlng sammanrotat, ssal uphofsmannen mom
straffet, ifran Larowerket relegeratz, och de öfrige strassas efter gernina

sin. Brister i öfrigt nagon Gymnasist eller Scholä,pilt i aktning mut
nagon af Lararne wid Lärosatet; belagges han med nagot af de straff,
3. §. utsatter och brolt Hans förtjenar.

som

7.

§.

som

yngling i böjelse för spel, dobbel, liderllghet eller annat,
stadligt och oanstandigt ar, warde han frän Lärowerket siild; tp

Fortfar

battre ar at en, an ficre förloras.

8.
Gymnasier äro de första
§.

Emedan Scholor

och

Lärostader, hwar-

Ungdom til Gudsftuktan, goda Ceder och lofwarda Wetenffaper tildanas och fostras sial, och fördenstul alt tilfälle til yppigt
och osiickligt lefwerne bör förtaget wara; to stal harmed strängeligen
förbudet wara, at utan Föräldrars eller Förmyndares eller Receors
eller ScholälUngdomen förstracka
samtycke, at nagon af
penningar eller waror, wid förlustaf försträckningen, och at salja eller
borga til en Gymnasist eller Schc»lä,pilt starka drycker, wid bot af

est Rikets

Tre Riksdaler Sextrn Skillingar,

som af MaZistraren
som

adömes

och

dem sadant uplatlt, emot pant
Cafia pauperum tilfaller, och den,
af stipendier, soknegangs,pengar, böcker, kläder, kost eller annat,
ehwad namn det hafwa ma, igengifwe panten til Reccor, och, utom
förenamde böter, miste hela sin fordran. Schol-pilten eller Gymnadryckerna för reda penningar eller emot pant tagit, strasses
sisten,

som

H

2

me>
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med schol<aga, förlust af prämium eller fängelse pa langre eller korLag samma
tare tid, efter omständlgheterne och sakens bestaffenhet.
ware för den, fom haller sadana waror wid Lärohuset til salu, eller
dem til Ungdomen i qwarteren säljer eller mborgar,
Recror sir<
klarat wara siadeliga eller onyttiga.

som

§.

Pa det

9.

Disciplina scholastica med lag och behorigt anseende ma
handhafwas, och de här ofwanföre omförmälte hänoelser med
het och granlaga upmärksamhet pröfwas; sa förordne och cmbefalle Wi
eller Consilium-Gymnasiicum,
i Naderat en Gymnasii
inrättas,
Ephori
under
inseende, ma
hwaruti Recror Ordförande är,
och des Embetsbröder Ledamöter blifwa: och stal denna Nätt heldre
med faderlig ömhet ratta och föroättra, an mcd mycken stränghet
straffa och förwarra. Härom stadge Wi följande: 1:0 Skal Recror,
hwilken alla klagomal, af hwad bestaffenhet som helst, uptaga bör,
aga rätt, at, efter föregcmgen anmälan hos Ephorus, sammankalla
Gpmnasii, och Schola,Rätten, och föredraga alla de händelser och
mal, som i s. 6. 7. och 8. §. §. uptagas, och hwara de i 3. §.
föresirlfne
straff fölia böra: dock ma des utstag ej förr werkställas, ön det bllswit Ephorus understaldt, som äger rätt, at sam,
ma efter omständigheterna lindra eller ffärpa. Under Biffovps ledlg,
het, age Consistorium, at Ephori rätt utöfwa: hwad faststäldt blif2:0 Anklagas Gymwlt, befordre Recror genast til werkställighet.
nasist eller Scholä-vilt förgröfre bwtt, förwise Gymnasii< och Scho,
la-Nätten malet til wederbörande werldslig Rätt och des atgärd; dock
biträdes den brottstlge af Recror eller nagon annan af Consilium
Gymnastlcum befullmägtigad: och blifwer han til gerningen bunden,
warde han, innan werldstiga straffet för sig gätt, genom releZation
fran Lärowerket sondrad. 3:0 Schola-pilt wid Crivial-Scholan, der
aligifwelse är beswarad/stande under
Gymnasium är,
af
Gym,

warsam-

swarare

som swarare

(XIII. Cap.
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§.!.§)

som

deröfwer ransake och dsme;dock
hwilkens Clafi den brotlstige hörer, och iakts
tages derwid de omständigheter, som ofwanföre anmätkte finnas. Wid
de andra Trivial-Ocholor, ma Receor, i Inspecroris Scholä öfwerwaro, med de öfrige SchokLärarne, de swarare malen ransaka och
afdöma, men innefattar straffet relegation, amnäles saken hos Ephorus, och afwäntas des utlatande: For öfrigt iakttages, hwad här ofwanföre stadgadt ar cch tillämpeligt wara bör. 4:0 Ehuru Wi säleGymnasii- och Scholö-Rätten,

i den Lärares närwaro, til

-

des lemnat anwisnmg til

allmänna grunder för en nyttig Disciplina
scholastica; forwante Wi llkwäl ej mindre af siicklige Larare, än i
synnerhet af Biffopparne och Consistorierne, at deraf göra den vtterligare tillampning, som grundad pa mennisto,kännedom, erfarenhet och
klokhet, leder, underhaller och styrker ttngdomen i Christellga tänkesätt
och dygdiga böjelser; hwarigenom Wi förmode Otz altid kunna parakna stickelige ämnen för War cch Nikets tjenst, samt trogne Undersatare och redlige Medborgare. Och pa det Ungdomen matte desto bättre känna sinä sa allmänna som enstilda pligter, cch den bestraffning,
nu i
som pa deras öfwertradande följer, böra de Lagar, Wi derom
Nader förestrifwit, af Lärarne hwar pa sit ställe wid de ordenteliga
lasetidernas bör/an kort och tydliZt laggas LärjunZarne under ögonen
och pa sinnet, samt desutom pa en tafia i läserummet strifteligen eller i
tryck upsättas och altid wara til hands samt til efterrättelse tjena.

XIII.
Om

(^?.

Ferierne.
§.

1.

Wid Past rD Pingst uphöra Lectionerne och ScholäiganZen

trenne dagar

före Helgen, och

begynna ater med

H

3

femte

dagen

af Helsm
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2. 3-

)

Zen eller Thorsdagen, da Ungdomen emedlertid syffelsattes med öftver,
läsning af ftresattc, stycken.
§.

2.

Vacaeiones Solennes, da Ungdomen allmännellgen

at

resa

hem,

eller pa

annor ort, der de kunna

för nasta Termin, tillatts twänne ganger om
Lucia tid til Kyndersmätzan,

och

förwarfwa

ager ftihet
sig utkomst

aret: om Wilnern

fran

om Sommaren fran lohannis tll
Barcholomaij dag. Infaller wid Terminens börian Prcstmöte cller
Marknad, ma samlingstiden ulsättas derefter. Fö:summar nagon, utan bewistigt förfall, at pa ftresatt tid sig wid Lärostaden infinna, umgalle det med nagot af de lindrigare straff, i 12. Cap. 3. §. namnde
aro, och försummelsen förtjenar.
§.

3<

Wid bortresan fran Larosatet, föresiitta Lararne hwar och en i
Lecrion
och i sin Clasi, antingen repecilion af witza stycken, som
fin
under sörfiutna Termin forehafde warit, eller öfning i annat, som der,
med gemensiap hafwer: och stola Larjungarne wid aterkomsten den föl,
jande Termin, derföre wid anstäld examen redowisa. präceprores,
under privac insormation, redowisa a> wen da
som haft
for den Lärare, til hwilkens Clasi Pilten hörer, huru han sinä plig,
ter fullgjort. Märkes forsummelse, anmale det Lararen hos wcderbörande Receor, som dera alwarlig rättelse staffa bör. Skulle wid den,
na examen och redowisning sädane omständighcter forekomma, som tarf,
wa Ephori upmarksamhet och atgärd, anmale dem Receor hos ho,
nom. För öftigt anbefalles harmed Bissopparne och Consistorierne,
i denna
stad,
at öfwer alt detta,
och
gadt är, hafwa en noga och alfwarsam upsigt, och at den mi alla delar warder efterlefwad och behörigen tlllämpad,
at ingen sig under-

som

sa

Mr
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eget godtycko nagot derutinnan ombyta eller forändra. Det
alle
wederbör, hafwe sig hörsammeligen at efterrätta. Til yttermera wi§o hafwe Wi detta med Egen Hand underffrifwit och med Wart
Kongl. 6igill bekräfta lätit. Helsingborg den 7 December 1827.

star efter

som

GUSTAF ADOLPH.

X«. Kolenbl»ä.

