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Förftag
Till en ny Skol - Inrättning i Randa-

falmi Socken i Savolax, förfat-
tade år 1777 a)t

Dm fom vill komma fram med projek-
ter, bor i fynnerhet tänka efter, hu-

ruvida de låta Vcrkilälla lig. Således ac
det fåfängt j att föreflå en Skol * Inrättning i

A 2 Ran-

fl) F)etta FÖrflag, ehuru författa c! t för fä många
Sr tillbaka, vid den tid en Mililär-Skola i Sa-
Volax påtänktes, och innan Trivial-Skolan flyt-
tades ifrån Randafälmi till Kuopiö , torde dock
ännu tjena till någon upplysning Vid den vig-
tiga frågad, fom, till närmare gtanlkning, å-
ter är företagen, om Skol-Verkets förbättring
i Riket. Förllaget angår väl egenteligen en
Vifs Skola, åen aflägfen orts men lärer dock
finnas innehålla många omfländigheter, fotn
kunna lämpas till alla Trivial-Skolor, och för
öfiigt gifva anlednings att vidtaga författnin-
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Randafalmi, hvarvid alla Vettenftaper likä
fördelaktigt och grundligen feulle kunna bi-

brin-

gar äfven efter bvarje Skolas lokala bdkaffen*
het. Man har än icke funnit fkäl, att än-
dra den éfvertygelfcn tnah haft, att publika
Skolor, inrättade gémenfamt för alla Stånd ,

undantagande de för Allmogens barn, vore myc-
ket nyttigare och mindre koftfamma, än de för
fätfkilda Stånd anlagda Undervisnings- Verk. —*

Dä ingen fäker Fond var att påräkna till lön
för den projekterade f.tfe Lärafen, än mindre
för Exercitie- mättaren, antog man, den tiden
Förllaget gjordes, fäfom en på anförda fkäl
grundad lännolikhét, att fördubblingen af Djek-
ne-Räntan lätt kunde vinnas, och att, fcdan nå-
gon fumfna fÖr Skolböckers uppköp och Sköl-
hufens reparajioh, blifvlt af denna fupponera-
de Fond afdragen, allt hvad dä Sterftod , kun-
de användas till lön för den s:te Läraren.

Angående tillfynén öfver difciplarnes förhållan-
de, har ej något blifvit tillagd t till det, fom
Skolc - Ordningen förut deroin innehåller. Sa-
ken är högft angeläget), men befordras icke
derigcnom, att man fläller barn ocb ungdom
under eti oafbruten flräng tillfyn och korrek-
tion vid minfta afvikelfe ifråti fÖrefkrefna reg-
lot. Erfarenheten tyckes nogfamt bafva Lärt
ätt den för mycket regelbundna och tvungnä
uppfoftran bör förkaflas, hvilken ej lemnar
ungdomens förmögenheter, böjclfeU och krafter
tjenligt tillfälle att fritt fä yttra och utveckla
fig, del» för atl vinna, i det lofliga och nyttl*



5

bringas ungdomen j ty en få tillräcklig och
Itor Fond, fom dertill fkulle erfordras, har
man förmodligen ingen förhoppning att er-
hålla, och till att pålägga fyra eller fem Lä-
rare, att undervifa unga gosfar, näflan i al-
fa bekanta Vettenlkaper, fåfom nägre denna
tiden velat päftå, låter ganlka val fäga lig
på papperet, men blir ändå alltid ogjordt.
w Dock om Savolax fkall Varda hulpet, må*
fte det, framför allt, hafva dygdige och för-
fiåndige Einbetsmän i Civil - Militär - och

A 3 Preft-
ga, all möjlig fladga, ftyrka och mognad, dets
för att i god tid lemna rum till rättelfe för
det oordentliga och fkadliga. Smä Ikador och
olägenheter ådragne i de unga äten , genom eg»
na förfeelfer, och i fynnerhet goda efterdömen
famt förnuftiga och Cbrifteliga föreftällningar
efomoftaft upprepade, jemväl underflundom alf-
varfatnmare, men med mycken urfkiilning och
varfamhet anftällde boftraffningar göra dä den
båfla nytta. Så mycket man befkyller den
fordna tidens ungdom för plumpbeter och
groft fjelfsvåld, fom dock i allmänhet icke
hindrade de flefte, att blifva fladgado, be».
Ikediige och fkxckiige män, få mycket torde
man nu hafva orfak, att föka förekomma, det
ej för mycken linnlägbet och fåfänga må Intaga
de unga finnen, och att redan i deras bäfta är,
ej må märkas, det veklighet, yälluft och mån»
gabancla ulfväfningar utoroordentligen förfvagat
läåd? fjäi oefi kropg,
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Preft-Stånden, Detta väntar man åter för*
gäfves, der icke grunden dertill lägges i de
yngre åren, genom grundelig undervisning
och lärdom, heUt j publika Skolor,

Inrättningen vid nuvarande TriviabSko-
la i Randalajini, är väl icke tillräcklig el*
Jer rätt tjenjig att tilllkapa alla desfa dags
Embetsmän : Icke heller blefve den till detta
ändamål tjenligare , utan tvertom alldeles o*

lämplig, om denna Skola, efter någres för*
dag, i de framfarna tider, (kulle fördelas,
få att én eller 2 Lärare blefve endad qvar
i Randafalmi och de andre flyttades till en
annan Socken, att upprätta en dylik eller
pågon annan dags Skola b) y ty utom andra

olä-

b') Skolan i Randafalmi, nu mera i Kuopro Stad,
är märkvärdig för lina flyttningar. Aldraforfl;
var den anlagd i Wiborg och, efter clefs öfver-
gång till Ryfka Kronan, uti Nyflott, bvarifrån
den flyttades till Wiimanflrand år 1732. När
åter fiftnämnde Stad förlorades, blef iamma
Skol-Stat, genom Kongl. Refolution af den 30
Januari 1747, upprättad uti St, Michcls Soc-
ken i Savolax; derifrän vidare flyttad, genom

Kongl. Refkriptet till Conliflorium af d, 6 Dec,

1748 till Randafalmi, och ändtligen, till följe
af Kongl. Maj:ts Nådiga Förordnande under d.
J 8 Dec. 1782 till Kuopio Stad år 1788. Allt
hvad fom blifvit projekteradt till förbättring
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olägenheter, finge man derigenom, j fjelfva
verket, icke annat, än 2.ne eller flere få
kallade Paedagogierj och vid dem hinner man
omöjligen öfver de förfia grunderne i en el-
ler annan Vettenlkap, Den gamla inrättnin-
gen bör derföre läggas till grund, och aile-
naft tillbörligen förbättras, och göras mera
gagneiig.

Men hvad fom tyckes vara både nöd-
vändigt och tillika möjligt att här åflad-
komma, är 1) att alla de kunlkaper bibrin-
gas ungdomen, fom äro högflnödiga för al-
la, de må fedan gå till hvad Stånd eller Nä-
ring fom helft. 2; Att undervisningen fkall
lyfta till att älven dana Ikickliga Militär-
perfoner, hvilka här Ikola bekomma eu
grundelig underbyggnad i alla Krigskonltens
Teoretifka delar, 3) Måfte här beredas an-
dra Ikickliga ämnen, fom tänka fortfara
med lludicr och fedan blifva antingen Civii-
Embetsmän eller i lynnerhet Lärare och Pre»
fier. Detta ändamål hoppas man kunna
vinna, allenaft Lärarenas antal vid denna
Skola blir Fem, utom eu Lxercitie-mättare.
Nu äro der förut fyra ordentlige Lärare,

A 4 Det

af den fordna Randalalmi Skolan, kan ock
lämpas till Skolan i Kuopio.
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Det är alltfä en enda, fom hjt behöfves
till, jemte en Exercitie-mäftare, fom bör
kunna rida, läckta och rua c). Efter
talet af Lärarne, blifva Klasferne B, dä hvart
Je Lärare undervifar fui Klafs, enligt föl-
jande inrättning,

j:fta Kottegens Kla/k
Här läfts 1) Katekefen jemte korts me»

ralilka lärdomar, i anledning af märkvärdi-
ga fpråk i Bibeln. 2) Kort utdrag, af BB
blilka Hillorien. 3) Uäknas 4 dagar i
veckan, i två divilkmer j den ena adderar
eller lubtraherar, och den andra nmltiplice-
rar eller dividerar. Längre går man icke i
denna Klafs. - 4) Läres det märkvärdigai
fle, fom der jemte iätt kan fattas, i Geogra-
fin och Hiftorien. - 5) Någon gång i vec-
kan Geometrilka Definitioner och Äxiomero

—. 6] Skrifves efter förlkrift och ftundom
korta bref, ra. m. För ofrigt vänjer man
ungdomen, ifrån början, vid rent och tyd-
ligt uttal.

Här

f) Torde vara fdt mycket begärdt af en man, fot»
ätminftone icke för någon ringa Ipn kunde an.
Ikaffas.
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Här antnärkes, att ingen antages I Sko-
lan, fom icke kan läfa Svenfka innantill,
och förltår Lutheri lilla Katekes.

2idra Kollegens Klafs.
1) Alla räkna fyra dagar i veckan, i

bråk och regula de tri med tillämpning,
2) Fqrtlares med Geografin, 3) Läfea
ett tjeniigt Utdrag af Allmänna och Svenlka
fdiflorien, —v 4) Förfta boken af Euclidis
Geometri, 5) En lämplig Teologi, till
OK- Alnanderg d) och repetition af Biblifka
Hiilorien, jemte någon inledning till Mora-
|ifka Vettenlkapen, 6) Latinfka deklina*
tioner och konjngationer, famt någon expU*
kation till ex, af en tjenlig Orhi? pifitus, af
dem fom ämna lig till Preller, eller annars
Vilja lära lig Uatinj men de qfrige undervi-

A 3 fa $

Eiler helare i denna Klafs, Bilköp Möiieis
Férfék till en fiorre Lårobök i Chriftendoms-
kunjkapen , B ; de upplagan; fom tyckes vara tjen-
lig att, i ftället för Svebelii Katekes, äfven
nyttjas i i:fta Klasfen, när allt clct, fom är
Mtmårkt med den finare ftylen, der tills vidare
gås förbi. Dock fkulle man önfka, att någre
af de åberopade hufvudfpråk iu Bibeln, blefye
på fina Milen intagne.



10

fas i Franfylkan, 7) Läres att fkrifva i
fammanhang i hvarjehanda ämnen.

Konrektors Klasfen.
1) Alla läfa Euclidis 6 förfta böcker.

2) Fortfares med Teologin. 3) Cornelius
Nepos, eller till ex, Rydelii Grammatifta Fhi-
lofophans, expliceras af dem, fom läfa Latin
jemte det Latinfka Grammatikan läres. De
andre, fom fkola blifva Krigsmän, in, m.
fysflefättas imedlertid med Franfylkan, 4)
Två dagar i veckan, läfa fomlige Grekilka
Grammatikan, men de öfrige undervifas då
af Exercitie-mäfiaren. 5) Skrifves en del
på Svenlka, en annan ömlom på Latin och
Svenlka,

Matematijha Klasfen.
1) Läfes Trigonometria plana, Koni-

fka Sektionerne, famt Algebra åtminftone till
och med upplösningen af quadratilka asquatio»
ner. 2) Grunderne i Taktiken. 3) Grun»
derne i Mekaniken och i korthet några an-

dra de nödvändigafte delar af Fy liken,
När detta är väl lattadt, läres 4) en närma-
re tillämpning deraf till Artilleric och For-
tifikation. 5) Skrifves på Svenlka 2 gån-
gor i veckan uti hvarjchanda tjenliga äm-

nen.
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pen, 6) Alla undervifas af Exercjtie ■ mä-
ftaren.

Teologjka Klasfm.
1) Lä res Teologin, 2) Kyrko-hifto*

rien, 3) Expliceras någon tjenlig Latinik
AuktoT. —-4) Läfes Grekifka Nya Telta-
nientet. 5) Skrjtves 2 gångor i veckan
både på Svenjka och Latin.

Utoindefs undervifas alta i de (lilnämn-

da Klasfer, af Konrektorn uti Hiflorien och
Moralen; af Mothematicus i Geografin och
Aritmetiken jemte det Geometrin repeteras,
och af Teologen uli flykologin, Logiken
och den Naturliga Teologin, i Korthet larn-
niandragnej jemte repetition underllundom
af dc angelägualte Chriflendotns ftycken, i
anledning af Katekefen, En af Lärarena,
fom clertilJ kan vara (kicklig, går ock Itun-
dom ut, om våren och fommaren, med alla
difciplarna, att botanifera och lära dem att
känna de förnämfla örter till deras namn och
jnedicinfka nytta, Kunde han tillika med-
hinna, att lära dem, i de öfra Klasferne, till
att förflå lig litet på de gångbarafie ijukdo-
mar och deras botande, genom lätta och på-
litliga huskurer j få vore det väl,

1 an-
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3

I anfeende till tjmmarne, (kulle göromå-
len emellan Lärarena på detta fäet fördelas &),

\:fta K ollegen.
Om Måndagar, Tisdagar, Torsdagar och

Fredagar; För raidd. ifrån kl. 7 till 9 läfes
Katekefen och Moralilka lärdomarne. Ifrån
kl. 9 till 10 loftirama, Ifrån 10 tifl 12
räknas. Ifrån 12 till 2 efter raidd, ledig»
het, Ifrån 2 till 3 fkrifVes, - Ilrån 3 till
5 Geografin, Hifiorien och ftundom Georas-
trifka Definitioner, ra, ra.

Om Onsdagar och Lördagar.
Ifrån 7 till 9 Katekefen och Moralilka

lärdomarne. -t- Ifrån 10 till 12 Bibliika HL
ftorien, Ifrån 3 till 5 fkrifves, Sedan le»
dighet,

2:dra liollegen.

Ifrån kl, 7 till 9 förfta boken af EuclL
des. —» Ifrån 10 till 12 räknas och någon
timme, Hifiorien. Ifrån 2 till 3 fkrifves,

Ifrån 3 till 5 läfa fomlige Latin, och an-
dre Franfka, 3 dagar i veckan, men den 4;da

öf-

«) Hvarje Klafs bör haFva titt färddlda låfe-rum,
Då flerc Klasfer läfa på en gäng, i famma rum,
hindra de hvarandra; en omftändighet, hvarpå
jnan vid Skolbyggnaders uppförande icke alltid
haft vederbörligt affeende.
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Ölvas desfe fednare i ritning af Exercitie*
inäftaren.

Om Onsdagar och Lördagar»
Ifrån 7 till 9 Teologin jeinte inledliin-

gen till Moraiilka Vettenfkäjren, Ifrån 10
till 12 Billorien och Geografin» - Efter
rnidd» ifrån 2 till 3 fkrifver en del, men de
andre rita förlig och fedan fäckta eller rida
hos EXercitie - mäftaren»

Knmektorn.
Om Fredagen, fedan Lön äf hållen, i-

från kl. 7 till 9, för alla de 3 öfra Klasfer.
he, Hifiorien och Moralen. Jfiän 10 till
12 fyra dagar i Veckan Geometrin. Ifrån
2 till 3 fkrifves, —lfrån 3 till 5 fexpliceräs
Latin 5 dagar i veckan af fomlige, men de
andre läfa imedlertid 2 dagar Franfyfka, och
den 3;dje dagen rita de tillika med dem i
ändrä Ivollegens Klafs. Den 4;de dugen
läfa alla ifrån 3 till 5 Teologin,

Om Onsdagen, efter flutad bön j ifrån
7 till 9 Hittorit n och Moralen för alla tre
Klasferne» Ifrån 10 till 12 Grekifka Gram-
matikan och någon explikation af en del,
men de andre lära (ig imedlertid att fäckta*
r— Om Lördagen ifrån 10 till 11 Teologin.

Ifrån 11 till 12 läfa någre Grekilka, De
andre fäckta»

Några



Några timmar om Onsdags och Lördags
eftermidd. användas hos Exercitie - mäftarerij
för att rita och rida eller fäckta*

Mathematicus.
Om Tisdagar och Torsdagar, efter flutad

bön, ifrån kl, 7 till 9, för alla tre Klasfer-
ne, Geografin och Aritmetiken eller repeti-
tion af Geometrin. För egen Klafs ifråtl
10 till 12 fyra dagar i veckan, Trigonome.
tria plana, Konilka Sektioner ne eller Alge-
bra. Ifrån 2 till 3 läfes Franfylkan 2 dagar
i veckan, och de andre 2 dagar ritar mail
hos Exercitie-mällaren. Ifrån 3 till 5 Me*
kanikcn, Artillerit, m. m. efter hand. Om
Onsdagarne och Lördagarne fkrifves endaft
för Mathematicus- men d-fsutom fysflefättes
man med ritning ifrån 10 till 12, och med
rida eller fäckta några timmar eftermiddagen*

Theotogen4

Om Måndagar och Lördagar, fedan bön
är hållen, ifrån 7 till 9, för alla 3 Kdasfer-
ne, Utdraget af Logiken, Pfykologin och
Naturliga Teologin. Om Måndagar, Tis-
dagar, Torsdagar och Fredagar, ifrån 10 till
12, för egen Klafs, Teologin och Kyrko-hi-
ftorien. Ifrån 3 till 5 efter m!dd. expli-
ceras Lalinfka Auktorerj men om Onsdagar

och

14 o
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och Lördagar ifrån 10 till 12 för midd, Gre-
kilka Nya Teftamentet, Samma dagar Ikrif-
Ves. De loin behaga, må fedan rida, ri-
ta, fåckta.

Kl. half till 7 om morgonen Ikola alla
difcentes vara tilUlädesj och efter vanlighe-
ten, börjas och Hutas Lektionerne med bön»
hvarvid alltid en af de 3 Qftnämnde Lära-
re, efter den utftakade ordningen, äro när-
varande.

Grunden till föregående inrättning och
indelning af göromål och timmar, vill man
i korthet anföra.

Efter alla tiders förfarenhet, måfte bör-
jan Ike med de lättalte principer i hvarje
Vettenlkap, hvarefter man fmåningom kan
Ikrida till det, fom är fvårare. - Men en
ordning är ock nödvärdig, i anfeende till
Vettenikaperne. Man bör fmåningom ej al-
uaft vänja ett barn vid eftertanke, utan ock
löka au böja dels hjerta och finne till rätt-
Ikaffens dygder och ädelmodiga gerningar.
Men jetnte det de af Naturen bekanta be-
grepp om godt och ondt föreftällas en yng-
ling, bör i fynnerhet den Chrifteliga Sedelä-
ran, på ett lätt och öfvertygande fätt, bi-
bringas honom, Dock fom erfarenheten

nog-
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nogfamt lärt£ att alla de projekter varit ö*
nyttiga, (om gått derpå ut, att anfe den mo-
ralifka delen af Chriftendomen enfamt för
tillräcklig, att tilllkapa rätt dygdiga, ädel-
flnta och patriotifka mennifkor, få måtie dert
gamla IVnningen Vidkänna!?, ätt deh Chrlftnä
Lätäns fanningar böia läras och antagas, ic-
ke liympade, utan i litt faiiimanhangj Air
liarfe blir det fkal utån kärna, och man får,
1 det högfta, fådane blött bclefväde menni-
Ikor, fom drifvas af någon vifs pasfion, kun 4
Sia till en tid eller i nägoti del, vila något
ilort och ädelmodigtj men när de åter fre*
Ilas af andra paslioner, blifva de olladigé,
eller vällullige eller egennyttige in. m, och
det allt gemenligen i hög grads . Det är
på denna grund, iöm man föreflår, fåloin det
af ålder Varit-vanligt, förll den Kateketilka
och fedan den Teologilka undervisningen jem-
te den Moralifka, men allt på ett lätt och
öfvertygande fätt för alla Klasfei, dock ej
lika vidloftigt for alla, hvarföre ock de böc-
ker, fom härvid nyttjas, böra vara begrip-4

lige och utValde. Dernäft måfte alla lärä
fig att räkna, hvarmed deriöre göres början
redan i den lägfla —- Någon kun-s
fkap i Geografin och Hiliorien, äfven deil
Biblifka, är nödig för hvar och en, men J

fyn-
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fynnerliet för dem, föm antingen tanka fort-
fara med (Indier* eller ock endaft blifva Mi-
litärer j hvar före alla desfe böra häruti blif*
va grundligen handledde.

Om Latinfka fpråkets nytta och nödvän,
dighet, ar mycket tviftadt och Ikrifven Det
är onekeligt, att de Helte, fom blifva Krigs-
män, eller gä till Näringar, icke behölva
lära det; men för dem, fom tänka fortfara
med ftudicr och gå igenom de högre Läro»
filten, är det oumbärligt,, Någre utmärkte
fniflen, fom ärna fig till Militären och gif-
Va hopp om lig fåfom ämnen till fkickliga
Generaler, torde dock beböfva att förflå La-
tin. Åtrninfloue böra de icke fakna tilllälle,
att lära fig det, om de få vilja. Således
blir inrättningen härvid lådan, att någre lä-
fa Latin, andre icke. Dock göres härmed
ej början förr än i 2:dra Kollegans Klafs,
öch i den Matematifka går inan det alldeles
förbi, —• Dercmot blir Franfylkan nödvän-
dig, i fynnerliet för dem, fom blifva Krigs-
män j men de Undervifas deruti endall fä
mycket, att de kunna väl förflå en Franfylk
bok, Mera kan man ej begära utan färfkild
Sfnåkmäflare, fom likväl har, i anfeende till
Landets läge, tyckes vara mera nödig för
Tylka och Ryfka fpråkens lärande.

B Geo-
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Geometrin till Six böcker af Fuclides,
böra alla de läfa, fora icke gå bort till nå-
gon Näring eller Handtverk, redan ifrån den
iöilla eller andra Klasfen. Men de, fora
fkola blilva Krigsmän, fordra mera och bö*
ra få al! nödig handledning i grnnderne till
Taktiken, Artilleric och Fortifikation, —■ Der
åter desfa Vettenfkaper fkola blifva grundli-
ge, bör man förut vara väl hemma i plana
Trigononietrin, Konilka Sektionerne, Meka-
niken, något i Fyliken och jsmväl i Alge-
bra, åtrainftone få mycket, at man kan npp-
löfa quadratifka aequationer. I Navigation
fås här icke egentligen någon undervisning.
Landets läge och belkaffenhet i Savolax tål
ej itora Flottor, men väl en flotilj af laiärre
fartyg, hvars manövrer icke äro lå fvårajf).
De lom äro lallne lör fjöväfendet, böra fö-
refes med tillfälle, att få lära det vid eu

Skola, fom är inrättad på en dercill beqvä-
tfiarc ort.

Vidare föreflår man, att bibringa alla i
de 3 öfra Klasferne, de nödvändigalte prin-
ciper af Pfykologin, Logiken och Naturliga
Teologin j hvilket allt i en liten bok kan

kor-

/) Under fifta Kriget fag inan detta, till en bör-
jan, gå i fullbordan, då i Saitnen några fmå
Etkadrcr af Kanon-tlupar inrättades.



korteligen fammanfattas jemte någrä dö ut-
Valdafte bevis för den Chriftna Religionens
fanning. Det är åtminftone i den afligt nyt-
tigt , älVen för blifvande Militärer s att de
ieke af okunnighet må fårkalla den Chriftna
Religioni

De lom fortfara med ftudter och blifvä
Lärare och Fr efter, Ikola här få en grunde*
lig handledning i Teologin och Kyrko-hi-
ftorien, jemte det de lälä Nya Teftamentet
få fttt grundfpråk, hvarmed man likväl e-
gentligen lysflelätter endaft den lifta eller
Teologilka Klasfen. Man bör kunna någor*
lunda väl Latin, innan man börjar med Gre-
kilkam Annars förlorar man mycken tid i
fåfängan, efter det fä 11 inan nu brukar lära
detta fpråk.

En af Lärarena, fom dertill utfes, bör
någon tid, om våren och fommaren, lära
ungdomen att känna de fårnämfla örter och
deras medicinlka nytta j men en noga och
grundelig undervisning i Natural - Hiftorien
och Medicin, kan icke fås utan farlkild Lä-
rare, hvilken vore här få mycket mera nö-
dig, fom Savolax behöfver helft infödingar
till Läkare, hvilka allka och känna lin fb-
fterbygd, och icke af fördomar eller okun-

B 2 nig-
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nighet om folkets lefnadsart och befkaffen-
het, kunna mera Ikada än gagna landet.

Att ungdomen läres ifrån lörita början,
att både tänka och fkrifva redigt och grun-
del!gen i hvarjehanda ämnen, är ganlka nöd-
vändigt. Men man får cj begynna med 1va-
ra faker. Korta bref och berättelfer ikrit-
vas en bögfl 2 gångor i veckan, i de två
förfta Klasferne, men efter förfkrift alla de
andra dagar. Ide tre öfrige Klasfer, Ikiif-
Ves i hvarjehanda ämnen, men ej oftare,
än 2 gångor i veckan. Alla behöiva tän-
ka, innan de Ikrifva, men i fynnerhet en
ungdom. Annars brodikar han och blir van
dervid. Läraren bör ock halva tid att tän-
ka på korrektion vid de ämnen, lom i des-
fa Klasfer förekomma.

Vid jemkningen af lafe-timmarne, har
man Varit betänkt uppå, att de hvarken
fkulle blifva för fä eller lör många. De af*
gå ej trycket ifrån det Kongl, Skol-Ordnin-
gen förelkrifver. Lärarena, i fynnerhet vicl
de öfra Klasferne, b höfva äfven någon tim-
me om dagen att tänka på, ej allenalt hvad
de Ikola lära fina difciplar, utan oek på
hvad fätt de toå ktinna föreflälla det rätt
tydligen och begripligt, efter difciplarnes

fatt-



fattningsgåfva och behof. Den fnällafle karl
bchötver denna betänketid.

Förila Läfe- termin om året, börjas en-
ligt Sko! • Ordningen , om vintern vid Kyn-
dersmäsfo - tiden och flatas några dagar för
Johanni. Den andra börjas om höjlen flraxt
eiter Bartolomci och flutas 14 dagar för ]ult

För öfrigt flälles Kongl, Maj;ts Nådiga Bref
till Confilloriernc af den 29 Nov. 1773, om
onödige lofdagars indragande, till underdå-
nig efterrättelfe, När man med den trä-
genhet fom vederbör, läfit IS länge om året,
fordras nödvändigt både för Lärarne och
difciplarne, denna ledighet irån publika gö-
romål, af två månader om fommaren och fex
veckor vid pafs om vintern. En Lärare be-
höfver desfa veckor om året, till att fköta
lin helfa, fom ej annat kan, än under ter-

minerne mycket medtagas. Att flitigt fyfs-
lefätta lig med det befvärliga undervisnings-
verket, kollar på krafterne anfenligen. Man
blir på flutet fvag till kroppen och ledfen
att tänka, der man ej flundom får någon fri.
bet. Af erfarenheten kan man intyga, att
fedan man haft desfa några veckors ledig-
het, har man med fynnerlig drift och mun.
terhet tagit åter vid arbetet, och dervid fan.

B 3 ner-
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nerligen gjort mycket flörre nytta, än om
man clermed oaihrutit fortfarit. En Lärare,
fom vill riktigt fullgöra lina (kyldigheter, är
derföre icke alltid under ferierne fysflelös.
Den tiden, fom kan vara öfrig af den han
behöfver till fin rekreation., använder han
till att genom Jäsning och meditation, öka
fina egna kunfkaper, fom ock få är nödvän-
digt, der han ej til) flut Ikall blifva odug-
lig. Men det befvärar honom icke 3 ty det
fker mera fritt, Föräldrarne vilja ock haf-
va fina barn hem om loramaren och till jul,
för att fedan fä mycket bättre kunna rulla
ut dem till Skolan med mat ocb klädery pch
lådant kan ej hindras, Att ej lörliga, det
Ungdomen om fommaren behöfver mera iq-

jrejfe och förfi ifkning.

Nu blir fiågan, hvar någon Fond IkalJ
fås att kunna afiöna både Exercitie rnäfiaren
och den lörcllagne s:te Läraren. Inrättnin-
gens vigt tyckes fordra Höga Olverhetens
Nådiga ornlorg och uppmuntran. Man lär
föga kunna upple nyttigare inrättningar i
ett Land, än undervisnings-verken äro, der
de blifvit rätt arlagde och man vederbörli-
gen handhafver dem. Derföre vågar man

ock hoppas, att Huns Kongl. Maj;t af högtl
pus-
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prisvärd ömhet för Vettenfkaperne, nlicrnå*
digft anflär något visft ti! 1 fkäligt underhåll
för desfa Lärare vid Randåfafmi Skola , forn
är den enda i hela Savotax och Karelen»
hvilka Landsorter likväl, i flere affeenden,
äro för Riket nyttige och kunna framdeles,
genom en förnuftig och efter deras befkaf-
fenhet afpasfad hushållning, bl rf va det ännu
mycket mer. Det antages fålöm afgjordt,
att alla de förre Lärare allt framgent behål-
la fina förra Spanmåls-löner och förmåner g),
Dfiraf är ingen ting att minfka, få framt
man vill hafva fkicklige Lärare. At den
s:te Läraren, forn Ikall vara Mathematicus
och kunde lå namn af Lektor, föreflår man
i årlig lön, i britt af Spännemål, forn dock
vore tjenligare, 500 Riksd. Sp. Gifver man
honom mindre lön om året, kan han ej haf-
va fin bergning vid ett mödofamt arbete, än
mindre köpa lig efter .hand, någon duglig
bok, forn likväl är nödvändigt j ty en Lä-
rare, utan nödige böcker, kan -j länge min-

B 4 has

g) Rektor undfår i 16n af Krono - tionde Spanma.
len i Kuopio (tiliförene i Lovifa Stad) 66 tun-
nor 21-J k.; Konrektor 44 tunnor k.; Su.
perior Kollega 34 tunnor och Inferior 22 tun-

nor; till hälften Råg och Korn; nu mera (1804)
med tvä kappars afdrag ä hvar tunna.
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sias hvad han förut lärt och kunnat. Ma*
thematicus bör ock hafva här åtminflone få
flor lön fom Teologen, med hvilken han
på det fättet turar i Rektors fysflan, att de
antingen förvalta denfamma hvar fitt år, el-
ler ock, att den fom i tjenllen är äldre, är
alltid Rektor, få att efter nuvarande Rek-
torns afgång, Ikulle Mathematicus bli fv a
derjemte Rektor, och Teologen imedlertid
kallas Lektor, tills Mathematicus komrne
undan. Härigenom undvikes den blandning,
att en Mathematicus fkuile nödgas (öka en
Teologifk, och en Teolog den Matematifka
Lektion,

Ett ej ringa hinder för ftudjernas lyck-
liga idkande, i fyanerhet i Randafalmi, är
briit på tjeniiga Skolböcker, hvilka på Hål-
let böra vara att tillgå, Åtlkilliga böcker,
fom här kunde med förmån nyttjas, äro ock
redan i Sverige utkomne, och hvad deruti
faknas, kan framdeles i visfa delar utarbe-
tas, Men här behöfves en Fond till att
uppköpa, utom några andra nödiga tillbe-
hör, ett godt Väggur, ett par Glober och
Geografifka Kartor, men i fynnerket tjenii-
ga Skol-böcker, dem man äfven fora pre-
mier kunde dela ut åt flitiga och fattiga gos-

far.



far. Till detta behof fordras ätminftone 50
Riksd. årligen, utom förlta inköpet af före-
nämnde Väggur och Glober, rn. m. För
böckerncs upphandling, äfven fom för an-

nan hushållning och difciplin vid Skolan,
blir Rektor, fom härtills anfvarig,

Ett annat hinder för Skolans befiånd i
Randafalmi, har varit brift på tjenliga qvar-
ter för ungdomen. De rum der nu finnas
uppbyggde för defs räkning, böra till an*

fenlig del, aihjelpa denna briit Å), och defs-
Utora kan för de äldre vara tillfälle, att få
qvarter i gårdarne der nära intill. Åtmin-
ifone vet man, att några och trettio gosfar,
i början af 1750;talet, voro der inqvartera-
de utan lynnerlig fvårighet, ehuru inga rum
den tiden voro uppbyggde egentligen lör
deras räkning. Det blir dock alltid nödigt
att vid makt hålla de Skol-rum der nu äro,
och dertill upptagas 30 Riksd. om åretj
hvaraf, om hela fumman icke alla år (kulls
åtgå till reparationer, en liten befparing kun-
de vinnas till nya byggnader i framtiden.

B 5 Till

A) Nu, efter Skolans flyttning till Kuopio, ärt»
desfa rum forfällde på auktion.
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Till en Händig Fond för desfa behof,

kan inan nog uppgifva ett i fig fjelfc tjenligt
och billigt förflag. - Knligt den Store Ko-
nung GUSTAF ADOLPHS Förordning af den
7 April 1624, fotn federmera genom månge
Kongl. Relolutioner och Förordningar, fär-
deles Kongl. Refolution på Allmogens befvär,
den 28 Juni 1731. §. 32. blifvit Iladfäft, ikall
af hvarje matlag, fom pä ett hemman bor
erläggas årligen i Djekne-penningar 6 öre
Silfrmt, hvilka hvarje år användas till ung-
domens behof vid Gymnaiium och Skolorne,
utom det, att hvar och en Skol-Lärare har
fåfom tillökning på lönen, en Sockens Djek-
ne-pengar. Nu, fedan det genom Kongl.
j\iaj;;s Nådiga Förordning, om Kronans pen-
ningc-räntors utgörande af d. 6 Dec, 1776,
är faftlläidt, att alla penninge- räntor, fom
äro äldre och för 1719 antagne, ikola ut-
göras efter 1715 års Mynt- valvation eller
till 3 Dal. Si 1f;mt Riksdalerna hvilket be-
räkningslätt, genom en fednare Kongl. För-
klaring uttryckligen blifvit fträckt till hvar-
jehanda fportlar och inlösningar af Proto-
kolls utdrag, m. m, vid Collegierne och
Domiiolarne, få tyckes ock vara billigt, att
Djekne-pengarne, hvilken afgift grundar lig
på få gamla författningar, erlades på lika

läu>



fjltt, få att af hvarje matlag, i flället för 6
öre Silf:mt (kulle betalas tre Skillingar i).
och lynes detta beräkningslätt af Djekne-
pengarne vara fä mycket mera (käligt, (om
6 öre Silkiiit i Konung GUSTAF ADOLPHS
tid gälde åtmiuftone få mycket, fom 4y Skill.
pu lör tiden. Om im denna förmån (kulls
vinnas, (å kan väl icke den förra afgiftcn»
(om är hälften här af, tagas ifrån de behof,
ti vartill den är anfkgenj men den andra hälf-
ten, fom nu projekteras till 1-t Skill. af hvar-
je matlag, tyckes kunna öfver hela Savolax
och Svenlk? Karelen, användas till Skolans
förenämnde behof i Randafalmi. }ag har
anledning att tro, att uii Savolax och Kare-
len äro ungefär 12000 (äclana matlag. Hvår-
före en afgifc af 1 i Skill. af hvarje fådant
gör en fumma af 373 Riksdaler Härige-
nom blir fåledes utväg, att ej allenaft få de
till böcker och Skol-hufens reparationer er-

lor-

i ) Man bör härvid armärka, att delta är fkrifvit,
innan Kongl. Majits Nåd. Refkript- till Confifto-
rium i Borgå, af d. 6 Nov. 1780 blifvit utfär-
dad t, och bvarigenom Confiflorii underdåniga
begäran härom , är i Nåder afllagen. Frågan
tyckes dock änru vara öppen ; enligt Kongl.
Refolution och Förklaring uppå Pråfterfkapels
undetd. befvär, at d. 20 Nov. X786. §■ 8-
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fordrade 80 Riksd., utan ock en äterftod af
295 Riksd. att användas till lön för den s:te
Läraren härftädea. Till Exercitie-matta-
rens atlöning, kunde kanfke utväg finnas,
genom någon Öfver - eller Under-Officers in-
delning. Torde ock vara tjenligare, att i-
från hans göremål Ikilja Kadetternes inöfning
i ridande, och anförtro denna förrättning åt
någon af Herrar Officerare vid Kareltka E-
fquadron; fom någon tid på året kunde der-
nied fysllefättas j men till några häftars un-

derhåll tyckes vara fvårare att finna någon
utväg.

Angående uppbörden af Djekne-pennin-
garne vore nödigt, att Krono-Fogden i Hä-
radet, vid vanliga Uppbördsftämmor, inlam-
lacle desta medel k ), och vid årets fiut el-

ler.
X) Sedermera bar ock Kongl. Maj;t genom Högft-

berörde Reflcript d. 6 Nov. 1780, i Nåder for-
ordnat, att uppbörden af Djekne- penningarne
bör Ike af Kronans Uppbördsmän. Detta
uppbördsfått bar ätminltone i Borgå Stift, vi-
fat fig bättre och förmånligare, och enär, pä
ett elier annat flälle, inlefvereringen af de upp-
burne medel, dragit för långt ut pä tiden, haf-
va Herrar Landshöfdingarne, uppä (kedd anmä-
lan, ganfka benäget fkaffat deruti all erforder-
lig råttclfe.
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lerj om möjligt vore, qvartalsvis, tillfiälde
Skol-Läraren fin andel, och det ofri ga till
Skolans Rektor. Härtills (år 1777 och
till 1780) har Varit vanligt, att Kyrkoher-
den i Förfamlingen beförjt härom genom Sex-
männerne; men dermed går nog trögt, ehu*
ru de fiftnämnde, enligt Förordningarne äiO
pålagde, att ftraxt uttaga desfa pengar, der
de ej på utfått dag erläggas.

Men alla andra anflalter aro dock frukt-
löfe, der man ej tillika får fkickliga Lära-
re. Derpå måfte man framför allt vara be-
tänkt. Hvarföre vid befordran till desfa
Skol-fysllor, endaft bör hafvas atfeende på
fkickligheten, och i fynnerhet, hvad de 3
öfra Klasfernc angår, i akttagas, att den blir
Konrektor, föm i Hiftorien, Moralen och
Geometrin aflägger de bäfia profj att ingen
kommer till Matematifka Lektion, forn kke
ex profesfo ftuderat Matematiken och Fyfi-
ken, och ingen till den Teologifka, fom ej
lemnar fäkra prof af grundelig infigt i den
uppenbarade få väl fom Naturliga
jemte det de äga andra goda
fom i fynnerhet hos Skol* Lärare böra fin.
nas. Hvaraf följer, att ej heller någon
af Kollegerne får komma till någon af desfa

fys-
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fysflor, der han ej genom behörige prof å-
dagalägger, det han ex profesfo lluderat de
Ve-ttenfkaper, iom dervid fordras : men dere-
mot bör deras äfven fom de öfrige Lärares
befordran, efter deras fkicklighet, till andra
embelen vara ofelbar efter 7 eller 8 år, få-
fom i Kongl. Skol-Ordningen förcfkrifves.

Man har i några ar haft brift på tjen-
liga ämnen till Skol-Lärare j fom härrört
dels deraf, att man befarat, det Spanmåls-
lonerne fkulle indragas och reduceras till fitfc
förra intet, dels ock deraf, att vanan infört
älven i Prell-Ståndet ett mtllan för noga be-
räknande af tjenfle-år, till fördel vid lörflags
rättigheten, ailenalt man ej lagligen kunnat
beVifas Vara ofkicklig /), hvarigenom ung-
domen, pä visil fätt bliivit nödfakad, att ined
aldraiörlla föka fig någon tjenlt och icke drö-
ja vederbörlig tid vid Lärofätenj dels ock
ändtligen demtaf, att man funnit en lättare

väg

/) Nu mera Lar denna frucktan lyckligen upp-
kört, fedan Kongl. Maj:t Allernådigft icke al-
naft genom Nådig Refolution af d 14 Augult;
17865 tryggat och dadfäft Gymnafii - och Skol-
Lårarena i Borgå Slift, vid deras Spanmåls-
löner, utan ock i Nådigt Cirkulär af d. 21 Aug.
famna år, ytterligare fladgat. de rätta grunder-
ne till befordran i Prelt - Ståndet.
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väg att bereda fin lycka; och fordras då en

mera ftadgad dygd hos en annars Ikicklig
ungdom, att fnka de befvärliga och förak-
tade Skol - fysllor, och icke heldre använda
ali fin omtanka, att JvOimr.a till ett embete,
hvarvid ej ofta kan vara mer, än några
veckors dräglig tjenllgöring om året, men lä
mycket flörre förhoppning, att vinna de bä‘
Ila lägenheter. Dock nekas härmed inga-
lunda, att ju en äldre, lom väl och troget
tjcnt, och derjemte äger lika, eller åtmin-
fione icke utmärkt mindre (kicklighet, bör
äga företräde vid befordran.

En duglig Lärare behöfver väl ej myc-
ken tillfyn, och den oduglige gör ej fyn-
nerlig nytta, äfven under den fträngalle upp-
figt. Dock bidrar det icke litet till Skolans
förmån, om Infpeåor Scholte, fom Kyrko-
herden i Förfamlingcn, efter vanligheten y

bör vara, fjelf är en Ikicklig man ocb älfka-
re af hudier och Vettenfkaper. Fördenlkull
föreflås, att ingen kan komma på förflag el-
ler i åtanka vid belättandet af Randafalrai
Paftorat, fom icke jemte annan nödig Ikick-
lighet fåfom Freft, i fynnerhet genom prefL
derande med heder vid Akademin eller Gy-
mnafium, utmärkt fig äga grundliga kunlka-

pcr



per äfven i några Filofoiifka Vettertlkapet,
På hans fkicklighet ej mindre än nit, ankom*
mer nyttan al de examina, forn med nngdo*
men en gång om året fkola anltällas och
hvarvid nödigt vore, att ålminllone en af
Plerrar Regements-Officerare vore närvaran*
de, hvars vittnesbörd framdeles kunde tjena
till upplysning vid det ytterligare färikilda
examen, forn alla de fknlle förpliktas att un*

dergå, hvilka vid Officers förflager åftunda*
de att komma i åtanka, då de framför oItu*

derade och dem forn inga grunder äga,
borde kunna göra lig förfäkrade

om befordran.
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