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uti et tacksamt minne fßrnwra bcwlsta wälMVt gerntngnr/
är en cl mindre fägncsam äil högst
v^v
yuJ^

förbindande ffulWflhct; mcu at tillika winna et
angenämt tilfalle/ at tnfor allmänheten uptäcka (amma uti lift hjärta tnnfflutna öma crkänsia/ kan ej
annat än upwäcka cn längt märkcliga/re fägnad. Hus
ru lvklig ar da icke jag/ fom nu far träda inför Eder/ Mine Herrar/ ccy offentcligcn betyga den wörds
nadsfulla tacksamhet för Edra mer äii mångfaldiga
wälgerningar/ fom til infil graf stal uti et ömt hjärta

förwaras.

Jag häpnar / när jag påminner mlg den aldeles
Faderliga omsorg/ med hwilken I öfwer min wälfärd

städse wakat; i>en ej mindre stora kärlek/ uti hwilken
jag altld warit hos Eder innesluten/ och den ogemena
fttkostighet/ med Ritten I under mitt wistande pji
främmande orter mig kraftigt understldt; samt tilstar
upriktigt/ at mlg sattas ord/ at uprätna alla de
stora

wälwilla/ som I/ Mine
fiora prof af huldhet ochbehagat
mig
ymnigt
sa
ärtc/ hwarfire <ag
Herrar/
dem
med
wördtwd
förbigå'/ än med
ock wil häldre
en matt fjcder förswaga deras tinirde. Mmc Herrar;
uptagen detta mitt AcademffPa arbete/ som lag nu
äran at Eder Mcgna/ såsom en frukt af Edar
har
pa mig nedlagda kostnad/ och dömer därutaf/ huruwlda jag den (amma antingen wäl cllcr illa anwändt.

ANmagten förläneEder/ fom uppå mig behagat
sällsynta omådagalägga denna få berömliga
göra
Edar lcfnad
förmår
wardnad/ alt hwad

som
Lockan

som

sjelf ufföre Edra wärf;
fåll och förnöilig.
Skepp/
ingen äfwentyrlig/
Edra
för
Hafwet bliswe
men säker wag; Edra Segel briste aldrig för en hwäsande storm/ och Edart sinnes fasthet bliswe aldrig
rubbade af någon tryckande olycka.
©enna min önstan är äfwen sa öm och upriktig/ som den wördnad och högaktning är beständig/
med hwilken jag har äran at framlefwa
Den Hdle och Högtärade
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ödmjuke tjenare

JOHAN

SNELLMANN,
I^ilzfon,

TO

'INL MUCH HONOURED

ANDREW TELIIN,
ARCHITECT 11^ GAMLE CARLEBY.

3IIi.
j fliould be altogetder unworthy of Your
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pleafed ro deftov^ on me, is j fhould forget ro
rdem with Fleateft Thankrulnefs, and
aclcnoMled^e
to fhew d^ ever^ occafion rke conlrant and lincere Reipeä: to^aidB You, rdar liveB in m^ mind
and tdere never fhall de
J have
tderetore rec^oned ir now for in^ Frearsft Dur^,
to dedicate to You this in^ Academical Work.
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tnin venfication of tde perpetual elteeni ivdeie-
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Dygdädla M?li6ms

Mad, MARIA ROERING
Min Huldaste MoNr.

ÄffiSttta egott taras/ och mit hjärta blöter/ nar jag
SSfj
desia rader nu ristar Sen högst bcdröfweliga
-#«^> tidning/
jag/ för några dagar sedan/ hade äran
mm
at ffrdn
Huldaste moder bekomma/ om min t lifttiden Huldaste Faders/ for detta Cömmiriifteni i Gamle Carleby Arcwördtge och Högwällärde Herr Nils
§i^Ei.i.mA^3) nu nyligen tlmade dödsfall/ har e( annat

tunnai, än djupt fara mttt af barnslig ömhet aldeles intagna hjärta/ famt upwäcka hoé mig en med mänga
tårar bcledfagad sorg och affaknad. Men ännu mera

fom blifwit/ min
smärtande måste de refwor wara/
hjärta
Edart
emedan I
Uti
Moder/
ristade/
Huldaste
ljufroa
ej
Mans
allenast
Edar
kära
fen Eder/
stlld ifrån
omynomringad
samlefnad/ utan ock
af fem sma och
diga £>&ttrar/ hwllka aUa jämte mig/ Edar enda Son/
med wåta kinder begråta sin fara Fars altsör tidiga fränMe/ samt därjämte hos Eder anhålla om en Moderlig
för(org och omwardnad. Edart / fa wäl som wart / Edra kära barns/iråkade tilstand/ år; (annerligen allklagan och medömkan wärdt; Edar kära Maka och wår
Hul-

allés wår t gemensamma förfwar/ är
efiifråntagen/ockwi allesamman blottstalde for ögonsienlig fara och fattigdom. Dock/ latom c,' denna nustning röra wart sinne för nära; HERren l^fwer. Den
Högste ©udeti/ fom på dct öm^ste åtagit sig alla Enkors och Faderlösas sak/ warder sikcrt utfecndc et kraftiat medel til wår fam fäka reddmng. Uptaqom därföre
med djup undergifwcnhet denna Hans Allwlfa sttckelfe/
och forwäntom med tolamod Hans nådiga hjclp. HErren flelf/
nu frögdar wår Sälle Dödas Slät i sina

Huldaste Fader/

somglädje-boningar/ txbftc min

Himmelska
Huldaste Moder under djupa sorg/ och ingiute uti Edart hjärta
fin ymniga hugfwalelfe.
Min Huldaste Moder: uptagen detta mitt arbete/
hwilket med Edar dryga kostnad bliftvit i ljuset frambragt/ och hwilket jag har äran at nu Eder tilegna/
såsom en dyr underpant och kraftig försäkran af den
barnstiga wördnad och högaktning/ med hwilken jag til
mttt wierfto framhärdar

Min Huldaste Moders

sdmjuf lydlgffe

ZOttäN

sim'

SNELLMANN,

§. l.

■t -

som

ungdom,
tått
biifxmt
(fottet/ uti fråge^ta rätt
tått städad,
titt fedo>
städat»/ uti
aren tit dygd och ärbarhet Icbbcr, uti historien
konst och ttctcn(!ops'åt<n pä et lätt, begripligt och otmtmgit |"äft unfretnnftet/ fan ej
annat an uti umgänges'ärm kha.aa, uti ofnistgs * äten fot*
träffa sig färdighet, och uti ttenflcftren tjena det allmänna
och sig. Uti det land, hwarest en sädan förnuftig ordning iakttages, där updrifwas konsterne, wetenstaperne grönsta,
fa,nt dygd ock) lärdom grunda Folkets sällhet. Olyckligt är
däremot det golf, fyrorna ungdom blifroer under wärdslös upc\mdet, och hwarest underwisningen saknar både
fostran
drift, lif och förnuftig inrättning; dar gro tattare, wetenffa-

perne wändas under dumhetens wälde, folket leswer i mörker
om fm walsärd och upkomst, samt egensinniga fördomar och
Farfars fars bruk dyrkas blinds i alla förrättningar. Matt stulle
-X
trott,
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som

krafwer öfnmhetens höga wsw
trett, at borna-upfostran,
tå) föraldrarnes öma handhafwande
stulie uti detza wära
vplysta tider, dä andra wetenstapetxfä marckeligen uotlamat,
här i Norden taga anfenligt ljus och blifwa förbättrad; men
aUmänheten witnar, det den uti ätffilligt mera förwärras an
förbättras, och föräldrarne tyckas hafma förlorat en del af den
vma omtanka de höra hafwa om sina barns tillagande i
dygd och lärdom. Jag w'l ej tala om t>e« ostäliga frihet
barnen äga, at löpa omkring med andra gemena barn och
lära sig oöuader hwarigenom all hog och lust at läfa förgåx, och nar de andtdiam stola gripa til boken, ster det med
twäng, hwaraf hi>é öem upkommer lättja och wärdslöshet,
och däraf äter troghtt och dumhet. lnformstorerns äro ei
heller utan stuld; de fnllgbxa pä längt nar icke stn styld»ghet;
de fiaste första ei at rätt handleda fma 6tketpl2r, &$ ibland
de fä fom åga någon större tnfet, föker mängen at befordra
fin egen maklighet, hwarfore han ock informerar pä det fattet,
ftm faller honom minfl befivärligt, och bestär daruti, at fullproppa cklcipelnz hjerna med en hop torna orö och obegripliga saker, dem han fär lof at låta utantil, utan at lnsormatorn Zör sig befwär, at giftva honom nägot redigt begrep om
Ut han Idfer, elter upftada och stärpa hans förständ. Detta
gifwer of, tilfalle, at döma om de tilkommande tibex, hwilka
et annat kunna, än til metenjJaperttcs och deras alstares stoxa städa blifwa förwirrade. En fädan angelägen faf, fordrar
dä före fä mycket större upmdrrTaml)?t, fom et helt Folks (allhet därpä beror. Wit for minc Landsmans wal, farm högaktning for wetenstaper och bogb, fäfom de enda medel til et
folks upkomst, äro de btif*fiåbxax fom nödgat mig at mwat<
ia detta ämne. Jag t)rde ej hafwa at förwanta bättre omdömen an andre, fom wägat ftg uptocka och mefccfjr grundade
(iörstager rätta nägon i deras fosterbygd inritad oordning; men
mitt öde blir dräMZt; hwar förnuftigt od) opartistt dömande,
larer

,

t

,
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larer el, utan at med mig klaga, öfwerwäga denna forwända
inrättning, fom bådar de stadeligaste folgder; aftven fom ingen
annan larer sig darofwer förarga, at jag, fom ännu ung och
oforfoft, wågat mig gransta et få wigtlgt och hela allmänheten
rörande ämne, dn ben, fom finner sig stuloig til de fel/ hwilfa
jag nu »il lägga å daga.

§.

2.

är en dfi?en (å obttänffam som stadelig efterlåtenhet
VAet
(jÄJ ho» en stor Del föräldrar i Osterbotn, at de icke, fH

v*2> Mycket möjeligt dr, utforfa hos sina barn, medan de
ännu äro unge, och innan de låta dem gripa tit de fwårare
och miötyftigare wctettstaper, fåfom de lärda språken,, m. m.
deras förstånd och fniile, famt hwartil de af naturen aro fallne, och i fölgd Daraf, famt andra grundade yrfafer, i tib be(luta, antingen öe wil\a hålla dem til fnille-werk och lluclier,
eller allenast til öe wetenstaper, fom funna gagna Dem uti något annat ständ , hwartil fördldrarne tänka foga dem; utan
anställa denna unoerfofning då först, när barnen redan hunnit til större mognad i åren, och anwändt anfenlig tid på lärandet af de wetenstaper, hmilfa, om föraldrarne Öå bestuta/
at foga öem til något sådant stånd, hwaruti famma wetenstaper ej behofwas, blifma Dem aldeles onyttiga, emedan de uti
de fatnaia ci ännu fynnnit inhämta få tilräckelig grund och injtgt, at de funna behålla dem qware i minnet, och fåledes haswa någon nytta daraf. De första läroåren, fom dro de angelägnaste, haf va således med De späda ungdoms-åren fruktlo(f framfarit, och mait tycker bit ej wdl sticka sig, at barnen
.tiu först, när de blifwit något mognare, stola böria med de
grund-lvetenstaper, hw armed de bordt fyhelfdttas i de fpäda åren^ ej heller tyckas de nu mera funna hinna därmed, och
stanna darföre i ofuimigytt om det, fom dem förnämligast stulA
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le gagna. En Ul åter föräldrar öfwerwaga wäl tidigare
hwartil de med tiden stola lämpa sina barn, men äro dock få
efterlåtne, at de hwarken sielfwe göra nägot ltrwal uti deras

ftadier, eller underrätta informatoreme 011l deras tildmnaöe
vilX genus eller lefnads-stånd, pä det de daraf mätte funna
fcoma om de wetenstaper dem blifwa nödiga, och därefter ratta
sig. Detze föräldrar uträtta ej mera an de förre, en lif willa
yppas i barnens liuclier, hwarpå äswen
utgång följer.

samma

§. 3.

(^ESjefenfFaperne äro widlyftiga och otaligen mänga, men
Ss3c3[ tiden ai läxa är kart. ©et är fant, at lärdomen al<&*s& drig är tung at bara, men det är ock tillika wiht, at
männistans ålder ej ar tilrdckelig, at hinna lära alt grundeligen. Wi böre ddrföre wara mera angelägne om, at blifwa
mästare i et, dn bonhafa i alt. lakttages detta, då bessitar
hwar sig ont, at upodla den wetenffap, til l)Wilten han slagit
sig, då updrifwas alla konster och wetenstaper, bå blir hwar
och en i stånd at tjena det allmänna. 9)?-n stal detta winnas,
bör informations*fatfet, som fagt är, förnuftigare inrättas,
en tilbörlig ordning iakttagas i ftu^ierne, och föraldrarne, medan deras barn ännu äro unge, bestuta, få mycket görligt åx,
hwartil de wiiia lampa dem, på det de då måtte funna inxåtta deras läsning efter det lefnads-stånd, i hwilfet barnen
med tiden stola träda, och hwartil de finnas fallne, men icke
twart emot, deras ställd efter de stuctisr, hwartil de i ungdomen blifwit hålltte, och tör hdnda ej warit fallne. Wi hafwe
Andeliga och Handels,ståndet,
trenne stånd, det Civila
hwil(2) 3-l det civila
wcrldstig sv^la

ståndet räknar ,'ag alla dem, som bekläda nä<M
och ämbete, tum sig oOc««e» junft elle»

5
hwilka alla redan i ungdomen kräswa sina besynnerliga fluJier
och underwisnings-sätt. Uti hwilketdera af dcsia barnen med
tiben stola träda, böra önttänrta föräldrar i tid besluta. De
froårigheter, fom harwid i allmänhet befruktas, åro intet betydande, allenast man försigtigt går til waga, och ej förhastar
sig. Nyttan, fom harpa följer, bör förmå hwar rattfittt, ai
hafwa harwid all försigtig omsorg ospard.
§. 4-

föraldrarne hunnit få wida, at de granffat sina
lÄ^edan
barns fttiöe och naturliga böjelse , famt i grund däraf,

i^Hl och andra förnuftiga orsaker, (å mycket möjeligt är, nt*
D^.^3
stakat deras tilkommande lefnads-ståud, dr nödigt, at de iurdtta dcras fiudier därefter. Uti hwilkctdera af de tre i föregående §. omförmalte stånd et barn med tiden fal träda, få stiller
sig strax Des unfcermifmng- Denna stilnad består, dels uti de
farstildta wetemjaper har förekomma, ehuru åtstllliga äro gemensamma
och fordras i alla stånd, dels. ock uti de föreställningar, påminnelser och warningar man bor göra för en ungdom. Öm en informator stulle på det lättaste och tydligaste
fätt undermifo fin lärjunge nti mctentjiiperna har han dock
icke fullgjord! sin stploighet; har fordras ännu mera; han bör
genom artiga och behagliga föreställningar underrätta sin lärjunge om det, som hans stånd likar, de egenstaper af honom
fordras, den lärdom oct) skicklighet han bör aga, och warna
honom for de laster, fom pläga åtfölja personer af hoiré stånd,
famt inplanta hos honom en ofmak och assty för dem , utom
tusende andra nyttiga lärdomar, dem en förnuftig formaror
både fan och bör, äfwen til fttt innerliga nöje, otröttfamt an*
draga. Det fom anfördt är, tyckes wå\ fordra, at jag borde
upte de wetenffaper hwart stånd for sig kräfwer, och på hwad
fdtt de böra läras; men jag förbigår med fog det Civila, Des
widd
As
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wldd Hefa3er mig hartil, få mioa jag torde få lof, at til detta
stånd föra alla andra perfoner, ntom Präster och Handlande.
ZaZ måste vårföre nöja tmg met>, at blott anföra Ut, fom
kor anmärkas wib de twänne öftige tanden. Längre hinner
<j heller mitt ringa fnitie -förråd, och mina inskränkta wilkor,
fyvilta äfwen uti detta måste widkanna mycken trist och^>fulltomligl^et.

§. f.
ar en wetenffap, hwarmed all ungdom bör
AMhrisienöOtnen
de
spädaste
åren fyjjetfatfas. Ana weteustaner b6i\t
ifrån

J^ftw nppå deh fanna kännedom grunda sig, och hämta titur des
*9&D
tifa källor sitt lif och fm ratta drift. Den ar högst angetagen för
alla stånd, alla per-joner och alla ämbeten,* den bör mara det
första, fom inplantas uti de späda fimien, och Ut adla rättesnöre, hwarefter barnen styras i alla sina göremål. Innan jag
strider til de andra wetenstaper, wil jag darföre något orda
om Denna for alla få högstnödiga och wtngangeliga kunskap.
Det ar manligt, at fi wal foralorarne som informatorerna
sjnöerratta barnen alsinttt eller ock gan(ka litet uti sin Chrijfcnöom förrän de knnna läsa uti bok, utan låta därmed bestå
til den tid, då de hunnit få wida, och när den ändteligen infaller, hwilket oftast ster ganska ftnt, bemödar man sig ej, at
muttteligen imbetrotfa, och på et tydligt fårat efter det barnstiga förståndet lämpat fatt föreställa de forefallande fattningar,
utan man nöjer ftg blott därmed , at de kunna läsa utantii fin
ABC- bok och Cateches, utan at de ofta det ringaste förstå
hwad alt Utta wit betyda. Jag har merMigea hördt åtskillig
ga, (om kunnat LvsbsM spörsmål helt färdigt utantii, allenast de fått fölla stycken i ordning, men (a fnart man föreställt
dem samma frågor utom ordningen, eller me) andra ord, hafwa de strax biifmit bryllade och travat förwändt; et klart prof

af
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af en oförnuftig underwisning. Ef fådant bryderi funde gansta lätt nndwikas, om barnen finge,likasom med moders-mlÄfen insupa et redigt begrep om den Chnsina lärans hufwudsiocken, och den oregelbundna utanläéningcn stulle til en del
afstaffas. Föräldrarne böra ej wänta , fil des deras barn först
blifwa sticklige at lära och läsa något utantil ochimedlerlidutaftlemighet lilstadia dem all motwlilig lättja, utan de böra strax i*
från de spädaste åren komma dem til h^elp , och lika fom under
lek lära dem det nöömänöigaste , men för all ting akta, at
det aldrig sier meb twäng, utan med lust od) nöje, meö behagliga och artiga föreställningar, hwilka få böra lämpas, at
de måste bruka någon eftertänka, och ej blotta minnet; man

fan ock ibland inmänga några roligheter, fagor, historier, wacfra moraler, med mera, som funna roa sådana barnsliga sin*
nen, och göra dem wettgirige fAiit upmarfsamme på hwad fom
förehafwes. Wid denna underwisning, måste man noga iakt*
taga, at man ei strax öfwerhopar barnen med fwåra och inweflaöe saker, utan börjar meö de lättaste och begripligaste/
och få fmäningom, alt därefter beras förstånd och eftertänka
tillager, strider til de widlyftigare och djupsinnigare, fatnt genom bilder och liknelser gör alt begripligt för beras fwaga för*
stånd. Fottfar man härmed någon lid, kan man til siut bringa dem ja långt uti tycke för siwana famtal, at man fan
bet, at de få lära och höra, fåfom en belöning för beskedlighef och arttgbet, då man Däremot, tit straff för någon odygö,
gör dem owärdige, at på en eller fiere lärostunder få lära något. Detta gör i synnerhet stött intryck hos ömtoliga barn,
om öe äro fiere än en allena, ty då kan man föreställa den
brottstige, huru han, til straff för sitt begångna fel, nu måste
til sin stora stam blifwa ester, då de andre funna gå honom
förbi. En del föräldrar pläga häremot drifwa fina barn
at lafa, til et straff for någon begången felaktighet, men göra
båmti gansta oråit och oförståndigt, ty då funna de aldrig fH

anse

uåsm
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nägon lust dartil, utan daraf upkommer m:ra en fruktan od)afstl)för
största städa och fördärf. Det är otroligt,
wexlan
en fädan strax ifrän fpa^a arndomen wisstor
hwad börjad
ligen
untierwifitng har uppa der barnstiga förständet
och wilian; den medfödda trögheten dämpa*, minnet upoölaS,
cftertankan skarpes, od) lust nl wetenffaper inplantas^ da däremot hos de barn,
fä gä fem, til sin åt, innan de öftt>as at tänka och tala om annat än barnsttgheter, den naturliga
trögheten tillika: med osmak för boken tiltager, od) förståndet
wiljan, af den manliga friheten od) de barnbfifmet, äfwen
jliga nöjen fa aldeles intagit, at de hwarken funna eller mil*
ja anwända bet til annat, ån hwad wanligt warit. Hartil
fomma ännu blygsel, och swärigoet ■at uttrycka fin mening;
hinder, fom sedermera ej utan otrolig möda, ja ofta genom
twäng mäste hafwas. När barnen lardt sig läsa uti bok,
hwarmeb föräldrarne böra pä alt sätt (fynöa, bör man ej, efter den allmänna plägseden, lära dem strax läsa en raö eller

boken, barnen til

som

sex

som

af A B C-boken i sänder iimril, utan är rädligast,
man
af
låter dem läsa den ofta innantil, och under det samwäl
ma
förklarar för bem alla DMstattbigheter, samt tragit och
frägar
om, hwad man dä förklarar, så ffal den, jämte
strax
bet de få et redigt begrep om alt hwad de lafit, ganffa lätt
fästa i minnet, allenast man sedermera låter dem for bättre ofning läsa några gångor utantil. På samma fatt fortfares med
Catechesen och spörsmålen; dock bor man därwid låta fig angelägit wara, at barnen, få snart som görligt är, lära sig udäruti finnas til bewis anföröe
tantil de förnämsta spräk,
Hdiga
ufur den
Skrift. Hufwudlaken wiö denna och all annan underwisning är, at man förnämligast söker upoöta barnens förstånd, och inplanta hos dem et redigt och färdigt tänkesätt; minnet filtager ock därigenom långt ansenligare, än
om man följer b:t urgamla och ännu manliga lärosättet; fy
minmt hämtar sitt lif och sin stadga af et moget förstånd och
et stycke

som

en
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<m rebig eftertänka', men aldrig förståndet och eftettanfan,
hwars upoötanöe likwal är ändamålet af aU ftudier, of blott
manläsning och dunkla minnefrwerf.

§6.
kommer fag närmare til mit ändamål, som är, at
WSftx
»(fl den jfilnab i audiel«e,fom bör göras imellan dem, mifa
fom
Wsp stola blifwa anbeliga Perfoner, och bem, fom stola
träda i Handels-ståndet, famt i hwad ordning och på hwad
fatt de famma böra fovtfättas. Jag wil bärföre först taga det
Anbeliga ståndet under skärskådande. s^är en gåfe, efter mycJet hufwudbråf, hunnit fatta sin Cafeches och Spötsmål, bur,
efter ben n>anliga orbningen, e^ Latinst <3r2mm2nc2 hans hufwub-KudWm. En gansta »iblpftig wetenstap, som ifrån Ut
7^de eller Ade året fofelfätter mången, ehuru qwicker onglmg,
til det ls:de ja ofta 20:00 då han ändteligen lärt tyda
en medelmåttig Auaor, och gr2mm2tice ffrijit>a en md Latin
rätt. Det mä man ej foröra af honom, ot han stal wara
något inkommen i M2thefi, Historien, Swensta ffriforten och
flera wetenstaper, därmed hinner han ej, han måste fornt lära sig Latin grundeligen; fan ej heller fört meö eftertryck gripa til andra ftadkr, ty de måste alla bestrålas af oetta ljus,
om man ej amtors wil stanna i mörfer. $fftgten är wäl goö,
ty en Lärd och följafteligen äfwen en Präst, bör kunna Latitt* men daruti felas högeligen, at oe* lärande Zöres st swsrt
är ej obekant, at ätstillige ynglingar,
och widlyftigt. ©et
(3r2mm2t'lc2n
aldrig
inom färt tid lärt fig;forftö
sitt i
fom
underwifningen
latin,
öå allenast
blifwit efter en
och strifwa
fan en gräflärö icke begripa; pH
sund metKod lämpad. S)etta
den wäg han fjelf «nt>cc många tårar och mycket hjernebråk
träfat, leber han sin latinsta lärjunge. Jag wil därfore bjuda
til, at, (S mycket görligt är, bana en ginare wäg til bttta lärB
da
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da hråfets. lärande. Safen ar ej at anse med förakts ty därigenom winnes anfenlig ttb, fom lan anwända.s til flera nödiga wetenflapers lärande. Nar en gätze stal börja med £ätm,
bör hans första göremåt wara, at låta fig Declinarionerna
och Conjog2tionern2, få at han wet ordens böjelfer, äfwen
wäl fan gifwa dem på fwensta. Detta är ock nästan bet enda, fi>m han wid språkets lärande bör läfa utantil; detöftiga
lan under mumelig underwisning
lättast bibrirtaal Under det
Mcipew fyfielsättes med l)ecllN2t'lonsrn2 och Conjug2tioner»a, fan Informatorn låta honom dageligen til minnes antefna
och låta sig några latinsta ord, få många, han fan hinna med,
när han börjar tyba, famt
hwilket är honom til stor nyttaorations,
eller talett delar och
underrätta honom om Partibus
deras bemärfelfe; m.m. Wil informatorn då taaa Grammatic2n for fia, och styckewis förklara detta i difäpeins närwaro, låta honom däröfwer göra sina anmärkningar och förfråoflingas, och fedan, genom fyöliaa frågor och fwar, påminner

honom efter hand därom, torde han med förundran finna, huru
lätt difcipeln stal altfammans förstå och i minnet behålla. Jag
påminner mig härwid någre Informatorers tafftt>å^a förhållande, hroilfa, til at wisa sin ofotff
fiit och dilciplarnes
framsteg, brufa latinsta frågor och fwar, utan at den stackars
Praeceptoms förestälda fråga,
Men ftrstår det ringaste, hn>aö
eller det fwar han därå stal gifwa, betyber; altfammans beror
pä minnet. Si, fåban, wid öeffa tilfälle (tat>eltg,hoaaftnmg,
hyser mången ännu för det latinsta fpråfet. Sedan Meipeln öfwat sig i decimerandet och con/ugerandee, är tjettligast, at
han strax börjar på meb at tpba, men ej, efter det wedertagna
lärofattet, med ntanläsnmgen af Syntaxi. Alt hwad Syntaxis lätäras, allenast
rer, kan under tydandet långt lättare och
man iakttager följande. At strax taaa til någon AaAon eller
några Colioquia, håller jag före wara for fmårt, man tyckes
wara rådligast, at dikipeln först gsr iSenom l.Hlv<3e«§ Tiro*

snarare

iintim
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thtium /^^,/e«,« , hwarest han gansta lätt och tydfigett
kan i början inhämta tillämpningen af det han lätt under
decltnerandet och coniugerandet, hworufi difcipeln bör ännu
ständigt öfroas, få snart något obekant orö förekommen Alla
latmjfa talesätt och idiotifmer bka, få mycket möjeligt är, til
ordens egenteliga förstånd förklaras, och i det närmaste förfwenffas, få at dilcipeln om deras fammansättning och bemärfelfe
kan få- et tydligt begrep. Til exempel: det förefommer ett pm-a-65, Eft Mlbi lider; när en regelbunden lärare mil staffa sitt
difcipel begrep om fammanfatfningen häraf, ster det ej annorlunba, än at bem antingen låter difcipeln ramla igenom reg-

lan mur Syntax!, hwilken hatt förut har nödgats utan för*
stånd tära utantil, eller ock sielf uprepor den famma, i fall
<3ileipeln ej (fulle finna sig. När bet är stedt, berättar ln«
ftirmarorn, at, i anledning af famma regla, betyda detze orden,
jag hafwer en bof men på l)waö fätt han nti denna öfwerftttning fölgt berörde regla, huru man bör förstå den famma,

och miö förefallande tilfälle, med mifjhct pä sig fätöi^t nyttja,
samt huru denna mening fan på fwensta få et sådant utseenfce, det befpmrar han (ig ej om at utreda, utan tror det wara
nog, at han berättat, det bemålte regla fordrar en fiban öfwersäbtning. Kan wäl en begynnare häraf annat fatta, än of
eft betyder jag, mihi hafwer, lider en bot. Däremot fa«
detta blifwa gansta tydligt, om informatorn först, utan at bettfmta sig om någon regla eller Syntaxis, följer under tydandet latinen i det nogaste, och mifae, hum, när «a betyder
det är, mini ät eller hos mig, lider en bok, fä måste ek
tnihi lider i fammanhang betyda, det är hos mig en bot,
eöerwbigaee, hos mig ät en bot. Huru hårmeö tilgår, fan nu
difcipeln förstå. Sedan föreställes, det man, at bringa bttta til
bättre fwensta, foga, jag hafwer en bot, meningen är ändock en och den famma. Wil Informatorn härwid betjena sig af
i Syntaxi, torde det ej wara otjenligt, ot, fedan han
reglorna
:

"

Bs

st.
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alt föv
sålunda Ziordt kan

dilcipeln begripligt, lämpa det til regställas dilcipeln för ögonen, man at han
därfore behofwer funna den ord ifrån ord utantil), od) wifa
inflyter i
ordasält, famt genom andra fwensta
huru hon anfcragaude,
exempels
funna föras til denna regla, lata
wisa,
dilcipeln, til at
huru han altsammans fattat, ofwerfätta
exempel
på
latin. Man stal ej behöfiva fortfara länfamma
fjärmcb,
difcipeln
innan
ge
hafwer sig bekant alt hwad syn.
fäga.
taxis wil
På detta fattet brukas Syntaxis rätt; fl, nu
Grammatican
en fullkomlig nötta. Det förekommer wäl
skaffar
ej fällan latinsta idiotilmer, hwilka äro få fwåra, at Swensta språket ej låter sig efter dem twinga; dock, fom de oftast
hyfa någon ell',pils, funna de bringas til fämmelrg tydlighet,
allenast en informator wet at rätt upfylla, hwad under
ma efliplis är bårtlämnaf. InsrlilivUs och p2rticipium äro
öfwen iblanb de frtårafle för en begynnare at fkfiå, men detta fan lätt hjelpas, allenast man iakttager den method, fom
wid föregående phrafa finnes upfedd. Nu totbt difcipeln lätt
förstå, hwad han annors får länge nog grubbla på, ända (il
des en länglig öfning ändteligen att honom begrep härom.
©å har det åtminstone aått med mig, och få går det ännu
med mången annan. Nar fafen på vetta sättet gripes an i
början, fan det ej annat, an fyfelfätta informatorerna z,ägot
mera, än om de fortfara efter det manliga lärofättet, fom lämnar informator» ledighet under hela den tid dilcipeln, fast han
ännu ar en rå begynnare, får lof at stafwa öfwer for fig sielf
det stycket han stal toba; då däremot betta nyare lärofättet
fytzelfäfter Informatorn under hela den tib difcipeln stal tyda,
och det st länge, til detz han böriar få någon xeba Uti fpråket,
to då fan han förut för fig sielf gå igenom sin låta, och fedan göra redo fbx Informatorn. Men båtwib totbe jag st
lof at påminna, bet fnformaforernes skyldighet är, at ej st
mycket söka sin egen begwämliga mafliahet, fom icke fast mera
cklcilan, (hwilken

samma
som

sam-
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ö!lc,pl»ene« framsteg; det befwär I, min« fterrat, nu i Ut*
san hafroett, blifwer snart lättat, dä Edar frihet" blir st mycket större, och Edar fägnad högre, at fe, Edra dilciplarH
wärfeliga framsteg. När ey gage hunnit igenom Tirociniom
paradigmåticam, fan han med ansenlig nytta och reda börja
meb Coiioqoiis eller någon lätt Auåor, ...

§. 7«

(3S*napf hat en gaste lärt sig decljner* och conjugera;
jr7V mycket mindre sammanbinda SuMUneivum och Adjeai«zK vum, Verbum och Nomen, när han måste börja pä,
af öswa sig i latinsta stilen. (Så snart han efter mycken möda lätt sig Grammatican, måste hatt strax componera, utan
at sörnt äga ef förråd af trettio ord en gång, mycket mindre
funna tyda Ven enfaldigaste rad. Man gifwer honom härwiö
en flor wäawistre, den åbkt Syntaxa, hwilfen nu stal leda
honom igenom alla inweflade och mörka omständigheter. ln«
formafom wef, at barnen måste jållra innan de tala, och at
alla äro barn i början, därfore undrar han ej faller därpå, at
difcipeln, stsom en begynnare, ej hinner mera , än et par tabet
på en eftermiddag, od) at han ofta str stryka altfammans ut;
fig wäl NB. med tiden.
här fordras godt tolamoö, detta ger
männijfa,
mognad
om
en
til
kommen
fom wille lära sig
Tank
något språk, stulle, utan at til det ringaste fänna des att och
natur, twingas,at på detta sättet öswa sig uti dest strisart, efter bett underwisning Syncaxis honom gifwer, hwad för et försträckeligt arbete stulle icke det blifwa ? Huru mycket fwårare
måste då icke detta wara för en ungdom, hos hwilfen ännu
? Jag har fannerligen orsakat undra,
fafrtas en stadgad eftertänka
långt
plägar; men en 3 eller io
ändock
st
som stenödiga
det de
hinna
wetenstapers åsidosätofning,
många
meb
andra
ära
något
uträtta. Ar därfore Migast, at härmed
tande, rnåfU
UpB3
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länge, til deg dilcipeln lärt tämmeligen känna
fä .at han ej behöfwer i Syntaxi efterstä reglor
eller i ordaboken upleta alla ord, utan tan.
meningar,
til alla
nägorlunda tala och wäl första, hwilket lätt kan winnas, om
Informatorn roiö tydandet, fom sagt är, gör stna förnuftiga
anmärkningar, förklaringar, tillämpningar, for öfning sinl ger
difcipeln mer och mindre jammanfatte erempel, afpafjafce efter den regla han förklarar, at tyda pä latin, och efomoftast
i sif tal med honom nyttjar detta fpräk. Wlånat informatorer
pläga gifwa fina dilciplar ätstllliga ämnen af ffrifwa ofwer,
fäfom Charaåerer, Delcripcioner, m. m. fä wäl af bfwaUm
uti latinsta stilen, fom förnämligast, at lära dem framföra jttta
egna tankar pä papperet, men at härigenom ej minnes all den

twffiutes fä

fpräkets natur,

fom päfyftas och wexMiaen kan ärlMas, härrörer däraf, at difcipeln mäste ffrifwa strax pä latin, hwaruti, st wi*
da han ej är fä fullfomliaen öfwad, at han kan gifwa alla inl)an, af
fallen och tankar pä berörde fpräk, händer ofta, attanke,
pä
fjenliga
artigaste
ord,
lämna
tärt
den
och
brist
mäste
insmyga nägon annan obehageligare i stället; han nödgas fäieöes lämpa tankarne efter fin insigt i (präket, och ej, fom han
lifmäl botbe, orden efter taukarne. Häremot kunde anfenligt
större nytta och öfning winnas om informatorn (Fulle läfa ditcipew ffrifwa ofwer nägot ämne först pä fwensta, dä honom ej
stulle ttota fä mänga ord, at anföra fina tanlax, fädatta fom öe
werkeligen hos honom infalla, och sedan öfwerfätta det famma
en annan dag i)ä latin; ty han stulle dä ofmaS, ej allenajl
bättre uti den lattmja arten, utan ock uti den fwensta, hwilken ofttittgär en ibland de nödigaste od) mast prydande; öärföre
bör ock Informatorn pä det nogaste rätta hans fwensta lcri.
ptum bäde til orden och memngarne. Därjämte äligger lnlor.
raatom, at, fä fnart han gifwit difcipeln ämne fil fftifning, underrätta honom om det, fom wib des afhandling förtjenar anföras, famt fäUmtö förfe honom med en samling af tankar, ljroilfo
nytta

,

ho<
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honom fedan lämnas at utföra, dä han äfwen gansta.lätt kan
leda fig til egna begrep; i annat ftill Har difcipeln häraf ringa nytta, och betta blifwer honom et Marstrands-arbete, ty
det är lätt at finna, huru stort förräö af tankar och sanningar, en uti wetenstaperna föga kunnig yngling, stal äga. Detta är nu i korthet anfördt om det Latinsta fpräkets förnuftigare lärande. Mera hade wäl ännu roarit at härwid påminna,
men den förefaffa lättheten befaller mig , at lämna detta en
granfont informator at sjelf utleta.

§. 8.

(gjsftt Grekiska och £ebraiffa Spräten aro för en Präst
högstnödiga, lärer ingen annan neka, än den, fom wil
öiß
Srfty föra rcäfi) pä den nära förening, fom är emellan l^eo»

och Phiiologien. Den fom wil wara en rätt Theolog,
ock
mäste tillika wara en god Phiiolog. Icke desto minöre pasta en Ul af wära nyare Poiitici och ömsinta Patriot», at nu,
dä Bibelen ar pä Swensta, men enkannerligen pä nägra an*
dra Europeista fpräk, fä noga öfmerfatteu, behöfwes en stdan
knnstap just icke, och at det är nödigare, at en Präst är hem*
ma i Oeconomien, d^atural-Historien och Medicinen, dä hans
ähörare kunna af honom upmuntras til ätstilliga nyttiga Oecologien

inrättningar, famt mängas lif räddas. Jag medger
nomista
wetenstaper äro, uti
Janfeettöe, en
gärna, af

wift
för Präst
deha
honom
st
af
stötas och älffas,
at de stola fattat i hans Ma uti lika jämnforelft med Studio
Theoiogico, och än mindre framför detsamma. Scudium
l^neoloZicum och Själawärden böra wara hans hufwud^göremäl, Hmilfa ock äro nog tilräckelige at fyhelfäffa honom; men
»Historien, Medicinen och Oeconomien, eller andM
sKilofopKista wetenstaper, dem Han af naturen har"nöje före,
böra wara hans bifoglor, dem han Un stöta fom et tibtfbx*
nödiga, men de böra dock aldrig

drif.
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de honom mera nödiga är trött, Sker det
hcm
sf
annoriuntö, eller at en Präst gör någon af förenämde werldhufwud-nöje
angelägnaste göremäl,
ftudier
drff, dä

(liga

til

sit

at

han meö en

och

st

otorfwarlig efterlätenhet handämbete;
han nödgas tö, i brist st mät
hafwer sitt hvgwigtiga
tilräckellg
pä
tib at arbeta
af
fina predikningar, fom af nödig

fjcmöer uuila,

insigt i de cheologijfa ttudier, wara antingen en trägen Posiillors utänläfare, eller upfylla sin predikoptima meö föga
matthättgattee, och litet eller intet til saken horande ord. At
igenom stdan wårdslöshet ej annat fan, än ringa upbyggelse
och gansta liten tilwärf i en rättstafené él)ristendom til Förfomlingens stora städa, arhällas, lärer ingen, som något är*
farit, kunna neka. Utaf det, fom om det Latinsta fpråket
och des lärande kårfeligen sagt är, är lått at stuta til de Gre«

sam-

kista och Hebraista språken; samma ordning, samma förftgttgl)et, och famma lärofäff fordras. Jag bor därföre meö
dessas granstning ej uppehålla mig. Et wil, jag allenast tillägga om Grekistan: en begynnare bör ej betungas med Accen*
eeme, at wifa orfakerne til deras rum och ställning, ty detta
ger ingen upfofntng uti
orda-förständet ; difcipeln fattet
tyda;
informatorn
likafnlt
affär honom härmeö allenast
försträckeligt bryderi och arbete, men ingen nytta; utan altsammans bör bewaras til detz han htmnit något längre uti fpråket, ty dä kan det ganffa lått läras, och tö först blir denna
kunskap noötg. Jfråxwib fortjenar dntttt anmärkas at difcibka betungas med.fiere fpräks lärande pä en gäng,
flarns ej nödigt/
utan är
at de först äga någon inftgt i det ena, och
börja
med et annat. Hebraistan torde ock beqwämligen
sä
kunna befparas för Academien, öå öc imedlertiö ägde rädrum,
at wäl öfwa sig i Satinen, och andra wetenffaper.; fast Ut ar
ganffa goöt, at fä lära svräken i ungdomen, dä minnet
ar mera fristt, och innan man börjar med de wetenffaper,
som förnämligast ankomma pä eftertänka och utstilnma.
§. 9*
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§. p.

fom bör wara en Plästs htifnjuö*ftudium,
hos otz pä et gansta fwärt fatt. Det är ju högst
<R noDt^t, at barnen strax ifrån ungdomen hctndleöas uti
©UDs kännedom; därfore, få snart difcipeln lärt (ig läfa Utnx
uti bok, gifwer Informatorn honom Arke-Bistop Bentzelh
djupsinniga Theoiogie i ljan&en, den han öå, utan at oftast
någon mening, måste läst utantil. Betänk, hmaö nytta
förftä
I)ärmeö staffas; difcipeln lärer fig, at ramla fram en hop torna ord utan begrep, st snart han glömt dem, är bela hans
Theologijfa funstap förswnnnen. En fak, fom aldrig kan tilfullo beklagas, och har de stadeligaste fölgöer med sig; ty öar*
af, at deh lärande göres st fwärt och obegripligt, fattar mången ofmak för detta äöla ftudium, hwilket likwäl är kronan
af alla ftudier ; andre äter falla pä de tantax, fom wore den
en god ideolog, fom allenast kan komma ihog en hop vesinitio.
ner Utur nägon Theoiogie. Tystarne weta bättre huru Theoiogien bör läras; de hafwa pä sitt fpräk ftmanstrifwit ätstiUiga mac*
lral Theologier , st wäl til öe yngres fom äldres tjenst. Detta
är ei ännu hos oh filräckeligen påtänkt;.när Ll?«xri<zz förfwenffaöe l^pitome, Hwilfen för begynnare är altsör swär ochotyö*
lig, undantages, fttmes ingen Theoiogie af rätt wärde pä fwen(fa. Wore därföre önfeliat, at nägon af wåre wittre Theo-*
iogckk wille åtaga (ta, at sammanfatta en lätt begriplig, och
ej med MecapKyiista termer upfyld Theoiogie pä modersmälet; hela Sweriges ungoom stulle därföre uti (ina bistått uprest honom en emaroelig Minnesstod. Dä" kunde informacorerne, i det stallet at de ttu bruka latinsta, gifwa fina
difciplar en fwenst Theoiogie i handen, Hwilfen de kunde
förstä. Det är tib nog at taga til en latinst, när de Hunnit st
wida,'at öe utan facöelcs fnoörighet funna tala fpråket, ty tö
behofwa de ej mera fykelsttta sig port med utanlasningen, u-

Theologien^
,

F

läres
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tan förnämligast meö meningen och förståndet. Imedlettid,
tl>detz man fan st någon god Theoiogie pä Swensta, är
bäst at bruka Bentzeui förfwenstade l^pieome. Lärandet bör
wara fålunda stält, at difciplarne ej läfa annat Utantil, än
de fwåraste och mest inweklade saker, Definitionerna, och kärnspråken mur den Heliga Skrift, hwilket alt informatorn förut wål och noga förklarar, st atbe fä båxom et redigt begrep.
Det öfriga beror på förståndet, st at, nar difcipeln får en lä*
xa, tofcer rnformatorn först för honom altfammans på det nogaste båfre til ordens och stferneé förstånd, låter honom feöa»
läsa den för sig flelf fiere refor iaenom, och ändteligen göra
derföre redo, medelst befwarande på de frågor, fom informatorn

kan

föreställa honom uti

alla i läxan förekommande

om*

ständigheter. Både i t>ennna wetenstap, och i alla de öfriga,
pä alt fatt up*
fom en Pngling stal lära, t>ör Informatorneljest
stiligt fråaa,
muntra honom, at altib wib läsandet, eller
hwad han intet förstår, och då strax det famma for honom
Uttyda. En informator bör ock för all tina akta sig, at han ej
snäser eller med hårda ord öfwifar sin difcipel, dä han wil
fråga något, utan fast mera berömma honom för des hog, at

sålunda blifwa underwist.

§.

iö.

någon insigt Uti den 5/v,7<- Historien är för en Präst
MUt
iQjWj nödig, blifwer gansta flart, när det besinnas, at ingen

3"1H5 *et>a fan fås uti Kyrfo- Historien, st framt man icke
är något hemma uti den Werdstiga. Jag wil nu
förut
ej fala om den artighet och bet stora behag fom Historien,
i fynnethet den nyare, och Stats-funstapen, tilbelat sina
dlstare. En fwenst scribent talar härom forträffeligett: "Hi"fiorienäv en Scboia, hwarest man inplanfar i oh karlek för

,

"dyg-
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dygden och affio för lasten. Den fom hon tilfFäpat géttont"
sin underwisning, kan lysa båöe för bet allmänna och enstildt/5
omgäs med allehanda stags folk, underrätta fomliaa, roa an-«
bra, och göra sig äljfaö af alla." Därjämte wef man, at
den, fom ej är hemma i Historien, ej känner andra Rikens
eller sitt Fäderneslands, inrättning, huéhållttittg / m. m. aldrig fan tänka fandt hwarfen uti in-eller utrikes saker, HMken
funjfap likwäl är nödig jämwäl.för Präfterne, st wida de utFöra et stånd i Riket, och följachteligen böra wio Riféoagartte
bewaka Rikets allmänna, och ej allenast sitt Stånds enjfiiöta
wälfärö. Huru denna prydande wetenstap bör hos ungdomen
inplantas, får jag tilfälle at längre fram i§. 12 wisa. Med
Historien är Getgrapbien i det närmaste förknippad, hwarföre
ock bägge böra ftljammans läras.

§. ii.
en Präst ej bör grunda sin predikan på någon werld*
KMhurit
stig
konst
och talegäfma, utan endast och allenast på den
\* Heliga Skrift,
fordras likwäl uti wis hänsigt, at han

bör wara begåfwad meö en prydelia stristrt och et wackert föreställnings-fätt; icke Därföre,

som stulle det ordet han förkunnar, däraf

hämta någon styrka eller genomträngande kraft, to detta äger
©UDé $eliga ord.uti sig sielft; utan allenast i den afsiat, at
därigenom förmä Ahörärena fil nägotz större upmärtfamhet,
och at desto oftare och mifligare afhöra predikan; ty meö en

stor del af denna ttdfens männistor och Chrisina är st beffaf*
fadf, at all låta, alla föreställningar och alla förmaningar,
och en Mig Swensta ej blifwa fö*
fom med wackra ordasttt
restälda, behaga dem ej strdeles, ej heller funna sörmd dem
til all nödig upmärkftmhet. . Ar därföre nödigt, at enPräst,
til at uträtta desto, mera hos fitta Åhörare, och betaga dem
alt tilfälle til mifnöje, befiitar sig om en wacker fwensta och
C2

'

an-
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angenäm utförs-gåswa.

Dock bör han i det nogaste afta sig
wältaliahet,
en
swatstnde
och ofwer höfwan utsökta
altsör
for
målningar, ty det strider emot den tydlighet och enfalöighet,
fom bör lofa uti en predikan. Jag wil allenast, at han bör
fänna fpräkets att, så at han däremot ej förser sig, famt weta
nyttja sunda tankar och naturliga lifnelfctr. Huru oenna of*
ninLkan erhållas, och ungdomen öäruti untwmifas, fes län*
gre fram §. 14. Ät t>et fom anföröt är, äfwen på n>i|?t sttt
angår Finsta fpråket, lärer hwar och en finna; jag torde där-

före ej behöfwa ivioare därom orda.

245,',^ är en gansta wacker och nödig wetenstap/dock
tyckes mig, at ungöomett e) bör med des lärande betungas,
to hon fordrar en altsör stark och widlyftig eftertänka, och at
lära henne genom utantäfnina, staffar ingen nytta; hon befpares därföre bäst för Academien. I des ställe borde unaöomen
öfwas uti det Fransyska fprätet hwars förträffelighet och nytta
pä betta
är gansta stor, i anfenoe til öe stöna böcker,
bepageJ^L-fprår: finnas författade. lystan är ej mindre nyttig,
läras, allenast informacoreme stulle lå*
och futtöe gansta lätt
ta sina difäpiar tyda et Capitel ur Bibeln hwar dag; det
dr wanligt> at twänne Capitel lästs om dagen, et om mor*
gonen och et om aftonen ; kunde icfe dä etdera af dem lasts
pä Tysta? ©en ordning bör ju ialttagat i Studierna af öe
lättaste, men tillika nyttige och nödwändige, läras i barna-ären
och de fwårare, roibli;ftigare. och djupsinnigare befparas för de
mognare. Wore det icke därföre aldeles förmänot, af, efter
ben nuwarande ordning, fysselstf fa barn meö Rhetorican, Logican, m. m. och lämna detza fpräk, fom likwäl äro gansta
nyttiga och nödiga af läras wiö Academien? Jag förmo*
dar, at hwar rentankt lärer utan widare bewis härom ofwerfygas.

som

,

,

Iblanh
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Ibland alla be wetenstaper, som tjena til förständers upodlande och eftertanfans starpande,,
Matbematiquen det
främsta rummet; därföre bör ock hwar och en, som wil for*
skaffa sig et redigt och färdigt tankesätt, i tit» öfwa fig i Un*
na förtcäffeliga roetenffapett. Wiö detz lärande tjenar sig aldeles icke, at, fom gemenligen händer, låta difcipeln för sig
sielf läst en Proportion utur Ettciider, utan at nägon den
famma för honom förut förklarat, to dä kommer alt an pH
minnet, men ej förständet och efterfankan; utan det är bäst,
at informatorn förut i det nogaste och fiere gångor går ige*
nom Bewlset, st at han ej lämnar det åt difcipeln at öfwerläfas, föran han förklarat alt st noga, at difcipeln förstär
heta sammanhanget däraf. Sedan låter han honom några
gångor läst igenom Propofition för sig sielf, då den lätt fäster i minnet, st at han sielf stal.i ordning funna bewist |e*
la Propofition* Wil Informatorn, nar difcipeln stal för
honom "bewist (igurn, bruka andra bokstafwer än de, som
finnas i boken, st gifwes difcipeln intet tiifäfle til utanläfning,
och han drifwes til långt större eftertänka.
Som en Präst fan uträtta mycket gobt til Fäderneslanbets nötta, i fall han förwarfwat fig nägon in(igt uti mftorié
Ndtumtti til exempel: af Mineralogien, at Uptäcka, om i or*
ten finnat några nyttiga Malm-och Berg-arter; m. m. af
Botaniquen, at fänna de manligaste willa »arter, fom anten
i dyr tib funna tjena til folfs fööa, eller fom brufas mot
hmarjchanöa siuköomar hos folk och bostov., han ock ej är i
stånd, at staffa någon nytta af fier? underrättelser om bot mot
farfoter, om meöel til folks reddanhe i hungersnöd, m. m. som
pä Kongl. Maj.ts Nådigste befallning af Kongl. Commerce
Collegio, Collegia Medier och andre utfärdas, och hmairaf
til h»ar Roxta Exemplar som oftast förstndas; äfwen ock,
han ej kan meö fördel betjens fig af den »ittre Herr Affeffa.
C 3,

ren
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bok om husmedel mot
hmarjehcmöa sjukdomar, m. m. st borde difciplarne iftän förberg-och malm-ar*
sta början lära fig, at känna de nyttigaste
ter, de manligaste och nyttigaste wildt wärande örter, famt ftnäningom blifwa underwiste om deras Nytta. Som dchas första kännande mest kommer an på mimtef, st borde oet i barna-åren läras wid lediga stunder, på det de wid ankomsten
til Academien finge anwända tiben til Ut, fom meta upöfwar
eftertänka». Som gassar aemettliaett hafwa stort nöje och mycken lust för detja ftker, st kan en uti dem kunnig informator underrätta dem uti förenämöe sakers kännande wib lediga
gä ut at spatzera, samt eljest
stunder, då de om
ren Doft. Haartmans högstnöoiga

under deras loftiD.

sommaren

Sedan jag stledes anmärkt hwad nödigast tvarit wid de
för en Präst i ungdoms-åren nödiga stadier, wil jag nu wanda mig til

Handels -ståndet.

§. 12.

bland wäre Handlande i Ksterbofn äro st, fom'
EM
barn, bem be nemliaen tänka foga til
Jffl

sina

täta

Handels-

>2W ståndet, lära sig allehanda wackra och för öem med. tiden nyttiga wetenstaper. Jag stger meö flit, för dem meb tiden nyttiga wetenstaper; ty om ändtetigen nägon befiifar sig
härom, st underwifes ynglingen uti de stycken, fom tit större
beten borbe aldeles lämnas, dä däremot öe, i Handels-ståndet
nyttige och nödige studier, nästan aldeles åftoofättas. Mange
FöräldrarSpörsmäl
hålla före,at, st fnart de låta fina barn läst mera
an ftn
och Cateches, stola öe nödwändigt blifwa
Präster, och följakteligen mäste man kosta pä öem wid Academien. Deste tanlax åxo ej utan gruno; ty st fnart någon
stal underwists uti mera an Cbristendomen, ster det uti stdana stycken,
fordras uti PMa-ståndet. Pä det bege min-

som

dre
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dre grundade fanfar måtte allmänheten betagas, wil jag nu wisa
uti hwilka studier de Handlande i läro-åren böra unberroifatf,
Ibland dem e alla sttter jag Historien och Stats-tunstapen,
i fynnerhef Fäderneslandets, i det främsta rummet; dels därföre,
at hon ar ibland de första studier, hmattttt ungdomen bör
handledas, dels ock af den grund, at hon fättet: den största
prydnad och behaglighet på en perfott.
Jag nämde §. 5.
försigtige
informatorer
bota ifrån de fpähuru
Föräldrar och
artiga
genom
upwäcka
åren
daste
stmtal
hos barnen kärlek til
wetenstaper; til detta kan äfwen Historien brukas, meb hwilfen altid et stort nöje är förfuippaot. På detta fäftet funna
barnen, innan de börja läst, staffa fig god inftat, antingen
uti den äldre eller nyare Historien, dock torde den dldre mara
bättre, hwilket fedon tjenar dem til mycken upmuntran och

hjelpreda, utom det, at härmeö mycket annat minnes, ©et
ffer nog allmänt, at när dilcipeln stal läst Historien, gifwer
Informatorn honom en witz läxa, den han stal läst utantil, utan at man den famma för honom förut förklarat; man frägar ej stort därefter, om difcipeln förstår hwad han läfer,
fan han allenast fm läxa färdiat utantil, st är alt wäl. Häruti denna wetenaf kommer Ut, at difciplarne hinna st litet Lycka
är, om en
stap, hwilfen likwäl är ibland de lättaste.
gåhe af 14 eller 15 år, kan göra redo för höbners Historie
om de fyra l^lonarckierne; sällan hinner någon hos oh längre inom berörde tiö. Däremot borde man wib Historiens
lärande aldeles icke plågas med utantafning ; utan åligger informatorn, at först i det nogaste toba för dilcipeln han* läxa/

st

at

han wäl förstår ftmmanhanget af alla händelser, sedan

läfa honom läst den fiere gängor igenom, dock ej utantil, och
när han änbteliaen ffal göra för den famma redo, icke låta
meö andra ord och i korthet berätta
honom följa bofen, utannemligen
dilcipeln dr st för fig fom*
alla omständigheter, om
redig
eftertänka; men wore han
men, at han kan hafwa st
ej
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st f!aög«t>, fan informatorn, under allehanda artiga
anmärfningor, fräga utaf honom alt hwad i läxan fan förefalla, Öå difcipeln därpå ger sina fwar. Härwld är äfwen

ej ännu

rf

nödigt, at händetferne, t anfende tit tioen, jämnföras emellan
riken, ty därigenom minner difcipeln en färdig infiat i tideräkningen. En informator J3ör ock noga älta sig, at han ej fyssttsttter en begynnare med widlyftiga böckers lästnde ; man är
nödigt, af han först inhämtar ordningen i fucceflion, famt wet
be märfeligaste stafernes omwäxlingar; sedan fan han begifroa sig til de mera synnerliga och euffilöta händelfer, stmt wib*
lyftiaate böcker; i annat fall, fan en begynnare (»årligen fa
Xtba eller fammanljang i Historien. Jag wil ännu en gäng
påminna om wårt Fäderneslands Historie, hwilfen bör wara
hwar Swenst i fymterfye* om hjerfat. Dock ftittter man, at
den mast wåtdstösts; hroar od) en n>il tänfa och tala om utrifes fafer, däraf måste man ju stuta, at han ef kan wara o*
Innnig om sin egen hembygd. Denna okunnighet hat; til en
flor öel härrört båtaf, at uti mät; Swensta Historie fil Utta
funnits hwarken någon god @chote-bof, eller minors pålitetig
Scribent; men nu torde man hafwa at förmoda mera uptyst.
fotf och större ljus i denna nööiga wetenstap, fedan åtffillige
Lärde Män börjat med alla krafter den famma utur fitt fördna mörfer uphietpa. Framför anöre, förtjenar H«r olle
Botins utrast til Swensta Historien för alla begynnare re.
commenderäs, st wäl for defi artiga method (a) fom tydliga
(frifart, och förta, me/dock utffctiga, beräftetfer. Knsteligt
tsore, at öemte wåx »ittte NiKoricus fnart wille stynda med

de

återstående

Tid-hwarfwen, til

hela allmänhetens nöje, och

wår

(») Denna me.koä är i synnerhet därföre förträffclig, «f alla saker ei
äro här tilfammans gyftrade, utan sarsslldfe omständigheter särssildt
a/handlaoe, hwarförc man de famma lätt fan komma ihog; hwad
hos andre Hiitorici med möda mäste efterletas, lan ma» $9$ denne

,

man swarizhet finna.
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»är fwensta ungdoms otroliga nytta. Afwen ock, at nägon
af wära Policici roille ätaga sig, at gagna wåxt allmänna
med en fullkomlig Stcns-kimstap om Swerige, fom (fulle fullständigt bestrifwa wsrt Regerings,
wära Grundlagar,
Cammar-wcrket, Collegiema, wåra Oeconomista inrättningar, fåfom Handel, Manufaaurer, m. m. dä wår ungdom
kunde därnfi i tib underwists. Det talas wäl mycket därom,
at ungdomen bör handledas i denna wetenstap; men ännu har
ingen med alfware. tänkt uppå, at staffa otz en nödig h/elpreda häruti.

§.

ij.

(ffiJÖf nägon insigt uti Ut latinsta spräket är nödig for hwar
en, mn>^ något ranstka uti de Lärdas gömmor,
IW
I?TH? tärer wäl ingett neka. Jag wågar mig därföre påstå,
at en Handlande , fom wil titta längre , an uti sina räkenssars
böcker och handels documenter, ej kan aldeles umbära detta
lärda fpräf. Des lärande fan ej fordra mycken tit», om det
ster efter den method, fom förut §. 6. wist är. Hättit kom-

*

mer ännu en omständighet, hwilfen, om den iakttages, gansta

mycket bidriger til fpräkets lätta och fnara tärande. En Handlande behöfwer ej Latinen widare, än af förstå en latinst bok;
eller ock, nät uti en Swenst, Tyst eller Franfyst bok något
latinskt orö eller mening förekommet;, at han då ej, fil sin stota oro, måtte nödgas förbigå det, fom ofta kan wara af mycken »tgt. Förmodeligen lärer han ej med tiben tänka ffxifwa
något på latin; hwarföre öfwas han dä i ungdomen harlil? Blott at sirfpilla den ädla tiden. Ar därföre alt nog,
cm han fan någorlunda förstå detta fpråk, tala eller ffrifwa
bchofmet han ej, hwilket alla Föräldrar och Informatorer noga borde iafwga.
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Af <sreHfr\tti, fom mången til sin siora städa nödgats
läfa, finner iag ingen annan nytta för de Handlande, än at
de funna betjetta sig af bokstafwerna, til at med dem betekna
priset på filta waror. Dock, jag påminner mig hafwa fetf,
at åtsttllige til detta brukat Latinsta charaäerer; det går ock
an; Grekistan bör därfore fom aldeles onyttig för deck lämnas. I öe* ställe borde de öfwas i Fransyska och Tysta
Språken, hwilka nu för tiden aro rätt nödiga för hwar och
en, fom mil blifwa ansedd för en fart af nägon lärdom och
»ett. Utom Utj, äro deha och ännu fiera ntlånffa språk oumgängetiga i öe Städer, där utxilet handel drifwes, för den
correfpondence, fom de Handlande pä utrikes platzer måste

Wlla.

Intet fan wara for en Handlande nödigare, än at äga
god inftgt uti Arithmetiquen. Föräldrarnes omforg bör tärfore
gä därupvå ut, at deras barn i tid öfwas i famma wetenstap.
Dock bör en del af Mathemariquen gå förut, to det är hon,
fom stal lära barnen at tänfa rätt och stuta redigt; eftertanfan
är annors för jwag at reda sig igenom Arithmetiquen, uti
st framt
hwilfen alt kommer an på* en starf inbillnings*
hon icke af Klatl,em2tio.oen strut är ffärpf, och tilmättöt-at
handtera fyntiga ting. Sä fnart dä en difcipel genom Mathematiquen forwärfwat sig et någorlunda redigt och färdigt tänlefätt, fan han börja med Arjthmetiquen »iö hwilfens lärande, en Informator ej bör täta alt lomma an pä en blott
Fr»aique, fåfom nu i allmänhet ster, hwilfen fordrar ett forsträckelia läng öfning och otroligt hufwudbräf, utan han tåt
yck förfaffa fin ckfczpei en.redig Theorie, st at hon »cl
grunden til sina räfnrogar. Äger informatorn ffelf en grundas
Htfigt Uti Arithmetiquen, och tillika betjenar ffe <*f NaroN

,

Palmquists

vfwerträffar

Underwisning i JHätnctonfttn, (hwilfen wida
Antiunetique, st »al str M wäl MW
to*

Ag&uu
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dade och sydliga fttzer, fom ock öen mycket gina I.o^,rltlim',sta
räkningen, hwilken Herr Baron Palmquist rätt roacfert lämpar
til de uti handeln nog ofta
ömmande inweklade räkningar,)
kan difcipeln ej annat än göra stora framsteg.

§. 14.

Ifg^t åt mer an beklagligs af min f allmänhets aldeles
watt wackra Modersmål. Ehuru man wet,
\s® at wärdet ei fällan fattes pä e.t fart efter den qwickhet
och oehagtighet, eller owighet och sträsyet, font lyfer utideh tal
och strifatt, bekymrar dock fällan eller aldrig någon Informat©*
sig därom, at ofwa fin läriunge därufi. Man liter i allmänbtt oärpä, at man är född t Swenge, (fulle man då icke
kunna Swensta? Dct åt nog af, at maik måste bemöda sig
meö en hop mlänffa fpräk, om man icke ännu därtil onödigt
»is stal arbeta med fitt egit modersmål. &etta är allmänhetens mindre beromliga inbillning, hwilken ej besinnar, at man
ttti detta fpräf, men fom alla andra, fwåriigen fan hinna
til någon behaglghet eller prydetig strifatt, st framt man icke
därufi öfwao. En informator bot därifrånejungdomen blifwit
at genom brefs upsattiande, lä,nbefwärligt,
rätna
for
stre
pade. efter äestilliga tifstllen, stmt sttifwande ofwer matfrä
«mnén, öfwa sin difcipel uti fwensta strifnen; och Wrstmtt
bör iafttagas i brefförut underrätta honom, hwad ordning
»<t, huru han efter utfallen mäste lämpa fin ffrifart, m. m.
ialttaga en wacker fwensta, >amte funöa
samt wib rattandet
tankar och meningar. Dä«l>oé ar nödigt, at en Informitot
täter sin difcipel (äfa wackra fwensta böcker, hwarpä nu mera är ingen brist; men i synnerhet tjena ftr en ungdom,
Hans ExuUenee Gref Tfssini Bref til Hans Kongl.
<$Sfo«t prinZ GUSTAF, wittcr^tb 2lrbeten, a****
D^
«ch

ffgCf föraktar
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äsiventpr, 7°^/^) Samtalen om Canfar i
Arbeten Swensfa Argui. m. m. Informatorn
fan ock, fil fin egen stora öfning och npffa, tillifa meö difcipeln läst, uti dctza böcker, och då göra filta förnuftiga
ärhindringar wib alla förekommande wäl träffade ord och
tankar äftven ock tit minnes anteckna de finrikaste, hwilken

och

6ö,z,7^

,

bitterhets

famlittg wore rätt artig. Häraf har äfwen difcipeln långt
ansenligare nytta, än om han allena går igenom öe famma.
Därjämte åligger en informator, af nti fifflat ständigt bxn*
ka en wacker fwensta, och äfwen hälla sin difcipel härtif,
men tnaalttntja tillåta, at han fommer fram med några gemena och iftått rätta Swenstan afwifande ord. Onsteligf wore, at wi uti watt modersmål ägde någon allmänt wedertagen od) til Orthographien eller strifnings.faltef grundad Gramroatica, då ungdomen kunde däruti, tit wårt fpxålt största
prydnad, blifwa underwister.
Jag påminner mig ännu twänne wetenstaper, dem en
Informator ingalunda bör glömma,- nemligen, Geogtapbien och
Globen. Ingen, fom wil sträcka sina tankar längre, än inom
t>e famma. Hwad ibeohgien
sina egna wäggar, kan umbära
angär, finnes om den nog hanölat §. 10. For bftigt tyckes
mia, af en Handlande ej bör fytzelstftas med någon Theoio-B',e; förstår han wäl sin Cafeches och Spörsmål (fe §. 5.) st
är alt nog; med tiden kan han sielf förstaffa fta djupare infiat.

Hwad -förut §. ii. är ftgf om Natural.Hjstorienv fan
pä wist fatt äfwen lampas hit* En Handlande får wid fiera
tilfällen mångfaldig nytta af den famma; därföre borde ock
,den ungdom, fom ärnar fig tit Havdels-ständet, redan ide
"yngre åren blifwa underwister i wifa grenar af Oeconomien;
til exempel: uti b$U den publique och private Commercen,
Architeäuren hwarjehanda Plantager efter ortens naturliga
läge

,
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läge och bestaffenhet; af Manufaaur- och Fabrique > wefenffapen, enkannerligen uti de (tycken, fom torde tvära nyttiga
på det ställe han kan komma at fatta sig ned; alla delar af
Oeconomia Policica urbica, pä Ut han framdeles mätte futtf
na gagna både Fäderneslandet, den <&tab han wistas utf,
och sig ffelf; och där han en gång kommer at taga det uti
stadfens eller landets Oeconomista författningar, han då är
i stånd af göra nytta, och wib fammankomsten tåula ffelf i
stken, men ej rätta sig endast efter andras bestut och omdömen. Jag stnter nu meö Utta; hwad wib de anförde studiers
lärande wibate är af iakttaga, fan en förnuftig Informator
ffelf efterfintfa. En omständighet af mycken wigt fan jag
dock ej undgå at ännu til flnt anföra. Man wef> huru lätt
barnen glömma; är därföre högstnödigt, at Informatorn efter
någon -liten tib låter difcipeln noga uprepa hwad han läsit;
försummas betta, st är helt stkerf, at barnen af alt hmaö de
tilförene läst hafwa ringa nytta.

§- 17.

Ut ej är min affigt at strisiva om barna-upfostran,
KMhuru
torde jag dock st lof, at med st ord påminna Eder,

«^^ Mine

Herrar, hwilka den Högste begåfwat med arfDe första ungdoms åren,
och den tid, förrän I lämnen Edra barn uti en Informators
»ärö, är för dem den angelägnaste. Hwartil barnen under
den titten wänjas, det låder wib dem gansta länge, ja ofta, st
länge de lefwa. Hwarfore lämnen I &8 ofta Edra barn,
st start de lärt gå, en egenwillig frihet? Det heter; man bör
ti fwinga t>e fpäda sinnen; barnen böra, få länge t>e äro (må,
få roa fig, och fotjackteligen löpa, fprinaa, storma ifring,
klifwa/ m. m. och sådant alt får ej fällan Hxa namn af
D3
<t»ic&
»ingår, följande omständigheter.
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Mckhet och tMMga nöjen. Meit ar wäl Utta rätt gjotdt?
Lät oI fe påfölgöctna häraf. Barnen blifwa af detza nöjen
st aldeles intagne, at, de mä hafwa bwab fom hälst str
länder, ffrifwa, läfa, m. m. tänfa de allenast däruppä,
huru de måtte fä lof och flippa ut; all lust at läfa förfwtn-

ner, hwaraf upfommer tröghet, lattja och »vårdslöshet; betänfen, hwad en informator dä stal funna utxåtta, om han
innu »o*e atörig st stilig. Gcnom det, at barnen sålunda st
zllngäs med andra gemena och »anartade barn , lära de hwarjehanöa odygder, ohöfligt tal, famt lufende anöra fördarswetiga laster, hwilfa.alla leba sit ursprung iftån denna stadetiga
fällan. Om 3 därföre. Mitte Herrar, hafwen nägon stderlig färlef til Edra barn, och någon rättsint ömhet för deraS
»al i framtiden, räder jag, at 3 fk all ting ifrån första
barndomen hållen ©em, st mycket nödigt är, inne, och ej lämnen dem filstlle at tä tfa pä ef sselfswåldigt löpaitde, mycket
mindre i ffclfwa wexlet frihet därtit. 3ag är ej däremot, at
barnen stola hafwa fina lefe- och fpringe-stunder; to det bidrager ganffa mycket til hatstn, härdar båttre froppen, och
upmuntrar mera sinnena; men jag mit endast, at ej mesta
tiden stal lämnas härtil, och barnen dymedelst wänjas wid
d och lättja; jag wil , ot föräldrarnes eller andck
Helfswä
dygdalstmtdes ögon stola följa barnen i alt hwad de taga fig
före, til at därigenom förekomma alt hwad stadeligt och min*
dre dygdigt »ara fan, famt at de fotiafteligen aweles icke
släppas at för sig If »andra utom hus; to i annat fall f ly3"fltages Ut*
«ta de aldrig undwika de odygdigas stllffap.
ej
flag,
mycket
ta, stolen 3 fcehöfwa
st
öfwer Ut w ostadigstalkagttghtt,
wårdsloshet;
tröghet,
då stolen
|ei,
läma och
ock finna, at Edre lnsormatöser ffola mrätta täugt mera
Un nn (fer. Wänler Um IDdre fmäningom wib de i stte
§. omstrmälte SMier, och staffer Eder i tid en siickelig ln.
Wotwaror^ fom kan hafwa dem nnder ständig upsiZt, ty un-
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dan Edra ögon funna de. ofta smyga (Ig. Wid det 3 wdljen Eder Informatorer, är nödigt, 'at 3 förut gören E<s
der underrättade om han är wäl inkommen ide ftudier
Edatt ständ fräfmee, och af mig finnas förut omrörde;

,

hwitfet är st ejmycket nödigare , fom mättge fluderande fin»
ttat, hmitfa
strdctes wintagt sig om andra wetenstaper,
an blott de lärda fptåfen, och totöe hända, ndgot i Philofophien samt Theoiogien, och dock -ofta, ehuru på" sitt sttt
lärde, äro gansta osticklige tit barnens rätta handledande och nnoermifanöe. Det wore ej otietttiat, om föräldrarlie, et par gängor om året, wiHe låta Informatorn uti
sin och nägre kände Mäns närwaro förhöra barnen uti det
de läsit; fy då kunde man blifwa underrättad om inforwatorns ptt och barnens framsteg; men förnämsta nyttan
»ore

dett, at

man dä funde rådgöra om barnens ftudier,

hwarmedelst att mihförstånd och

ald klander på Informatorns

amfcermismitg, hwitfet ej fällan händer, funde förekom*
informatorn borde ock, wib famma tilfofle, »ist
mat.

pä hwad sttt han informerat uti hwar wetenstap; ty dö
funde man i »änltghet ratta honom, i fall det stulle beZ
höfwas. När en Informator träder ifrån sin kondition,
och Föräldrarne äro sinnade at taga en annan i fföflet*
dr nooigt, at den aftrdöanöe antingen ffriftetigen gifmer tilfänna, hwad difciplarne stflt, htvaö nn^er»!éntngs-fatt
han bxulat, m. m. eller ock mttnteligen underrättar den
Mrädande därom. Varigenom funde mycken oreda «nö#
wifas; ty det hällder ofta, at det fom den ena tärt,
andra, alt af okunnighet om orsakerna. Ttt
förkastar den rocommendera
jag
för Ofta Föräldrar och Inforsiut »il ,
Underwisning om FörälDoiior
Rambachs
matorer
W\b b«W« r upfostran,
plikt
drars och Informatorers
jmnt Loexis Tankar om ungdomens upftstring,
Mnne böcker, hm innchoM wiyga nytttzg och nU^i-

,
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ga lärdomar. Därjämte förtfenar af en Informator läsas
/n- 4 af Commtjf, Kxvsk-az Lanfar wid lediga stunder

,

Första Delen , <Dm en frformatws egenstaper och

stridigheter.

§. 16.

AUag borde äfwen nämna något om Schohrn* i .österJfV botn. Där ftnrix.s Padagogier och Trivial- Scho\SJ" lor, men ej något Gymnafium; städa nog. Hwad
ptdagogitrne beträffar, lares Uti dem Chrithnöomen, sttrf#
wande, litet räknande, och uti Geographien hinner en gage
fällan längre, än af känna Rikens Hnfwudstäder. Den
ädla Grammatican, htvtltom, den hos allmänheten ännu härsiande inbillning, titagnat et otroligt wärde, od) en framför
wetenstaperne på förståndet mest arbetande kraft, prålar här
i det mesta; hwilken ock lätes st grundeligen , at gätzen
kan läst utantil nästan hwar enda raö ; hinner han st långt,
af han kan refolvera et ord, eller stafwa något ur de brnfeliga Colloquiis, hålla föräldrarne honom för fullärt), st
at man tror honom nu funna meö nytta od) beröm lam*
na famma läro-stte. Det befpnnerltgatfe är, at båtsmäns
och annat fattigt folks barn jytzelsättas med Grammatican,
lika fom stulle de med liben behofwa henne »it fin ssöfart
vch åkerbruk. ®ore det icke tufende gångor nyttigare, at
de i deh ställe finge färdigt' öfwa sia. i strifwande och räkitände, stmt sin Christendom? Föräldrarne ssclfwe äro af*
»en tit en del stulden hättil; to större delen hålla före, at
deras barn äro st länge osticklige tit någon handtering, til
det de et par års tid blifwit uti en latinjf LcKol, tru-

--

gade
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gode ät lära det,

fom

gäta.

de dro

nödsakade at strax

ddrpä

för-

-sft uti wära Trivial.stbolor, hwilka ärv twanne, we,
tenffaperne et uti alt drifwas fom de torde, och Fädernet»
landets nytta kräfwer, röjer sig beklageligen fä fnart man
ef erfinnar, pH hn?(.d satt Lararena här informerat, och ännu torde informera. Ungdomen hir lärt i deha Scholor^.
«t minnas och härma hwad de höra, men ganska litet gj^
förnuftigt tänka; man föker här nästan endast at öfwerta*
sta minnet, men forfummar at ffärpa eftertankan; difciplLlnc. mäste fä länge arbeta med spräken, til t>cg de
förgata sig ffe.froa, och htvctrmeö de med tiden stola föka
fm föda. stUa läras til Präster ; fast detta Ständ utgör
den minsta del af famhåQct. Hwad perfoner af andra ständ
och wilkor böra i synnerhet underwifas titt, det frågas ej fä
noga cfteic, härföre gär man här ock förbi K_2tl_el_.2t.quel.,
Ariehmeciquen Phyfiquen, Natural Historien och vecono«

-

,

Fäderneslandets Historie, fom är den förnämsta/
lämnas nästan aldeles ; el heller bekymrar man sig stort
därom, at c._l_.'.pl2rne mä låta sig jftifma en tcmmeJiaa rm
t>d) sammanhangande Swenffa; kunna de allenast inmänga
en £atmjk glosa, och bryta sig genom en medelmåttig Autfor, tycker mängen Lärare at det ar alt nog. Haraf ses
klarligen, at om allmänheten ffal af detza Scholor hafwa
all den nötta, som de werkeligen kunna och böra staffa,
är nödigt, at näaon ändring/ (om hwars snara företagans
de war Nådige Ofwerhets högstveprifeliga och öma omforg
om Inso.m2t.ons tt.«fets förbättring, gör otz aldeles förfäfrade) flfer, fH wal titt en del wttenstaper har Drifwas,
som ock uti det här manliga leiro- fättet; at wissa wettnffaper lämnas til de mognare aren, och andra tjenliaare i
de yngre i deras ställe läras; at ulwalda böcker i hmac
E
we>
mien.

-
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wetenstap förejfrifroas ungdomen at läsa, os) alla mindre
dugeliga af de gamla utmönstras, o. f. w. Tit detta som
emfördt är, kan ännu med siäl fogas den klagan, hwilken
den namnkunnige Dotfor Ramback gör (») när han sig
sttnnda yttrar: "Lärofättet i Scholorn<' är gcmenllgen st
"bestaffadt, at det ej annat kan, än hindra en rätt barupfostran. Man har intet folamod , man urstlljer
"icke sinnens (fiflighet, man pålägger alla lika fostlor, man
"betungar minnet för mycket, förståndets upbrukande förfummas, och man lämnar barnen antingen alt fielfstoålö,
"eller handterar de fwago sinnen för hårdt." Ehuru billig
denna klagan dr, har dock den obtUiga högaktning, fom
nog allmänt hyfes för wåta fotfäders wälmenta inrättning
gar, ej ännu tilstadt all nöomäntiia ändring »iö desto wåro allmänna lärohus. At jag därföre ock må yttra mig
något om förbättrings, fottet wid desto Schotor, tror jag, at
allmänheten då ställe af öe famma hafwa en merketig nytta,
om »är Nåöiae öfwerhef wille wib dem underhålla st många
Lärare, (allo försedde med inftruäioner huru de sttt flitiga
läsning riktigt böra uträtta,; of utom de wetenstaper wid
dem nu drifwas, åfwen Mathematiquen, Arichmefiquen,
Phyiiquen, Mechaniquen , Natural Historien OCt) Oeconomien kunde stötas, då hwar och en Lärare ftnge fina
wisto wetenstaper. Föräldrarne borde ej heller sticka fma
barn til dem st råa fom nu ster, fy wid Schotorne funna begynnare, htr-itfa ständigt behöfwa muntelig uuderwifning,
ej st tobligt och meö den nytto unöenvistö, fom af en
privat informator, utan låta dim förut inhdmtO grun-

-

der-

(») Uti fin nnderwisnsttg om Föräldrars tn.
»pftstran, InKdningrn F. «L.

m. Plitt wid

batns,

35
och wetenstaper. Nyttan
af en sådan ändring woxe ben, at Lärarena ej behöföe sysfelfätta sig meö några enstlöiga stker och för begynnare
nööiga grunder, utan ständigt arbeta med roefenjfaperna,
hwar och en med de honom uldelta; och i det ställe, at
alla underwifts nu til Präster, kunde perfoner af allo stånd
och wilfor wib dem tilreöas, och dels strax kring landet
spridas, dels ock afftndas til Academierne,
derne uti de nödvändigaste fpråk

§. 19.

tfgiefta mlft arbete underställer jag nn hwar owaldug
billiga gronstning. Jag tilstår getna, at det
L^ Lästres
styrcko, hwarmed et st wigtigt ämne.Kordt
den
fafttar
utföras; dock.betager defto ej mig alt hopp. om arbetets
nytto; jag tror, of det äfminstone kon gifwo eftertänkfamt folk anledning, til of meö större upmärkfamhet, än
til detto stedt, onfe denno mycket betydande stf, och öataf
drifwas til större försigtighet och warfamhet, famt en tycfetigare penna tilf, at til allmänhetens nöje och nytta,
upfylla hwad haruti fan brista. Tycker du, min Läsare,'
at jag på några ställen brufar för mycken frihet och nägon latyrist sttifatt, st bör du weto, af jag ej allenast
wil underrätta, utan ock tillika efter min ringa förmåga
roa oig. Det dr ju tvist, at alla lärdomar, fom innehålla idet torro föreställningar, och olla fattningar, fom ej
understundom inblanda några behagetiga infall, äro efter
denna tidens läckra (mak mycket sträfwo och obehageliga; dä
däremot artiga och wäl träffade infallen, lika fom angenäma
frydder, gifwa arbetet en högre fmaf. Därföre har ock jag
»inlagt mig därom, at klädo desto mina enfaldiga tankar
E2

uti
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uti någon behogelig drdgf ; men huru lycklig jag häruli
warit, det underställer fog big, min Lästre, af billigt dömo om. Kan jag med all min möda och kostnad staffa
någon nytta, stal öef mata mig en ostattbar fognod; dä
har jag ej arbetat förgdfwes. Men stulle jag hdruti ej win*
tia min önjfan, ar jag lifmät noaö; jag har ju fom en
ledligrmttaö landsman, efter min förmåga, ftkt
tjena min Fosterbygd.

Guti Allena strån.

