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äran om dygd och et anständigt lefwerne ar nästan sä gammal som werlden. Männiffan hade
knapt lärt kanna sin för^
därfwade natur, förän hon
war betänkt pä medel och utwägar, at
komma den til hjelp, och lasten har
warit jA ohyggelig i hännes ön, at hon anftdt desi utrotande icke
säsom nyttigt, utan jamwäl
en af sina förnämsta styldigheter.
I sädan afsigt finne wi huru gode
seder ifrän uräldriga ttder blifwtt predikade sch en berömlig nit därom iftän
X 2 siäg'

Företal.
flägtetilflägte fortplantad, underhällen
och utwidgad.
En lycklig förtröstan har altid
upleswat i människans hjärta, at haruti kunna winna sitt andamäl, hwilken ätminstone gynnat hannes upsät;
och wi märke med förundran, bum
med ondssans tillagande, dejje lärare äftven ökat sin iswer, och haswa
emot en sä magttg fiende likwäl aldrig
welat gifwa forloradt.
Utom den Hel. Skrift och flera
anderika böcker, somaro wärt leswernes
säkraste och sullkotnligafte rattesnöre,
blifwer Sedolaran osi sä ömnogt förehällen, at okunnoghet om en rätt
dygdewandel icke en gäng as denMnst
underwifte skulle kunna forebAs.-W
Icke desto mindre har försam§
yeten beklageligey wift, at s ä d a n t M
dä icke gör tilsyllest, at öswertala
manniffans fordarfwade bjärta. Den
elaka rot, as hwilken hon uprunnit,
och
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Företa!.

och den wanart hon med modersmjölken mdricker, fordra wisierligen
hannes längt tidigare tilsyn, om god
frukt as hanne nägonsin stal knnna
förwantas.
Förståndet tilwä.rer lned ären, och
hwad man den ena tiden af okunnoabet
felar, kan en annan lätteligen blifwa rattadt, sidan kunskap och forfarenhet fättuplysa och bilda estertankan;
men sä ar det icke med dygden. Människan ar af Naturen benägen til det
snda, och denne böjelse, längt iftän
at med aren aftaga, blifwer, om
den ef straxt motas , af tid och wana sä inbiten, at hwarken förnuft eller fruktan för straff sedan förmä HÄhänne tilbaka.
Haraf följer, at grunden til m
männiffas timmeliga och ewiga lycksalighet ligger i en god upfoftran, och
at föräldrar ingalunda äga mera til'
stånd, at i detta mäl läta komlna därpå an med sina barn, än en predi)( z
kant

Företal.
kant och Lärare, at för sina Zhörare
fördölja den rätta salighets wagen»
At lätta och befrämja et sä anaelägit werk, har Ungdomens upfosiran länge warit et ämne för åtskilliga lyckliga pennor. Icke en, utan
mäuge hafwa hållit sig obeswärade,
at dartil lemna sädana föreffnfter,
som genom noga efterlefnad, kunna,
nast den H - M a s walsignelse,. ffaffa
afwen sä mycken nytta, som ändamälet diknued, utan Lwifwel, warit
godt och berömligt:
Desie hafwa til en del af egen förfarenhet föreftaldt oH fölgderna bäde
af en sorqfättig och wärdslösad Up^
fostran: de hafwa öfwertygat osi or
den hugnad och belöning wi af d"
förre kunna hafwa at wanta, ö'
pämint hwad stort afwentyr altid är
i följe med dm senare: de hafwa wift,
at den satsen ar falff, soin ffulle en
god Natur, utan tilhjelp af upftftran, altid behNa sin renhet, och
den
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dm aldrabasta upfoftran däremot ingen ting kunna uträtta pä et af Naturen wanartigt och ondt kynne.
Märkeligt är likwäl, at wisia
Mgter ibland funnits, hwilkas afkomma, utan at sakna det minsta af
en god Upfoftran, hwar för sig yttrat en mer an wanlig bojelfe tik laster, nar däremot af en annan, fom
lyckan icke gynnat med nägon särdeles tilfyn i barndomen, den ena efter den andra wist fynnerliga prof
af heder och et redligt hjärta : jamwal, at i en fädan for dygd och heder wäl frägdad
, da och dä
någon wansiägting kunnat upksmma, hwilken under bästa upsigt, iftän första barndomen röjt en böjelse , fom med tiden andteligen blifwit
hans olycka.
Sädane händelfer skulle hos mängen kunna göra angelägenheten af en
granlaga Upfoftran twifwelaktig: de
skulle kunna leda til den siutfats, at
)( 4
i
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i manniffans sinne blifwit et stö nedlagt, hwilket i sinom tid mäste bara
frukt ester sin art, icke annorlunda
an et träd etter planta, som saktad
all ans och ffötsek, aldrig förändrar
Naturen af sin frukt; och at likasom pä en qwlst kunna finnas bäde
jota och fura drufwor, det äfwen finnas manniffor, son; af en och samma fram draga antingen goda eller
onda böjelser.
Men defie exempel böra icke förM g a wärt hopp om en wäl anftäld
Wfostrans lyckliga utgäng. Det enda wi daraf böre fluta, ar, som wär
^
pa et ställe sig yttrar, "at fom
"lige Naturer äro säsom en ofrukt/ dar den bästa upodling
kan uträtta; men at man
föreställa sig, at desie blift
ännu sämre/ om att möjelig
til deras förbättring utm akt

Företa!.
Det skär säledes fast, sä wäl at
Barna-upfostran är et nyttigt werk,
som at det blifwer alla föräldrar en
ffyldighet, at därom draga öm
och granlaga försorg. Men at föda
np barn, ar icke nog, at ständigt ropa pä artighet och beffedlighet, eller
at banna och aga dem hwar gäng
de göra illa: det fordras, at gmndeligen kanna deras natur, weta huru
mycket af dem med ffal ma kunna
wäntas, utröna i hwad lynne de äro, dä de fela, ochförstä, at t rättan
tid straffa eller berömma dem. Det
fordras at göra en ätsktlnad tmellan de swaga och härda Naturer
och lampa underwisningsOttet därefter, likasom m förfaren Ortegärdsmästare wet at rätt handtera sina
frön och kärnor, af hwilka han först
upmjnkar och bereder de härdare, och
gör dem ffickeliga, at emottaga jordens must, innan han planterar dem
ut päsinaställen.
Med
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Med underwifmngen t denna wetenffap tyckes T
gen af
hafwa hunnit längst, och hans
narwarande bok har af alla i det ämnet med masta bifall bkifwit einottagen. Han läfwar wal pä 'riwin.
at egenteligen handla om Frlmtiiners
upfoftran; men som barn af bagge
könen, i de förnämsta och allmannanafte lärostycken njuta enahanda underwisnmg, sä kan ben nästan med
lika nytta brukas för alla barn af
hwilketdera könet de aro.
J a g lyder fordenfful sä mycket
haldre den ung af et wisit Fruntimer
nyligen gifne befallning oin denna
boks öfwersattning, som han wisierkigen, icke mindre an andre en sä Witter ^uc2or8 Skrifter, förtjenar, at pä
wärt lnodersmäl utgifwas. Om han
ock

Företal.

sck tillika, som jag icke twiflar, ffutte
tjena flere af mina landsman ti!-nägon underrättelse wid deras barns
Upfoftran, ffal sädant wara mig st
mycket kärare, som jag dä pä en gäng
wunnit et dnbbelt ändamäl. Frägan bliswer allenast huruwida ösi
wersättningen, som med nog ffyndsamhet för sig gätt, i nägor mätts
hinner swara emot ongivaierg förträffelsghet; och det är nu det enda,
hwarom jag mig utbeder mina Läsares blida omdöme.
I öfrigt wil jag förut haswa Läsaren underrättad, at jag wid flutet
af 7. och 8. Lapulen. hwareft handlas om barnens underwisning i ke>
ligivlien, trott mig böra utelemna nägra punSer. såsom innehällande wisia
Papiftiffa laroftycken; emedM AuQor
bekant fig til Romerff Catholffa Kyrkan,

Foretal.
kan, och hwilka ttlfanlmans tagne
kikwal icke utgöra öfwer Hra sidor.
Wld flutet har jag ock bifogat
den Underwisnmg för en Ung prmjcAä af vLi.^LW?^!<O VL, som i de fenare Franska Uplagor af denna bok af
wen finnes injbrd.
Zroc^KojW
1762.
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Unga Fmntimers Upfosttan.
I.

Om attgelagenheten af Flickors
öpfsstmu.
lngen ting hkndteras sä wächslöst, som Flickors iw fostran. O f ta fär den helt och yallit ankomma pä M ö d r a r n a s wana och egensinnighet, hälft man inbilla? sig, at
för mycken nnderwisning ar det könet
nyttig. Gastarnas upfostran hålles däremot, i asseende pä det allmanna Kasta,sör
et af de angelägnaste ärender; och ehuruwäl i denna begås rätt sa mänga fel, som r
den förra, är man dock ätminstone öfwertyqad, at til detta ändamälS wmnande
A
for-

dras mycket hus och forsigtighet. D e ffickeltgaste man hafwa beflitat sig, at före? M v a R M o r l detta ämne: man finner
öfweralt skolor och Läromästare: huru
mycken kostnad ar icke anwänd til. böckers
tryckning, til wetenffapers afhandling,tit
hand edmngar l spräken, til Läromästares
L ? / N . ? ' med mera? ochanffönt i alla
detza tllstallmnaar ofta ar mera et ssen,a'n
werkellghet; sä bewisa de dock hwad stor
tanka man t alla tlder gjort sig om G D a r ö
ups^iran. Fruntimren, säger man, böra lcke wara lärde: nyfikenheten drifwer
dem ttl fafanga och granlaaenhet: det ar
" e" gäng ratt förestå ^
et Hushall, och at wara fi,ia man lydiqe h
utan motsaielse.Man underlåter icke at a- ^
beropa sig den forfarenhet man har af Zt?lllga Fruntttner, hwilka hafwa blifwit
et atlöje för fin lärdom, och tror sig sedermera aga full ratt, at blindt wis lemna
Flickornas wagledande i okunnoga och obetanksamma Mödrars händer.
!Det ar sant, man bör frukta, at de ^
kunnaokfwa larda hallo?: Fruntimren äro l allmänhet bade swagare och nyfiknare
an mankönet; ty ar det icke radeligt, at
leda dem in i 8ruckcr,som kunna göra dem
yra i huswudet. S a wida det hwarken
kommer dem ttl, at styra Land och Rike, z
eller at föra kng, eller at befatta sig med K
' ande-

K )o( A
z
andeliga sakevs förwaltnma; sa t u n n a d e
ock umbära en witz widstraktare kunstap
sä wali 5rar8-Klokheten,Krigswasendet och
Lagfarenheten, som i Guda-läran och
werldfligawisheten, äfwen som större delen
af ^vicLk-tnista wetenffaper icke eller tyckes
pasta sig för deras begrep. D e aro skapade til matteliga öfningar, och deras krop^p,
ar likasom deras sinne, mindre fast oA härdig, an det andra könets; men däremot
Hafwa flit och snygghet af Naturen bltfwit
deras lott, til a t : ro och stillhet kunna syselsätta sig med sin hushållning.
Men hwad följer af Fruntimrens swaga natur? ju swagare de aro, ju mera ligaer det magt uppa, at starcka dem. D e
yaswa ju äftven sina skyldigheter at fullgöra, och sadana skyldigheter, som werkeligen aro en grundwal för hela det männiffliga lefwernet. D e t a r o wcherligen de,som
antingen förstöra eller Wpehalla et h u s ,
som beställa om hwart och et sarffildt stycke i hushällninaen och pa hwilka alt hwad
som närmast rorer hela manniffo-flagtet,
följakteligen ankommer. I sa måtto hafwa de den hufwudsakeligaste del uti nästan
alla människors goda eller förwanda seder.
E n förständig, omtancksam och Gudfrukt
tia F r u är sjelfwa lifwet och själen af det
största hus, och haller där en ordning,som
länder til både timmeligt och ewigt wäl.
A Man-
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Männerne M w e , i hwad anseende deock
ma wara i det allmänna, farma icke med
all deras öfwerläggning, at satta en god
sak pa sin ratta fot, om Fruerne icke hjelpa dem därmed til ratta.
Werlden bestar icke i någon inbillning,
utan ar sammansatt afmangfaldiga hushall; och ho ffulle wa'l bättre kunna hälla
depa l ordning, an Fruntimren, hwilka utom deras naturliga radighet och omtanka
t sina hus, lamwal hafwa den wrmon, at
de aro födde til flit, omsorg och upmarksamhet l alla stycker, och därjemte med
mtagande och ofwertalande maner? Men
hwad sötma kan wal en Man wanta sia
, detta kfwet, om dej? närmaste samfund,
som ar Aktenffapet, wandes i wederwardlgher, och hwad sta! det engang blifwa
af barnen, hwilka sedermera ssola utgöra
hela nmnniffo-flagtet, om de ifrän spadaste aren bltfwa öartssamde af sina Mödrar?
. Således aro Fruntimrens sysslor ej
mmdre angelagne för det allmanna, an en
Manspersons, sa wida det tilkommer dem,
at bestyra om sitt hus, at göra en Man
lyckkg och at wal upfoda sina barn. Hartll kommer, at dygden afwen sa wal a'r
g/ord tll efterlefnad fös dem, som för det
andra könet, och at de, utan at tala om
hwad godt eller ondt. de kunna göra det
all»

A ) o< G
;.
vck - allmanna, jamwaläro hälften af manniied > ffo-flagtet, som warFrahare med ntt blod
od Wterlöst och bestämt til arfwingar af det e>el-. e wiga liftvet.
>g, . Utom det gsda Fruntimren uträtta, da
ls- de aro wä! upfödde, bör man jamwal bela
finna hwad ondt de astadkomma i werlden, nar dem fattats en sadan upfostran,
som leder til dygden. D e t star fast, at en
. i.lak upfostran åstadkommer hos Frunttmer mera ondt, an hos Manspersoner;
emadan detza senares laster ofta harröra af den ilaka upfostran de fatt af sina
^ mödrar, och af de b e g ä r e l s e ^ andre Fruntimer hos dem hafwa upwMt/ ftdai! de
hunnit til en mera stadgad ålder,
Hwad finne wi icke af Historien för listiga anflag^ underaäng af Lagar och goda seder, blodiga kng, nyheter emot Religionen, Stats-omwaMngar, som alt
wanartige Fruntimer hafwa astadkommtt,
och som nog bewiser huru angelagit det ar,
at flickor blifwa wal upfödde? latom ost
darföre tilse, hwad medel hartil bast kunna
bidraga»

AZ
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Vm de ölägenheter, jom möta
wtd den wanliga upfostran.
enflickaFar ledsamt och icke kansi
offyldigt
dartll arpha.an"
naesgootku
nnoghet otidsfördrif,
rsaken. Nar
witz älder, utan atna^ ^ dchjom ar något wärdt,
hwarken fa tycke eller
^
^
M
som arocahlsw
^ förekommer hanhnw
eadangMt,
daetröon längre bör yafwa tanuttröttar häi.ne. Han- ^
8r n n5^.."^" ^ ungdomen attid
^.«Ä ^-s/ roahsig
annevsalantum
adlderigsätt,
as
s
e
n
t/enar altsammans, at gora hanne radd
^^".?rdentellg och arbetsam lefnad. I
^/orsta aren ager hoii hwarken förfarenhet eller anseende nog, at bestyra om
bus,agiotchdeh
e^uru angel
ton
ar,bat
darttl, dar lcke hannes moder hållit
^ ^^^rad,^at förehala hanne det om6>andekgen. Är hon af förnam härkomst,
!r/?^ Sadant skcrAalew
an
neadstnnåaggootnh
stu
nd
dom dagen; emedan det ar sä hederligt för
e^W

ta
iw
ar
lätt,
er
rr>et
nnid
ls
t,
>d
I
an
e>t
it
l-

etFwntimer at arbeta, heter det, utan
st man wet hwarföre, och otza ar det för
intet annat, an at hafwa något at lägga
händerna pa; men til något jamt och w W
arbete far hon aldrig wanja sig.
Hwad ssa! hon wa'l i sadant ttlstand
taga sig före ? E n moder, som grannekgen
marker pä hanne, som ständigt knotar och
i tror sig föda hanne wal up därmed, at :ngen ting blifwer hanne skänkt, Mn ftka.rt
därefter förliker sig med hanne och ater astorkar hannes tarar, som altid/ynes hanne belastad af allahanda hushalls-bekymmer, kan ej annat, an wara hanne ewla gsamt och förhstengt ^ätMap. P v n
^. omkring sig smickrande qwinfolr, som med
en nedrig och fördarfWelig höflighet söka
, . at ställa sig m : detze följs uti alt hannes
egensinnighet och roa hanne med alt hwad
som kan gifwa hanne osmak för det goda: Gudsfruktan anses afhänne för en ledsam syszla och en föreskrift, som strider
emot alla nöjen. Hwarmed stal hon da
sysselsatta sig? sannerligen med ingen ting
nyttigt; och denne obekymmersamhet stannar andteligen i en wana, som pa flutet
blifwer obotelig.
^
Imedlertid, och somUa det rum, som icke lemnas ttl
A samma saker;jsa stal lappri i stallet
x
A 4

^
G ) e> ( G
den platsen.^
sig en.fleka At
L t Ä a kalla ttltedjnad. Hon hanne
en oLtose.W
wanjerfia,
«'» 5-lsa» wk'
!nn/t Ä
langa sömnen yenar til intet
annat, an at göra hanne wekliq, ömtalia
och mera utsatt för allahanda kröp s-kram
por, l stallet at en mattelig sömn med en
M ^ c c P p s - o m w , gifwer en manklissa
^ M k a , hwilket utom de
^WWkr sjalen oangenom tiiflyta, oemotWekgm gor en god kropp.
wekiighet och lattja jämte
llpksmnzer et ssadeliat tyo
i?ädespel, samt en
^umttel-Z nyfikenhet.
^ något kan och arivan^
^ ^ )ued alftvarsaina saker,
Pläl g ^ ^ ^ D e n e; wara me?,an laaom nycken» det! klli?;Iap hon redan aaer, aör at
yon Icke mycket f r « > r -stee Kt h/n V e
^
^ snarare haller för onyttigt ock
dåraktigt det masta af det som andre o M
ständige, hwilka ingen ting kunna och in-'
Z ? at^fa tvtta ^
Högeligen äftuw
som ingen ting kan, och inZen lliig har lagt sig pä, wankar däremot
lina tankar, och wander, i wst gs stMg föda, gli sm nyfikenhet

G )c>( O
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het pa fäfanga och farliga föremal. D e ,
som aga något wett, wilja garna hallas
för rara, och lasa til den andan sadana
böcker, som kunna underhalla deras fä?
fanga inbillning: Komiiner, (iomeclier
och updiktade afwentyrer, hwaruti
karleks-handelser aro inblandade, röra
dem ganska mycket: därigenom blifwa de icke allenast fulle af galna inbilningar, i det de wanja sig wid de stalta talesätt, som brukas af hjältarna i deras Romaner, utan ock aldeles bärtffämde i det
allmanna lefwernet; ty alla de harliga
tankesätt, alla adelmodiga rörelser och alla de äfwentyr, som
til Romanen för ro fful updiktat, Hafwa ingen gemenffap med wärt werkeliga förhällande
eller med utgången daraf och denmitzrakning wi finne uti alt watt företagande»
E n stackars flicka, betagen af den ömhet och förkjusning, som sa mycket behagat hänne i det hon last , förundrar sig
högeligen, at icke finna i werlden nagra
werkeliga personer,/om likna detza hjeltar:
hon wiue alt för garna wara lik de Prinsesior Jon funnit i sina Romaner, hwilka
altid aro sä behagelige, altid dyrkade och
ägarinnor af alt hwad deras hjärtan önffa. Huru osmakeligt matte det icke förekomma hanne, at sedermera sa förnedra
A 5 sig

sig och ifrån denna hjelte-lefnad träda
til de famsta hushalls-Mor?
^Nagra stracka sm nyfikenhet längre,
och befatta sig med, at doma om
saker, som de likwal ingalunda första; men
andra, somhafwa för trängt begrep för
A n n a , aga en annan flags nyfikenhet,
som kan paJa fig j^or deras wett. D e aro
ganffa be^arllge pa,at höra alt bwad som talas eller forehaftves, at fa lara en wisa,
en nyhet, et ansiag, at antingen sjelfwe fa
^5^
, som andre fatt: de
wlha höra ali ttng af andra och fielfwe ta
Ä/
de weta: de aro fafangUge, och fafangan kommer dem at vra^ "U)cker; de aro flyktige, och flyktigheten betager dem den eftertanka, som ofta jkulle komma dem at tiga.
Z.
V m första g r u n d e n ti! en ttod
Upfostran.
k t förekomma detta onda hos unaa
^.Frunttmer, ar det en stor förmon,
M tfran fpada barndomen fa böria med
de första aren, da
^ ? L ^ " ^ n f o r t r o s i obetänksamma
och ofta obessedeltjza qwinfolks ward, aro
M
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likwal de, som hos dem göra de starkaste intryck, och pa hwilka följakteligen hela deras öfriga lifstid ganffa mycket an<
kommer.
I n n a n barnen hafwa lärt sig wäl ta-la, kan man göra en början med deras
underwisning. D e n som tycker, at detta är för mycket sagt, mä allenast besinna hwad et barn gör, som ännu icke kan
tala: det lärer sig da et språk, som det
kärt derefter talar med mera färdighet/
an ware Lärde tala de döda språken, som
de i sina mognaste ar anwändt sä mycken
flit at lära. Men hwad är det at lära et
språk? det är icke allenast, at fästa i minnet et stort antal as ord, utan ock, at såsom ^uZultlnu-, säger, gifwa akt pa hwart,
och et ords särstildta betydelse. Barnen
märka, säger han, midt under deras ffri
eller lek hwad för et ting, som med hwart
och et ord beteknas. S a d a n t ffer dels i
det de betrakta de kroppars naturliga rörelse, som widröra eller peka pa de ting
som omtalas, och dels igenom det intryck
de fa genom et och samma ords oftare
uprepande at betekna et oK samma ting.
D e t ar sant, at barnens hjärna är af den
bestaffenhet, at alla bilder kunna där med
en förtraffelig lätthet intryckas; men hwad
fordras ock icke för upmarksamhet, atatA 6 stil».
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sommnckrardem ochjky för den, som är
dem bezwarlmz huru de weta, at ffria el^ ywad de astunda, och huNu llstlIe och afundsjuke de redan äro. -^u^uttmuz fager, ak han fett et b a r n , fom
tala; men tvar afafund
belr blekt l sitt ansigte, och fag med förift
rade ögon va et annat barn, fom didde kilhopa wld samma bröst.
'
M a n kan således göra räkning därpå,
«t barnen redan denna tiden första mera
«n man r allmalchet tror; och därföre bör
wan wtd alla Mfällen med ZjZa wmr och
Ä
undertzelpa sitt tal. Mat gift
^ b e m hog och lujt at heldre wistas hos
! ^ ^ dygdtgt folk, som de se, äw V
hos andra wanarttga människor, som de
A e utan fara kunna fatta tycke före. I
Ma måtto kan man medelst atssillia anstå»«§ stÄMly och M m S l ' Ä d ta!a om den, fom barnen fett wredgas elobessedeligen at ; mm
Ä
hufllg ton och ivailliqaste
anlete förehalla dem alt hwad de fe naaon
Söra^med anständighet och beffedelighet»
-^.ag glfwer wal icke ut deka sma saker
för något fa stort; men fa bör likwäl denne

re'lZ,
elmu»mnd
ifK

M
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Ne början, a t p ä lä ngt häll söka förekonp
ma barnen, sa mycket mindre försummas,
som upsostringen ^därigenom pa oförmarkt
satt werkeligen lättas och befordras»
D e n som ännu icke tror, at de meningar
man i första barndomen fattat, kunna äga sadan werkan pä manniffor, ma allenast
R betanka, humlifliZa och rörande de saker
' - man i sin barndom tyckt o m , ännuförekomma/nom i en mera stadgad ålder- O m
man da istället at inlaga hos barnen m
fafang fruktan för spöken och busar, hwilket allenast uprörer och förswagar den ännu spada ^hjarnan, och i stallet at tillata
> dem at ratta sig efter sina Ammors galna
inbillning om hwad de böra ffy eller alssa,
z ' endast hölt sig wid, ataltid gifwa dem en mtgenam tanka om detgoda och en förffräcketz lig tanka om det onda; sa ffulledenna hos
dem inplantade mening ganffa mycket bidraga til alla dygders lättare utösning i
framliden. Meit nu stramer man dem
med Prästen för det han ar ftvart; döden
omtalas som något förjkräckeligt; man inbillar dem, at de döde ga igen om nätterna
t en grufwelig gestalt: alt fadant tjenar ju
ttl lntet a n n a t , än at göra dem rabda och
- klenmodiga, och at gifwa dem en afwog
tanka om de aldrabästa saker.
D e t angelägnaste i barnens spädareär,
A 7
är,
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ar,at stöta deras helsa och ffaffa dem god
blod genom utwaljande af Menlig spis och en
okonstlad ciiscrz i akttagande. M a n måste
darsore laga sä, at de altid fa svisa ungefärligen wid samma tima och sä ofta det
kan pröswas nödigt, at de icke fa ata något imellan maltiderna; emedan magen
darutaf öfwerlastas innan maten ännu hunnit smalta: at deras spis icke blifwersäsmakelig, at de ata mer an de haswa godt afoch fatta en leda til annan mat,
som artjenligare för deras helsa, samt at
de icke fa för mänga flags rätter; emedan sädant ombyte underhaller matlusten, sedan
de redan haswa fätt sin nödtorft.
. Widare ar ganffa angelagit, at icke
halla för träget uti med underwisningen,
pä det organci ne mätte komma til stadga,
samt at unwika alt hwad hos barnen kan
upwacka nägon begärelse, och sä smäninZom wanja dem,at wara utan det de mäst
efterlangta, sä at de aldrig ma göra sig
hopp, at straxt fä hwad de ästnnda.
P ä sadant satt kunna barnen göras
böjeliga, täliga, härdiga, muntra och stilla , om de an woro aldrig sä obandige af
naturen; hwaremot de, om dcha första aren wardslöjas, blifwa hetsige och orolige sör hela sin lifsrid: deras blod förbrannes: wanan kommer til stadea: kroppen, som ännu ar spad, och sinnet, som
an-
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ännu icke fattat tycke för något witzt, gifwa bägge swigafor det onda och det upkommer hos dem en flags annan arffynd,
som arkallan til tusende oordenteligheter
da de blifwa större.
S a snart barnen hafwa hunnit itil de
ören, at de fatt aldeles redigt förstånd,
måste alt ens tal syfta därhän, at gifwa
dem karlek til sanning, och förakt for alt
forstalt wasende. I sadan afsigt bor man
aldrig bruka nägra finter, för at ställa
dem tilfreds eller forma dem til det man wil;
>an emedan de däraf lära fadana strek, som
^e sedan aldrig alömma, utan häldre sa
nycket möjeligt ar, söka at öfwertala dem
cke
med förnuftiga stal.
m,
ga,
Latom otz nu något närmare bese bar'an
nens tilstand, för at omstandeligen finna
in- ^wad med dem bäst kan komma ofwerens.
läst
Oeras hjarna är en blöt warelse, som
sig dageligen hardnar til, och deras begrep
Annu helt tomt, sa at all ting förekommer dem nytt. Denna hjärnans mjukHet gör, at alt däruti ganska lätt intrye,.kes, och som de finna nöje uti alt hwad
som ar nytt, aro de äftven mycket under-»
samme och nyfikne: deKutan förorsakar denne J ä r n a n s blöthet och hetsighet, et
bestandtgt arbete, hwaraf kommer, at barnen altid wilja wara i rörelse och hwarken
god
)M
aste
Revet
na«
gen
an>lif
)af>at,
tat

ken kunna fasia sinnet wid något wistt fö- Nag!
remal eller halla kroppen stilla pä et ställe. wa
P a en annan sida: som barnen ännu
tcke kunna tanka eller göra något af sig dan
trod
sielfwa; sa marka de noga efter an trast
hwad som förekommer, men tala ganska
sparsamt, sa fram t de icke wänjas at tala s0l'g
mari
mycket, hwilket man likwal granneligen dem.
bör wakta sig fore. Man roar sig ibla-ld ffap
at barnens artighet; men just darutafblif- du a
wadeofta barEamde: dewanjas atwäga at
pg fram med alt hwad som rinner dem i sm- ^ Wa>si
net, och^ at tala saker som de ännu icke tet i i
haswa någon redig kunffap om, hwarige- wis j
^ helasin lifstid behälla den wanan wan'
at förhasta sig i omdöme och tala det de ffynt
A l w e tcke ratt begripa, h w M t gör ek wid i
ganffa flat malnmg af en manniffa.
man
^lnnu en ffadelig werkan af det nöje vilsst
Znan söker göra sig af barnen, ar,atdä förtid
dejze sinna huru wal de blifwa ansedde, ket n
huru alt hwad de taga sig före, sa nogs
A
bn>wer anmärkt och gillade, och huru man derhjc
med noie hor pa deras fladder, taga de sig ket;dc
darukaf ek» waua at tro, det alle manm- fomd
ffor bora waraMelsittte med deras person» gorai
Den ttd man a.inu winner allas bifall ock ma, >
tiga si
' - '.v.''»»
sv»» vereoerenvm den u
oaswekga mchraunngar för hela ens kss- dem,
ttd. ^ag har sett barn, hwilka sa snart t'a de
någon
NI',-'-'!'
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ttagon kalt siikta til en annan, straxt hafwa tnbillat sig, at detanginge dem; emedan de märkt sadant tilförene och hafwa
trodt sig i alt wara ogement rare och förtraffekge.
M a n måste darföre hafwa omcska so^ om barnen
et satt, at de sjelfwe icke
ala marka det manpajust
sa mycket tanker, pa
zen dem. Lat dem första, at det ar af wclnffapoch emedan de behöfwa rättelse, som
>lif- du
pa deras upförande; men icke för
lga ^ at aktar
förundra dig öfwer deras qwickhet.
W a r ock nogd med, at underwisa dem litet t sänder, alt som tilfaile dartil naturligt
M s kan yppas, och anffönt du, utan at
wara alt for trägen, ffuSe kunna ftamikynva et barns wett, bör du anda darw:d hafwa betankande; emedan den fara
det högmodigt och inmlfft alttd ar större an frukten af en sadan
fömda upfsstrai^, af hwilken eljest fa mycket wajende göres.
^ M a n måste nöja sig, at följa och undechielpa naturen. Barnen weta icke mycket; därfore böra de icke aggas at tala. Men
som de l Un okunnoghet hafwa mänga frågor at gsra, dem de ock icke plaga försumma, ja ar nog, at man da giswer dem rikttga swar sch med sma wista liknelser gör
den uplysnmH, man ar <?yldig at giyva
dem, ännu sa mycket begripeligare. Wilja.de vomma om något, som de icke rätt
första/
tföll!e.
lNU

Z

första, bör man bekymra dem med någon war
ny f r a g a , hwarigenom de kunna märka tid!
sitt fel; men aldeles icke förwilla dem nnd
snubbor och bannor. M a n kan da tillika lata dem första, fastan icke med nagst otidigt
beröm, utan med et werkeligt tecken af aktning ; at man tycker långt mera om deras af n
twifwelsmäl och at de förfraga sig i de
stycker , de annu icke begripa, an ak de tro da f
fig första en fak bast sjelftve. P ä sadant tii e^
satt bibringas dem aldrabast en witz blyg. wetc
samhet och en leda för mo tsäjelse och trätor, wisa
som sa garna läder wid all ungdom af nå- Nar
gon insigt.
stör!
S a snart man marker, at de hafwa hwa
gjort något framsteg i förståndet, bör man ^ C s i
betjena sig daraf, at betaga dem all in-! lika'
billning om.sig sjelfwa. I finnen, kan dn warj
saja, at I aren mycket förståndigare nu, werk
an förledit a r : nar detta ar gatt til anda, aldri
låren I annu finna mycket, som I nu icke hwil
aren i stånd at se. O m I för et ar sedan natu
haden welat döma om saker, som I nu! myck
kunnen begripa, men da icke förstoden; st j dit f
haden I wiszerligen dömt aalit, o c h I stA l sattlen hafwa haft mycket oratt at pasta Eder ting
weta det, som da gick öfwer Edert begrep, z rulet
P a lika sattförhäller detsig an idag med de kun,
saker, som annu återstå för Eder at lära,! ar fa^
och I stolen sjelfwe en gang finna huru o dera
fullkomligt Edert omdöme denna
^
tidens kan'
warit.z

warit- Förtror Eder alt darföre imedler^
dews rad, hwilka redan dömma sa
vm saker, som I ftelfwe stolen göra, sedan
? hafwen hunnit til deras ar och förfaren.
! »et.
- Barnens nyfikenhet ar en hog och drift
!
naturen, hwilken likasom gar underwis!
ningen til mötes, och den bor du ingalun5 ^ da forsumma at nyttja. D e se pa landet,
vant ni exempel, en Q w a r n , och wilja straxt
Z N weta hwad det a r ; sa far du tilfalle, at
wlsa dem, huru den spis tilredes, som tjes na sjar til människans föda: de blifwa warse
^ ffördefokk: da måste du uttyda för dem
Än
dessas göromal ar, huru faden ut- v c h förökar sig t lorden, m. m. P a
lu- kka satt måste du l staden , da de blifwa
du ^ tvgxse de bodar, hwarast atffillige handtnu, werk idkas och allehanda waror försaljas,
iva, f aldrig finna dig beswarad af deras frågor,
ncre hwilka allesammans aro anledningar af
wcm naturen,^ at göra dig underwisningen sa
^
mycket lattare; utan haldre wtsa dem at
H la du finner nöje daruti, sa kan du pa sadant
ffw sart sa oförmarkt underratta dem huru all
sHer ting förfärdigas til människors nytta och hm
jrep- ^ ruledes alt folks handel darpa beror. D e
d de kunna da utansärstildt kuciium komma i
ara, mfarenhet, huru alt hwad som tjsnar til
-u o- deras bruk och nyttjande pa bästa sattet
xgsi warda tilredt jqmtt hwart och et tings
Mg

ratta warde. I denna kunffap liggerwerkeligen grunden til all hushållning, och
ehuru den af ingen bör föraktas som icke
tanker blifwa bedragen uti sina utgifter; sa
ar den dock i 'synnerhet oumgangelig for
Frmttimer.

4.

C)m barnesw lust at apa efter
andra.
»a länge barnen annu ingen ting weta
och lcke hafwa något intryck i sina
hzarnor eller nagra wista tilftändiga maner, aro de öfwermättan böjelige och benagne, at apa efter alt hwad de se. Det
ar fördenfful ganffa angelägit, at dem altid lemnas goda mönster, och at aldrig andre manniffor fa nalkas dem, an sadane,
hwars exempel de med nytta kunna efterfölja. Men som, oaktadt all försigtighet
häremot,^det aNdock icke kan förekommas,.
at de ju fa se mänga offickeligheter; sa bör
du i god tid förehalla dem wiffa lastefulla M b
och ofornuftiga personer, hwilkas namn
öch ryckte du icke behöfwer spara och
afmala deras ffamlöshet. D u matte
wisadem, huru mycket den manniffa bäde
ar och förtjenar, at wara föraktad, samt uarr
huru usel och eländig den blifwer, som öfwerlemtMsigat sina begärelser, och icke

Iver. och
l icke
>r; sä
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rätteligen brukar sitt förnuft. Sålunda
kan du, utan at wänja barnen at begabba
andra, bilda dem til en rätt smak och komma dem at finna behag i et anständigt upförande. Man ma icke eller afhalla sig at
ivarna dem för witza allmänna fel, af
fruktan, at de därigenom kunde märka fadana fwagheterhos folk, som de böra hälla i wördning; ty utom det, at man icke
ma wänta sig och det icke eller ar ratt, at
ständigt hälla dem i okunnighet om en riktig
föressrift Härutinnan, blifwer äfwen
veta
det
et säkert medel, at hälla demttlsinffylsina
ighet,
at man förehaller dem , det man
maltid bör fördraga andras fel och icke för> beastigt dömma därom; emedan de ofta
Det
unna synas större än de äro, och wara äri a!atte genomvandra berömliga egenskaper,
;anamt
öfwertyga dem, at fa wida ingen
nie,
ing
i
denna werlden är fullkomligt, man
fteralnd
bör
akta det högt, som sinnes wara
ghet
minst
ofullkomligt.
Med denna underzas,
hzx wisning bör wäl dröjas i det längsta; men
ulla z A bör man dock gifwa dem riktiga grundmm Mtser och förwara dem, at de icke efterfölja alt det onda de kunna hafwa för
ögonen.
Desslikes böra de hindras, at härma
narraktiga människor; ty uti sädana fawiffa och gyckelaktiga athäfwor är något nedrigt, som strider m o t et arbart wafende,
och

och af barnen latteligeu kan tagas an;
emedan deras qwicka inbillning jämte
deras kropps wighet och glättiga sinne
komma dem altfor snart at satta pa sig
allehanda skapnader, til at förestalla hwad
de funnit löjeligt» Denna barnens lnst,at
apa efter hwad de se, astadkommer oandeligen mycket ondt, da de lemnas i obetänksamma människors händer, hwilka bruka
föga aterhallsamhet i deras narwaro; men
Gud har också med denna lusten satt i dem
en böjelse, at latteljgen lata länka sig efter det goda, som dem lares, och man behöfwer ofta icke tala nägot ord, utan allenast
wisa dem pa en annan, hwad man wil, at
de skola göra»

5.
O m oförmarkta underwisinngar.
och at en icke bov hälla för
trägit uti med barnen.
- M a g haller afwen före, at man ofta
mä betjenasigaf oförmarkta underwisningar, hwilka icke aro sä ledsamma, som
lexor och förmaningar, til at göra barnen
sa mycket mera upmarksamme pä deefterdömen man söker gifwa dem»
Til den ändan kan du ibland fraga
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gott annan, sä at barnen det höra: htvarföre gören I det? och denne swara: jag
gör det för den eller den orsaken skul. S ä som til exempel: hwarföre hafwen I tilstatt, at I gjort illa? därföre at jag hade
begått et annu större fel, om jag pä et lögnaktigt satt welat neka därttl, och emedan
jag wet, at ingen ting ar wacktare, a n a t
rent ut bekänna, at man felat, hwarefter
den som gjort denna fräga, kan berömma
den andra, som pä sädant satt warit sin
egen anklagare; men alt detta måste ske utan minsta twäng; ty barnen tanka längre,an nägon kan tro, och sä snart de märka näqon list bos den, som hafwer dem
om händer, förlora de straxt sin naturliga
enfaldighet och förtroende.
W i hafwe anmärkt, at barnens hjärna
ar tillika bäde warm och fuktig,hwilket förorsakar deras ständiga rörelse: denna hjärnans blöthet gör, at all ting däruti ganska
lätt intryckes och at alt hwad de se, målår sig för dem mycket listigt. M a n måste
fördenskul ffynda sig, at skrifwa in i deras
hufwud, medan skriften sä lätt låter inprägla sig, och dä ligger det magt uppä, at
göra et godt wal af det man bildar uti dem;
ty uti et sä litet och ädelt käril bör intet annat, än utwalda saker ingjutas, hälst man
måste komma ihog,at hwad wid de§a ären
sättes dem i hufwudet, blifwer dar sittan^ de
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de i hela deras lifstid Det som aldr^
Hrst bildas i hjarnan, medan han annu
ar mjuk, och ingen ting daruti inffrifwit,
tager dar de djupaste rötter ; dartilmed härdas det alt efter, som han med aren torckar til, sa at det aldrig mera kan utplanas.
Darafkommer, at man pa alderdomensa
grant minnes , hwad som handt fran l a g liga tider tilbaka i ens ungdom; men hafwer långt större swarighet, at komma ihog
det,^ som tildragit sig senare i ens mognare ar; emedan sadant icke blifwit intryckt
i hjarnan föran den redan blifwit torr och
upfyld med andra maliiingar.
D a man hörer desta flutsatser göras,
har man swart före, at tro dem, och icke desto mindre gör man dem ofta fjelf, utan at
marka det. S ä g e r icke mangen: det ar
redan sa inbitit hos mig: jag ar för gammal, at andra mig: jag har blifwit upfödd
pa det sattet? detzutan finner man ju et
särdeles nöje u t i , at draga sig sin ungdoms eld til minnes: de häftigaste böjelser
har man ju ifrån detza aren.Sadant alt bewisar, at de första intryck och den första
wanen a'ro de starkaste. Men om barndomen ar stickelig, at samla listiga intryck
i.hjarnan, sa måste man ock tilstä, atden
ar mindre stickelig, at göra sörnufts-flut;
ty hjärnans fuktighet och myckna warma,
som befordra dessa intryck , astadkomma
tillika
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Z tillika en rörelse, hwilken hindrar dem ifrån
. en längre atgard i all ting.
Barnens hjarna ar likasom en fakla
utt ftla luften, hwars laga fladdrar utan
uppehåll: de göra dig en fräga, och innan
A du hunmt fwara, kasta de sina ögon up ät
. taket och rakna alla de bilder, som aro dar
^ makade eller alla rutor uti fönstren. W i l du
da/öra dem tilbaka pa deras första föreMNÄ; twingar du dem likasom de ffulle hällas i et fängelse. Fördenfful måste du med
mycken warjamhet umgä med deras
ne-och tala tiden, til dess de hunnit til mera fasthet. S w a r a genast pä deras frågor,
och lat dem göra andra efter egit behag:
underhall allenast deras nyfikenhet och gor
i deras minne en upstapling af godt bygamngs-wirke. Den tid kommerwäl, at det
samlar sig tilhopa af sig sjelft, och at barnen, sedan deras hjarna kommit til bättre
stadga, andteligen begynna at tala med
mera förnuft. H i l l dig imedlertid därwid,
at ratta dem, da de.icke tala ratt, samt at
utan braska och efter det pund, de sjelfwe
Mwtsa, lara dem,at göra riktiga flutsatser.
O m barnen göra sig en ängslig och 0behagekg tanka om dygden, men sielfswald och widlyftighet däremot förekomma
dem anAenama; sa ar altsammans förloradt. sa at du arbetar förgafwes. Tillät
d a O r e aldrig tapngt eller oordenteligt folk,
B
at

atfa/mickra med barnen; ty de fatta alt
för lätt tycke för deras feder och tankesätt,
som de älffa, och dä de först börjat finna
nöje i liderligt folks sällffap, fä de sedermera äfwen aktning för det, som hos dem
är lastwärdt.
At ffaffa barnen tycke för hederligt folk,
måste man komma dem at sielfwe finna deras upförande älstanswärdt och beqwämligt, samt at märka deras upriktiqhet, ärbarhet, opartiffhet, trohet, bessedlighet och
framför alt deras Gudsfruktan, som ar
källan til alt det öfriga. Skulle ock någon
af desta personer hafwa något anstötligt,
sä säg barnen, at Gudsfruktan icke gör sadana fel, utau snarare förtager eller åtminstone öfwerffylerdem, da hon ar upriktig;
dock ma du ej med enwishet söka patwinga barnen tycke för witza Gudfruktiga perjoner, hwilka kunna hafwa et obehagligt
utwärtes az,seende.
O m du aldrig sa wäl söker taga dig til
w a r a , at barnen icke ffola märka annat
hos dig, an det/om ar godt; satroderfö. re icke, at de ju ändock finna något fel med
B ^ d i g , ja ofta anda til den minsta felaktigstares Zruasnr- högfärd. D e t bästa du kan
göra, ar^ atsjelfstraxt erkänna dina fel,
afwen som barnen utan twifwel lara blifwa
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wa dem warse, och lata någon upriktig
wan saga dig til derom.
D e , som hafwa barn til underwisning, pläga gemenligen icke förläta dem
någon ting; men wal sig sjelfwa all ting.
Detta upwäcker hos barnen en luft för tadel och wranghet, sa at de blifwa glade,
da de se sin Mästare bega något sel och
ranka endast uppa, at wisa honom forakt
derföre. Undwik denna olagenhet: fruka icke at tala om dina synbara brister och
>e fel, dn nti barnens narwaro i hastighet
an bega: finner du da, at de kunna taga
n de orsaker, dugifwerdartil; sä sä g, at
u darmedelst welat lemna dem efterdöme,
t ratta sina fel, lika som du läter ratta dia. P ä sädant satt kan du ock af sjelfwa
in ofullkomlighet draga något til barnens
nderwisning och upbyggelse, i det du giflver dem lust, at lata ratta sig och tillika
mdwiker den leda och det förakt, dina fel
unna upwacka hos barnen för din person.
D u bör afwen pä alt satt söka, at göra det angenämt för barnen, som du for)rar af dem. Hafwer du något mindre roigt, atförehälla dem; sa lät dem första,
at pä möda och beswar, stal snart följa lust
>ch nöje. Wisa dem ock altid nyttan af
>et de fa lara: underratta dem, huru alt
kommer til p H i det allmänna lefernet och i asseende pä hwart och et
Stånds
B

S t å n d s ffyldigheter, eljest förekomma dem
ituäiLine såsom et onyttigt, tort och inbundit arbete. Hwarril tjenar det, tanka
de hos sig sjelfwa, at weta alt detta, som
aldrig omtalas i nägot fallffap och ickehafwer någon gemenffap med alt det, wi eljest are styldige at göra? Derföre ar det
angelagit, at de fä weta orsaken til alt
hwad de lara. Det a r , kan du säga, för
at satta Eder i tilstand, at göra wal det I
en gäng ffoleu göra: det ar för at skarpa
Edert omdöme, och för at wanja Eder, at
tala förständigt om alt hwad som kan tildraga sig i wär lefnad. Således måste
man altid wisa dem et grundeligt och behageligt andamäl, som behåller dem wid arbetet, och icke pasta, at med en torr och
afgjord myndighet allena hälla dem under
oket.
Alt efter fom deras fsrständ Mager,
bör du också mer och mer tala wid dem om
hwad som ar angelagit til deras upfostran:
icke för at i alt följa deras tankar, utan för
at kunna göra dig nytta af dem, sedan du
utrönt i hwad ständ de werkeligen aro, för
at pröfwa deras urffilning och för at gifwa
dem tycke för det du afdem wil hafwa gjordt.
Tag dig aldrig, utan i högsta nödfall,
m strang och rädande upsyn, som bamen
mäste bafwa före: sådant ar ofta gral och
twungne åtbörder hos dem, som aro satte
til
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til barns underwisning; ty detze aro af sig
sjelfwa gemenligen mycket rådde och blyge:
det gör allenast sa mycket, at de draga sit
hjärta ifrån dig och mista alt förtroende,
hwarförutan ingen frukt af^ en god upfostran kan waittas. Laga haldre, ar de alssa dig, lefwa fritt med dig och^lcke frukta, at wifa dig sina fel. O m ^adant stal
winnas, måste du altid se igenom singrett
med dem, som i din narwaro icke forstalla
sig: wisa dig hwarken förundrad eller förargad öfwer deras ilaka böjelser, utan haf
twartom medlidande med deras swagher»
Den olägenhet kan wäl ibland deraf handa, at de wisa sig mindre aterhallsamme; men ehuru det ma wara, sa aro upriktsghet och förtroende dem altid nyttigare, an
myndighet och stränghet.
Myndigheten far detzutan nogsit rum,
nar förtroende och böner ingen ting kunna
uträtta; men du måste altid börja med et
öppenhjärtigt, gladt och fritt, upförande,
dock utan nedrighet, hwilket bliswer dig et
medel, at fa se huru barnen handla i deras
naturliga tilftand och at grund eligen fa lara kanna dem; ty om de ock andteligen genom din myndighet kunde formas, at l
alt ratta sig efter din föreskrift; fa wore dm
önskan icke dermed wunnen: ^altsammans
stannade ändock uti en beswarlig sedwanja och tör handa strymteri, och du gofwe
B z
dem
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dem blott en 'osmak för det goda, för hwW
ket du likwal endast och allenast bör söka,
cht hos dem inplanta karlek.
O m den wisaste Konungen altid har
styrkt föraldrar, at flitigt hälla riset uplyfi
öfwer sina barn, och om han sagt, at en
Fader, som leker med sin son, ffal med tiden fa gråta- sa har han derföre icke lastat
en mild och tålig upfostran. Hanfördommer allenast witza swaga och obetänksamma Föraidrars klemighet, som endast tanka pa^ at roa sig med sina barn och lemna
dem sielfswald, at bega anda ti! de grofwaste odygder. Alt hwad härutaf kan siut a s , ar, at Zöraldrar altid böra btbehalla
sin myndighet tilbestrafning, efter det gifwes naturer, som måste hallas i styr genom frukta»?: men jag säger ännu en gang,
at sadantickebör Ee oftare,an^ det ejannorlunda kan lata sig göra.
Et barn , som ännu lefwer esier sin inbillning och i sit hufwud ej kan utreda de
saker, som tyckes Hafwa något sammanhang med hwarandra, hatar dygd och Kuciier blott derföre, at det förut'fattat leda
til den person, som yrkar daruppä. Darutaf kommer at barnet i hela sin lifstid behäller en angflig och hisselig tanka
Gudsfruktan, hwilket ofta bltfwer
daste lemning a f e n h° och sträng upfostrån.
Majt!
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Man far ofta lof at tala saker, som
tarfwa bestraffningoch afbida den stund,
dä barnets sinne ar i tilffand, at med mera nytta emottaga rättelse B a n n a aldrig
barnen hwarkei! i din eller deras första öfwerilntng: gör du det t din egen , sa finna barnen , at Su deifwes af hetta
och hastighet och icke af billighet och
Wanffap, hwaricjenom du latteligen kan
förlora din myndighet,utan hopp atwinna
Hen tilbaka; bannar du dem äter i deras
första öfwerilntng, sa aro de icke i tilstand,
at nog fritt bekänna sitt fel, öfwerwinna
sin begärelse och första huru angelagen din
påminnelse ar.- Wil du Vårföre behalla
tilbörlig wördnad hos barnen; sa wtsa dem
aldrig, at du ar öftverilad, och därom kan
ingenting bättre öfwertyga dem an ditt talamod^ Patza uppa hwart ögnablick i flera dagar, om du fä fiinier nödigt, til at
med nytta kunna anställa en bestraffning:
förehall aldrig barnen deras fel, utan at
tillika saga dem pa hwad satt de kunna öfwerwinnas; ty därigenom upmuntras de
och blifwa icke sa bedröftvade och modfalte,
som af torra bannor» Aga barnen något
förstånd, haller jag före, at de sa småningom böra bringas, at sjelfwe begara höra
sina fel; emedan man da bättre katt
komma fram därmed utan at bedrsfwa
Rem: deWkes bör man akta sig, at aldrig
Mprakna för dem flera fel pä en gäng. M a n

M a n masie besinna, atbarnen hafwa
et fwagt hufwud: at de wid sina är ännu
icke fråga efter annat, an at roa sig, och
at man ofta fordrar af dem en granlagenech alswcrsamhet, fom man icke en gäng
sjelf kan'komma til waga. Detzutan gor
man dem ledsna och olustiga därmed ,
at man stundeligen talar med dem om ord
och saker, som de icke första: ingen frihet,
ingen wederqweckelse, utan altid läror,
tystnad, beswarliga kropps - stallningar,
dannor och hotelser»
De^Zamle hafwa farstatt den saken
långt bättre. Under det »--b- eci no,
Zypricrnc- och Qi ekeme roade sig med ^lu>
M och Pkaideksnst, insmygde sig hos dem
De fornamsta Wetenffaper. dygde-öfnmZar och goda seder. Obelasit folk kunna
dre ar det icke möjeligt för den, som aldrig
sa ktet känner Historien, at draga i twift
ivelsMal, det m sadant i flera hundrade ar
wartt etallmant bruk. F ä tom ost da i war
Nd åtminstone ga halfwa wagen, och sä
mycktt wi kunne, söka ar ihopblanda det
angenama med det som ar nyttigt.
Men anffönt en kan göra sig föga h o M .
alttd.kunna undgå fruktan och raddhoM hos barn iallmanhet, hwilka hafwa en
härd och trög natur, bor man likwal icke
ffri-

ffrida dartil, föran man M g t försökt alla
andra utwagar. Nkan måste ock tydeligen
lata barnen första, hwarpa hwar och en
fräga gar ut, som man gor dem och sedermera wara med dem tilfreds: ty om de icke
fa behalla et glättigt och förtroligt sinnelag, sa förawafjes deras sirille och man
gör dem uwdfaire: aro de qwicke och lefwande, blifwa de darutafupretade och om
de aro blödige, kunna de snart blifwa dumlakedomar, hwilka brukas
twiflade sjukdomar: de rensa wal kroppen,
men förändra den aldeles och förnöta Or^
; och et sinne, som uti alt ledes af
fruktan, blifwer daraf altid mera nedflagit
och förswagadt. I öfrigt, fastan man icke
altid bör hota, utan at fla til, af fruktan,
at hotelserne kunna raka i förakt; måste
likwal agan altid wara sparsammare, an
hotWr;'.e.
Hwad siclfwa agan beträffar, sa bör
den aflöpa sa lindrigt, som möjeligtar; m m
därjämte inga omständigheter utelemnas,
som kunna upwacka stam och ättger hos
barnet. Föreställde!, tilexcmpri, hum
du gjort alt ditt til, at siippa ffrida til
detta yttersta steget: wisa dig bedröfwad
daröfwer, dch yttra dig i barnets narwaw
för andra, huru olyckligt det ar, d ä m
manniffa brister fa mycket i förnuft och heB 5

der,

Ver, at man emot hanne nödgas gripa
straff. Hall inne med dina wanliga wanAaps teckn til detz du marker, at barnet
ater behöfwer tröstas. Tala om för andra
detz bestraffning, eller förtig sadant, alt
som du Nnner nyttigt för barnet, at antingen göra desi stam stor,, eller at wisa,
det du aldeles icke wilgora den. bekant, och
lat altid det blifwa ditt yttersta medel, at
ffamma ut barnM för andra.. Betjena dig
tbland af nagonbeffedelig person,.för hwi!ken barnet i sm sträck mera fritt kan opna
Mt hjarta, an. det wid et sadant tilfalle dristar göra för dig, hwilkew efterhand kan
trösta barnet,, och saga: hwad du da sjelf
icke bör saga,, samt. betaga? det sin blygsel
och bringa det, at ater. trada fram til dig»
Lat barnen Ar all ting aldrig: märka, at.
du fordrar större undergifwenhet af dem,
an nödwandigt behöfwes^ B j u d tit, at f a
dem, til at sjelfmante och af egemgod wilja utratta. alt, sa at för dig intet annatmä
återstå, an at lindra och försockra det beswar de sig atagit. Men hwar och en bör
weta lampa detza allmanna i-e^ior efter
hwart och et sarstilt bchosi. Mannistorne
och i- synnerhet barnen aro sig icke altid like:^ det som i dag ar godt, kan wara stadeligt i morgon: och at altid sticka sig pa
enahanda, sckt, kan omöjeligen wara hal-

J u mera du kan flipya betjena dig af
ordenteliga läxor, desto bättre ar det. Däremot kan under nöjsamt tidsfördrif oandeM mycken underwisnillg inblandas, som
ae långt nyttiZare>änsjelfwa läxorna. J a g
har fett atstilliga barn lära sig läsa under
det de lekt och roat sig. D u kan allenast
förtälja- för dem nagra lustiga händelser,
as utur nagoil bok
!ra dem känna bo5
stäfwerna',' da de sedan af sig sjeifwa ffola
vnffa,- at kunna ga til källan af det, som sa
mycket roat dem. Twänne ting,som stamma bart altsammans ar, al barnen strart
stoia lära! sm lasa i^arin, hwilket betager
Vem all lust för boken, samt at de tilhallas
N läsa med twungit och grälaktigt eftertrycks S a wida det som förnöjer inbillningen, altid lättar arbetet; böra de ock
fä mycket Awnt inbundna böcker, som aro
förgylte pa bladen med wackra målningar
sch walgjoröe bokstäsiver, hwilka ock aro
M e med karta och sällsamma: Historier:
Kar det ä r ffedt, behöfwer man icke frukt a , a t j u barnen lärasig>läsa.. Plaaa dem
icke eller, at läsa- sa rätt, utaw lat dem
haldre utsaga ordet sa^ nMurliM som de tala; ty alle andre- ljud aro ilake, och hafi
wa smak af Lclioic - gräl: nar tungan blifwer mera uplöst och de blifwa mera wane
M lasa samt fa starkare bröst, lära de utan
M d a lasa bade rent och otwungit.
Pä

P ä nästan samma satt böra de lara ssg
rifwa. Sedall de först lart sig lket at
asa, kan man roa dem med, at skapa til
bokstafwer,och omdearo flere tilsammans,
söka, at ibland dem upwacka någon tafian.
B a r n aro af sig jjelfwa nog benagne, at
rita
pä papperet, och om man aldrig sä litet hjelper u»wer denna lusten, utan at göra det för befwarligt, kumm-de
lekandes lära sig tilffapa sina bskstastver
och efterhand lara sig ffrifwa. De kuuna
s.wen dartil upmun.ras med löfte om någon belöning, som rjanar i deras kram och
icke kan hafwa nägon farlig pafölgd. Skrif
mig M et bref, kan man M a ; beratta det
eller det för din bror och flaKinge: sadant
roar werkeligen barnet, sa lauge det fljpxer göra sig nägon anasiig tanka om en
ordentelig laM.En fri nyfikenhet, säger ^uLuinnud afegenför,arenh/t,upwacker hos
barnen långt mera lust, an den föreskrift,
be med fmktan måste efterlchva.
Det ar et stort fel i det ivanliga upfoftrings - fattet, al man sätter all ro och lust
i det ?ya och all slust i det andra: all olust
i läsning, men alt nöje i lek och lujibarhete^ Hwad kan da et barn annat, an med
otålighet träka igenom det/ somföreffriswes
och med begärelse Knigta Her lek-timan?
Latom ok fördenssul bjuda til at Manda om denna ordning: latom otz göra
d l'..
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<zierns angenäma och söka bemantla dem
med nöje och frihet samt tilläta barnen, at
ibland fa afbryta dem med nagra glädjesprang; ty en sadaz; ledighet är werkeligen
nödig til deras wederqweckelse.
Lat dem litet fa se sig omkring, och lemna dem frihet, at da och da leka och roa
sig, sa at deras sinnen mätte fa något utrymme, hwarefter de äter sa småningom
kunna foras lilbaka til sina förra M l o r ;
ty at utä» uppehåll lata dem behalla en
wi§ ordning i
, skadar dem ganffa mycket: D e , ,om hafwa barn tilunderwismng, bibehålla ofta en sadan ordning
blott derjöre, at det faller dem beqwämare, an om de wore twungne, a t a s ^ a M
hwart ögnabieck ti! barnens nytta.. Lawm
oj; icke eller tilläta barnen sadana nöjen,
som hos dem kunna upwacka sör mycken
begärelse» Alt hwad som wederqwecker sinnet, xiswer det en' angenäm forändring,
tilfredsställer dch nyfikenhet i nyttiga mal,
tilöfwar kroppen i anständiga konster,, alt
sadant bör cmwandas til barnens förlustande. D e tycka sjelfwe i synnerhet om
sädana lekar, som hälla kroppen mast i rörelse, och ä w nögde, allenast de ofta fa
ömsa rum^, sa at en
eller et klor kan
wara tilrackeligt för deras nöje. Således
behöfwer du icke wara bekymrad, hwar-
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med du ffal roa barnen; de påfinna det aldrabast sjelfwe. Det ar nog, om du låter
demsjelfwafa aflas, och allenast med et
wanligt anlete hafwer akt pa dem/amt saftar dem, da de börja upröra sig för mycket»
Det ar afwen nyttigt, at sa mycket möjeligt är, gifwa dem smak för sadana nöjen,
som komma ifrån snillet, såsom samtal,
Historier, nya tidningar och flere upbyggeliga snillebragden Sadant stal altsammans göra gagn i sinom tid; dock mast?
man ej twinga deras tycke, utan allenast
Zihva dem anledning hartil. D e blifwa
wal en gäng mindre benagne för kroppens
rörelse och deras sinne deremot mera arbetande»
Imedlertid bidrager det ganska mycket
at förminffa ungdomens begarlighet pa
farliga nöien, at man med all flit söker göra Hem de alftvarsammare syjzlor angenäma och roliga. Det twänK och ledsnad
barnen aro uti under' en annans upsigt,
komma dem ofta at med sa mycken olattglighet söka fa roa sig. O m en flicka hade mindre ledsamt hos sin moder, ssulle
hon icke hafwa sa stor Mst at fa flippa ifrån
hanne och söka sia mindre godt umgänge.
Uti nöjens utwaljande måste man särdeles undfly alla mWankta gillen. Gatzar
böra icke fa wara tilsammans med flickorna, och icke en gäng flickor, om hwilkasaw
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anständiga upförande man ej ar detz bättre öfwertygad. Lekar, som förskingra
tankarna, eller för mycket intaga sinnet,
eller wanja en flicka til nägmför hanm ogilstäudiga kroppsrörelser, ochsät!ffaper>
som kunna gffwa lust och anlednmgj Ä f l i tigare mistande hemifrån, böm altwundwikas^- S a länge man ännu rcke bliswit
bartMmd af de större nöjen eller låtit nägon häftig begärelse hos sig fa insteg, är
deticke swart, ar kunna roa sig: helsan och
skyldigheten aro da dartil de ratta källor;
men den, som olyckeligen want sig wid hastigare nöjen, mister all smak för de medelmattiga och strafwar med oro och bekymmer efter atfa forlusta sig..
En kan stamma bart -sinaken för sina
Nöjen likasom för mat. M a n wanjer sig wid
saker af fa hög. smak, at wanligoch enfaldigt kryddad spis förekommer enom flat och
osmakelig. Darföre börawi wara rådde för
fadana stora sinnes - stakningar , som förorsaka ledsnad ock osmak, och i synnerhet
sro de at frukta yos barn , hwilka mindre
kunna stä emot sin retelse och altid aro uprörde.. M o m ost hälla dem wid den enfaldiga smaker», at icke nagra stora anstalter Mätte behöfwas, hwarken til mat för
Neras föda, eller til nöje för deras wederqweckelse. Nycfterheten gifwer altid matlust
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lust nog ., utan at den behöfwer upretas af
något läckert, som leder til et omätteligt
lefwerne» Märceligheten, har en af de
gamle sagt, är wallttstens bästa tt?erkmäsiarinna.^ M d en sadan mattelighet,
som utgör bäde kroppens och själens helsa,
behalles altid et lagom gladt och nögdt sinne, och man betarftvar inga ftora tilrustmngar ellerffadespeleller utgifter, för at
roa sig. En liten lek, som man påfinner,
en läsning eller Wla, som man sig företager, en sparsering, et offyldigt samtal til
wederqweckelse, efter flutadt arbete, tilffynda ofta långt renare nöje, an den angenämaste musik.
, Det är sant, at de enfaldiga nöjen icke
aro fa lefwande och känbare, som de andre , hWilka bemästrasigsjälen, i det de upxöra begärelserna 7 men sä är likwal deras
bruk långt hälsosammare, sa wida de åstadkomma en jämn och waraktig fägnav,utan
någon fördarfwelig pafölgd» De werka
aldrig något ondt, säsom de andre, hwilka aro likasom de upblandade winer, de
där i horjan behaga mera, än de naturlige;
men aro långt farligare ochffadeligareför
helsam Szalens beskaffenhet är likasom
smaken förstämd, sa snart sadane lefwande och kitflande uäjen eftertraktas. Alt
hwad man hartil kan göra, ar at ssittgt
wanja

,
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wanja barnen til eö sådant enfaldigt lefwerne, at stadga och befasta denna wanatt
hos dem, sa länge görligt a r , at i god tid
injaga fruktan hos dem för andra nöjens
ölägenheter, och at icke lemna dem ät sig
sjelftva, som gemenligen plägar ffe, wid
de aren, dä begarelserne börja yttra sig/
och de foljakteligen bast behöfwa at hallas
tilbaka.
J a g måste bekänna,.at af alla beswarligheter wid upfostringeft, ingen kan liknas emot ben, man hafwer med barn, som
aro kanflolose wid all ting. D e , som aro
af en qwick och empfintlig natur, förfalla
wal latteligen uti grufweliga wilfarelser,
da de lata förleda M af sina begärelser och
sitt inbillade förstand; men sa kunna de
ock lätt bringastil ratta, och komma ofta
äter ifrån en langlig wilfarelfe. Underwisningen a'r hos dem en fördold telning,
som bland ffjuter up och bar frukt, när
förfarenheten kommer förnuftet til hjelp,
och begarelserne swalna a f : åtminstone
wet man, hwarmed man kan göra dem upmarksama och upwacka deras nyfikenhet:
man finner uti dem sjelfwa något, som kan
öfwertyga dem om nyttan af det de fa lara,
och komma dem at satta någon heder darutt; Zwaremotman icke hafwer det minsta fang i dem, som aro lika bekymmerlöse

wid all ting. Deras tankar wanka omkring
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kring hit och dit och stanna aldrig dar de
Köra w a r a : de kunna icke en gäng af straffet röras pa det öma: de höra alt och kanna ingen ting» E n sadan obekymmersamhet kommer barnen, at göra alt med wardsloshetochwederwilja, och man löper da
f a r a , at den basta upfostran kan siä illa
u t , om man icke ffyndar sig , at iftan första barndomen mota det onda. Af en sadan ilat Mg ang fluter mangen, som icke
tanker nog djupt, at förtjente manmffor
bltfwa sadane af blotta naturen, ochatupfostran gör-dartil ingen ting x i stallet, at
daraf endast borde stukas , det somlige naturer likna- en obändig mark, pä hwilkei?
den basta uppodling uträttar ganffa litet:
men annu langt wärre ar det, om en sa
swär upfostran i första början blifwit h w
Vrad, eftersatt eller illa anstald»
Widare' ar til märka, a t man pa ett
Sel barns lynne kan blifwa högeligen bedragen. D e tyckas i början wara mycket
artige; emedan de första ungdoms behagligheter hafwa en glans , som öfwerffyler
alt. M a n finner något, jag wet icke hwad
för kärt och alffans-wardt, som förhindrar,
at narmare utröna hwar och en sarffiltansiktets ställning: det minsta wett man
marker hos dem, sätter en i förundran; emedan man wid de a r m icke wantar sådant

W t t a f d e m ; alt deras oförstand ar dem
garna tillåtit, och behagas säsom en upriktighet: en witz kropps wighet, som aldrig saknas hos barn, tages för förstånd.
Haraf kommer, at barndomen ofta synes
lofwa sa mycket; men gifwer anda sa litet,
och at et barn, som pä sitt femte ar kan
wara öfweralt utropadt för wett och
qwickhet, faller sedermera t mörker och
förakt alt efter som det tilwaxen Af alla
de egenffaper man finner hos barn, artcke
flerean en , somman kan göra rakning pa,
naml. et förnuftigt omdöme: detta waxer
altid tillika med barnen , allenast det blifwer wal upbrukadt. Barndoms behagligheterne ga finkos, listigheten ntflocknar,
det goda hjärtat förlorar sig jemwal ofta,dä unAdom, som först konnner i werlden,
sa fmaningom blifwer förhärdad af sina
begärelser och illistigt folks umgängc.Bjud
Vårföre tik,' at under sjelfwa barndomsvehagligheterna utröna de barils natur,.
foM dW hafwer i din ward, om de brista i
kW-ÄMhet och föga röras af en anständig
tafian? r sadant fall kunna alle de, som
hafwa at göra med deras upfostran, alt
för latt ledsna wid et sa fruktlöst och benigt
arbete. Sök til, at silart skarpa alla deras sinnens krafter för at betaga dem en
sadan sömnaktighet. Kan du se förut denna olägenhet, sa skynda icke i början med
för
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för tat uuderwisning: wakta dig, at öfwerlasta deras minne; ty sadant förwillar
och betungar hjärnan: utmatta dem icke
med -eZisr, som aro altför beswarlige:
upmuntra dem , da de tro sig för illa sjelfwe- och frukta ej , at med beffedlighet wisa dem, huru långt de redan hafwa hunnit: war nögd med litet: lat dem första de
minsta framsteg de hafwa gjort: förestal!
dem huru otidigt, de hafwa fruktat, at Ha
i land med saker, som de nu göra wal ifrån
sig, och laga, at du imellan dem kan upwacka taflän. Afundfjukan ar hos barnen starkare, an nägon kan tro: man ser
dem ibland aldeles trana bart och taras
af hemlig oro, daröfwer^ at andre blifwa mera alffade och afhallne an de: det
ar hos mödrar en altför allman hårdhet, at
pläga barnen va sadant satt; dock måste man
weta, at i högsta nödfall betjena sig af
detta medel emot! för mycken obekymmersamhet.
^
^
Förehåll de barn du hafwer kl upfostrån, hwad framsteg andre redan hafwa
gjort, hwllka likwal icke böra waramycket mera för sig komne an detze; ty exempel, som altför mycket roja deras swaghet,
göra dem endast modfalte» Lat dem .da
och da winna sma segrar öswer dem,desörtryta uppa; förmä dem ock, om du kan,
m sjelwe ffratta med dig öfwer sm blyghet:

wisa dem andra, som warit aswen sa forsynte; meit sedermera öfwerwmmit sin
blygsel: tag dig anledning af någon annan, at sa oförmärkt lata dem första, det
rädfla och lattja aldelss förqwafja snillet:
st weklige och flummeraktige manniffor,
om de an haswa det största snille, förringa och wanhedra sig sjelfwa; men wakta^
dig wäl, at göra detza föreställningar utur en bister och otalig ton; ty aldrig kan
et blödigt och offickeligt barn lattare förstockas i sin swaghet, an genomför mycken
stränghet. Lat twärtom, wara dig högst
angelägit, at medelst atffilliga nöjen, som
kunna pasta efter barnens lynne, lätta och
försockra det arbete, du icke kan undgå at
sätta dem före. Stundom torde ock någon förebråelse och förakt hafwa sin goda
nytta; dock bör sädant icke ffe af dig fjelf,
utan af någon ringare person eller af andra barn, lsä at du ej.synes weta däraf.
^ugullinus berättar, st den förebråelse en
piga gjort hans moder
i hännes
barndom , hade rördt hanne sa mycket, at
ho»: straxt wändt igen med en ilak wana
at dricka win utan watten; hwarifrän hon
förut, oaktad all sin Hofmasterinnas stränga atwarnmg, icke hade kunnat förmas»
- Ändteligeit bör man ock beflita sm
sm, at bibringa sädana siags barn nago»

gon smak t deras wett, liksom tvista sjuklingar pläga underrattas, huru de behageltgen skola föra sin kropp. Man ma lata dem söka det, som kan hjälpa deras förwända smak och äfwen tala, hwad som
kan falla dem in, änjkönt det ej kan wara
sa regelbundit, allenast det icke gar för
långt och blifwer för afwentyrligt. ,Det
ar långt swarare, at skaffa den någon
smak, som aldeles ingen hafwer, an at
ratta deras, som ännu icke hafwa honom
sadan, som den bör wara.
En annan ännu bäde swarare och
angelägnare sak är, at förmå barnen
til wänffap. S a snart de weta hwad
wänskap wil saga, bör man genast wara omtankt, at wända deras hjärta
til sadant folk, som de kunna hafwa nytta utaf. Manskapen larer da snart
komma dem at göra nästan alt hwad en af
dem begär, och blifwer, fa framt man wet
at rätteligen betjena sig däraf, et säkert
band,hwarmed de kunna dragas til det,
somargodt. Det enda man därwid kan
frukta, är at en sadan wänskap kunde ga
för långt eller walet falla pä någon mindre wacdig person. Men det gifwes ock
andre barn, som födas illfluge, förbehälne, lika nögde, och som i hemlighet weta
göra sig gagn af all ting. Dche bedraga
sina
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föräldrar, dem karleken gör godtrogna: de ställa sig, som älstadede dem ganstahögt, och utstudera deras böjelser för
at kunna skicka sig därefter: de synas läraktigare, an andre barn afderas ar, hwilka handla upriktigt och utan förställning :
deras undergiftvenhet döljer, under sten
af werkelig rjenstaktighet, en siem motwilja och deras förstälda wäsende röjes
icke fullkomlig en, förän Det redan är föe
sent, at komma det til hjelp. O m det
gifwes någon natur Hos b a r n , pa hwilken upfostran ingen ting formar uträtta,
sa är det witzerligen denna, och icke destomindre måste man bekänna , at deras antal är större, an någon kan sig inbilla:
det kan aldrig komma i föräldrarnas tro,
atdergs barn hafwa et illakt hjärta, sa länge de sjelfwe icke wilja se det: icke eller understår sig någon a n n a n , at öfwertyga
dem därom och imedlertid tager ondstan
ständigt til. D e t säkraste medel wore, at
ifrån spädaste aren lemna barnen all frihet, at wisa hwartil de äro fallne;' ty man,
bör altid känna dem utur grund, innan
man tager sig före, at rätta Hem. D e äro
af naturen enfaldige och öppenhjärtige;
men om de aldrig fa litet hällas under
t w a n g , eller fa något exempel! af förstall^ komma de aldrig mera tilbaka til sin
Mfaldighek D e t äp sant, at Gud,
allena

allena gifwer et godt och fromt hjärta;
men sa ma man åtminstone bjuda til atupmuntra det genom adla esterdömen, hederliga och opartiska lärdomar och forakt
för den, som hyser för mycken egenkarlek.
M a n måste forsöka, at i tid, och innan
barnen annn mist den första enfaldigheten i deras naturliga låter, lata dem Maka det nöje en upriktig och förtrolig wanffap gifwer» Därtil bidrager icke Me, a;
de i första början fa wistas ihop med savana manniffor^ hos hwlika de aldrig fa tilfalle, at se något hardt, ffenfagert, nedrigt eller egennyttigt. Folk, ssln hafwa
andra fel, ma långt heldre talas i deras
sallffap, allenast de aro frie för dessa. Barnen böra ock fa beröm för alt hwad de göra af wanffap, allenast den icke ar för illa anwand eller altför häftig. Dchlikes
bara föraldrarne altid wisa dem en fullkomlig upriktig wanffap; ty ofta lära de af
föräldrarna sjelfwa, at icke fatta karlek för
någon ting. J a g haller afwen före, at i
deras narwaro ma hallas inne med alt öfwerflödigt krus imellan wm?ner, med
alla twungnawanffaps-betygelfer ochfalfft
smicker, som kunde lära dem, at med blott
ffen af karlek bemöta den, de werkeligen böra alffa.
Et fel, som ar twart emot det wi nu
omtalt, men hos flickor mycket mera allmänt
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mänt a r , at de fasta sitt hjärta helt och
hållit wid saker, som de borde wara lika
nögde om. D e kunna icke se twanne personer hafwa ondt til hwarandra, utan at
i sitt sinne taga den enas parti emot den
andra: de äro sa intagne för den ena, och
hysa en sä ogrundad wederwiija för den
andra, at de icke blifwa warse det minsta
fel hos den, som hafwer deras högaktning och icke en enda godegenffap hoszden
de förakta^Detta bör icke strart sajas dem
emot; ty jadant ffulle mera styrka dem i
deras galna infall, utan man matte lata
en s a d a n M g flicka första , at man långt
bättre, cm hon wet hwad godt, som kan
wara i det hon alffar, eller ondt i det som
mitzhagar hanne: lat hanne wid tilfalle finna hwad olagenhet de fel medföra, som
finnas i del jom sa mycket betagit hanne,
och nyttan af de wackra egenskaper, som
kunna förekomma i det som icke wumnt
hannes behag, och ga allenast läzlgsamt
tilwaga med hanne, ja stal du se, at hov
andteligen larer finna sig af sig sjelf. S e dermera kan du förehaua hänne sin förra
lenwishetmed alla sina obilliga omständigheter. S a g hcknne iltan ifwer, at hon likaledes larer finna sin enwishet i andra
^ a l , / ä ftlart hon densamma öfwerwunmt.
eratta hanne, at du wid hannes ar wastadd i dylika wilfarelser och wisa hanC
ne
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ne i synnerhet pä det eftertryckeligaste, hw
rn mycken blandning af godt och ondt det
finnes i alt hwad en kar. gifwa sitt hat eller kärlek til, atDärigenom förminjka hannes häftighet sa w a l : wanffap som wederwilja. .
Lofwa aldrig barnen någon granlat
eller läckerhet til belöning; ty det ffadar
pa dubbelt satt: först lära de sig sätta warde pä det de böra förakta, och för det andra betager du dig alla medel at kunna utsatta annan belöning, til at lätta ditt arbete. Wakta dig wal, at aldrig bruka såsom hotelser, at lata dem lasa -eller göra
annat nyttigt. M a n mätte föreffnsM
dem sa fa
, som nagonsinmöjeligl
a r , och de, som icke kuima undgås, böra
dem ända helt oförmärkt förehällas, sa at
namn as någon
lighet förebäras, hwarföre en ting heldtt
ma göras den stunden och va det nlmmet.
än pa nägou annan tid och ort. Nnffönt
man kan frukta^ at barnen kunna taga sig
någon inbillning, om de för mycket bersmas; börmanlikwal afwen försöka detts
medel til deras upmuntran, emedan dct
ffulle göra dem för modraldte, om de aldrig finge något beröm da de gjort wal
W i finne ar den Hel. P a u l u s ofta betjenar
sig däraftil at upmuntra de swaga och sä
mycket
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Mycket lindrigare framkomma med sin bestraffning, och de gamle Fader hafwa däraf gjort et lika bruk: dock bör sadant beröm,, om det ffal ffaffa en rätt nytta, wara wal saltadt, sä at all widlyftighet och
smicker därifrån ffiljes och därjämte alt det
goda tilffrifwes war HErre, såsom sjelfwa källan dartil. Detzutan ma barnen
belönas med offyldiga lekar, hwaraf de
tillika kunna Hämta någon upbyggelse,
med spatsermgar, hwilka icke eller böra
wara utan frukt och med sma stänker, af
någotflags warde, såsom Taflor, Kopparstycken, Skade.penningar, Landt-^t,-irw r , förgylla böcker med mera.

6.
Om Historiers sch Sagors bruk
forbam.
hafwa et oförlikneligt tycke för löjeliga berättelser. M a n fer dem likassm utom^sig sielfwa af glädje, eller
meh tarar i ögonen, fa ofta de höra nägra
Sagor förtähas. Försumma ej at göra
dig nytta af denna deras lust. När du finner demhogade, at höra dig, fa berätta
C 2
dem
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dem någon kart och artig Fabel; men fok!
ut nagra Fabler om djur, som äro qmcke
och oskyldige. Gif dem icke ut for annat
än det de aro,ochwisa sedan hwad alfwarsamt ändamäl därmed päfyftas. Hwad
de hedniffe Fabler beträffar, sa wore det
wal, omen flicka i alla sina dagar siuppe
höra dem; emedan de äro upfyldte med
okyffhet och orimliga Gudlösheter; men
om de icke aldeles kunna hallas i okunnog>
het därom, sä sök åtminstone, at gifwa dem
en afffy därföre. N ä r du berattat någon
Fabel, sa w ä n t a , til d e ^ barnet ber diz
säja siera, och lemna det således altid likasom hungrande efter at fa höra mera: se-I
dan du nog retat detz nyfikenhet, kan du
förtälja nagra utwalda sanna Hlstonerl
men gör det helt kart och bind dem sa ttlsammans, at du kan upffjuta med det,som
återstår til andra dagen, pä det barnen ma
hällas i längtan och otalighet at höra Utgången. Gör dina berättelser angenam
medelst et listigt och wänligt uttal> och w
för alla dina personer talande, sa at barnen, hwilka hafwa en qwick inbillnmgö-I
gaftva, mä tycka sig se och höra dem M wa. D ä d u , til exempel , berattar I ö l
sephs historia, sä lät hans broder tam
spotfft; men Jacob såsom en mild och bedröfwad fader: föreställ äfwen Joseph jasM
talande: lat honom, under det han ar en
Htt-
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Herre uti Egypten, finna nöje i at dölja
s?g för sina bröder, at satta dem i fruktan
och at andteligen uppenbara sig för dem.
En fa Mig målning af denna i sia fjelf underfama historia kan ej annat, an behaga
barnen, allenast de icke för mycket öfwerhopasmed dylika berättelser : man bör snarare lemna dem i längtan, at fa hora sadant och lofwa dem sadant til belöning för
det de aro beffedeliga. Icke eller böra detze
berättelser fa anseende af ltucjier eller barnet tilhallas, at uprepa hwad det fatt höra; ty et sadant uprepande, sa ftamt barnen icke göra det af sig sjelfwe, hafwer
straxt et twang med sig, som betager dem
all lust at höra sädana flags historier.
M a n lar icke desto mindre märka, at
barnen, om de eljest hafwa lätt för at tala,
af sig sielfwa ffola förtälja de historier som
de tycka om, eller sädana, som mast hafwa roat dem, men sadant bör ingalunda
dem paläggas: dock kan man beyena sig
af någon, fom plägar fritt umgås med
barnen, hwilken kan lata marka sin lust,
at höra deras historier,da de ffola wara glade, at fä göra sina berättelser. .Lasta da
icke höra sa nsaa därefter, utan lat barnen
tala, utan at förchalla dem hwad de kunna fela: sedan de blifwit mera wane at förtälja, kan du med all manlighet lara dem
Cz
ba-
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bastå sattet at göra en berättelse, fa at bett
blifwerkart, enfaldig och tydelig, hwilket
winnes därmed, at man betjenar fig af
jadana omständigheter, som bast förestalla
M ti>?g i detz naturliga stick. Hafwer du
siere barn, kunna de efterhand wanjas, at
förestalla personerna, som förekomma uti
de historier de fatt lära: den ena kan wara Abraham, den andra Isac, och sa wi5llni
S a d a n a föreställningar
ffola be
haqa dem mera an någon annan lek, och
wänja dem , at med nöje tanka och tala
om alfwarsama saker, samt göm sa mycket,
at detze historier aldrig kunna utplanas w
tur deras minne»
D u niäste bjuda til, atgiswa barnenmera tycke för Bibliffa, an for andra historier,icke därigenom, at du säjer dem wara
wöckritrr» kL-dtk tr>? de Ut äfweNtyrs icke,
utan pa et satt, at de sjelfwe märka det, lita n at du behöftver. tala dckrom. Laga
fördenssul, at de maga finnahurw wigtiga, besynnerliga och undersame de äro,
samt i alt upfyldte af natmliga malnmgar och en förtraffelig liflighet..
Historierne om Skapelseir, om Adams
fall, om Syndafloden, om Abrahams kallelse, om Jfaes offrande, Iosephs Historia, som wi redan omrördt, Moffs födelse och flyckt, tjma icke allenast at upwacka
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ka barnens nyfikenhet, utan såsom de a'ro
början tit k e l s o n e n , intrycka de äfwen
grunden därtil i deras hjärtan. W i haf' we i en kedja afuiwersama händelser hela
lL.eiigioncn5 inrättning och fortgång med
alt det, som bör förmå ost bäde at tro och
utöfwa densmna. D a Mg förestår alla desta
Historier, kan icke mm mening wara, at
man bör fördjupasig,i kunskaper : de aro
karta, ombytelige och kttnna ej annat an
behaga de grofwaste männiffor. G u d ,
som bäst känner mamnstans hjärta, det
Han Sjelf bildat, hafwer därföre satt
Religionen uti allmanna händelser, at de
- enfaldige, långt ifrän at daraf belastas, sa
Mycket lättare matte begripa och behalla
Sch hemligheter. O m du, til exempel, säger et barn, at det aro tre lika Personer i
Glldomen,- sa kan der wälgcnöN öerka ordasätts hörande och uprepande, behålla
det r sitt minne; men jag twiflar, om det
begriper meningen därasi. Berätta därföre, at d ä I E s u s steg ut af J o r d a n s flod,
Hördes denna röst af Fadren ifrån himmeken: Denne är mm käre G o n , i hNsilken
J a g haftver er gsdr behacf, Honom hörer, och at den Hel. Ande steg ned öftver
Fralsaren i Dufwo-liknelse; sa lärer barnet i denna historia sa tydeltgen finna Treenigheten, at sadant aldrig mer kan glömmas. D e tre Personer ätstiljas dä lätteC 4
ligen
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ligen afderas olika garningar,och det a t w
siar för dia intet mera, an at wisa, det al!a dche tilsammans icke aro mera an en
Gud. Detta exempel gör tilfylleft at bewisa nyttan af historier; ty ehuru de kunde synas göra undervisningen längre, förkarta de den snarare mycket, och aro icke sä
torre, söm Larccknmuz, i hwilken hemligheterne icke aro med nagra händelser beledsagade. Detta harliga underwisningssätt finnes afwen wara dmkadt af de gaml a : det som ^uZultmus förestår til alla okNnnogas underwisning, war icke af honom allena mfördt, utan et allmanneliaen wedertagit Kyrka>zs ZaroMt, och bestod damti, at man g mom historiens fölgder bewiste l^eiigioncn wara lika gammal
med werlden och at Christus war wantad
i det Gamla och regerande uti det Nya Testamentet, hwilket ar grunden til war underwisning i Christendomen. S a d a n t fordrar wal något mera tid och möda, an det
underwisnings-satt mange atnöjasigmed;
men sa winnes ock genom en fullkomlig
kunffap i alla desta stycker, et ratt begrep
om hela keiiAionen, hwaremvtman utom
densama far en otydlig och mörk tanka om
Frälsaren, om Evangelium om G u d s Kyrka och Församling, och om den dygdegrund der Christna namnet bör fästa i wa>
ra hjartan.
Lagg
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Lägg anim hartil de historier jag redan upraknat. Gängen genom röda Hafwet, folkets mistande uti öknen, dar de ato bröd, som uederföll af himmelen, och
drucko watten fom Moses ffaffade, da han
flog med sin stafpä hallebarget. Anmärk
huru underlige» det förlofwade landet Slsf
intagit, da J o r d a n s flod stannade i sitt
lopp och Stads-portarne af sig sjelfwe nederföllo för de belagrande. Gör en naturlig
bessrifning om S a u l s strid med David, och
beratta huru denne utan wapen och uti sina Herda-klader öftverwant den stolte Resen
: glöw icke eller Salomonsara och Vishet; berätta om hans dom emellandetweneqwinor, som twistade om barnet;
menwisa tillika huru han förföll ifrån sm
stora wishet och wanhedrade sig medelst
sittwallustiga lefwerne, som nästan ar en
oundwikelig päfölgd af altsör stor lycka»
Lat Propheterne tiltala Konuugarna
?a Guds wagnar r lat demlssa i detttlkommande såsom uti en bok: föreställ deras
ödmjukhet och ståndaktighet, samt huru
i de kdtt bestandiga förföljelser för det de tält
sannmA. Tala pä sitt ställe om Jerusaems ^orsta förstömlg; wisa huru Templet
dles upbraildt och ben heliga Staden odeZ wgd for folkets synder. Beratta onr Babylomlka fängelset, därest Judafolket greC 5
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to sitt kara Zion, och tala föran km förtäljer om deras aterkomst,'i förbigående om
'kovi», Iuäitks» L^Kerz och Daniels lröjsama händelser. Det ffulle icke eller wam
onyttigt, at lata barnen yttra sia , hwilken af detza heliga personer de mast tyckte
om , da den ena ffulle förklara sig för Ltter, den andra för luäirk och A widare,
hwaraf en liten taffanhosdem kunde upkomma,. som ffulle gifwa deHe historier sa -,
mycket bättre intryck hos dem och. bilda
deras efrertanka. För detta folcket sedermera tilbaka til Jerusalem; lat dem ater
upbygga det som warit förstördt och gör
en angenam malniNg af deras frid och
lycksalighet. Beffrif widare ^rmoekii
Hrymhet och gudlöshet och huru haw dör I
z en falsk anger. Tala om MsLiiäbeern-iL
segrar under denna förföljaren, och om de
sju bröder, som af honom gjordes til Martyrer. Beratta sedermera Iohannis underbara födelse, och tala antw omstandeligare om C h r M födelse: sök M utur EHangelisterna de markwardigaste stallen af
Hans Lchvernes- historia såsom Hans
kärande k Templet da Han war 12 ar
g a m M k H a n s Döpelje, Hans mistande i Qknen och frestelse af djefwulen,Hans
Apostlars kallelse , 5000 mans spisande,
Synderffans ockwand6fe, som smorde
J E s u fötter med en salwa, twattade dem
med
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med sina tärär och tarkade dem med sitt
huswudhar» Förestall widare den S a maritiffa qwinnans underwisande, de>t
blindfoddas helande, Lazari upwackelseifrän de döda, Ehristi inridande i Jerusalem, Hans lidande, död och upstandelse
Mur grafwen,. samt H a n s wänliga umgänge med Larjungarna uti 40 dagar, til
deh de sago Honom upfara til himmelenTala widare om den Heliga Andas utgjutande, Stephani stenande, Pauli omwandelfe och Höfwitsmannen ec»neiii
kallelse».Apostlarnas och i synnerhet Pauli
refor a w afwen mycket behagelige. S ö k
«k något underfamt utur Martyrernas historia och omrör afwen något af de första
Thristnas heliga wandel: inblanda darM de unga Jungfrurs ståndaktighet, EremiternKs stranga lefnad, Kejsarenas och
KMredömets omwandelse samt Judarnas blindhet och förffrackeliga straff, som
an i dM. räcker..
l N a r alla de§e historier blifwa barnen
öeffedeligen föreöragte, ffola de pä et nöjsamt fatt intrycka uti deras lefwande och
späda inbillning hela I^cdgioncnz fölgder
ifrån werkdenes skapelse altmtilwaratider och gifwa dem därom ganska sunda
tankar, som sedan aldrig kunna utplanas.
D efinnaafwen t en sadan historia G u d s
hand altiv uträckt til de rattrognas förswar
C 6
och
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och deogudaktigas straff, och wanja sig
atförKa, huru Gud werkar alt i allom,
och pa et fördoldt satt förer dem til ratta,
som synas mast hafwawtkit ifrån Honom»
Men mail måste i detza historier samla tilhopa alt hwad som kan göra dem behagliga ochpraktiga; ty man bör pä alt satt söka
forma barnen, at finna ».clownen wacker, förtraffelig och ward at alffas, istället de gemenligen pläga- förestalla sig densalna såsom något ängsligt och plågsamt»
Mom den offattbara nytta man hast
wer, at barnen pa sadant satt blifwa unberwiste i sin Christendom;>sa upwacker
jamwäl en sadan historisk grund, som t
Sod tid lagges i deras minne, en lystnad
efter alfwarsama saker: gifwer dem tycke
Orsinliga nöjen och gör, at de med upmarkfamhet höra efter andra historier, som
hafwa någon geme»lffap med dem de förut weta. Men ännu en gäng paminms,
st det icke ma blifwa dem palagt til at afhöra eller minnas de§a historier, och annK
mindre ma darutaf göras- ordentellga läxor; utan deras egen lust måste göra- altsammans. Skynda icke eller för mycket
med dem; du minner likafullt ditt andamal, jamwal hos de allmännaste snillen;
du behöswer allenast lära dem litet i san-der, alt efter som deras egen nyfikmhet
efterhand instnner sig.

)o (
M e n , torde någon saja, h u r u M
man kumm fortaha dche historier pa sa
kfllgt, kart, naturligt och angenämt satt ?
hwarest sinnes wal något Fruntimmer,
det man anförtrodt sina barns underwisning, som kan aöra fadant? J a g swarar,
at iag mft darfore gifwit detta förslag, at
man bör befltta stg om, at utwalja sadana
personer for sina barn, som hafwa wett,
dem man fa mycket möjeligt a r , matte söka at btbrmga detta underwisnings^satk:
detza lara sedan, hwar och en efterffttpund
ratta sig därefter, och de ma hafwa sa tränat
begrep som de wilja, sa aflöper upfostrmgen ändock altid bättre om detta naturliga
och enfaldiga fatt följes.
D e kunna ock under sina berättelser
framMsa Kopparstycken eller Taflor,hwilka föreställa dejza Bibliffa historier. Kopparstycken kunna göra tilfyliest, at r allManhet betjena sig lttaf: me!-> om man hafwer ttlgang at wisa barnen wackra taflor,
-bor sadant lcke eller försummas, emedan
-fargorne och bUdernesstorlekefter naturen
Man mnfwel hos dem göra långt starkare
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Z u r u d e f o r n ä m s t » stycken a f
^?e/A/o»5V skola l t t t r y ^ g s h o s
barnen.

haswe anmarkt, at barn i de första a r m icke aro i stälw, at tala
med något sammanhang; icke darföre, at
de annu ej äga den inbillningskraft och de
allmänna förnufts-grunder, som de framdeles kunna fa ;, utan emedan de ammicke
kanna sa mänga händelser och således ej
hafwa tilfalle> a t anWanda sitt fornuh,
samt destutan för den orsaken ffuk, a t hjarnans ständiga rörelse förhindrar dem, at
följa sina tankar och binda dem tilsammans. Icke desto mindre bör man^nran
«t alt för lnycket stynva med dem? fa småningom wanda deras första förnufts-bruk
hitt
in pä Guds kannedom och öswertyga dem
idaii
om de Chrtstna sanningar, utan at lem- s M g
na dem ringaste anledning tit twiswelsmal.
^ ^
^ t Mn
D a de se någon dö och weta, at halt r dei;
begrafwes; sä fraga dem, om deyne ch k Pch
somnade nu a r i graswen? J a . . Ar han l mai
dä icke i Paradiset ? J o , v?»§eMgen ar k myc
kan dar. H u r u kan han pa en gang wa- i Mor
ra i grafwen ochi Paradiset ? Ha ns hal är V M
r

i paradiset, ock kroppen ar lagd i qrafwen. Hans sjal och hans kropp ä'r da
ei det samma? Nej» S M e n ar saledesicke
död? N e j v ltran kon lejÄier en?innerli«
M r Hl>mnelett. Fråga widare r wiljen
- I ock blifwa salig? J a . Hwad ar det, at
hliswa salig? dar'är , ar s jälen kommer
i paradis, dä man dör». Hwad ar dä
döden?' der ar ar fjalen öswergisicver
kroppen och denne bltsswer rik Mllll.
begär icke, at barnenstraxtssola
förmas tik sadana swar> ehuru jag matte
saja> at mänga barn af fyra. ars ålder swara-t miA saliuwa: jag föreställer mig hos
manga. et trangare begrep ^ som fordrar
mycket längre tiv> och man far da lof, at
Man otalighet afbida sadant annu i nagra
Nar du, tik exempel, wisar barnen et
hus, böra de wänjas at första, det et sädanthus af sig sjelf icke kan wara upbyat:
sag dem,at tegelstenarne icke H afwa ko mit
^ uran at någon burit dem, och wisa
>em afwen huru Murkarlarne arbeta. Lat
em widare affada himmelen och jorden,
ch det förnamsta svin Gud dar ffapat til
wnniffans nytta, Förestall dem, huru
mycket farligare och bättre werlden ar
Wrd,^ an et hus, och fräga dem om dm
sck ma wara gjord af sig sjelf? Nej, ingalun-

lunda, utan Gud hafwer bygt densamma
med egen hand.
Fölg i början den Hel. Skrifts larosatt:
gör alt, hwad du dem/örebringar, be^ripeligt igenom listiga asmälningar. Föreställ G U D sittandepa en Thron med ogon
klarare ät? solenes stralar och genomtrangligare an en ljungeld: Heffrif Honom med
talande röst: med oron, som höra alt: Händer, som upbara hela werlden: armar, som
altid a'ro uplyfte at straffa de ogudaktiga
och et ömt och Faderligt hjärta, at wilja
göra dem lycksaliga som alffa Honom.
D e n tid ffal wal komma, at du narmare
far utföra denna uuderwismng. Gif akt
uppa, i hwad mon barnets begrep Mager
och gör försök pa flera stallen, til at utröna
hwarigenom de höga sanningar bast kunna
mpraglasi dch hjärna. S a g aldrig något nytt, utan at st?axt'lgöra barnet hemma darnti genom nägonZbegripelig liknelse.
Fraga tik exempel, om det haldre Dulle'
wilja dö, ai^ försaka Christum? det larcr
swara: J a - Far da fsrt: men stnllen A
at komma i
tror barnet sig wara behjartatnog at göra
sadant: N a r du da wi! lata det första, at
wi tttom nåden alsir.tek förmå af otz sjelfw a ; sa winnes ingen ting därmed, at duas-

«nda fram säger, det näden ar otz nödwandig, til at kunna sörblifwai trone: Barnet förftar icke detza orden, och om det an
wanjes, at saga dem efter, utan at fjelf
begripa sitt tal, sa har du darföre ej hunnit längre. Hwad bör du dä göra? Förtälg barnet den hel.
Historia; beratta huru han förtröstade pä sig sjelf och huru högmodigt han utbrast l desta orden:
O m jag an ffulle dö med dig, sa ffal jag
dock icke försaka dig; om an alla förargades i dig,^ sä ffal jag dock icke förargas»
Beffrif darpa hans fall; hum han trenne
Wnger förnekade Christum och huru en
Tjensteqwinna kunde injaga fruktan i hans
)jarta. S a g widare hwarföre G U D tilstadde honom at blifwa sä swag och tag liknelse af et barn eller en sjuk, som icke"förmår gä allena, och lat barnet första, at
wi altid behöfwa föras af G U D , likasom
en Amma förer sit barn; sä kan du pa sadantsattgöra nadenes hemlighet begnpelig.
Den swaraste sanning, at begripa för
mn, ar.at wi hafwe en sial, som ar långt
'dlare an war kropp. Man wanjer barlen frän de första aren, at tala om sm
Ml, och man gor daruti ratt; ty anffout
X ftelfwe lcke första detta talet, börja de
nraf atmil-stone at fa en oredig tanka om
unadm imchM kropp och sjal, kils de en
gäng

O
Sang bättre kunna den begripa. S a stadelige alle förutfattade menmgar i barkv
domen aro, da de leda til Mlfarelse, sa
nyttige aro de, da tanke-kraften därigenom wanjes til sanning, til dest förstandLt af riktiga grunder en gäng Iinner komma den til yjelp. Men man måste ock widtaga et wWt och riktigt öfwertygelses- fatt,
och huru ffal sadant ste? Icke sa, at man
leder en M g flicka in i en djupsinnig
lolopkie; ty detworedetsamma någon kunde göra; utan man måste atnöia sig, at
fa mycket möjeligt ar, göra hanne klart
och begripeligt alt det hon hörer och sjelf
Sageligen talar om.
Hwav hannes kropp widkommer, sa
känner hon den altför wal: hon ar wid alla tilfallen mon om> at smickra och utsmycka honom och göra sig honom til/n
Afgud. Det ffulle anses- för högmalsHrott , at wilja sattja den samma hos hanne i förakt, i det man wiste at hon agde i
sig något annu adlare.
Fraga fördenfful et barn, hös hwitket förståndet redan begynt werka, om det
är dest sjal som ater? skulle det icke ftvara
sä ratt; sa knota icke daröfwer,^ utan sag
helt saktmodigt, at själen icke ater, utan
at det ar kroppen, som ater och som liknar
de ossaliga djuren» Hafwa djuretl något
wett

Gett elker Lärdom? N e j , larer barnet swaM ; men de ata, far du da fort, fastan de
Äw uta» wett, således finnm I j u , at
det icke ar wett och sjal som ater, utan at
Jet ar kroypen, som tarfwar spis til sin
soda/ det ar den som gar, den som sofwer, och sa widare. Men hwad gör dä
Hälen? hon dömmer om all ting, kon ar
kunnig om alt, hon alffar wista saker och
'hafwer en styggelse til andra. Lägg harlil likasom under en lek med barnet: S e n
^ detta bordet? I " . , I kannen det MeW?' J a . I sen wal, at det icke ar gjordt
såsom denna stolen? I w e t e n w a l , at det
m aftra och icke afsten, såsom denna spisen? J a , lare»' barnet swara.Gack sedan icke
ej längre, om du ekmarker vä desiögon och
detz tal^ at detza sa enfaldige sanningar
Uordk något intryck ps. dch eftertanka.
Fraga da widare : men känner detta bordet E d e r ? M skak se, at barnet larer le at
M sadan fraga; det skadar icke, far andockfort: hwilketdera haller mera af Eder,
antingen detta bordet eller denna stolen?
barnet larer annumera ffratta.. Widare:
detta fönster bejkedligt? försök, at gä
annu längre och fraga r swarar denne doc«
ka Eder, da I talen hanne til? N e j ;
hwarfore lcke? har hon icke något för°- N c j

i?aswcr hon icke; h o n

ax da e/sabessaffad som I , efter I kannen

nen hanne ; men hon icke Eder ? men fedan I blifwit död och begrafwen, bnfwen
I icke da såsom denna dockan? I s ; , I
kannen da ingen ting mera?.Nei; I kannen icke mera igen någon manniffa? Nej;
och Eder sjal ar da i Hrmmelen ? J a ; Skal
hon icke dar se G U D ? J o wzfierligen;
men hwarest ar nu dockans sja!? du stal
se, at barnet larer swara dig med löje, eller åtminstone lata första» at dockan icke
haswer någon sjal»
P a sadan grund och genom sadaue sina
omstvep, anwande wid siera tilfällen,.kan
du småningom wanja barnet at tilaana
kroppen det honom tilkommer och själen
det, som as hanne hafwer sitt ursprung,
allenast du icke obetänksamt blandar ihop
wista werkningar, som höra kroppen och
själen gemensamt til. D u måste ga förbi
de finare omständigheter, som kunna förwilla desia sanningar, och atnöja dig, at
wal förebringa de mal, ywaruti atffilnaden imellan kropp och sjal tydeligare finnes utmärkt. M a n kan ock til afwentyrs
raka för sa ofatta snillen, som oaktad al!
god upfostran, icke ratt kunna b eg rya
dcha sanningar: men utom det, at manaen ofta klart nog fattar en sak, utan at
fä tydeligen kunna uttrycka den samma;
A ser y M G U D bättre, an wi, i manNt-

ttissans sinne/ hwad Han där Nedlagt til
förståndet af sina hemligheter.
Hwad de barn widkommer, som wisa
prof af widsiraktare begrep; sä kunna de
efter den snilles styrka de aga och utan at
ledas in i altför i>kiiolopkiffa ttuciier, latteligen underwisas, huru det bör förstas,
at de saga: G U D ar en Ande och deras
sjal afwen en Ande. J a g haller före, at
det basta och kartaste satt,at komma dem at
begripa G U D s om sjalenes andeliga wasende, ar Ät förehalla dem den atstilnad,
som ar imellan en lefwande och en död
Manniffa: den ena bestar af en blott kropp;
hos den andra ar kroppen med andan förenad. Widare böra de fa lara, at det,
som kan hälla et förnuftigt tal, ar mycket
fullkomligare an det, som allenast äger en
ffapnad^och rörelse. Anmärk sedermera
genom ätffillige ^ exempel, at ingen kropp
aldeles förgås, utan blifwer allenast uplöst; således faller et trä, sedan det upbrunnit, i affa eller gar up i rök. Kan
Ha det aldrig förgas, som l sig sjelf intet
annat ar an en affa, hwilken hwarken kan
terwailda at wara til. Kroppen kan dö
det ar, Han kan ffilja sig ifrån själen oä,
hlchva til affa; men sjaleit ffal lefwa ewinNerliga; ty hon kan M d tankff.
Ve,
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D e , som aro satte til barns underwis-!
ning, böra sa mycket möjeligt ar, utreda
för dem dejza kunffaper, hwilka laaga gruii l
den til hela KeiiZionen, och anstont de icke
ffulle komma med dem til ratta, matte de
dock,längt ifrån at ledsna wid deras tränga och tröga begrep , Hoppas, a t G U D
warder d M gifwandes en inwartes uplysning. En saker och bepröstvad wag, at
styrka barnen i denna kunskap om stllnaden imellan kropp och själ, haftve wi afwendamti, atde tilhallas, atialla sina
sede-öfningar förakta den förra och bara
högaktning för den senare. Beröm de undmvisningar, som nara själen och ffaffa
hannes tilwaxt, och satt altid stort wärde
pa de höga sanningar, som upmuntra hanne til dygd och wishet; men tala däremot
med förakt om wallnst, granlat och alt det,
som gör kroppen läcker och weklig, och lät
barnen första huru högt GUDödyrkan, et
ärligt namn och et godt samwete böra stöttas
emot ringa och gemena nöjen. I sadant
tankesätt hade de gamle Romare, utan at
tala om kroppens och själens egenskaper,
inplantati sina barn, atde borde förakta
sin kropp och upoffra den hel och hällen
för sjalenes nöjen, ywilka bestå i dygd och
ckra. Icke allenast de förtlamare, utan alt
folk i gemen, föddes hos d."m til mattelighet, owAdughet, förakt för lifwet och endast
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dast strafwande efter ära och wishet. J a g
talar har om de gamle Romare, som lefde innan med Rikets utwidgande deras
enfaldige seder hunnit blifwa andrade och
fördarfwade.
M a n ma icke hälla omöjeligt, at genom
ztpfoftran kWna gifwa barnen sadane förutfattade jneningar» H u r u mänga satser
finne wi icke,ar wanan har förmatt inGra
ibland ost, twartemot all förnuftig tanka?
såsom til exempel: Enwiges kamp, hwllken ar grundad pä en falsk sats om heder»
Ingen har pä någon förnuftig grund, utan af blott inbillning och utan widare eftanka kunnat antaga en sadan sats til sin
heders försmår, at man borde gifwa sitt
lif^til spillo och at hwar och en som bar
warja, borde lefwa i beständig fara. Den,
som icke wistte af någon handel, kunde
hwart ögnablick wanta sig den med folk,
som under någon förewanning wille söka
lagga in heder med flagsmal. M a n kunde med all sin äterhallsamhet och ehuru
man sökte sig förklara, likwal utan at förlora sin falffa heder, ywarken sjelf undwika handel eller neka den första, som hade
lust at sla§,at waradeH secunci^nc Hwab
myndighet Har icke fordrats, at kunna afffaffa och utrota en sa grufwelig sed? de
Romare som wi r e d a h a f w e omrördt,
och
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och för deras tid
, hade i deras
I5,epubliker8 Wals
upfödt sina barn til
förakt för yppigk och wallust: de hade
lardt dem, at ara war det enda, som förtjente at hallas i twarde: at de sielfwe icke
söka at besitta rikedomar, utan öfwerwinna de Konungar, som dem besutto, och at tro det ingen kunde blifwa lycksalig, utan genom dygden. Detta sinne
hade sig sa inritat i deras k-cpublikci-, at
de til följe af det samma, som war sä stridande emot de öfrige Folkslagens satser,
hafwa utrattat otroliga saker. D e mänga ivlÄrr^>e>8 och Aere de första Christnas
exempel af alla stånd och aldrar, wisa otz
at den hel. döpelsens nad,med tilhjelp afen
god upfostran,kan göra mum! långt fönw
derligare intryck hos de trogna, at förakta alt hwad kroppen tilhörer. S ö k för
denfful, pa alt behageligt satt och med de
begripeligaste liknelser öfwertyga barnen,
det war kropp ar likasom de offaliga djuren; Men at war sjal däremot liknar sjelfwa Änglarna. Tag liknelse af en Ryttare, som stigit til hast, den han styrer, som
honom behagar : sag, at själen är i anseende til kroppen, säsom Ryttaren i anseende til hästen, och föreställ fluteligen hum
eländig och olyckelig den sjal a r , som låter
styra sig af kroppen, hwilken såsom en
wild hast pa M e t kastar hanne nid i af
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gmnden^ Anmärk widare, at krox
fägring ar et blomster, hwilket Utb.^^^
sig om morgonen och om aftonen ar förwisnadt och trampas under fötterna: men
at sialen ar en afbild af G U D s oförwanstekga härlighet, och at hännes
anstalter aro sa mycket forträffeligare, som
de med wara grofwa lekamliga ogon icke
kunna ses,såsom wi se alt annat, som pä
/orden ar forwandling och förruttnelse underkastadt. At öfwertyga barnen, det
mänga wigtiga saker g i f w a s , dem wi
hwarken med ögon eller oron kunne förmmma, kan du fraga dem: om de icke finn a , at den eller den person ar ratt beffedettg, och at en annan äger mycket förstand? sedan de swarat:
sa fraga widare: men Hafwen I sett hans bestedlig^!?ad fara har densamma? hafwen
I hördt hanna? göx hon mycket buller?
Haswen I kant Hanna, ar hon kall eller
warm? Barnen lara le sa wa! at de§e
frågor, som om en wille göra dylika anMende någons snille: de lara högeligen
förundra sig, om man fragar hwad fara
len ande hafwer, eller om den är rund e5
ler fyrkantig och pa sadant satt kan du läta dem första, at de werkeligen kanna saker, som hwarken kunna ses, höras eller
widroras, och at sadane saker aro andelige. Men sadant stags ta! bör med mycken
war-

warsamhet brukas för unga fruntimer,och
jag anförer bet har endast i anseende ti!
dem, hwilkas tal och nyfikenhets kulv
ila gifwa dig anledning angöra fadana
frågor; ty man måste i alt lampa sig efter
deras begrep och förnödenhet.
Hall deras snille inffrankt det masta
du kan, inom de allmanna gransor, och
lar dem, at deras kön mattesträckasin
blygsamhet för wetenffaper nästan sa långt,
som sin granlagenhet och afffy för laster.
Dejzlikes bör du laga, at inbillningen
ma komma förståndet til hjelp, at göra
dem en behagelig målning om dekeliAiom
sanningar som wär kropps ögon icke kunna se. Den Himmelffa härligheten mätte
afffildras för dem sådan, som.jok-mnes den
sama beffrifwer: tararne aftorkade afallas
ögon, ingen död, ingen grat, intet rop
eller någon wärk; alt det onda ffal hafm
m anda och en ewig glädje ffal wara ofwer de saligas hufwud, säsom watnet ö^wer ene manmssos hufwud, som ar pti
hafsens djup. Beffrif det himmelffa 1crulalem, hwars S o l G U D sjelfffal WM
och göra dar dagar man anda: en fridsens flod, en förnöjelses-ström, en lifsens
Mllaffal wattna det samma och alt bestå
af gull, pärlor och adla stenar. En sada»
afmälning faster wal barnets sinne wid de
ut-
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utwartes tinq; men sedan det däraf först
bliftvit rördt til upmärksamhet, betjenar
man sig sedermera af de medel jag förut
omrörd!, at föra deras tankar tilbaka va
andekga saker.
Gör fluteligen den anmärkning, at wi
har nedre mtet annat are, an wandrinasman l et wardshns eller under ettalt, at
war kropp ffyndar til sin förruttnelse,
hwansran han allenast i fa är kan hallas
ttlbaka; men at sialen stal upfara til sitt
Fädernesland r Himmelen och dar lefwa
et saltZt l;f ewtnnerliga. O m barnen kunna waiyas, at med nöje betrakta dcha höga föremal och i stöd af en sa härlig förhoppning döma om saker i allmänhet- sä
har man oandettga swarigheter därigenom
Widare haller jag före, at Uvstandelsen med alt eftertryck ma warda barnen
forehallen. Underwlsa dem, at naturen
c
allmän ordning,
som G U D utt sitt werk fastftält, och at
underwerken aro lfran dcha allmänna
8^0, undanragne: at det faledes ej kostar
G U D mer, at gora hundrade underwerk,
W , at ga ut ur din kammare en fjer^ c t ö r r , an du ar wan. P ä m m
^ V / ^ e r m e r a , huru
bliftvit uvwtikt lfran de döda, samt huru Christus
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upstätt ur grafwen och uppenbarat sig för
sa mänga maniliffor i fyratio dagar. Bewisa dem ock andteligen,ar det ej kan wara
swartsörden,som ffapat männiffan, atater
omffapa hanne, och glöm darwid kke liknelsen om sades-kornet, hwilket utsås i jorden och förruttnar, at det ä nyo ma upkomma och föröka sig.
I öfrigt ar det icke angelagir, atlära
barnen denna sedo-läran utantil,^ såsom
de lära LareLksicn. Et sädant laro-sakt
ffulle til intet annat tjena, än at wända
Religionen i en twlingen läxa eller åtminstone i et ledsamt bruk. Underhjelp^ alle«
nast deras eftertanka och kom dem va wägen, at af sig sjelfwa finna desta/anningar; ty därigenom blifwa de dem lanqt angenämare och taga fastare rötter. Nyttja
afwen all den anledning de gifwa dig, at
utreda hwad som ännu förekommer dem
mörkt och otydligt. Men se dig wäl före,
sa ofts du talar om detta lifwets förakt, at
ditt egit upförande ma intyga, at du talar
upriktigt. Exempel aga en otrolig werkcm
pa otz i alla aldrar; men uträtta i synnerhet all ting hos barn. D e t roar barnen
oförliknelige», at härma efter hwad de se
hos andra, fastän deras ringq ofning gös
deras efterapande fwart. Ännu mera:
sä widg de af sig M f w a icke ars i ständ,
at

a t W a et ratt omdöme om saker; döma de
därom långt haldre ester deras upförande,
som något förebringa,, än efter de stal,
hwarmed deste kunna bestyrka sitt tal.
Sjelfwe garmngarne hafwa ock lältgt mera
eftertryck med sig, an orden; darföre om de se
någon göra twäremot det han larer, wanja de sig, at anse Religionen, såsom et
wackert bruk och dygden såsom en inbillning, hwilken aldrig kan werkstallas.
Tag dig aldrig den frihet, at i barnens narwaro ffamta med saker, som hafwa någon gemenffap med Religioneiu
Man kan roa sig ät någon enfaldig männi^as andakt, eller le darat, at hon radftagar sin Bigt-fader och tro, at sadant
mgen ting hafwer at betyda. Men en bedrager sig högeligen; ty den minsta omständighet ar af wigt i detta amne. M a n
bor aldrig tala om G U D , eller det som
ängar H a n s dyrkan, utan en wördnad och
aMersamhet, som wida ar ffild ifrån en
sadan frihet. Hall dig altid inom anständighetens jkrankor; men i synnerhet wid
sadana tillfallen. M a n ser ofta, at de som
med största granlagenhet i akttaga anständigheten i werldflig måtto, kunna wara de
aldragroftvaste i sitt upförande i Religions-saker.

S e d a n du fött barnet pä de betraktelser, som leda, at kanna sig sjelf och at
kanna G U D ; sa lägg därtil de Historiska
händelser, om hwilka det förut blifwit underrattadt, sa lärer det af en sädan blanning fa et kärt begrep om hela Religionen.
D e t lärer med nöje finna hwad gemenffap
detze betraktelser äga med mannisto-siagtets Historia. Det mätte haswa erkänt,
at manniffan icke haswer ffapat sig sjelf:
at hannes sjal ar G U D s beläte, och hannes kropp med alla sina förträffeliga lemmar af en Gndomelig magt och konst sammansatt, och lärer derutaf genast föra sig
til minnes skapelsens Historia. Sedermera matte det besinna, at det är södt med
en naturlig böjelse twärt emot förnuftet; at det låtit förföra sig af lnstar och öfwerilas af wrede, och al detz själ emot alt
förnuft låter fläpa sig af kroppen, likasom
en yr häst ritar ut med den som rider pä honom, i stallet at dest kropp borde styras af
själen. Orsaken til denna ordning finner
det igen i Historien om Synda-fallet, och
af denna Historien far det äter anledning,
at wörda Frälsaren, hwilken har förson!
manniffan med G U D : och häruti ligger
grunden til hela Religionen.
P a det barnen sä mycket bättre matte!
Christi hemligheter, H a n s garmn-
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ningar och länk; böradeafwen förmas, at
läsa Ewangelisterna, och i god Lid beredas
atlasa G U D s ord, likasom de beredas ^
at i de!! Hel. Nattwarden anamma Chrlsti
lekamen och blod. Försumma icke, at flitigt gä igenom de stallen med barnen, pä
hwilka I E s u s lofwar, at uppehalla fin
Kyrka och Församling och leda sina barn pä
samnngenes wag. Lar Flickorna för all
ting den rena och mattekga wishet, som
P a u l u s omtalar och inplanta hos dem
en fruktan för alla nyhets-snaror, til
hwilka deras kön af naturen ar sa benagit: intryck hos dem en helsosam afffy för
alla beiynnerliga satser i Religkonen: förestakkdem denHimmelffa fullkomligheten och
underbara tuktan, som regerade ibland de
första, Christna, och kom dem^at blygas
för war efterlatenhet och sucka efter Ewangelii renhet: men beflita dig i synnerhet om,
at ffilja längt ifrån dem all inbillad ffickelighet, at obeffedeligen^tadla och mönstra.
W a r darföre omtankt, at ställa dem
Guds ord och den forna werldens stora
exempel för ögonen; men pröfwa tillika
deras laraktighet och tros enfaldighet. Tala för dem om G u d s Kyrka och Församling, och wisa dem hurledes hon efter de
löften hon unfatt i Evangelio, oaktat alla
anfattmngar och omwaxlmgar i sa
D 4
män-

!

8o
G ) o ( G
mänga hundrade ar intil denna dag blifwit beständande, hwilket ögonffenliaen
bewiser, at Gud fullbordat sina Nådelöften. O m du allenast ratt grundar ungdomen i ödmjukhet, undergifwenhet om
afffy för all misttankt söndring i laran; sa
kan du med mycken nytta förestalla dem
hwad stor fullkomlighet ligger i G u d s Lag,
Sacraraenternas instiktelse och de -afGud
besalte Christeiwoms öfmngar» Det ar
wäl icke at förmoda, at alla barn,afhwad
art be wara m a , ffola fatta denna underwismng i hela sin widd; men jag anförer den dock darföre, at man efter tid
och omständigheter ma kunna betjena
sig daraf för dem, man hafwer at undcrwisa.
Widffepelsen, som hos könet wisierligen ar at befara, utrotas aldrabäst genom en grundelig underwisning, hwilken,
ehuru den bör hafwa sina wiM billiga
ftrankor och wara wida skild ifrån alla be
Lärdas
likwalmåste ga längre, a»
maiz i allmänhet tror. Mangen inbillar
jtg aga all nödig kunffap, som twärtom
ar sa okunnig, at hau icke en gäng marker hwad honom fattas til at kanna grunden af sin Christendom. Aldrig bör något inblandas i trones saker, eller Gudaktighetenes utöfning, som icke är tagit u5ur GudS ord cher åtminstone icke strider

dar-
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däremot. D M k e s måste barnen pä et
beskedligt satt Warnas för witza mitzbruk,
som nu aro sa allmanna, at de snart ffulle tagas för/rycken i war Kyrko-ordning:
och for at mtt kunna taga sig för dem tillvara, måste man ga tilbaka til deras första ursprung, at lckra kanna deras instiftelse och det bruk de förste Christne hafwa
giordt därutaf,
llnga fruntimmer, som af naturen aro ganffa lattrogne, bora darföre wanjas,
^ lcre sa latt taga an witza historier
eller hälla sig ttl en wist stags andakt, som
en obetsnksam nit ofta införer. Basta
sattet, atlara dem hwad de böra tanka om
jadana saker, ar,at icke lasta och tadla dem,
P s t de ofta : en god afsigt blifwit in/srde och således snarare bora hallas i wördmng^utan at allenast bewisa, det de icke
aga någon ratt grund. Twartom måste
de lftan första början wanjas, at fatta
Chnstendomen l sm ratta renhet och enfaldtghet. Därefter kunna de sa småningom beredas.emot wilfarelser i KLligionen, hwllket ar sa mycket nyttigare, som
man dagekgen rakar uti sallffap med man-'
mjkor, hwllka lcke allenast sielfwe aro inMa egna meningar, utan afwm
^ toka at bnnga dem ut ibland andra.
D 5
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Det är afwen nyttigt, at barnen ibland
fa höra talas om döden, och wanias, at
utan rörelse kunna se et bartacke, en öpen graf, sjukt folk, som kampa med döden, afwen dem, som redan aro döde,
om sadant kan ffe utan at gora dem M
mycken förffrackelse»
M a n ser med största förargelse, atmycket bäde klokt och Gudftukttgt folk icke
kunnatankapadöden utan rysning: mannan bleknar bart, om han finner sig sjels trettonde wid et bord, eller da han Haft w W
drömmar eller sett et salt-kar flas ^omkull.
ÄLisa barnen orimligheten och darffapen
af all sädan fruktan och inbillad aning,
som intet annat ar, sn engroflemning«f
hedendomen. E t fruntimmer kan wal icke hafwa det tilfalle, at wisa sitt mod, som
en Mansperson; men bör likwal icke wara det förutan. Raddhogan är allestades
i förakt och hafwer altid ilaka pafölgder;
darföre böra fruntimren kunna sta emot
alt falsst buller , wara orörliga emot
wista oförmodade farligheter, aldrig grata
eller försträckas, om de dartil icke hafwa
detz större orsak, och afwen dä, bör deras
dygd göra sa mycket, at de kunna bega lig»
S äsom Christen ar ingen tillåtit at wara
radd, hwad kön det ock wara ma;, w
sjelf-

sielfwa sialen af Christendomen, at jag sä
mä tala, wisarsigi et förakt för detta och
et begär efter det tilkommande lifwet»

8.
Underwifmng uti Tio Guds Nud^
Sacramemerna och B ö n e n .
^ e t förnamfta, som ständmt bör ställas
S barnen för ögonen, ärDen, som tron
begynt och fullkomnat hafwer, hela
xionens medelpunkt och pä den wi endast
förtröste, J E s u s Christus. J a g wil icke
har namna, huruledes de böra underwisas
om hemligheten af Cbristi Mandoms am
nammelse; sädant ffulle föra mig för längt,
och wi hafwe nog böcker, som grundeligen
wisa hwad de i den delen böra fä lära»
Men sedan grunden blifwit lagd, bör Christus ställas den, som underwises til etmönochefterdöme, hwarefter alla des tankar
och gärningar böra rättas; emedan Han
darföre antagit en dödelig lekamen, at
iomHan wille försona ost med G u d , sa
ffulle Han därjämte lara ost lefwa och dö/
da Han i sitt kött, som liknat wärt kött,
D 6

wist otz alt kwad wi Söre tro och göra.
Dock icke sa, at man hwart ögnableck
jämnför barnets tankesätt eller göromal
med Christi lefwerne, hwilket ffulle blifwa
ej mindre beswärligt an obetänksamt; u;
tan man mäste allenast wanja barnet, at altid anse Christi lesnad, såsom et exempel
för otz, och Hans ord såsom wär lag. Utaf barnets ord och gärningar finnes nogsamt, huru man bor ställa sitt tal: wisar
det sig otaligt öftver något, som kan förekomma mindre beqwämt, sä för det pa ätankan om Christo, som för ost blifwit
kortzfäst: kan det ^ icke finna sig i något
ledsamt arbete, fa pamill det at IEsus
Sjelf warit arbetande för war ffull: ästundar det heder och beröm, sa tala om
den hädelse och smälek, som I E s u s har
mast ursta: kan det icke komma öfwerens
med dem, som aro i dctz sällffap; lat det
allenast besinna huru I E s u s umgats ;v.ed
destörstasyndare och ffrymtare;wisar detnagon bitterhet, sa föreställ IClum, såsom den
där afled pa kortzet jämwäl for deras ffuld,
sommördadeHonom: intages detafen mindre anständig glädje, afmala den stillhet
och saktmodighet, som gjort hela I E s u lefwerne sa jämt och alfwarsamt. Laga ock
ändteligen at barnet, som oftast ma föreställa
sig hwad I E s u s wäl skulle tänka och säga
om wart umgänge, wara tidsfördrif och
wam

wära alfwarsamaste syAor, om Han ännu wore synlig midt ibland oj?. Huru bestörte ffullewi icke blifwa, kan du säga,
om Ha»: pä en gäng wiste sig midt ibland
A , just da wi ärestaddei yttersta glömsto af Hans orv? men detsamma händer
zu hwar och en af oS i döden och alla människor pa den owGa stunden, da yttersta domen warder kommandes. Wid detta tilfalle bör du beffriswa hela denna
werlds byggnadens undergång, solens förmörkelse, stjernornas nedfallande frän
^
förs "
lars ffakning. Med hwad ögon, kan du
lagga dartil, böre wi da anse denna himmelen, som betacker ost, denna jorden, som
bar oy, desia byggnader, som wi bo utt
och alt det o f r M , som omgifwsr 06, medan de aro arnade,atförgas i eld?förestall
sedermera grafwarna öpnade och de döda,
som ffola fä igen öfwerlefworna af sina
kroppar: JEfum, som ffal komma ned i
ffyn med stor härlighet: den öpna boken, i hwilren alla wara hemligaste hjärtans tankar ffola wara upteknade: domen,
som öfwer alla tiders flägter ffal affuimas
for alt folk: den ära, hwarmed de rättfärdige ffola bekrönas och blifwa ewinnerllgen regerande med HERranom JEsu
Chnsto, och andteligen den sjö af eld och
D 7
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swafwel, den ewiga natt och förskräckelse,
den grät och tandagnisslan, som stal blifwa de otrogna och fördömda sjalars plaga i helfwetik.
Försumma icks eller, at grundelrgen
uttyda de Tio Budorden. Uprepa ofta,at
bokstafwen dödar, men Anden ar den, som
gifwer lif, det ar, at blotta i akttagandet
af en utwartes dyrkan är onyttig och ffadelig, om den icke inmattes upliswas af
karlekens och Gudaktighetenes Anda:uttyd detta språket och gör det begripeligt:
wisa, at Gud wil wara hedrads hiartat
och icke med lapparna: at de utwartes bruk
tjena at upmana oh til Gudstjensten; men
at de sjelfwe icke ars någon Gudsyen^,
utan at den hel och hallen bör ffe inwartes, emedan Gud wil wara tilbeden l andanom och sanningens och at w i af allo
hjärtastolealEa honom, liksasom i hela
Naturen intet annat funnos, an Han och
w i : at Han icke betarfwar wara ord eller
bugande icke eller wara penningar, utan
atdetar ost sjelfwa, som Han fordrar af
otz: at wi icke allenast böre Höra hwad Lagen bjuder, utan afwen gora det fa, at
widarutaf kunne hämta den frukt, som
Lagen med sin befallning pasyftar, samt at
det således ar ingen ting, at biwlsta Gudstjensten, om det icke ffer för at förena G
med I E s u , som ar mgifwen for ch och
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Ma war upbyggelse uti alt det som bewiser
Hans uposrande för wära synder. Sluta
med det språket, at icke alle, som ropa HErre, HErre, ffola komma i himmelen^ och
athwar och en, som ej af upriktigt hjärta
den, gör Christendomen allenast til en
bedragelig inbillning bade för sig sjelf och
andra.
Skrid widare til Sacramenterna.Iag
tager för afgjordt, at du redan förklarat
de bruk och Ceremonier, som därwid förelöpa, alt eftersom de i barnens närwaw
blifwit förrattade, fäsom förut ar sagt. P a
sadast/ätt kunna deras afsigt och andamal bättre föreställas samt huru stort det
ar, at wara en rätt Christen; men huru
stamligt och bedröfligt det ar, at wara såsom de måste denna werldenes Christne. Uprepa ofta det^ förbund, de hafwa ingått i
Döpelsen, da de afsagt djefwulen och alt
hans wasende, til atwisa, det werldenes
exempel och grep, långt ifrån at wexka något pa ost, snarare böra göra os; mitztankt
alt hwad jom flyter ifrån en fa förhatelia
och förgiftig kalla. Föreställ med Apostelen Paulo denna werldenes förste, hwilken upwäcker i männiffans hjärta allehanda häftiga begär efter werldstig ära, lust
och rikedom» Denne stat, kan du saja,
hörer
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hörer ännu mera djefwulen til, an werlden
och är et fafängeligt ssädesvel, för hwilket
en Christen icke en gang bör öpna sina ögon, mindre sitt hjärta. Det första stea,
wi göre i war Christendom,^ är at uti Dopeisen afsäga all werldflig stat och prakt: at
sedermera aterkalla werlden oaktat det heliga löfte man gjordt sin G u d , det ar lika
som et affall ifrån den ratta laran- Lägg
härtil huru wi böre trampa under fötterna
alt werldenes ogrundade förakt, förfma'delse och gudlösa begabberi; emedan sadam
befäster oH til J E s u Christi.stridsmän at
strida emot alla desia fiender. I E s u
tjenare, kan du saga/hafwa med sina handers palaggande hardat otz emot förföljelsens swaraste smstöter, och märkt otz med
det Heliga kofzteknet, til at wisa det wi böre korstfästa ost sielfwa med Christo. Wi
!ide wal nu mera icke sä härda förföljelser
som pa den tid, da de blefwo astifwade,
som icke wille affäga Cvangelii lara; men
fä aterwänder ändock icke werlden, som
altid är sig lik, at pa et mera oförmarkt
sätt förfölja GudaMgheten; hon utställer
snaror at snärja hanne; hon förtalar och
bespottar hänne och gör desi utöfning merendels i alla stånd sa swar, at wi äfwen midt
i Christenheten, därest den Christna laran
af Högsta Magten understödjes, löpe fara
at Nygas för Christi namn och hans lefwernes efterfölgd.
Gör
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Gör en eftertryckelig föreställning om
den lycksalighet wi age, at gen om den Hel.
Mattwarden blifwa inforlifwade med
Christo. I Döveisen gör H a n oA til sina bröder, och i Nattwarden til sina leM
mar: likasom H a n medelst sin Mandoms
anammelse gifwit sig at det mannissliqa
siagtet i allmänhet; sa meddelar Han sig
l Nattwarden medhwar och en rawtrogen
synnerhet, hwilket är en naturlig fÄqd
afHans Mandoms anammelse. I a l l a dcha
hemligheter ar en werkelig sanning: I E sus giftver sin Lekamen afwen sa sanfardez ligen, som Han den tagit; men det ar at
göra sig saker pa H E r r a n s Lekame?^ at äts
af J E s n lifgifwande Lekamen, utan at
lefwa efter H a n s Anda; ty han fager Sjelf:
den som mig m e r , han ffal iefwa genom mig.
Men huru olyckligt ar det icke, kan
du widare saga, at wi ständigt behöfwe
syndernas förlåtelse, hwilket bewisar at wi
ftafwe syndat, sedan, wi genom Dopet blifwit Guds barn. Nnstont denna yimmelsta magt, som öfwas pa jorden och som
Gud satt i Predikoämbetets händer, til
at efter omstandiaheterna lösa eller binda
syndare, ar et oförlikneligt prof af H a n s
wi dock batwa af
fruktan, at mijzbruka dcha G u d s Näde^-gäsi
wor» D ä wi anse Christi Lekamen och
Blod
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Blod såsom de rättfärdigas lif, styrka och
hugswalelse, böre wi hafwa en brinnande
s t r ä , at dageligen kunna nara ofi af denna spis; men da den anses, såsom en lakedom för kranka själar, böre wt önffa otz,
at aterwinna sa fullkomlig hälsa, at mgen
stukdommera wore til befarandes. ^ bada fallen blifwer behofwet af H E R r a n s
Nattward ganffa stort; imen det wore
högst olycksaligt, at af hela war lesnad
göra et beständigt och förargeligt omlopp
ffränsynd til bättring och ifrån battrmg
kil synd. Med Nattwardsgang ar sakdes mgen annan afsigt, an omwandelse ech
bättring, eljest stulle aflösnings-ordeu,churu mycken kraft I E s u egen mst:ktel!e
dem gifwer, igenom war owardMet mtet
annat blifwa, än ord, men forssrackekss
ord, som ffulle fördöma ost infor Gud pa
wredenes dag. Nattwardens bruk, uta»
inwärtes bättring, gör d a , långt tfrc>!i
at befria famwetet i f r å n syndabordan,mtet
ailnat an föröker de övriga synderna med
et grusweligt G u d s Nades Msibruk.
Lat de barn du hafwer at upfostra, H
wen läsa wackra böner, hwilka bliswit gzorde för dem, som ligga pä sotsangen : underrätta dem huru Prästen gifwer en asiwcw
de den sista wälsignelsen, som För honor-i
tröst och ftimodig i denna swara kämpe»!
WH

G ) o ( K
91
men at den som wil blifwa wardig denna
Guds Nad i döden, äfwen i trone bör
hafwa gjordt sig daraf delaktig i lifwet.
Prisa Guds S o n s oandeliga wishet
och godhet, som hafwer förordnat Herdar
och Lärare, hwilka ffola föreställa Honom
midt ibland otz, underwisa otz i Hans
Namn, försona otz med Honom, da wi
rake at falla, och dageligen ffaffa nya trogna och lamwal nya Lärare, hwilka efter
de förras afgang ffola leda och föra ost, pä
det Guds Kyrka och Församling utan
hinder och uppehåll i alla tider matte blifwa beftandande. Wisa dem, at wi bsre
glädja ost daröfwer,a-Gud gifwitmanissor
en fadana magt, samt huru detze H E R ^
rans smorde, hwilka aro Guds ikaffare och
utdelare af Hans hemligheter, böra för ZlZioncnz j^ul hallas i wördning» Man ma
>a'rförewal nedflasineögon och bedröfwas,
da man hos dem marker den^ringaste flack,
'som fördunklar glansen af deras ämbete,
och önffa, at den kunde med wart egit blod
-aftwättas; ty deras lära är icke deras ezen lära, utan den, som dem hörer, han
Mer JEsum Sjelf, och den Helige Ande
M a r igenom dem, da de i J E s u Nanm
a'ro församlade, at uttyda ffrifterna.
Det äterstar ännu, at förehalla barnen
Bönens nödwandighet M m grundad pä
nads-
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nadenes behof, det wi redan hafwe förklarat. S ä g til bamst: Gud wil, at wi
skole be om H a n s Nad, icke sa, som Han
ej ffulle weta hwad ost fattas, utan pa dct
wi sjelfwe därigenom mage lära kanna wära behof: således ar det hjärtats förödmjukande, wärt eländes och oförmögew
hets kannedom och en fullkomlig förtröstan
pä H a n s nad, f o m H a n fordrar af oh;
och denne bön som G u d af ost affar, bestar
egenteligen i hjärtats tankar och en innerlig längtan efter H a n s näö, hwarwib
fjelfwa orden aro minst angelägne. En
männiffa kan ofta wara mångordig
nog, utan at bedja, och ofta beder hon
mwartes, utan at framföra et enda ord.
Icke desto mindre aro orden jamwal mycket
helsosamme, sa wida de hos os; upwäcka
de tankar och meningar, som igenom dem
uttryckas, om man eljest gifwer aktdarpa.
För den orsaken hafwer ock Frälsaren
Sjelf gifwit ost et satt at bedja. Hwad
tröst ar det icke, at wi af J E s u Sjelf blifwit underwiste pa hwad sätt Fadren wil
wara åkallad? hwad kraft matte icke den
bönen hafwa, fom Gud Sjelf lagt ost pa
tungan? huru ffulle Han kunna neka oK
det, som Han Sjelf haft omsorg, at lara
ost bedja om? wisa flnteligen huru dena bönen ar enfaldig och tillika höA, kart och
lwfyld med alt hwad wi kunne wänta stz
ifrän högden.
Rak-
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R a t t a tiden til barnens första Skriftermål kan har icke utsattas: den måste
komma an pa deras egit begrep och ännu
mera pä deras samwetes tilstand. S a
snart et barn tyckes kunna begripa hwad
Skrift och Aflosning ar, bör det därom
mwerrattas; och om man sedermera wantar, til desi det begär något mera betydande fel, och dä sätter det i mycken anger och
bestörtning daröfwer, sa stal man se, ak
barnet, som redan blifwit underrättade
om syndernas bekännelse i, naturligt wis
larer söka sin tröst darutinnan. M a n bör
dä bjuda til, at hos detsamma upwäcka m
lefwande anger öfwer sitt begagna brott,
och tillika laga sa, at denne oro winner en
märkelig lindring genom detz fyndabekän- x
nelse, pä det detta första Skriftermål mZ» ^
göra et särdeles intryck pä detz sinne och
blifwa et ursprung til näd och hugswalelse
för alla de öftiga»
Däremot tyckeS m i g , at den första
Nattwardsgangen icke bör ste, föran barnet hunnit til sitt förstands ratta bruk och
Mfatt mera fftckelighet, at kanna och pröfwa sig sjelf. Under en fadair förstling af tro
och kärlek til Gud blifwer I E us bättre
kand och smakad genom sin ilad i Nattwarden. Barnet bör afwei? hällas i lcma-

tan efter denna nåden, det ar man bor

ifrån
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ifrän de§ första barndom giftva det hopp,
at fa komma til atiyutande däraf såsom af
det högsta goda enmanniffa, under wantan pä den himmelska glädjen, kan hafwa
har pä jorden. J a g haller afwen före, at
den första Nattwardsgang bör göras sä
höMdelig, som möjeligtar, f a a t barnet
ma märka, at man i detza dagar altidhafwer ögonen fäste pä det samma, at man
ffattar det lyckligt, tager del i desi glädje och
til en sa stor och helig garnu:g wäntar af
detsamma et upförande, som wida öfwertraffardetz ar.

9.
Anmärkningar öfweratffilliga fel
hos unga fruntimmer.
!l böre afwen nägot tala om de atffil^ liga fel, som hos qwinkönet äro sa allmanne, och huru M M fruntimev dariftan
kunna förwaras. D e födas up i en weklighet och raddhoga, som gör dem aldeles
ojkickeliga til et stadigt och ordenteligt upförande. S ä d a n t kan wal i början bestå
i et twungit och förstaldt wasende; men
med tiden blifwer mycken wana i en sadan
ogrun-

-ogrundad fruktan och de tärar som de för
/sä godt köp utgjuta. Denna förställning
ka;?/ sa wida den inästadels härrörer affafanglighet, mycket hjelpas därmed, athan
af alla blifwer med förakt ansedd.
DeMkes bör man förebrå dem deras alt
för-kärliga wanssap, deras smä tecken af afundsjuka, deras altför myckna krus och
höflighet samt smicker och nyfikenhet- ty af
alt sädant blifwa de bartstamde och wänja sig at hälla et jämt och alfwarsamt wäsende för torrt och ledsamt M a n bör ock
bjuda til, ak fä dem at beflita sig om et kärt
och natt talesätt. E t godt förstånd röjer
sia däruti, at man wet hälla inne med
alt onyttigt prat och saga mycket i fä ord,
i ftalle,at de flästa frunttmer bruka at saga
ganska litet i mänga ord. D e taga lättat tala och inbillningens qwickhet för
de göra intet wal af sina tankar och
ingen ordning pä dem i afseende pa
saker, de hafwa at tala om: de aro intagne af ifwer öfwer nästan alt hwad de>
saga, och ifren Åstadkommer mycket onödigt prat. Imedlertid kan man ej wänta
mycket godt af et fruntimer, sä länge hon
ej kan förmas at tänka med sammanhang,
at pröfwa sina tankar, at uttrycka dem
kart och sedan weta at tiga.
Ännu
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Än KU något, som mycket bidrager til
fruntimrens widlyftiga tal, ä r , at konst
och list aro dem medfödde och at de altid
bruka la I M mnswep, at hinna til sitt andamal. D e akta listigheten ganffa högt,
och hwarföre ffulle de det icke göra, da de
ej kanna någon bättre försiktighet och dä
den gemenligen är det första, som de Km
genom exempel? de aro af naturen mycket
fallne för allehanda gyckelspel; tarar kosta
dem ingen ting: deras begärelser aro häftige och deras kunffap mycket inffränkt.
D a r a f kommer, at de icke försumma någon
ting för at winna sin önffan och at medel,
som ingalunda ffulle pasta sig för jämnare
sinnen, af dem hällas för öfwermatton
goda och hälsosamma. D e tanka föga efter , om de ock werkeligen böra längta efter
en ting, innan man ser dem ganffa sintlige, at kunna komma därtil. Härtil kommer ännu, at de äro rädde och fulle med
falff blygsel, hwilket äfwen är en källa til
deras förställning. Bästa medlet, at förekomma detta onda, är at aldrig satta
dem i behof af någon list, och at wänja
dem, at upriktigt tala om sin böjelse för
alt hwad lofligt wara kan; såsom at dem
lemnas frihet at wisa sig ledsna, da de werkeligen hafwa ledsamt och aldrig twingas
at förklara sig nögda med wista personer,
eller böcker, dem de icke kunna tala.
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Äro de sa olyckelige, at de want sig
förklada sina tankar, sa tagas de bastutur
denna wanan, da de grundeligen underrattas om den ratta klokhetens reglor; likasom at gifwa dem smak för nyttiga och
angenama historier, ar ett medel at afböja deras tycke för fafanga Romaner; ty
om man icke tillåter dem en skälig nyfikenhet, fa fatta de i stället en mindre anständig, ochMaledes,om deras finne icke bildas
til en ratt försigtighet, hälla de sig til den
falffa, som ar llltstigheten.
W i s dem genom ez-empelhuru en utan
bedrägeri kan wara sörsigtig, Varsam och
betänkt pa loMga medel at winna sin a^
siundan. S a g dem, at förnämsta orsaken bestar i at tala litet och Mwtro sig sjelf
mera an andra; men icke i et falfft och fafangt munwäder eller varaktiga åtbörder:
at man med et redligt upförande och ärligt
namn hos allmänheten ssassar sig långt
mera förtroelwe och högaktning, följaktligen flera jamwal timeliga förmoner i
lanAden, an med alla konster och snedsprång, och at en sadan redlig försigtighet
M d hedrar en mannissa och gör hanne
jkickelig til de största sakers utförande.
Men wis dem ock tillika, huru
forakteligt och nedrigt det a r , at söka
Winm något med list, antingen det ar näE
got
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got lappri, som man icke tör tala om eller
någon fördärfwelig begärelse. N a r man
intet annat wil, an det man bör wilja; sa
ästundar man det uppenbarligen och söker
det pa lofligtsätt och med matta: och hwad
kan wal wara ljufligare, och tillika beqwamare, a'n at altid wara upriktig, altid
nögd til sinnes och tilfreds med sig sjelf, i
det man hwarken hafwer något at frukta
eller något atupspinna, i ställe, äten mann i f f a , som brukar förställning, altid är
stadd i bekymmer, anger, farlighet och en
bedröfwelig nödwändighet, at söka ffyla
en list med hundrade andra? M e n med all
denna nesliga oro undgå ändock icke de
konstiga hufwuden den olägenhet de sty före: de blifwa förr eller senare hallne för
det de aro, och om de bedraga werlden pä
någon enda gärning; sa ar den dock icke
bedragen pä deras lefnad i allmänhet och
de röja sig altid pa något ställe. Ofta
blifwa de ock sjelfwe bedragne af dem de
arna bedraga; ty man ställer sig, som man
låtit förblinda sig af dem, och da de tro sig
wara ganffa Zögt aktade, föraktas de som
aldramäst. Åtminstone kunna de aldrig
fria sig frän mitztankar, och hwad kan wal
wara mera stridande emot den förMon en
billig egenkärlek bör söka, än at altid se sig
wara mitztänkt? Tala pa sadant satt litet
i sänder med barnen, altefter som tilfället,
an-
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angelägenheten och deras pund det kunna
fordra.
Anmärk widare, at all list härflyter af
et nedrigt hjärta och lag A l . Mangen ar
M g för at kunna dölja sig, da han icke ar
sådan, som han bör wara, eller ock darföre,at han til lofliga sakers minnande icke
ager förstand nog. at utwalja anständiga
och hederliga utwagar, och för den orsaken måste widtaga ovärdiga och nedriga
medel. Kom barnen at märka huru n e D
ge wisie konstgrep aro, som de se föröfwas, ochz-huruledes de, som betjena sig
daraf, adraga sig förakt af alla männissor,
och ffam jamwal ut dem fjelfwa, dä du
marker hos dem någon förställning. Tag
lbland isran dem något, som de tycka om,
endast darföre, at de welat komma därtil
med list, och försäkra, at det aldrig ffal
nekas dem, sä snart de rent ut begära det.
Betyga afwen ibland medlidande med deras smäswagheter, at de icke mätte wara
rådde for at wisa dem; ty en otilbörlig
blygsel ar et ganffa farligt ondt, som sa
wal för sin eaen fful ffyndesamligen bör
botas, som ock därföre, at den, om en icke
ser sig före, tillika kan göra alt annat
ondt oboteligt.
Betag dem den ilparigheten, hwarmedelst man lagar, at Nästan kan blifwa beE K
dra-

Vt

dragen, utan at man ma hafwa at forevrZ
sig sadant bedrägeri. I sadant strek ligger ännu mera swek och nedrighet, an i en
uppenbar list; ty nar denne föröfwas, at
jag sä ma tala, pä god tro, söker man med
den förra ännu därtil, at rattfärdiga sitt
swek genom en ny förställning. S a g barnen, at G U D ar sjelfwa M n i n g e n : at
det ar gäckas med G U D , at i sitt tal
gäckas med sanningen; därfore måste man
altid tala rent ut sch icke- för mycket, til at
ej säga annat, an det, som ar rätt, pa det
sanningen mä hällas i wördning.
Wakta dig fördenstul granneligen, at
följa deras sed, som pläga berömma barnens qwickhet, da de begått någon list.
Långt ifrån, at finna sädana strek artiga och
at roa dig därät, bör du alfwarsamligen
Hanna dem därföre och altid laga sa, at deras konster flä illa ut, pä det förfarenheten andteligen ma afffräcka dem därifrån;
ty om de en gäng ffulle fä beröm för sadane fel, inbilla de sig genast, at listigheten
matte wara en ssickelighet.
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iv.
C)M S k ö n h e t e n s o c h G r a n l a t e n s
fäfangelighet.
det masta, man hafwer, at frukta
S W före hos unga Fruntimer, ar deras behag-sjuka, hwilken ar dem gemenligen alla medfödd» Aldenstund de wagar
Mankönet gar til heder och myndighet,
för dem aro M ä n g d e ; sa söka de, at kunna taga igen sin ffada med artighet och
kroppens behagligheter. Daraf kommer,
at de i sallffap göra sig sa angenäma och intagande: at de sa mycket strafwa efter ffsnhet och utwartes behagligheter och aro m
begifne pä allahanda granlät. En hufwudbonad, en upsattning af band,, en hårlock litet högre eller lägre, en faras utwähande, som ffal kläda dem bast, aro alt
för dem saker af särdeles wigt.
Detta gar i Frankrike ännu längre, an
hos något annat folkflag: den flygtighet,
som regerar hos denna Nation, förorsakar et beständigt ombyte pa
och saledes kommer til deras begärlighet pa granlat, ännu en längtan efter något nytt, soM
otroligen intager deras sinne. Dehe twenne darffaper tilsammans uphäfwa all ordning och alla skrankor Stånden imellan
E z
och

G

)o(

O

och förwanda alla goda seder; ty sa snart
det ej hålles ordning pä kläder och husgerad,Innes det ock werkeligen ingen för något
S t å n d ; emedan i anseende til enffildta personers Tassel långt mindre något witzt kan
utstakas af den befallande Magten, halsi
hwar och en wäljer den efter rad och lagenhet, eller rättare sagt, utan at hafwa rad
dartil, efter sitt högmod och inbillade storhet.
D e n n e yppighet förstörer hela Emilie,och deras undergäng medförer sedernas
sördarf. P ä ena sidan upwäckes genom
ladan yvplghet en begärelse hos folk af
ringa härkomst, at hastigt komma up, hwilket, som den Hel. Skrift otz larer, icke kan
ske utan synd. P ä den andra föranlätes
de förnämare, som redan hafwa försatt sin
egendom och icke hafwa nägon utwag til
widare utkomst, at genom ffandeliga och
nedriga steg söka bibehälla sitt yppiga lefwerne, hwarigenom ära, tro och redlighet, ja, all naturlig karlek imellan närmaste flägtingar omsider mäste utsiockna. Alt
detta onda harrörer af fäfangttga Frumimers sjelftagna myndighet, at stadga wo.
^cn, hwilka hälla alla dem för löjeliga och
efter gamla werlden, som behälla den forna renheten och enfaldigheten i seder.
Lat fördenfful de unga Fruntimren
första, at den heder de förwarfwa sig med
et

st anständigt upförande och en werkelig
ffickelighet, bör stattas långt högre, an
dm, som winnes med har eller kläder.
S a g dem, at skönheten bedrager den altid
långt mera, som tror sig wara stön, an
dem, som af hanne kunna blifwa betagne;
ty hon oroar och försoffar själen, sa at man
gör mera afguderi af sig gelf, an någonsin
en aljkare kan göra af den person/han tilbeder. Detzutan aro ganffa sa ar, som skilja et W n t Fruntimer ifrån den, som icke
ar skön. Skönheten kan ock aldrig annat,
än wara skadelig, sa framt hon icke tjenar,
at ffaffa et Fruntimer et fördelaktigt gifte;
men huru kan hon tjena dartil, om hon
icke ar understödd af dygd och förtjenster?
ty dar förstand och bejkedlighet icke göra.
at en sådan skönhet winner någon förnuftig mans tycke, hwilken wet at fatta warde pa dcha egenskaper; sa kan hon ju ej göra sig hopp om, at fa någon annan an en
ung tok, som allenast gor hanne olycklig.
De, som skola hafwa all sin heder af skönheten, blifwa altför hastigt et atlöje: de hinna, utan at fjelfwe blifwa det warse, till
den. ålder, at deras skönhet förfaller, da
de ännu aro lika inragne af sig sjelfwa,
fastan andre, långt ifrån at wara det samma, til dem hafwa en leda och wämjelfe.
Det ar fluteligen lika oförstandigt, at endast och allenast fasta sitt sinne wid stön-E 4
het^
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het, som at med wildt folk och barbam
wilja satta all sinförtjenst i kroppens styrka.
I f r å n ffönheten komme wi til utsmySmng i kläder. D m sanffylllga behagligheten beror icke af en fäfäng sch twungM
utputsnlng. Det^ar sant/ at en bör mara/nygg och laga sä/ at de kläde? man nöbwandigt beyöfwer, at ffyla sin kropp med,
ma pa^a wäl och sitta anständigt; mm
med alt sädant kunna aldrig dche Tyger,
dem Ni sätte pä ost och beffite ost om, at fa
ja beqwama och wackra, som möjeligt ar, äftadkomma en prydnad, som gör nägon
ratt ffonhet.
D e t ffadar icke eller^ at man låter de
unga Fruntimeraffäda de stöder och andra
M e r , som wi ännu hafwe i behåll af G w
klffa och Romerffa Fruntimer, til at wisa
Huru enfaldig och okonstlad deras drag!
Zvartt, och huru Majestätifft och angenämt
Det ser ut med det owardsamt ihopknuwa
håret t nacken och deras wida kläder, som
falla t lan^a fallar, hwilket Mälare och andre, som kanna den forna werldens utwalda
smak, för dem öast ffulle kunna beskrifwa»
O m de aldrig sa litet wille uplyfta sina
takkar öswer sin fömt fattade inbillning
om mocier; ffull? de snart fa förakt för sina utstofferade kläder och det krusade håret,
som gar sa långt ifrän Natmen. J a g påstår

star q , at de äter borde uptaga den forna
kladebonaden; emedan sädant wmerligen
wore at ga för längt; men den adla och
behagliga enfaldigheten, som ar Christna
sä anständig, kunde de alt för wal antaga,
utan at därföre hällas för besynnerliga: och
om de än utwartes rattade sig efter det
gångbara bruket, borde de ätmmstone weta, hwad andra matte tanka om et sadant
bruk. D e kunde sticka sig i mocler, som t
en angflig traldom, och aldrig tilstadja det
Mera, an hwad de icke aldeks kunna afsiä. Lat dem ofta och i god tid besinna, at
et siygtigt och fåfängt sinne.ar orsak til alla moäeis obeständighet. Ar det icke, til
exempel, en obegripelig sak, at göra sitt
hufwud stort med,jag wet icke huru mänga
upsättningar, den ena pä den andra? den
sanffylliga behaMheten följer altidNaturen efter och strider aldrig däremot; men
mo^cr förstörer sig sjelft: det syMr altid
pa något fullkomligt och sitcker det aldrig,
eller Wi! åtminstone icke hälla sig darwidDet kunde wara något stal,om detförändrades, för at icke andras widare sedan man
påfunnit nägot rätt fullkomligt bäde til beqwamlighet och täkt utseende; men at ändra det, för at utan aterwändo fä ombyta detsamma, det ar ju snarare, at söka efter obestånd och oordentlighet, än en rätt
förbättring och god fmak. I alla moäe?
5
ar
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är ock icke annat, an egensmnighet: Fruntimren hafwa rättighet, at afgora denna
saken, och ingen annan kan aga wits-ord
däruti. Således ar det de fiygtigaste och
okunnigaste snillen, de dar hwarken widtaga eller förkasta något af förnuftig grund,
hwilka likwäl haruti förleda^alla de andra»
O m et wacil- wore aldrig sa wal uttänkt,
kan det ändock, sedan det någon tid warit
i bruk, icke längre talas, utan da antages
med allmänt bifall något annat, ehuru
Varaktigt det ma wara, endast darföre, at
det heter nytt.
Sedan du lagt denna grunden, sä
wis de unga Fruntimren hwad som werke
ligen påbjuder en sadan Christelig ärbar
het. S ä g dem, huru Guds ords hemlighe
ter lära ost, at människan födes i sitt syn
da-fördarf, och at hannes kropp, ansattas
en smittosam Wka, ar en outoselig kalla
til frestelser för Hälen. Christus larm- ost,
at sätta all war berömelse i fruktan och
miptröstan til otz sielswa. Skullen I wal/
kan du säja, wilja waga Eder och Eder
Nästas själ för en varaktig fafänga? haf
da en afffy för bröstens blottande och all
annan oanständighet; ty om än detze fel
begingos utan syndig lusta, är det ändock
en fafänga och en fräck begärelse, at wilja
hehaga: kan wal denna fafänglighet rattfar-

K ) o ( K
107
färdiga för Gud och människor et sa öfwew
dadigt, förargeligtoch förledande upföreiz;de? patzarsig en sä blind lusta, atbehaga
för en Christen sjal, hwilken bör anse säsom afguderi alt, hwad som leder ifrån
karleken til Skaparen och förakt för kreaturet? men i hwad upsät söker man at behaga ? ar det icke för at upreta manniffors
begärelser? har man dem ock i sina händer, at kunna hälla demtilbaka, da de
börja ga för långt? ar man icke sjelf ffuld
til alla deras päfölgder och ga de icke alttd
för långt, sa snart de blifwit aldrig fa litet
retade? man bereder et fint och dödeligt
gift och utgjuter det öfwer sina affadare
och med alt detta tror man sig wara oskyldig. Lägg hartil nagra exempel af sadans
personer, som inlagt heder med en anständig blygsamhet och af dem, som twartom
for sitt fracka upförande hafwa kommit pä
Tillät icke eller de unga Fruntimren något til utwärtes smyckande, som sfwerffrwer deras stånd; utan hall med alfwarsamhet tilbaka alla deras galenskaper,
ochöfwertyga dem, at man endast utsätter sig för annat beskedligt folks förakt, da
man salunda glömmer bart hwilken man
ar.
W i hafwe ännu at tilse, huru man ma
kunna betaga unga Fruntimer all egen inbillning om wett och qwickhet. Gifwer
E 6
man

man icke akt darpa, i synnerhet da de wffa
sig något lefwande, sa blanda de sig snart
i all ting, wilja tala om alt, döma om saker, som aldeles ga öfwer deras förstånd
och ställa sig sa läckra, som de icke orkade
höra andras osmakeliga tal» En flicka
bör icke tala oftare, an högsta nöden forDrar, och det altid med et slags nusmoende til sig sftlf och utan enwishet: icke eller
bör hon tala om sädana saker, som i allmänhet ga öfwer Fruntimers pund, fastan
hon ock däruti nutit underwistnna. Hon
ma hafwa sa godt minne, qwickyet, artiKa infall och lätthet, at mch behag framföra sitt tal, som hon någonsin wi!; sa
kunna alle detze egenffaper wara hanne
gemensame med en stor hop andra Fruntimer ^ hwilka icke desto mindre äro lika
Oförstandige och föraktelige; men etgraw
jaga och ordenteligt utförande, et jämt
och städad! wett^ tystlåtenhet i alla arenders stötande, aro egenskaper, som ffola
hedra hanne ibland sitt kön. Läckerhet
och ledsnad måste man äfwm -hos hänne
söka at förqwäsia, och wisa at den ratta
smaken bestar dämti, at man wet halla
all ting til godo i den mon, som det kan
wara en om nyttigt. Utom dygden och et
godt begrep ar ingenting wardt wär högaktning , sch bave detze egenffaper komma
en männiffa at anse ledsnad och osmak, icke
Mm

fasom en prisward läckerhet, utan som en
slvGhet af et sjukt sinne.
Emedan man ofta ar nödsakad, at
lefwa tilsammails med ohöfsade mannistor,
och at stundom hafwa mindre behageligs
M o r för händer; fa ar det en billighet/ at afwen göra sig ohyfsad i sadant
folks sallffap. Et sinne, som har smak
forhöflighet och et manerligt wasende, men
kan afklada sig sadant da det behöfwes, til
at tvinna naaot af mera warde, ar oandes
li^en större, an fina och läckra sinnen, som
Md alla tilfallen lata sin afssy och osmak
för nägon ttng fa harffa öfwcr sig»

11 .
G m en F r u s ff^ldighctee
wlhe nu styckewis afhandla de amA s / nen, i hwilka en Fru bör aga kunstav. Hwad är da hannes göromal? hon
hafwer, at sörja för sina barns upfostran,
om sönernas til en witz ålder och om döttrarnas til detz de blifwa bartgtfte: hon
Har at bestyra om sitt tjenstefolk med alla
deras sytzlor och förhållande; om utgisterE 7
nas

iic>
nas jämkande, sa at alt ma ffe^med basts
hushållning; men tillika anständigt och
hederligt, och gemenligen hörer det hanns
afwen til, atupbära räntor och fluta om
hwarjehanda inköps-poster»
E n Frus kunffap bör sa wal som hannes mans wara inffränkt inom det, som
bagges kall fordrar, at de böra weta, och
deras liuäicr inrättas efter den ssiliakttg<
het, som a'r i deras warf och förrättningar. Således bör Fruernas underwisning icke sträcka sig längre , an til de ärender, M nu hafwe upraknat. Et nygirugt Fruntimer torde wal finna dcha
gränsor nog tränga fövsin nyfikenhet; men
hon bedrager sig daruti, och det ar et tecken, at hon ej känner angelagenheten och
widden af de ärender om hwilka hon, efter
min tanka, bör ffaffa sig kunffap»
Hwad fordras icke hos hänne för mffil!ning,at utröna hwart och etsitbarns naturliga lynne och snille, at kunnaffickasig
med dem pa et satt, som bast pahar sig,
s t utsorffa deras sinnelag, hwartil de kunna hafwa lust och hwartil de aro mast fallne? at förekomma deras tillväxande begärelser, at inplanta i dem goda lärdomar,
och at rätta deras wilfarelse? hwad försigtighet bör hon icke weta at bruka, til at
förffaffa sig myndighet öfwer dem och bibehalla

behalla sig därwid, utan a/ förlora deras
wanffap och förtroende? Ar det hanne ock
icke högstnödigt, at grundeligen kanna
det folk, hon anförtror dem i händer? utan all twiftvel» En Husmoder bör vårföre wara fullkomlige» underwist i sin
Christendom och hafwa et moget begrep,
at med ttadighet, ahoga, drift och förfarmhet fora styrelsen i sitt hus»
Det ar ingen twifwel, at ju hela denna omsorg hörer Fruerna til, sä wida den
naturligt wis redan stannar pa dem i deras mcknners lifstid, under det detze stöta
sina sytzlor utom hus, och ännu mera tilkommer det dem, om de blifwa Enkor.
J a g wil icke utföra alt hwad en moder
bör weta til sina barns upfostran; emedan hon, af hwad har i karthet anföres, nogsamt larer första hwad widstrakt kunffap
"U'til fordras.
Lägg nu sielfwa hushållningen til styrelsen i huset. Denna anses af de flasta
Fruer såsom en nedrig syfla, hwilken endast patzar sig för Bondefolk eller landtbrukare, eller högst för en Hofmastare eller
Husjungfru. I synnerhet ser man sadana Fruer därom mycket obekymmersame,
som blifwit upfödde i weklighet, lattja och
sfwerflod, hwilkom en sädan nogenhet förekom-
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rekomme? ganssa förhatelig. Deffe göra
icke mycken ffilnad imellan landtleswernet
och Willarnas lefnad i
O m någon talar wid dem om markegäng pä spanmal, eller om olandig marks upodlmg,oG
allahanda inkomster, bolwe-rantors »Bärande och andra Herrffaps-rattigheter, el«
kr om basta sattet, at drifwa jordbruk eller
atgöra forpaktmng; sa inbilla de siy, sl
man wil, de ffola befatta sia med nnga
och oanständiga saker. Likwal är det <;s
blott okmmoghet, som denna hushälls-wetenffap blifwer föraktad. D e gamle^reker och t<omarc, hwilka WKNt sä ffickckge och manerlige, hafwa ganffa mycket
wmlagt sig om denna kunssap: de stoxstg
sinllen ibland dem hafwa pä gjorda försök
och egen förfarenhet författat böcker, dem
wi ännu hafwe i behåll/ hwarmi ända intil de ringaste stycker af jordbruket bliswit
i akttagne. M a n wet, at deras-segerwinnare icke hafwa hållit för stam at arbeta,.
och gä tilbaka ifrån ^r-umpk-wagnen til'
plogen; men detta ar fä wida ffiidt ifrån
wär tids bruk, at mangen icke en gäng
ssulle fatta tro dartil, om Historien aäfwe mmsta anledning at twisia darpa. Det
ar ju naturligt, at mandarföre söker förswara eller utwidga sitt land, at det sedermera i frid och rokghet ma kunna upodlas och brukas; ty hwattiirjenar segren,
om

om icke, atuphamta fridens frukter? destutan bör det ju wara en hufwudsak, at no- X.
ga underratta sia om M m de ärender stö^xundar och de största saker bero. Et kW
kes styrka ock) lycksalighet bestar ej daruch
at hafwa mänga illa brukade piovmcie,-,
utan at af det land en besitter, kunna hämta akt hwad som fordras, at beqwamligm M
underhålla en talrik folkmängd.
Det fordras witzerligen et långt mera
uplyst och rådigt snille, at kunna minna
Msigt i alla de wetenffaper, som hafwa gemenffap med Hushållningen, och at sale-,
des komma i Aand, at wal förestå et hus, »
som liknar en liten i^epudiik, au at la- ^
ra sig spela kort, tala om mociec och öfwa
m i sma artigheter i umgänge. Det a'x
öga bewandt med et förstand, som icke gar .
ängre, an at kunna tala wal, och det är ^
icke ondt efter Fruer, ssm i sallffap äro '
fulle med grundeliga hushalls-grev; men
likafullt i brist af tidig utöfning, aro gaw . °
sta fakunnige i sitt fsrhallande.
Men tag dig afwen til wara för det fel,
som ar twart häremot. Fruntimren löpa
fara, och ga för långt i all ting. Detäx
gsdt, at de ifrån barndomen wanjas, at
bestyra om et och annat i hushållet: at hälla
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/ ^ a rakning: «t lära första sig pa hwarjeG / handa inköp och weta huru all ting bör
U wara gjordt, om man ffal hafwa gagn
daraf; men man kan ock frukta, at deras
hushållning gar anda til karghet. Wiö
dem omstandeligen därffapen af denna be-,
-i> Ws - ^
garelse, och öfwertyga dem, a-t man med
/snålhet altid winner litet; men wanhedrar
T / sig mycket. E n förnuftig manmffa bör
^ med mättelighet och arbetfamhet endast söMM!!ö
AHHM» ^l
ka unwika denffam och oordentelighet,som
aro ifölje med en flösaktig och utblottande
lefnad. D e öfwerflödige utgifter böra för
!'i
intet annat fparas, an at en ma komma i
, F a n d , at wisa sig sa mycket frikostigare,
tz/ da anständighet, wanffap eller barmhed
A tighet sadant krafwer. Det bakar ock aan
sta mycket, at man i rattan tid wet forlora : en god ordning ar det, fom bör tikta
, et hushall, men icke wHa nedriga bespa>
i/' ringar. Glöm icke eller at wisa, huru
^ sadana Fruer fara wilse , som fagna sig
hjärteligen nar de haft ttlfälle, at bespara
1 / et ljus , under det de låtit sin Fogde ffan^ deligen bedraga sig pa den större hushållningen.
. .
. ,°,
P ä lika satt böra unga Frunttmer hallas til renlighet och snygghet. D e maft
^
w a n j a s , at aldrig tala något ^orent eker
ostadadt, utanstraxtmarka, da denmwsta oreda ar i huset» Ofwertyza dem, at
W '
MM
M'
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-

Älgen ting mera bidrager ti! snygghet och
wd hushållning, au atlata all ting behalla
ztt wijza ställe. Denna reZc!, som waZ
'xj tyckas hafwa mycket at betyda, stulle
görs ganffa mycket til saken, om den blesi
we noga i akttagen; ty utom det man dä
flipper leta länge efter det som behöfwes/
lmdwiker man ock mycken förtret, buller
trätor, dä sädcutt strart faller liksom^
/handen, och sedan det, blifwit brukadt Z^ ter warder lagt pä det skalle, det bör fsrwaM . En sadan god ordning utgör en stor G
del af snyggheten och faller strax i ögonen ^
sdär den hålles. Detzutan, sa wida det
rum hwart och et ting en gäng har satt.
sldrabäst pasiar sig bade til utseende och
dch förwarande, sa nötes det dar mindre
! an annorstädes, hålles dar bättre rent och
ffammes icke bart af någon olycklig händelse Et karil blifwer, ti! exempel, hwar- ^ '
ken dammigt eller sa lätt sönderflagit, om
det sattes pä sitt ställe, sa snart man beMnt sig däraf. N ä r man först fatt hog,at
fhälla ordning pä sina saker, blir manjamwal sedan mon sm, at hälla dem rena, och
därigenom winnes ännu den sörmon, at
tjenstefolket wanjas ifrån lättja och oordning. Detze kunna afwen da lättare och
ffyndesamare ga en tilhanda, sa at mail
flipper wara otalig öswer deras senfärdighet, som ofta härrörer däraf, at en tina
blif-

blifwit förlagt och ej sa snart kan fäs igeil.
Men laga jamwal, at Fruntimren haruti
icke eller ma ga förlängt. S a länge snygg-.,
hetek: ar mättelig, är det witzerligen en!
dygd; men da hon börjar sträcka sig för
lvida, förwandlas hon i wcke för lapperi.
E n gsd smak förkastar all omattelig granlagenhet och röres icke af lappri, utan laser sma saker wara sma. Förehall darD ^
re barnen somliga Fruntimers darffa^somf
kunna fatta sa mycken begärelse til lappn
och oförmärkt göra därpå sa onödig kost.
nad. Hall dem til en enfaldig snygghets
den de lätteligen kunna werkstalla, och lär!
dem huru de säkrast M a winna en ting;
men lär dem annu mera, at kunna wam
det förutan. S ä g dem huru ringa oM
nedrigt det är, at lata illa öfwer en mindre wäl kryddad rätt, en illa hoplagd
tim, en stol, som ar litet för hög eller K
lag m.m»
D e t ar sannerligen långt bättre, at af
Naturen wara grof och ohöfsad, än at m
sa sig sa granlaga i ma!, som ligger sa liten magt uppa; och om en fadan otidig
läckerhet icke dämpas hos Fruer, somhasi
wa wett, blifwer den i sällskap och umgänge ännu farligare, an i alt annat. De
aste männiffor förekomma dem osmakckla och ledsama; de aro altid spotike och
ögdragne, och det minsta f e l ; hoflighet
synes
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synes dem förffrackeligt. Darföre masie
du i god tid lata dem första, at ingen ting
är sä oförstandigt, som at strax dömma en
människa, efter dest maner och utan at se
pä detz sinnes beskaffenhet, desi tänkesätt
sch nyttiga egenskaper. W i s dem med
flera etempel, at en ohöfsad och löjelig
landt-iunkare, ssm hafwer et godt hjärta
och redigt begrep, bör med alt sitt otidiga
och dumma krus aktas högre, an mängen
Hofman, hwilken under sin fullkomliga
manerlighet döljer et otacksamt och orattwist hjärta, som altid ar färdigt til all slags
iförstallning och nedrighet. Lägg harttl,
st de, som äro benagne ti! ledsnad och osmak, altid blifwa sivage til sinnes. I n gen människas umgänge kan wara sa elakt,
at icke daraf kan dragas något godt: och
anffont den, som äger walet, naturligt
wis bör wälja det bästa, sa kan likwal en,
som finner sig bunden til et witzt sällskap,
afwen gifwa sig tilfreds, sa tvida man kan
lata hwar och en tala i de ämnen han förstår, och afwen uplyst folk ej sällan kunna
M ä m t a någon kunskap af dem, som hafwa minsta msigt. Men wi wilje komma M a k a til de ärender, hivaruti et F r u w
timer bör wara underwist.
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Fortsättning om en Frus
ffyldigheter.
^et ar icke eller en ringa wetenffap, at
^ ratt lata betjena sig. M a n bör weta, at walja husfolk, som äga någon heder och Gudsfruktan: man måste kanna
de M o r , som sattes dem före: weta hwad
tid och arbete til hwar och en upgar: bästa sattet til deras förrättning och hwad
kostnad nödwändigt dartil fordras. Du
ffulle, til exempel, otidigt banna din betjent, om du pastode,at han fortare bordt
kunna anrätta et bord, an sadant warit
görligt, eller om du ej ungefärligen wiAe
til hwad pris eller myckenhet det socker eller annat kunnat sig bestiga, som gatt ät
til Het du låtit honom göra. Således läper du fara, at antingen blifwa bedrageil
eller hallas för en Tyran af ditt tjenstefolk
om du sjelficke känner deras förrättningar.
Detzlikes bör man lara kanna deras
sinnelag och weta, at ratt betjena sig as
hwars och ens pund, samt i alt hälla en
Christelig ordning pa hela denna lilla kcpublik, som gemenligen plägar wara nog
/ orolig och buttersam. Stränghet är M M
'
ligei;

ligen angelägen; ty ju mindre förnuft folket äger, desto mer bör fruktan och räddhsga halla dem i tygelen; men som de äro
!CHMne och dina broderi Christo, dem
du säsom H a n s lemmar bör wörda
du ock ffywig, aticke bruka sträng
ml mga förmaningar mera hjälpa.
S ö k sördenssul, at ssaffa dig kärlek af
ottt fokl, utan a t g i f w a dig med dem i et
nedrigt kameratstap: pläga just icke umgänge med dem; men frukta dock icke, at
. som oftast med manlighet och utan stolthet ofwerlagga med dem om deras behof,
sa at de med säkerhet kllnna wänta sig ditt
Uad och medlidande. B a n n a dem icke för
hardt för deras begangna fel, och wis dig
hwarken bestört eller förtörnad däröfwer,
sa wtda du förmodar, at de kunna lata
ftatta sig. Bringa dem med all saktmoW b e t , a t taga an förnuftiga stal och lid
Kfta ttl dm henst, för at utan ifwer kunna
Mvertyga dem, at du tiltalar dem hwarken af oraligheteller förtret och långt mindre for dln yenst, an för deras egen nyt- ^
ra. D e t torde icke wara sa lätt, 'at wanW
l ö m a m a p-rsomr til sä mildt och
h ä P deras ungdoms
W g h e t och otallghet, jämte den falska tank ^ e göra M om sin höga börd. komma
kom...»
dem at anse tzenstefolk nästan såsom hästar:

rss
D ) o ) Dstar: de förmena sig wara af helt annan
natur, och tro at en betjent endast ar gjord
, för sin husbondes beqwämlighet; men
^ bjud til at wisa, huru deste satser strida
N . twart emot deras egen ärbarhet och den
wänlighet, de aro sin Nästa ffyldige. Lät
dem förstä, at männifforne icke aro skapade för at bkfwa uppaHade: at det är en^
grufwelig wilfarelse, at tro somliga manmikor wara födde til at smickra andras lattja och högmod: at sedan uppatzning icke
desto mindre blifwit inrattad, twart emot
den likhet, som af Naturen ar imellan alla
människor, man åtminstone sa mycket möjeligt ar, bör söka lätta och försockra densamma: ak da en husbonde, som haft bättre upfostran, an dest betzent,/sjelf ar full
med fel, han icke eller m a wanta, at hans
tjenstefolk, som hwarken haft underwisning eller goda efterdömen, ffola wara
dem förutan, och andteligen, at om en l
dräng kan blifwa bartffamd genom W
uppatzning, Herren sjelf bartffämmes an- k
.nu mer af det, som i allmänhet kallas god
^ u p p a t z n i n g ; ty den lätthet han hafwer, at
^ komma sia til hwad honom halst lyfter och
at i alt fa följa sin begärelse, gör honom
weklig och trangtande efter den minsta beqwamlighet.
Det ar ganffa nyttigt, at
wanja unga Fruytimex til sadant

) o (
!2I
be i huset. Gif dem något at hälla ord- „
n m g p a , med wilkor, at de d a r f ö r e g ö r ^ /
dig redo; st stal et sadant ditt fortroende '
öfwermattan mycket behaga dem; ty de un-e kanna et otroligt nöje, dä de marka, at
-agon oorjar satta litpa dem och låter dem
fa at bestalla med alfwarsama saker. W i
hafwe darpa et wackert exempel i Drottning
hwilken i sm Historia
berattar, at det största nöje, hon kandt i
alla sina dagar, har warit, da hon markte, at hannes moder talade med hat,ne
såsom med en fullwart manniffa, medan
hon ännu war helt ung: hon har warit
kkasom utom sig stelf af glädje, at fa komwetat af annat an barnlek. M a n måste
awen halla ttl Aodo, om en flicka, under
sadant prof, pa något satt förser sig, och
uagot ttl hannes underwlsning.
Lar hanne sedermera utan ondffa hwad
hon bordt göra eller saga, til at unwika
den o.agmyet, hwarutl hon rakat, och
i^rag lcke betänkande wid, at saga hanne,
M u du t dm ungdom begått dylika fel:
> y barrgenom kan du winna haiuxes förhzvarfömtaA all upfostran wayses i beswarliga koimälirercr.
^
F
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, Lar afwen en flicka at läsa och ffrifwa
ratt. Det ar stam ligt, fastän tillika mycket ällmänt, at höra yurnledeö Fruntimer,
som eljest hafwa förstand och stickelighet
nog, icke kunna ratt utsaga alla ord, da
de lasa, utan antingen göra darwid en >
halt eller ock sjunga dem fram, i stallet,at >
man bör behälla et enfaldigt och naturligt,
men tillika jämt och stadigt uttal. Ännu
plumpare fela de i (->rrKoA, spkien eller stafningen, da deffrifwa. W ä n d e m därföre
åtminstone, atffrifwa rad-ratt med rena
och lafliga bokstafwer. D e t wore icke eller för mycket, om en flicka finge lara
vramm->rik!,n pä sitt modersmål, fastan
/sådant just icke ffedde sä reZei-bundit, som
' ^ I / e n LcKoie-gaHe lareri^ein. O m man al^ ^ lenast utan twäng wanjer Fruntimren, at
aldrig bruka det ena i ^ m p u s i ställe för
det andra och at betjena sig af sadana or
dasatt, som bästpatza, at kart och tydeli
gen uttrycka sina tankar; sä kunna de dar
lgenom sättas i stånd, at en gäng utan mö
da och utan nagra lwäicr lära sina bar»
tala wäl. M a n wet huru mycket
ckcrngz moder i Kom genom god upfostrM
bidragit til sina söners waltalighet, hwiM
sedan blefwo sa store man.
> D e böra jamwäl lära de fyra förnamsta stycken af Räkne-konsten, hwaraf du
^ kan hafwa mycken nytta, om vu,
tast
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tast låter dem hälla rakningar. Detta arbett torde wal förekomma mangom mycket
benigt och inbundit- men genom wanan ifran barndomen och den M p m a n hafwer
afwlpa rexior, at i hast knna uvlöfa deswaraste rakningar, kan osmaken darföre mycket
förmmssas; i synnerhet da man wet hwad
flttig raknings hallande bidrager til qod
ordning : et hus.
"
tcke eller illa, om de kände
U de förnämsta regim-af Laafarenheten; sa! kom til exempel: at de wisste hwad atffillnad ar imellan et Testamente och en Förjamng, hwad som förstas med et
^ ^
^ / kn Arfslott, jämte de förnämsta reZior, efter hwilka sadane underhandlingar, enligt landets Lag eller sed, aöbwad som
^
Allmänning, hwad som
' m
lasttghet eller lösören,
m.m, ty haruppa grundasigalla deras förnämsta arender om de en gäng trada i
bem tillika, huru oat se in i alla de
^
^ /om möta : Lagen: huruledes genom mannlffans swaghet och oförMlftva Ratten annu ar upfyld
med mörka och twifwelaktiga . eZlor: huru föränderlig Lagfarenheten a r : huru oF saker

saker den klaraste sak blifwer, sa M r t den
Eal ankomma pä D o m a r e n , samt hwsd
»kada mången kan taga, genom en odrajelig tids utdrägt/jamWal i den aldrabasta
fak. W i s dem de grufweliga strek, som
nad därigenom förorsakas: kärandens elande, ^ävocarcrz, FuUmagtigas och
Skrifwares påfund at rikta sig med Parternas utblottande. Lagg annu harttl de
medel man påfunnit, at under förebragandet göra en sak ilak, som i sig M a r
god: Domstolarnas olika mening och besint, at man wid den ens kan winna sti!
sak; men sedan man bliswit instämd ti! cii
annan, förloras den samma helt och HM,
1
Glöm icke eller den inwanning, soni
plägar göras om rätter Dom^ol, hwarh
genom man löper fara, at i manZa ar nödgas gä ti! ratta, endast för at fa weta P
hwad ställe man far lof at klaga» AlNNark
ock siuteligen den ffiljaktiga tanka, ssm osta finnes hos ^6vocsrer och Domare uti
en och samma sak, sä at man under rad
del pä sm sida: men kan uke dehmisidre,
dä Domen afsages., gä ifrån altjammans
med
ffada.
?
Dett«

Dstta alt tyckes mig wars angelaait,
för st betaga Fruntimren all lust, at ga til
ratta och at sedan de blifwit Enksr eller pZ
annat M t radande öfwer sin egendom, sa
blmdt följa wista fridsförstörares rad. D e
böra wal höra bem, som hafwa deras arender om händer; men ej aldeles öfwer^
Imma sig til deras godtycko, utan snarare
misttro dem sa snart de starka ti! någon rättegång : ds böra rädftaga annat uplyst
folk, som med mera upmarksamhet se pg
denförmonman kan hafwa af sakens bilaggande, och wara öfwertygade
största ffickeligheten i sadana mal
^ kunna förest alla ölägenheter och
, unwika dem med försigtighek»
För flickor, som aro af hög börd
hafwa ansenlig egendom, ar afwen
digt, at blifwa underrättade om ek Herr-,
ffaps skyldighet pa fina landtgods» Lar
^dem fördenfful hwad man bör göra, til st
^förekomma allahanda mitzbmk, wäldsamheter^ falffhet och förtret, som aro et sä
allmänt ondt pa landet: wis dem hwad!a^ genhet kan finnas, at i!N'ätta sma Sckolar
och I.37.!>^rrcr til hjelp och understöd för
fattiga och sinka samt hwad handels-inrattningar pa tvista stallen kunna göras; men
framför alt huru man bör behalla en god
ordning ibland sitt folk och wara angela«
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gen om deras grundeliga underwisning i
Chrisiendomen, hwilket alt ffulle blifwa
för
långt, at har widlöftigare utföra.
k.
5
Nar man talar om et Herrskaps skyldighet, böra dest rättigheter icke eller forglömmas. Uttyd hwad som förstas med
Lane-Hods, radande Herre eller Va^i,
Hyllning, räntor, tionde, arfs-och bördsratt, Hemul Jordeboks-rantaoch mera sadant, som alt ar sa mycket nödigare, at
weta, som utom denna kunffap ej nagra
landtgods rätteligen kunna handhafwas.
Sedan detze underrättelser hafwa gätt
förut, haller jag icke eller onyttigt, at efter de unga Fruntimers egit behag och det
» sund, de kunna hafwa, lata dem lasaal1^/ahanda werldsiiga böcker, de dar icke w
* nekalla något, som kan upreta deras be»^Zarelser, hwilket tillika tjenar, at giswa
^ dem ofmak för Lomeäier och Romaner.
Lemna dem til den andan Qrckiffa och
Romerssa historien, dar de finna undranswarda exempel af tapperhet och owaldughet: desilikes deras egit lands historia,
hwilken afwen hafwer sina behagligheter
och därefter de nastgransande Rikens och
flera längre aflagsna landers bessrifniilg,
hwilket alt tjenar at ffärpa förståndet och
Avlyfta själen til stora tankar, allenast
det

det ffer otwungit och utan fåfäng inbillning.
M a n haller iallmanhet före, at en förnamflickahar i Frankrike, om hon eljest ffa!
heta wal uj>född,bör lara sig icaiienffa och
Spanffa lpraken; men jag finner sadant
ganska onödigt, med mindre hon icke befiner
sig hos någon t caiienff ellerSpanff Prinsessa: eljest gifwa öada dche språken hane endast
Airledning at läsa fördärfweliga böcker,som
latteligen kunna föröka hännes fel, och hon
förlorar således genom detta lwöium långt
mera, an hon winner. Den,som söker nöje i wal sammanffriefna tal, finner dem i
långt större fullkomlighet i Latmen,an i andra jprak, uti hwilka et blott tankespel och
inbillnings qwickhet regera, utan någon
regel. Dock haller jag före, at et Frunttmer, som stal fa lara Latin, bör aga et
stadigt begrep och ärbart upförande, sa at
hon wet taga detta Kuclium säsom detförtjenar, lemnadart all fafang nyfikenhet,
ttaa med det hon hafwer lart och icke söka
daruti annat, an sin upbyggelse.
. J a g ffulle ock tillata Fruntimren, at,fastan med mycken n r M n m g , lafa Orgroriffa
och p a e r M arbeten, da de finnes hafwa
smak Vårföre och förstand nog, at inskränka sig mom sådana sakers ratta bruk, sm
lag ei befarade, at deras lefwande inbillmng darutaf blefwe för mycket uprörd; ty
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jagwil, atde uti alt skola behålla m fullkomlig hjärtats renhet, och det, som kommer dem, at kanna kärleken, förekommer
mig ännu farligare, ju mera det är förhblgdt och öfwerstrukit.
Musiken och Malare-konsten tarfwa est
lika försigttghet; ty alle detze wetenffaper
äro af samma beffaffenhet och sama jmak.
Hwad den förra angar, sa.wet man, atde
gamle hållit ingen ting farligare för enwal
mrattad i^cpubi-K. an at dar införa nägrs
qwinliga röner, som förswaga manniffan,
och göra hannes sinne wekligt och wallusiigt. Orsaken, hwarföre man sa garns
hörer en ljuflig och rörande ron, är, atden
intager sjelfwa själen , anda til detz hon
kan blifwa likasom drucken däraf. Dar»
före lat Regeringen i
wara en af
detz angelägnaste författningar, at sönderKa alla de ^inttrumenrcr, hwilkas ljud woro för mycket intagande, och
härför
samma orsak strängeligen förkastat alla
ijusiiga stammor. som inblandats i Glänsta Musiken. Huru mycket mera ma icke wi
Christne, som aldrig böra söka wartnöje
för blotta nöjet fful, bära en fasa för sädana förkjusande lustöarheter?
Vers-konsten och Musiken, kunna likWgl, om M hwad som icke syftar pa rätta
ända-
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ändamalet tages undan, med nytta brukas, at i själen upwacka listiga och höga
tankar för dygden. Huru mänga poeri-"a skrifter haswe wi icke i den Hel. Bibeln,
!0M t^cbrecrne efter all liknelse hafwa sun- X
git? de gamle wisor hafwa för den Hel. X .
Skrift warit de första minnesmärken, som ^
tydeligen förwarat underrättelsen om de
Gudomeliga sakerna ibland människorna.
W i finne hwad kraft och werkan Musikenhar haft pa det hedniska folket, at uplyfta
själen öfwer menige hopens tankesätt: war
Kyrka och Församling har afwen satt
mycken tröst och hugswaklse i sang til G u d s
laf och pris; fördenfful böre wi icke förkasta dcha konster, som G U D S Ande sjelf
helgat, och en. Christelig säng eller dickt
stulle witzerZiIen waraden kraftigaste hjelp,
at afhalla själen ifrän werldstiga nöjen,om
icke svar tids falffa fördomar afwen gjorde
smaken/ör detza konster farlig. S a snart
men darföre marker et ungt Fruntimerwara mycket begifwit pä sädana tankar, bör
man forestalla hanne, huru mycket nöje
man kan hämta af Mmflken, man at gä
Man de andeliga ämnen. O m hon hafwer god röst och ar fallen för Musikens
behageligheter, sa inbilla dig icke, at stanölgt kunna halla hanne i okmmoghet härM : dm förbod ffulle allenast mera upreta hannes lust, och det ar vårföre-bättre, at
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lemna denna strömen sitt ordenteliga lopp,
an at taga sig före, at wilja hälla honom
tilbaka.
^ Af Teknings-eller Malare-konsten kan
/ m a n hos oss snarare wanta nägot godt:
M Fruntimren hafwa detzutan likasom etpri.
^ viieZium darpa; emedan förutan densamma deras arbete ej kan blifwa wäl utfördt. Det ar sant, at de kunna hälla
sig wid flått och enfaldigt arbete, som icke
fordrar någon särdeles konst; men som
man med förnämare Fruntimer bör hafwa
den föresats, at under det de arbeta med
sina händer, tillika skaffa något at göra
för deras snille; sa säge jag haldre, at de
företogs sig nägot arbete, som konst och
eftertanka pä en gäng kunde göra för dem
sä mycket-nöjsamare, och jadant arbete
kan aldrig fa något ratt anseende, om det
icke blifwer u t f ö M efter Tekne- konstens
reglor. D ä r a f kommer, at nästan alt
hwad man denna tiden ser af wger, söm
och spetsar ar af föga smak , i en röra, utan tekning och passning efter hwartannat.
S ä d a n a Stycken hällas icke destmindre
förwackra, ja wida de kostat mycket arbete, at förfärdiga och därigenom blifwa
dyra til inköp. Den, som icke förstår sig
därpå, eller allenast ser dem långt ifrån,
kan ock latteligen lata deras glans bedraga sig. Fruntimren hafwa dartil gjort
sim

sina egna reglor, och den, som wille bestrida detza, ffulleafdem hallas för galen.
Utur denna bedrclgeliga tanka kunde de
likwat altfor lätt komma, om de allenast
wille radfraga Tekne-och malare-konsten,
da de kunde blifwa i stånd, at med mindre
kostnad och mera nöje förfärdiga arbeten,
hwilka uti wackerhet och ombyten af mönster ffulle trotsa alla moders egensinnighet.
DeUikes måste de wakta sia för lattja
stånd de ock warit, hafwa arbetat, icke
för at roa sig, utan at göra af sitt arbete
en alfwarsam, ordentelig och nyttig förrättning , hwilket ock i alla tider ölifwex^
en manniffas skyldighet. Den Naturligas ordnmgen, det straff, fom blef lagt pä V
den första manniffan och genom honom '
alla hans efterkommande , den nya
manmffans J E s u Christi egit efterdöme,
alt förbinder ost hwar och en pä sitt satt til >
m ordentelig och arbetsam lesnad.
. Man måste wrd et ungt Fruntimers
- Mostran afwen komma chog af hwad
stånd och Mkor hon ar , pä hwad ort hon
kommer at förnöta sin lefnad och hwad som
efter alt utseende larer blifwa ha'nnes maS e til , athonej ma göra sig
om mera, an hannes stanh ochww
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kc r kunna medaifwa; ty mångenflickahar
fatt betala et sadant hopp dyrt, nar det
som werkeligm bordt göra hannes lycka,
intet annat kunnat, an misthaga hailnesä
snart hon förwäntat sig at komma i högre
stånd. Kommer hannes mistande at blifwa pä landet, sä wand^i god tid hännes
tankar pä sadana göromal, som Var förefalla, och lät hanne icke fa smak för stadsnöjen , ntan wisa hanne hwad förmoner
en enfqldig och arbetsam lefnad med sig förer. Ar hon af medekmattia härkomst t
staden, sa lat hanne icke pläga umgänge
med Hof-folk: ty hon lar sig af dem wW
låter, som för hanne blifwa illa pHade
och löjelige: hall hanne inom sitt stånds
"ränsor, och. lat sadant folk därwid tjei!^
änne til mönster, som bäst wisa, at de
unna skicka Ag därefter» Bilda hannes
mne til det hon i all sin tid kommer at ut>fwa: lar hanne en borgelig hushållning:
!«ru hon rätteligen stal amvända sa wal
.'ina inkomster frän landet, som räntorna
«f de ^us , som gifwa hänne nagon^ afkomst i staden : hwad fom hörer til bar-'
nampfsstran och alla andra stycker och
siögder, dem du förut ser, at hon stal gä
m uti, dä hon en gang Mfwer gift^
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O m dem / jom h a f w a u n g a F n m t l m e r til u n d e r w i s m n g .
' ,aa föreställer mig förut , at den up. fostran mg har föreslagit, i m a n g a s
sinne larer hallas för fafang, at kunna
werkställas. Hwarest finnes wal det F r u n timer, torde nagsn saga, som ager sa god
urffillning^et sa ohördt tälamod och fa rara naturs-gafwor, at hon begriper alt dett a , och annu mera, den som ffulle kunna
ratta sig varefter? men jag ber en sädan
besinna, at den, som gifwer ut et werk om
den basta barna-npfostran, larer daruti
icke.wilja lemna nägon ofullkomlig föreffnst, och darförema ingen taga tlla upom jag i denna afhandling pasyftat, at hinna tll det MitomligastL. D e t ar sant, at
hwar och en wid sielfwa werkställighetew
tcke kommer/a långt , som ware tankar
kunna ga pa papperet, dareft iuZen tina
haller dem tilbaka; men ehuru man harM tcke k a n M m a til någon fullkomlighet,
ar det ltkwal ei onyttigt, at hafwa fig^ den
bekant och bjuda til at kunna hinna d i t ;
^ ty därigenom kan
amunstone komma
densamma narmast. Eljest fordrar jag
Zttst tcke t detta werk^u -K utmald göd na" 7
tur

tur hos barn, och at alla de lyckeligaste
omständigheter ffola stöta tilsamman til
at runna komma en god upfostran til wag a , utan förestår twartom botemedel för
en ilak eller fordarfwad natur. J a g förestaller mig de wanliga fel, som forelöpa
wld upfostnngen och förestår de enfaldigaste medel, at hjelpa densamma helt och hållit eller sa mycket som daraf tarfwar rattelfe. D e t ar wal sant, at i detta lilla arbete icke finnes något, hwarigenom en wardslöfad eller illa anstald upfostrail kan bringas at sta wal ut; men det ar ju icke underligt? alt hwad någon kan begara, ar
ju at finna enfaldiga reZior, hwilkas noga efterkefwande ffola göra en grundelig
upfostran. Jagtilstar, at man kan göra,
och göräfwen dageligen mycket mindre wid
barnen, än hwad jag har förestagit; men
sa finner man ock, yuru ungdomen mer
an mycket lider genom sadan försummelse.
D e n wag jag wisar, ehuru låna han ock
ma synas, ar werkeligen den kartaste, sa
wida han leder rätt fram dit man wilsäden andra wagen, nämligen den man banar sig genom fruktan omen bredare snillets upodling, är ganska lang, /huru kart
den ock synes; ty man hinner nastan aldrig
G det enda sanffylliga ändamalet i upfostringen, som är at, gifwa barnen enmwartes öfwertygelft och mplanta hos dem

en lipriktig karlek för dygden. Med största delen af de barn man förtpa denna wagen, borde ater börjas a nyo, dä deras
upfostran synes wara bragt til aitda: ty
sedan de lagt til rygga de första aren af sm
lefnad t werlden med ofta oboteliga fel; fa
måste först förfarenhet och egen eftertanka
komma dem at finna hwad en twungenoch
ofullkomlig upfostran hos dem icke förmatt
uttrycka. Man bör aftven märka, at den
möda iag wil, at man i första början stal ,
Höra kg med barnen, och som oförfarik
folk haller för okderlig och omöjelig, befpar ,
enom manga långt större ledsamheter och »
hafwa de hmder, som genom en mindre
laggran, men mera sträng upfostran med.
ttden bktfwa
^
^
ock, at wid
mindre ^
förekomma,
,
nagra särdeles naturs-gafwor, at kunna
werkstalla, an at allenast unwika plumpa
^ bwart och.et för sig hafwa an^lcke fragan om annat,an
at lcke yrka för hardt pa barnen, at wara flmgt hos dem, at taga wara pa dem,
gifwa dem rena.
ock förimfttga fwar^pa deras frågor, o c h V ^ '
! M . b ? a s natur fa rada , til at sa mycket ^
^ kanna dem och at med talamod
M t a dem, dä de fara wilse eller fela»
Ingen

Ingen kan med ffäl begära. at en i!M
förcftattdcrssa ffal. komma en god upfosiran til waga; det ar nog/ at man därti!
gifwit en sadan föreffrift, hwarefter etmedelmattigt ämne, som wil görasinflit,kan
därmed ga i land, och man begär icke för
mycket af et sadant ämne, om man wil,at
hon åtminstone ffal hafwa sundt sörliuft,
et länkeligt sinne och en sann Gudsfnktan.
En sadan manmffa lärer i denna boken icke
Ilnna naaot djupsinnigt eller swart, och
!mhon än icke ffulle begripa alt, sa förfär hon åtminstone det förnämsta, HM
Ät kan wara nog af. ^ Laga allenast, at
hon laser den siera gånger igenom : gör
dig m ö d a , at läsa den tilsammans med
'hänne och lemna hanne frihet, at falla m
V / z med sina frågor wid alt som hon ej förstår,
eller hwarom hon ej ar futteligen^öfwertyZad: satt hanne sedermera i werkställighetaf
altsamznans, och sa snart du marker)
hon undsr sitt samtal med barnen gär ifrån
denna bokens föreffrift, som hon lofwat
stlja, sa pamin hanne därom i tysthet.
Denna ayoga lärer i början förekomma
z nog plagsam, men om du ar barnets
dig
fader eller moder; fa ar sådant aldeles bin
ffyldighet. Icke eller lärer du länge hafwst
sa mycken swänghet darwid; ty om den
du satt hos barnen, äger förnuft- och god
Wllja, kan Hon pä en mänad lara me-

m genom öfning och dina underrättelser,
an afwwlyftiaaste samtal, och larer snart
af sig hels halla den ratta magen. Detzutan ar det en förmon, som mycket kan .
ksa dttt besivar, at hon i detta lilla werk
finner det fornamsta hon bor tala med barnen i de angelägnaste larostycken helt och
halltt utsatt, sa at hon föga behZfwer lagga något dartil. Hon har således för sina
Mon en samling af de S a m t a l , hon bör
halla med barnen om de arender, de minst
kunna begripa och en flags redan Verkstald
upfostran, hwilken likasom stal leda hanne ww Handen. J a g måste likwal tilsta,
at sadane människor af Medelmåttigt pund,
ulom hwilka jag mig nu inffränkt, aro
mycket sällsynte, och det är icke eller utan,
at m et fflckeliM redffap fordras til barns ^
Mfostran; ty den aldraminfta sak kan icke X /.
F v r a s af sig sielf och blir altid illa gjord af v
FN osslckekg. ^ S ö k fördenfful ut antingen
hemma l dltt hus, eller pa dina gods eller
hos di na wanner,eller i hederliga jamqwäm
^en person, som du anser ffickelig, at harM kunna mrattas. W a r i god tid betänkt,
^ bUda Janne til denna förrättning och X
beball hanne någon tid hos dig pa prof, V
mnan du anförtror hanne et sackdeltwerk»
Om fem eller sex personer pa sadant sätt
lmattas, kunna de sedermera wara i ständ,
at möfwa en stor hop andra, och om du
dä
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da til afwentyrs misiraknade dig pa nagra
af dem, kunde ibland sa mänga altid fin
n a s n ä g o n , som arsatte ffadan, hwarige
nom du kunde flippa det myckna bekym
mer du dageligen mäste lefwauti. De,
hwilkas göromal ar, at upfestra unga Fruntimer, kunde jamwal ga in i denna tanks
sch i samma afsigt inrätta sina wika Lckole-och Laromastermnor.
M n ehum swärt det ar, at man sa
fällan finner den man kan anförtro sina
barns ward, mäste man likwäl tilsia at
ännu större swarighet möter i föräldrarnas
egen osrdentelighet; ty om de sjelfwe icke wilja bidraga ti! detta werket, sa ar alt det
öfriga förgäfwes. Grunden til altsammans är, at detze gifwa sina barn hederliga grundsatser och upbyggeliga efterdömen; men just detta larer man i ganffa fa
Hus kunna sig förwänta. I de flasta ses
ju ej annat, an oreda, ombytlighet och
en hop owilligt husfolk, som åstadkomma
icke mindre larm inom sig sjelswa, an oenighet och missförstånd Herrffaperna imel
lan. Hwad är icke sadant för en ohygge
lig Sciio!» för barn? E n moder, som i mindre anständigt sallffap försätter all sin tid
med spel och Lomeciicr, beklagar siA ofta
utur hög ro» , at hon ej kan finna någon,
tzen hon tör anförtro sina barns upfostrcm:
men

men hwad Mattar wal den aldxabasta upfostran i en sadan moders öfwerwaro?
Man ser ock föräldrar, hwilka, som
Zuitmus säger, sjelfwe föra sina barn pa X »
allmanna skadespel och andra lustbarheter, ^
hwilket ej annat kan, an gifwa dem osmak
för en alfwarsam och flitig lefnad, hwartil detze föraldrar likwäl sjelfwe wilja hälla
dem. D e blanda således förgift Mammans med ben helsolama spisen: de tala
ständigt om bestedlighet; men wänja tillika barnens flyktiga tanka til Musik och
lustspel, som sa uprörer deras smne, atde
icke mera kunna lägga sig wal a n : de gifwa dem smak för begärelser och komma dem X
at förakta offyldiga nöjetl ; men wilja icke V
desto mindre, at deras npfoftranffalfla
wal ut, och finna den alt för sträng och
ledsam, om en sädan bkanning af ondt
och godt daruti icke kan talas. S å d a n t >
arm endast, at wilja göra sig heder af,
at man astundar en aod upfostran för K- ^
na barn, utan at darföre wilja göra s a
någon möda eller underkasta sig de nodwandigaste -eZior til detz winnande?
v
V
W i ssute med den matning den wisate af alla Konungar gör pa en fullkomlig Husmoder: hwilkom en dygdig qwinna bestard ar, hon ar mycket ädlare, än aldiakostekZaste perlor. Hannes mans Hjär-
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ta förlåter sig uppa hanne, och bergmng
ffal honom icke fattas. Hon gör honom
Mftoch icke ledt i alla sina lffsdagar. Hon
Prukar sig pa ull och lin, och arbetar gema
med sina händer. Hon ar såsom et Köp-mans-ffepp, som sina bärgning fjerrcm
efter hämtar. Hon står om natterna up
och giftver sitt husfolk mat ^ och Hna
tjenarinnor deras del. Hon tanker pä en
åker och köper honom, och planterar en
wingard af sina handers frukt» Hon gjorda? sina länder fast och stärker sina armar.
Hon marker hwar hannes handel kan hafwa förkofring: hannes lykta utflackes icke
^om nattena. Hon räcker ut sina hand til
räcken, och Hannas finger fatta tenen.Hon
utsträcker sina Händer til den fattiga, och
räcker sina hand dem torftiga. Hon fruktar icke sino huse för snö; ty hela hannes
hus hafwer dubbel kläder. Hännes man
«'r prisad i portomen, nar han sitter nar
lgndsens äldsta. Hon gör en kjortel, och
säljer honom; et balte far ^ hon kramaw
nom. Hannes prydning ar, at hon rcn-lig och M g ar; och framdeles stal hon le.
Hon uplater sin mun med wishet, och ya
hannes tungo ar täckelig ära. Hon jcr
til, huru det i hannes hus tilgar; ochater
icke sitt bröd i lättja. Hännes söner komma up och prisa hänne saliga; hännes man
Fäfwar hanne. Mänga döttrar samka rikedom;

M o m ; raen du öfwergar dem alla. Täckelig och dagelig wara ar intet; en qwinna
som H E R r a n fruktar, den ffal man lafwa»
Hon stal rosad warda af sina handers
frukt; och hännes gärningar ffola lafwa
hanne i portomen.
Ehuruwckl detta tal i början förekommer något mörkt, i anseende ti! de karta
och förblomerade meningar samt sedernas
myckna ffilnad; sa lyser ändock wid närmare betraktande daruti en M a och full
ffrifart, som ej annat kan an beyaga; melt
hwad som an nu mera harwid bör märkas,
ar Konung 8a!amonz anstende och myndighet, som warit den wisaste af alla manmffor, ja, den Hel. Andas egna ord, som
sa förträjfeligen upmana ost, at hos en rik
och förnam qwinna prisa en sadan enfaldig wandel, hushållning och
arbetjamhet.

.Hon hafwec at göra med fiender, hwilka aro sa mycket farligare, som de aldrig
wtsa någon Hrymhet, Man twartomaltid
anhalla om sadant, som bewiser deras undergtfwenhet och behag i alt det, som kan
roa Hanne.
I förra tider war fruktan för mannistor en flags Gudomlighet, hwaraf Fruntimren tcke Hade ringa hjelp. D e woro dä.
föranlatne^ at bega sina fel i hemlighet,och
undweko atmlnstone därigenom försmadelle; men.onda exempel haswa efterhand
ratt uppa denna fruktan, och de hafwa
sedermera tyckt sig komma långt, da de
kunnat aberopa sig paen segrande alffares
förtienster, trl at öfwerstryka och ursakta
jitt jwagyet.
Döm haraf i hwad tilstand et ungt
? ^ W ^ r sig befinner, da hon lemnar sig >
l wald at sina egna begärelser eller dem
andra och hwarken låter
fruktan för Gud eller manmssor hälla sia
ttlbaka. Frukta darföre G u d , men med en
grundeltg och granlaga fruktan utan sivaghet eller wacklande, och wet, at utom
denna egenskap den alfwarsamaste dygd
lcke kan swara för sitt beftänd.
A^gwildärföre icke, at du stal hälla
^ olycka, /om Gud bundit wld dm person. Det ar sant, at de.

/
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som icke aro födde med denna fSrmott,
blifwa miiwre frestade; men sa kan ma»
ock saga, at deras förtjenst afwen dä ar
miiwre. D e r a s beffedeliga upförande ar
en flags twungen bessediigyet, som föga
räknas de-m til heder; och hwad förakt adraga sig icke dche, om de.olyckeligt wis
räka at förse sig?
Skönhet ar en Guds gafwa, för hwilken du ar Honom ej mindre tack skyldig, an
atHan låtit dig födas med walffapad kropp:
du ma afwen fföta och wärda densama,
men blif aldrig dep tral. Anse hanne såsom en G u d s ffickelse öswerdig, och wN
altid redo, at lemna hanne, da det behagar H a n s försyn, at du skal ga ham
qwitt.
J a g ar icke eller emot den flags kladebonad, som pchar för personer af dm höghet och af dina ar. Aldenstund et wedcrtagit bruk wil sa hafwa, och Försynen l5
tit dig komma til, at lefwa i weviden; sa
ar det en siags klokhet, at weta rattasigch.
ter werldenes sed. Detzutan ar det icke
et hand, en HZrlack eller en swart stack
mer eller mindre i ansigtet, som astadkoV
mer oreda; men det man oanveligen mera
har at frukta, aro oanständige låter, utstuderade ögnekaft, en twungen stÄwsktighet^ och med et ord: den fyxesats, at
wihs
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wilja angripa et hjaxta och göra däraf et
offer endast ät sitt högmod.
, Genom sadant upförande kan en snart
raka ibland de lösaktigas antal, och huru et sadant namn skulle pasza för en
Hrinsejza, hwars hjärta bör wara afwen
sa stort, som hannes börd, därom kan
dömas af de gemena egenskaper, hwilka
atföha dem, som aro markte med denna
nedriga c-n-g-Aer?. H o s dem sinnes alttd et bartssamt sinne och fördarfwadt
Uarta: i deras sjal bo hwarken trohet eller
karlek: deras förstånd ar ffildt ifrån alt
förnufttgt wett: deras begrep ar trängt
och deras umgänge fullt med onyttigt prat
och l a p p n . ' D e a'ro inbilffe; men deras
mblllnmg stödjer sig pa ingen ting och alt
deras begär ager icke eller bättre grund.
D e hysa en skamlig afundsiuka och bestandrg söchallntng: deras falsta godhet
doher et ffandeligt bedrageri under det 5»
osmakettga beröm de gifwa ut, endast för 5 ^
at bkfwa rosade tilbaka. Med et ord: / X
de bestå as et gement och onyttigt fladder, w ^ d e want. sig at hälla för alla
Med sadant winnes intet tycke hos h ederllgt folk, dem man likwal endafi bör
astunda at behaga. Men ehuru det ar es
wrnwt!, atwinna deras behag, M du
G
lik»

likwäl kke med för mycken forgfallighet
söka därefter, utan läta dina förtjenster,
din ssönhet samt tid och tilfallen göra alv
sammans; sa at da du putsat dig sä
mycket,^ som et Fruntimer efter wanlig^ heten ar tilstandigt, din utsmyckning bör
wara lika för alla människor och för ingen. D i n enda föresats bör w a r a , at
aldrig göra något emot anständighetens
region beffedliHet och ärbarhet böra lysa i alla dina gärningar til deras upbyggelse, som tvistas omkring dig: dina m-iböra wara hederlige och ingen ftolthet wisas emot andra, än dem, som wa^ rit nog djärftve, at brista i wördnad för
din person. , Med et o r d : du bör göm
långt mindre räkning pa din skönhet, än
pä dina werkeliga sörtjenster.
» / . ' J a g wil icke nämna, at den förre afdetze
/ ? egenskaper far ftn. kos, da de senare wara sä
» l ä n g e lifwet räcker, hwilket är en sanning,
?
lika. gammal med werlden; utan jag wil
^
häldre komma dig at märka, huru ädel
din själ ä r , och huru det ar din skyldig^ , , b h e t , at göra Hänne wärdig den höghet
du besitter i werlden , hwilket icke är sä
- lätt, om.du ej med flit waktar pa hänne
och gör dig et hemligt nöje af, at första, det
hon a r - a m m långt mera,, än din höga
börd»
Läsning

^ Lasmng gör har ttl Missa mycket:
men fragan bltfwer, at rätt u r M j a de
böcker, som för dtg bast kunna pasta sig. D e t
finnes fadane, som hwarken göra ondt
eller godt, sa,om historier, Resebessrifnmgar och wisza witterhets-arbeten, som
af arttga och belefwade personer blifwit
författade ttl Fruntimers beröm. Hwad
dem widkommer,. sa kunna de wäl af dia
M s ; ty iag begär icke, at du aldrig stal
Lasa annat, an andeliga och sedolärande
böcker; men s a d a n t M likwal ffe snarare^ för ttdsfördrif, an at daraf wilja lära
något, hwarföre du ock sällan bör tala
seom ock granneligen wakta dig, at qif^^6 .ut for et lardt Fruntimer. Ä e t
finnas ännu andre, dem jag rader dig, at
a ^ n g ata komma inom din Kammare,
hwartbland Mg raknar ?diio5opkiffa böl>
F och
de förra kunna qöra dia
l hufwudet och de senare stamma ditt offyldlga hiarta. I öfrigt kan du wara
försakrad, at den basta bok icke hinner up
^
Ä
fallffap, som äger dygd,
wett och förfarenhet, da hon wil läaga stna betraktelser til dina, och dä du M a r
hanne nog, at för hanne uptäcka alla dina
Kartans tankar. Hon lärer försäkra dia,
at den basta egenffap hos ditt kön är, at
wara mild och altid jämn til sinnes, och
G at
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at en därmed äger wett nog/ om en aldrig sa litet we at leftva.
>
Min afsigt, da jag yttrar mig pa detta sättet, ar icke, at instränka Fruittimrens snille. J a g wet, at mailge ibland
dem kunna uträtta de största saker; men
det är sawäl för man - som qwinno-könet
mindre angelägit, at aga en sa awick och
/tiltagsen snille-gafwa. Det förnamsta ar,
at hafwa et redligt hjärta, och at söka ge^ nom säkra och hederliga medel, at komma
tit sitt ändamål. D a t händer ofta, atwi
af sa stora ljus bltfwe förblindade, och at
de i stället at wägleda ost , föra otz pa wil-.
lostigar och bringa ost til de obetänksama
steg, som kunna kallas Hofwets flippriga
branter.
I Kg säger därföre icke, at du allenast bör aga de medelmåttiga snille-gafwor?-.
som föressrifwas et fullkomligt Fruntimer, >'
utan jag wil härmed lata dig första, at rätta kunffapen bestar däri, at noga weta sina
skyldigheter, och at alt hn^d som gar daröfwer, merendels
bade farkgt och
Sttyttigt: och i sanning, hwad batar dig
at weta, om det är solen eller jorden, som
löper omkring: hwad det kan wara, som
förorsakar storm och affedunder och hundrade andra saker, som icke äro nödigare
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M kunim saga hurudant ditt lynne eller sinnelag bör Vara, ar icke sa lätt; clmvan jadant kommer an pä kroppens beMffmhet. Alt hwad jag hartil kan swara , ar, at du, om jag finge göra walet,
bör wara mera alswarsam an lustig. D e t
ar icke utan, at et muntert Fmntimer har
sm fortjenst; men wi lefwe: en tid, hwarest man sa bittida bör wisa sig beffedlig
och den lustiga aldren gar sa snart förbi, at
jag ändock hafwcr orsak, at lemna asswarsamheten företrädet.
D e alfwarsame ma likwal icke tro sig
for wal, i anledning afhwad jag nu sagt;
ty de haswa afwen sä mycket at befara,som
de andre. E t lustigt Fruntimer hafwer
en eld, som förswinner och ar allenast farkg for ftnllet; men med den alfwarjama
ar det tcke sa; tt) sa wida det tycke hon en
fattat, ar fastare, och således ingen
khckttghet ligger dem i wägen, som försöka, atwinna något pa hannes hjarta: sa
a^ hon ock utsatt för större fara, an de»
Widsadana tilfällen ligaermagt uppa,
at taga sig til wara. Karleken imellan
twanne perjoner afförtjenst har i början
något altför arbart. Det ar fa naturligt, dä
lror/tg wara alffad af en, som synes
alffanöward, atalffa honom tilbaka, och
G z
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om dygden icke satte sig däremot, ffulle
darutt wara sa mycken billighet, at man
aldrig kunde nog förebygga denna begärelse,
htvllken arafwensa swar,at hamma, sedan
den satt fritt lopp, som lätt at mota i dch
första början.
Medlet, at förwara dig därföre, ar, ati
ttd afffara wagen for sadan farlig beqynnc-lse, at anse pafölgden däraf med förssrackel^e och at besinna, det ditt öde mindre siar i ditt egit, an i dina föräldrars behag. J a g begär likwal icke därföre af
dlg en twar och snäsande dygd, som ssul/ l e komma dig, at anse mankönet såsom
dum fiender, ej eller, at du ssal uptaga deras söta ord såsom owett. D e bora ingalunda mGhaga dig, allenast de ej ga för
längt, eller brista i artighet och wördnad;
men frågan blifwer, at weta huru de bom
befwaras?
H a r galler det^, at med all granlage.nbruka sitt forstand. M a n måste noga
^ akta sig, at icke lata sadana samtal räcka
for länge: man bör swinka, swara tu eller
trn ord med mycken höflighet och strart
. w a n d a talet uti nägot annat; ty det kom^ / N l e r lgndt-fiickor til, at täfla med qwicka
^ snillen och göra Hg en heder a f , at kunna
bllfwa de siste pa platsen. E t Fruntimer ?
röjer icke altid som bäst sitt wett i en qwick
ord-

ordwaMng: i saker, som hon icke bör beswara, ar det noh, om hon låter märka
sig,- at hon dem förstår/ men -at hannes
beffedlighet ar orsaken, hwarföre hon lemnar dem obeswarade» I en sadan aterhallsamhet ligger werkeligenmera förtjenst,
an nägon kan-tro; ty huru det mä wara,
ar en garna kar i sina egva tankar, hwilka afwen ibland sa hastigt upstiga, at de
med möda kunna hallas tilbaka, och d e t ^
ar icke utan, at det kostar pa, da de ffola ^
förqwafjas.
Afundsjukan ar jamwal en stötesten,
Fruntimren böra wakta sig före.
on hafwer garna hat och förtal med
sig i föhe, hwilket ar det owardigaste tankesätt, som någonsin kan falla pa en för-,
nuftig manniffa.^ D e t finnas Fmntimer, ^
som icke kunna tala, at någon i deras nar- '
^varo talar wal om en a n n a n , och sadant
är sa wedertagit i werlden, at en mansperson tror sig böra göra det mycket
sparsamt, da han ar i sallffap med Fruntimer, som han bar någon aktning före.
Hwad ar icke detta för en ffam och för en
stor swaghet? kan wal din ffönhet förlora
något däraf,at man berömmer en annans?
eller far da ingen i werlden wara wacker
mer, an du? M e n om du tror dig wara
ward det berölii man i din narwaro tillägger ven eller den flickanz eller Frun, ma du
G 4
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da icke wara glad, at fa höra dig berömmas i m annans person, sa at din blygsamhet bärwid siipper lida? stulle du ock
tycka^ at man/mickrar hanne för mycket,
h w a d / m g a r sadant dig? ffer dig naaon
oförratt därmed, at man hedrar hanne?
N e n egenkarlcken låter har inga stal galla : man ritar u t i härda ord emot hanne:
man något fel med hanne, underläLer man icke, at komma fram därmed,och
det ar mycket, om hon kan unga at aidcles blistva försmadad. D e n andre wst
sådant öfwcrmattan wal ochstickarsig
va samma satt emot hanne tilbaka.
lom ars blandade d a n , försumma icke/W
at göra sig gagn af denna oenighet, och
Fruntimren tappa altid pa detta spelet
och stamma sig sjelfwa mast därmed, at
de tala illa om hwarandra.
Wakta dig wal för fadant förhallan-'
de: tala wal om alla männistor eller at.1^ minstone aldrig illa om någon. Betänk,
M at du utan sadan walwilja icke kan wara
angenäm, och at du utan denna egenstap
aldrig kan blifwa alffad, om du ock wore
den stönaste i hela werlden» Inbilla dig
icke eller, at walwilja och wett icke kunna
föhas ä t : j ä dan t är en wilfarelse, som
wär tids ondssa påfunnit. D e t fordras
sannerligen mera wett at berömma, an
nä-

någonsin at lasta ; och om ej sa ffnlle tvära , monne det icke wore bättre, at wara
lttet nnndre qwtck, an at lysa med sin qwick- '
het pa et satt, at din Nä,ka måste sitta imellan, hwtlken daraf föranlates til et lika npforande emot^dig tilbaka, som ofta
kan landa dtg ttl långt större ssam an honom f
D e t gifwes ock en annan flags afMildsjuka, som wäl annu icke gar dig an:
men ar afwensa mycket ar frukta, som den
förra, namttgm den, som upkommer under aktenffap. D e t ar bade ssam af den,
. som fororsakar och bedröfweligt för den
- som fattar densamma; dock bör en hederlg F r u i den omständigheten aldrig wara
ttvehogse. D e t ar alrid bättre, at hon
siels kder, a n a t hon ffnlle tilfoga en annan denna oförratt. D e t är sant, at det
ock sinnes m enwis och obillig afundsmkasom^el beffedeligaste upförande icke kan förekomma ; m m den harrörer ändock
fatt sa snart as det rwifwelsmäl, hwarutt de flajta Frunnmer redan hafwa satt
goda namn och ryckte, innan de blifl o u ^ a f M g o n t i n g annat. Lät
darfore detta förplikta dlg, at aldrig aifwa anlednmg M sadana mitztankar om
dm person, och lat aldrig någon dag qä
5 rbl, utan at sjelfgöra dig redo för dm
v^oer^

O m du hafwer en m a n , som icke ar
dig sa trogen, som han bör wara; sa wis
dig icke lika nögd därom: sadant ffulle utmärka en kallsinnighet, som wore en ilak
borgen för din karlek. Beklaga dig, men
lat ingen bitterhet fa rum i din klagan:
bjud til, at med manlighet bringa honom
til ratta, och om sadant til bägges eder olycka icke kan ffe; sa laga åtminstone, at
du behåller hans högaktning, fastan du
mister hans hjarta.
N a r en Fru pa sadant satt rakat i osamja med sin man, finner hon alrför mänga, som taga del i hannes olycka, sm hon
eljest ser nagorlunda wal ut» Den ene sa- i
ger sig finna alt för underligt, at hon, som
kunnat göra sa mangen hederlig mans
lycka, stal bliswa handterad pa sadant
fatt: den andre, at det ar ratt bewnnerligt, at en man, som borde upoffra all
ting i werlden sör hannes fful, kan tycka
mer om en människa af fä ringa förrjcnst
emot hanne; at sävant bewisar hans siata
mak, och hundrade andra saker, som en
"adan Fru far höra sä snart hon wil läna
nia öron dartil. Därefter komma goda
>ad: man bereder hanne sa småningom at
iamnas, och säger, at hon likwal borde
lata sin man första ^ at en sadan oförratt
<j annat kan, an pä det högsta röra hanne, och at det ffulle sta hos hanne at
ham-
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hamnas sadant pä lika satt, om hon
wille; at sadant larm ibland snarare plägar bringa en man tilratta, an tälamod,
och at om han framhärdar i sin gemena
smak, det ffulle wara hans förtjenta lön,
at hon afwen pa sin sida lät falla något
af den trohet hon honom lofwat. S e d a n
man wal lastat hannes medälffarinna,
strider man til mannens egen person.^ I
början göres helt lindriga försök, af fruktan, at hon kunde blifwa förtörnad: första
gängen talar man allenast om hans osradighet, en annan gäng gär man litet längre, och om han hafwer något naturligt
fek, wet man sa wal, at lata det flyta in i
det beröm man gifwer hannes emadan
det eljest ffulle gä hanne för nar. S e r
man, at hon ej blifwer för ond, eller at
hon lastar, som hon icke hört därefter, underlåter man icke at fortfara. Alt dit intils förklarar man ännu icke sin karlek för
hanne, utan stickar sig allenast såsom en
god wan, hwilken tager upriktig del i det
som rörer hanne: man berömmer hanne,
beklagar hänne, tager hanne i förswar i
saliffap, söker at trösta hänne, förestår och
afwen wänjer hanne at roa och/örlusta
sig: man söker Lilfälle, at saga hänne än
nu mera och finner det pa flum genom sti
tigt sökande. P a sadant satt finner den
ne radgifwaren andteligen utwag, at in
G 6
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taga hanne och inkräkta sig et rum i hannes hjarta, som icke hörer honom til. Det
ar sam, at personer af din härkomst borde
wara i säkerhet för sadane tilbud; men den
wördnad en ar dem skyldig, ar ej altid darföre en sa saker borgen. W i lefwe i en
tiltagsen tid, och waghalsar finnas nog,
om man allenast gifwer aldrig sa litet efter»
E n F m har rcke litet at i akttaga, at
kunna sticka sig yled matta i werlden, da
fadan osanyai Agrenffapet upkommer; ty
huru det ma wara, sa ar ingen ting naturligare^ an at gärna höra sig beklagas, dä
man ar lidande» Icke destomindre fordrar dygden, at en sadan Fru stal bara sin
börda allena, och aldrig M a t a någon, at
kala illa for hanne om hannes man, ehuru
stor orsak hon ock kan hafwa at beklaga
sig. ^ Med et ord : det basta hon i siika
omständighets kan göra, ar, at aldrig lata fora sig pa sadant tal; ty om hon skulle
berömma sig af sin man pä en tid, da hela
werlden wet, ar hon har orsak at beklaga
sig öfwer honom, sa haller man hanne antingen för dum eller at hon jkrymtar, och
om hon äter klagar öfwer honom, bwem
wil hon wal ffal ffaffa hanne ratt? Fruntimren aro naturligt wis hwarandra icke
tilgifne. Deras ilaka poiiuic gör, at den
ena nastan altid ar emot den andra, och af
det

) o ( A
157
det jag förut anförde, finnes nogsamt, huru farttgt det a r , a! söka medlidande hos
det andra könet»
J a g ar ofwertygad, at sadane finnas,
som med beratt mod omöjellgen skulle kunna försöka något emot din dygd men man
ledes sa fmamngom -n, til de§ man andtekgen gar längre, an man någonsin tänkt»
D e t , som t dag icke annat ar, an medli- *
dande, kan l morgon förändra fin natur,
och sedan det blifwit förwandladt i karlek,
kan man ei längre swara för sig sjelf. Darföre ar der ja trast, at icke inlata sig i något särdeles jörtroende med sådana mitztankta wanner. En olycklig nödwandigsor fore, dar det kkwal synes, som himmelen lattt dem komma til, det cm för
det andra.
Min mening ar likwal ickö, at beröfwa dtg el wi^t anstäildiat umgänge med
d m a i ^ t t n e r : icke eller, at förbjuda dig,
at unvaha någon synnerlig god wan, som
kan bGrmga dig med jina rad; utan jag
m l allenast forehalla dlg, hwad warsam^ granlaga ämne.
/Ui kmg, anda mttl sma wijor, underratta dig M, ar jsran wanffap til karlek ej är
G 7
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mera an et steg. Det ar da ganska swart
för eii dygd och en begärelse, som ärohwarandra sa nära belagne, at länge kunna hälla sig inom sina gransor. Darföre bör
^n sädan wän, som dn utser, ar förtro di
^ v / lna tankar at, hafwa hunnit til de ar, och
af sä bepröfwad frägd, at du med
^ wara
ti
all säkerhet kan wara med honom tilsammans, utan at anständigheten därigenom
lider.
Hwad förträffelig egenffap anständig- ^
heten matte äga, kan slutas af den högaktning de widlyftigaste manniffor hysa
för hanne. Hon angripes aldrig, utan
at man tillika hörer et allmänt upror; lik
wä! finnes hon icke inryckt hwarken i Lagar eller Förordningar, utan det synes,
som hon endast ffulle äga^sitt bestand af
detz nära förbindelse med ärbarhet och af
de§ hat til förargelse. J a g w e t , at et
brott ibland kan döljas under ffensagert
upförande, och at mången ofta bedrager
sig pä den flutsats han därutaf gör; men
fa unwikes därigenom åtminstone folks
t a l , hwilka äro nögde, om. allenast det
som synes för ögonen är anständigt, efter
de icke kunna se in i sjelfwa hjartat.
Wakta dig i synnerhet för egen karlek och at falla pa den swaghet, som en
oandelig hop Fruntimer, hwilka äro sa
m-
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t mragne af sig sjelfwe, atde tro ingen kan
-,/se dem utan at blifwa kar. Imellan en
sådan inbillning och begärelsen, at wilja
blifwa älffad, är icke mycken ffilnad, och
när du det wil,är du icke eller längt ifrån,
at sjelf blifwa kar. Ehuru ffön du ock ma
wara, bör du ändock i den saken icke wara sa lättrogen^ men altid kan du hafwa
stal, at wara öfwertygad om en hederlig
mans begärelse til din person. Hwad
ära lägger du in med at hafwa gjort honom olpckeliH? om du ar dygdig, bör
du ju icke tala, at han talar dig ti! om
n begärelse, ,utan snarare unwika
hans sailffah, pa det du mä slippa oroas, at se någon som suckar för dinfful
och andteligen föranlatas til et medlidande, som kan hända pä flutet förwandlaö i karlek.
Gör mig harwidi-cke den inwanning,
at du tycker ingen särdeles ffilnad göres imellan de Fruntimer, som föra sig ärbart
och dem, som icke taga Sedoläran
sa noga i akt: at de öfweralt blifwa lika
wal uptagne, och at man ser med samma
ogon pa bada siagen. D e t ar sant, at
fastan t förra tider en perfon, som war
mon om sitt hederliga namn, ssulle hafwa dragit i betänkande, at wara i salljkap med en manniffa, hwars dygd man

hållit aldrig sa litet mitztankt, man likwal i senare tider icke räknat detta sa noga;
men anffönt man denna tiden lika försigtigt afskaffat denna granlagenhet, som
den i förra tider blifwit införd, sa hindrar
sadant icke, at man ju kan lemna den person et markeligt företrade, som sörer en
hederlig och anständig lefnad; och om det
an ej skedde, månne icke dygden ändock i
sig sjelf aaer behaglighet nog, at för sin egen fful böra utöfwas?
Förebär icke eller ti! din ursakt, at man
i Hof ar utsatt för sa mycken farlighet.
D e n n a tidfens Hofman aro sa fystelsatLe, at stöta sin egen Walfärd och deras
a n t a l , som söka ställa sig in hos Fruntimer, sa medelmåttigt, at man utan stora förtjenster kan hinna förfwara sig emot
deras anfall» D e t ar afwen en wiifarelse,
at tro, d e t : Hof flere laster ga i fwang,an
annorstädes; ty ehuru långt fördarfwet
därstädes ma tva"a inritadt, har dock,
a-nd en wist anständighet blifwit bibe-^j
hallen, som förkläder lasten: sm nägon
dar sörtales, sker sadant förtal altid med
näsor förbehåll, fa ar det hwarken kan
blifwa plumt eller kringspridt, och om dar
plägas någon karlekshandel, sker det åtminstone med matta; men fa gar det icke
til pa andra stallen/ hwarest alt gar öfwer
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wer stred, och man icke en gäng söker
at behalla det minsta sten af dygd.
Pbland de swagheter man plägar fö/ebraqwinno-könet, är i min tanka Nyfikenhet och hamd de farligaste; ty huru
mycken wldssepelse och wilfarelse aro icke i
följe med den förra, och hwad åstadkommer icke den senare för .swara brott och
darpa följande anger ? Ar det en mansperson, pä hwilken du söker hamnas, kan
sadant icke werkställas af dig allena: du
måste da lemna din hamd til någon god
wans försorg, förklara för honom ditt upsat och genom en sadan bekännelse blottställa för honom din swaghet. Hwarast
finnes wa! sedan någon sa godtrogen, som
kunde inbilla sig, at den mannen, som for
dig w a M , lif och walfard, ffulle hafwa
gwrt sadant, utan din ärkansta? ty förgafwes ma du inbilla dig., at kunna hjelpa dig fram med den wördnad man ar din
yoga person skyldig. W i lefwe uti en
tw, som icke låter någon människa unmppa granskning och anmärkningar. Eiv
ssildte människors gärningar kunna sumZas o,wer i deras ringhet; men sa gar det
lcke med personer as ditt anseende: deras
höghet utställer dem for allas ögon, och
deras efterdömen äro sa gällande, at de
bllswa androm til en Lag eller ursäkt. Lat
där-

d a H r e en hamdefull ifwer aldrig!fä häcka öfwer dig, pa det du med ditt exempel
Be mätte införa et sa farligt brott, som
hämdgimghet är.
M a n kommer näppeligen i detta be-^
kymmer, sa länge man icke har gjort någon emot; ty man behöfwer icke hamnas
förrän man tror sig wara förnär ffebt och
sadant händer enom ganffa sällan, da
man förer sig rätteligen up: men likssom
uti Naturen finnas miUoster, änfföntdet
icke warit hannes upsat, at framalstra
dem; sa kunna ock finnas mänmffor, som
hafwa lust at förolämpa dig, oaktadt alla
de försigtighets m ä t t , du däremot tager, och detta är da en olycka, som en bör
begifwa sig utt, och som en ej pa aniwt
sätt kan draga sig M u r , an at med förakt
anse all oforrätt. D e t ar sant, at det
icke fordras en ringa dygd, at kunna bringa sig dartil; men för Fruntimer blifwer
andteligen ingen annan urwäg, Hwilka,
sa wida de icke aro födde til manhaftighet,
böra frukta alt owäfende och söka unwika
det mer, än någon ting annat.
Nyfikenheten, nämligen den, somgar
u t p a , at fa weta tilkommande ting; ( ty
det gifwes ock den som kallas Måttlig,) ar
sa mycket jag begriper, lika fördömelig.
Hwar-

Htvarföre wil du öpna den förlat G U D
har satt Mellan S i g och dig, och sjelfwilligt bltfwa bedragen af en spaman, som
,cke har mer kunffap om ditt Ä e , än du
sm hwad som honom förestår? det qifwas saker, som man aldrig bör söka, sa
wlda de lcke jia at finna, och man far
alttv wklse sa länge man dem söker. Men
om du ändtekgen wil weta hwad som stal
handa d;g;^ sa mdfraga ditt egit upförande: det Sander wal,^ at lyckan ofta qör
mera,^ an all war försigtighet; men sadant ar lckwäl rart och wart goda etter
llaka upförande har gemenligen största
delen : det, fom ost Vederfares. Lef fördenfful t okunnoghst om ditt öde, emedan
Ä K bafwa, och hafaldng ai
bestalla med folk, hwars handNverk a'r, at
rttta sig af andras dumma latt-trogenhet.
Höga spel aro afwen ibland de saker,
som Fruntimren böra unwika. I n o e n
tmg pryder dem mera, an aterhalljamhet
och wankghet;^ Bagge detze egenffaper
bkfwa dem gansta swara at behålla, da
de öfwerlemna sig til en begärelse, som nästan alttd hastver wrede och otalighet med
Kl-ölje. J a g wille, at et Frnntimer
Z ? de sig den mödan och sjelf affadade sitt
i detta tilstand,'hon
uznde da daraf döma om sitt sinnes för- .
wir-

wirring, och torde hända, at den ömhet
hon har för sin ffönhet, kunde bringa hanne til-det, som hannes förnuft icke förmatt uträtta. Men om hon ock ägde styrka nog, at kunna bara sig i sin förlust,
huru illa gör hon likwa! icke, dä hon fatter sig i den belägenhet, at, kanffe ktt hus
ti!största olägenhet, kunna tappa bart dryga penninge-summor? och for hwad sidwördnad utställer hon sig icke, da hon
gifwer sig i et svek, som kan komma den
förnuftigaste manniffa at förgå sig? W
honwältro,at den, som kommit tit högden
af sin olycka, altid ar nog mästare öfwer
sina gärningar och sitt tal, för at icke begå något emot hannes wärdighet? ochhon
sielf, om olyckan förföljer hänNe ti! en
högd, tror hon sig nog mägtig at hallaprof
emot en ifwer, som ibland underkastar sig
all ting för at fa utbrista? men den magten bör hon altid kunna äga, at icke lata
fresta sig af denna begärelse: åtminstone
lärer man medgifwa, at sedan hon sattsig
de höga spel i hufwudet, hon måste fla all
ordentlighet och anständighet ur högen, tala en förwänd ordning i sitt hus och bereda sig pa en billig förebråelse af sin man,
hwilket bör wara det härdaste, som någonsin i werlden kan hända hanne»

I n g e n , ma undra, ak denna begärelse
kommer sa mycken oreda astad, da eu
betänker, at den hafwer sa mycken gemenffap med snålhet. Denna odygd är stor
hos hwilken den finnes, men anstår aldraminst en person af din höghet: ty hos enffildt folk kan den annutala något förswar,
da den tages för en olycklig omöjelighet, at
kunna göra andra godt; men hos personer as ditt stånd tal hon hwarken förswar
eller ursäkt. Wakta dig därföre granneligen, at icke läta en begärelse fa magt öfwer dig, som ar i stånd, at pa en gäng
hamma alla dygders lopp' ty sannerligen
om icke/rikostighet, benagenhet, rattwisa, arkansamhet, medlidande, barmhertighet med fattiga och alla sadana dygder
stanna i tröghet och lamhet, sa snart de
upwägas af snålheten.
^ Det ar darföre icke sagt, at m a n i otrangt mal ffal ösa ut sina penningar; ty
m hafwe exempel, at de största Konunenom
re, den alla icke aro i ständ at iara,^och
man kan utan smicker saga, at i Frankrike icke finnes flere an en enda person - som
försw dm saken-

Alt hwad en gör utan förnuftigt upsat, blir nästan altid illa utfördt, eller om
det ffulle fla annorlunda u t , har man at
tacka en blott händelse för den heder en därmed inlagt. P a detwa grund kan malt
säja, at de nadetecken som Prinsar
och Prinsetzor utdela utan wal och atffilnad, äro allesammans bewis pa deras
oordenteliga upforande. D e böra härtil
upmanas antingen af de personers förtjenster, som därmed blifwa hugnade, eller af
et ömsint tankesätt, som kommer dem at
hjelpa den.förtryckta, eller af den ära de
kunna inlägga med stora gärningar, som
komma öswerens med deras börd och höghet. Sjelfwa pragten, ehuru härlig och
lysande dm är, äger för dem et falfft anseende, da dch enda föremal blifwer, at
förnöja deras ögon eller öka deras falsta
ära. S a d a n t kunde ursäktas hos en männissa, som lyckan emot all förmodan uvhögt i ditt stånd ; men hos dig, som ar
annorlunda upfödd, stulle et sådant tänkesätt hallas för gement, och om jag tör saga, förakteligt. W a r snarare omtänkt,
at utsmycka dill själ och pryda hänne dag
ifrån dag med någon ny dygd; ty den inmättes pragten är oändeligen jtörre a»
den utmättes; och af den allena bör enstor
Prinfesta hafwa sin berömelfe och däraf
kanna en iimerlig förnöjelse i sitt Hjärta.
Om

O m du astundar weta hwad jag tanker om en fri och ffämtaktig lefnad, sä wtl
jagyttra mig , at det finnes Fruers som sa
lyckekgen hafwa befäst sitt goda namn, at
de, utan at wäga något, kunna lefwa
mycket frttt; men at deras antal är nog
medelmåttigt; emedan denna fria lefnad,
som iag har förstår, ej annat ar, an et
smllets goromal, hwaruti hjärta och sinne
icke böra taga del, och ganska fa gifwas,
som härutt kunna halla medelwägen, utan
at blanda den bart i karlek eller kättja»
Helt annorlunda förhäller det sig, i anseende til dem, hwilka säsom du, ännu icke
hafwa ombytt sitt ftand genom giftermål,
sa wlda man til at underhålla en dylik
handel, måste g a m i tankesätt, som böra
wara en flicka obekante, eller hon åtminstone lcke bör latza första, til atunwikailakt omdöme, da man ofweralt hörer hanne omtalas och aberopas.
I a g föreställer mig, at icke alla FrunUmer torde wara nogde med min stränga
om stal man da tala ? kanffe om Mökor
sannerligen, detta wore lanat
sådana ssags samtal, ehuru i sig
sielfwa nog onytttge, blifwa dä icke läng re lappn, yar man be^enar sig af dem,
at

at unwcka andra farligare ämnen. D u
ma darfore icke wara rädd, at man fattar någon widrig tanka om ditt wettthafwer du naAot, ja röjer det sig fnart, om
du aldrrg sa mycket ffulle söka at dölja det.
E t blott leende gjorde, a r man igenkände
Lrurus, och I^uc:reria hade til äfwentyrs
funnit honom mindre awick, sm han wist
sig mycket angelägen, at läka märka sin
qwlckhet.
W a r tid regeras af en besynnerlig egensmnighet: dumheten behagas icke, och
det som ar twärt däremot, ar ofta icke eller til lags. ^ M e n orsaken därtil är lätt at
tznna: det ar därföre, at ju mera wett en
äger, desto mindre bör man wara angelagen , a t / o r a det til torgs. Blygsamheten har något behagligt och intagande,som
stoppar munnen pa afunden; men sä är det
icke med en inbillad tanka om sig sjelf: hon
hålles för en tyrann, som wil betaga andra deras fria omdöme, och ehuru mycket
stöd hon ma hafwa af de största snille-gafw o r , måste hon va flutet duka under fö?
sina fienders myckenhet.
W i d sadane tilfallen är eteftergifwande sinne dig rätt sa angelägit, som et qwickt
förstand; ty man finner ganffa fä regior,
som altid hälla strek» B t t som den ena tiden
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kalas, ssulle pä en annan wara
högst fördömkgt,och det kan stundom wara klokt af en som hafwer ratt, at han tilstar sig hafwa oratt, som likwal wid oa'n«
delmt manga andra tilfallen ffulle wara
enstorsivaghet.
D a r u t i lyser et aodt forstands förtraff e W e t , a t det wet satta hwar och ensak
pa sitt ratta ställe och aldrig göra något
: ottd. D ö m haraf huru harng denna egenffap ar, och hwad gagn du kan hafwa
daras, at upodla den samma genom en
sund eftertanka.
M ä n n i s k o r s o m icke tanka, kunna
kknas wtd owardsama resande, hwilka
efter fyra eller femhundrade mils omlopp
komma hem lika okunnoge om de länder de
igenomwandrat, som den, hwilken aldriq
wartt där»
,
S w a r a mig icke, at Hoflefwernet ar
^ at dil ej kan hafwa sä behagligt ttlfalle harttl : du hafwer nog, om du
Hwar dag en f/erdedels tima kan wara hos
dlg helf^ty mera begär jag icke af dig. O m
denne karta stunden blefwe ratt anwand,
Kulle man lcke se fa mänga fel begås, icke
P manga gamla Fruar göra sig unga och
tcke sa mycken ungdom satta pä sig en alft
Warsamyet, som aldeles icke pagar sig för
H
deras

Veras ar, hwaraf Händer, at sa mänga
Fruntimer bliswa et atlöje. D e lante sinnes ställningar pläga icke garna lyckas.
Medan du ar ung, kan du ju skicka dig, som
ungdom anstar, roa dig at nöjen och lustbarheter och infinna dig wid skadespel och
andra högtideligheter; och om du allenast
icke gar för långt, lärer ingen hafwa något at saga pä ditt upförande»
D e t ar likwäl halfofantt, at du ej häfwer för mycket förtroeiwe til detza daga?,
utan nyttjar dem händelse-wis, såsom de
dar altid satta dill dygd litet pä prof. D e ,
som wid detze tilfallen wisa sig, hafwa satt
fig före, at behaga: ungefärligen har du
ock sjelf samma tankar, och af en sadan lust
Ht behaga hwarannan inbördes, upkommer gemenligen under de öfriga nöjen och
lustbarheter den begärelse, som griper an
hjärtat, och som giort sä mycken oreda i
werlden. Bästa sattet, at förwara sta
häremot, ar at ständigt hysa något m G
troende til en fiende, som ar sa mycket farligare, som han har den gafwan,at behaga : at göra sig en sträng lag af sin skyldighet: at lemna sitt goda namn och ryckte
företrädet för alt annat och handtera det
med ömaste granlagenhet, samt atmed flit
Lära sig kanna alla de stötelse-stenar, som
möta uti .e«s lefnad; men huru wil du
- Mm

kanna dem, da du icke gör dig möda, st
lara kanna d;g siels?
x
man aldrig sa tttet wille betrakta
de atffllllga sinnes-stallningar, som wisa
sig för wara ögon, ffulle man pa flutet
kanna sig lgen l en annans person; ty
ehwad lynne man ock hafwer och ehuru besynnerligt det ma w a r a , sinnes det dock
alttd iqe!? hos n å g o n , och da ar det lätt,
at mratta sitt upfsrande efter det man hos
densamma hörer lastas eller berömmas:
men man kan icke fatta der beslut, at se va
sina fel, utan wander ögonen allenast at
den sidan, som smickrar den egna kärleken: man lefwer med ful! förtröstan i lattja och hogmod, eller man lefwer, rättare
sagt, tcke, ty sådant ä r , at lefwa såsom
utl en dwala.
H u r u ömkeligt är det icke, at se Fruntimren lagga til rygga hälften af sin lifstw för fpegeln och lata all sin ärelystnad
wara mffremkt iswm ansigtets wardande,
W ladant ibla,w pä den tid, de redan
Mst sin fagruw, utan hopp, at kunna fa
den ttlbaka? W u n t a d-u icke i det yttersta,
s t sia d m M n h e t ur högen: gov^dig en
heder daraj> at hafwa dragit dig därifrån,
medan du amm hafwer nagra ar til goda»
Zag wet wal^ gt mitt rad hämti kommer
H s
naZot
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något for bittida, och atdu q äraldre,än
st din„ ffönhet ännu wäntar sig styrka af
fiera ar; men du kan icke ttdigtnog wänMs, st draga dig därifrån, och jag töräfi
Nen förfakra, om du eljest kan röras afen
fadan förmon, at fädant just är et medel,
«t sa mycket längre synas wacker. Den,
somfwarligen ffulle medgifwa, at du ar
M n , finner dig långt täckare, an du werkeligen är, om du sielf ar den förste, fom
siar sa dant ur hoaen. Men med snygghet förhaLer det sig helt annorlunda; ty
dansran kan du af ingen älder frikallas.
Lat aldrig något Mfalle ga dig ur händerna, at göra godt, hwilket ar det rätta,
medel, at med nytta befästa sinara; ty det
ar icke nog, atdu äger förträffe liga egenffapey det bör ock finnas fädant fokk fomkan
tala därom. Det kan hända, at du rakar
wr stackfama manniffor ; men fädant mä'
ste mgalunda afffracka dig: man har wid
wiya tilfallensinbetalning i det nöje man
Kelf tilssyndarsig, och det Der just da mas?
kanförnHa andra, och jag känner intet nöje, fom är mera Värdigt en stor Prinsesta,
D u bör för all ting förakta de falffa
tilbedjare, fom twärt emot sanning, sin e-Hrd, förräda sina wmmar^ dä de
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lyckan har börjat öfwergiftva dem» M a u
kan med en witz wörhsam frihet lägga sig
ut för sina Vänner, hwilket en Konung,
om han wore aldrig sa mycket förut intagen/ ej med stal kan taga illa up, utan snarare en gäng tacka därföre, om det icke
ker stmxh da man sadant andraaer. Kom
luteligen ihog Kejsar ^>ri harliga ord,
;wilken en dag, pa hwilken han ei fatt göra någon männiffagodt, sta! hafwa sagt:
ac han
hade lefrvac den dagen. Lat
dem aldrig utplanas utur ditt minne: bjud
j alla dina lefnads-dagar til, at ställa dem
i werket, och betänk, at om någon ting
kan uphöja dig öfwer de dödeliga, sä ar det,
at hafwa et sä ömt och walgörande hjärta.
Men det ar icke nog, at lära huru ma ii
bör lefwa - man måste ock lara sig, at kunna wal do. Döden a? den, som stal kröna
hela werket: det M p e r litet, at hafwa lefwat med allas laford, om det sista ögnablick, som andar lifwet, blifwer en förwitelse-stund, och sa mycket olycksakigare,som
man aldrig äger hopp om dest återkomst. Dock,rader jag icke, st wid dina
ar ofta falla pa desta tankar: de äro sa hiffelige, at det starkaste sinne af dem kan
blifwa nedflagit: jag mil allenast, at du
chland ma betänka, det döden kommer den
stund man minst tcknker därpå och at ungdomen
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domen icke ar däremot nägon saker borgem
«t sa ofta den>m betraktelse faller dig in, du
i stället, at flä den ur hogeil, åtminstone
ma uptaga den för en nad, som kommer
och klappar va din hjärtans dörr; samt at
du en gang hwar dag besinnar, at ditt salighets werk ar det angelägnaste i hela din
lifstid: at ingen kan utratta detta ärende
för en annan: at detsamma ingalunda beror pä en blott lycka och at det wsre daraktigt, at förakta en olycksalighst,
som aldrig aterwänder»"
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Racrelser: '
Z>gA. 4. Zia. s. stär färmä las: förmä.
i2.
17. stär: toner och och åtbörder las:
ner cchåtbörder,
2i.
By- stär: öfwertyga las: öfwertyzar-.
41.
21. stär: b l a n d . I M ibland
48.
20. stär: bära las: böra
67.
16. stär: sedan icke ej längre lZs: seds»t
icke längre.
71.
21. stär: liknelser öfwertyga las: liknelser, at öfwertyga8?.
18. stär: Mön- läs: Mönster.
88.
i g . stär: kofteknet läs: korhteknet.'
115.
ro. stär: sedan det, blifwit brukat las'.
sedan det bäfwit brukat.
119.
9. star: fokl läs: folk.
148.
2I stan we läs; wet.
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