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Skal 1 väl ingen yngre man vid Un iversitetet flnnas, som lyssnar till
vårt i sanning oegennyttiga råd och För sitt Företag söker vinna äldre
och yngreakademiska lärarcs benägna medverkan. Det ar sant: tiden
är icke Fallen För att lyssna till auktoritcier. Mcii ett sådant blad skulle
dock kun na viii mi en vigtig talan och visa an nonsbladen Frän seden att
vilja gälla För verkhg litteratur, äfvensom lära den lLisande ailmänheten
skatta ngon annan själaspis än den tiden och ali tanke derpä
fördrifvandc. Väl är ocLs en tidningsredaktör mera än hvarje annan
skriftsiällare b)ottstäld För hvarjehanda anFali och tiHmälen. Men om vi
väga äberopa vär ringa erli renliet. sä äter man dervid mcd god apu t

och sofver lika godt som Förr. Det smygande Förtalet kan FörderFva,
men det offcnthga ordet dödar icke. Och obemärkthetens lugn börjust
icke varat det mäl, vetenskapsciianncn eftersträfvar.

111 OM PRESTBILDNINGEN 1 SVERIGE.
Saima is:a 26 och 29 27. VI och /8. VI! 1844

För kort tid sedan oiiinämndes i detta blad en insänd artikel i Svenska 20

Biet, som rörde kyrkan och prestcrskapct i Svcrigc och innehöli det
hittils oerhörda pästaendc, att den Förra i sitt närvarande skick icke
gjorde tilllfvllcst hvarken för folkets religiösa behoF eller dess intellek
tuella och sedliga bildning. Sv. Biet införde denna artikel mcd uppen
bar Försagdhet och lofvadc blott Framdcles lemna anmärkningar, som
skulle mildra lns—s påstaende. No har en ny Insandare, sjelf prest,
uppträdt i samma Tidning säsom den förras motsLandarc. Men denne
börjar Förunderligt nog mcd FöUande medgifvanden:

1:0 »Att predikosjukan är en explosion aF allmogcns af sina (dess?)
prester otilllredsiäilda andeliga bchol och att presterna mera syfta pä 31)

dc bildades Förnöjande, än pä den obildade allmogens upplsning. d. ä.
ingenderas uppbyggclse. bloit pä ctt Lillfrcdställande aF en antagen
predikoslentrians Fordrinuar. 2:o »An prestcrskapet sä godt som intet
befattar sig mcd undervisningen.»

3:o »Att det ännu icke är någon Svensk lag. som bjuder. ait hvaqe
vnghng, hvarje Svcnskt barn skall genomgä en viss själens öfning. För
att värna sig och mcnsklighetcn För dc invaderande flenderna. vidskep
pelse och brott, och aH (om denna lag än utkommit) konurolerna För
dess efiericfnad, sä länge prestbildningen är den samma som förr, dock
ej äro tillräckliga». 40

Till det Försua uF dessa medgifvanden tillägger denna Ins.: »Dc
pred i kai icke, hvad dc sjel [va kanna och lcfva i. liian livad dc veta a
dogn,ankens i nnchä II, det lcamstäl la dc efier ,cwrikcav reglor. Den—
genom hafva predikninganne bhfvit krior; och kniorna hafva sedan i sin
ordning jagat Ibiket on tenipiet. Dc biidade bchöfva dessa ickc ock
Förakta dciii; dc obildade säga; det tjenar oss till intet atL gä 1 kyrkan.
ty presternas tai är läinpadt efier deras gelikar, men har ickc afscendc
att upplysa den räe bonden». Och sedan han till den andra punkten
upplyst: att »scx tio veckors s. k. nattvards läsning 3—4 timmar tvä
dagar i veckan, ellen dc änliga husförhörcn, der större deicn af tiden 50

Fran klockan 9 F. rn. till 2—3 e. m. upptagcs mcd uppskrifvande af ut
och inliyttade personer, barnens färhörande in nanläsn ing, drengars
och pigors i utanläsning. icke kan kallas Folkundervisning», säger han
ytterligare om predikningarne, att »dc inskränka sig ofta till exklama—
tioner och deklamationer aF Frascr mcd kristlig Färg, men otan kristligt
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lii’ och antia. 1 sjelfva föredragei, den sikaiiade predikotonen och
predikosLittet ligger någonting narkotiskt och söfvande; som tydiigen
visar, aH predikan ternas niening icke dr ait undervisa förstndeL, tiLan
tilL röra eHer döfva kLinstan. Ait liilia en predikan», siutar han, »kallas
derl’öre a 1’ m nga prester a t t .skjzun af en pisro/ ei 1cr begagna en gwJInUI/
nä/rer, som förkortadi heter itä/ru.»

Man skulle kanske Iro. ali denna presi som sii talar Eir en modern
upplvsninusman. Liingt derifrin! [lan kallar pestens litterära bildning
för den negativa och talar i motsats härcmot om en posiliv bildning.

10 Finn uppräknar fem slag prester aili efter deras olika negativa bildning.
nemligcn naturforskare. spriikkarlar eller vettenskapsmiin. s kai lade
politici. praktiska rakcnskaps- och uppsyningsmän, och rigtiga bönder
— men förnekar,att denna bildning skulle göra dem till prester i ordets
sanna mening. Ar han d pietist? Nej, han medgifver mcd den förra
insandaren. ali, om fordringarne pti kunskap vore större och valet af
kunskapsämnen indamilsenligarc och kontrolerna på dc nödiga kun
skapsdmnenas inhemtande tillförlitliga, skulle myeket vara vunnet och
vara bä Itre jin nu, ja han an tager, ali livarje prest borde vare M agister.
Men hain vrkar likval pä en positiv prestbildning utom denna negativa.

20 Dcli denna positiva bildning, hvad förstr han dai dermed? Finn
säger: »Trons kruft till lifveis ombildning är prestens kaIl. — — Är han
ej sjelf bland dc troendes anial, sai rinnes det ej nögot inom honom, som
sammansmälter honom till en andlig enhet mcd dc troende bland
åhörarena och hu n biir sailedes urstaindsatt att verka pa dem.» Att
denna tro väckes och lifvas, alI förmågan till dess meddelande utbildas.
den anser hain den positivu delen af prestbildningen best. Mcd varm
ifver frågar han: »hvad är gjordt vid vaira förberedande läroverk till det
andliga lifvets uiveckling i tro, taI och skrifl; hvad göres vid våra
akademier till dess näring, till lösande af tankens och tungans band, Liii

30 uttryckande af det krisr/ign llfh’ts crfttrenheter och den krisi/iga
/ärclonwns skatter; och hvilka kontroller derpai flnnas i dc examina, som
hvarje prest undergår i sin stiftsstad? Anses icke denna hufvudsak soi_i
en bisak? — — Komma icke mnga nyvigda prester nästan stumma till
Guds församling? Minsta barn i Knisto kan blifva deras lärornästare.
Hör dem p ett husförhör eller vid eli kommunionförhör, eller vid
katekelisering mcd nattvardsungdomen eller vid en dödssäng, och du
skall häpna öfver deras uppträdande och icke veta, hvilkendera
fattigdomen skall anses störst, antingen den pai anda eller den pä oid.»

Sä talar den na man. hvi Iken om sig sjel f säger, alI han »icke är ibland
10 dem, som, öfverseende mcd och förnekande sina egna och sitt stånds

brister. vilja egga upp enskilda passioner, för ali afleda en objuden
granskare från siLI ämne.» Dcli denna granskare. den första lnsLinda—
ren. mm hvilken hain vänder sig. II en icke mindre varm vän af
sanningen. en kanske väliialigare förare af dess sak.

Det intresse man känner vid aLI följa tvenne sai ädelsinnta niotstin—
dares anföranden. förliöjes;innu ui’ den utomordentligt stora vigi. en
saidan diskussion eger. Vi tveka nemligen icke att anse den för ett
uttryek af den ringa tillfredsställelse Svenska kyrkans närvarande skick
ger sävail presten som den bildade Iekmannen. Ty från den mindrc

50 bildade mängdcns sida är redan en protest inlagd uti pietismens och
sednare i predikosjukans tillvaro. En särskild betydelse EI dc nämnda
ariiklarne denigenom, att dc blifvit synliga i Biet, hvars kända förhail
landen till Erkebiskopen i Upsala göra, aLI dc kunna anses hafva sett
dagen under denna prelats auspicier.

Dock vi vilja icke förneka. att denna vair l’rarnställning uI’ diskus—
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sionens ging har för afsigt att Lifven på denna sidan hafvet bringa
iimnet till tuis. Det skulie vai vara förvånande, om kyrkan i Finland
stode ailiför ingt ihån den Svensk’a. Vai måste medges, att en
jemföreisevis större del af iandet harstLides, jemte det den Lir hemvist för
mera okunnighet och vidskepeise afven mera ar Ristad vid kyrkans
lilror och n,indre berörd aF mången tidens krampa. Men kyrkans
ordning, iarans innehali, larosattet och framföraiit gången af prester—
skapets biidn ing är i båda iLinderna densamma. Det anförda torde
derföre afven i Finland linna mången tiliiampning. Och sakens stora
vigt skaii åtminstone gifva skal nog för en Frtsatt historia öfver 0
diskussionens vidare utveckiing.

<n:o 29>
Summa insiindare, hvars anförunden vi uti en föregaende artikel
citerat, har fortsatt sin bevisning i ett föijande numnier af Svenska Biet.
Ssom medei för en battre prestbiidning rLiknar han »i/i:rsra nmmwt en
till andan förbattrad skoibiidning och eti förandradt examensvasende,
och i sivu, förändringen af det yngre obefordrade presterskapets
staHning och lönevilkor.»

Det har i det föregående biifvit antydt, hvad Ins. Förstår mcd den
battre anda, luin önskar mtte genoniga skoibiidningen, att han 20
nemhgen sätter denna uti ett varmare reiigiöst iif, än det han anser
linnas vid undervisningsanstaiterna. Härtiili kunde vai den anmärkning
göras, att vid den inskränkta religionsundervisning, som i skoiorna kun
komma i fråga, det är svårt nog att för densamma vinna ett högre
intresse. Att Förvandia en del aF undervisningsstundernu till andakts
stunder för känsiun, kan också latt verka meniigt för sjeifva andakten.
Ty uiltför ofta aiterkommande regeibundna andaktsöfningar biifva
snianingom en mekanisk sysseisättning, gugniös bade för tanke och
kansia. Vai är det redan, om dc i skoiorna sedvaniiga tvenne dagliga
bönstunderna kunna värjas frän ati biifva en själiös ceremoni. Det 30

religiösu sinnet mäste barnet medföra till skolan frän fäderne-, rättare
fnn mödcrne—hemmet, eijest skall det sallan lyckas utt 1 skoian hfva
och nära detsamma. Lätt vore det 1 ikväi utt äfven vid skolorna
öfverlemna ali reilgionsundervisning ät prestcrskapet, och vi tvifla
ingalunda, att densamma skuile vara verksammare För barnet, rnedde
md aF en varni reiigionstjenare.

Annat är förhäliandet vid Universitctet, der sjeifstudium under
lararens ledning bör träda i stället för biott undervisning och för
rnaning. Utun att här kunna anföra nägon bevisning för vär öfverty
geise, nämna vi, ati tiilsamman mcd den vetenskapligu biidningcn ingen 30

annan religiös öfvertygelse kun bcstä än tankens. För den omedeibara
tron mäste vetenskapen blifva något oväsendtiigt, alIt vetande utom
denna tro blott ett medel, nödigt att kunna anvimnda i en samhäiisstäii—
ning, i en annan onödigi. Ungefär pä denna punkt stär i sjefva verket
den här ofvan äberopade insändaren. Fians yttranden i hänseende till
den vctenskapiiga biidningens vigt för presterskapet innehåiia likväl en
sanning, pä det högsta värd att besinnas. »Njuter ej» sägcr hun )>prestcn
scVo)?? pesi hetrakiad dc biidades aktning, bhr hans verksamhet äfven
pä dc obiidade af inskränkt nytta, emedan dessa ali tid stä 1 bcroende a
dc biidade ätminstone såvida, att dc föija deras cfterdömen 1 tänkesätt 50

och seder. Skail derföre ett and blifva lyckiigt genom den styrka, tron
pä ks,,s Chrisius och iifgemenskapen mcd honom skanker, sä mäste
först dc bi Idade i landet ii fvas af denna tro och it’ita dess k raft
genomtränga dcras hemseder och heiga deras hela 1 if, ej bloit det
cnskiida utan äfven det offentligu. Men huru vinna tiliträde till dc



226 c)ra RISTIN LI)NI NGIN 1 svi (;:

bildades hjertan tilan genom personer. som ro dciii jenin goda cm ei
öfverldgsna 1 bildning.» Afven hvad han sdger om stud ierna och
exarnensväsendei. ali nemiigen »dc hufvtidsaklii1a (viisendtliga positi—
va) fordringarne» på en blifvande prest dervid böra skiljas frn dc
»bisakliga (ovasendiliga, negativa).» har icke niindre sin rigtighet. cm
man blott mcd det liufvudsakliga viii först:i den öfvertygelse och dc för
dennas vinnande nödia insigtcr. som isynnerhet l’ordras hos en
religionslarare. Ty i deita hanseende miste vai medgifvas, ali prest—
bildningen äfven i Finland su r l ngi efier, hvad den borde va ra. Om

0 Iexor Uro h ufvtidsa k, och om den II bland dcssa lexor bloi 1 den
obetydligaste dcl angår den vetcnskap. hvilken framsidller religionsld
run, så kan föga någon fråga om öfveriygelse hos den blifvandc presten
uppstå. lnträlTar det, ait han vid Universiletet dr förbunden afldgga
endasi en cxamen, hvilken hufvudsakligen hörer till filosoflska fakul
teten, att hans akademiska studier icke gö utöfvcr fordringarnc för
denna cxamen, så inse vi icke nigot skdl för det antagande, att
teologiska studier idkas vid Universitetet, utan måste sdgen hdrom
bero pö någon för oss oförklarlig illusion. [Ivar sedan teologisk
kunskap. hvar framförallt insigt i och öReriyeIse om rcligionsldran

20 vinnes före inirödet i presiastöndet — detta blir likasö oförklarligt,
isynnerhet om sallan mera än nura mönader förgä mellan den
afslutade Iilosoflska larokursen och prestvigningen. Att dessa miinader
vid Universitetet i Helsingfors användas för deklarnution at’en del afen
predikan, för eti katechismiförhör och för nägra timmars öfning 1
messande, är ocksä en kdnd sak. Summa dag prestkandidaten erhiller
eli intyg, ali han fullgjort dessa prmstanda, säger han firväl åt
Universitetet, kanske stundom it alli hvad studier nämnes. Vi hafva
anledn ing tro, u tt teologiska ftik uI tetens ledamöter äro dc försia att
önska en reforrn i deLla liänseende.

30 Om det 1 andra rummet nämnda vilkor för en högre prestbildning
yttrar sig Insändaren: »alla medel till läroständeis förbäiiring genom
förbättrade bildningsanstalter och ändamälsenligare prof tjena till
intet, om ej nied samma det yngre presierskapets beford ringssätt
förändras och förbättras.» [Jan föreslär 1 detta hänseende: att ingen
prest, som sjelf förniär l’örrätta sin tjenst. nizi ega adjunkt; ali för
förefallande behof häradsadjunkier ni flnnas. och exiraordinarie
prester för aLL vårda församlingar. hvilka för Lillfällei sakna en
ordina rielärare: ali bda dessa slag uI’ preswr omedelari böra lvda
under domkapiilet för ati ega »en fri och sjelfsiändig. af pastorernas

40 lika mycket som af försumlingarnes gunsi och näd oberoende ställ—
ning.» och efier X 10 drs tjenstgöring fä en plats. der dc i eget liem
kunna, fria från brödomsorger för muka och barn, Iefva ensamt för sitt
k alI.

Han säger: »Paslorerna. som ej längre linge adjunkter. skulle — —

sjelfva uiöfva det embetc, hvarför tie tippbära lön, och hvarlill dc
mcd uppoffrande af kropps och själskrafter förpligtat sig; predikan—
det, liturgiska förrättningar ock sockenbud skulle icke längre anses
som en bisak, som eli opus operaitim, hvilket adjunkten kunde
sköta, och del kainc ala och kommunala i pastorsbefatiningen anses

51) som liufvudsak; utan ordningen skulle vändas om sö, att predikan
oin Christo och det kristliga församlingslifvet, hvilket uttalar sig i
prestcns uppirädande som liturg, sjäIavrden vid sjuksängar och
h’illande af htis— komniunion— och kyrko—förhör blef det huk’udsak
liga; kvrkoherden egde dti ej tid ali cgna sig tit en mängd för hans
kall fremmande sysselsätiningar, säsom landtbrtik. trädgdrdskötsel.
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branvinsbränning, politiska, lärda eller vitira varF, hvilket alli Lir
lolligt och godt, bioit han lbrst och Främst leFver 1 huFvudsaken. IVien
dEl fl ii adjun k ten hetes söka dennu huFvudsa k, uppsiar jusi den—
genom Frcstelse För kyrkohenden, Mi glömma si ii egen ii iga kuu och
egnu sig åt vården om sin egen ekonomi och ftimilj. Adjunktcn
deremot, hviiken har För sig den langa banun uF 40—30 minst 20 Eir,
±1 kun kun bIil’vu pasior, anser det vuru god tid ali bildu sig p1 Ilan
eger ej heiler stora lillgingur ali skuFFa sig bildningsmedel: umgänget
mcd socknens kai Iberru r Fört rögu r honom alli mer och mer, iii Is kun
i hela prestuembetet till sI Lii icke Finner någon annan verk lighet och o
betydelse an den knuppa lönen. Sö bidruger det nLirvurunde ud
junkissysteniet ali på summa gång Förslöu den obeFordrade och
beFordrude delen u F presierskupet och nedd ruga della det idea laste aF
alla embeten i srnutsen aF jordisku berakningar och kig, genom
vana n oFtu omedveten vinningslyslnad.»

En igt tien nu 1 nsLtnd u res pia ne r sk ELI 1 a n tulet a F prester, mcmi r man,
bliFva alliför ringu. Men stldant bryr icke honom, som tiinker: »liatire
utt hafva 10 rä ita prester, livi Ika genom sin Fond ui’ negativa bild nings—
elementer Förmå u ii sLl tien biidude tiden bi och inverku derpö mcd
trons i grunden leFvande k ru Ft, än ilO, som su kna dessa egenskaper och 20
derFöre missakius och l’örbigås mcd liknöjdhct.» Fiun anser sålundu För
det huFvudsukliga, icke utt mönga prester och kyrkor rnnus, utun »ali
så mnga goda och rika naturer som möjiigt indrugus på prestbanun.»
— Eiler kanske pästår man, utt adjunkter aro nödvändigu För dc man,
hvilka iFran universiletet, gymnasicr och skolor öI’vergä till pustorater—
nu sEisom till pensioner? — Men aF sådane pastorer viii denna 1 nsändu re
icke ulls vetu. För honom ar en prest »icke niigon aF dc 1 i Sv.
Akademien, icke keller nagon aF Grcklunds 7 visa, ickc keller någon
hvardags ordkrärnarc och proFessor i sedeläran, icke heller n&lgon
grunskure uF stutskon Lorcts räkenskuper, utan en prest är en sädesman, 30

som gör cii utsäde cke biott För denna utun äFvcn För en bäitre verid,
en pred ikare uF G uds suhggörande litra, en vägvisu ne och hugsvaiu re För
siti Folk, visserligen en svug ovärdig och bräckiig mcnnisku, men ända
mcd G uds kru Fi u trusiad. Detta är han, och derti Ii skail han bildas.»

Vi tiliäggu blott: cnsidigheten 1 denna varma iFver Falier lätt i ögoncn,
dti den gör presten till den enda, som arbetur För en bätti’e vcrid, och
sk ulie Frånkänna hvur och en annan, som rcd ligi arbetar i si tt kai,
detta tröstunde medvetunde. Men denna ensidighet upphäFver ickc den
uppstä Ida rätimä Ligu Fordrun, att äFven presten 1 Första rummet bör
Fylla sitt kull, och aH hun härtiil bör biidas. 40

112 OM SJÖ ASSURANS-FÖRENINGAR.
Suin:a ,::o 27 4, VII 1843

1 Få sjöFart idkande iänder torde numera assuransFöreningur För Fantyg
suknas. Det är oss obekunt, huruvida nögon sadun Förening nägonsin
vurit påiänkt i Finland. Om della ickc varit händeisen, sii kunde det vai
läti unses För cii bevis, utt en tänun mcd dc rikure och i stor skula 50

ugerande uiiändsku bolugcn icke vore möjlig; ty lundet eger vai
skeppsredure nsigtsFullu nog utt 1 annat FuIi haFva haruti sett sin och
den inhemsku skcppsFantens Fördcl till godo. Men kanske Får man
ocksi Förutsätta, ait mangen harvid tänkt sig ussurunsen pä en gång För
Furtyg och lasi, hvai’emot tien Förra För sig kanske lait nog ktinde


