L. Undervisning.
1. Skrifter av allmänt innehåll.
MEKNANDBR, C. F., Specimen acaclemicum cle occonomia patriac
per academias promovenda. Diss. Resp. J. Bo rgs t rö m.
Aboae 1748. (4), :36 s.
S. S-25 rcclogöres fö1· jonlhruk, ängsskötsel, skogslrnsh:Ulning, träd
gårds- o. bosku.psskiitsel.
Ref. i: Lärda tidn., 1748, n:o 50.
[2170

SoHULTZE, S., Tal om ungdomens upö:fvande i landtbruk, hållit uti
Kongl. Svenska Vetenslrnps ae;ademien vid praesidii nedläggande
den 7 julii 1750. Stockholm [1750]. 30 s. - [ Annan upp1. l
Sthlm [1750].
Ny uppl.: Sthhn 1829.
S. 27-30 innehålla svar av KVA:s förutv. praeses C. Ehrenprous.
Re.f. i: Lärda ticln., 1750, n: o 72.
[2171

BEROR, A., Tankar om undervisning vid landtbruk. Di ss. Upsala.
Resp. A. G. 0 1 cl b e r g. Westerås 1751. (12), 24, ( 4) s.
Ref. i: Lärda ticln., 1752, n:o 6.

[2172

Riksens höglofl. ständers Cammar·-, Oeconomie- och Commerce de
putations betänkande om arbetsfolk til unclerwisning ifrån or
terue uti landt- och hushålds-syslor. Stockholm 1752. (3) s.

[2173

NYREN, C., Dissertatio oecouomica de rei rnsticae in academiis
tractandae ratione. P. I. De re pecuaria. P. 2. De re herbaria.
Diss. Praes. E. G. Lid b ec k, ,J. H. B nr me s t e r. Londini
(2), 24 s.
Gothor. 1754. (4), 33, (1) s.

+

Ref. i: Lärcla ticlu., 1754, n:o 27 & 49.

[2174

CRONANDER, S., Dissertatio acadernica de pro:f'essore oeconomiae.
P. 1*. Diss. Resp. L. W i k b 1 a cl. Londini Gothor. 1757. (6),
30 s.

Å s. 22-26 lämnas reclogörelsc för elen ekonomiska 1irofossure11s om
fattning ,rnd beträffar lanthushållningen.
[2175
Ref. i: Lärda ticln., 1758, n:o 30.
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KALM, P., Dissertatio gradualis, studium oeeonomiae et historiae
naturalis informatori necessarium, exhibens. Diss. Resp. D. II.
Deutsch. Aboae 1757. (4), 12 s.
Framhåller betydelsen av ungdomens undervisning i jonlens brukanllc.
[2176
Ref. i: Lärda tidn., 1757, n:o 74.
Förslag til en åker-&,cademie. [Undert.:] A. H. (Götheb.magasinet,
[2177
1761, n:o 37.)
(WALLl!JNSTRÅLE, M. G.), [ Om de franska åkersocieteterna. l
[2178
(Götheb. magasinet, J.762, n:o 9-13.)

[HOLMEN, B. P:sONl, Grunden och hufwud-källan til rikets up
komst och bestånd för den tillkommande tiden, eller fortsätt
ning af Swenska land-mannens bref till en riksdags-man. Stock
holm l 765. 56 s.
Berör å s. 33-43 lantlnuksumlervisning och uppr(ittande av särskilda
skolol· för ändamålet.
Jfr n:o 1936.
[2179
'rankar om menige landtmäns underwisande i jordbruk. [Un
dert.:] Philodemus. (Hushålln.journal, 1777: juli, s. 375-393.)
[2180
Föl,jdskr. (n:o 2181-83):
Anmärkningar wid en okänds tankar om Jandtmäns underwi[2181
sande i jordbruk. (S:a publ., J.777: sept., s. 447-457.)
Påminnelse r wid en okiinds ... anmärkningar wid Philoclemi tan
kar om menige landtmäns underwisande i jordbruk. (S:a publ.,
[2182
1777: nov., 547-553.)
Granskning öfwer påminnelserna ... (S:a publ., 1777: dec., s. 611
[2183
614.)
SvANSTRÖM, N., Dissertatio academica de liberis agricolarum rite
educandis. Diss. Resp. 0. 0. B a e c k en b c r g. Upsaliae 1781.
(2), 32 s.
[2184
A s. 14-32 nvhan(l]as unllervisning- i lanthushållning.
lhoRMAN, A. H., Om veterinair vetenskapens befrämjande i Sve
rige genom veterinaire scholor. (Sv. krigsmanna sällsk:s Hand
[2185
lingar, 1800, s. B-30.)
RAFN, C. G., Försök till beswarancle af Kongl. Wettenskaps-aca
clemiens i Köpenhamn utsatta prisfråga: »Om den bästa plan

EN SKILDA SKOLOR
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till en praktisk åkerbruksschola, i anseende till hwad och hurn
der bör läras.» öfwersättn. från danskan. Stockholm 1800. 104, .
[2186
( 1 ) s.
Se även n :o 52, 369, 450, 1504 och 1614.

2. Enskilda skolor.
TAUBE, C. E., Bref från en nu förtiden i Prankriket wistandc
swensk baron . . . om den i L y o n anlagda Ecole Veterina ire.
(Oe c on. tidn., 1765, n :o 30-32.)
Tysk övers. i : Schwed. oeconom. Wochen-Blatt, 1 76,3, s. 356-380. [2187
[Veterinärskolan i S k a r a.]
Kortare notiser om denna finnas i : Inrikes ti<ln., 1 7 76, n : o 19 ; 1777,
n :o 36-37, 4G ; Smnling af hushålls och andxe rön, st. 6, 1795, s. 8(1-93.
[2188
Utdrag af Kongl. Maj , ts nådiga instruction för historiae natu
ralis lectorn wid gymnasium i S t r e n g n ä s. Gifwcn Grips~
halms slott den 10 decemb. 1779. (Hushålln.journal, 1789 : oct.,
s. 87-93.)
Rörande undervisning i lanthushållning.
f2189
DUIIRE, A.. G-., Wälmenta tan c kar angående huru j a g tillika med
min broder är sinnad at, utan almen na bestas betungande, uppå
wårt egit äfwentyr uprätta et Laboratorium mathematico
oeconomi c um och at <ler igenom h är i landet til desz märcke
liga tienst åstad komma de högnödigste wetskapers s amt kon
sters planterancle och al f,rnrsamma lempande . . . Stockholm
1722. 28 s.
Förslag till inrättande av en skola, ekonomiskt grundad på l:mtbrnk,
i vilken bl. n. undervisning i j ordbruk var avseclrl att lämnas. D. sökte
f2190
serlen11era förverkliga, denna plan på U I t u n a.
DUI-IRE, A.. G-., Förkl aring öfwer <les tilförende uthgifne wälmente
tanckar angående huru han . . . är sinnad at . . . uprätta ett
Laboratorium mathemati c o-oeconomicum. Stockhol m 1722. ( 6 ) ,
[2191
55 s.
DunRE, A. G-., ödmiukaste memoriale, stäldt til S,Yea Rikes samtel.
högloflige ständer wid 1726 åhrs riks-dag, om en deel af de ut
"·äga r hwar med han och desz broder Carl Duhrc lika såsom
med en modell uti litet emna wisa giörligheten af at, utan d et

298

UNDERVJSNTNG

almännas betungande , uprätta Ultuna Societet , j emte be rättelse
om det som den fö r ra ifrån sitt ant räde til Ultuna kongz ladu
gård kan hafwa uträttat. Stockholm 1726. B2 s.
[ 2192
Ref. i: Acta liter::i ria Sveciae, J 727 , s. 357-359.
[ v. LINNE \ LINNAl!JUS, C. , [ P rogram vid oeconomic prof. J. Låst
boms installation vid U p s a 1 a unive rsitet d. 11.12. 1759 \ . Up
sala 1759. (4) s. Fol.
Även j : Sw. Mercurius, årg. 5 ( 1760 ) , s. 214-220 , &, Linnaei Amooni
tates academicae, vol. 10, 1 790 , s. 41-48. Utdrag i : S w e rl e r u s , M. B. ,
Linnfi och vaxtodlingen , Uppsala 1907, s. 81-87. ( I : Uppsala univ : s
Årsskrift, 1907 , b d 2. )
[ 2193
Redogörelse för undervisningsämnet$ omfattning.
(
Ko rt un derrättelse om K. K. Vete rinai r-s c holan i W i e n. Sam
lin gar til befordran af häst- o. boskap ssjukdornars kän n ande o.
botande , år g . l, 179 5 , s. 206-211. )
öve1·s. fr. tysknn nr: Auserles. Beyträgo z. Thierarzneyknnst, St. 3.
[2194

