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Jon Jonsen Therkelsens
Levnet,
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af
Biskop St.

Jonsen,
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af
II. J. Hansen, Overlærer.
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som
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ri 1 den
offentlige Eksamen
i

,

Ribe Katedralskole
i September 1829.

Trykt i Ribe hos N, S. Hyphoff,

F o r o r d.
Da

ho’jærværdige Herr

Biskop

Stengrim

Jonsen i Vintren 1824—25 i Anledning af
sin Ordinatsion opholdt sig i Kobenhavn, lod
han dette sin afdöde Vens Levnet trykke, hvilket
han, efter dennes Anmodning og for en stor
Del efter hans skriftlige og mundtlige Medde
lelser, havde forfattet allerede Aret efter hans
Död, men hvis Trykning indtil da var bleven
hindret af uangivne Årsager. Det er en gam
mel Skik hos Islænderne at hædre udmærkede
Afdöde ved sådanne Mindeskrifter.
Nærvæ
rende, skönt ikke rigt på vigtige Begivenheder,
er dog et mærkværdigt og lærerigt Eksempel på,
at Lyst til Kundskaber, når den engang er op
stået, ikke lader sig dæmpe ved Hindringer,
men veed under de vanskeligste udvortes Om
stændigheder at bane sig Vej til Målet,
Jeg
har derfor troet, at en Oversættelse af denne lil
le Bog ikke vilde blive ugunstigt optagen af
den Kreds, for hvilken dette Lejlighedsskrift er
bestemt, og at det også vilde fornöje andre af
Therkelsens danske Bekjendtere, i hvis Hæn
der disse Blade muligen kunde falde, at erfare
noget nöjere om hans Levnetsbegivenheder.
Læserne vilde undskylde om Oversættelsen
ikke skulde findes fri for Fejl og Hårdheder.
Et Par Steder har jeg tilladt mig at forkorte,
fordi de ikke kunde interessere danske Læse
re eller ere unødvendige for disse.
Af Herr
Biskoppens Fortale, som jeg af samme Grund
har udeladt, må jeg dog anföre folgende af
Therkelsens sidste Brev til ham, dateret
aide Juli 1805; ”Nu kommer jeg til Hoved

sagen, som jeg engang omtalte så lo’sligen, dog
i Alvorlighed, at Du vilde opskrive min Op
væksts- og Ungdomshistorie ; jeg sender Dig der
for forseglede alle de Oplysninger, mine Kræf
ter og min Hukommelfe nu tillade mig at cortcipere, först på Latin, siden på Islandsk, med
alle vedkommende Dokumenter.
Du må ikke
smigre, men skrive forsigtigt, hvor Vedkommen
de' endnu ere i Live.
Mit Liv i Kobenhavn
bliver det længste, men det kjender Du udenad.
Helst vilde jeg, Du nöjagtig viste de magelöse
Vanskeligheder, jeg fra Barnsben havde at kæm
pe med i Henseende til nogen videnskabelig
Dannelse; at læse og noget lidet at skrive, var
det hele, som mine Slægtninge tillode, og dog,
hvor besværligt gik det ikke med Skrivningen*
I den anden Pakke sender jeg Dig Medallien,
der er, som Du veed, af 40 Rdlrs. Værdi. Ko
ster det nu mere at trykke, hvad er da at gö
re? — ”
Endelig har jeg tilföjet en Anmærkning om
Skolevæsnets Forfatning på Island, for at Læser
ne kunne se, at denne heller ikke var den gun
stigste for en lærelysten og fattig Yngling.
Oversætteren.

Xec sicci sint oculi, amisso anm',o, nee.fluant; lacrymandiim est non jüorandum — id
agamus, at jucunda fiat nobis amissorum
recordatio.
L. A. Seneca Epist, DX1II.

Jon Jonsen Therkelsen blev födt den

23de December 1774 på Rodenæs i Myre Sys
sel (Herred) på Island.
Hans Fader var Jon
den yngre, Farfader Thor kel, Oldefader
Brand, Tipoldefader Thorkel, som alle fire
havde boet efter hinanden på Rodenæs,
Jon, Therkelsens Fader var tre Gange
gift, havde ined sin fürste Kone en Sön Thor
kel, med den anden ingen Börn, den tredie
hed Ragneidr og havde för været gift med
Magnus Bjarnesen på Tandrasæl, og med
ham avlet nogle Börn, af hvilke her anföres to,
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Bjarne og Vigdis. Med Jon avlede Inin ale
ne Jon, der siden da han kom til Köbenhavn,
efter sin Farfader T hork el antog Tilnavnet
Thcrkelsen.
Hans Forældre stode sig nogenlunde, men le
de stor Skade på deres Indbo ved Husbrand,
som indtraf sidst i Juni 1774. I April næste
Ar 1775 druknede Faderen Jon Thorkelsen
og hans Sön Thor kel, da de vare roede ud
på Fiskeri; Therkelsen, som da var en fire
Måneder gammel, fik i Arv efter begge omtrent
200 Rigsdalers Værd i Lösöre og et Stykke Jord,
vurderet og siden solgt for 671 Rigsdaler. Om
sin Opdragelse i de 4 förste År i sit Modrene
hus vidste Therkelsen intet mærkværdigt
uden hvad Bekjendtere og Slægtninge siden hav
de fortalt ham, nemlig: at han da havde været
egensindig, hæftig og ulydig; dog vare to For
seelser ham selv i frisk Minde, såvelsom den
Straf, de havde pådraget ham.
Den ene var
denne: hans Aloder var gået ud og havde luk
ket ham ene inde; i Stuen stod et ulåset Skab
med en Mængde både trykte og skrevne Mor
skabs og Andagtsböger; han tager en af disse
skrevne, der var meget gammel og skröbelig
(det var, som han siden fik at vide, Tårepersen
på Vers) og som et Barn i fjerde År, der hver
ken forstod eller var vant til at omgås med Bö
ger, river han den i mange Stykker; hans Mo
der kommer ind, seer Papiret rundt om på Gul
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vet, tager Drengen og revser ham med Ris, så
skarpt som han i den Alder kunde tåle, da hun,
foruden Skaden, anså dette hans Foretagende
som et Forvarsel for at han vilde blive en ure
gjerlig Religions og Gudsfornægter, eftersom
”han havde handlet så ilde og uforskammet med
den förste Rog, han fik i Hænder, og det en
åndelig Dog, som ikke alene indeholdt Guds eget
Ord, men også viste den eneste og rette Vej
til Sjælens Frelse.”
Med den anden Barndoms Synd og dens
Straf, som han fra sit fjerde Är ikke havde
glemt, forholdt det sig således: hans Moder
havde strængt forbudet ham at overhænge hen
de for Mad eller Drikke, når Fremmede eller
Folk fra andre Gårde hörte derpå; nu traf det
sig, at en Mand, ved Navn Thord, fra næste
Gård, der havde sin daglige Gang hos hans
Moder, kommer en Morgen ved den Tid, Dren
gen vågner; hun sætter, som sædvanligt, noget
for Thord at spise og drikke, han sidder længe
over det og opholder hende med Snak til henimod Middag. Da Drengen intet får den hele
Tid og foler stærk Hunger, tænker han ved sig
selv at denne Hverdagsgjæst ikke kan ansees
for fremmed, og at han derfor uden Fare kun
de forlange Spise af sin Moder; dette gör han
da og hun giver ham med et mildt Ansigt no
get, men såsnart T h o r d er borte • giver hun
A 2
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Drengen en skarp Tugtelse for dette lorbudnb
og usommclige Madkrav.
Af disse to Eksempler kan man så temmelig
slutte sig til T orke Isens Opdragelse og Un
dervisning i disse tidligere Barndomsår.
Sin Alders femte År regnede han til de mærk
værdige; da indgik lians Aloder sit tredie Æg
teskab med Sigurd Ro munds en, en fattig
Bonde, men en gudfrygtig, god og meget sagt
modig Aland, der formildede hendes hæftigere
Sind, og trådte Ther kelsen i den bedste Fa
ders Sted.
I dette År lærte han at læse og
gjorde i den Vinter sådan Fremgang, at han
uden at standse kunde læse enhver Bog med
danske eller latinske Bogstaver, undtagen de
vanskeligste Egennavne; hvorfor mange roste
ham for hans Ania*g, især Præsten. *)
I de næste fire Åar havde han det godt hos
sin Aloder, hun viste sig stedse moderligere
imod ham, jo mere Glæde hans Fremgang vold
te hende og Stedfaderen; om Vintren og Våren
i lians Gte År lod hun ham læse hele Bibelen,
både det gamle og ny Testament, höjt for sig,
og rettede hans Læsning så godt hun kunde.

♦) Therkelsen erindrede, at Præsten, engang
en Smule lystig, med et Slags Sp&domsmine bad Folk at lægge Mærke til, at en
ten. vilde denne Dreng leve meget kort,
eller blive en. större og berömiere Mand,
epd man tænkte.
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I det syvende Ar lærte han hele Pontoppidans
Forklaring over Luthers Katekismus. I åttende
og folgende Ar önskede han meget at lære at
skrive; ingen i Huset forstod det da; hans
Halvbroder Bjarne var den eneste, der i sin
Barndom havde lært noget lidet deraf af sin
Fader, men da han af Naturen var hengiven til
Ilusholdningsforretninger, havde han siden lagt
det aldeles til Side. Papir, Blæk, Penne, kort
alt Tilbehör manglede. Therkeisens fiirste
selvoptænkte Skrlveforsög bestod derfor i at
han paa et stövet Kistelåg dannede Bogstaver
med sin Pegefinger eller en Træpind vædet i
Spyt.
Hvor han trak disse omkring, viste det
rene Træ sig og forestilte naturligvis temmelig
uformelige Bogstaver.
Det varede imidlertid
ikke længe, förend han af en skrivende Nabodreng fik nogle Dråber Blæk, men hvorfor han
siden ofte måtte meddele denne noget af sin
Mad, og tillige höre, hvilken Velgjerning han
havde modtaget af ham. Ved samme Tid fandt
han ved Stranden en Söfitgleljeder, hvorom han
havde hört, at den brugtes til Pen; han löb
derfor hjem med den til sin Broder Bjarne,
der så godt han kunde med sin Tælgekniv til
skar en Pen af den. Nu havde han da to De
le, men manglede endnu noget at skrive på.
Han gav sig da til at male op på rene Kister,
Staver, Bjelker og Sengesteder; men dette kunde
snart have bekommet ham ilde: ti nu fortörneA 3
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des hans Stedfader pä ham, og troede at sligt
ikke burde gä ustraffet af, efterdi han i sin
Enfoldighed indbildte sig at der kunde være
Fare ved sådant ulæseligt Kridskrads og det
så meget mere på Steder, hvor Folk skulde væ
re både Bag og Nat.
Herom blev meget talt
og rådslået indtil endelig en af Husfolkene si
ger sin Mening: at hertil behøvedes hedt Vand
(koldt duede ikke) med Salt i.
Dette fandt
Bifald, og al Skriften blev aftvættet med varmt
Saltvand, men Therkelsen slap for Straf.
Nu var lian lige nær, og forlegen med hvad
han skulde få at skrive på, indtil han traf en
hvid og gjemiemtör Hestekindbakke; han prø
vede strax sin Pen på den, og skönt det ikke
tog godt ved, var Kjebebenet, hvoraf han be
standig kunde udslette, i lang Tid hans eneste
Skrivebog.
I det syvende, attende og niende
År begyndte han også at göre Vers, hvilket
storligen fornøjede hans Moder, der var en af
Naturen velbegavet Kone, i hvis Overtro kun
Tid og Vane vare Skyld. I det sidstnævnte År
syntes og hans Kår at forbedres, ti i Vinteren
1783—4 blev Thor kel Sigurds en på Ham
rar, som skrev en net Haand, antagen til en hel
Uges Tid at lære ham at skrive ordentligt; i
hvilken Tid han lærte ham Fraktur og latinske
Bogstaver.
Den næste Vinter blev Thorkel
igjén antagen, og lærte ham Sammenskrift, men
det varede kun tre Dage, da Thorkel fölte stor

Længsel efter at komme hjem, hvor han döde
få Dage efter.
Hermed var dette altså forbi,
hvorved hans Moder bevægedes til i samme Vin
ter at sætte ham til Sysselmand Gudmund
Ketils en i Svignaskard for at lære at skrive
bedre og at regne; men det var så uheldigt at
Sysselmanden havde liden Tid at undvære fra
sine Embedsforretninger i Myre og Borgefjords
Sysler, (i det sidste var han dengang konstitue
ret Dommer).
Ilos ham lærte Therkelsen dog skikkeligt
at skrive, Begnetabellen, og, såvidt han erindre
de, de såkaldte fire Species i hele Tal.
Ved denne Tid döde hans Stedfader Sigurd,
men hans Moder blev ved Gården med hendes
ældste Sön Bjarne. Efter fem Ugers Ophold
i Svignaskard kom Terkel sen igjen hjem,
men mistede sin Moder næste Sommer. Hans
ældste Halvsöster Vigdis modtog da Gårdert
med sin Broder Bjarne, men hun gik ikke
Therkelsen i Moders Sted; han havde do<rO
sit Ophold hos dem til han var 14 Ar gammel,
men havde det slet i de fleste Henseender; i
disse År lå hans Sjælekræfter i Dvale; ingen
talte om at han skulde lære noget, undtagen
Sognepræsten, der ofte sagde, at han vilde mod
tage ham og undervise ham i Elementerne af
Latin, h\is hans Köer kælvede tidlig, men ved
den Tid bar den förste af dem ved KyndelA 4
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);
*
misse
engang flyede han ham Horsters Ud
tog af Historien, som Therkelsen lærte i få
Dage, ligeledes det hebraiske Alfabet.
Noget lidet skrev Therkelsen, når han
ikke manglede Materialier, han læste enkelte
Gange i Bibelen og andre gudelige Böger, men
blev holdt ti! Arbejde såmeget hans Kræfter
kunde udholde, var derfor bestandig våd og
kold, var ilde klædt, og tik ofte meget knap
Fode; Legemet tog derfor kun lidet til, og Sjæ
len endnu mindre.
Året 1787 förste Söndag efter Trinitatis blev
han konfirmeret af Præsten Herr Frederik **
).
Tidlig på Aret 1789 i den strængeste Vinter
plagedes han således af Sult og hård Behand
ling med strængt Arbejde ude i det hårde Vejr,
at han med sine Soskendes Vidende og Villie
forlod Rodenæs og gik tilfods ud til Kalfalæk
*) Dengang var Sognepræsten i Borgarting
Herr Frederik Gudmunson, en meget dulig Mand, men bebyrdet med mange Born
og ganske fattig. Ubelejlig Kælcningstid
er et betydeligt Kanhold i Husholdningen,
Se det islandske Litteraturselskabs Skrif
ter Gie Bind, Side 41.
**) Han kaldtes da 14 Ar gammel, Födsels- og
Konfirmatsiensirerie iberegnede, endskönt
han kun havde levet Atte Dage af hint og om
trent fem. Meneder af dette, så han egent
lig kun var i sit trettende Jr. fillers er
det almindeligt pi Island at regne sin Al
ders Jr efter overlevede Juleaftener.
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til sit Soskendebarn T ej t Brandsen, der
havde hans halve Arvepart at bestyre og var
gift med hans Moster. Han bad dem om at
tage ham til dem, hvilket de gjorde, men anså
ham kun som en morsom lille Arbejdsdreng;
her havde han noget bedre Fode end på Rodenæs, men ligesåmeget eller mere Arbejde, og
man tænkte ikke på andet end at han skulde
blive i Bondestanden; Manden var bestandig
lemfældig imod ham, men Konen lunefuld; her
var Skrivning ikke at tale om, og ingen anden
Læsning end Iluslæsning, (d. e. Læsning 1 de
gamle islandske Historier); de lange Vinterafte
ner skulde man have noget imellem Hænder,
om ikke andet så Uldarbejde; begyndte han at
tale om Latin, blcvc Folkene vrede, og truede
ham med Straf.
Sommeren T790, da Provsten Hrr Haldor
Finsen i Hitardal rejste til Skalholt til Samfrændeskiftet efter sin Fader, Biskop Finn
Jonsen, tog han Therkelsen med som Hestedreng. Degnen Björn Benediktsen var lige
ledes med. I Lambastadir blev Domkirkepræsten Herr Gudmund Thorgrimsen under
rettet om Drengens Æt og Vilkår; han erindrede
sig at hans Fader, afgangne Sysselmand Thorgrim, en Ven af Therkelsens Moder, havde bedet ham at se til med, at der kunde blive
noget af denne hendes Son; han spurgte derfor
Provsten, om Drengen, som seh’ vel havde noA 5
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gen Forniue, monne- have Gaver og Lyst til at
lære, da det så. vilde være en god Gjerning,'at
holde ham til Studering.
Provsten gav et til
fredsstillende. Svar,, og lovede at lade ham un
dervise næste Vinter, men siden skulde Herr
G. Th or grimsen hjælpe, ham frem.
Derpå
lode de Degnen underrette ham herom, og spörge ham ;om han vilde studere; af Frygt for
sine Pårörende torde Therkelsen da næp^e
yttre sin Villie, men Degnen satte Mod i ham
og opmuntrede ham til, taknemineligen at mod
tage Tilbudet. lian var altså den folgende Vin
ter (1799—91) i Hitardal, og begyndte der först
mere, end, 1(5 År gammel, at lære Latin, under
Vejledning af omtalte Degn Björn B'ene
dikt s en, men i Efteråret 1791 kom han ved
sine Velynderes, Provstens og Domkirkepræstens
Foranstaltning i Latinskolen i R.ejkevig, hvot
han var de tre næste Vintre, den förste på halv,
de to andre på hel fri Kost. De to forste Vin
tre var hans Lierer Konrektor Pavl Jakobsen
den sidste Hektor G. T. Thor la eins; da vi
ste det sig åbenbart, hvor skikket han var; ti
Studeringer. 1 det latinske Skudsmål, som med
deltes ham ved hans Udgang af Skolen, udstædi
8()te Maj 1794, siger Rektoren blanot andet
”at han er en sa-delig, overordentlig lærenæn
og dulig I ngling, har de lykkeligste Anlæg
sjælden Flid, —- er en færdig latinsk Digter.—
har på egen Hånd tilgavns giennemgået adskil

11
lige latinske Forfattere — med Rette knude
man sige, at denne Yngling både i eg udenfor
Skolen havde været ,en Slave af Studeringerne.''
Den 18de Juli samme År gav Biskop Dr. II.
Finsen ham skriftlig Tilladelse til, med ved
kommende Sognepræsts Villie og Vidende at
måtte öve sig i at prædike og katekisere of
fentlig i Kirken, hvor som han opholdt sig i
Skalholts Stift. Ved denne Tid var T herke 1s e n uden fast Tilhold, indtil samme Biskop tog
ham med sig som Skriver på sin Visitatsrejse
(fra 15de Avgust til 12te Sept. s. Å.) i Myre-,
Ilnappedals- og Snefj elds - Sysler. Straks efter
(15de Sept.) blev han af Biskoppen kaldet til
Degn på Bredebolstad i FJjotshlid; her havde
han tillåns nogle Böger af Rejkevig Skoles Bog
samling, hvoraf der opstod nogen Ubehagelig
hed formedelst hans Langsomhed i at levere
Efter henved et Års Ophold på
dem tilbage.
Bredebolstad, sögte han om Degnebrödet i Od
de, i Håb om, der at have bedre Lejlighed til
at studere. Det blev ham tilstået ved et nyt
Kaldsbrev af Biskop Finsen, dateret 5te Av
gust 1795, og fornyet af Biskop Gejr Vidalin den 30te Sept. 1797.
Her tjente han i
fulde 5 År, gik, efter Landets Skik, på alle
Slags Arbejde, övede sig i at prædike, kateki
sere og undervise Born, og læste bestandig, når
han havde Lejlighed.
Et af de sidte År for
lovede han sig med en Præstes Datter i Nær
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heden, men denne Forbindelse ophævedes siden
imedens Ther kels en opholdt sig i Rejkevik.
Ved et Kongebrev af fjerde Oktober 1109
ble ve Indkomsterne såvel af Odde- som Bredebolstad - Degnekald henlagte til en Distrikts Ki
rurgs Lonning; Therkelsen blev derved be
røvet sit fri Ophold, og drog derfor i Foråret
1800 fra Odde til Rejkevig, hvor han boede
hos Köbmand Arne Jonsen og beskæftigede
sig i de folgende to Är med at undervise hans
og andre Born, og samlede sig imidlertid nogle
få Penge.
Af utrættelig Lyst til Studering foresatte han
sig nu at rejse til Iliijskolen i Kobenhavn, og
skrev i Forvejen d. 17de Juli 1802 en Ansögning til Kongen, om at erholde, sålænge han
som Student måtte blive ved Iliijskolen, en år
lig Gave af 25 Rdir. 48 Sk., eller på en
Gang 100 Rdir. ved hans Didkomst; som Grund
for denne Bön anförte han, at det havde beha
get Kongen, uden hans Skyld og uden nogen
Erstatning, at henlægge hans Bröd til Lönningsfondet for Kirurgen på Sonderlandet, og
at han i de tre sidste År havde sögt Embeder
på Island uden at være bleven bönhört.
Bi
skop Vi dal in undskyldte dette sidte, i sin På
tegning af 13de Sept. s. Är, med at det altid
havde været Brug, at ældre og va;rdigere Embedsmænd havde Fortrinnet ved Embeders Be
sættelse; han anbefalede hans Bön dels på
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Grund af hans store Fattigdom, skönt han hav
de de hedste Gaver, dels fordi det Kongelige
Kanselli havde erstattet den anden Degn fra
Bredebolstad hans Tab ined et ligeså godt Bröd
i Hitardal.
Therkelsen rejste altså om Sommeren til
Kobenhavn, hvor lian ankom den 31te Avgust
1802. Omtrent tre Uger efter fik han Mæslin
ger, og blev den 29de Sept, bragt på Frederikshospital. Hans Iver tillod ham ikke at op
pebie sin fuldkomne Helbredelse, förend han
den 26de Okt. underkastede sig Examen arti
um, hvorfor han erholdt Hoved-Karakteten:
laudabilis præ cæteris *) og blev indkaldt. Som
Student fik han straks derpå Kloster (7de Nov.)
og Regens (1ste Nov.)
Om Vintren hörer han, at hans för omtalte
Ansøgning til Kongen ikke blev bevilget; han
prøvede da mundtlig at forklare sin trængende
Tilstand for en meget formående Mand i den
åa værende Universitets- og Skole - Kommission,
for at erfare om det kunde nytte at ansöge
hos denne om nogen Pengeunderstöttelse; men
t) I Religion, Historie, Geografi og Latin,

hvori han desuden angav Livius i Stedet
for Hebraisk, fik han laud, præ cæteris,
men i Græsk og Astronomi, hvilken han
lærte medens han M pi Hospitalet ved
Hjælp uf daværende Studiosus Stengrim
J o n s en, laudabilis.

lt

denne Mand, der senere viste sig som hans
store Velynder og Beskytter, modtog ham da
således, at han den Gang opgav Håbet om Hjælp
fra denne Side.
Imidlertid læste han på det
flittigste, tog Examen philologicum 5te April
18113, og tik i alle Fag Karakteren: laud, præ
cæteris.
Kort efter skriver han til Rentekammeret,
forklarer sine l'ejlslagne Forhåbninger, sin Trang
og tillige sin Fremgang, og beder indstændig
om nogen Pengehjælp, at han kan fortsætte si
ne Studeringer ved Höjskolen, og ikke nodes
til at vende tilbage til Island med halvforrettet
Sag; den 24de i samme Måned fik han det
behagelige Svar, at der en Gang for alle var
ham tilstået en Gave af 30 Rdlr. af Kamme
rets Fattigbörse.
Den 4de Okt. samme År tog han Examen
philosophicum ligeledes med Udmærkelse i alle
Fag.
Therkeisen var ligeså dygtig i Teologien
som i Filologien; men, efter sit eget Sigende,
valgte han hellere denne end hin til sit Ho
vedfag, fordi han befrygtede, at den med hans
svage Bryst forbundne stodende og lave Stem
me vilde være ham hinderlig ved præstelige
Forretninger.
Straks derpå endnu i samme Måned sögte
han derfor om en Plads i det pædagogiske Se
minariums filologiske Klasse, hvilken han også
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(ipnåcde efter at have udholdt de derved fore
skrevne Prover.
Formedelst sine Anlæg, Lærdom og tlid hö’d
han fra nu af bestandig Yndest og god Under' slettelse af Seminariets Direktor; han gav Ti
meundervisning '• i noglé ' fornemme Huse ; - :og
r udarbejdede- for 'god-Ketalitrg iiogle'lærde Skrif
ter;. hvilket-alt-gjorde at han nu endelig var
bleven fri för Bekymring for sit Ophold;
I- Seminariet hötte han ligetil Marts Måned
1805 méd utrættelig Lærebegjerlighéd, den stä• digste Opmærksomhed og störste ' Nytte ved
kommende Professorers Forelæsninger,- og skrev
tillige mange små Afhandlinger; han besvarede
det '1804- i Filologien udsatte Prisspöfgsmål, Og
vandt med Hæder den bestemte Belønning (eh
Guldmedaliie af 40 Rdlrs. Værd); hvorved det
må bemærkes, at han om Vinteren' 1803-4 var
længe svagelig og i Foråret blev således: angfebéh, at han d. 28de Maj blev bi-agt ud på
Frederikshospital, hvor han den Gang dog kun
blev en god Uge, :da han ingen Ro havde på
sig, hvorfor han drog hjem, men var sygelig
lælige efter.
I Begyndelsen åf Marts 1805 overfaldt ham
en stærk Brystsvaghed med idelig Småhostc og
stærk Hæshed, så han i Slutningen af Måne
den sögte om at optages igjen på Hospitalet,
men sildig på Dagen d. 31te s. M fik han et
afslåénde Svar, fordi den Kandidat, der, som
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«ædvanligt, var sendt for at undemge hans Syg
doms Beskaffenhed, sagde at den var mindre
betydelig og langvarigere, end det kunde passe
til Hensigten med Opholdet på Hospitalet.
Therkelsen berettede da sin Tilstand til
Professor (nu Etatsråd) B. Thorlacius, som
pä hans Vegne talte derom med Seminariets
Direktor, Professor (siden . Konferentsråd) Dr.
Moldcnhawer; denne sidste bevirkede da så
hurtig og kraftig en Forandring i Sagen, at
Therkelsen endnu samme Aften blevafhcntet og optaget i Hospitalet. Dr. Moldenhawer lod ham tillige sige, at hvadsomhelst han
behövede, skulde han kun forlange af ham.
Selv kom han siden nogle Gange til ham på
Hospitalet, og havde bedet den berömte Læge
Gallisen af og til at besöge ham, og endog
formået Universitetets Patron, Hertugen af Avgustenborg til at indlægge et godt Ord for ham
hos Lægen. Hans særdeles Velynder, Profes
sor, Etatsråd Thorlacius glædede ham da
også ofte med sin Nærværelse på Hospitalet.
Therkelsen lå her syg i fulde fire Måne
der, i hvilken Tid Læger daglig besögte ham
og foreskreve ham Midler, hvilke han brugte;
omtrent en halv Måneds Tid henimod Slutnin
gen fik han dagligen Gröd af islandsk Mos fra
Justitsråd Thorkelin; men det hjalp alt in
tet.
Sygdommen, som bestod i stærk Bryst
svaghed, forbunden med Tæring, angreb ham
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ikke meget hårdt i de förste tre Måneder, sä
at man da havde Håb om Bedring; han læste
da meget flittigt i Sengen, skrev Breve, optegnede meget, hati vilde erindre, og samlede Ma
terial ier til adskillige vigtige Afhandlinger; men
det meste af disse Optegnelser og Udkast lod
han tilsidst brænde, da han så, hvad Enden vil
de blive.
Sidst i Juni Måned begyndte hans
Kræfter og Munterhed efterhånden at aftage til
Slutningen af Juli. Den 17de i denne Måned,
14 Dage för sit Endeligt, havde han gjort sit
Testament, hvorved han skjeukede sine Böger
og Håndskrifter til Latinskolen på Island. Den
20de Juli skrev han således til sin Ven, da
værende Lektor S t c n g r i m J o n s e n på Is
land, om sin Sygdom og sidste Villie: ”Min
Ven! tidligt er dette Brev begyndt, bestemt til
at sendes med Postskibet, dog måskje ikke for
tidligt, til at kunne fuldendes. Sjæls og Legems
Kræfter svimle, især tage de sidste nu rent af,
så jeg hver Dag belaver mig på min Död; mit
Testament har jeg alt gjort, og deri skjenket
alle mine brugbare Böger og Manuskripter til
don islandske Latinskole; de udgöre omtrent
300 Nr., og jeg vilde gjerne, at de måtte sæt
tes i et Skab for dem selv, og måskje skrives
på Dören: Donum Therkcisen *) til Op-

* ) Terkelsens Höger stå rigtig nok for dem
selv i et åbent Skab i Skolebogsamlingen
på Bessasted; men hidtil har intet orB
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mimtring for andre, at göre ligeså, ikke mig til Ros
1 den större Pakke medfølger et Register ovei
dem, hvorefter Du kan rette Dig, og skul
de der mangle noget, må Du holde Dig til B
Thor a ren s en
)
*
som har påtaget sig Boger
nes Emballering og Indskibning.”
T herke Is en havde bedet Professor, Etatsrad Thorlacius at være Executor testamenti
og tillige besorge hans Begravelse, hvortil de:
skulde leveres ham 60 Rdlr., men hvad dei
blev tilovers herfra, tilligemed Betalingen fo’
hans Klæder, der skulde sælges, bestemte haj
til Indköb af gode latinske Forfattere til Skolen.
**
Efter den 20de Juli til den 27de formåede hai

denlligt Skab med Dör for kunnet blim
indrettet formedelst det knappe Rum
men man kan vente, at dette Testator,
billige (Huske med Tiden vil blive opfyldt
*) Han er nu anden Assessor i den konge
lige Landsoverret pi Island.
**) Det der blev tilovers fra Rcgravelsesom
kosiningerne udgjorde med det, som ind
l om ved Klædernes Salg, 40 Rdlr. 50 Sk
ifölge en Skrivelse af Ude Juni 1806fri
Ktatsrid Thorlacius til Lektor Jonsen
denne bestemte efter hins (Enske Årei
efter den. 30Zc Marts, nogle latinske Ror
fatiere, som kunde indköbes for disse Pen
ge, hvorpi til Stiftet indkom Svar fr<
birectionen for Universitetet og Skoler
ne af Hide Juli 1808.- at de forlanglt
Authores skulde anskaffes og i sin Tid ti.
Skolen indsendes.

10

kun lidet at sidde op, dog skrev han den 21de
et langt Stykke af Brevet til sin Ven St. .lonicn, om Levnetsbeskrivelsen og Goldmedaillen,
som han havde bestemt til Try kkeomkostninger
nes Bestridelse, og endte Brevet, men med iijensynlig svagere Hånd, den 25de s. M. *)
Fra
den 27de til den 30te kunde han næppe tale,
men han beholdt sin fulde Samling lige til sin
Bod, som indtraf Natten imellem 30te og 31te
j. M.
Hans Begravelse lod Etatsråd Thorlacius
foranstalte på det hæderligste, og hans Lig blev
fulgt til Graven på Trinitatis Kirkegård afKon'erensråd M o 1 d e n h a w e r, alle Seminariets Proessorer, Etatsråd T h o r k e 1 i n og en stor Mængle Studenter.
Therkelsen var liden af Vækst, spædlemmet,
>g noget ludende; Ansigtet var rundt, Håret
nörkt, Panden ikke stor, Ojnene gråagtige, stalige og meget skarpe, Ansigtstrækkene alvorlige.
Gangen uanselig og stiv men stille.
Hans
Mæmme og Forstand vare udmærkede, og i sålan Ligevægt, at man ikke kunde se, hvilken
ler havde Fortrinnet; han både lærte hurtigt og
*) "Min tiltagende Svaghed {skriver han) og
rystende Hænder tillade mig ikke at skri
ve niere, men der behoves ej heller jlere
Ord. herom, Du ser hvad der er i Pakken,
og i hvad Hensigt jeg har sendt det. Lev vel!
endt d. 25</e Juli 1805. Din elskende Ven
J. Therkelsen.
B 2
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kunde udenad ej alene Vers og Strofer af Digte
men også ordret lange Stykker af Taler og Histori
er, især i sitModersmål og Latin ; næppe kunde der
forekomme ham så indviklet en Periode, at han
jo, enten straks eller efter kort Betænkning,
udfandt dens Mening og Sammenhæng. Hans
Hukommelse var sådan, at han kunde göre
Rede for det meste, han havde hört eller læst
med nogen Opmærksomhed, og for alle Begi
venheder og Omstændigheder, som han selv
havde seet eller som angik ham, fra han kom til
Skjælsår, som om det nylig havde tildraget sig;
et Bevis herpå ere de för anförte Eksempler
endog fra hans 4de og 5te Är. I de sidste Är
havde han fået sådan Færdighed i at læse, at
han på en kort Tid gjennemlöb store Böger,
bemærkede deres Værd og erindrede straks de
mærkværdigste Steder.
Efterfölgeiide er den
hoilærde Prof, og Etatsråd Thorlaciuses
Vidnesbyrd om hans Gaver og Lærdom*):
”Alle hans Arbejder paa Seminariet udmærke
de sig ved Forstandsmodenhed, Grundighed og
Selvtænkning. I de lærde Sprog bragte han
det i
Aar, der forlöbe til hans Sygdoms Ud
brud, til en i vore Tider usæd vanlig Færdighed.
En græsk Bog læste han omtrent med samme
Lethed, som en dansk. lians latinske Sprog♦) Se Kjöbenh. lærde Efterretninger for 1805
S. 509 f.
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kundskab var saa bekjendt, at han endog blev
brugt til at oversætte Afhandlinger, der have
gjort Lykke udenfor Fædrenelandet. I Aaret 1804
besvarede han det akademiske Priisspörgsmaal
af de latinske Oldsager med saadan en Nöjagtighed og Udlorlighed, at Guldmedallien blev
ham tilkjendt. Dette Skrift, og adskillige an
dre af ham som Seminarü Alumnus udarbejde
de Afhandlinger, især tvende om Grækernes
Ostracismus, ere forfattede med saa sund Kritik,
saa megen Sagkundskab og Kildestudium, og i
saa godt et Sprog, at de, om de bleve trykte,
vilde gjöre den danske Literatur Ære. Ogsaa
i de tre nyere Sprog, der, för hans Indtrædel
se i Seminariet, vare ham aldeles ubekjendte,
benyttede han de værdige Mænds Anviisning,
som der foredrage disse, med saa heldig en Iver,
at en Meiners’s, Barthelemy’s, Fergusons o. desk
Skrifter selv paa Sygelejet udgjorde hans Tids
fordriv. De 4 sidste Maaneder tilbragte han paa
Frederikshospital, og i de 3 af disse havde han
endnu Sjelsstyrke nok til ved Læsning at for
berede et nyt Arbejde i de græske Oldsager.
Homer, Xenophon, Afhenæus o. 11. gjennemlöb
lian paa Sengen med Pennen i Ihumden, og naar
han var træt af disse, brugtes nyere Skrifter til
Afvexling.”
Sit Modersmål talte han meget godt og skrev
gode latinske Vers; til Eksempel vil jeg nedenB 3
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under anföre et Digt, *
) som lian uden nogen
Hjælp af Böger, under sit sidste Leje på Ho
spitalet, med en Overskrift havde tegnet på et
löst Blad;- under de Omstændigheder kan det
vel vel undskyldes, om der skulde lindes Fejl
deri. Dette Digt, skrevet d. 20de Maj 1805,
som Afskjedshilsen til hans Ven, Lektor Sten
grim Jon sen, der da lu for Rejsen til Island,

*) Hoc erat infatis? — nimium divellens ame
Heu! subito! Fatra;jlos, amor atque decus !
Te fateor, nunquam sum non expertus
amicum;
Feci multa tvis sedulus auspiciis!
Inconcussa diu inter nos concordia mansit
Qualis in ingenuis debet habere locum.
Non discursus amiciliam contrarius etsi
Infregit nostrum, sed magis auxit eam.
Noster enim sermo nunquam content™, rixa,
Nec fere verborum ventus inanis erat.
Vtilitas horum lota est', clamor æthera
rumpil',
Certator cogitur raucus ubire domum.
Longe alia ralione fult conversio nostra;
Semper ego potui doctior ire domum..
Finis erat nostri discursus omnibus horis,
Quomodo quisque hominum vera videre queat.
Ultima commemorem: quam solabare jacenlem!
Alloquio morbi est pars mihi demta luo!
Omnibus his uno primir spoliorque momenta;
Sie nerunt Parcw tristia fata mihi.
lirgo vade, vale, felix! mca sola voluptas,
Frater, amicus, umor deliciæque men:.
Cognita si datur his in terris ora videre,
Illo quam mullum tempore ladus ero!

23

viser ikke alene den Lethed, hvormed Ther-kelsen skrev latinske Vers, men også hvad
Grundvolden var for disse Mænds Venskab,
lians islandske Digte har jeg ikke kunnet over
komme. Han var overordentlig hurtig i at for
fatte og skrive, hvad han påtog sig; hans Stil
var simpel, klar og smidig; dog kunde han og,
når han vilde, skrive indviklet, sögt og glimren
de. Af Karakter var han stivsindet og noget
hastig, i Svar kort og undertiden bitter, og
dem, der ikke kjendtc ham nöje, forekom han
uomgængelig *); halvandet af hans sidste Leve
år var hans Værelse bestandig om Dagen luk
ket for alle og enhver, endskønt han var hjem
me; i Tusmörket tog han helst mod Besög af
sine Bekjendtere, men kom endnu hellere til
dem, og var da munter og bragte forskjelligt
på Bane at tale om.
Kort förend han forlod Island, begyndte man
at ymte om, at han fandt Behag i Brændevin,

♦) I Almindelighed have to Studerende Væ
relse sammen på Ilegjensen, hvorved der
ofte stiftes fortroligt Bekjendtskab og Ven
skab. Men indtil Therkelsen, ligesom flere
Seminarister, fik Tilladelse til at vrate ene
om sit Værelse, havde han ikke få Stuekammerader, som alle vilde fra ham; dog
må man sige, al Arsagen hertil ikke' så
■meget lå i nogen Stivsindighed hos ham,
som i hans rastlöse Flid, der ikke godt
tålte Afbrydelser af Snak, Skvalder, Slöj
og Besög.
k 4
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men i København mærkede^ ikke det mindste
dertil: der levede han sparsommelig i Henseen
de til Fode, Klædning og andre Fornødenheder;
han gik aldrig ud uden Nødvendighed, og skye
de alle Tid og Penge spildende Fornøjelser.
Hans Iver og Flid ved hans Forretninger og
)
*
Studeringer
var ualmindelig, han sad idelig
over dem til langt ud på Natten, og vågnede tid
lig om Morgenen til dem igjen; et uimodsige
ligt Bevis både på hans Flid og på hans Hur
tighed og Omhyggelighed med hans skriftlige
Arbejde afgive de egenhændige og tildels ori
ginale Skrifter, han i Kobenhavn opsatte og lod
omhyggeligen indbinde. De udgøre de 10 sidste
Bind af de 300 Böger, **
)
han testamenterede

*) Med sin Tid ved Höjskolen var han så
regelbunden, at han ordentlig havde ind
delt Timerne, som han daglig brugte til
at hore og optegne Forelæsningerne, siden
gjennomgå. dem hjemme og renskrive dem,
gjennemlæse de Böger han idelig låntefra
Bibliotekerne, og tilsidst til at undervise
andre. Jjigeled.es foresatte han sig visse
Arbejder i Ferierne; således erfarede jeg,
at han den sidste Vinter skrev i Januar
de Breve, som. han agtede i Foråret at
sende til Island.
1*) Disse 10 Bind, ere:
1-2. T hear et i s k Fi lo s of i efter Prof.
Iliisbrighs J^orelæsninger 1802-3. in
deholdende Jjogik, Ontologi, Erf ar ings Ej æ lelære,J^ornuft ens
Theologie, og Filosofiens Hi-

25

1 Latinskolen pä Bessasted, og som nu der fo
sfindes.

stor ie. 2 Hind i 4, omtrent 90 Ark.
3. Praktisk Filosofi efter Gamborgs,
Treschows og Sanders Forelæsninger;
deri: MoralensGrundsætninger,
Thelematologi, Ethik, Natur
ret,Politik, Pædago gik, denfilosofiske Moral. 1 Bind i 4. over
50 Ark.
4-5. Matematisk e Kolle gier. 2Bind
i 4, omtrent 74 Ark.
6. Græske Kollegier efter Etatsråd
B. Thorlaciuses Forelæsninger. 1 Bind
i 4, omtrent 40 Ark.
7-8. Antikvariske Excerpter 2 Bind i 4.
Det förste indeholder: archæologiam de numismatibus et codicibus in specie græcis et latinis,
archæologiam artium, over 20
Ark.
I det andet Bind indeholdes:
a. b. Therkelsens Svar på to
Spørgsmål, der bleve ham opgivne ved
hans Optagelse i Seminariet, nemlig:
hvilke er e de fornemsteOpmuntringsgrunde til at vedblive i
fyrig Virksomhed under Be
sværligheder og Hindringer?
Quænam sunt præcipua præsi
dia, quibu s c um a natura, tum
ab arte instructus esse debet
ido neus et doc tus veterum
scriptoruminterpres? c. Ejusd e m c o mm e nt at i o num phil o lo
gi car u tn sp e cimen pr imum, conB 5
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ningen boer i enligt og ofte langt fra hverandre
liggende Gårde og Huse, kan her ingen sådan
ne Almueskoler finde Sted, som i andre tættere
bebyggede Lande. Imidlertid, da, måskje tildels
som Folge af den adspredte Befolkning, Læs
ning især i de gamle Sagaer og Digte (Huslestr)
udgör Islændernes fornemste Vinterfornöjelse, så
lære alle at læse og mange at skrive.
I forrige Tider gaves der to lærde Skoler på
Island, ved de to Bispesæder i Holum og Skalholt; hver var inddelt i to Klasser, som i Ho
lum kaldtes Bord og Bænk, i Skalholt övre Og
nedre Bænk, fordi Dissiplene her intet Bord hav
de, men hist kun i överste Klasse, så at de
måtte lægge deres Skriveboger på deres Skod,
når de havde noget at skrive. Læreren for den
övre Klasse kaldtes Skolemester eller Rektor,
for den anden Lokat. I den senere Tid bleve
disse to Skoler forenede til en, som var iRejkevig til 1805, da den blev forlagt til Bessåsted,
hvor den endnu er. Undervisningen i Bispeskolerne har omtrent været ligesom siden i Rejkevig, da Skolen her ligeledes tilsidst var delt i
övre og nedre Bænk; en Tid skal def have væ
ret tre Lærere og tre Klasser. I disse tre Sko
ler blev aldrig Latin eller Græsk gjennemgået
af Lærerne for Dissiplene (af Græsk læstes in
tet andet end det ny Testament); men når disse
havde lært Begyndelsesgrundene af Grammatik
ken, blev dem daglig foresat et Pensum Latin
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deligt Held; — men — i sit 31te Är havd
han fuldendt Livets Bane! uden at være bleve
provet af den modnerc Manddoms og höjereAl
derdoms Är efterlod han andre et lærerigt Lei
netsmönster og et godt Minde; hvad der havd
væntet ham, om han havde levet længere, c
skjult for Menneskene; Gud ene kjender, hva
der er os bedst! med Digterens Ord vil jeg dei
for slutte denne mærkværdige Levnetsbeskri
velse:
Forsjonar leid er leynd
likams thvi fjötrum had
mannlig ei gripr greind
guds hulit visdoms rad;
en nær vid åstefnt mid,
andstreymis linnir sldd,
hiin fyrst ser,
at himins er
Ö11 skikkun einka göd. *)

Om Skolevæsenet på Island.

Da Rejkevig er den eneste By på Landel
med omtrent 30 Huse, foruden en Del Hytter
og 300 Beboere, og den övrige Del af Befolk
*) D- e. Forsynets Vej er skjult, ti lænket
af Legemet begriber den menneskeligt
Forstand ej Guds lånlige Visdoms Riid,
me il når ved det tilsigtede Mål Modgangi
Vej ophorer, indser den fårst at enhvei
Himlens Tilskikkelse er bedst.
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og Græsk, som de næste Dag måtte göre Rede
for, da Læreren gjorde de fornödne Rettelser.
At Dissiplene på denne Måde kunde lære no
get, var kun muligt derved, at der hver Vinter
læstes de samme Böger, og der altså altid va
re ældre Dissiple, der hjalp de yngre og hver
andre indbyrdes, hvilket så meget lettere kun
de skje, da de alle havde deres Bolig på Sko
len. Der gives Islændere, som mene, at denne
Indretning ikke har været uden gavnlig Indfly
delse på de Unge, da de heryed mere nödtes
til egen Virksomhed og Eftertanke end siden.
År 1S05, da Skolen, formedelst Skolehusets
Forfald i Rejkevig, blev forflyttet til Kongens
Gård, Bessested, og nuværende Biskop St. Jon
sen ansat som Lector Theologiæ ved Skolen,
skjete den Forandring heri, at Undervisningen
i de gamle Sprog blev indrettet på samme Må
de som hos os, og at hver Lærer fik sine vis
se Fag at undervise begge Klasser i.
Havde
Therkelsen levet, var det bestemt, at han
enten samme eller næste År skulde have været
ansat ved Skolen som Lærer i Filologien og
måskje tillige som Rektor. .
Den S. 10 omtalte fri Kost (ölmusa o: Al
misse) bestod, medens Skolen var i Rejkevig,
i utilstrækkelige Kostpenge, for hvilke Dissiple
ne selv måtte forskaffe sig Bespisning i Byen.
Ved Bispeskolerne blev den dem meddelt i Fo
de, men undertiden yderst knap, så at Konferentsråd Erichsen klager over, at han var
nær ved at forkomme af Sult den forste Vinter,
han var i Skalholts Skole. På Bessestad besor
ge« Bespisningen af en Oeconomus, da der ikke
bo Bönder nok så nær ved, at Dissiplene selv
kunne sorge for deres Kost. (Se islensk Sagnablöd, adra deild og .Elisögu Jöns Eyrikssonar.)

Dimittenderne fra Ribe-Skole for 1829.
1. Peter Johan Kline, Sön af afdöde
Snedkermester A. Kline i Sonderborg,
paa Als.
2. Jes Lassen Bjerum, Sön af Land
mand J. P. Bjerum i Sönder-Fardrop, ved Ribe.

3. Sören Christian Kaae, Sön af Sog
nepræst P. Kaae i Lintrup.
Ordenen, i hvilken de dimitteres, beroer paa
Examens Udfald.

Examen begynder den 7de September og holdes i folgende“ Orden:
Mandagen

Tirsdagen
— 8de
Onsdagen
— 9de
Torsdagen
•— 10de
Fredagen
— Ilte
Loverdagen — 12te
Mandagen — 14de)
Onsdagen — 16deJ
Torsdagen
— 17de
Fredagen
— 18de
Loverdagen — 19de
Mandagen
— 21de

.

.

Latin.

.
.
.
.

.
.
.
.

Mathematik.
Hebraisk.
Religion.
Dansk.

.
.
.
.
.

—
—
—
—
—
__

'
—
—
—
—

.

Latinsk Stiil og skriftl. Overs, fra
Latin.
Dansk Stiil.
Græsk.
Historie og Geographie.
Naturhistorie og Tydsk.
Fransk.

.

den 7de September

’

.

.
.
.
.

Examinationstiden er hver Dags Formiddag fra Kl. 8 til 12 og Eftermiddag Kl. 2 til 6.

Den os anbetroede [Ungdoms Forældre og Paarörende, saavelsom andre Skolens Velyn
dere, indbydes herved til at overvære Examen og den Höitidelighed, med hvilken den slut
tes Tirsdagen, den 22de September, om Aftenen Kl. 7.

ælanbebe Efterretninger
angaaenbe

Slibe

£ at I) ebr al ft ole.
øjette ^ortfattelfe.
i

U b g i & e n font 3nb 5p b elfeS f fri ft

til ben

offentlige (Eyanten i Slavet

1830.
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Ø^mærenbe Sibrag tit Slibe s ©fole« .©iRorie be&Bö«
meb Jpenfpn tit Snbbolbet« ®e(taffenbeb, Saig og Sebanb«
(ing ingen fær (Tiit goterinbring. $vab jeg i Programmerne
fot 18240g 1827 b»r erflæret mine Jæfere, i ben ilenfigt ot
nebRemme bereø gorbr in ger til mit 21 r beib og un bftplbe Dets for
tn Sect uunbgaaelige Spangler, laber Rg ogfaa anoenbe paa
benne gottfarttelfe.
©erom er oltfaa intet Slpt at Rge;
men angaaenbe Silberne tit be ber mebbeelte Efterretninger
bar jeg nogle faa ©plpøninger at forubRiffe. 21 f ben ban«
fte ©igtefunft« $iftorie t>eb Slabbet og Sip c«
r U p (1 ©. p. 274) er bet betjen bt, at®? ab« Peberfen
SI o f t o tb , (een af Slibe. Stole« ©ifciple, ber bebe fom
PtæR i Slibbelfatt) bar eftetlabt Rg et utrpft Poem, b®i«
Si t el er; ben gamle og naonfunbige St j 0 b R æ b
Sti b e. ©ette $aanbilrift, fom gjemme« paa Songen« ®i«
bliotbet i Mjøbenpavn, bar een af mine forbum« ©ifciple,
©tubiof. Sbeol. p. Sborfen, efter mit £?n(Te paataget
Rg at gjennemfee, for om muligt berfra at bente eet eller
nnbet æibrag til oor Stole« J^iRorie. 3 Sejtrioelfen felo
fanbt ban intet Slærfoærbigt, men berimob et 21nbang til
famme, fom inbebolber en gortegnelfe oner en ©eel af ©fot
len« ©ifciple fra SloRodj« Sib, ifær af ben geiRlige ©tanb.
©e Slotitfer, fom Sborfen af benne Äilbe bar efi og
oenftabeligen mebbeett mig, betegne« i bette Program meb
®l, P. Si,
En Slangel neb fRoRocb« gortegnelfe
er, at intet 21ar«tal er anført til nærmere Stun bitab
om bi«fe Slænb« Cevettb; men oeb at fammenligne ban«
Efterretninger meb en gammel Sifpebog, b»ori prceRerne
tgenbænbigen bau{ inbført bete« aflagte Embebbeb, bar jeg.
paa abftillige ©teber funnet tilføie Drbinationen« ©atum,
5gfaa mangen anben ©plp«ning ftplber.jeg Sborfen, fom af
igen Silbøieligbeb fpSler meb litteraire ©Ibfager. — E r i eb«
fen« geiRlige ©tat, et ©frift, boi« gortjenflligbeb
alminbetigen etfjenbe«, bo* jeg paa fine ©teber benpttet.
Slaat. jeg unbettiben bar angivet et anbet 8obfel«aar, enb

Con, tr bet fleet i ©lebbolb of be »eb ©ifcipteneS Tfntagelft
fjet i Stolen fremviifle ©øbeattefler.
211 biSfe iff« altib
ftemme onereen« meb bet af £)r. Gridjfen anførte gøbfeiøaar,
Cat formobentlig fin ®rnnb beri, at b«n følger bet i ben
tbeol. GmbebOeramen« Protocol angione 2lor, paa bøiSUpaa*
libeligbeb jeg fan anføre mig fel» til ©rempel; thi jeg et føbt
17S0, iffe 1779, fom ber ftaaer bo« ©ticbfen. Paa Uoner«
eenøfiemmelfen mellem SfoleprotocoUen og ben tbeologiffe
©mbebOepamen« protocol mangler bei mig iøvrigt iffe paa
flere SBevifer, af boilfe nogle feer funne bemærfe«.
il 0 b f e l 6 a a r.
Gf11r tbcol. ©r Proiot. ©fter Sfoleprot.
og ©i icbfenø g. Stat.

©unbotpb. 5. Stidjf.g.St. p. 15 1774.
1773«
$clm, $
p. i 3 1774.
J773.
Äcdj, ®p. 25 1782.
1783«
finbenbabn, 91. 3»
p. t6 1779.
1778.
©lioatiu«, 91.
p. 9 1772.
1774'
Schoch, 91. G(.
p. 22 1782. 1781.
i772.(utpbe(.)
Sßartbo, ©.
p. 8 1770«
Sffiartbo, 3. S.
p. 8 1771.
1774.
etc. etc.
21 f biSfe ©ata moa man næflen {Tutte, at be theologize
Ganbibater t bereS Petitum gjøre fig fnatt libt celbre, fnart
lift pngre, efter Dmjlænbigbebttne; tbi Sfoleprotocollen,
bet alminbeligviiS maa forubfætte« at følge fremlagte ©0»
beattefier, burbe bog, faanibt jeg ftjønner, anfeeø for en
temmelig fiffet hjemmel. SKen vifinof tommer bet an paa
ben 37øiagtigbrb, meb bvilfen ben føre«,
Sil Slutnina maa jeg aflægge ©.Ört. GonftfloriolaOfeéfoc
S' i i 4; e 11 t Golbing, Profeéfor, Siettot 33 lo 4> i Sloeø«
filbe, ©ettebOfogeb 53 l u m e fammefieb«, Paftor politi i
©mmerleo, æiftop ?lum, SBiffop S e t e n é, Ptofeéfor,
Sletter Sar torf, foruben fler« i programmet naøngione
eller forben omtalte æelpnbete, fom b»»e tjent mig meb en«
felte 53ibrag, min forbinbtligfle Saf for bete« Uleiligbeb og
gobe SSillie.
Slibe, ben 4b» Sept. 183a.
Skorup.

3 n b

o l tu

I, gortfoettelfe af be i Programmerne for 1824 og 1826
mcbbeelte SBibrog til Äunbffab om fRibe ©fole® for«
tjenoærenbe Difciple.

II. gortfættelfe af ben i Programmerne for 1826 og 1828
mebbeelte beretning om ©folens fRectorer og Gonrec«
torer.
III. gunbatS for bet 3f)Uta: galfterfte Stg«t.
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$ o v tfcette Ife
of be i programmerne for 1824 og 1826 ntebbeeTte
23ibrnø til Äunbffab om Siibe ©foké forlem
menbe ©ifciple.
Pep.

16. .

^Magaarb (SauribS 3J.), J&ører t 3ii6e, pbeit

©ognepvæft t 2lnb(t.
Orb. ben 23be SRai
1674. 202. 95. 81. jeonf. m. æifpeb.
1750 2lbelfdjoro (Sveberif.)— Progv. 1826 p. 55—
SMeounber 4be 3fnlii 1766 falbet til reßberen;
be (Eapeftan ueb j§vebenébovg ©lot famt 213«
minberob og ©ronljolt Sogne. (21bbv. Ulv. f. 21.
SUo. 121.) ,©en 5te SRobbv. 1722 beffiffet til
Clotépvcefl »eb bemdbte ©lot og ©ognepræfj
til be obeiianførte 9J?enig()eber. (2lbbr. 21 o. f.
21. 3Jo. 191.)
1736 21 g erbe f fieber). 5 2kogr. 1825 P- 55 ftob
Sepofitionsaavet urigtigen anfort meb 1739.
21

a
©(|>-

gormobentlig ben famine ’JJeber 2lgerbef, bei
bøbe 1760 font ©ogneprafl for ©nefere; ®e
nigbeb t ©jellanb. 21bbr. 2lp. f. 21. 9?o. 64.
16. . *2lnbreæ (23etrné) Slipenfté, Soflega peb do!
bing ©foie 1651. (Th. V. A. Sch.)
1798 21 n gel (3. 23.) — QJvogr. 1824. Sleoi8i*i
anfat font Slbjunct neb Slibe ©foie, tffe 1816,
font veb en Srpffeil var anført.
1745 Stu I u tn (Slielß). gormobentlig en ^r<r|l a'
bette Sfaon i Sarfalnnbe og Äarlßrup i ©jet
lanbé ©tift, ^rovfl i Sbtme ^lerreb.
16. . Sag er (©cren Sanribfen), føbt i Slibe. ©og
nepræft til Sranbernp, orb. b. 8be &'ov. 1662.
5)1.
91. jeonf. ni. Sifpeb.
1821 Sagger djetfa tflint), en ©øn af ben afbø.
be ©ognepra|l for Salinin SJlenigbeb, .£>anö
Silbelin Sagger, er føbt ben 19 Wlarté 1801.
Sog tQeol. 2ltteflaté ben 2obe Sult 1827 meb
€&ar. M. ill. <£r nn 2)rafl for ben lutlierfTe 5D?e«
nigbeb paa ©t. Sroiy og 5Diié|tonair famine*
flebö.
1819 Sallin (3ofepb ©alomon). €anb. COleb.—
2Jrogr. 1826.
£)øbe ben i9be gebr. 1827,
finittet af Sørnefopper, ba ban paa ^»oépita:
let b«»be paataget jig Silfanet meb be 2Jati<
enter, fom bavbe benne ©pgbom.
1733 Sang (æarctfa greberif), Siffop. —IJJrogr.
1824 p. 4. Sar Sleblem af bet SronbbiemfFe læn
be ©elff. og Sanbbnnébolbningf. Sormé S. —

3

©ni fjané Samilie f. SjeSpng 3 ©. 1 SB, p.

l6..

16..
1726

J754

16..

1823

1823

1747
1791.

145«
SBartfEev (^nné ^eberfen), forg S ogtteprafl
i ©arum, orbin. 1670, fiben i 3enie. £0?.
æ. 91. jeonf. tn. Siifpeb.
SB ie (HJeber SPebevfen), Sogneprcefi 1 deling
eg glpnber. 9)1. æ. Si.
25 ie (^rifropljer), anr ifolge 2116. SfjuraS
utrpfte SBreoeeyling Siectov i ^orfenS.
25 lev it in (itinib). 3 SIbbr. Slö. 1765, S?o.
28, onfereS en ©inbibat of bette Sinan, f. 21,
beffiffet til <£npefl. pr. pers, for §nrfoe og
æognftlb SO?, i Slibe ©tift.
25 jern (3enå ©orenfen), ©ogneprtrp i 23ob»
ber. <£r fobt i Slibe og f>av værer ^orer ber
veb ©folen. 5)?. æ. Si.
25 lo cl) (J^dnö ©irl), en ©on of ©ognepræ«
pert S- 2510 d) til 3?otre; Stebel og Spbom, Si.
©t, er fobt 1802. Sog 1830, ben 14 3‘irt;,
tbeol. 2lttep<lté Hieb £1). Laudabilis.
2510 d> (§reberif Sbriftian), en 25rober til
tegnnenbe, er fobt 1S05. Sog t^eol. SUteflatS
1830 meb Sljnr. Laudabilis.
25 0 r d) (Sambert). Iprog. 1824 b- 9.
©ob
aben ®?flt 1763Srebftriip (Soren). UJrogr. 1324 og 26.
©en 23be gebr. 18=7 folbet til Sognepr«p
for gwur Sllenigljeb i ætborg ©t.
31 a

4

ætp.
16.«

Jörobevfen (SPeber), fjører i 9ii5e fiben (Sogi
nepræft i SaHum. SD?. fp. Si. Seöebe enbnu
1723. ©ee ©jeéjtng 1 £. Sabellen til ©.

557»
25 r ober fen Cjacob). Sßrogr. 1826. Sen 18
§ebr. 1763 confirm. forn ©ogneprafi forgøre
let> og ©neßlev, l;vor ban Ijibtil fcavbe Varel
©ßpeflan. 2lbbr. 2lö. f. 21. S?o. 19.
1730 SBrorfon (©Orifltait dagger), ißrogr. 1824
og 1826. Sen i§be §ebr. 1828 efter 2lnføg<
ning i 9iaabe entlebiget fra fit Smbebe fom
25rofeéfor Surié veb jtbvné llniverfitet. Sen
12te ©ept. 1828 efter 2lnføgning entlebiget i
Siaabe og meb $!enfton fra ßtiEmbebe fom Slö;
feéfor i ^>oie(ieret.
1762 95 ro rfo n (Sljrifiian Sari). 2Jrogv-1824 pos<
12. gomben bet i Siperupé 8. V. 2lnforte fim
beS et Sigt af l;am i Siorblpfetö X SBinb,
1829, p. 113. Slibere l;ar man af barn en
(Elegi over
S?. 95Iocfj, meb Sitel: <Ecbo af
ben Slagetale, fom blev Ijolbt i Simbrerneé
Sempel ben agbe Jan. 1773, vebføiet bemelb«
te Sigpr. af ©tiftéprovfl 25. 25rorfon og trpfl
i ^aberélev. ^prbinbené ©rom i Slibe (Enge
veb 2@gteforeningen imel. ©oitful 3eéfen i
bef og grafen (E. 25lodj b. 9be ©eptbr. 1784.
Dgfaa trpft i ^aberlev.
$aa Ijanß SDionm
ment i Siarbe læfeé: SJlinbe af Sbrißiatt Sari
JBrorfon, fobt i Slibe 25ifpegaarb 1745, ben

1738

5
Dep.

12te Sbbßr,
23nr Såret »eb Sliße Intinffe
©fole fra 1765 til 1770, $ræ|t i ^)unbfrrup,
2lal5. St., fra 1771—73z Sit&e ©omfirfeé Enpt
r>enan inbtil 1782, herefter Sognepr. i Snrbe;
bob til Utalltgeé bpbe Sorg 1795 ben 1 Slpril.
Ei Slvinb felo fnneé ftnile oeb bin Søb,
®en Slrmobé, ©pbé og Senffnbé ‘Innrer fløb.
182t Srønbfteb (Slnbrenö Ebrifiinn), en Søn nf
•$r. qjroöft Srønbfteb i Slöniinbevob, er febt
1800*) ben 12te gebr., og tog i Staret 1829,
SIpril si, tfjeol. Sltteffntö oeb Un. i 5£øvn. tneb
El)nf. II. illaudabilis.
[568 Srøné (Sillnbé SJielfen), føbt i Srøné 1548
nf Sonbeftnnben, ftuberebe førft »eb Unioerfi«
tetet i Äfjon. og berpnn i 5æittenberg, b^or
Ijnn tog ®ngiflergrnben. Sleo 3i e c t o r i
Slnlborg 1585 og efter 10 Slnré gorløb berfra
forflyttet til Slectotntet i Siborg, b»or Ijnn
tillige bleo Canonicus Capituli og 1603 Sector
Sljeol. fnmmeftebé. Søbe 1637. En ©ønne;
fen of bom er ben berømte ^)iflorieffrioer
Slnnge. S. Sje^fmg 3 S. t ®. p. 250.
9?pr. £. S. $Jnn ftbfte Steb omtnletS iffe, nt
f)nn Onr beponeret frn Slibe. Ijoilfet ubtrpffet
ligen berettet nf @jeéfing og nf Ärog i benneS
Efterretning om Siborg.
;8oo Cnrftenfen Oo^an SIrnolb ^ieronijmué).
) 3 ^ncbfenø selAlige etat 8aaec >802.

6
s«?.

9Srogr. 1824©enernlconftil i Sllgier.
©en i fle Slovb. 1828 Slibber of ©onnebroge.
1770 SI au bi (Slaué Villjelm), falbet 1790 til Vus
bolpøi SDlenigbeb i Slalborg, bøbe ben aben
Vlai 1829.
”3 39 Sier (faa l>ebber bet fra
Slalbovg i Stibe ©tifté Siv. Slo. 39, 1829) »o*
Ijan en of herrens Sjenere øer paa ©tebet 03
erøvevvebe ftg veb ben fjelbnefle Velvillie mob
Sitte bet fortjente Eftermæle: et at øaoe fon
fattig (Tabet Smogen, tuen vitfl Velgjerninger
og Velvillie mob Slange."
16..
Sl a tt fen (Slaué). Sßmfl og ©ogneprajl til
Smmerlev 1636.1691. VI. lp. Si. Srefcljoro.
pag. 291.
16..
Sla ti fen (Slnbevé), ©ogneprafl til Softlttnb,
Vrov(t over 3lør;Siangftriip .øerreb. £)rb. b. 9
Sipr. 1647.
17°4VI.
jevnf.
m. Sreftøoto
291 og Vifpeb.
1793 © a () l (S. 21.), Skogr. 1824. p. 20.— ©ob 1823.
1820 © 01111 e r (Sari Smil ®cøjørring)z en Søn af
3uftitéraab 9lkolai ©ollner i M’ljon., er febt
ben iobe ©etbr. 1801.
Sog 1827 djirurgiff
Syamen meb forfte Sljar.
1816 Siler (2auri|)—Skogr. 1824.
kalbet ben
i8be 3ulii 1827 til Sogneprafl for Settling
og .øolfteb VI. i Slibe ©tift.
1817 ©iler (3. SO Skogr. 1824. p. 20.
©en
29be Vlai 1827 befTiffet til forfte Sopitfi un«
ber ©ivectionen for Univ, og b, l. ©f. ©en

7

Cep.

1734

16. .

16. .

1782

1808

>739

12te Slug. 1828 ttl I gttlbtnoegtig ceb®oucev=
nementet i Zranqebar.
Gilertj (Ißagge) —IJifogr. 1826. SBIeb 1755
Geffiffet til neberfle ©apellan Deb Sotnfirfen
i 8Iarl>uu£, ben ipbe SJinttö 1762 (Slbbr. 'SIv.
f. 21. 9?o. 25) til eoerße ©apel. fammeflebö
og ©ognepraft til Sßeilbp. Søbe b. 22be21ug.
1767 tSlbbr. 2lo. f. 21. 31. 136.) ©. J&evtelö
SefFritielfe 00er 2lar^uuö Sorøfirfe aben 2lfb.
3 $. p. 435.
©tn tn er le© G£>an$ ©laufen), ©ognepraf? t
®cf)ab§. ®?. $p. 31.
G tn tn e v leö OlJeber ©laufen), ©ogneprcefl i
Gltaitg. Drb. b. ute 2lpril 1681. SO?, ip. 9u
jeonf. tn. 25tfpeb.
S 0 g (9?.)—rørogr. 1824p. 18.—S.9be5J?art3
1827 efter 21nføgniiig i 9?aabe entlebiget fra
fit Gmbebe font ©ognepr«ft ceb Soutfirfen t
23iborg.
8og tin a nn (9?.)—$progr. 1826.p.63. — Sen
25be SD?ai 1830 Geff. til 2Jrof. orb. t Sljeol.
peb Äljotté. Unib, faint Sléfeéfor ©otijtfl. ^>ar
ftben 1826 ubgivet: Sen tnettnefFelige SBillieö
griljeb.
Gfter SO?. ®. g. æocfébaintner.
SfnbbpbelfeéiTr. .S^on. 1827.
Soéf (JbanöOtto)—iprgr. 1826P.63. 23arforft
falbet til 2lbjerbalg paa Sllöae og ftrar berpaa
til reftberenbe ©apellan i Ä/age, men, enbttu
før Slaret car ©røme, til ©ogneprafi i Grø»

8
®»p.

1787
1817

16. .

173«

1823

16. .

16. ,

J
merleb’
3 bette Smbebe babe Ipn ben ?be
5D?ai 1769.
§oéf (3ené) —
1824p. 30. ©ab 1828.
Sr i b f d> (2lnbreoö Corl), en ©an of ©r. Wieb.
©tiftépbpgcnå ^ngitéroob 3i't'bfd> i Slibe, fabt
ben i6be ©ecbr. 1797, tog 1830 ben fulbfl,
jur. Gyarnen meb Cljor. H. illaudabilis.
gritö (£an3€Diorteiif.,\©o(jnepra(l t æiléleo,
fabt i Slibe. Drb. b. 3 Slpril 1676. SR.
Si. jeönf. m. Sifpeb.
gr it S (£. ©) —jprogr. 1824 p. 32. Gr fabt i
©rimflrup 1717/ fat i æarbe ©fole 1729,
ftben i Slibe.
Gn Gib long lob (jon ©tube«
ringer fore og bor Slvléforl Ooö fin Sober (for:
mobentlig poa (omme Gib ©egn); men, ba
JBifpen poa en 'Sifitoté (;ovbe flommet bom ub
berfor, tog (jon igjen fot og fif Sltteflotö ben
a5be3on«or 1744. 1747 fucceberebe bon go?
beren, reftgnerebe 1784 og babe i Slorbeb. 29
SJiortß 1799.
8 ri i 8 (CbriHen^rorup), en ©on of^mflSrité
i © jarring veb Sbifreb, er febt ben J8be Sllortå
1805.
Sog 1828 ben fulbfi. jur.
meb
Efjor. Laudabilis.
©ram (^©gibiußhänfen), ©ogneprafl i©oOj
!er.
Orb. b. 30 Octbv. 1675.
9DL
Si.
jevnf. m æifpeb.
© r e g e r f e n (3«nå), fabt i æorbe, ©ogneprce|l
til ©nefersb. SJl. fp. Si.

9
Sep.

16..

l6..

16..

xgax

i6..
i6..

i6..

1770
1782

1816

1821

©re ger fen (SanribS), fobt i Skrbe, Sogne«
præfl til jammer. €0?.
Si.
® ul bage r (€0?.^>.)—Sprgv. 1826 p. 64. — Sr
fobt i Siibe 1616, (gt. SJiartini Sag, orbin.
ben ii Siobbr. 1645, bøb 1664.
©ul bag ev (3enö Sauribfen), ©ogneprcefl i
Sbrunö. rø. «p. Si.
gammelef (S^riflian Siiliuö §reberif)z en
Son af Suftitéraab og Qlmtéforoalter famine«
lef i Svebflebt, er føbt ben 6te Sioo. 1802.
Søbe fom Sllumnué paa Sovcbö Collegium
ben 8be røarté 1827.
Raufen (Sauge), ©ogneprafl til røøgelfenben
rø. «p. 91.
JF) arre bi) (3?iel5 Jacobfen), fobt i Siibe,
©ogneprafl paa røanbee. Drb. b. 24b« Sluguft
1665. rø. ip. 9i. jeonf. m. æifpeb.
Spee (©øfren ^enfen>, Siector t Siingf/ebing.
WL $P. 9i.
^)jevrilb (^anö), ®ognepræ(l i 23iléleo, Si.
af S. Sob ben sjbe SRavtö 1827.I
i0rt (S. ©.)— Ikogr. 1824 p. 43. §on
flpttet til ©ognepræfl for 3erne og ©fab$
SDienigbeber i Stibe Stift.
.i) j 0 r t (Siielé ©Hjørring), føbt b. iobe ^unii
1798- ^Jrogr. 1824 p. 44. Sen 4be ®ai 1827
falbet fom ©ogneprafl til ^Brørup og Sinfnub
i Silbe ©t.
£jort (Sari Slbolplj), en ©on af SBiflop

10
Zirp.

1820

16. .
1793

1798

16. .

^)jort i Silbe, er febt ben 29be 9?oö. 1R03.
)
*
Sar i nogle Star -fbofmeßer (;oö ®øron Veven»
fpjolb t Siorge, f^vorpan I>an i Slaret 1829 tog
ben t£eoL (Stnbeböepauien meb Sbar. H. illau
dabilis og 6leo famine 21ar conßitueret fom 21b:
junct veb ben larbe ©fole t 3?af|Tov.
£ i o r t (©iegfreb (Jljrißianj, ogfaa en Søn af
æiffopJbjort i Oiibe, ev føbt ben 30 SRoe. 1800.
(Efteroavet 18=7 unberfafiebe ^an ßg ben
fnlbßanbige jnribiffe Spanien og ergibt
Laudabilis.
#oe (Äniib SOLdjelfen), Sognepraß i £enne
og Vønne. SOL S)J. Si.
$ol m (^>ané Sorl Vttbbig). $rgr.i824.p.44.
IBIeb enbnu i Sløret 1824, førenb Ijan tdtrøøb
Snibebet t SDioltrup og Sßierning, falbet til
©ognepraß t Snunerleb. ^anö foiße ^Befor#
bring par i Siaret 1800 fom-Gapellait pr. perf.
(>oö SJJrovft Siiié i ©nfjler, bernaß blev l;an
1803 bejTiffet til orbineret £>egn paa Oiømøe
og 1811 til ©ognepraß t æalluin.
^nulegaarb (V.Cljr.) — ^Jvogr. 1826p. 65.
Sovßpttet til ©ognepraß for ^ogeßeb og ®ié:
lingeSDienigljeber i ©jellanb ben i4beOioö. 1828.
^»bibbing (Slnberé Sljomfen;, SOiebtjener i
§ol;V ovb. 1680. 2)Lip. 3L jebnf. ni. $ifpeb.

•) 3 €rt$(cu< arißüfle Stat: isos.

II

©ep.
16. .

1775
16. .

x6..

16. .
1824

1823

1802

16,,

^»bibbing (2Mper Sljomfen), ©ognepræfl i
■Deiberg. ®.
9i.
3 aco bfen (3ené), fjJrogr. 1824p. 48. $mfT.
©øb ben i8be Siov. 1826.
3otiaéfen fieber), ©ognepvap i Slrrilb.
örbin. bertil b. iobe SRob. 1659. S)?. iß. Si.
jeonf. ni. Sifpeb.
Sb^vfen (^)ané), fpvovft og ©ogneprce|l i
©fjerne. 5D?. SJ3. 91.
3 »er fe n ('lieber), ©ognepraft i S)pbe.
«P. 9?.
Sjelbal (3ovg«n ^eberfen), en ©øn af SBort
ger og ^leinfmeb $Jeber 3ørgenfen t Slibe, boor
ban er febt 1805, b. 4be Slug.
Sog i Qlaret
1829 dn'rnrgiff Spanien oeb Slcabeniiet i Äbon.
meb forfle Ebaracteer. ©cm SHumnuS Coll.
Medicci (jar [jan ubgibet: DeFractura colli os
sis femoris intra ligamentum capsulare callo consolidanda. Havniæ 1830.
Stnubfen (Ä'ntib Sauribfen), en ©øn afæor,
ger 3enS Ä'nubfen i fliibe, er febt 1804, ben
4be Slpril, og tog i Slavet 1829 ben 'ftUbfhriu
big juribt|Te <£y. i Äl)bn. meb G&ar. Laudabilis.
Srag (3cban). ^rogr. 1824p.52 og 26 p. 67.
SlbjuiKt. -Døb b. 16 3^0.1826. Ubgab: Specilegiuin observationum in Culicem carmen Virgilianum. Progr. Othiniæ. 4. 1825.
Ä r a g I u n b ('Peber), febt i Slibe, .fjører fam«
nieftebé, fprov|t og Sognepræft til Engbjerg og

32

16,,
16..

16..

1816

J^arboore.
Orb. ben aben Qlpril 1677. (DL
ØL jevnf. in- æifpeb.
Sraglunb (Ølielé), SUag., $robfl og Sogi
nepræft til ^)iarup. ®L ?>. ØL
£e i r f f o o (Oluf Slielfen), pierer i Slibe, ftben
©ognepræft i Omme og folien. 5)?.
31.
£ime ((Diorten), (Dlebtjener i øjrortip. Orb.
ben 31te Siugufl 1676.
SU. $. 3i. jeonf.
m.æifpeb.
Sinbberg (3ac. Efjrift.) $rogr. 1824 p.
54 cg 1826 p. 68. Sog SUagiflergruben 1828.
•$gr forttben be forben anførte ©frifter ubgioet:
æeniærfninger i Slnlebning af ÄirfenS
©jenmæle. 8- ^Oon. 1825.
Äpab er (SOriftenboin t ©anmarf. 8. Wil
1826.
©en fgl- 4?of; og ©tabé c Dletå Äjenbelfe
eg ©otn i ©agen ©v. Qbrof. S?. 3?. ^laufen
contra gafler 31. §. ©. ©ntnbtoig bebomt.
g. ibid. eod.
^ebraifTe Sonjug. og ©ecljnationé Sabelfer.
ibid. 1827.
Dm efjriflenbonnueifø gorføar i ©anmarf.
g. ibid. 1828.
De inscriptione Melitensi Commentatio. Disp.
ibid. eod.
^>ebraifP ©rammatif. abet førogebe £>pl.
ibid. eod.
Libri eccl. dan. symbolic! 8. ibid. 1830.

»3
®fp.

55en tanffe
fpmbclffe Søger, oberf.
09 Ubgibne. 8* ibid. eod.
ÆiflorifTe Dplpdninger om ben banffe Äiw
feö fpmboljTe Søgen 8> ibid, eod,
Lettre a M. Ie Chevalier P. O. Brøndsted
sur quelques me'dailles cufiques dans Ie cabinet
du Roi de Danemarck, recemment trouve'es dana
l’isle de Falster, et sur quelques Manuscrits
cufiques. Avec XII planches, ibid. eod.
1778 Sinbberg (31.) — ?rogr. J824P.54, Støb 1
Slug. 1830.
1696 Sobberg, (3ené), en Son af Siffopgriflen
Sobberg i Slibe, bar febt i Sloedfilbe ben i6be
Oct. 1680.
Steiße nogle Siar ubenlanb&
Sleb 1707 SJoctor SJleb. beb Spbnö Uniberfu
tet. 9)ractiferebe pben i Slalborg og bøbe 1741.
Siper. 2. £. $amS ærober
Sobberg (3acob), ætjTop i §pen, anføred li«
gelebeö af Siper. i S. S. fom bimitteret
fra Slibe ©fole; men efter 5Blocpå fpnffe
@eifll. .[bill. i p. 207 pabbe pan bel gaaet i
Slibe ©fole, men bleu bimitteret fra grebericia.
gormobentlig bar pan allerebe i femte Vectie
per i ©folen nnber famme Sectied Æører 3ør«
gen ©eerup, og, ba benne 1636 blebSlec«
tori grebevicia, er pan maaffee fulgt meb
Ijam af ^engioenbeb, faameget mere, ba Slet«
tor S^g i Slibe nappe paa ben £ib tog fig me»
get af fin ©fole. Sit pan bleu ©tubent 1678,

>4
Step.

font ber. pnbeS ljog ælod), er en naßenGor
Srpffeil, fovmobentl<3 opftaoet veb en
ning nf 1687. ©eéuagtet tvivler jeg iffe cm,
at ben pngre npéimnte prober 3ené, efter
£.
, er bimitteret fra Slibe. §og varimib»
’
lertib affat, ogjup ben famme ©eeriip, font
Sjipoppen pavbe betroet ben albre ©øn, »ar
bleven Siector i Slibe.
1806 £itnb (Sljripian) — iprogr. 1824, p. 56 og 26,
p. 68.— (Statéraab. Sen x Slovbr. 1828 Slib»
ber af ©annebroge.
1817 SDla^en (Jbané Serbeé), en ©øn af afb.
Sbm. SDla^en i Slibe og febt 1795, tog theol.
SlttePaté ben 22be Dctbr 1828 meb Spar.
Sl. Sont. og er nit perfonel Kapellan poö
©ognepraflen til Sleyøe og 55obiléfjær paa
æornpolm.
1804 «Slaven ($. $•) — $rogr. 1824 p. 57- i»««
4be 3nm 1830 bep. til ©ogneprap for ©ne*
um og ^jerreborg fDlenigp. i Slibe ®t.
1817 Sli elfen (J.'i—$rogr. 1826 p. 70. — fdbet b.
24be Slug. 1829 til ©ogneprap for Slorbbp
?]?. paa Sanoe.
1745 Sieve (SlasnniSJ — $)rogr. 1824 p. 61. — fal»
bet font kapellan pr. pers, til Storno 5)leiiigbeb b.
12 ©ec. 1760 (Slbbr. 21». f. 21. Ülo. 99), poor Ijané
gaber ® e r l) a r b Sleve ba var SJræp, Ijviö
gftermanb pan blev og bobe i bette Smbebe.
gaberen pal have varet en acabemip 23en af

tBep.

1812

1783
1798

16..

16..
16..
16..

16..

16..

1823

Gireb ©truenfe og jebnlig vortet iSrebe røeb
pam.
SJielfen C^J-) Sopiifl. sprogr. 1824p. 62 og
sprogr. 1826 p. 70. —Sen 5te©ept. j827 beff.
til Sogtjolber i Sancelliet.
92 i é f e n (92té æagger) —sprogr. 1824. p. 62.
Søb ben 30te SDlarté 1830.
Slibariué (31. £.) — ^rogr. 1824. p. 63*
Sen 12te 3an 1828 falbet fra Qoong og Sp^t
ne S)?, til ©ognepraft for Sunbe og Outrnp,
tigelebeö i Slibe ©t.
Sif
IjaeeS en 2lf<
^anbling i SProf. 3. SDiøtteré 92pe tljeologiffe
SBibliotljef 2 SB. p. 325.342: S tn ^jemiuebaab,
Äirfebaab og Sarnemobreé Äirfegang.
SPeberfen (Sliéfeniué), S^stev ceb Slibe ©fv
ftben ©ognepræfl i Søflrup. 5J2. *p. 91.
SPeberfen (3aco6), Siebtjener i Æpgoni. —
91.
Lp eb e r f e n (griflen), SD2ebtjener. €02.
91.
SPeberfen (Olielé;, ©ogneprafl i SDlebolben.
SLR. SP. 9t.
SPeberfen (©oren), føbt i Olibe, £orer (anti
nieftebö og ben ute 3«n- 1658 falbet tit
©ognepræfi i ^anberup. 2)?.
91.
SPeberfen (?auge), ©ognepræfi paa ganoe
<P. 91.
9la boor (SOriftian), en ©011 af $r. ^)and
91 —, ©ognepræfl i SBroné, er føbt i SSobber
180X, ben 3bie 2lpr., tog i klaret 1829 tljeol.

i6
®»p.

Slttefiatg Peb Un. i ^Obii. nteb Sljar. N. Cont.
og ble» ben sben Oct. famme Slur beffiffet til
^evfonel kapellan l;oé Sognepræften i <£ltang
cg Sßilßrup, 91. St, forfra Oan unber agbe
Jjulii b. 21. er forflyttet i famme SgenfTab til
Reifel cg Sioffub Wenigbeber ligelebeéi9i.®t
X736 91 a er (.f)anß) er febt i Otterébull i SRebolben
Sogn, £oe J^erreb, af SBønberfolf. €fter Ijanö
acabemiffe (Epamina blev øan ^unélærer for
Siiffop Srorfoné æørn i 2lalborg og ftben
§jerbe s Sectie^orer Peb ben latinffe Sfole
fammeftebé. 1752 falbet til ^ræft peb ®raa«
brøbrefirfe i 25iborg og Derfra 1759 forflyttet
til Sfierbef i 9iibe St. S. Ärogö Efterret;
ning om Viborg.
Siafnføe
(Sauribé), Sogneprafi til Ø|lerlin>
16..
net. 9R.
9i,
1785 Øiamfing Q. SOr.) — $rogr. 1824p.68. Sen
4be ®ai 1827 beffiffet til tropft for grnmleo,
Sabroe og æefreiiiiébevg ^). i 2lai’bnug St.
i fte Slug. 18=9 9iibber af ©amtebtoge.
Z821 91 a ni fin g (SJerner ^aépet 2hibreaé), en Son
«f Joofpitaléforftanber 9iatnßng i 9iibe og fobt
b. robe ©ecbr. i8or., tog i Slavet 1828, ben
2i be 2(pril, tbeologiff 2lttefl«té meb GO nr. H.
illaud. og er nu perfonel Snpellan øoé Sogne;
prcefieii til Slnbfl og øjepen, Oiibe St.
16.. 9ioager (9?iel5 genfeil), Sogneprtrfi i 5D?alt;
bæt £D?. SJ>. 91.
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i8oi

2794
16..

1820

1824

16..

1763

1725

© d)a cf 0?.) —Skogr. 1824 p. 70 og 1826 p.72. — ©en i Slug. 1829. ubn. til Siiööer «f
©annebroge.
© cl)a il bor pi) (93?. 2ß.) — Skogr. 1824 p.
71. — ©eb 1829.
©eierfen (Siaéinué), ©ognepræfl i Slkko,
5)?.
Si.
©tor m (greberif), en ©on af Selber ©tornt
i golbtngbro, er føbt 1802.
llnberfaftebe
ft g i Slaret 1827, 2fultt 19, ben tljeologifTe
€mbeb 3 epa men meb dl)ar. II. illaud, og bien
ben 28be 93?ai 1828 falbet til perfonel Sapek
lan for ®tibme og 93roagger 93?. i Spen.
©torm lieber Martin falling), en Grober
til goranførte og fobt b. i8be Slug. 1805,
tog 1829., 3an. i 5, tl)eol. Sltteftaté meb €1).
Laudabilis.
©tru cl) (9<ielé Sauribfen), føbt i Slibe, ©og;
nepraft pan ©ønberl)o. 93?. S3- Si.
Sau lob Cjené ®jern), en ©011 af førgen
93jørn Saulob, Skaft til Slorbbp paa gane,
føbt 1739. doubittonerebe fom tlieologifT dan»
bibat paa gl. Äjogegaarb. ©. ©jeéftng 3»
£. 2 ©. i 33. p. 105.
Se il m a n n (^ausj. — Skogr. 1826. p. 74 —
1741 ©ognepraft til Siragnaé og ©trømfø i
Slorge. ©0801765. ©. XBormé V. S. Slod)5
f. ©eilll. ^)ip- 2 æ. i. -O. p. 239.
93

iS
25 cp.

1702

16..

1742

1796

1820

16..
,771

1792
16..

16..

Se v p ag er Æ $.) —$rogr. 18^.77. — ©it
ubferlig fBiograpfji af l;am pnbeé i Slbbr. 91».
1772 SRo. 78.
S I; om fen G^anö), ©ognepræft i JgJVibbing»
®. $. 91.
SI; o v bü11 (®.) — $Jrogr. 1826 p. 74. —
5den 25be 3an. 1751 refib. SapeL i (Srenaa,
f. 21. falber ril $r«fl f. cedes. Luth, paa ©t.
Sroi^.
Sborup (23. 92.) — $Jrogr. 1824 p. 78. —
i 92ov. 1828 ubnaont til ^rofeéfor.
St a n b e tg (©øven 5J?eßer).— fprogr. 1826.
p. 74. —©en 10 9)?ai 1827 falbet til ©ognepra|l
for (£|Tu.abgaavb og 9ieuberg 2D?enigljeber i 9it;
be ©tift.
©en aben 2lpr. 1828 falbet til
©ognepr<t|I for ^jerm og Oimftng ®enigl;e,
ber ligelebeå i 9tibe ©t.
Srané ($an$ 'Poulfen), Sognepræft til 3erp«
fteb. 5)?. 23. 91.
Uéfing (grebevif).~$Jtgn r824 p.79. — (£ogj
neprafl. ©øb ben asbe gebr. 1829.
9B a v 11; o e (©everin). — 9Jvogr. 1824 p. 21.
—■ ©eb 1829.
æebel ('Poul hänfen), ©ognepræft til ^jovt.
lunb, orb. ben 19 Det. 1682.
S)?.
91.
jeonf. m. æifpeb.
fæ eb el (©øven ^Pebet-fen), fJJvæft i fKeiébp,
©øn af ’Pebet ©erenfen Sæebel, fom bep. 1648.
«D?.
91.

*9
Tøi6.*

S3 et tum CPeöer helfen), OogneprafJ i tyst
ve. S?. T- 9i.
1765 S3 ulféberg (Teter), Segn i gorélev t©jeb
lanb fra r?87—1825. Svb 1829. ©fal ^as
ve varet en ubmarfet brav Slanb og bepbbet
gobe pljilol. og tljeol. ifiinbffaber, ffjonbt D)?an>
gel bavbe f)inbret l;atn i at tag« Smbebéejca;
men.
1765 011 g a a r b (Sertnann), 3uftitéraab. — Trog«
1824. — Sob. ben i9be 3nnt 1827«
16.. 01 g o b (3enö T«öerfen), ©ogneprap tØlgob«
T- Si*

$ 2

ao

Ib
$ ø r t fæ tte (fe
«f ben i programmerne for Slaret 18270g
ag mebbeelte Seretning om ©folenö fXeø
torer og S o nr e ct or er.
I. SI e c t o r e r.
© innel
9 a n ne '^'mt galjterö Sftermanb i ©folens Se:
1752-1750. Pb^Jfe bk(> ben b’btiloærenbe Sonrector
©tun el fange ubnæonet og ^oitibeltg
inbviet ben igbe ©ecbr. 1752.
^)an er
fobt 1714 i ifjobenbaon, bbor fjanå gaber,
55ebev fange, oar Svanbebiinébrænber.
3lf banö acabemiffe Surfué laber bet til, at
l;an bar befibbet et opbaEt ^)obeb. 3 Sla:
ret 1728, fjorten Siar gammel, gif ban fva
greberiféborg; ©fole til Uniberfitetet i ^jø>
benbaon. tog i fit i7be Siar tbeologiff
Smbebéeyanien og 6leb berpaa 1733 Sllttm:
nuö paa SSalfenborpbö kollegium, famt
©ecanuß paa (Slofteret,
©en 28be 3an.
1738 blev ban antaget til ©nbrector
»eb Slibe• ©fole og inbfat paa betine $Joft
ben 3bie SIpril ncefifolgenbe, efterat b^n
famme Siar b^bbe taget SD?agifergraben.
Sfolge SÖ o rm og SIperup bleo bnn ^e;
ffiffet til € o tt rector i Slaret 1740. ft:
gelebeS
©rønlunb i ©folené Spent:

SX
plar af Ripæ Cimbricæ antegnet (jam font
Sonrector fra 4be 5)?arté 1740. ©ette
Slav er ogfaa ubentbibl bet rigtige; enb,
ffjenbt Oiectov galfrer i ©foleprotocolleit
(jav anmærfet nnbev Slavet 1739» at
Sange ba, ben 8be Slpril, blev inbfat i
bemelbte Smbeb. 9)? en bette er formobent»
lig ffeet beb en geiltagelfe, ligefom og at
(jan (trap (forveien omtaler bet fongelige
Hlefcript om ©folemeé ötebuction af 14b«
SD?artö 1740 unber famme Öoerffvift af
Acta anni 1739. ©og gjentageö bette ftb»
fte Siavßtal ubttpffeligen i ©foleptotocollen,
(jbov (>anö ©ob omtaleé af Sector 3en5
^)anöfen blanbt jßegibenljebevne t Slavet
1756 meb biéfe Orb: ”gebruar, ben 3bie,
bobe Ofolenö bevommelige Stectov © i n n el
Sange, fom meb ft v v ft e § r n g t 0 g 9t ij tt
te Ijaobe tjent ©folen i 18 Slav, forjt font
©ub veet ov fra ben 28be 3«»- i738>
ben fom S on ret tor fra ben 8be Slpvil
X739, og enbelig fom Elector fra ben
lobe Diop. 1752. 3 bette fit Slectorat
(jaobe (jan bimitteret til Slcabemiet 21 ©i«
fciple.” govnben bette Ijæberltge SJibueö*
bprb om SKanbenß ©ueligljeb i Ijané Salb,
(Ijvortil ben Oplivning fan foieå, fom be
ocabemiffe Syarøenéliftev fra ben Sib afgi«
te*), beeb jeg intet Slibere at melb» om
•) &ee te til «Slutning »icOOerlt« ZabcUcr.
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§ortjeneffer fom SiMtot og ©folemanb.
Dm fjané Særbørn maae fjanö rfterlabte
©frifter vibne.*) — Sit fjan fom «Kenne?
ffe l>av været fvag nof til at labe jig ben«
rive af Sibenffab, berøm vibner ben llbeftm
bigljeb, Obori ijan font Sonrector ffal l;ave
gjort ftg ffylbig og beroet) berøvet fig meb
fine Sftermænb en 3nbfomft af 50 Siblr.
aarligt berfom bet eHeré er troligt, at en
f>øi Dvrigbeb l;ar labet .pg bepemme af fag
lave iBevæggrunbe,**)
*) ®e ere efter S3 orm og 91 o e r u p t D j ? p p, Havniæ
410 : Theles milceilahpæ, 1731. — Fabula de Thoe.
nice ave. 1732 — De lx,epxåia pythagoreorppi.
1734 — De cura veritatis subipde neglecia in Sallufiii Conjqratione Catilinaiia. 1, 1735. II, 1736 —
Lricutioucs quædam Ebræorum Chaldæorumqne a
foederum ritibus derivaiæ. 1736, — De origine
Ap^^CilTTO^Ucia^. 1737, — Prima elementa logicæ
brevisfime delineata. Hafn. 1752. 8 æorm neonet
ban» OOiobpr og ape puflrner.
**) ®,e normere Dmflcenbigbaber findet tilflrtrtFefigt opfp,
Ae t>eb et ælab, ifreoct me£> min gormanb. «profeefot
panéfenf Paanb, boilfet pr. Etatiraab EngeUtoft
bar baot ben ®obbeb . at fenbe mig tilligemed nogle
flere «papirer Sfoleni piftorie PfOtommenbe.
Set
lober orbret faalebes, fom falger.
„Sunbet i Stnnlunb» papirer boor bag paa Bat
grenet af barn :
En ®tiil gioen af Corrector i øtibe SMag. tange,
fom af anbre bleu anfe.-t for en Satire, og foraorfagei
bc barn en flor Seel Ulciligbeb, og ©ucceiforerne meb
barn felo en afgang i bere« Snbtpmrter natlig 50 Pibe
boortil bog a n is r t e S anbre Srunbe.P
„Pforten nar engang i fnlb ærunfl, og oibfle itfe
boot ben iTulbe ftnbe feiligpeb at fnalp fin æegierlig«
beb; men ba ban gif t benne EBefomrmg, fom en ung
IDaac barn imobe, fom tilforn baobe fienbf barn, og
fpurgte, boab ban fcilcbe. ptorten tlqgebe fin Øieb
for benbe og bab, at bun uilbe mere barn til Sienefle,
om bun nibfle nogen TKaab, ba bun ei iTulbe gisre
bet for intet, ßaaen 3a» baut anoiiSning, paa en
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3 benne Slectorg £tb bø&e Sen § 21 ni
berfen €D?a^Ier ben 28de San. 175$,
^oorpeb ©folen fom i SJefidbelfe af et Sei
gat paa 500 9idr., fom ben Slfbøbe peb
Seftamente af 4de öctdr. 1749 [jaobe opt
rettet,
æagiflratené Sommunicatton be&
angaaenbe, dateret ben 7de Slugnfi 1755,
findel indført i ©foleprotoconen.*)
©om en SDiærfpffrbigijeb er ogfaa fam*
ung ^inb, fom git i on tøF funb, og maaffee Bar at
ooerrale; men fagbe bctboS, at Oct DiltJe osre farligt«
om ban met> fine flore ^>orn gan flg inb i funben, töt
bcrfom Sægcrcn Fom efter bam, nilbe bang rafle SSecn
Fun (tbet bielpe bam, naar dornene bolbt barn tilbage,
e&iorten refoloerebe otligenel, og meente, at bet nar
ingen J-ate; tbi ban baobe nonet (lig en Soft tilforn
uben fin ©tabe. Sagerne Fom paa ©por efter bam
mcb bereé ^>unbe, fom banblebe.faa tlbe meb bam, at
ban fiben ben ?tiib bien bolben for ©not og æibunbet
bp» alle Bor.
©aalebeg gaaet Sniffen faalange til
®ilbe, at ben gaaet onifiber banFelog biem.“

„Singlen bettil er benne fom et mig belbefienbt.
JDavarenbe æiftop baobe en Slmanuenltg, fom bebbe
$ i o r t, bet giotbe dour til Sfr. Su n b , Battet af en
ba ber i ®oen formaaenbe ©mbebgmanb, bet tillige nat
^■ulbmægtig bog ©ttftamtmanben. fange, fom og
baobe ®ie paa famine Somfrue nilbe benne fig paa fin
fOlcobciler, og begit ben SDtengeftteg, at gine fine Bi.
fciple ooenmelbte ©tiil. g?an fogte i ben Eiib om en
Snbtotgt af sirterne; men fUmanuenfig, ber i fin egen
ijlerfon, og Sulbmægtigcn, bet i fin Datter nar bienen
proftitucret af bam, og til en (Jabel i Snen, (lernte be>
teg herrer faalebeg, af (ErFlatringen paa bang Vinfog«
ning ei bien gunftig, faa at ben bam tilfiaaebe Snb-.
Fomfi, bien 50 ?Kb. minbre aatlig enb ben eUerg baobe
bleoet."
Om benne Single er af ©ronlunb eller Tbrofeéfor £an«
fen, neeb ieg ifte; bog foneg bet Sibfte rimeligfi —
Soorigt toenfe man fig benne ©till bicteret af en SJlanb
meb forte SlKbcr Sappe og ælabtraoe, i ben hellig«
aanbg ®ærfficb, fom (£bt. 6 Falbet fatinilolerne.

•) Sfr. £oimannS Sunbatfet T. mi. p. 493 »3 profit*
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meftebö antegner, at
£D?a;efiæt Äong
grebertf ben 5te glabebe 91 ibe reb ftn Vtavi
bærelfe ben 21 be 3nnii 1754 og fanbt for
gebt at befee SJomfirfen. Dm Jpé. Slaje»
ftæt famme @ang befog te Stolen, ftgeö iffe
ubtryffeligen.
Unber Sletter Sange ear bet tjøiefte Sin»
tal af ©iftiple 59 (i Slavet 1754) betminbs
fle 49 (iSlaret 1755).
Sen S
Om ben folgenbe Sletter Se né ^ané»
•£>anéfen fen øav Oané ©ønog€ftermanb, S. Jöané»
1756—1732. fen, i Sfolepvotecollen inbfoit en fort Sios
grap^i, fom jeg ber bil afftribe mcb VanS
egne Drb.
”©en 8be 3nnii 1782 bøbe min gaber
Se né ^Janöfen, forben Sletter bov beb
©folen.
^)an bar fobt i Siborg 1710,
)
*
ben 12te Slarté. ^>ané gaber bar Sorger
og itirfeoarge i Siborg.
1731 bleb ban
bhnitteret til Uniberfitetet af Slector ©cbi»
»e i Siborg, gorbleb beb Uniberfitetet til
1737, ba l;an reifte til ©tromføe i Siorge,
boor ^an antog ^onbition [joé en ^jobmanb
Slrboe for at informere bans Som, b^ib
fen Conbition ban >738 forlob meb Se»
remmelfe, for at fortfatte fine ©tuberinger
reb Uniberfitetet.
©er fom ban til at ins
•) 01 o c t u p bar altfaa urigtiqen "f. 1712", foriuoSrnt»
lig forleOet of æotm$ ubeftcnite UOttot: "Hebe ope»
7 o 2t a r 3 o mm c I." ®. æ. V. £. Hl. p. 299.

9$
formere nuværenbe ^rofeéfor beb ©oecnbeb
Slcatsemiet .£n Cbriftian Carl £oné,
font b^n bimitterebe til 2lcabemiet. 1739
■ 6leO bn" Collega IVtæ Classis Oeb grue
Ofole t Sjøbenbavn, boilfet Cmbebe Ijan
forejtob i 2* Slår, i bbilfenStb Professor liebrææ lingvæ bobe, ba (jan tilligemeb Slubre
af facilitate theologica biet) forefTaaet til
^rofeéforatet. Sen a/be Slpril 1742 bleo
(jan af ^oilovlig i ^itfommelfe Äong Cljris
flian ben 6te falber til Siector i ^orfené,
boor ban foreflob Ofolen fom (Rector i 14
Siar. SBleo berfra af Jpeiloblig i kuforn»
melfe Song greberif ben 5te falbet til 3ii«
be ben 3bie- §ebr. 1756, ^nilfet Cmbebe
ban foreflob ene til 1774, ba bor allernaa!
bigfte Songe Cljriftian ben /be beviifre (jant
ben Slaabe ben 5te februar 1774 at give
bam fin ©on gore né ^>anéfen fom
©ubrectov til tKebbjalper i bané fvage 21!«
bevbonu J^an (»ar t fin IBetjeningétib b^r
i (Ribe bimittevet 115
)
*
til Univerfttetet.
Sil at fuccebere min ©al. gaber var jeg
allerebe forben af .g>ané Wajeftat givet Sy,
fpectance og mebbeelt Salbébrev unber -Da«
to af 7be
>778-’’ ©aabibt ©øn«
nen.
•) Sictte inaa vel forftaae^ om tenr, 6ait cgetificenb igen
Iwuise mebbeelt Testien.; tbi i
Olectotot ffnOcft
ialt i3o liniittetcsc.
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©e fjer forbigaaebe Sat«, fom finbeS fjoS
5ßorm og Nperup, ere: at (»an 1733
bfeo Sllnmnué paa 26ald»ent>orpt»é Collegia
um og fluberebe ifar be orientalfTe Sprog;
ot (jan blev ®agifler 1740; ot (jan »ar
gift meb ben for fin Særbom befjenbte 2R art
t[»o Soné, en Sotter of Navigation^
Sirecteur Sorenté Sowé i Äfjvn.; og
enbelig tjans ©frifter.
)
*
€t anbet SBibrag til SfunbfTob om bentie
Slector og ©folenö gorfotning i IjanS S.ib
fTplber jeg een af (jonS ©ifciple, ben afbo«
be Softer 5B lang fte b, Oviö ©foletib
falber fra 1763 til 71. (©. IProgr. 1824
p. 6.) — gor iffe paa nogen fDfaabe at
fvaffe bet QlutljentifTe i benne gamle arvæn
bige ®anbé æjbneébtjrb, anføreé (jer Drb
til anbet, l)pab pan unber 27be gebr. 1824
(>ar tillTrevet mig beéongaaenbe, bet alene
•) ©ißft tre bcefS tiogTe iSbon. ubgione S> i fputa t f tt
in 4to, nemlig : de origine literarum. 1732 — de
angelo Tetri 1732. — Theses miscellaneæ 1733 et
34 — Interpretatio Masoræ majnæ. Diss. 1—V.
>733—37 ; t>ecIS falgenbe © F olcp t o g r a m m er:
De aurei cornu >734 inventi inscriptione. Ripis
>750. (æcrert i Sintigo. Ilnbetfogelfe om ©ulbbornene
af <P- g. ®iillet.
Sbon 1806 p. 3o.) — De Ripis
Chalorum. 1769. — De munmo quodam rnnicot
1769.
(programmerne de vita et rebus Christiani
Falsteri ere bain urigtigen tillagte af SlnerupSit
rftanufcriptet: ^>i|toriile Efterretninger om Diibe ©Fo>
le, er af barn, (boilfct jeg i -Joterinbringen til mit
program 1827 »ttteOe (om en pøift fanofonlig Jotmob«
ping) et nu efter ben Oplivning, sibiunct ^anifen bat
gipet mig, ingen Toiol unbctfaßet.

»7
unbtaget, fom afferebe fortjen i biéfe ^Jrox
grammer er blevet mebbeelt.
”Særerne (feset ^aftor ælang|teb) vare i
min 5.1b følgende:
Hector, ^err W?agiffer 3 e n é J> a n é f e n,
en 50?ant> af Sliber, en gob Satiner og Se*
bræer*), lafre 3 Sage om Ugen: æanba«
gen over Senefié, gjennemgif noget Sibet
af 23irgiliué; 'Sirébagen Solbergé Historia
univers., Ethica efter ænumeifter, rettebe
©tile, fom vare gjorte hjemme; Ønébagen
9)ontoppibanö gorflaring, Qlftronomi efter
Sorreboro, veb Si«lp af abe pore @|obi,—
Slrithmetif.
San f o m gammel T? a n b lob ft3 leb
teligen opbringe, brugte ben Waabe, at
naar €en havbe fortjent ©traf for fin gor»
fømmelfe, maatte hindre ofte libe famme
© traf, Ijvorover en og anben reifte ftg, tog
fin Sat, fine æoger og forlob ©folen**;,
San gav gjerne veb een og anben Sejligheb
griheb for ©folen,”
*) UBcntoioI ogfaa SJatftematitcr.
©om »cg feer af et f
Olaret 1762 ubihebt Eeft. til en g&vtoatifi <peter Wahr,
gao Werter ^>aii3fen pringt linher oiiöning i Sliatbeinq,
tif. sifcipk, foin ftulhe optages i ©folen, eraminrrebe
ban bog meget lemfælbigt i Wtitbmetif; ban gao gier,
ne tiigort ber ©pergsmaal: Waar ber ftbbe 5 ©put,
»e paa Saget, og bu ‘ffober 3 af bem, boor mange bli,
her ba tilbage? ©oatebc nu Siftipleit i fin Srofjolbig,
heb: 2: paafulgte ben fpogenbe æerigtigelfe: "Wiei,
min ©en, ber blioer 3ngen tilbage; be anbre flpoe
bort''; og betnteb ogt bg <pr«oen i Sltithmetifa almiq,
beligoiii affærdiget.
Saferen pif i ffe labe uhe«t«rtct, at $gßop 231. tfltt
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”Sonrector, $r. 5J?ng. ^nnå fünfen
la fie be 3 ftbfre Sage om Ugen over Wl
bifeS Positiones, N. T. græciun, ?angeé Lo
gica, æotlfé £D?etapOvßf/ Äro^enfieinö $I)i)i
ftf, Songeé @eograpl)ie meb tilføiebe f>iflo«
riffe Sliimarfninger, ^oratiité, llliiuuö, rets
tebe (Stile, forefatte (Eptemporalfrile; lafle
for bem, font fiavbe Sillie og £pfl bertil,
^lutatc^ué.” (9ht følger bet i $rogr. 1824.
p. 37 anførte berømmelige æibneébprb, om
()am fom Sarev.)
”®av albrig §orlov af
©folen.”*)
”førerne i min ©foletib vare ifar biéfe:
# i n r i f 91 o l a n b O ft e r m an n,**)9l u
elö SI? øller, ØJJrogr. 1824 p. 60) berbøbe
i Sliugfjøbing. ^)ané Bartram §.ogL
mann, ($rogr. 1824 p. 28) t ©enber»
fßorf, £1) r i ft i a n <£ a ri 95 r o r f o 11,***)
ber bøbe i æarbe, 9? i e l é Søyen,
om ‘Sector -tansfen fom sammel æanb. En anten
af banj Sifciplc, fom ogfaa bar gioct mig nogen Op»
lo»mng om ©folen paa ten Eio, nemlig qsrooft Clou*
pi i ilalborg, ffger (i et lire» til Utgiveren af 20en
Sulii >824) om Wector S. £> an S f e n , at lian nat
en b r a o , nit tiår tærer, men ba gammel og
ftrøbelig. — 9lf bano -ßaa^ö i eiolcprotucollcn feeS,
at ber appplectiiTe Eilfælte. fom fvsf'tcoe banä Jpelbreb,
maa pare mOtruffct mellem 1770 og 71.
•) qjrooft £ I a u C i falber Sonr. gbanien en ®anb, ber i
enljoet ^enfrenbe fom Ssrer faa gamte fnlbte fitetcb,
at — ffger ban — ieg tar troe, enboet yngling, fom
car faa loffelig at blive unberpiift af bom, bevarer
bang ®inbe i et agtelfcjfulbt og tafnemmeligt Sterte.
Dm bam <5rooft eiaubi: "bapbe ben bebfle æillie, men
mangtebe don;> docendi”.
“*•) ©tilbrei af <)>rot>fl Slaubi meb be i tørogr. 1324 p.
12 anforte ørb, $an navner 03 fa a SUoIqvarfi fom «D
tuelig tarer.
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■3 o 0/*) babe fom ©ogtiepv«H til 5ov.'
uing og ^elbunn SIHe vare duelige cg ßin
lige i bereö Ä\ilb.”
”Æ)e Sinteret, fom bkM Brugte i Stolen,
bare 3uftinuå, 9bæbru3, (Sorneliué, Seren»
tttté, Gurtitté.”**)
*) ®aa dc! Datre Sbriftcn Sog, Eet efter ©foleprotocoli
lett forloD fin toft font 3 l'eetter E>»ter Öen 7be æai
1770, Da ban nat falber til at oære Sloffer til ®om«
tiefen og SlmanuenHä bo? Bi-loppen; men, at Denn»
Ebtiften Sog Døbe font Sognepræft til Earning og 4>el«
Dum, forbolDer fig neppe faaleDe«.
’•) itoaD Der ituloc lefe», Difer S'tDn. i7De Vipril 1739;
men boaD Der ifølge De acaD. gratae, oirfelig bleo
giort Siebe for ocD Ex. artium (temmer iffe altiD faa
noie ooereen? meD SororDningcn. Eil (ftrempel:
Ebræa
G,æca
Latina
1756, 4 Capp. Gen. Nov. Test. Nep.Sall.Phædr, Virg.
EenCnrt. Sall. Phædrus
Een 8 Capp.
Metam. I.ib. 2.
N. Test.
Nep. Virg, Bue. Ter.
1757- 8 Capp. Gen
Een tidige Phædrus.
1758. i2 Cap. Gen. IV Evg. Acta. Nep.Ter. Ed. Virgilii.
Sen blot 2 C.
1759' 8 Cap. Gen. N.Test. Ko til-. Nep. Sall. Ter. Ed.
Een blot 4 Cp. lige Pint, de phædr. 3 tidige Curtius
puer. inst.
og Persius.
o f. 0.
Sigefom ber Sallnstius og Persius finbc? angtonr.
boilfe ei omtale? i So'otDn., faalcDc? i De føigcnbe
Slår Velleius Patere., Plinius, Tacitus.
æemnOcri
ligt, at iffe en Sinie af Cicero angioeS, enDflionDt
SororDningcn nænner blanDt De Diutore?, Der (Tulle læ=
fef, Epistolæ Cic. minöres, officia, orart, selects..—Set bebraiffe Sprog ftmcé efterbaanben at mere DorFet
inch tiltagcnbc 3ocr, UnbetriDen angives Pentateiichus,
unbcriiDcn Genesis og Exodus, ogfaa tpfalmcrnc. ®,e=
get fialbent inbijtænfet pingioclfcn fig til De i Sororbt
ningen fajlfatre 4 Eapp af Gm,-sis. — 3 ©raden er
Nov. Test. Det berdenDe, boortil en entelt ®ang imeb
lem foie? Pint, de puer. inst. eller noget af en am
Den Sotf. 3ttun i Såret 1768 finDe? nogle -Bøger af
Sliaben paa tiden af Det Hæfte. — Eftrrat Den noe
©foleanotDning af 11te fOJai 1775 oat uDFonimct, fom
nsiagtigen beftemmer ifte blot boilfe forfattere, men
ogfaa boor meget af enboet, Der i Stolen flal Itefei,
bortfalDe flige fpecicde singioclfet i Eramen?ptotoeob
lerne fom ooerflebige.
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”En vié Sårer Brugte bett ©traffemaabe
til be bovne og forfømmelige, iffe alette at
labe biéfe flbbe efter i ©folen/ Jmen ogfaa
at fiaae tneb 9iifet i ©folebøren og at flb»
be paa Sorter tneb blotte Änaer.’’
Efter berpaa at have navnet nogle af bé
ubmærfebe Sifciple i SHibe ©fole, font va-<
re famtibige tneb fjant og i Trogn 1824
ere omtalte, vebbliver han:
”Sifciplene ntaatte opvarte førerne, fat*
te 31b i ^affelovnen, Ijente Sljevanb, glø;
be, fmøre ©tovle, tillave Kaffe, gaae ?@rin»
ber i SBpen og ofte (jente Slibeheflen, hvor«
til enhver b^bbe fln Uge. £)og nogle S^s»
reretoge iffe mob benne Sjenefle, men lobe
flg opvarte af anbre Seiebe, fom be felv
betalte.”
”3 min ®foletib blev øolbt 95øn og ©an’g
hver borgen 5?l. 7 i Kirfen og om Efter«
mtbbagen Kl. 5, eet Eapitel forelaft af N.
T., hvortil en ^otavitté var beffiffet forat
foreflaae ©angen, ljolbe Drben og at op«
tegne be Sorfemmelige, fom ntaatte betale
til fjam for enhver gorfemmelfe.
Enhver.
Støver habbe fln Uge at bivaane æon og
©angen; ogfaa Elector eller Eonrector var
ofte narvarenbe.”
”Enhver ©ifcipel fra 4be til øverfle Ela§< ■
fe mobtog hver Søverbag Äoßpenge, mere
eller minbte, enhver efter fln forfatning, i

tiet Oøiege 2 SD2F. Oöev Uge, fornben ©fo«
lepenge O»ert Slår, naar Eyamen »nr b»(bt.”
”SRaar ber om ©ommeren ble» offentlig
laß pact ©folen, ble» Sætningen begpnbt
meb ben ^falmet Som @ub ©faber etc.
(Sniger Særer møbte i forte Siaber, Sappe
og Sra»e; »eb ethvert Sloffeffag ble» fjun.
get bag ©folebøren paa Satin, tilfjenbegi«
»et bvab Sloffen »ar, og @ub anraabt om
SJJaabe og 23elßgnelfe, faalebed: Deus adsit
nobis sua gratia. Sfter Seedningen gormib;
bag og (Sftermibbag ble» (junget bet ßbße
Serd af ben flJfalme: ®?it ^)aab og 5rofi
etc.”
’’§ør Subdtjeneßend SBegpnbelfe om ©øni
bagen maatte Sifciplene om borgenen SI.
8| møbe paa ©folen, ben o»erße Sladfe
meb Sappe og Sra»e, fyrige en *Pfalme og
unber en ^orerd Sebfagelfe »anbre paroiid
nogle til -Domfirfen, anbre til ffatbrine«
Sirfe, fremßille ftg i Sboret, øolbe ©angett
»eblige unber 9io tar i i SJeßpr elfe og for bit »e
t Sirfen unber ^rabifen, b»or een florer
ffebfe »ar naroarenbe; ogfaa (Jiector og
Sonrector barbe fit ©abe i Quoret. @fter
Øubdtjeneften maatte Sifciplene ogfaa »an»
bre par»iid fra Sirfen til ©folen, tidiges
meb føreren, fom fulgte narmefl bagefter,
fpnge en fJJfalme og fiben gaae bjem, inb»
til SIftenfang begpnbte.”
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"©tibber Onébao ^ormibbag maatte ®i<
fcipfene (oüerfle Sl«éfe ttnbtagett) fremßiße
fig i Äirfen til Unberoiiéning og ©berl)ø»
ring tilligemeb nnbve ©foleborn.” —
21 f t>en i ©folen paa ben Sib ßerpenbe
Sone gioer Srobft S I aubi folgenbe ©fil:
bring, bev gjør Sefrijreren og (jaiié ®eb»
arbeibere 3®re: r£n nbmarfet ©abeligbeb
og Ovben Ijerflebe blanbt ©ifciplene; Sber
f)ørteé tf fe, bilbe Hbfvævelfer fanbt ei ©teb,
ja enbog Sobaf^regen anfaaeö font uan»
ftænbig.
©folené SJifciple Oaube Abgang
i be bebfte Jpitfe.
2D<e|revlectieß ©ifciple
bleue iffe fielbent inbbubne til meget for:
nemnte ©elffaber.
Sil Seuité paa ben
SIgtelfe be nebe bil jeg anføre £et: ©fo;
leuS Sal, font bet falbteé, fom ©ifciplene
gave engang boer Sinter, bearebeå meb be
flefte (Embebémanbé §amilieré SRærbcerelfe.
5fmt abe ©ifciple af Sieffer; Jectie bare ber:
fra ubelufte, formebelft bereé raae ©aber
og beraf jfvbenbe iffe noffom anjfanbige
§orl)olb.
S)en ene bebe ung, fbæffet beb
Ubfbabelfer, ben anbeit leber enbntt.”
jDet flerfte Slntal af ©ifciple, fom ©fo»
len unber Siector Seité ^anéfetté Sejlpvelfe
ttrllebe, bar 47, i Slaret 1776; bet minbfte
29, i Slaret 1781.
Slanbt be til ethvert af Siarene 1756 —
1732 favffilt øen^evettbe Cptegnelfer, font
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frn&eö i ©fokprotocoHen, føneé folgende,
foruben i>e tøet nebenfor anførte fongclige
Slnorbntnger og Siefcripter
),
*
ot fortjene
$lobé i biéfe Efterretninger.
1759, ben 30te Sept., nebfogbeé ifle
Sectie, og Snbfomfkrne tilfdbt meb fgi.
olkrnoobigfi Sillabelfe Coll. 4tæclassis,S)?ag.
J^anö hänfen, (om l;nvbe ferner æejtolling
paa at vare ©ubconrector og tillige Er«
fpectance paa Eonrectoratet. — ©fole«
^øi t ibeligljeber fonbt flere @ange
©teb: faakbeS ben i7be og igbe Octbr.
1760 en Subelfefl til Erinbring om ©oh«
»erainitetené Ipffelige ^nbførelfe; ben 1 fle
Slpril 1765 en Oration i 2Inlebniiig afSon«
genégøbfelébag; ben ipbe^an., ben ©ag, ba
Eljriflian ben 7be forfiegang Ijavbe feet £»»
fet, feirebeé ligelebeö i Slarene 1767 og
1772 veb en Sale paa 33eré af ©folenå
Siector, i gorbinbelfe meb 23ocal og 3n;
•) S. -Jreb. 5te# $rbn. af rør Salt 1756 ang. fattige
æørn# 'jmtaqelfc i be publiqoe lattniTe Stoler og gor»
fritbelfe til picabemiet, ingrnioruin
og Stipendiorum tlbbeting meb oibete. - Kongelig biefetipt
af ?7be Sanuurii 1702, at CelLnii liber nkr..,,
riolis ooetf. 0. ®oniT af fDIartfcIbt, iTai brugej
i be lat. efolct. — ©ttto af igbc April 1768 om Ota>
nonet 4 Sange om Aavet at bolbeS af Bifctalcne.
hvortil ihilbe inbbcbcj af Hector eller Sune, oeh et
latinif programma, fioori gvuobiq afbanMe« en etlec
anben nottig Saietie til Sxbrclanbctj ^niorie og ben#
abifidigc Sele benberenbe, fotncmmeligen. fom angaare
ben S3o eltet ivtoeinbé. tiooti Stolen ftnbc#. — Sctotb-.
ning ang. SfoleoafenetS Sotbebtiiig neb bo publiqoe
latinfTo Stoler, oq boab ben ünberenbe Ungbom, bet
tommer til 2K , ftal giore -Hebe fot. ute ®ai 1775.
C
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)firumentahiuifif.
*
Sen aöbe San. 1773
[jolöt Sonrector © e » 11 r>aa ©folen en
«Bergetale over SBiffop 951o$, fom »ar
bet» ben 8be Sannart.
Sffe at tale om
be befalebe Orationer, fom efter Siefcr. af 15
Slpril 1768 Oolbteé af ©ifciplene, famt ^nb«
titlfeétakr veb forefalbenbe Seiltg^eber»
programmer ubgaveö ifølge famme fRefcvipt
i Siarene 1768—73« — £en nye ©folefor»
orbning af 11te æai 1775 oar bifrnof
Slarfag i, at en ©f rio em efter antogeå
til at unberoife ©ifciplene, füllten Ubgift
førfte Sang finbeö anført øeb Slaret 1777
meb 20 9it>r., ligelebeé at Sanbfort famme
Siar anjfaffebeé, fom opflavebeé paa Sræ«
Sabler. 2be@lobi vare forben fjobte (1758)
til ærng veb Unberviiéningen i Slftronomi,
•) S. Sibbtcsfe« Sontoit» Sftctt. 1767. 310. 24 09 1772
31 o. 23. «MnmelVelien paa fibfte Steb loOcr faalebej.
Wtbe ben 31 te 3an. 1772« Sotmcbclfl Oct gubbomme,
lige Tforfon» beionbetlige 'Baretsgt ooet both allen
naabigfle Songe og tongelige iuu» bles OnSbagen ben
29 3an., fom oat ®onartcnS alletboiefle gobiclSbag,
— her 1 Slibe, om g-otmibbagen SI- 10 flet, af £0111-tittens Xaatn unbet (pantet og Stompetetj Job of ben
latinife (Stole ubfungcn: O flote ®ub, t>i lobe big, og
imebenS Sangen oeOoatcbe, UjncOvb 27 Sanonitub;
derefter bleo ineb S'loFFetije tinget, ba € liftets netbflig
og geifllig boie Sotigbeb, meb æoeiin ®agifltat og
tongelige iBetientete, famt anbre æoeni SiiOvaanetc,
(om Sagen tilforn ocb be 2be aoerfle Stolen» Cullegæ oat inciteret, fotfoiebe fig til ben latinfle Stole,
boot af StolcnS Oiectot ^oilærbe ^>err. sfliagifler
3enS £>anfen bleo bolbet en meget jiitlig Sale paa
Sanfte IBetS, fom begonbteS og enbtcS meb en
meget (mut ISocal æuftaue 0. f. £onS éoiæto. it.
æiitoppen gao Collegæ og famtlige Bifciplet i ®to»
len, ovet 30 <Sct|oncr, et toftbart ®ieflcbub o, (• o.
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SSibh'ot^efet pnbeS akne forøget meb 35 a t«
t e ux Snblebning til be ffjønne fünfter og
SSibenfTaber, overf. af ^>vag.
Sb^vn.
1773—74, en 95og, fom i beweibte ©fok»
fororbning af 1775 anbefalet.
æoglé
SJiiiftcaliev fjobteé 1779.

kæften i et galtst Jpttnbrebe 2kr tjente
ben felgenbe Siector, ®?agi|kr Sorené^bteng
.£ a né fe n veb Slibe: ©fok, naar man reg; -^a né feil

ner fra banå førfte 21nf»ttelfe font sporer1 782—isis*
ben 21 be ®ai 1770 inbtil Ijané S)øb ben
2ibe ©eptbr. 1818»
-r?anå Sevnetékb/
font jeg forteligen Ijar mebbeelt i SJJrogr.
1824, p. 38—40, vil jeg iffe f>er gjentage,
men tilføieljvab ber er mig befjenbt om (janö
gortjeneßer af ©folen fom Sårer og ?befn)<
ter. 3 2kret 1774 blev (;an, bvilfet fots
ben er anført, unbet 3?avn af ©itbrec«
tor befFiffet til at være gaberené 9J?eb,
hjælper. 1775 blev l>an Son reet or. 3
bette Sibörnm fra 1774 til 1782 var f>att
i ©jerningen Siector og antog flg iiben»
tvivl ©folen tneb varm og rebelig Søer,
hvorom nogle af Ijané baværenbe S?ifciple
tneb ^rfjenbtligljeb vibne.
®?en Omflarti
bigljebeme, unber bvilfe (jan i gørjfningeit
virfebe, vare næppe gnnflige. ®e forben
tneb SBerømmelfe omtalte Særere vare efter:
baanben forflpttcbe: ben fortræffelige don»
d 2
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rector £anß ^anfen 1771, bett able
SBrorfott 1770, Eljr. §09 famme Slav, bett
buelige SSolqvar^ 1773. ®üllev og gogts
mann allerebe 1765—66.
Sliberbom og Svagljeb tillob iffe bett
gamle Siector Äanßfen at tage ftjnberlig
■Deel i Unberviißningen. 3 en Silber af
24 Slat at overtage paa een (Sang baabe
Slectoré og Eonrectorß Embebe, var i ftg
felv befværligt og blev bet enb mere, Ijviß
æalget af npe Sarere iffe altib erflattebe
be afgangneß Sab> — Sit bette var Silfælt
bet meb een og anben, maa jeg finite af
be Efterretninger, fom ©folenß ©ifciple fra
benne S-'eriobe Ijave mebbeelt mig.
En
ffJaarorenbe af mig, Ijviß ©foletib falber
imellem Siarene 1775 og 1782, ffriver: ’’Sit
llnberviiéningö ; ®et()oben var mangelfulb,
beljaver jeg vift iffe at ftge £ig. Sit ben
beßvarre enbnu berljoß ofte lebfagebeß af
ffarpe og libenffabelige Sngtelfer, berom
minbe mig ifar 2 til 3 S)ata, ber rabfomt
levenbe flaae for min Sjæl, fom om be
vare ffete igaar, og albrig ubfletteß af min
£ufommelfe, faalange jeg lever.’’ *) £>m
biéfe JData ublaber fjan ftg iovrigt iffe,
men, uben at navngive Sæteren, fortæller,
at Ijan Ijar fjenbt en florer veb Slibe Sfo;
•> ærcoct ct batcret.ten i?Je Stat 18M.
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le i benne Siectorß Sib, fom iffe lob bet
bare nof ot proffe en biß forfommelig] ©is
fcipel meb ^Jvpgl, men fiillebe flom oben»
ifjøbet til ©hie i bet oabne SSinbite for
olle gorbigaoenbe, meb et 9iiiß pna
©fulberen, i ben ©tilling, øvori en ©filb»
bogt bolber fit ©ebær, for poo benne 5J?aas
be, efter Slnmelberenß SJemærfning, ret ot
ubgfobe enhver Rebning of ^ßreßfalelfe øoé
ben onne ©puber, fom berpoo ble» ffiffet
biem meb dborocteerfebbel og ben biéfe Ub<
figt ot blibe faflet i en morf itjelber paa
æonb og 95røb i flere Simer, ja ©age.
©og — benne flbfle ©trof bebfommer iffe
©folebifciplinen; bet bor en tilgift of ben
l>uußlige ©pbragelfe, fom (jer meb en fjeb
ben 99ibfjarbeb tmberffottebe ben offentlige.
Sn anben ©ifcipel fra bine ©age giber
fln enører bet æibneébprb, at Ijanß ©tprfe
bepob i at bruge Olifet. ”©om ban bar i
Sune til, fif bi bor portion, og, noor Ijan
font fra Sorbet ober Äirfegaarben, fiinbe
»i beftemt fee paa l)anß Sang og Skiner,
floab 93inben bar.” §or ot unbgaae benne
tpronniffe æ>el)anbling cg blibe hjemme fra
©folen, betjener ©ifciplen flg af et Snibbet,
fom jeg toger i æetanfning at anføre, faa»
længe (jon iffe berttl bar gloet mig ubtrpf»
felig Sillobelfe. (£n Siblang opnaaer bon
paa benne 5)2aabe fin ^)enpgt, men fotteé til»
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bage i fine (Stnberinger.
’’©tørre ©tpm«
pste enb bi” — bebbliber l)an — ”if®r i
Satiniteten, gabeß nappe, og bog brillcrte
vi faaoel beri, fom i be anbre Sibenffaber.
Slarfagen bov benné: Sagen før Spanien
fif enljber af oé at vibe, l)uab ban (^øre;
ren) bilbe fperge oé om ben Sag, og —
iffe not bet — men ban gjennemgif meb
^ber alt, faa bi maatte bare nogle ftore
S.., om bi iffe funbe gjøre Siebe for buab
bi ffulbeOm be anbre Særere paa ben
Sib brugte famme SDietljobe, beeb jeg iffe;
tl)t Spffen bar mig faa gunflig, at naar jeg
bar fipttet op, fulgte ben famme ^)ører
flray efter; og faalebeé gif bet lige til
9)iefrerlectien, bbor ben fjelbne, bue«
lige og fortreffelige
a n é fe n
($?ag. S. ^)anéfen) forrettebe baabe
Siector og So nrector é ^arteé.
Slien nn følte bi og bor Uéfelbeb og maat*
te fampe meb be ®angler, Ijiin ubarbige
Sarer og . . . efterlob oé fom 9lrb.’’— ®ieb
lige Slgtelfe bar jeg l)ørt ®ag. ^anofen
omtale af anbre Sifctple fra famme Sib,
f. Sy. af gallor Jöjort i 3erne.
Ätin
Sen, fom blev Stubent 1776, lob ftg for«
Jpbe meb, at .fpaiiéfen, fom Subrector, iffe
fparebe Siifet; ’’men,” tilføiebe ben famme
Werfen meget aabenljjertigt, ”bi bare ogfaa
nogle flemme Srenge.” gra ben fenere S:b
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ftinbe jeg ligelebeå nævne Sibffi flige, forn
Deb Ordinationer eKer Deb nubre fjeitidefü
ge £eilig()eber Oave i bereé mebbedte Seo;
netåløb lagt et tafnemmeligt ©inbelag mob
gjrof. ^anéfen for Sagen. Wiob mig Di*
|ie ban fig ftebfe fom en ooerbarenbe og
velvillig Særer i ben forte Sib, næppe et
balDt Star, jeg Dar banå Sifcipef, og fiben,
ba jeg i io Star Dar OanS geölterer Deb
benne ©fole, fanbt jeg i bam ben I)uma»
nefte gorefatte.*) 3 en ^Beretning om 9li;
be;©fole, fom finbeé inbrpffet i æabené
UnioerfiretS«2fournalz faben 2largangé jfie
J£>efte p. si—29) omtaleö b^t of f'n SoUe;
ga Sonrector getberg meb biöfe Orb:
"SlærDærenbe Sector, ®ag. Sorentö £ati&
fen, bbié æeffebenbeb gorfatteren ei bor
fornærme Deb fin Som oner ©folenö inb»
ported SBeftprelfe, men Ijvié penfTabelige
og broderlige Omgang bon fFpIber faare
•) ®rof. 4>ansfen? Efiatactm, fom ®enneffe, fBiben»
ftabSmanb og ©tolebeflprcr bat ieg fogt at (Tiltre i
en fort Siinbetale, ter er tcftcmr fit at ubgive? i en
Samling of Here Stoletaler. Joan? efrifter ere: Ea»
Ie til Srintring af O. S- ®uticr. Sbnn. 1787. 8- —
gjatnrenS ©tueplab? etler æibrag til Sub? ^erligbeb?
og npttige stunbftaber? Ubbtebelfe. Oberf. af EobiT.
1—3 ®. grebericia igoi—2. 8- — 4>uuebolbning?
4>oanbbog af $-■ €. Stffmibt ooerf. ibib. 1804. 4. —
^uuébolbning? Sagbog of famme goof, ooerf. rbit.
eod. 4. — ®wnlanbsfarernc 1777.
én fretrelar.öfT
Eilbragelfe. tbit. 1806. — Dm æuligbeben meb ®or>
tool at Dorfe ®ai» 1 Soninart. (3 l'unb? l'anbo.
®aq. i8o3- Suit £>eftet). — ßorflag til flabe Eage,
en bibtil bo? 0» itte anoenbt Eræbefparelfe, tienenbe
tillige fom ®iittel at fittre note æpgningcr fot 31bS>
oaabe. ibib. dfooeBibetpeftet.

be Or ben 'iimiurrinuig, at, dll stumie
in <><>■
fom i anbet, flaue Sittoppen tu biegnifab, bcOft Dibe,
Drab for 5>oger, ber efter Stolen? locale OinflKn»
bigbeber tunne være ben tlcnligit: faa tunbe be able
•pert.« ®avmilbbeb blive Stolen nnttigere, naar ®as
oen iteebre i Spenge, alt efter eiibofr? Sone, ba ber i
SJibliotbetetr protocol ital blive antegnet, boob enbvet
gioer, og bere? inavne inbifrevet i be Soger, fom for
De af Dein itientebe flienge blev anilaffet. Til billig
Sitterbeb for famme? benffgtfnussflge ’iini’enbeife, til»
bnbe vi 05 i faa Saib, at give æebtonunenbe fl-bitte»
ring paategnet af æiitoppen.
9tibe ben 2Qbc SRai i787.
S. 4>atl»f«ni Rect. Soh. Rip,
8 ^eiberSi Conr. S. H.
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meget af ben Silfrebåbeb, (jan ellers maat;
te Ijave (asnet i et (Bmbebe, hvor Snbfonn
flerne vare ntilflraffelige til at leve af,
og Ubflgterne til noget æebre iffe Ve øn.
fleligfle, bar i Ve flbfle 2lar ifær gjort flg
i en b o b bel t ^lenfeenbe fortjent af ©foi
len.
©fter hanå gorflag og meb Sirec«
teurerneé Approbation er ©folen for 2 2lat

42
blev Unbcrviiåning i 9iatnr(}iflorie inbført
i ©folen. Sette gag paatog Elector J£)ang»
fen flg og beljolbt famme inbtil ©folenå
Sieform. gorenbmere atanfpore Sifciplene
til bet naturbifloriffe ©tnbium i ©folen, nb:
virfebeé en feiere ^Befaling, fom iovrigt er mig
nbefjenbt, hvorefter danbibaterne veb Ex.
artium flnlbe aflægge ^røve paa bereå grenn
gang i henne SJibenflab; og flnbeå ^harac«
lerer berfor mebbeelte, ferfle Sang 1797,
og flbfie Sang 1801.
©iben er benne
23rove bortfalben, jeg veeb iffe af hvilten
Slarfag.
Om be 2lnbagt§welfer, fom enbntt
vebbleve at vare forbnnbne meb ©foletlln;
berviiéningen, giver $rof. Diibber ærorfon
en meget anbefaUnbe goreflilling.*) ”3eg
minbes enbntt flebfe, flger han, meb Slæbe
ben 5Bøn og ©ang, meb hvilfe llnberviié;
ningen, i min Ungbom,
blev bimitte,
ret 178Q begpnbteé og flnttebeé paa ©fo/
len. 5a, naar en Sifcipel veb SfloffenéSime«
flag traabbefrem og meb beljagelig ©temme
fang: lioia decinia; deus adsit nobis sua gra
tia! Ilalleluia! naar ben fromme Jarer ba
flanbfebe f flt gorebrag, lagbe fln ^laéfifev
af Jpænberne og folbebe bcm unber ben
forte ©ang; faa fliehe jeg min ©jel op;
“) 3 ®rof. 3. Plotters tfcol. æibt. 7 ®. p. 305,
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böorfm bet nmimnbe gont> ti! SBegerS
^nöfjeb b<n ftti Oprinbelfe.*)
goruben be npéturvnte ©onationer ub«
marfcr Vtof. .fanöfené Sm&ebéftb fig Deb
töenbe onbl'e legater: Baugianum poa
200 9lbn og Miillerianum pan goo.
æegge ©aaebreve ere inörpffebe i ^rogr.
1825- p. 3—5.
60m en galge of bet SKutterile Segat
•)

23 fli e n B t gi« r cl fr.
S)« Set efter efolcfororbningcni 486c 5. er vor enlige,
’’et alene at paaminbe ©ifctplctte peb bcreS Sortgang
fra (stolen; men cnOog ffjen, near nogen af hem forn»
mer til tsinltebe eller Sclüanb, at crinbre fem om, at
betreute Øen ©Fole, hvorfra be crc bimttiercbe, tneb en
Sjog til fammeé æi bl io tbet, ” faa maatte Eet gunfligft
tilgive» 08, at vi bcroeS tage os ben ®ribcb, al inBbotse
be herrer (Embebsmatnb af geißlig og verbflig ®tanb
fanit anbre, fom bove gaact ber t Stole, og tom ®vr»
fnnet bar giver Sone bertil, paa faaban ®aobe at 0c»
trente vor Stole» æibliotbef. Og ba vi et alene fornio»
be; men enbog vibe, at ber bift og ber finbes be, fom
uben at bare unCt noget af e toten, bog af sicrligbeb
for æibcnitaberne, og Ombue for ben liubercnbc Ung»
bontS Eel, ci ere uvillige til, paa wabon æaabe at vi»
fe fig fom Seltner af grebernelanbet: faa vove vi og at
anbefale vor Stole i famine ^rnfrettbe til faabantte
Seltæntcnbe. ßnbitient bet i Joenfeenbe til faaban @ob»
gisrenbebo > Raubling, ber heroer paa etibvet^ frie
Stille, ri b»r foreiFrive» noget; men bvab forn gives»
(Pal meb Tat blive mobtaget; (aa r.tlpc man bog titla»
be 08 ben •Jinmærtning, at, ba Stolen» tarere, ber betl
fom i anbet, |Hae æuFoppcn til Oiegmtab, bcOlt vibe,
bvab for Soger, her efter Stolen» locale Dntßan»
bigbeber Funne være ben ticnligit; faa funbc bc reble
herrers ®avmilbfwb blive Stolen natligere, naar ©as
ocn iFcebte i rpenqc, alt efter enhver» Svne, ba ber i
Sibfiotf'efetS gjrotocol iFal blive antegnet, bitaO entiver
giver, og bere» tfiaone inbi'ftcvet 1 be Stiger, font for
bc af bem iFientcbc tRenge blev aniFaffct.
Til billig
Sitferbeb for fammcS benftgtfmresffgc «nvcnbelfe, til»
bnbe vi os i faa Ralb, at give æebtotnmenbe avitte»
ring paategnet af SifFoppen.
‘Ribe ben 296c ®ai 1787.
£. ^tanofen, Hect, Sch. Hip.
£ {teiberg, Conr. S. H.
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blev Unt»crVH<?ninö i SRaturfjiflorie inbført
i ©Folen. Sette §ag paatog Siector £ansi»
fen fig og beljolbt famine inbtil ©folené
Sieform. §orenbmere at anfpore ©ifciplene
tilber notitrbrßovifFe ©tiibium i ©folen, nb=
birfebeé en freiere befaling, fom ieorigt er mig
ubefjenbt, hvorefter ^anbibaterne »eb Ex.
artium flnlbe aflægge ^røoe paa bereé §rem=
gang i benne Siibenfab; og finbeå Sljarac«
teret berfot mebbeelte, forfte ©ang 1797,
og flöße ©ang i8oi.
©tben et benne
flirobe bortfalben, jeg beeb iffe af filten
Slarfag.
Om be 21 nb a g t éøb el f er, fom enbnn
bebbleoe at bare forbnnbne meb ©folesUm
betbiiéningen, giver 5>rof. Slibber ærorfon
en meget anbefaUnbe §oreflilling.*) ’’3eg
mitibeé enbnn flebfe, flger Ijan, meb ©læbe
ben Søn og ©ang, meb floilfe llnbetbiié;
liingen, i min llngbom, (fjan blev bimitte,
ret 1781) begvnbteé og ßutteöe^ paa ©fo,
len. !ja, naar en Sifcipel beb Äloffenö Simes
flag traabbefrem og meb behagelig ©temme
fang: bora decima ; deus adsit nobis sua gra
tia! Ilallcluia! naar ben fromme farer ba
flanbfebe f flt gorebrag, lagbe fln Älaöfifer
af Jpanbetne og folbebe bem unber ben
forte ©ang; faa folebe jeg min ©jel op;
•j 3 prob 3. klatters tjent, æibt. 7 æ. p. 305.
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løftet, og hu florte jeg meb were Dpmærf.
fomfleb, eller oplafle meb ftarfere Stemme:
Integer vitæ, scelerisque pnnis etc. eller jnstum et tenacera propositi virtim etc,” — 3
min Sfcletib »ar benne fløitibelige ®aa«
be at tilfjenbegioe Samerne poa goaet af
5?rng,og Obønnen tilligemeb Sangen »eb Uns
beroiißningenß iBegpnbeife og Slutning bort;
falben paa behage, Sonrector lafle. Sn faa«
falber Slftenbøn, fom flo i b teß t Sirf eu om Sons
bagen, fanbt Steb enbnu, men til liben
Dpbpggelfe. feller iffe t ben albre Sib
f»neß benne Son flebfe at »are bolbt uben
forargelige Optrin. 3 et gammelt fBrnbe«
»erß fra 1748, floor efter ben Sibß Smag
en Stimulation af formeente Umuligfleber
opregneß, flebber bet:
§or ffal ei i Sirfenß ®ang
Dg »eb Slfteiibøn og Sang
SpiHeß 93fariage....
Salener nemlig i benne §orbinbelfe fleel igjen«
nem om 9iibe. Seb famme Raubling forefaIbt
ubentoiol ogfao flere Scener af bet brabelige
Slagß, fom engang fl'al flaue foflet enOifcipel
af ®eflerletcieu, 3eiiß gaff, iffe blot flanß
ffjonnegbaaibiiffeLbér t Storrelfe fugte fln Vii
ge, men beßforuben et Stpffe af bet tils
granbfenbe Dre. Silbragelfen er mig for«
talt fom paß|eret »eb en Aftenbøn i £>om;
firfen omtrent 17^0, og jeg anfører ben
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fjer, ingenlunbe for ot nebfætte gæbreneé
fromme ^nbretninger, Ijviß ©jenfobelfe jeg
for en Seel cnjTer, men for ot vife, Ijvob
bereß Sovtnlere mangengang glemmer, ot
bisfe ^nbretninger Iteller iffe sore befriede
for Ufulbfommenljeber, t>et væve fig i fPla»
nen felo eller i Ubforelfen.
Set, ber iovrigt forefommer mig marf«
»ccrbigt i benne Siectové Embebétib, Ijens
ljorer til ©folené ^ifrorie efter Sieformen,
fom jeg en onbenøong, om ©ub vil, agter
ot ofljonble. llmibbelbor for benne §oron
*
bring vor ©ifcipleneé Slntol, veb bet ntje
©foleooré 35egpnbelfe 1804, nebfinnfet til
10, fon ot bet Silfælbe fjer virfelig fonbt
©teb, fom Siector æeclj i Kolbing onforer
♦), ot ber veb fomme Eatljebral|?oler fonb;
teß i bet Ijøiefle bobbclt faa mange Sis
(tipie fom Særere.
Sen fiørfte §reqventß
i Siector Jjöanfenß Sib vor 39 (1785?.
2. do n r e c t o r e r.
gra 1723 til 1739 var bet Sletter §af«
©inne I
fler bevilget ot npbe tillige (fonrectoréSnbs
Sange
fomjler, imob ot lonne en © u b r e c t o r.
1739 —1752
©erpoa blev ben gamle ^nbretning igjen
inbført, og Siag.. © i n n el Songe beffif«
fet til (Jonrector. £>m Ijam er forben givet
Efterretning blanbt ©folené Siectorer.
•) e-raub er 3 ærene

ita

Solbinj p. 53.
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g. £ H m a é æi o n t a g ti e, fom ef/ S (jo tu a S
terfulgte Sange t Sonrectoratet, er mig be ®ors
faagobtfom alene befjenbt fra©foieproteocob tagne
len. ©er ftnbeé antegnet, at (jan i Slug. 17501752—1761,
anfom til Slibe meb fongelig Soejlading paa
at være ©ubconrector uben nogen Son og
i gremtiben veb forefalben 23acance at
afcenbere.
©en /be ©ec. 1751 blev (jan
tidige gemte; Sectie/^>ører, og, ba Sonrec«
toratet blev lebigt, ifølge fin S5e(lalling
beforbret til benne
og inbfat ben i9be
©ec. 1752176t, ben igbe æ?ai (2lbb.
Ulv. f. 21. Sio. 45. og 1766 Sio. 91) blev (jan
falbet til at vare Siaabmanb og S3pf 0.
geb i Slingfjøbing og £ etv ebé f o g eb i
polling Jperreb.
©en ypperlige og af Slibe ©fole farbelet
fortjente Særer, Tiag. £ a ti é
a n fe ti, $a n gf(tt
ber nu blev Sonrector og inbfat ben i9be 1761—1771.
Suni 1761, fom (jer til ©folen i SJiarté
1750 fom Santor og neber|le Sollega, rtjf/
febe berpaa efterljaanben op til be fjotere
(flatfer, inbtil (jan fom gjerbe. Sectie; £0;
rer 1759 fif æejlading paa at vare © u b»
con rec tor rneb Softe at forfremmet til
€onrectoratet veb inbtraffenbe æncance.
©amme 2lar tillagbet l;am Snbfomftente
af ben ba opbavebe neberfte ©ørerplabt.
©en 2 gebr. 1771 tog (jan 2lf|Teb fra ©foi
len for at tiltrabe Diectoratet i grebericia.
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J&«n navneg pact ben 'Sib fom SKag. Sobi
rigt omtaleö (jan faavel i bette ^rogvoin
©■ 28 fom i’Programmet for 1824, l)bor £æ»
feten vil ftnbe bet Slibere, jeg (>av funnet
erfare om benne 5)?anbS £ib, bet meb lige
faa megen £>elb font glib og 3?ibfjer()e0
vat Ungbommené llnbetviioniiig opofret.
gigefom galtet fFal (jan (jave varet meget
ombpggelig for fin *]Jaaflæbning og af $er«
fon en fmuf og anfelig SKanb.
©oren
Jpané Kftermanb røag. ©øren © e«
©evel vel blev inbfat ben ijbe Sunit 1771 og
1771—1775-forlob øtibe ben 8be 3nlii 1775? ba bnn
var falbet til €onrector i Stoeofilbe.
Jf>aii var føbti74o og bobe betl apbe ©ept,
1800. Sfter Qlbbr. Siv. 1772 31o. 158 ^ar
ban forfattet et program de charactere
chronologico Luc. 3, 1 coll.. 23 i at faun
menligiie Seifer Siberii i$be Siegjetingéaar
meb dbrifli 30te. Om baué (Genealogi f.
©jeéfing 2 S)., x 35. p. 316.
goretié
See l'W- 1824 p. 38—40og betteS)tgr.
.fpanéfenP- 35~44- Snbfat ben 25be Det. 1785.
>775— 17x2.

e°nv- ® ° r *>' n é
er fobt i gre^
bericia betl 2$be Sßov. 1752. Jbané gaber
17S2—1786. Snub Elaufen 93ed) var Sorger og ®art«
ner fammefrebå.*) 3 Segonbelfeti af Sla*

5!?at[)iaé

*) SaaleOrS ftuBrr
i ©føtenS qjtototøf. goiifinorioU
aSf. QilidKtt i EolOtng beretter at bons gaber oar
eicmager, banS ©tebfaber ©artner.
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ret 1764 bleb ban fat i grebcricia larbe
©foie unber baværenbe Elector ^obanneé
Sleudjö, fom i Slavet 1770 biuiitterebe [jam
til Uniüevßtetet.
golgenbe Slav tog Oan
(Eje. pljilof. meb Cbar. Laud, og 1777 t^e#
ologiff (Embeböep. meb Sbar. Hand illaud.
1780 bleb l;an neberfte ©ollega veb Slibe«
©fole. Slavet berpaa 3 Sectie < ^over, i
Suit 1782 falbet til Sonreitor og inbfat
ben i4be Oct.
Sen i7be Tlartö 17öS
bleo ban beffiffet til at være Slector for Sol«
bing • ©fole, øbilfet Snibebe ban foreftob
inbtil fin Sob, ben 21 be Slpril 1809. SJaa
bané Sbev for Solbing < ©fole finbeå et
Sebiié i Saubevö Steve fra Solbing pag.
50 og fl.
Subvig Heiberg, æed)5 Sfternianb, £ 11 b b i g
er føbt ben 12te ©ept. 1760 i Sorbing.- Heiberg
borg, (bvor banS Saber, SKag. Subvig .^ei; 1736—1797.
berg bar Stector;, og beponerebe 1777.
J^an var i ftn 'Sib SUiunmié paa Salfen»
borpbé Sollegiuin og bleb 1786, ben 17be
Slug., falbet til Soitvector bet veb ©foleu,
i bvilfet (Enibebe ban bleu inbfat ben igbe
Slob. f. 81.
1797
ban font 91 e c t 0 r
til Obenfe, og erbolbt ftben efter SJrabifat
af ^rofeéfor, bleb ubmrvnt tit Siibber af
©annebroge og bebe ben 2ibe ©ept. 1818,
famine Slav og ©ag, ba baiiS Sollega 'Prf.
^anéfen enbte fine ©age i Slibe. 3 llbg.
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of foerfomS©igte pgev
SevnetébefFri.
»er, at af be Særere, t øvi£ Unöerviiéning
foerfom beeltog font ©ifcipel, omtalte ban
ftebfe meb Xafnem!ig()eb og ^>engiben()eb
©folenå bava-renbe Svnrector, fiben j^roa
feSfor og Siector getberg i Obenfe.
(£n
frugt af benne SJIanbé Unberviiéning bar
maaffee — efter IBiograpbenö 5J?ening —
foerfomå bybe Slgtelfe for grunbig Sarborn
og £pfl til Ströning i Elaéfiferne, [jvilfen
Ijan albrig ganffe unblob og altib fanbt
megen ®labe i. Overalt var Heiberg me;
get pnbet af fine ©ifciple i 9iibe< Efole,
blanbt bvilfe forfatteren af biéfe Efterret«
ninger enbnu erinbrer (jam meb be famine
folelfer af Safnemmeligl;eb og ©engivem
l;eb, fom vor foerfom bevibnebe.
Om
Sunbefené ©onation of jcoo 9Ibr. til
Sonrector £eiberg S. $rogr. 1326 p. 59
og Habens Un. Slu. 2ben Qlarg. x £efte
p. a7.*)
•) tftrof. écibergs ©frifter ««: {ttcian Obetf. paa banf!.
I 23. 1 -öcfte. Shan. 1790. —
til en efter nær;
Parente Ettet pasfente © t al ci ntretni nq. ib. 1794. —
©poronS cenftptige tomte Orts ærniarrtelfer utg. met
Siaæg. ib. igog. — »ortÆUinger f. ®cr«. 1
Oben,
fe igio. — S æincrua: fnoget om te tantfe Siebftss
ter. 1791. III. 145. — £ale i Oiibe latinite©fole 1788IV 45 — Eale i famine ©Fole om æiteriiFabcnie^ og
©magens SntHotelfr paa gulturen og ©sterne. 1790.
IV, ®. 39. — encianä Strømmen ooerf. >787. IV. ©.
54. — 'änniarrFninger ooer ten tam?e OrObog. 1795I. 137. — VlDglc Eontcr ang. ter lærte ©folc.otsfen.
ib. Il- 164. — OoerfKttelfe cf nogle af euciané ®utet>
ncé ©amtaler. 1790. III. 40. — 9 OittarralWrtfter foe
eantbet: StIttsbelfcotalc til Okctorembetet i Otenfe.
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®en Rbfle Sonrector. her pna ©tebet bar®toplan
©tepb«n Se te né, en ©on af æiffop Seten S
Setenå i æiborg, fobt i ^>orfenå 1773/ b. >797—1804.
7be SDlai.
^)an beponerebe fra Siiborg
©fole 1789 og var i fin Sib Sllnmnué paa
æovcbé kollegium.
©fterat [jan fra 1794
Oavbe reift Ubetllanbé paa Stipendium Hopnerianum, blev ban 1797 -Dr. pbilof. og
^onrector i Slibe.
^ffe minbre elfter og
agtet af fine £>ifciple enb b«nö §ormanb,
virfebe b«n »^b fortrinligt-^elb paa benne
spoft inbtil 9laret 1804, ba b«n blev falbet
til at vare $ræft for Srinitatié ®enigbeb i
Srebericia, hvorfra ban 1811 blev forflyttet til
©t. Änubö .Stirte i Obenfe og ©tiftåprov»
ftiet famtnefiebé; 1813 ubnævnebeé b“« til
Siibber af dannebrog. 5 Siaret 1819 mob«
r ® S. >93—2(2. — Sliaton eller Eilffuetett, enOoerf.
af (,'ucian. iv ®. 126—68. — (EcttärpV. VanfFe OtM
SStfnaaertctfe efter Sporon VI IB S.l — 40. S ®aöen»
Un. 3™. : floget om Vnibe ©fole i 2ben 9:atg. S.
2t—29. — S SaUefen« tbeol. WioaneMIft.: xttogle Otn=
msthiinger til £>r. ©alifiot« 2lfban0ting: om oet er
rigtigt og gavnligt, at Oe lat. Stoler omPaaneS til ’
WealiToler " vil S. 295 — 322 — 3 'Mbene: <£11 Sale
paa Songen? SoOfeliOag >8'4- ®or april — En Sale
i tict femte patriotiife Selii. Eiboift. 2 £>. — <pro-.
grammet: i. ^oao bat etaten giore for Opbragelfen/
boao for IlnOetoiieningen. igo3. e.'infnreé itte af gine,
rup.) — 2 UnOerfugelfe om Sprogets potefle (SjrtinO-.
loo. 18'7- — 3 UnOerf. onb pooroift?egemé|Traffe ere
nspo. i OpOr. 1807. — 4. UnDerf. om. boormeget $-or-alpte funne, met> ^lenfon til De off Stoler, bidrage til
tereS'SarnS SSel. 1809. — 5. ©raterne» og æomctnej
KiuftV, betragtetfom ctCannelfermibiiel 1812—6. Sylloge voe. giæc. ex Cynegeticis et Qnincti Sinyrnæi Faralipomenis. quæ in Lexico Schneider, fin*
strå quæruntur. I815.

3
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too Oan for^ Statb§5veö ftf aabe SIpril font
SifFop over Slibe • Stift, men ben 12te Slngnft
herefter fom æiffop ober 2Ué og 9@rø.
)
*
€onrectorö forretninger bleve efter -Dr.
Setenö f orflpttelfe overbragne til €nnb.
Sbeol. og SUumnttS ©em. pæbagog.
3J.
Sborup nnber Slnvn af Vicarius Conrectoris.
•) SBiftop tctcnä tjat tiibtil ubgioct fblgenbe Et t i fte t:
Dispp. Havn, 8vot Xonnulla in epistolam Pauli
ad Philemonem. P, Ima 1793. — Difficiliora in
libro Hermogenis erpp/
loca illustrata.
Eiss. inaug. 1797. _ <0lutat4S CeonetSbefftioelfct
ooetf. I—IV E. Sbon. 1800-1811. — Eftettetning
om nogle af 'JoenS EtiftS Segatet og offentlige Etif«
tclfet. Obenfe 18>l- — Svenbe iptabifenct bolbne i
©t. snubS Sitte i Obenfe. ib. I81Ö. — 3 -Dtinctua:
tale paa SongenJ Sobfelnbag I802. I. 260. — 3
iWattaliTt. fot ©anobcb: Om UnbetoiiSningoanflalter»
ne i $tantetig. 1 SB. ®. 18—49- — <OtatoS Sialog
Sriton, ooetf. IH. 325-02. — aiatfocetbighebet i 3e=
fu bio, mebbeelte af fucaS, og <J>aulli æteo til be d)ti«
ffeligc Cialarierj ®cnigbeber i OmtTrioning og fti
£>»etf«ttelfe fottlatebe. 1825. Obenfe. — Otificnboin»
menS Snbfarclfe i Olotben beb ’JlnftbattuS, ftcmfHUet
i en Eootalc ooet benne OlotbenS Slpoflel, 1826. Stjon.

5i

III.
^unMt§ fot bet Sljuta ^alflerffe&gat.
Q? i JJrebmf ben ©jette of ®ubs 9?aabe^onge
til ©anmarf, be Setiberå og ©otljerö, hertug
ubi ©leévig, J&offien, ©tovmarn, , SittnarfFen,
Sauenborg og Clbenborg
gjeve vitterligt, at efterfom boé ©é attevunberbanigfl
ev anfægt og begjært Sor adernaabigfte ©tabfæflelfe
paa en af vor Slector reb QlatbebraljTolen i Slibe,
5P eter Sli co la i 51> o r it p, unbev 4be 50?artß b. 21.
affattet §unbation til SRiube om afgangne SifFop
Sbura og Slector §alfler i Slibe, miber Semrvnelfen
bet Sbura;5aifterffe, fliftet og til bemelbte ©fole
^enlagt fegat, faalebeé Ipbettbe:
Seg unberffrevne 9>etev Slicolai Sljorup, Slector
for ^atbebraljTolen i Slibe, gjor vitterligt:
at, efterfom Slibe ;Qiatl)ebraljTole6 Senner og
Selpnbere, paa min Snbbybelfe af ute Sulii
1826, l)ave til 21 iiffaffelfen af Sijfop SauribS
Sfmraé og Slector £()ri|lian Salflerö ^portraiter,
(bvilfe nit prpbe benne veb btéfe «Blanbß £)m=
forg forbum opbpgte ©fole) ybet faa rigelige
Sibrag, at Snbtffgten, ber ialt belob 237 Sibir.
5 ®f. 6% fi. r. ©olv og no Slbbl. Siepræfen»
tativer, fan afgive et överfTitb af 237 Slbb. $
W?f. 6f f. rebe ©olv og 6 Slbb. 2 QRf. 8 f.
Sleprafentativer; og, ba enbvibere min veb ©fo?
lenö Subelfeft ben 13 San. 1827 £olt>te og ftben
i
S) 2
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i Srpffen itbgivne Sale — ligdeöeé »eb æbelfin«
bebe ØJ?ebborgereé Unber.ftøttelfe — l»ar int&ragt,
meb grabrag of alle Omfofminger, 75 Slbb- 4
S)?f. 6% fj. rebe £elo og 1 Slbb. Siepro-feiitativer:
faa opretter jeg nu, paa famtlige 95ibragenbeS
SJegne og i Dvereenéfiemmelfe meb ben i- ®u6»
fcriptionéplan af jfte gßr. 1827 forub givne @rs
flæring, af begge biéfe (Summer, fom i forening
itbgjøre 313 3ibb. 3 9D?f. iaf fj. rebe ©ølo og
7 £Rbb. 2 SDif. 8
Slepræfentativer *
), er Jegat
til gorbeel for Slibe SatbebralfFole 09 til tafnem«
melig Sljufommelfe af bené ovennævnte belgje»
rere, paa faabanne æilfaar, fom derefter folge.
§ ilegatet bærer Siavn af bet Sljitra .-gal|lerffe,
og flaaer itnber fømme 95ef(i)relfe fom Slibe (£at
tljebralffoleö oblige Jegater og Sienbomme.
§ 2.
S)en Kapital, Jegotet for Siben eter eller Ijeref»
ter eienbe berber, ubfatteé paa Stente mob ifle
•) S CorbinOctfe meb mit Snbbnbetfejffrift til ten offentlige Stamen t
Sibe ■ Eatbebralffole ror moret 1327 baobe ieg foreløbigen aflagt
Segnffab for be tegnebe og tilbeel» allcrebc inbfonmc Bibrag.
Un«
bet ^orubfætning, at alt, boab fom ba flob tilbage, rigtigen bleo be»
talt, oilbe SegatetS rene Snbtægt baoe ubgiort 3n Sbb 5 ®t 5 to»
femtebeel 6, r. Eolo og 6 Sbb. 2 ®e. g ß. ^epr. — Set ber anfør»
te b o i er c æclob bibrarer berfra, at ^err Olector .&a»felbad) i
æibørg, ifiebetfor ben anf. ©ubfcriptionbprtij paa Subeltalen bat
behaget at fenbe 1 Wbo. Sepr., £r. Ooerlaret Sréleo fommefteb^,
ligelebeo iilebetfor be anførte 32 g. 1 Sbb. r. ©ølo, og faalebei og»
faa £>r. ©folelatrer $e o er i Sitre 2 Sbb. t ©. — tUogle tilfalbi«
ge og bøiil ubetobelige ^orminbffelfet berimob af be looebe og for»
sentebe æibrag ftnbcr ieg bet upasfenbe, (jer naonligen at anføre. —
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prioritet i louliøt og forfvarligt -^ppot^eE of
3orbegobß; og maa intet anbet ©lagé ^ant eb
ler lavere prioritet for Segateté SDitbler af Sfo:
lefovpGHberne antageé. *
;
§• 3*
Sienterne inbbetaleß i Sfoienß Saßfe og nbfat«
teß igjen, faafnart en Sinn af wo SRööa er on:
lagr, paa famine SJlaabe, fem ben oprindelige
Capital.
øaalebeé vedbliver Kapitalen at vejre
indtil ben Ijar opnaaet en ©tønelfe af 500 Sibb.
§. 4.

SJaar Segatet eier 500 Sibb., funne Sienterne
efter £foleforftanberneß 95ejlutning anvenbeß, i
Sbtiraß og galfterß 2lanb, til ben veb bem op«
bpgte Sfoleé vibere §or)T jonnel fe. 2)eb bette
Ubtrpf forfraaeé: 1) faabanne §orbebringer af
Cfolenß æpgninger, fom iffe benbøre til benSom:
firben paaliggenbe 33ebligebolbelfe af Sag og §agj
Sllt ()bab ber funbe bidrage til ©folevarelferneß
fmagfulbe ^rpbelfe, bog begge ©ele fun forfaa.
vidt ben til flig gorffjønnelfe fornødne Udgift iffe
af Sfolenß fædvanlige indtægter eller af bet al«
mindelige <5folefond fan nbvirfeß bevilget.
•) Scgateti Capital, fuppteret af ©folens Sa^ie (ifetge ten Sgl. Union«
firtis og ©fole fDirrctionS elripdfc af 2oDt SWai 1823, til 325
WOO. rebe ©olo, ct af efolefontaneernc utfor boS ©oren ®lat>«
fen C I 0 c f i Soobol, fouling eogn, niob futile rprioritetS rpantetet
i bans ©ebeiergaarb og ttUiggenbe Sorbet, boilSet spant er tareretfor 960 9ibi>. r. e. — Sen af Saantageren ubftcbte Obligation et
Dateret 0. 2?be 3unii 132g.
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Jfjönb ber nf Sienterne iffe efter foregatienbe
§é æeflemmelfe maatte anoenbeé 09 forbruget,
oplæggeé pan famme $)?aabe, fom i gbie §. er
faflfat, til b et rentebarenbe §onbé fortfatte S il »»yt.

§. 6.

©fnlbe bet nogenflnbe, enten »eb Segateté egne
Svibler eller i gorbinbelfe meb anbre £ja>lpefik
ber, befinbeé ioarffatteligt at forflaffe ©folen en
beqcemmere og fmnffere Signing enb ben nar«
»arenbe, og Sotflaget bertil bifalbeé af be lærbe
©foleré everfle 55eflprelfe, ba fan Segateté ^ele
Capital leéfpnbigeé og anoenbeé til at beforbre
tn faaban fpiané Ubfovelfe.
§• 7.
©enne Snttbatö inbflilleé allerunberbanigfl til
£é. SRajeftaté allernaabigfle SBefræftelfe.

£atnm Siibe ben 4be TOarté 1828.
Unber min ^aanb og ©eigl
fp. SI. S 0 o r n p.
Sil Sntierltgljeb
(L. S.)
£• 3»
a n f e n.
S. S? a né fen.
Utlle æi allernaabigft Ijaoe befræftet og flabfaflet, li»
gefom 23i og fjerveb befrafte og ftabfaße forbemelbte
gunbaté i alle bené £)rb og ^'mitter, faalebeé fom
ben af barn er affattet og (jer inbfort.
gorbpbenbe
alle og enhver mob bet fom foreffmet flauer <)inber
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at gjøre.
@iüet i bor kongelige Slepbentöpab Sje; .
benhavn ben aibe SDIartö 1828.

Unter SJor kongelige ^>aanb og ©eig!
§ r e b e r i f R.
(L. S.)
SD? a H i n g.
91 o t ø e» S n g e 161 o ft. 5D? p n fl e r.

C. Äa!i.
Confirmation paa en gunbation for et ti! SKibe*
Catljebralffole henlagt Segat, bet 5f;nra • SalfterfTe
falb et.
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bb.
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b.
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b.

b.

n. m.

b. d. h.

b. d.h.

b.

o

bb.

...

b.

bb.

b.

b.

b.

b.

b. d. h.

ten.

b.

b.

b.

O

b.

Gram, Christ. (Priv.)

bb.

bb.

hæs.

b.

optime.

bb.

opt.

bb.

bb.

bb.

b.

b.

Haaber,*) Fredr. Conr. (Priv.)

bb.

opt.

n. m.

b.

bb.

opt.

bb.

b.

b.

b.

bb.

Fogtmann, Hans Bartram

opt.

opt.

b.

b.

opt.

bb.

bb.

bb.

bb.

b.

bb.

bb.

b. d. h.

b.

b.

bb.

bb.

bb.

b.

Windfeldt ,Niels

opt.

opt.

b.

b.

b.

bb.

bb.

bb.

Arensberg, Petr. Avo 1.) .

bb.

bb.

b.

b. d. li.

b.

b.

b.

Bang, Jens

bb.

bb.

b.

b. d. h.

b.

bb.

bb.

Fischer Laurentius^.)

bb.

bb.

b.

b.

b.

bb.

bb. _

Kjær, Michel

opt.

opt.

b.

b. d. h.

bb.

bb.

bb.

bb.

b.

b.

b.

1756.

Bruun Turo

.

,

....

.

Holst, Gravers Christ.

.

,

bb.

bb.

b. d. h.

b,

.

bb.

bb.

b.

b.

.

bb.

bb.

b. d. ,h

b.

.

bb.

bb.

b.

b.

Gerritz, Hermann Christian
Foss, Hans

.

.

Stemnings Jörgen

1757.

.

.

Stauning, Lauritz

1

1
1

i

Exam.

Embedsexamen m. m.

i

1

i

I

i

Foss, Ove .

Historica

b.

_____

bb.

1

b.

i Lund, Otto Dider.

Metaphy.

.

Græca

Arithm.

b.

Geometr.

b.

Geograph.

TheoL Progr. 1824 p. 29.

Etliica.

h. ill.

Physica

bb.

Logica

7

Latina

h. ill.

Loc. com.
Theol.

b. 1

Catechesis

Philos.

«3
s
-S

Nomina.

1755.

Artium.
Astronom.

Examen

*) I Skoleprot . . . Faber. Desuden findes i Skolepr. s. A. dim. Hats Madsen og Povel Friis.
1.2. Disse '2de anföres ikke i Skoleprotocollen blandt dette Aars Dimissi; derimod 2de andre: Peder. Rose og Lars Jendresen.
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*
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bb.

laud.

Theol. Progr. 1824. p. 75.

bb.

laud..

?

b.

bb.

laud..

Theol. Progr. 1824. p. 34.
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laud..
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Examen Artium.
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bb.
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o
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o

b.

bb.

b.

b. d. h.

b.

n. m.

b.

b.

b.

o

n. m.

bb.

Med.

Formodentlig Klokker i Ringkjöbing.
S. Blochs f. G. H. 3 H. p. 778.
Theol. Progr. 1824. p. 77.

h. il 1.

?

b.

b.

b.
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b.

bb.

b.

b.

b.
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...

bb.

b.

o

n. m.

bb.

.

bb.
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Buchholtz, Jörgen Lassen

Terpager, Peder

b.

b.

bb.

Bjornsen, Simon Paulus*)

Forsum, Christ.
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g
3

k
-5
.g
S'
«'S

.

Björn, Iver

S"
g
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«
g
«

1g ®
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(I Universitetsprotocollen findes
latinske Navne.)
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Sommer, Laurentius

.

.

bb.

b. d. h.

n. m.

b.

b.

b. d. h.

b. d. h.

b.

b.

b.

n. m.

n. m.

bb.

Friis, Gabriel Michael

.

.

bb.

b.

b.

b.

n. m.

b. d.h.
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