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Cg<V 2Iax-et 184 1 ^enfebte Ubgiveren af tiofe Solate, i et 
fcereget lifte Sfrift*), ten offentlige Dpmærffompet paa en 
tengang fil fprøve i Olaf (Tov oprettet „borgerlig Otealffole.« 
Olærværenbe Seretning metteler Utfaltet af tenne fProve. 
23et (Siten teraf par Utgiveren benyttet Veiligpeten til at 
gjøre 9?cbe for te $enfpn cg ©rimte, pvoraf ©ominto« 
(ionen unter gorpantlingen af tette Slnliggente par latet 
fig lete. Særegne Omftambigpeber pace gjort, at Olegn* 
flabéaflæggelfen nu og ta maafte antage gorm af Slpo* 
logte. Uagtet ten berveb nærmefl par faaet 33etpbning 
for ten ^Jart, pcié Sag ten taler, troer Utgiceren tog, 
at ten ogfaa for Sintre og i Sllmintelfgpet par faa megen 
Snteresfe, at tené Utgivelfe maatte late (tg retfærtiggjore.

3folge Olefolution af tet kongelige Danffe dancellie 
af 10te Olovbr. 1840 blev vet ^jælp af te Wiibler, fom 
tilfaltt ©pen efter ten i Slaret 1839 nctlagte lærte Stole, 
oprettet i Olatffov en „borgerlig Otealffole" for ©renges 
born af en Sliber fra 9 til 14 Siar.

Stolen aabnebeé i SD?ai 1841 met 15 Sifciple, teelte 
i 2 SUasfer, 8 i overile og 7 i neberfte. Sre af tem

’) „Oprcttelfcn af en borgerlig Slcalflole i Slaffloc.« Slpljobing 
1841.
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vare nvmWvmne. De tolv pavte tnbtil ta været Difctpte 
t ten mob æorgerffofen forenete 9iealflaéfe. Dm Dm« 
fanget af Unberviténingen vil man fnnne bannc fig en 
goreftifling af netenanførte, efter ben førfte bramen i Dcto» 
bor 1841 ubfajlebe, ?ectioné«^lan for ©fole«Slaret Ifle 
9Iovbr. 1841—Ifle 9?ovbr. 1842*).

dftcr et palv Slarb gorlob, vcb ©egynbelfen af bet 

*) giberftc KlaSfe: l)3leligion: æalleø ftarebog 4.5.6.Sap.; 
©augaarbd IBibcIbiflorie, bet gamle Seflamentc; bet npc ©e; 
gamente SRattp. fra 8be (fap. 2) ©anff: £>jortd ^ørneben; 
©rammatif ubg. af gjetffribningdfelffabet. 3) ^iflorie: Kofobå 
,/£ifloriend Segibenpeber fragmentarifT frenifliUebc« fra ben 
Ifle puniffe Sirig tit ben norbamerifanfje Sripcbdfrig. gæbre« 
lanbdpiflorie: æluntpe, fra æalbemat ben 4be til greberif 
ben 5te. 4) ©eograppie: SBelfcponi, fra ©berrig og fRorge til 
giflerrig. 5) ©eometrie; æforn, fra § 90 til § 128. Slritp« 
metif: Samme, Sllgebra, Qbabrab cg ©ubifrob og algcbraiffe 
Srøt. 6) Spbff: Jpallagers Sæfebog; ©rammatif efter munbt 
lig gorebrag. 7) gngelff: SRariboed Sæfebog: Tales of the 
Grandfather og ©rammatif. 8) granff: pallagcrø Sæfcbog. 
9) fRaturpiflorie: Slutningen af Anatomien og ^ppfiologien. 
Steberfte Klaøfe: Salled Sairebog 4.5.6. Kap. inbtil fpiig« 
terne mob od felb. ©augaarbd æibelpiflorie, bet npeSeftamente 
fra „?lanbend Senbelfe" til (Jnbcn, og bet gamle Seftamente.
2) SDanff: $iortø æørncbcn, ©rammatif efter munbtligt gore= 
brag. 3) §>iporie; fiofobd fraginentariffe fra gjcrferfrigcne 
inbtil Korstogene. ©anmarfSpiftorie: SUuntpe, fra Knub ben 
pore inbtil greberit ben Ifle. 4) ©eograppie: Selfdpcm, fra 
gtudlanb' til granfrig. 5) ©eometrie, fra § 43 til § 90. 6) 
Spbfl: £allagerø Safebog fra $lag. 57— 116; ©rammatif efter 
munbtligt gorebrag. 7) granft: Natlager, ^ag. 19—59. 
©rammatif efter munbtligt gorebrag. 8) (fngelft: SHariboed 
accentuerebe Sæfebog. 9) fRaturbiilorie: ©preriget fraguglene 
bibere, efter hjorts æørneben. 3 Slaturlccren bliver,, af 5Wan« 
gel paa fornøbne apparater, ifte givet llnberbiiøning.
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n^e gfoleaar, i Diovbr. 1841, »ar ©ifcipelantallet veret 
til 19; ncefte Siar, lf}e 9lovbr. 1842, til 22; Ifle Dlovbr. 
1843 til 25, hvoraf 10 i øverne, 15 i neberfle Hlabfe. 
©amtibig bermeb forbebrebe ©folen« oeconomiffe gorfat« 
ning ftg. Set vebUbgangen af Slavet 1841 aflagte Diegn« 
ffab viifie en Unberbalance af omtrent 178 Dtbb. S Diegn« 
ffabet for 1842 var ben funfet til 76 Dlbb.; og ifølge 
DtegnfTabet for 1843 var ber en 33eE?oIbntng af 148 fftbb. 
3 to 2lar var ©folen, i oeconomiff ^enfeenbe, avanceret 
300 Dtbb., eller, naar be ©folen tillagfe Snbtccgter — 
©folepengene inbfløbe t ben alminbeltge ©folefasfe — an« 
flaae« til 600 Dibb. — omtrent 25 p@t. af ben beregnebe 
aarlige ©iibbekynbtcegt. ©tn herfor enb be pote Horn« 
prifer, fom Sepolbningené ftabtge ©tigen fornemmelig maatte 
tilffrive«, igfen fjulbe falbe, vilbe Unberbalance bog neppe 
være at befrygte.

Set var til fPrøve ©folen var oprettet. Sfter tre 
3lar« garløb ffulbe Sotumiéfionen fremfomme meb Snbbe« 
retning og gorflag. Wien tog nu Sommisftonen, fom iffe 
funbe labe ubemarfet, pvab gorælbre ncermefl pavbe Sei« 
ligpeb til at blive vaer paa bere« Sørn, pvorlebe« bet 
$errebømme, fom ©folen pavbe erhvervet ftg over bem, i 
fine gavnlige 23irfninger ubftrafte ftg til bere« gltb og Sæber 
ogfaa ubenfor ©folen, ba Siben fom, Sllt i ©verveielfe, 
funbe ben iffe fomme til anben ©rfjenbelfe, enb at ©folen 
pavbe vpfplbt alle gorbringer, man, t Setragtning af ©m« 
ftanbtgpeberne, maatte funne gføre til ben; at ben meb 
Senfpn til ©ifcipelantallet pavbe jgjort gobe gremflribt, 
meben« ben« ©tilling, t oeconomiff Jpenfeenbe, iffe fibet 
pavbe forbebret ftg.

Se! pavbe ben iffe naaet et Sifcipelantal, pvorveb 
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man maatte ønffe, ben ffulbe blive flaaenbe. Det var en 
lovenbe Scgynbelfe, ben pavbe gjort, men intet SRaal, ben 
pavbe naaet. ©og bør man viflnof, i pvab i faa ©en# 
feenbe fortanges, iffe faa meget gaae ub fra (Sammenligs 
ning meb Sorger# og Sllmueffoler, pvor Sørnene veb ©vang 
polbeé til ©fole, fom fnarere meb be lærbe ©foler, pvor 
bet iffe anfeeé for en ringe greqventP, naar en ©fole for 
pver Sæter tæller 12—13 ©ifciple, altfaa meb -5 Særere 
(og 4 fUasfer) 60 a 65 ©ifciple. 3 ethvert ©ilfælbe vilbe 
bet vcere at bomme før©iben, at erflære etgorføg, pvort 
man blev en, om enb langfom, faa bog pabig gremffriben 
vaer, for upelbigt enbt. ©vab Ubfalbet pavbe gobtgjort, 
var fnarere, at ben til fjfrøve inbrømmebe grift af 3 Star 
var for fnapt tilmaalt. Snbrømmer man ben alminbelige 
SWening en ©temme t en ©ag, og opforbrer ben til at 
afgive ben, ba bor man ogfaa tillabe, at ben tager fig 
ben bertil fornøbne ©tb, og iffe binbe ben til vilfaarligt 
antagne, forub beflemtc ©erminer.

Sommisltonen funbe faalebeb fnart blive enig meb fig 
felv om, ^vab bor efter ^røvetibens Ubløb var at gfore; 
Sllt raabebe til at anbrage paa gorlamgelfe af ^røvetiben 
for et lignenbe Slaretal, bog meb nogle goranbringer i 
flanen, pvorveb ©folen maatte funne pjcelpeé til en ruffere 
gremabffrtben.

©folepengene vare, i Sigpeb meb, pvab ber betalteé 
i Oiealffolen, beflemtc til 12 9lbb. aarlig. gfterat ©folen 
pavbe befceflet ftg i bet alminbelige Dmbømme, ubfatte man 
ben neppe for at tabe veb Slfgang af ©ifciple, om man 
forpøiebe Sfolepengene meb bet ©alve.

©en berveb vunbne gorøgelfe i 5nbtcegt vilbe gjøre 
bet muligt at give ©folen en pøt ft fornoben Ubvibelfe. ©folen 
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maatte fra forft af nøieé meb meb 2 Særere og 2 ytlaé« 
fer, og Sorit unber 9 Siar vare, fom gølge heraf, ubelufte 
fra llnberviiéningen. Det var iffe blot gorælbre, fom 
følte Savnet af en 3bie ^laøfe, ibet be for bcreé 93ørn, 
i be ferfie Siar, fra 7be til 9be Siar, maatte føge ben 
barere, i fProvinbéftæber ofte mtnbre tilfrebøftillenbe fPrivat* 
nnberviiøning; ogfaa ©folen felv maatte libc veb bette 
©avn, ibet ben, iftebetfor felv at banne fine ©ifciple, maatte 
tage imob bem, fom be bleve ben bubte, pøift forftjelligt 
forberebte, libet ffiffebe til veb Unbervttømngen at følges 
ab. 33eb Silføielfen af en 3bie Klaéfe vilbe ©folen førft 
blive fulbftambtg og uafhængig, omfatte ben Iteie Dannelfe 
fra ben tibligfte Sliber til konfirmationen, og berveb blive 
i ©tanb til at vife, pvab ben formaaebe at ubrette. Dm 
en faaban gorberebelfeéflaøfe enb fun blev beføgt af 10 
betalenbe Difciple, vilbe bog, veb en Setaling af 189?bb. 
for pver aarlig, i gorbinbelfe meb ben forøgebe Snbtægt, 
gorpøielfen af ©folepenge for alle ©folené Difciple pbebe, 
©folen faae ffltibler til at antage en 3bie Særer. @n Sifte, 
fom blev omfenbt til gorceltre, ber pavbe SBørn af ben 
angivne Sliber, fom be funbe ønfte optagne i en gorbe* 
rebelfesflaøfe, fanbt i fort Slib 10 ^Jaaflrifter, og bet blev 
faalebeé ^ligt, iffe blot mob ©folen men ogfaa mob biéfe 
goreelbre, at forgc for, at ©folen, om muligt, fif en gor« 
berebelfeøflaofe.

kt fPunft, bvib Slfgførelfe berørte ^ttnciper af almin-- 
beligere SSigtigpeb, var Seflemmelfen af Stealffolené gor« 
Ijolb til bet øvrige IBorgerflolevoefen i oeconomtff ^enfeenbe. 
9teal|tolen var fra førft af fun en Ubvibelfe af ben, IBor« 
gerffolen anneeterebe, fRealflaøfe, og vebblev, ogfaa efter at 
ben i anbre £>enfeenber var blevet en felvftænbig ©fole, 
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for en ©eel at pave Saéfe tilfællebé meb bet alminbelige 
Sfolevcefen, forfaavibt ben berfra mobtog Von til fin Sin« 
benlcerer, og bertil inbbetalte ©folcpengene, efter grabrag 
af ben, beftpreren tiffalbcnbe, Urebtebeel. ©et var nemlig 
iSlaret 1838, iSlnlebning af Dprettelfen af Stealflaéfen, 
paalagt Kommunen, at gføre Ubvei til Vønning for en 4be 
Værer veb borgerffolen *).  Ubrebelfen af benne Vønntng 
maatte efter fRealflaéfené Dmbannelfe til en ^eatffole, og 
efterat Vcerercn tilligemeb St'laéfen, for pvié Sfplb pan var 
antaget, var gaaet over til benne Stole, vebblive at pvile 
fom en bprbe paa bet alminbelige Sfolevccfen; men bct 
fif ba ogfaa Srav paa Krftatning for ben 3nttægtz bet, 
faalænge fRealflaéfen pavbe beflaaet, pavbe pavt af ©fole« 
penge i benne ^laøfe. ©téfe pavbe i Slaret 1839 beløbet 
ftg til 126 9tbb., i 1840 til 112 9?bb., i be 4 førfle 
bJaaneber af 1841 til 34 9lbb. (fom fvarer til 102 ^bb. 
for bet peleSiar); altfaa iOjennemfnit til 113 9?bb. 2 bit. 
Saalænge ©ifcipelantallet i Stealffolen iffe var mere enb 
omtrent | ©eel flørre enb bet pavbe været i 9?ealflasfen, 
og betalingen ben famme, blev benne gorbring paa pmplefte 
blaabe fplbejlgjort berveb, at Sfolepengene, efter grabrag 
af beftprerenø ©rebiebeel beraf, vcbblcv at inbbetaleé i ben 
alminbelige Sfolefasfe. Saalebeé var ber i be 3 broveaar 
i Sfolepenge fra 3tealffolen inbbetalt i borgerftolené ibaøfe 
for be fibfle 8 blaaneber af 1841: 76 9ibb. (fom fvarer 
til 114 Slbb. for pele SlareD, før Slaret 1842: 116 9?bb. 
og i 184.3: 146 9lbb. blen forpoiebeø Sfolepengene fra 
12 9?bb. til 18 9?bb., ba vilbe, meb et Slntal af 20 beta« 
lenbe ©tfciple, j ©ele af Sfolepengene give en Jnbtægt 

*) See „Oprettclfcn af en borgerlig gtealflolc i Slatflov" $ag.3i.
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for Sorgerffolen af 24O9?bb. (beri iffe beregnet 3nbffrtv« 
ningépenge), ©rfiatntngen vilbe blive ftørre ent> bet, pvorfor 
©rftatning ffulbe gives, Stealffolen berøveé grugten af, 
£»ab ber veb bens ætrffompeb var vunbet, og bet almin« 
belige Sfolevctfen veb bens £>jælp faa gobt fom ganffe 
pave frigjort fig fra ben famme paapvilenbe gorpligtelfe, 
at ubrebe Sønnen til en fjerbe Varer. ?\or at forebpgge 
en faaban gorforbeling, maatte bet oeconomiffe gceUebbffab 
cp^ccveé, og ben alminbelige Ofolefabfcs æibrag til 9ieak 
ffolen fajt beftemmes. Slnffogeb, pvab bet alminbelige ©fole« 
væfen pavbe at ubrebe i Søn til 2lnbenlærer veb fRealffolen, 
til 260 9ibb. aarlig, og pvab bet pavbe at forlange t@obt« 
gjørelfe for efolepenge, i Ojennemfnit til 114 9?bb., blev 
tilbage 146 9?bb., eller meb et runbt Sal 150 9lbb., fom 
funbe betragtet fom bet aarlige Silffub, kommunen maatte 
være pligtig at pbe Siealffolen. ©et vil pellcr neppe ftn« 
beg ubilligt, at en kommune paa omtrent 2500 3nbbpg« 
gere, pvig ffolepligtige Ungbom beløber fig til noget over 
300, og fom til Sfolcvæfeiietb æebligepolbelfe, foruben 
pvab tøvrtgt er beflemt til bette Øiemeb, aarlig bibrager 
t ©fat omtrent 1059 9fbb.*),  beraf anvenber omtrent l 
©eel til, at en mere ubvibet Unberviisning fan gives 40 
®øru af gorcelbre, fom pave Spfl cg Seiligpeb til begfor« 
uben af egne W?ibler at befofte omtrent bet giirbobbelte 
berpaa; tpi bisfe gorælbre betale en forpolbsviiS flørre ©cel 
af Stoleffatten; og berfom be, iftebetfor at fenbe beres

*) ©folcflatten bar i be flbflc 5 2lar i ©jenncmfnit ubgjort 
1059 gtbb.; beraf 378 9?bb. paa @runb, 681 3?bb. paa §or« 
miic og Seiligpeb. Sorgcrffolebæfenetø faRe Snbtægter af Sa= 
pitaler, Sorbleie o. f. v. ubgjøre omtrent 220 3bbb. ©fole« 
penge i tBorgerffolen pave inbbragt omtrent 230 gtbb.
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Sørn til Siealffolen eller til lærbe ©foler og anbre gotere 
UnberviiøningPanflalter i anbre Syer, eller Tabe bem pris 
vat unbervife, vilbe fenbe bem til Sorgerffolen, vilbe |en 
ny Vaerer eg et nyt Voeale blive nøbvenbigt*).

Sommisfionen tnbgif berfor unber 22be 3anuar 1844 
meb SInbragenbe om, at bet maatte tilløbes, at ben veb 
fRefolution af lObe fQovbr. 1840 oprettebe „borgerlige Steal*  
ffole" t Vlafffov, efter ben unber famme Saturn approber 
rebe fpian, frembeleé maatte beftaae til ^Jrøve i 3 Siar fra 
Ipe Slat 1844 at regne, bog meb folgenbe goranbringer: 
1) at ©folepengene forføtebeé fra 12 til ISfRbb. aarlig; 
2) at Sommunené Sibrag til en Særerg dønning veb 9leaU 
ffolen faflfatteé til 150 9lbb. aarlig, ^vorimob ©folepem 
gene fom f/lealffolen felv til 3nbtoegt; 3) at en 3bie Jflaéfe, 
en gorberebelfesflaéfe, blev tilfoiet, ^vori funbe optagcé 
Sørn, fom barbe fylbt bereé 7bc Siar, funbe flave feer*  
bigt, ffrive Sogftavcr meb fPen, fjenbe og ffrive Sal, og 
yavbe Segreb om Sals Sammenlægning; og pvori ber 
ffulbe gives Unberviisning 5 Simer baglig i Sllt, lyvab ber 
ifølge flanen forbrebeé til Sptagelfe i ben bibtilværenbe 
neberfte Slasfe; 4) at ber veb ©folen anfatteé en 3bie 
Varer meb 200 9?bb. Von aarlig paa gjerbingaarS Op« 
ftgelfe. Unber Ifle Slpril f. SI. fulgte dancellicté fRefolu*  
lim, ifolge filten bet 3nbftillebe blev approberet.

ffra Ifle Sfai 1844 begynbcr bet anbet Slffnit i ffteals 
(folens ^røvefib. $>vor fornøben ben Ubvibelfe var, ©folen 
favbe faaet veb Silføtelfen af en 3bie filasfe, viifle fig i 
ben Silvært af Sifciple, fom rar gølgen beraf. Se for« 
øgebe ©folepenge uagtet jleeg Sifcipelantallet, faa bet til 

*) See Sollegialtibenben for 1838, ^5ag. 150 fg.
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l|le 9?o»br. 1844 ubgjørbe 41. ^aa bette ©tanbpunft 
par bet fenere polbt ftg, meb en ringe ©pnfen, fom bog 
maaffee alene bar fin ®runb i tilfoelbige Dmftænbtgbeber. 
fyerfte 9?ot)br. 1845 »ar bet 40, eg næfte Ifte 9?o»br. 37. 
3 ©fennemfnit bar ©folen altfaa i be 3 ftbfle fjh'øbeaar 
pavt 39 Difciple, eller 13 for poer Klaéfe og b^er Særer. 
■Det er faalebeS iffe ganffe Ipffefå at naae bet fDJaal, fom 
man foreløbigt fatte *):  45 Difciple i bet $ele, etter 15 i 
boer S'laéfe, et 2lntal, fom naar man tager £)enfpn, iffe til 
©folené gorbeel, men til Unbermiøntngené Sebfle og til 
ben Dpmærffompeb, pøer Difctpel maa funne gføre gor« 
bring tpaa af bæreren, maaffee fan anfeeg fom bet ønffeligjle.

©folepengencé gorpøielfe og Sifcfpelantallets gorøgelfe 
t gorbtnbelfe meb »eboarenbe pøfe ^ornprifer bibroge til 
frembeleé at forbebre ©folenb oeconomiffe forfatning. Snb« 
tægterne beløbe ftg for 1844 til omtrent 1182 røb., beraf 
639 3Ibb. af be ©folen tittagte Snbtcegter; 443 Oibb. 
©folepenge og 100 røb. Silftub af kommunen (for be | 
af Blåret) 5 for 1845 til 1391 9?bb., beraf 648 bitbb. af 
be ©folen tillagte Snbtægter; 593 9?bb. ©folepcnge og 
15O9?bb. £ilffttb af kommunen; for 1846 til 1577 9lbb., 
beraf 824 røb. af be ©folen tillagte $nbtægter; 603 røb. 
©folepcnge, 150 røb. fttlffttb af kommunen. ©aalebeé 
bibroge altfaa t be 3 ftbfte fprøveaar beeté ©folené egne 
frøbler, beelé Sørncneé forcelbre, beel-5 Sommmten til 
©folenb Seftaaen i forpolb, fom 2111—1639—400, etter 
omtrent i forbolb fom 5—4—1, faa naar ©folen bar 
/u af IBefoftningerne, bare gorælbre og kommunen 
Jjj ©cel. Dg om enb ©folené egne 3nbtcegter paa ®runb 

*) "Oprettelfcn af en borgerlig æealifole" spag 4-2.
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af ufabvanligt bsie ©æbeprrifer i te anførte 3 Siar pave 
været ftørre enb alminbeligt, faa vil bet angivne gorljolb 
iffe bcémmbre tomme bet rette gorholb temmelig nær, efter« 
fom ber 5ntet er beregnet for ben Seiligpeb til ©fole og 
®eboelfe for Særere, fom ©folebpgningen tilbpber, og fom 
ftffert fan anflaaeS fil en 2?Ærbi af penveb 200 9lbb. aarlig. 
Ubgifterne pavbe for 1844 beløbet ftg til omtrent 1124 9?bb.; 
for 1845 til omtrent 1329 9?bb.; for 1846 til omtrent 
1224 9lbb., altfaa i ©j’ennemfnit 1226 9ibb. aarlig. 23e« 
bolbningen, fom fra 1843 var 148 9ibb., beløb fig for 
1844 til 266 9tbb,; for 1845 til 318 fKbb. og for 1846 
til 635 9ibb. fertil tommer, at ©folens vcrfentligfle 3nb« 
tægt, ^ornafgiften fra Slmtsfluen, fom beregnes efter féap. 
Sart, og ubbetaleé efter Slnviiøning af ginantferne, førft 
inbfommer faa feent, at ben iffe fan mebtageb i bet Slaré 
Slegnffab, for pvilfct ten er forfalbet; at Slarets fante ®e« 
polbning faaleteS altib er iffe ubefybeligt ftørre enb i fltegn« 
ffabet opgivet, og ©folen efter bet førfie DvartalS gorløb 
i Seftbbelfe af en ©epolbning, pvormeb ben fan beflribe 
ncefien alle Ubgifter gjennem Slareté Sob.

©folené Ubvibelfe meb $enfpn til Slaéfer og Særere 
gforbe bet muligt at mebbele Unberviisningen efter en mere 
ubvioet, bebre afpasfet og fammenpængenbe ^lan. gorteg« 
nelferne over, pvab ber hvert ©foleaar blev leefi, vife, at 
man, navnlig i ©progene, funbe bruge famme Safebøger, 
og lafe omtrent be famme Slffnit i nccftoverfte Stlaøfe, fom 
tibligere i overjle*);  og fom ber blev leeft 9)tere, funbe 

*) Sil Sammenligning meb ben ovenfor 'Jtag. 4 anførte 'pian 
for Unbcrviiéningcn i Sfoleaarct fra 9lovbr. 1841 tit fJlovbr. 
1842 aftrpftcS ber 'planen for Sfoleaarct Slovbr. 1846 til JtoVbr.
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bet ogfaa blive læft bebre; bet var iffe blot Omfanget af 
bet Varte, fom blev ftorre, men tillige Stlegnelfen, fom blev 
fulbfomnere. Oet var en fmgfte gorberebelfegs^laéfe fom 
i 1844 blev foiet til, men meb £>enfpn til Oifcipleneé

1847. jjiverfte Slaøfe: 9?ebtrjion: Satleg Særcbog 6©ap. 
©augaarbø æibelbigorie, bet npeJeflam., SRatbæi Evangelium, 
©ang: hjorts Sørnevcn; bang ©tiiløvelfer; S. Wnger 
"®ang Sproglære". £igorie: Kofobé ftagmentariffcScrbenb- 
bigorie fra Revolutionen ub. 2lUené gæbrelanbé|>fftorie fra 
Reformaitoren til ©ouverainiteten. ©eograpbie: Selftbom, 
poge £alvbecl af Slfien famt Slfrifa. ©eometri: Sjørn, piam 
geomctric § 66—90; ©tereometrie § 146—181. Slritpmctit: 
©amme, ærøf, gorpolb og proportioner og Sogaritbmer. 
£pbp: Riifeé Sæfebog Pag. 287—381. Sngelff: gortfættelfe 
af Quentin SurWarb, RfarrpatS selections; ©rammatif efter 
IRariboe. grang: Soirings Safebog for Plcllemflasfer, am 
ben Srebicbcel fra pag. 90—135. Raturbigorie; Slntbropos 
logic efter munbtligt gorebrag. fRellemfte Ælaøfe. Rclis 
gion: Sallcg Særebog Ifle og 2bct Sap.; ©augaarbø Sibels 
bigoric: pbge ^alvbecl af bet gi. Scfiamente. ©anp: ^jortø 
Sørneøen; ©iftat og ©tiiløvelfer; ©rammatif efter munbtlig 
gorebrag. £iporie: biofobs fragmentarige æerbenøbigorie fra 
Sorgcrfrigene i Rom til Sorøtogene. fRuntpeø gæbrelanbøs 
bigoric frafinub ben bore tilSalbemar ben Ifle. ©eograpbie: 
æeifcbom, Rorge og Søerrig, Ruølanb mob pølen, ©eomes 
trie: Sjørn, forfra til § 52. Spbff: ^allagerø Sæfebog — 
meb Ifle Slfbcling ben poetifte ®ccl, meb 2bcn Sifbeling fra 
©ibe 49—78. Engelff: SS. Scott, Tales of a grandfather 
forfra til ©ibe 40. ©rammatif efter fDfariboe. RaturbiRoric: 
Snblebning tit oprette og Segpnbelfen af pattebprene efter 
£jortø Søtneøen. Rcbcrftc ÆlaSfe. Sibclbift. Slutningen 
af bet gi. Jeflamcnte efter munbtligt gorebrag. ©eograpbic : 
©uropa, nrcrmefl efter ^jorté Sørncøen. ©ang; Stavning 
og Sccfeøvetfcr; ^ijortø Sørnevcn. Spbg: £aUagerø ^æfebog 
forfra til ©ibe 13.
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gremgang, pavbe bet omtrent været af ætrfning, fom var 
ber føiet en Slaéfe fil ©folené øverfte SlaSfe.

Gommisfionen gif i fin førfte 5nbftilling i ?Iaret 1840, 
pvori ben anbrog paa £)prettelfen af en borgerlig SKeat 
ffole, ub fra ben gorubfætning, „at bet iffe manglebe 
paa gorcelbre, poS pvem man vilbe ftnbe villig Smøbe« 
fommen, naar man forføgte paa at give ®pen en bebre 
Unberviiéningéanftalt; fom bavbe baabe Gone og æillie til 
at fofte -fjoget paa at ffaffe bcreS ®ørn en til bered frem« 
tibige borgerlige (Stilling fvarenbe @rab af ©annelfe" *).  
Ubfalbet pavbe viift, at GommiSftonen iffe pavbe ffuffet ftg 
i bisfe forventninger. Snaver Ubvibelfe og gorbebring af 
llnberviisningen, om ben enb var forbunbet meb gorpoielfe 
af ©folepenge, pavbe pavt et forøget £>ifcipel«2lntal til 
gølge. ®et var iffe blot GmbebPmcenb og enfelte mere 
vel^avenbe ©orgere, fom for at polbe bereø ®ørn i 2lf« 
ftanb fra ftmplere golfs æom, gjerne betalte en ipiabé til 
bem i en færegen ©fole noget bprere, men Srfjenbelfen af 
ben bebre UnberviiSmngé æærb, pvortil ber var givet 3lb« 
gang, gjorte ftg efterpaanben gjoelbenbe pos forffjellige 
æcrgerflaSfer, bibrog til at famle i ©folen IBørn af be 
forffjelligfte ©tænber, og bragte gorælbre til, i gorpolb til 
bereS Gvne, for bereS 23ørnS Sfplb at gfore iffe ringe 
£>poffrelfer. 2lf 73 ©ifciple, fom ©folen i be forfte 5J 
2lar talte, vare

IBørn af Sjøbmcenb, ftørre og minbre .... 19.
„ af gmbcbémcenb meb fongelig SBeflalling. . 16.
„ af næringébrtvenbe 23orgere, faafom ©fip«

pere, æognmænb, SSærtøpuuépolbere, @jæft« 
givere, Møllere, SBomforpagtere ic. . . . 15.

*) ©ec „Sprcttclfcn af en borgerlig SlealftolC" ©. 27.
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®ørn af Vanbmcenb, fProprietairer, ©aarbeiere, 
fBønber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

„ af ©mbebømænb uben fongelig SejlaUtng, 
faafom gulbmægtige, forvaltere, ©fovfoge*
ber, Solbbetjente, ^toffere, Drganiffer o. f. v. 8.

„ af ^aanbuærfere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.
2lf 35, fom bavbe ubmcelbt ftg af ©folen, pavbe

til J^anbelen beftemt ftg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.
„ ©tuberingerne (lærbe ©foler) ..... 7.
» Søfarten .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.
„ Sanbvæfenet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.
fom dontoirttfer favce funbet Slnfættelfe ... 3. 
til ^aanbvcerf bavbe beftemt ftg.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.
„ ben militaire ©tanb (?anbcabet»2lcabemiet) . 2.
„ bet polptedjnifte Stubium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.
„ pbarmaceutiff ©tubium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.

Sjette er, i en fort ©ttm, b»ab be trenbe fibfte fPrøve* 
aar pavbe lært, pvab bor »eb be gjorte (Erfaringer »ar 
»unbet, pvab ber til Slutning »ar Sommisponen givet, for 
at ben herefter ffulbe banne ftg en Stening og fcelbe en 
Som. 33ar bet not. til berefter at fcelbe enSom? -Bfaatte 
man, forenb en faaban ffttlbe fælbeS, iffe ønffe yberligere 
Oplysninger? »ar bet at »ente, at faabanne, naar groves 
tiben atter forlængebeS, vilbe tomme for Sagen? Set var 
neppe af vente, at man veb en forlænget fPrøve ffulbe 
tomme til nogen Sunbftab, pvoxveb Sommen om ©folen 
t noget vccfentligt $unft maatte foranbreé. Sen almtnbe« 
lige Stening bavbe utvcfpbigt ubtalt ftg til SJebfte for ©folen. 
?D?an ffal iffe forub, vilfaarlig foreffrive ben Sermtner, 
tuben pvtlfe ben ffal l)me ubtalt; men man ffal ei beller 
vilfaarligt ubfcette hent i bet llbeftemte, man ffal itte frifte 
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ben. 33or ber forrige @ang, ba 3nbfli((ing ffulbe ffee, 
Slnlebning til at forlange 4]5røvettben ubfat, ba fpnes ber 
nu at være @runb til, at betragte sJ5rø»etiben font enbt. 
En interimifiift Silfianb fan til en Sib »ære gavnlig, men 
maa, naar ben bliver »ebvarenbe, »eb ben Ubeflemtpeb, 
pvori ©folens gremtib inbpplleé, blive af ffabeltg æirfning, 
pvor ber ftal tageé ©eftemmelfer, fom gaae ub o»er ben 
nærmefle Sib, bet »il omtrent ftge, »eb alle vigtigere Sin« 
liggenbers Slfgjørelfe.

3miblertib »ar ber Dmflænbigpeber, fom gjorte, at 
bet llbeftemte, i bette Silfælbe, maatte »ære at foretræffe 
for bet ©eftemte. æebblev Oen interimifliffe Silftanb, turbe 
man giøre Stegning paa, at ©folen bepolbt fin pibtilvce« 
renbe forfte Scerer og IBeflprer, ber, faalcenge pan iffe 
pavbe fafl SInfcettelfe, funbe vebblive at npbe æartpenge; 
og benne æiøpeb fpnteP, efter be gjorte Erfaringer, at give 
en ©ifferpeb meb Jpenfpn til ©folené gremtib, fom maatte 
»ete op imob be (Tåbelige golger, Ufifferpeben (øvrigt meb« 
forte. £>vab ©folen var blevet til, bet »ar ben blevet, 
iffe paa @runb af g-ortrinligpeben af bené ©Jrganifation, 
fom, ifaer i be førfte 2Iar, ba ben fun pavbe 2 Slaéfet, 
»ar pøiFt ufulbfommen, men veb be SJtcenbé gortjcnefter, 
pvem 53eftprelfen og Unbcrvitåningcn var overbraget. Sien 
turbe mau paa beu ene ©ibe g/øre Stegning paa, at ©folen 
bepolbt (tn ©eftører, naar ben interimiffe Silftanb forlæn- 
gebeb, faa var bet paa ben anben ©ibe iffe afgjort, at 
pan ffulbe vare tabt for ©folen, forbi benne Silftanb op« 
porte. ®esuben forminbffcbes ben Sifferpeb, ben interi« 
mifliffe Silftanb faalebeP tilhob, berveb, at Sngen funbe 
give Sispeb for, pvor længe benne Silftanb funbe vebvare. 
En Eommisfton, om ben enb altib blev enig meb ftg felv,
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før iffe tiltroe ftg eller ben (Jommune, ben reprafenterer, 
faa megen 93igtigfeb og Snbflpbelfe, at ben, ^vor tibt ben 
enb »enbte tilbage meb ©egjering om gorfcengelfe af ben 
interimijfiffe Silflanb paa 3 Aar, — til længere Sib turbe 
»el g-orlangenbet ilte ubjlrafteé, — ffulbe blive bonfort, 
naar ben enefte @runb, ben bavbe at paaberaabe ftg, »ar 
af ben fRatur, at ben iffe ligefrem turbe fatteé paa ^a« 
piret, men fun unberforflaaeS, fa, pvié Samvittigbeb& 
Sfrupler, unber Anfalb af et energiff SefparelfeéfpjlemS 
5>arorpémer, eet eller anbet Steb ffulbe pttre ftg, maaffee 
flet iffe turbe forftaaeé, eller paa nogen SRaabe fftntte 
igfennem. Dg naar ba fRobvenbigfeben af en Afgforelfe 
engang ble» fubfort, funbe bet maaffee inbtraffe til en, for 
IRealffolen, minbre belet'Iig Sib, ba ber i Spibfen for Som« 
munenS Sfolevafen flobe 2Ranb, fom lettes af anbre Anftuel« 
fer, enb be, hvorefter Dtealflolcn »ar anlagt og conftrueret.

Saalebeé fom SBeftprelfen af jtfobflæberneb Stole« 
vafen er orbnet, og »eb ben noget lofe Sammenfatning af 
Autoriteter, bvib Silfpn og Snbflpbelfe bet er unbergivct, 
fan bet neppe unbgaaeé, at bet, mere enb onffeligt, ubfat« 
teS for ^aavirfntng af tilfalbige Dmftanbigbeber. St @rem« 
pel berpaa til ©plpéntng fan, i SRangel af anbre, fRafffov 
egen Sfole^iftorie afgive.

$nbttl 1838 pavbe -RaffEov iffun een Stole, »»ben 
banffe Stole", b»or SBpené llngbom, forfaavibt ben iffe 
ffulbe (tuber e, Drenge og sp i ger, uben Setaling, ibetminb« 
fte t be feitere Aar, nob Unbervttoning, overeensftemmenbe 
meb ^vab t Alminbeltgfteb t Anorbn. af 29be3ult 1814 er 
beflemt. 2)teb Aaret 1838 toge ^Reformerne berebæegpn« 
belfc. 3 bette Aar unber 31te Sult approberebe bet Ågl. 
Sanffe dancellie en af Sommtéftonen unber 26be Dctbr.

2
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1837 inbftillet tit nogle gorbebringer veb borger« 
og Sllmueffolevcefenet i ^afffov." Sfølge heraf fif SQafffov 
iflebetfor een tvenbe S foler, en lavere, en grifTole, fom uben 
gorffjel (lob aaben for Sllle, pvor uben betaling ffulbe 
gives Unberviiøning i Sæøning, Religion, Sfrivning, 9ieg« 
ning, og en gotere, en borgerffole, ^vor ber beéforubcn 
unberviiftes i Sietffrivmng, noget ©eogra^ie og gæbre« 
lanbs^ijlorte, l;vor ber befattet for en dreng 2 SD?f., for 
en ^Jige i æ?f. 8 f. maaneblig, og meb pvilfeu tillige var 
forbunbet en Slealflaéfe for drengebørn, pvor llnbervité« 
ningen inbbefattebe ogfaa Xt;bff, granff, (Sngelff, Slfatpe« 
matif og berben^iftorie, og betalteé meb 1 9tbb. maaneb« 
lig for ^ver difcipel. gorfaavibt Orænbfen mellem høiere 
vg lavere Unbcrvifåning var braget veb Slbffillelfen mellem 
borgerffolen og griffolen, fan bet iffe nægtet, at ben var 
bolbt temmelig lavt; tl;i Unbervitsningen i ben fetere ©fole, 
borgerfiolen, Ijævebe fig, efter pvab i flanen var fore« 
ffrevet, iffe over bet Sllminbelige, og omfattebe, meb Unb« 
tagelfe af gcebrelanbøpiftorie, iffe Slnbet, enb pvab ber leereé 
i ^afffov, og vel t be flefte griffoler, det var noget 3l^t, 
at ber ffulbe betale^ Sfolepenge. 9)?an troebe at burbe 
anfeette bem faa lavt fom muligt, og efter betalingen, man 
fif, maatte Unbcrvtténtngen rette ftg, man bøb berfor. gor« 
faavibt ©rænbfen imellem fetere og lavere Unbervtiéntng 
berimob fluloe være betegnet veb Stealflaefené Slffonbring 
fra borgerffolen, maatte berimob funne inbvenbeé, livab 
oftere og fra flere ©iber*)  er bemcerfet om bet il^enfigtg« 
mæsftge og Utilftræffelige i faabanne dillægøflaéfer. — 

*) See t. @r. »gor&anblinger veb ^Jrovinbfiatgcenbenie i Stoeéfitbe 
for 1835—36" e. 875. GoUegialtibenben for 1838. g. 148 sqq.
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Sorgerffolenb Slbflillelfe fra ffrtffolen, fom iffe uben SJob« 
fianb og Sanffeligpeb blev iværffat, var enbnu iffe fulb« 
bprbet, ba ber, i 2(aret 1839, i Slnlebntng af Dverbragek 
fen af en ®cel af ben neblagte leerbe ©foleb Sltbler til 
gømmunen og benb ©foleveefen, paa np ubgif Dpforbring 
til ©folecomintbfionen, i pvtlfen imiblertib var inbtraabt et 
npt forfte SJcblem, Ubgivercn af btøfe Siabe, at inbfomme 
meb gorflag til, veb fjfælp «f nperbvervebe bibler, 
at ffaffe Spen en ubvibet og forbebret Ungbomsunbervités 
ning. følgen beraf var et Sorflag til Dprettelfen af en 
trebie ©fole, fom meb ftørre 9?et maatte funne giveb 9?avn 
af patere Sorgerffole, ben borgerlige 91ealffole. 2lf pvilfe 
$enfpn (Jommisftonen veb betfe gorflag lob ftg lebe, pvor« 
for og meb pvab ®runb ben iffe blev flaaenbe veb ben 
Slffonbring mellem patere og lavere Unberviibning, fom 
allerebe var foregaact, men foranlebigebe en up, vare 
Spørgbmaal af faa flor Sigtigpeb, at bet SJeblem, fom 
lebebe gorpanblingerne besangaaenbe, troebe offentlig at 
burbe gføre 9?ebe berfor i ben oftere anførte ^iece: „Dp« 
rettelfen af en borgerlig fRealffole i 9?afffov". 9iaar 9?afs 
(Tov ©foleveefen, efter i lang Slib at pave paaet ftille, faa« 
lebeé meb (£et fom i Sevægelfe, og i en Sib af 3 Slav 
gforbe tvenbe ©fribt fremab paa 9ieformenø Satte, fffønbt 
i forfffelltg Sletning og efter Slnffuelfer, font iffe ganffe 
ftemmebe ovcreenø; naar bet, efter længe at pave maattet 
nøieb meb een Sfole, plubfelig fif tre, ba var bet iffe, foret 
bet laae i bereb ^lan, fra pvem gorflagene, enten bet enb 
eller bet anbet, ubgtf*).  2)et par neppe været 91ogenb 
Sanfe, at 97afflov ffulbe pave tre ©foler, (enbfffonbt, efterat 

*) ©ee i/Qprettelfen af en borgerlig Stealflole i SRarfTou".
2*



20

bet er ffeet, Sanfett, at bet faa bør »ære, veb bet SBeftaaenbeé 
9Wagt mangenflebø maaffee lw robfæflet ftg) og bet funbe 
neppe være bet. 33ar een <Bfofe for Itbet for en (Som« 
mune af S^affTové (Størrelfe, ba maatte tre Sorgetffoler, 
^voraf higen førte Unbervitémngen ub over Sorftrmationé« 
alberen, være mere, enb sBpen pavbe Svne tit at ubflpre 
og vebtigepolbe, naar ber ffulbe ftnbe en virfetig ®rabs« 
forfffd @teb mettem atte, og ben favejle bog iffe ffulbe 
inbtage et for lavt Stanbpunft. ®ør, fom §olge af be 
ftebfe jligeube gorbringer paa Sannelfe, æorgerffolen, tinor 
bet er gforligt, bete ftg t en lavere, pvor ber iffe læreé 
3)lere enb, pvab ethvert 9Jlenneffe bør vibe, og en pøtere, 
pvor ber iffe læres DJftnbre, enb fornøbent er, for at for« 
fvare ben ^Jtabé, man maa ønffe ben bebre Seel afæor« 
gerjlanben, fom Stanbens naturlige Slepræfentant, overfor 
Smbebéftanben og anbre Stænber mere og mere maa inb« 
tage, faa er bet bog nevpe enbnu fommet faavibt, at ber 
mettem biøfe enbnu ffulbe be^øveé en SWibbetffole*}.  Sit

*) 2lt man t Hørte Sommuner, font 2IarbuuS, ber par omtrent 
bet trcbobbeltc børneantal af Slafjlov (SnbbpggetneS Slntal et 
rcfp. 7864 og 2583) og vet ogfaa trebobbelte SJliblet at Virfe 
meb, beter borgerflolcn i 4, en griftote, to fDtibbetffolcr, een 
for ©renge og een for fJJtger, og en pøiere ©rengeffotc, og 
veb benne ©eling giver Peiligtjeb til 2lffonbring af børnene 
efter gorælbrcø ©tanb og bitfaar, ogfaa fan giøre fig gjffb 
benbe, maa billiges. SDten vilbe man i minbre Sommuner, 
bvor Sviblerne, man fan bpbe ober, ere færre, tabe benne over« 
alt omtrent lige ftærft fremtrcebenbe SenbentS til Stffonbring 
efter gorælbreS ©tanb og bilfaat pave 3nbflpbclfc paa 3«b» 
belingen og 2lntaltet af ©folerne, ba maatte pøiere og væfent« 
ligere SntereSfer vige for unberorbnebe og uvcefentligere, ©fole« 
ræfenetø firæfter fprebeø og flappeø, og hulningerne af Pærer« 
neS beflrcebelfer blive langt fvagere.
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Ulafffob alligevel, om enb fun fnferimifiifl, ftf, tyoab 3ngen 
tyabbe tcenft paa, trenbe ©foler for een, bar alene en 
golge af Dmflanbtgtyeber, fom iffe flobe i anben gorbtn« 
belfe meb tytnanben, enb ben, tyoori Silfcelbet tyabbe bragt 
bem, af ben lærbe Sfoleé Uteblæggelfe i Utafffob 1839 ogaf 
Ulafffob Sognefalbé æacance og 23efættelfe t 1838. .Stan 
Slfgang og tilgang i unberorbnebe Smbebøfrebfe i gør« 
ening meb anbre Stlfælbtgtyeber fremfalbe goranbringer, fom 
ben obenfor bemarfebe, tybilfet Spillerum for Snbflpbelfe 
af Xtlfælbigpeber gibeé ber ba iffe, naar man ooerfeer bet 
tyele føerfonale af ©etftlige og æerbéltge, af ^Borgere og 
©mbebémamb, af Væg og Scerb, tyborfra gorflag ftal inb« 
femme og æetænfninger inbtyenteb, fom tyber for ftg ftulte 
afgive Stemme, og berbeb femme til at ubeee en 3nbf(p« 
belfe, fom banffelig laber ftg beregne og paabife, men ber« 
for iffe bliver uben 33irfntng? Wian fan iffe fortænfe @m« 
bebbmænb i, at be felge tyber ftn Dberbebtisning, naar ben 
tøbrigt er tilftræffelig begrunbet. Ser er Sugen, fom fan 
tyabe 91oget tmob, at bet Solleginm, tybté Soerbefhjrelfe 
SBorgerffoIebæfenet er unbergibet, ifølge ben optyoiebe Stil« 
ling, bet inbtager ober fainme, følgenbe Utcglen, le roi 
regne, il ne gouverne pas, bifer ftg liberalt, blanber ftg 
faa libt fom muligt t @ nfelttyeberne, tnbrømmer be unber« 
orbnebe Slutoritcteré gorflag og Srflærtnger ben ftørft mu« 
lige Skabning. Ser betyøoer iffe at ftnbeb Ubeflanbtgtyeb 
t (Srunbfcetninger enten tyoé ben ©berorbnebe eller Unber« 
orbnebe, eller t bet fjele at ffee Utoget, boorooer man fan 
befoære fig; ber betyøoer fun at ffee, tyøab ber fan tilbrage 
ftg bagltg, at fferfonalet i en Ctommisfton, Sirection, Sluto« 
toritet foranbreé, faa at ben iffe længer er ben famme, og 
iffe længere betyøoer at flaae beb, tybab ben tilforn tyar 



22

meent, erfloeret og unterfTrevet r ba vil man i gorpanblin« 
gernes @ang og gørelfe fnarligen opbage Spor af be 
menneffeltge SingS Ubeflanbigpeb og æebrageligpeb. SlaL 
flov Sfolevcefen par i ben forte £ib af 9 Siar, for blot at 
blive flaaenbe veb ben getfllige Stbe af iBeflprelfeé^erfo* 
nalet, været fipret af 2 forffjellige ffJrcefter, 2 forffjellige 
55rovjler og 3 forffjellige SMffopper, faalebeé at, pver 
@ang 3nb(lilltng er gjort Slealffolen angaacnbe, i Starene 
1840—1844— og 1847, Sagen par været til @rflæring 
i ftbjle SnflantS poé en ©mbebsmanb, for pvem be tibli« 
gere afgivne ©rflæringer iffe pavbe noget ætnbenbe, for 
pvem Sagen maatte fremjlilleé fom veb et Sorum, pvor 
ben førfle @ang fom unbet gorpanbling. Dg ber ub* 
forbreé fun, fom Erfaring par viifl, at een af bisfe ^ofler, 
cnbog fim en unberorbnet, bliver befat meb en fDianb, 
fom i Slnffuelfer fjerner ftg fra be foregaaenbe, for at 
gorpanbltnger, fom til en Stunb pave været førte pen 
mob eet SQlaal, funne faae et llbfalb, fom var SJlaalet 
flpttet pen mob en anben Sibe; ber bepøveé fun, at ber 
i 9tæffen af be mange fPerfoner og perfonltge Tlemngcr 
og Slnffuelfer femmer een ubefjenbt Størrelfe inb, for at 
Opgaven for ben, fom vil beregne, pvab Ubfalbet ffal 
blive, fan blive til et Dtcgneflpffe, man fun veb ©jetninger 
fan lefe; ber bepoves fun, at ber p'nber Wlobftgelfe Steb 
mellem be forffjellige Steninger, fom iffe pave £eiffgpeb 
til at ubbebattereé mob pinanben, for at ben Jpenfigts* 
mæéftgpeb, føm i pver for ftg betragtet maaflee forefanbteø, 
fan pæve ftg felv, og pvab ber femmer ub, fom veb 
Sammenlægning af mobfatte Størrclfer, blive en 9?efl 
iftebetfor en Sum.
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@n SBpeø ©foleoæfen er mere enb en blot Sommu« 
natfag, men berfor iffe minbre en @ag, fom i pot ®rab 
pur gorbrtng paa Sommunené Dpmærffompeb og 3)eel« 
tagelfe. SDfan par feet en Sommune, $>orfenå, meb faa« 
bant £)elb antage ftg fin lærbe ©folcø gorfoar, at fpia« 
ncn til benø SQeblceggclfe, ffjonbt aUerebe lagt, bleo tilm« 
tetgjort. 9?afffov tarbe ©fole oar iffe faa pelbtg at ftnbe 
et faabant gorfoar. æar benø 9?eblceggelfe nu enb for 
kommunen et Sab, poorooer ben meb @runb oebblioer 
at beflage ftg*),  faa er bet bog iffe oanjfeligt at ftnbe et 

*) ©ct er iffe blot oser JJebtccggelfen af bens lærbe ©fole, at 
Slafffob Kommune beflager fig, men ogfaa ober Solingen af 
benS SKibler. Sfolge ben af ©irectionen for Unibcrfitctet og 
be lærbe ©foler foreflaaebe, af bet Jtgl. ©anffe Kancellic bil- 
ligebe ©cling, ffulbe, blanbt fWcre, ogfaa ^alobclen af $er« 
rebSfirfc ©ognS fiongetienbe tilfalbe Kommunen, ©et tor bel 
antages, at ©irectionen, fra pbilfen Ubfaflet til ©clingcn ub= 
gif, itfe par unblabt at paafce bet lærbe ©folcbatfcnS ©arb, 
ligefom og, at Kancelliet ifølge fin ©tilling, font PiegjeringS« 
autoritet, par maattet føle fig opforbret til fornemlig at tage 
§cnfpn til alminbelige ©tats= og SicgjcringS^icmcb; at alt= 
faa ©clingcn ingcnlunbe par baret partiff for be cnfclte Kom= 
mimer og bcrcS Srab. SlUigcbel miftebe Stafffob beb ©agenS 
Slfgjorclfc i ©tatSraabet ben, famme tiltamftc, Slnbccl af £cr< 
rcbSfirtcÆongcticnbc. ©aben, ^elftngøers Kommune beflemtc, 
$albbeci bob famme Plfgjorclfe blcb betpbelig forøget, IcbcS 
man til at antage, at bet bar »æret £cnfpn til, at benne 
®p, faalcbeS fom i gorpanblingerne i be SRoeSfilbffe ©tamber 
1838 er paapeget, fortrinlig fpntcS (liftet til ©prettelfen af en 
Siealffolc, fom par foranlcbiget, at ben minbre æp, fom alle.- 
rebe pabbe offret mere enb ©albbelcn af fin ©foles SOTibtcr 
til UniberfitctSbirectioncn, fom Sicpræfentant for bc polere 
bibcnffabclige $enfpn, anben Sang par maattet bringe et 
Offer til SSebfle for famme pøiere £>cnfpn.



24

Stanbpunft, tyvotfra i Sllmtnbeligtyeb Sieblæggelfen af nogle 
af te leerbe Stoler maa billiges, og er et faabant funbet, 
ba fan man forflare ftg, tyvorfor ben (fnfelteS SntereSfe 
tyar maattet vige, ba er, tyoab tyan tyar opoffret, iffe givet 
tyen for Sntet. Wien ber gtveS intet Stanbtpunft, tyvorfra 
bet ffulbe funne billiges, at en gomnntne opoffrebe SJoget, 
eller gav efter i fin Siet til 23eb|te for ben blinbe Silfæl« 
btgtyeb. Det er iffe blot (tgeoverfot en SfolecommiSfton, 
men overfor tyvilfenfomtyelft Autoritet, at en (Sommune maa 
tyave Slet til at forlange, at tyvab ber enb ffal beflemmeS 
og refolvereS benS Sfolevæfen angaaenbe, ©eftemmelfen 
bliver taget, naar Slib er bertil, og at Uvistyeben, tyvori 
gommunen tyolbeS, og tyvort 3nteresfen for Sfolevcefenet 
eftcrtyaanbcn maa gaae tilgrunbe, iffe forlænges mere enb 
fornobent er. $>avbe Slafffov iflebetfor ben lætbe Stole, 
fom ben iffe funbe forfvare, og paa benS Stniner, iffe 
uben Slnflrengelfe og Dpoffrelfe, faaet en ©fole, fom 
ffulbe give en SlagS Srflatning berfor; tyavbe 6 Slars 
Grfariug viifl, at man, efter ©mftænbigtyeberne, funbe 
vcere vel tilfrebS meb benne (Jrftatning: ba var bet Gom« 
mt’SftonenS ^ligt, faavibt bet flot til ben, at antage ftg 
benne Stoles gorfvar, at ftffre SBpcn benne (frflatning, 
og bet faa meget mere, fom ber til at forfvare ben, for 
Diebliffet, iffe forlangteS Slnbet, enb, at man iffe veb Ilte* 
flcmttyeb gforbe uftffert, tyvab ber alt tyavbe vunbet gafl« 
tyeb, at man iffe overlob til (Sftertiben at gfore, tyvab man 
felv burbe gfore, at man befluttebe ftg fil at tyave en 
ning om, tyvab ber i Sllminbeligtyeb iffun var een SJiening 
om, at Stealffolen tyavbe bcftaaet fin -JJrove og burbe er« 
flccreS for beftnitivt oprettet. Dm enb iffe IBorgerrepræ« 
fentationen i Sommeren 1846 tyavbe tyenvenbt ftg til Som« 
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miéftonen, i pvt'5 ^erfonak goranbring formobebeS at 
foreflaae, meb ubtry’felig SInmobning at blive fat i 
it'unbffab om, pvilfe flaner gommiéftonen maatte pave 
meb ^)cnfpn til Stealflolcns og bet bek 33orgerffolevæfenø 
gremtib, faa maatte gommisfionen af ftg felv funne fatte 
ftg tnb t ^Borgeres Steb og danfer, fom fee Slagter af 
gmbebsmanb fomme og gaae, og ben Sne at fortabe, 
pvab pan bar fat i SBærf, ben SInben at vrage og for* 
tofte, pvab ben gorfle par begpnbt.

der fpntes iffe at vcere tilftræffeltg @runb til frem* 
bekå at forlange gortængelfe af ^røvetiben; ^rovctiben 
var enbt; men var prøven beftaaet? — £>vab ber ffulbe 
prøveé, var iffe nye £peorier. Wian vilbe tun forføge, 
øvercenøflemmenbe meb gororbn. 29 Sidt 1814 § 3, om 
Dlafffov porte til be Sjøbfiæber, pvor ber fanbteé et til* 
ftraffeligt 3lntal af drengebørn, pvi$ goralbre povbe 
S v n e og æ i 11 i e at bibrage til, at en borgerlig ealffok 
ber funbe beflaae. der fanbteé et iffe ringe 2Intal af 
faabanne goraelbre. gra benne gorubfcetntng var gom* 
mtøftonen i ftt Slnbragenbe om 9?ealffokné Dprettelfe 
gaaet ub. £)g Ubfalbet pavbe viifl, at ben iffe pavbe 
bebraget ftg i biéfe gørubfatninger*). W?en var bette 
Slntal til ftræf f eligt, b.- e. var bet faa ftort, at en bor* 
gerlt'g Stealffok, veb £)jælp af be ^nbta'gkr, fom pibrorte 
fra ben lærbe ©foles Dtebkcggelfe, og bet fafte aarltge 
dtlffttb af 150 9tbb., fom gommunen var tilpligtct at 
ybe, iøvrigt funbe beftaae veb Sfolepengene?

Saalcenge fPrøvetiben varebe, pavbe Sfokn i oeco* 
nomiff £>enfeenbe funnet beflaae; ben pavbe enbog famlet 

*) ©cc $ag. 14.
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porre og Porre aarlige Sepolbntnger. fpfen ben pavbé 
ogfaa i fØrøvetiben past et iffe ubetpbeligt Silpub, t bet 
be 400 3ibb. æartpenge, [om Seppreren vebbles at npbe, 
fatte pant t'Panb til at tage mob en ?on, psorveb man elleré 
iffe funbe »ente at vinbe 9)lænb for Stolen af pané 
©»elfe og ©pgtigpeb, og i bet ber til gorøgelfe af 2lnben* 
tærcrS 8011 »eb ^rroatfubfcription »ar tilveiebragt et Silpub 
af 150 Dtbb. aarlig. 3 fØrøsetiben pasbe man besubcit 
funnet labe Stolen »irfe unber gorpolb, fom maatte gføre 
bené ©epaaen problematip; tpi bet er fo iffe urigtigt, 
uagtet man par fat pg et 2)?aal og præber at naae bet, 
bog inbtil »ibere unber gorfoget at labe bet ftaae fom et 
problem. Stolen pavbe i ^rooetiben ingcnlunbe virfet 
unber gunpige ©mpænbigpeber. ©en pasbe tun tsenbe 
^taéfer og tsenbe Værere. Unberbalancen i be forfte 
SlarS 3?egnpab gforbe preug Sparfompeb fornoben. ©en 
pavbe fplebbeilere iffe blot i ^rivatinpitiiter, ber i flere 
^enfeenber pa»e lettere »eb at lempe pg efter §oralbre$ 
mangepaanbe ©nPcr og forpfellige Veiligbeb og Seqscm* 
meltgpeb, enb offentlige Stoler, men ogfaa i IBorgcrPolen, 
fom talte et lige 2lntal Værere og iblasfer, og p»or, meb 
llnbtagelfe af flPatpcmatif, Sngelp og granp, ioorigt bk» 
groet Unberviiéning i famme Ofenftanbe, mebenb 93etalin= 
gen beløb pg iffun til | ©eet, pben enbog til | ©eel af, 
psab ber betalteø i flteaipolen. Opgaven blev berveb 
gfort »anpeligere, men prøven tillige faa meget tilforla* 
beligere.

ffJlen ffulbe ^røvetiben nu iffe blot af fltavn være 
enbt, Piilce ^røvclfcrneé Sib i æirfeligpeben vare forbi, 
ba maatte man førge for, at Sfoletfø Silværelfe, faa libt 
fom muligt, fom til at ftaae fom et problem. fPrioatin* 
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flftutem pare gaaebe tilgrunbe, malerne »are gjorte 
uffabelige. Slien be ©inbringer, man engang »ar fommet 
ub o»er, funbe atter fomme frem og unber foranbrebe 
gorpolb faae ftørre 23etpbning. ©fulbe ©folens gremtib 
fiffreS, maatte ^lan og Slnloeg være af ben tBeffaffen^eb, 
at man funbe ftge, ber »ar i bem gi»ct ©folen et for= 
fvarligt @runb(ag. frøn benne @runb»ofb for en ©fole 
er fornemlig et tilftraffeligt Slntal tilftraffeligt lønnebe 
Særere.

©folen pa»be liibttl fun £a»t 3 iilaéfer. 9)?en ba 
©folegangen er beregnet paa en æartgbeb af 7 å 8 Siar, 
og Cpflptntngen ffeer aarlig, »ilbe bet iffe funne unb« 
gaaeS, at jo SlaSfertte unbertiben opløftes i 3 å 4 'J)ar« 
tier, eller, ^viS man flog alle partier fammen, at grem« 
gangen ^emmebeS, i bet be tibligcre opflpttebe fiolbteS fifs 
bage af be fenere opflpttebe. ©nbfffonbt Silføielfen af en 
4be røaéfe iffe i ben @rab »ar en gotnøbenpcb, at nogen 
Sliber ffulbe »ære ubeluft for Unber»iisntngen, om ben 
tffe lob fig fatte i æærf, »ilbe man bog neppe funne ftge, 
at ber tilftræffeligt »ar førget for Ælaøfer, faalænge 
bet iffe funbe unbgaaes, at Unberafbelingerne bleee faa 
mange, at llnber»iisningen bcroeb nøboenbigoit'S maatte libe.

gorfte ScererS Von »ar beftcmt til 400 røb., fri 
SSolig og | ©eel af ©fole« øg Snbffrivningspenge. S)?an 
pavbe antaget, at benne (tbflna»nte Snbteegt maatte funne 
flige inbtil 300 røb., og lians Søn, naar ^nuslet« 
ligpeben anflogeS til 100 røb., i bet $ele funbe beløbe 
ftg til 800 røb., faa pair omtrent fem til at ftaae 
»eb ©iben af Dscrlcercre »eb be larbe ©foler, ©rfa« 
ring ba»be »iffi, at bet £øiefte, pvorttl | £)eel af 
©fole« og 3nbjfri»ningvpeuge pavbe beløbet ftg, »ar
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200 9?bb. øg bet Jpøiefle, pvortil Seflpterncé Ven funbe 
anflaaeé, var 700 9lbb.

Sinken Særeté reglementerebe Søn var 260 æ&b. 
aarlig og fri IBolig. Silbe man vente at faae benne 'Jfop 
befat meb Særere af acabcmtfl ©annelfe, funbe man neppe 
bpbe mtnbre i Son enb 400 9tbb.

Srebie og fjcrbe Særere ^ojl, foin vare beftemte for 
©eminarijler, turbe man, ^viø man vilbe vente at vinbc 
cg bepolbe be bebre af bem, neppe aflægge meb 2>?inbre 
enb 300 fRbb. og 250 ^bb. aarlig.

Gnbffjønbt benne Slnfættelfe af Særerneé Son fnarere 
maa falbeS lav enb pøi, vilbe bog ©folens Ubgifter bor* 
veb iffe i ringe @rab foreges. $ibtil bavbe ©folen for* 
uben fri 23olig ubbetalt til fttte Særere: til forfte Særer 
omtrent 600 9ibb. [400 9lbb. faft Søn famt J ©eel af 
©fole* og Snbfi'rivningépenge), til 2ben Scorer 260 9ibb., 
til 3bie Særer 200 9lbb-, tilfammen 1060 9tbb. Efter 
ben foreflaaebe Sønntngéforøgelfe vilbe ben faae aarligt at 
ubrebe til famme Øiemeb 1550 9lbb., eller 490 Stbb. 
mere enb ^ibtil.

©aalebeS blev ba bet ©pørgémaal, om ben borger* 
lige 9iealpole, fra ben oeconomipe ©ibe betragtet, pavbe 
beftaaet ^Jrøve, eller, om bet var muligt, at en faaban 
©fole, meb be pibtil pavte Snbtægter, funbe beflaae i 
yiatflcv, nærmere at befvare berpen, at man iffe anfaae 
bcné Scftaaen for tilftrceffelig betrygget, meb mtnbre ber 
funbe giøreé llvvet til en forøget Snbtcrgt af omtrent 
500 9tbb. aarlig. £>et er en iffe liten ©um t et ©fole* 
Subget, fom pibtil par beløbet ftg til 1226 9ibb. Sien 
paa ben anben ©ibe ere 40 Som, paa pris Segne ber 
gjorcS gorbring paa bebre Unberviisning, en Størrclfe af 
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faaban og Setpbning, at ber vilbe ^ave pvilet ftort 
Slnfvar paa Scmmiøftonen, om ben iffe pavbe forføgt alle 
bibler for at fplbeftgføre benne gorbring.

(Stolen par, fom osenfor bemærfet, fine 3nbtægter 
beels af be, famme tiltagte, Sfibler, beelé af ^vab gorælbre 
betale t Stolepenge, beels af Sommunen^ Kilffub. — 2If 
fine egne 3)?ibler fnnbe Stolen vel unbvcere 9?oget mere, 
enb pibtil, til Varerne^ bebre Henning, bog neppe mere 
enb 100 9ibb. aarlig. — Sit labe goraelbrene, Imté S ørn 
^oftebe grugten af ben Uovibelfe, ber bleo givet Unber*  
viiøntngcn, betale Dmfoflningerne, vat iffe ubilligt. 2)og 
var en gor^øielfe af Sfolepengenc neppe tilraabelig, pvis 
Stolen ffulbe vedblive at være, og mere og mere blive, 
pvab ber var bené Seftemmelfe, en „borgerlig" Stole, t 
l;vilfen Slcgang til bebre ©annelfe ffulbe (laae aaben for 
Sorn, faavtbt muligt, af alle Klaéfer. -Kere bemiblebe 
gorælbre vilbe en gor^øielfe af Sfolepenge neppe falbe 
befværlig, maaffee iffe engang være uffeerfommen, fotfaa« 
vibt ben gav Sitfer^eo for en ftørre og jlrengcre Slf» 
fonbring af alle Søtn af minbre fine Sæber. Wien beres 
Kai er iffe flort, og for minbre formuenbe er 18 9?bb. 
aarltg for et Sarné llnberviioning ingen ringe Ubgift. 
3 DJfibbeljlanben er Selftanb iffe ^erflenbe. Slf ben tab 
rige ^aanbveerfbflanb t en Kib af 6 Siar tun
Kre funbet 9taab til at fence bereø (fire) Sørn til 9?eab 
ffolen, og af bem b«»be tvenbe opnaaet griplabfer. £vab 
ber for bem gfør Stolegangen bpr er iffe blot be ttøiere 
Stolepenge, men ogfaa Slnffaffelfen af Søger og ben 
ftorre Dmforg, SørneneS filcebebragt fordrer. 9laar gru 

*) ©ee ovenfor S. 15.
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plaffene Jwe været Kbt [øgte og fparfomt befatte, ba fan 
bet neppe være Slnbet, enb $enfpn til biéfe fibflnævnte 
Ubgifter, for bvilfc ^ritagelfe iffe fan gives, font kolber 
tilbage. — Dg om enb Sfolepengene forboiebeé fra 18 
Otbb. til 24 9tbb., — polere turbe man vel iffe løbe 23e* 
talingen flige — faa vilbe, pvab berveb ffulbe vinbes, 
beelé være utilftræffeligt, nemlig, meb et Sifeipelantal af 
40, fun 240 9?bb. aarlig, beelé være faare miéligt, ba 
gorpoielfen muligt funbe pave til galge, at Sifcipelantal* 
let faalebeb forminbffebeS, at Sfolefabfen iftebetfor 33in* 
bing fif Slab.

Ut en kommune, fom 9?afffov, paa 2500 2Senneffer, 
uben fonberligt Srpf, maatte funne betale en 400—500 
gtbb. mere i Sfoleffat aarlig, funbe iffe betvivleé. Ser 
laber ftg ogfaa Tleget ftge til gorfvar for, at ben „polere 
IBorgerffole" betragtes fom et Sommunalanliggenbe ganffe 
paa famme iKaabe, fom Ulmueffolen. Stat ben gremab* 
ftræben, fom mangeftebé fpores, blive til en gremabffriben, 
maa ben frempjælpeé veb gorbebringer i UngbomSunbcr* 
vilSningen. i>?en om ber enb iffe egentlig mob Større!* 
fen af ben forlangte Sum, enbnu minbre mob SlnventeU 
fen beraf, maatte være 3loget at bemærfe, faa fom bog 
væfentlige Snbvenbinger frem, naar ®enfpn toges til 
Wlaaben, pvorpaa ben femtes tilvejebragt 5 tbi ben funbe 
iffe tilvejebringes uben veb WiObrug af ben ©Jagt, fom 
Sfolecommiéfioner i gorening meb @ommunalbeftprelfer 
og SiguingScommisfioner pave til aarlig at Som* 
munens famtlige IBcboere i Sfat, i gorbolb til bvab Sfo» 
lené gornobenbcb fræver, og uben at begaae en, i bet 
9J?inbfle formel, Uret mob be minbre formuenbe æorgere, 
fo® fom til at bibrage, faa meget fem bet maatte bebage
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be mere formuenbe, i Sommunen repræfentereé, til 
en ©foleø SSebltgebolbelfe, Jjvoraf fun be Sibpe funbe 
bøjle 'Jlptte.

Der flob faalebed fun tilbage at bjcelpe Stealflolen til 
et bebre og fulbflænbigere Vcmrperfønafe »eb mere lmu& 
bolberifl ®rug og benftgtéinoeøftgere ^orbeltng af be aan* 
belige kræfter, fom t DorgerffolevæfenetS Scererperfonale 
allerebe vare tilflebe og ftobe til Sommunenø Sjenefle, 
men fom efter ben Slnvenbelfe, fom In'btil var gjort beraf, 
fun bleve ijalot benyttebe, meb anbre Drb, at brage States 
chefen fra IBorgcrfloIen, bvor &an£ vibenffabelige Dannelfe 
for en flor Deel blev ubenyttet og var ufornoben, og 
b»or b^nS ^!até veb Særere af feminariftiff Dannelfe, 
meb mtnbre ®cfo|lning for Eommuuen, tilflrceffeligt maatte 
fttnne ubfylbeé, over til ben borgerlige Stealffole, (m»r 
bané ftunbffabcr og Særerbygtigbeb efter pele bered Duv 
fang funbe benytted og en faaban $jaelp ^øiltgen gjorbeo 
forrøben.

beretningen om ben borgerlige Dlealffole i 9?afffov 
er ber fommet til et^unft, bvor ben maa jlanbfe, fom er 
blevet til et Slnftob, bvor ber b^v betfl ftg SSanfMigbeber, 
fom, bibtil t bet SWinbfle, b^e »æret uovervinbelige. beb 
Slefolutton af 13be Slpril 1847 bor bet ftgl. Danfle San« 
ccllte erflæret ftg imob en gorentng af ftatecbeh&nbebet 
og beflyrerpoflen veb ben borgerlige Dtcalffole i -Jlafffov.

Der fnnne varne Dettfpn cg ©runte, b^o^f 9tegje? 
ringé*Slutoritctcr maae tabe ftg beftemme, men pvoraf 
Slubre iffe funne labc ftg beftemme, forbi be ere og maae 
være bem ubefjenbte. 9iegjeringeng befjenbtgjorelfe til be 
(Rocéftlbffe Stænber (vid. Stcenbertibcnbe p. IX), vifer, 
at bet er paatænft at ben^gge ©foler, fom b^ve én 
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l^øiere Unbersnéning fif ©jenilanb, og [om beflaae veb 
færegne hertil benlagte ^onbg, eller tillige veb et, eengang 
for alle færligt beftemt, aarligt iBibrag af vebfommenbe 
(kommune, unber ^irectionen for Univerfltetet og be larbe 
©foler. SJJuligt, at fRafffov borgerlige JRealffole er 
blanbt be ©foler, tyvte Dverbeflprelfe (kancelliet agter at 
fraftge ftg, og at enbelig SSeftemmelfe, benne ©fole an# 
gaaenbe, paa £oiere ©teber er taget, førenb ^rovetiben 
var ublobet og Somtnibjtonenb enbelige Srflærtng var af# 
givet. Dm tyvab ber iffe er befjenbt, eder iffe tilfulbe be# 
fjenbt, er bet rigtigfl iffe at pttre nogen Mening. Stien 
at ber blanbt 2Ut, tyvab ber er bef jenbt om be hegler, 
^rincipcr, 3fegjeringen følger, iffe finbed SJoget, — jeg 
ftger iffe, fem ffulbe funne vaffe SBetcrnfeligtyeber, t^i tyvor 
ffulbe man iffe, naar man vilbe, funne ftøte paa ®etæn# 
felt'gtyeber, — men, iffe finbed Droget, tyvorveb vebfom# 
menbe SiegjeringScotlegium, for iffe at fomme i Wiobfigelfe 
meb ftg felv og tyvab bet tibligere tyavbe refolveret, ffulbe 
være nobfaget til at erftære ftg mob en gorening, font 
ben foreflaaebe, berfor er paa en DJiaabe (kommteftonen, 
fra tyvtlfen gorflagct ubgif,' IBevtte ffplbtg; tpi var 
noget ©aabant befjenbt, og pavbe Somtnioftonen fumiet 
vibe bet, ba bttrbe ben formeentlig ogfaa tyave vibji bet 
og pave inbrettet fine flaner og fforflag berefter, efter 
og, forfaavibt ben iffe gjorbe bet, bære Slnfvaret for be 
§orlegcnl;eber, fom flanens gorfaflelfe maatte tyave til 
gølge.

£vab ber maa væffe IBetænfeligbeber veb en gore# 
ning, fom ben foreflaaebe, er ferft ben ©fabe og Uret, 
IBorgerffoleii og be gorælbre, fom, paa bered SBørnS 
93egtie, pave fcctlebd ©ag meb beime ©fole, maae libe,
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bervet nemlig, at benne Stole bere»eø fin encfie acabcmiff 
bannebe Været, cg ber»cb, at, naar benneø Ven iffe beø# 
minbre ubrebeé af ben almtnbelige Stolefaøfe, til b»ilfen 
alle ffattepbenbe iBorgere bibrage, be minbre »el^a»cnbe 
Sorgetflacfer tomme til at bibrage til Dpretbolbelfen af 
en Sfole, pvcraf fun be mere formuenbe funne [tøjle 
9?ptte.

æiftnof (Tal ifølge ?lnorbn. 29 3uli 1814 ^atec^eten 
tære forfte Værer »eb IBorgerffolcn, og bar kommunen i 
banø Kalbøbrco Songené $aanb og Seigl før, at l;an 
bører benne og iffe nogen anben Stele til, faa, b»o ber 
reclamerer ^am for benne Stole, ffulbe fyneé at ^ave al 
ten Sifferbeb for fin gorbrtngé Splbigljeb, fom bepoveé 
øg fan gi»eé. Sit bet tmiclertib iffe forft er i tette Star 
boé en efotccommisfion, fom iffe »ibfte at rebe ftg ub af 
fine egne flaner uben »eb at fætte Songené Slncrbntng 
til Site, at ben Eanfe er opftaaet, at ftatcdxten og l;ané 
llnberoiioning, unber »tøfe IBetingelfcr og inbenfør »iofe 
©rambfer, maatte funne unbværeé i IBorgerffoIen og for# 
faavibt altfaa ogfaa ffilleø terfra, men at benne Sanfe 
oprinbelig ligger i Slnorbn. af 29 Juli 1814, »il Snaver 
»ibe, fom fjeuber Slnorbntngcn. Ser ffal, ifølge § 3 i 
benne Slnorbning, i alle JtiobftÆber, p»or færegne 9lcal= 
ffoler iffe funne beftaae, oprettet Slealflaøfer. $»or faa# 
tanne DJealflaøfer, ber iffe ere at betragte fom eenøartebe, 
organiffe Sele af, men fom 'fremmebartebe Silfcetninger 
til Stolen*), føieé til, maa ben mere ub»ibebe Unber»ite# 
ning, fom beri ffal gt»eb, og fom gfør gorering paa mere 
ubvibebe Slunbfiaber, nøb»entig»iié brage bent'»ibenffabeligt

©cc „Dpreltclfen af en borgfrlig’SUc.ilftole" ©. 30.
3
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tanuebe Scererø SSirffompeb bort fra ©folenø øvrige itlad« 
fer og 93orn, tit æetfte for nogle faae ®ørn af goralbre, 
fom ^ave 9Taab til at betale noget niere for bered bebre 
Unberviiøning. Dvereenøflemmenbe Ijermeb blev, meb 2ly« 
probation af kancelliet, ber i fliafflov 1838, for 9?eaIfTo» 
len blev bragt i gorflag, uben at ^ntfigelfe berimob fra 
nogen ©ibe fom frem, og uben at grpgt pod nogen 23or« 
gerffadfe yttrebe ftg for, at Sorgerffolend Ungbom ffulbe 
libe berveb, en Siealfladfe oprettet, t pvilten 12—13 Strenge« 
børn blevne optagne, og pvori [llnbervtidntngen fornemme« 
lig blev beførget af Wedjeten. Sen betragtebed fom pand 
Kladfe, blev b°lbt i ftørft mulig SIffonbrtng fra ben øvrige 
©fole, ffulbe pave fit eget, „fra be øvrige ©foler albelcd 
affonbrebc Socale", i famme $uud, pvor S'atecpeten felv 
boebe, pvorimøb IBorgerffolen laae i iffe ringe Slfftanb ter« 
fra. ®an og ffol ^'ated;eten» Unberviidning t en Ser« 
gerffole unbværed til Sebfte for et Utvalg af ©rengebørn 
af gorælbre, fom pave 9?aab til at betale 1 Dibb. maancb« 
lig for at faae bem bebre unberviifte, faalænge Antallet 
iffe ftiger over 12—13, iffe er ftørre, enb at be funne 
rummeø i een illadfe, i pvilfen be, netop paa Srunb beraf, 
iffe funne gføre føuberlig gremffribt, ffulbe ben ba iffe 
funne unbværed, naar bette famme llbvalg af Srenge« 
børn ftiger til 30—40 faalebed, at be funne baune en 
peel ©fole, forbeled i itladfer, cg mobtage en mere fam« 
meupængenbe, bebre orbnet Unberviidning ? ©fulbe Siran« 
gen til en acabemiff bannet Særer veb Sorgerffolen blive 
ftørre t famme @rab, fom ber bebre forgebed for, at bor 
paa anben Wfaabe gaves Spend Sorgere Seiligpeb til at 
faae bered Sørn bebre unberviifte ?

2lt fRegferingen ogfaa til te fenefte Siber i fine 9ie« 
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folutioner er Hevet be Shifhtelfer tro, fem tigge tit @runb 
fer Slnorbn. af 29be 3nli 1814, ifølge hvilte Unberviiés 
ning af en acabemtff bannet torer, unber vtøfe Setingel« 
fer og tubenfor »tøfe @r«nbfcr, anfeeé for unbværlig i 
23orgerffokn, bcrpaa vil jeg tun anføre eet, bel (tofte mig 
bcfjenbte, trempel. Unber 13be Stuguft 4846 blev af 
kancelliet approberet en (pian for Sllinueffoteveefencté frem- 
tibigc Drganifation i Slarpuuø *),  ifølge pvilfen ber ffal 
opretteé, foruben en griffole for Drenge og (Piger, og en 
Sctalingsffole for pigebørn, tvenbe fBetaliiigéffolcr for 
Drengebørn, en pøiere og en lavere. $8cb ben pøiere 
Drcngeffole, ber fvarer til, pvab i toifffov er falbet „bor« 
gerlig Siealffolc", ffal i4otcd)eten være Overlærer; veb ben 
lavere l^orgerffole for Drengebørn ffal Overlæreren være 
en tpeologiff kanbibat, eller en Se mitra rift; veb 
griffelen en Seminariji. 9iaar llnbværligpeben af en Da« 
teepet, eller i bet Dele, af en vibenffabelig bannet torer, 
iffe blot veb en griffole men ogfaa veb en borgerlig 2)?ib« 
belffole for Drengebørn, bet ene Siar for en Djøbjlab i eet 
Stift er anerfjenbt, tør man antage, at ben naefte Siar vil 
blive anerfjenbt for en Djobftab i et anbet Stift, hvor 
man vel iffe par nogen lavere Setalingøffole for pigebørn, 
men pvor man et peller ganfle vil ffille Sorgerffolen veb Date« 

*) 3egtau, i bet jeg paaberaaber mig benne ^lan, iffe benvife tit 
Eollcgialtibenbcn, eller nogen anben trpft fiilbe. ©et er et 
for Stile, font liabe nteb ©folevæfeneté iBcftprelfc og 3nbret= 
ning nt gjøre, eller fotn blot interesfere fig berfor, føleligt 
£aVn, at flaner til ©folevæfetieté Erganifation i ftorc fijob« 
Pabécommuner funne blive approberebe, aben at finbe $labø 
i bette SBtab. ©et maa blive vanffeligt, i gorflag og flaner at 
iraffe bet Slette, naar man favner Stoler til at lære at fjenbe, 
Pvab ber ffal gjælbc berfor.

3«
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djcten, men tabe bQm blive fom Steligionstarer for be øvers 
fte ^taéfer, og pvor man vebfjenber ftg ben £enftgf, naar 
£ib bcrtil maatte vare, veb forening af Sorgers og gris 
poten at inbffrænfe ©folernes Slntal til tvenbe*).

•Dog er bet iffe blot fra bet furibiffe Stanbpunft, bet 
taber ftg forfvare, tnbenfor viéfe ©ranbfer og unber viéfe 
Setingelfer, bet vil beflemtere ftge, unber Setingdfe af, at 
Kateketen alligevel bruges i Sorgerffolevcrfenets Sjenefte, 
og fcetteS i en Stilling, bvori bang acabemiffe Dannelfe 
enb mere femmer SpenS SorgeteS Søm tilgobe, at berøve 
Sorgerffolen, fom ben alminbelig falbes, benne fin encfte 
acabemiff bannebe Særer; men Qmbver, fom er beffenbt meb 
Sorgerffolevæfenet og betS gornøbenbeber i minbre Sjøbs 
ftæber, vil vift give Sovene og Slegjeringen Stebbolb, naar 
be tiltabe bet. @r ber veb SiealflaSfer, borgerlige Steals 
ffoler, b^iere Sorgerffoler, eller b»«b man vil falbe bem, 
tilftræffeligt førget for, at en, efter SpenS gornøbenbeb 
afpaSfet, mere ubvibet UngbøinøsUnberviiøning for billig 
s}JriiS fan crbolbeS, og bliver besforuben SteligionSunbers 
vitøntngen, meb ©enfpn til brillen ber minbit bør være 
g-orffjel paa bvi 03 lov, overalt beførget af famme Soerer, 
ba er ber viftnuf ingen gornøbeitbcb af, at ben øvrige, i 
Sorgers og griffelen famlebe, Ungboms Unbervtisning bes 
forges veb vibenffabeligt bannebe Særere. £>vab ber i be 
alminbelige Sorgerffoler ffal og bør funne læreS, er, fors 
uben 9ie1igion, Sæéning, ©frivning, Stegning, tillige Stet, 
Privuing, nogen banff ©rammatif, g-cebrelanbsbiftorie og 
©eograpbie, »3 maaffee, til Sebile for nogle Snfelte, libt 

Everten bibfe ©jenftanbe, eller Slaaben, bvørpaa

’) Seer "£?prcttclfen af en borgciltg Slcalffolc" S. 34.
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ber i cent ffal unbervifeé, forbre anbre jJorfiiHbffaber etter 
anben Dpgtigpeb, enb man tør jforubfatte bem pcb bebre 
P’arere af feminariftiff ©annelfe. Gt æevtiø berfor fan 
9lafffov SBorgerffole afgive, pvor en 2>cel gorbebringer i 
Unbemøningen*)  ere bievne inbførte fornemmelig veb ben 
veb ©folen anfatte feminariftiff bannebe Paretå utrættelige 
æeftrabelfer.

æcl ér bet vift, at en Sareré æirffompeb iffe er inb« 
ffranfet til Sbunbffaberb ælebbelelfe, og betvivle^ bet’;iffe, 
at bet vil være af gavnlig 3nbflpbelfe paa æørnb ©aber, 
af pvab ©tanb be enb ere, at fomme i æerøring og om« 
gaaeb meb Parere af polere ©annelfe. £D?en bet vilbe bog 
vare, at fatte oeconomiffe £enfpn for meget tilfibe i en 
©ag, pvor Deconomien i anbre 5>cnfeenber briveø til bet 
gjberfte, at forlange, at be SDfanb, fom ffulbe vare Parere, 
ffulbe pave unberfaftet ftg 4 Gramina, Gramen artium, 
anben Gramené bobbelte ^frøve, og Gmbeb^Gramen, er 
pverve fig veb balve ©nefe af Slaré ©tubium ben tilflraffe« 
lige ftunbffab for at beflaae i alle biøfe Gramina, i f)e« 
braiff, ©rafl, Satin, granff, Spbff, fDiatpematif, Slflrono« 
mie, sJJpyfif, o. f. v. iffe for at be ffulbe bringe biøfe bprc# 
f/øbte Kunbffabcr i Slnvenbelfe, eller mebbcle [nogen Oeel 
beraf til bereø Oifciple, men blot for at fimpie Solfø æørn 
iffe ffulbe favne ben forablenbe ^aavirfen af faabannc 
©ianbø Omgang og ©elffab, etter i bet -Dfinbfte, iffe favne 
Seiligpeb til at blive befjenbt meb, pvab bet par at betpbe, 
i fin æarnbom nogle Slimer baglig at vare blevet tiltalt og 
begegnct paa ben ælaabe, fom maa funne venteø af 9Wanb, 
ber pave gjennemgaaet faa mange Graminerb ©fjarøilb. 

*) @ee „©pri’ttdfen af en borgerlig Slealffole« ©. 13.
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gaabanne cvcrflobig gobe 2Inflrrngelfer Nive let flappenbe, 
og mane blive forbarveltge, naar man berveb fætter ftg 
ub af Stanb til at bolte Sarere af pøiere ©annelfe, pvor 
bereb ffunbfTabcr iffe blot funne bruget men ere albclcb 
unnbvarltge.

Slf ftorre ©agt er ben ft'bfte ©eel af Snbvenbt'ngcn. 
5V?aa bet enb inbromtnes, at, mob llnbtagelfe maaffee af 
©eltgionsunberviiøningcn, ©orgerjTolen i ©per, pvor paa 
anbre Wfaabet er forget for en mere ubvibet Ungbomø« 
unberviténing, (øvrigt ubcn fonberligt Savn fan unovare 
en acabemiff bannet Varer, faa fan ben bog iffe uben vir« 
feligt Savn unbvare bet Dffer i fPenge, fom ben maa 
bringe, naar ff ateepetens Von, efterat pan par forlabt Sfolen, 
ligefulbt ffal ubrebes af bené ffasfe, og fom jo paa een 
eller anben Tfaabe maatte funne atwenbeé til Sfolené 
Sebftc. ©et funbe fpneP at vare Sllufton, naar man 
paa ben ene Sibe fratagger fig ben ©enftgt at ville paa« 
lagge kommunen Sfat til 9tealffolen, og paa ben anben 
Sibe iffe betanfer ftg paa, unber ©avn af ffateepetens 
Søn, at tilegne ©ealffolcn Snbtagter, fom piorere fra 
Sfattepaaligning.

©et vil, for at vurbere ©etpbningen af benne 3nbven« 
bing maaffee iffe vare ufornøbent, at ertnbre om, at, meb 
llnbtagelfe af, bvab ber ubtrpffelig er ftjenfet og tillagt 
ben ene eller ben anben Sfole, og maaffee af Sfolepen« 
gene, iovrigt pverfen ©orgerffolen eller ©ealffolen, men 
Somnutiien og Sommunenø Sfolcvafcn er at betragte 
fom Sier af, pvab ber givcb og anvenbeø til bereø gorno« 
benpeber, og par, unber bet Xilfpn og gormpnbcrffab, fem 
Soven foreffriver, 9iet til panble bermeb faalebes, fom bet 
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maa ftnbes forfvarligt meb fjenfpn ti! faavef bet £>eleé 
Sebpe, fom poet Snfelté 9iettigpeb.

©a ft'atecpeten, pots Von, foruben fri $uuéleiligpeb, 
fan anPaaeé til 500 9fbb. aarlig, naar pan gaacr over 
til SRealffolen, maa erpatteb i Sorgerffolen veb en np S 
rer, pvié Ven fan anflaaeé til 250 9ibb. aarlig, faa vil 
bet pele Selob af pvab ber, i Slnlebning af ben foreflaaebe 
gorening af SatccpeMJmbebet og Sepyrerpoftcn, opreb fra 
Sorgerffolenø og Sorgerpolevæfencts ©ibe, beløbe pg til 
750 9tbb. aarlig. ©et vil nu vife. ftg, pvotvibt ber iffe 
beominbre maatte funne tilveiebringeé Salance veb ©p« 
gforelfen af be tvenbe ©folerb bUJcUemværeube.

©a Sateepeten maa bele pn Scerervirffompeb mellem 
be tvenbe ©foler faalebeb, at, naar pan lafer 25 ©imtr 
veb Sfealpolen, læfer pan 8 ©imer veb Sorgerffolen, maa 
Ubrebelfen af pané Von, fom fan anflaaeé fil 700 Sfbb. 
aarlig (nemlig Von fom itateepet 500 9lbb.; ©illceg af 
giealftolcnø flasfe 100 9tbb.; ^uusleiligpeb 100 9Jbb.) i 
famme gorpolb tomme til at pvile paa bem, og Sorger« 
polené Sibrag anfeetteé til omtrent 180 9ibb. aarlig.

©et maa bernæp inbrømmes, at kommunen i Sllmin« 
beligpeb par en ©fyltigpcb mob be mere velpavenbe gor« 
ælbre, fom bibrage iffe ubetpbeligt til ©fcleffatten uten at 
ber i Sorger« eller griffolen givcé bem pasfenbe Veiligpcb 
fil at faae bereø Som unberviifte, pvilfen ©fyIbigpeb, faa« 
faa(ebeS fom ovenfor S. 9 er viip, fan anflaaes til 
150 9tbb. aarlig.

*) Jiaar bet alminbcligc SfoteVafcn ubreber Son til fiatedjeten, 
efterat ban er anfat »eb Stealilolen, maac alle beté gorpiifl« 
fer beraeb anfeed for opfptbte, og Ubrebelfen af te anførte 
159, fom inbb.'fattet teri, bortfalbe.
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?D?en ©folcvafenct ^ar fine Snbtægter iffe blot fra 
tvungne, men ogfaa fra frivillige Sibrag, enbffjønbt bidfe 
ftbfte veb be aarlige Overflag over Sfolcvæfenets 3nbtæg« 
fer og Ubgifter iffe tages meb i Seregning. 9)teb Unbta« 
gelfe af, b^ab ber tilfalber Sogneprccften, er Offeret, b. e. 
beels ilatcebetenø ^oitibsoffer, bceld ft'lottcrcns Jpøitibs« 
offer, beelé bet, famtne tilfalbenbe, Offer veo Sarnebaab, 
Srplluper o. f. v., og anbre Slccibentfer, at betragte fom 
en Snbtægt for Sfolevæfenet. Jtafedyefens ^oitibøoffer 
anflaaeø til 150 9?bb. aarlig, men er vel fom ofteft noget 
mere, fflofferens famtlige Offer fan, at flutte efter ^5ræ« 
jlend, fom beløber ftg til benveb 700 9tbb., ftffert uben 
Overbrivelfe anflaacs til 400 Stbb. aarlig. Saalcbed fate 
tes ber iffe Steget i, at bet frivillige Sibrag beløber ftg 
til ligefaa meget, fom Sfoleffatten paa formue og Veiligbeb. 
3følge gortegnclier, bor ere førte temmelig nøiagtigt, fan 
ben Seel, be mere velpavcnbe goroelbre bibrage til Sogne* 
præftens Offer, anflaaed til f Sele af Offerets pele Seløb. 
Ser fpned ba at være Silligpcb i, af, naar be bibrage be 
tre g-jcrbebelc af, pvab ber frivilligt pbeø til Sfolcvccfenet, 
een gjetbebeel beraf, — eller — for iffe at jtge for Steget 
— naar be bibrage be to Urebicbcle, at een Srebiebccl 
beraf tommer bem tilgobe veb at anvenbes til en Sorger« 
ffole, pvoraf ogfaa be maatte funne bøfle 91 ytte, eller meb 
anbre Orb, af it'atecbctenø £øitibsoffer, fom anflaaes til 
150 9tbb., tommer Scalffolen tilgobe. Ser vilbe berveb 
gived ogfaa mere velbavenbe gorælbre Veiligpeb til veb 
Offeret at Icegge ©rfjcnbtligbeb mob bered Søms Vcerere 
for Sagen. Sen Slfgift, fom faalebed paa en Staabe 
blev at fvare af alle Spens Sorgere til 9tcalfTolen, vilbe 
mtnbre enb nogen anben tomme til at pvik tryffcnbe paa 
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nogen enEelt Sorgerflagfe, efterfom Seflemmelfen af DfferetS 
Storrelfe er overlabt SnQveré eget Oobtbeftnbenbe *).

©erveb, at S'atecpeten fif SBoItg paa fRealffolen, blev 
ben pam ellers øvertabte Seboelfeolciligpeb, fom fan an« 
flaaeS til en Scerbi af 70 9ibb. aarlig, til Sebjte for 
Sorgerffolen, lebig.

©en Scorer, fom til Srflatning for Satecpeten antages 
veb Sorgerfiolen, ffulbe for pam iffun læfe 25 Sinter 
ugentlig, mebens ben Son, for pvilfen pan er anført, er 
beregnet paa et timeantal af 33 om Ugen; ber maa ba 
ogfaa i Seregningen af be ©mfoflninger ^atecpetenS ©ver« 
gang til fRealftolen foranlebiger Sorgerfiolen, t gorpolb 
herefter fraregneé 60 91 bb.

got at gføre Stealftolen tilgjængelig, faaviot muligt, 
for Sorn af alle Sorgerflasfer, ere griplabfene, fom fun 
bortgiveé til Sorn af uformuenbe gorælbre, beftemte til 
i ©eel af bet pele ©ifcipelantal. Såre be Sfolen tillagte 
SHbler og Snbtccgter tilftrceffelige til benS Sibligepolbelfe, 
vilbe bet vel iffe falbe fRogen i Sanfe at beregne Sfolen 
nogen (Sobtgforelfe for en Sfenefte, fom iffe tofter ben 
nogen færegen Slnflrccngelfe eller ©poffrelfe. Sien bet er 
netop paa Snbfiftentsmibler, bet mangler, gorfaavibt man 
altfaa forlanger, at 9lealftolen, uagtet ben iffe, fom be øv«

’) ©cm Srempcl paa, pVørleW grtpeben t benne ^enfeenbe fan 
blive gjort gjælbenbe ub over be rette (Srænbfer, maa ben 
Semccrfning per ftnbe ^ftabø, at, ba Satecpeten førfte @ang 
efter at pave overtaget Unbcrviiéningen i 9lealffolen, mobtog 
Offer, var gorpolbet mellem, pvab ber blev bragt af gorælbre, 
font pavbe Sorn t Sicalffolcn, og Sorælbre, fom pavbe ®øtn 
i 5?orgerffoleu font 99 ; i, mebenø panø Slrbeibc t ©folerne 
var fom 23 ; 8. 



42

rige ©foler, efter aarligt inbgivne ©verflag, fan forlange, 
bvab beng gornøben^eber itbfrave, men fra Gommuneng 
©ibe, om feg faa maa ftge, er fat paa faft @age, aUrge« 
vel ffal vt’fe liberalitet, aabne fine Oøre for Sllle, pave 
griplabfer, etter, pvab omtrent er bet Samme, »ære en gru 
ffole, ba fpneg bet at »are i fin Orben, iffe, at man laber 
ben beflaae paa famme SUaabe, fom anbre griffoler, — 
tbi gattigfolfø Sørn vine fo »ære faa gobt fom ubclufte 
berfra, — men at man laber bet Offentlige betale ben ©ed 
af Omfofiningerne, fom etterg gorælbre ag æ ærger maae 
bære; meb anbre Orb, at griplabfene, forfaavibt be virfe« 
lig blive befatte, i Opgførelfen af begge Sfolerg Siellem« 
»ærenbe, femme til at fiaae fom Xilgobepavenbe, 9iealffolen 
bar ftog bet almtnbelige Sfoleoæfen. ®er paakeggeb ber« 
»eb iffe minbre formnenbe Sorgere en ni; Sptbe; tbi bet 
bliver bem alene, fom pefte gorbelen af ben frie Slbgang 
til ©folen, fom be mere formnenbe ogfaa maa bibrage til 
af betale. Sleb et Slntal at 40 å 45 Otfctple, etter of 
8 å 9 griplabfe, »ilbe æealfTolen faae gorbring paa en 
©obtgforelfe af 126 9?bb. å 144 -libb. aarlig. Sfttlbe bet 
fpncé fmaaligt at gfore faabanne gorbringcr gfælbenbe, ba 
bør erinbreø, at betSmaalige egentlig ligger beri, at man 
at man ffal pære nobfaget til at gfore bet,

£enftgfen meb ovenanførte Scmærfmnger er iffe meb 
aritbmetiff fRøiagtigbeb at opgføre be tvenbe Sfolerg -DM« 
lemværenbe fom et fKegneflpffe. 97ogte af be anførte hofter 
labe ftg iffe meb SSeftemipcb angive; f. Sr. Offeret og gri« 
plabfenes Slntal. ®et førfie »il maaffee blive noget ftørre, 
be fibfte noget fætre enb angivet. Jøenitgien er at vife, at 
ber ftnbcr, pvab man falber, Salance Steb, faamegen i 
betSlmbfte, fom t et faabant Slnltggenbe maatte »ære for« 
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noten*).  $vab bet femmer nn paa, er jo iffe faa meget, 
om en ©fole faaer noget mere eller mtnbre, fom, at man 
iffe jiplber ©runbfcefntnger, jworoeb Vtgbebcn opgaves og 
letten frænfeé, og at ber, faavibt muligt, fætter Oræntfe 
for SSilfaatltgljeb i Slnvenbelfe af ben communale- ©fattes 
paaligningérct.**)

*) 2lt bomme efter flanen før aarpuuø ©folevatfen, gjore« ber 
ingen gorffjel paa ben pøtre Sorgerffole for ©rengebørn og 
be øvrige unber Sorgerffolevæfenet pørcnbc ©foler, ©et maa 
berfor antage«, at ait, poab ber ubforbreø til Sorgctffolcrneø 
gornøbcnljeber, pvab enten be ere pøtere eller tabere, unber 
Eet bliver opgjort og paalignet Sommuncn.

”') Sil ©agen« Sclpøning fan ncbenjlaaenbe gremfiilling maaffce 
ogfaa tjene. Afvige pvab ©. 28 er forflarct, bcpøveø, for at 
IRealftolen fan beftaae, et aarligt Siljlub af omtrent 500 3lbb. 
©ettc føgcø tilveicbragt berveb, 1) at man paa Slealffolenø 
Segne, forfaavibt ben er en ©cel af Sorgcrjlolebafenet, gjor 
gorbring paa en ©eel af, pvab ber pbcø i Offer af allcSpenø 
Borgere font fribilligt Sibrag til Eommunen« ©folevatfen i 
Sllminbeligpeb; 2) at man laber be to pngflc af Slealffolenø 
4 Slaøfer nøieø mob 5 Sinter« baglige Unberviiøning, og t 
be otte af be ti Sinter, font førfle Satrer berbeb faaer frie 
ugentlig, om jeg faa maa ftge, leier pam, for ben Setaling, 
pan faaer i fin egen ©fole, fom Slcligionølatrcr ub til ®or= 
gerfiolen, for faalcbeø at fortjene ben førfle ©fole en aarlig 
Snbtægt af 180 Sibb.; 3) at man, naar beb &jatlp af biøfe 
Snbtatgter en fjerbe Sårer er antaget og en fjerbe Slaøfe op= 
rettet, gjøt Stegning paa et forøget ©ifcipelantal af maaffee 
5 ©ifciple, og en forøget Snbtægt i ©folepenge af 90 Sibb. 
og 4) at man, forfaavibt Stealffoien fiol bære griffole, laber 
Gommunen betale berfor i Siigpeb nteb, pvab eller« goratlbrc 
og Bccrger maae betale, og berbeb fiffrer ©folen en Snbtagf 
af omtrent loo 9ibb. aarlig- — Ulf biøfe Snbtatgter vilbe be 
tre førfl anførte fun funne binbeø for ©folen, naar Scjlprercn 
bar Satcepet. Sit tillægge gørjlelatrer beb StealfMcn Sloffers 
Embcbet« Offer bilbe af flere Erunbe vatre utilraabeligt.
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Sit bet maa funne tillabeS unber be ovenfor anførte 
æetingelfer at affonbre Sate^eten fra ben, i Almtnbeligpeb 
faafalbte, QJorgerfMe, fpnes ligefaa let at tnbfee, fom at 
biøfe Setingelfer ere tilfiebe l?er i SlatSov. Sanseligere 
bliver Opgaven, naar Spørgémaal er om ^orenelig^ebcn 
af et jtatecpet-Smbebe meb Seftprelfen af en borgerlig Steal*  
Sole. Set er bog iffe faa meget fra ben fttrioiffe Sibe 
æanSeligpeber frembpbe fig. Se Snbvenbinger, gorenim 
gen i benne $enfeenbe maatte vatre ubfat for, labe fig, 
efter ben Slnviiénmg, Stegjeringen felv par givet, fom bet 
fpneé, unbgaae veb et Slavné fforanbring. 5 Snblebnim 
gen til ben ®ongl. Stefolution af 17be 3anuar 1838*)  
erflæreé bet for »»veb (Erfaring betreeftet, at borgerlige Steal*  
ffoler, fom coinmunale Snbretniitger, iffe labe ftg tilveie*  
bringe." 3 felve Siefolutionen berimob læfer man, at 
„bet vil blive anfeet meb fcerbeleé Setbe^ag, naar ber i 
Sjøbftceberne gjøreé Ubvet til, at gotere Sorger ffoler 
funne blive inbrettebe." $vab ber ffal forSaaeé veb „bor*  
gerlt'ge StealSoler«, er befjenbt nof fra Anorbn. af 29be 
3«li 1814 § 69 sqq. ® Stempel paa be „pøiere ©or*  
gerSoler", fom Sefjenbtgjørelfen omtaler, og vil bave fatte i 
Stebet for be aelbre borgerlige SlealSoler, par man i ben, 
meb Approbation af 13be AuguS 1816 oprettebe, „polere 
SorgerSole for Drengebørn«, tAarpuué. Sammenpolber 
man flanen til benne Stole meb SeScmmclferne i Anorbn. 
af 29be 3»li 1844, § 69 sqq. atigaaer.be borgerlige Steal*  
Soler, ba vil bet Snbcb, at ben førftnævnte Stole, meb 
ttenfpn til Sblasferé og Særeré Sal, VaregfenSanbeneO Dm*  
fang ø. f. v. iffe er forSfellig fra be fivflncevnte Stoler, 

*) See GoUcgialtibentcn f, t. Sibe 149.

atigaaer.be
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Uben forfaavibt ten, i betragtning af dommunend ©for« 
relfe, er anlagt efter ftørre 9)?aaleflof, bar 4 fblaoler for 
2 Staéfer, 4 Vcerere for 2 bærere. 2)et vilbe være ufor« 
Harligt, fmorlebeø en fKcgjcring, i bet ben crflccrer viofc 
goretagenber, paa @runb af biiblerned lltilftræffeligbeb, 
for uiværffaetteiige, unber et foranbret 9?avn fan opforbre 
til goretagenber af lignenbe Sirt, og af, om iffe ftørre, 
faa bog ligefaa ftort Omfang cg befofteligpeb, berfom ben 
iffe tillige gav SInvnøniug paa biibler bertil. Wien en 
faaban Slnviisntng ligger ogfaa implicite i ben anførte fon« 
gelige beffenbtgforelfe. mebenø Singen i £)ovebfagen 
forbliver ben famme, og ben „boiere borgerffofe", fom 
man til trempel feer ben oprettet i Slarfmuø for ®renge« 
born, i intet væfentligt ^unft, meb^enfpn til Væregfenffanbe, 
SUaøfer, ?ærere, bliver forfffellig fra be æfbre „borgerlige 
Slealffoler«, faa tyber goranbringen af favnet l;en paa, at 
man onffer at benytte ibatedyeten, fom ifølge Slnorbningen 
bører borgerfiolen til, fom Værer og beflyrer veb ben om« 
bøbte borgerlige Sicalffole. fPtan fyneø faalebed beføjet til 
at antage, at bet Kongl. Danffe danccllie i Sllmtnbefgbeb 
bylber famme Slnffuelfer, fom ovenfor ere ubviflebe og ligge 
til @runb for -JJafffov ©fclecomnusfionø ftbfte Slnbragcnbe 
om ben borgerlige Jiealffole, at bet iffe blot betragter en 
gørening af, bvab ber btbtil var abffilt, af fbate^eten og 
ben borgerlige fRealffole, fom tillabelig, men opforbrer ber« 
fil, forbi bet troer beri at pave funbet bet eneile bfibbcl 
til, at faabanne gotere ©foler, fom have verret paatamfte 
i Slncrbningend beflemmelfer cm „borgerlige fHcalffoler", 
virfelig funne blive oprettebe. fhm at bet pøie Sollcgimn 
enffer goreningen tveerffat unber anbet 9?avn og paa en 
noget forffjcllig SUaabe. Sftcbetfor bet nemlig, efter Siafffov
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(Sfolecommiéfion^ SntRitting, »nr Sntecljeten, fom ffulbe 
brages over til ben borgerlige 3?calfMe, bliver bet ben 
tibligere fnafnlbte,, borgerlige Stealffole", fom, veb et 9?avnø 
goronbring*),  brages over til Kateketen. ©erveb vinbeb, 

*) 3t Slor^uuS følere fBorgcrffole for ©rengebønt" og Stafflov 
„borgerlige Stcalffole" i intet »æfcntligt ^unft ere forffjellige, 
vil en Sammenligning »ife. 3 'Harpun« flat ber (ifølge 
flanen §7) give« Unbcrviisning i Steligion; ©anff meb gruiu 
tig grammatifalff Unberviténtng og flabig §)velfe i StciffriVs 
ning og ftrifilige llbarbeibelfer; Stpbff meb grunbtg gramma« 
tifalff UnbercitSning cg flabig $)vclfe i tpbff Still; teen cte» 
mentair Ttatpematif, praftiff Stegning i ^ovebet og paa Savle, 
Slaturbiftorie og Slaturlccre, æerbenspiftorie og gæbrelanb«« 
biftorie, ©eograpptc, Sfjønffrivnmg, geometrifl Stegning, fem 
gclft i be 2 øverfle Mlaéfer, ©pmnaftit og Svømning. 3 
Slatffov ffal ($1. § 7) nnbcrviisningcn omfatte: WlobcrS« 
maalet, bet« Srammatif og SlctflriVning, pvormcb forene« 
©Velfer i at læfe op og i ffriftlig at befvare paSfenbc Dpgas 
ver; SafeøVelferne benytte« fom SDtibbel til at vetiebe børnene, 
faavibt bet maatte vare paSfenbe, til fiunbffab om ben banffe 
Sitcratur« vigtigfte grcmbringelfer; Steligion, pvormcb forbim 
be« i øverflc filaéfe bæøning i Sibctcn, jfa'r bet 9?. Scflam. 
famt ubtogSvii« ben cpriflelige Steligion«, ifar Stcfcrmationen« 
£>ijlorte; Sfjønllrivning af banfl, latinft cg gractumStrift; 
praftiff Stegning paa Savle og i §ovcbct; roen elementatr 
SDcatpematif; gabrclanbct« gnftorie og ubtogsviiø Scrbenébi« 
ftørie; ©eograppie; SpbfE; fengelfl, og, b»iø bet af et tilftraW 
ligt 2tntal ønfte«, i øbcrfle filesfe granft? Slaturljifioric ogSla; 
turlære, forfaavibt fornøbne apparater bertil maatte paves; 
geømctriff Segning; ©pmnafltf. 3 S a r p n u S flat ber (^1. § •>) 
være 4 fiiaøfcr. 3 Staf ff øv (351. §4) ligclebe« 4 filaøfer. 
3 SlarpuuS (’pl. §23) fluQe anfatte« 4 Særere: førfle Sårer, 
føm ffal være ben orbinetebe fiateepet, vpber i Søn 400 Sibb., 
4 gavne Srambe, fri ®olig, $øitib«offer og b.cgge æyenø 
ælenigbebcr; 2ben Vcerer 360 Stbb. og fri SBolig; 3tieSærcr 
365 Stbb.; 4be Sårer 350 Stbb. 3 Staff tov ffulle anfætte« 
4 Særere; førfle Særer, fom ffal være ben orbinerebe fiatrÆct 
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at ber broget over S?ated)eten$ 93orfgang fra fBor# 
gerffolen, og af man iffe tommer i SHobftgelfe meb Vovenå 
SBogflav veb at anfætte ^atedieten fom Varer veb ben 
borgerlige Siealffole. gorfaavibt en Sencevnelie par foran* 
lebiget SJtisforftaaelfe vil ben uben Sanffe!igl;eb funne 
^oeveS. 3 celbre Jiber var larmet „borgerlig fRcalffole" bet 
reglcmenferebe. Slnorbn. af 39be Sult 1814 fjenber iffe 
til „Ijoiere 2?orgerffoler" fom fRavn. Sien efter ben 
Rongl. IBefjenbtgforelfe af 17be januar 1838 maae bette 
■Havn antages for bet autoriferebe. ©et var naturligt, at 
ben ©fole, fom i Slavet 1841 blev oprettet ^er i VTafffov 
ganffe i ©vereensflemmclfe meb SlnorbningenS ©eilcmmcfe 
fer for „borgerlige Stealffoler" (?2lnorbn. af 29be Juni 
1814 § 69 sqq.) unber ^rovetiben, faalænge ben bavbe 
fin faregne SSeftprer, be^olbt bet t Voven bfemlebe Siavn. 
DJiiflet ben, font af Eoinmiéfionen foreflaact, benne feer* 
egne æeftprer, ba fan viftnof Jntet ftgeS imob, at ben 
opgiver et Havn, unber pvrlfet ben for|l er blevet fjenbt, 
og meb pvilfet ben frembeleS i baglig Sale vil blive falbet, 
og at ben, fom i Slarpuué, falbeå en pøiere Sorgerffole 

(SPl- § 13), npbet i Son: fri Solig, 400 gtbb., §>oitibSoffcr, 
©rapning til en Soc, Srugcn af >i 2b. Sanb, 6 gavne 
Srænbc, pbormcb tillige et ©folcrørelfe ftal opvarmes; anben 
Sårer (§ ;A4) 400 3lbb. og fri Solig; Sbie og 4be Soirer 
(§ 15) refpectibe 300 gtbb. og fri Solig og 250 gtbb. 3 
Harpuns crc ©tolepengenc (§ 19) 12 gtbb. aarlig; i 3iab 
ffov 16) 18 Slbb ; pvorimob griplabfenc pbfte Steb funne 
ftige til 1 ©cel, forfle ©teb (§ 21) tun til )0 ©cel af ©U 
fcipleneé 2Intal. 3 begge ©toler optaget tun ©rengeborn, 
ubflrætter Unbcrbiiéningcn fig fra bet 7be til bet 14be å 15te 
2lar, polbeé ©vanten og optages ©leber tun een @ang aarlig, 
og erc ©folenmlttcr afftaffebe.



48

for ©rcngebørtt, meb minbre benne Dfavucforanbriiig nob« 
venbtgviié maa pave til galge, at SommunenS 93 tb rag 
iffe ffulbe funne beftemmeé efter en faftSform, 
men ©folen meb 4?enfyn til ©ilvetebrtngelfen af forttobne 
fDfiblet til bené æeflaaen, og bet Sfrav ben i faa ©en« 
fecnbc fif paa kommunen, ganffe ffulbe ftilleé veb ©tben 
af anbre 93orgerffoler. ©pi i betle ©ilfælbe maatte ber, 
ba „polere ©folerb gornobenpcber" cre Ubtrpf, pvort 
fan lægges faare 2)?eget, paa en minbre Gommuneø Segne, 
være Orunb til at gfore ftg Setcenfeligpeber veb benne 
9?avneforanbring, og maatte bet cclbrc S^avn, ffjoubt iffe 
ganffe fvarenbe til Slnorbningcns Seftemmelfc, bog være 
at foretraffe. ©et er en ©runbfætning, pvoraf kommis« 
fion i fine gorflag fra forft af par labet ftg lebe, (fee „Dp« 
rettelfen af en borgerlig fRealffole", ®. 32) at, om be, Som« 
munen veb ben leerbe ©foles -Rcbleeggelfe tiIfalbne, bibler 
enb iffe ffulbe femme minbre formnenbe Sc.gere tilgobc, 
ffulbe be bog et pellcr give 2lnlcbntng til, at be bebprbcbeb 
pberligere. 5 intet ©ilfeelbe burbe en gorenmg, fom tovrigt 
par ©ilfagn om at blive anfeet meb allerpoielfe Selbepag, 
og pvoraf man fan ftge, 9?afffov borgerlige 9iea(ffoleb grem« 
tib for en ©eel afpamger, for faabanne Uovereensftem« 
melferé ©fplb, opgiveb.

©torfl Setpbning pave be Snbvenbtnger mob ben 
forcflaaaebe goretung, fom penteb fra ©enfpn til 3?cal« 
ffolenb eget Sebffe, forfaavibt bet nemlig maatte fpnes 
tvivlfomt, pvorvibt en faaban ©fole funbe vatre tjent meb 
at faae 9)?atnb af blot tpeologiif ©annelfe til Seftprcre.

Sømmiøfionen viifte ftg fra forft af, fom Snpver ber 
fjenber gorpanblittgerneé @ang, vil vibe, iffe tilboiflig til 
at forene ^atedjeUSmbebet og Seftprcrpoftcn.
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©er »are flere £>enfpn, fom bragte ben fil fra forjl 
af af l;olbe ©folerne t Slfjlanb fra pseranbre, cg at an# 
sife ^ealffolen en faa pot fpiabé, fom muligt, ©fttlbe 
Erfaring fenere sife, at 2)?aalet sar fat for IwG maatte 
bet jo funne flptteé nærmere. Prima sequentem hone- 
stum est in secundis tertiisque consistere. — ©fulbe en 
Slffonbring foregaae, silbe ben betpbelig letteé, om man 
paa begge ©iber, StealfTolené og fBorgerfloIenS, fnnbe 
fremfh'Ue fPerfonligpeber, til psilfe be, fom b»rte ben ene 
eller anben ©ibe til, fnnbe ffutte ftg, t pvtlfe be fnnbe 
ftnbe fiolbning, fom fnnbe laane ©folerne, tyow tfaer, 
garse, nasnlig for ©fenigmanb, for at pan ffal 
funne forfiaae gorffjelltg^eberne, omtrent er Itgefaa nob# 
senbigt, fom at brage Oraenbferne paa et Vanbfort op 
meb garser.

Ser ftulbe for bet gorfte tun gjored fProse. -D?en 
faafoenge man »ar blot crperimenterenbe, fpnteS bet rigs 
tigfl at fwlbe Urperimentet ubenfor Seroring meb bet 
osrtge ©folesæfen, faakbeé fom bet nu engang »ar orb# 
net og i @ang, og iffe at berooe SBorgerffolen fi'ated;etenS 
ætrffom^eb, faafoenge bet enbnu »ar usif}, om ben ©fole, 
til Sebfte for psilfen ^an ffulbe afjlaaeS, »ar bette Dffer 
soerb eller iffe.

©og biéfe @runbe »are fun af forbigaaenbe 23etpb# 
nmg. ©en sigtigfle @runb »ar ben, fom maa gjoelbe 
ligemeget til enp»er ©tb, at bet iffe fnnbe »aere til gor« 
beel for en ©fole, fom ffulbe pa»e mere enb 9?a»n af 
9?ealffole, at ben bles flillet unber 23e|lprelfe af W?amb af 
blot tbeologiff ©annelfe. »Sfaar man tager ^)eiifpn til be 
.»gremffribt, Stealsibenflaberne i be ftbfle 2lar gjort, 
„og Iworlebeé be gorbringer, man gjer tilbem, fora unber#

4
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„»ife ben, ere bievne flrengere, faa vil man neppe ftnbe 
„®runb til at gfore førfte £æreré«@mbebe »eb en ubptbef 
„23or ger ffole til en fPoff fun for tpeologiffe Sanbibater"*).  
©er fpneS at funne »ære ®runb til ^rpgt for, at unge 
Sfiænb, fom fnarere maae regnes til ©etflligpeben enb til 
ben Icerenbe Stanb, og fom fun miblertibigt træbe i Sfole« 
»æfenetS ©fenefte meb ©anfen penoenbt paa bet geiftlige 
i?alb, fom er bereé fDfaal, og til pvilfet be forberebe ftg, 
funbe faene ben $»er for ©folen, fom man maatte onffe 
ftg poé bem, poem man betroer benS Sebelfe; og at byg« 
tige Sfolemcenb »eb ben ©eflemmelfe, at 53eflpreren tillige 
ffulbe »ære Katecpet, funbe blive ubeluffebe fra en ^5oft, for 
poilfen be fremfor SInbre maatte funne egne ftg.

Stigtigpeben af btéfe SBemærfninger »il i SUmtnbelig« 
peb neppe blipe beffribt. Smiblertib er ber meb £>enfpn 
til 9?afffo» en Semcerfning at tilføie. Erfaring par ftab« 
fceflet, at $c»ebgfenflanben for Unberottbningen i ben bor« 
gerlige Stealffole, iffe er, eller fan blioe, be faafalbte 9?eal« 
»ibenffaber, men Sprogene, ©et fan iffe let »ære anoer« 
febeé i en ISpe, poié fornemfte æelftanbsfilbe er og maa 
bli»e fjanbelen. Unberotiéning i •Jlaturoibenffaberne, fom 
ben fan gi»es i borgerlige fRealffoler, efter en iffe flreng 
»ibenffabelig ©ietpobe, fan brugeé fom alminbeligt ©an« 
nelfeémtbbel, men iffe let faetteå i §orbinbelfe meb noget 
færeget praftiff Siosøtemeb. æeftemme goræfbre en Son 
til Stuberingerne, eller til ^anbelen — og bertil beflem« 
meé omtrent £al»belen af Sfolené ©ifciple**)  — ba 
bli»er bet af 23igtigpeb for bem, at pan tiblig begpnber

*) „Dprcttclfen af en borgerlig Dlealflole" o. f. ». S. 26.
”) <See ovenfor ©ibe 15.
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Vaa Sprogene, ffær bff og Ungelff. Sunbffab og gær« 
bigpeb Verf vil vare pam til Slnbefaling, giøreø til æetin« 
gelfe for panø Slntagelfe, lomme pam til £>jalp unber 
panø pibere Ubbannelfe og gremftraben. 2J?en pvilfen 
SBefiemmelfe goralbre enb maatte pave meb bereø æorn, 
pvor be enb maatte pave betænk at anbringe bem fom 
Særlinge, om be enb agtebe at fenbe bem til ben polptetp« 
niffe £)øifToIe, ril ber iffe blive (Spørgømaal om, eller 
blive taget ^enfpn til, om be pave fhtnbffab t fftafum« 
benffaberne eller iffe. SJfan maa af gorcelbre, fom iffe 
fiaøe 9?aab til at førge for bereø ®ornø Dplarelfe lan« 
gere enb til bereø 14be Siar, iffe forlange, at be, i flaner 
for bereø gremtib, ffulle gaae ub over bet, fom ligger 
narmeft, eller tage ©enfpn til Silftanbe og gorpolb, fom 
enbnu iffe ere til, til en Slib, ba til Ur. gabrifer og 2)?a« 
nufacturer ffulbe være alminbeligere, enb nit, pertillanbø. 
SD?en er bet faa, at be faafalbte realifliffe gag veb Unber: 
vtiøningen t en borgerlig 9?ealffole trabe tilbage, faa vil 
ber iffe faa meget veb SSalget af førfte, fom af anben 
Varer, ber ogfaa ffal pave acabemifl ©annelfe, blive 
Spørgømaal om Kunbffab og Varer«2)pgtigpeb beri. Dg 
er bet fornemlig jfunbffab t Sprogene, pvorpaa ber maa 
feeø veb æalget af førfle Varer, ba feeø bet iffe, efterfom 
^^ilologer af gag neppe ville føge Slnfattelfe veb borger, 
lige 9tealffoler, ^oø pvilfen iUaøfe af Stubercnbe man t 
2llminbelig£eb fnarere ffulbe funne vente at ftnbe Øvelfe i 
at unbervife bert, enb poø Slpeøloger, ber ppppigere enb 
anbre nobfageø til veb informationer at føge gortjenefle.

£et turbe maaffee ogfaa forventeø, at, fffønbt veb 
®ated)et«Umbeberø SSefattelfe i Sllminbeligpeb tffun be Sin« 
fogenbeø veb Uramen gobtgforte ©ueligpeb og SJarbtgpeb 

4* 
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ti! geifitigt (Smbebe femmer i ^Befragtning, alligevel veb 
faabanne ^'atedjet^mbeber, meb ^vilfe IBeflvrelfen af en 
pøiere IBorgerffoIe, eller en borgerlig Stealffole er forbun*  
bet, fortrinligt Senfvn vilbe blive taget til gærbigfteb og 
dpgtigpeb i Scererfaget, og at bet, veb SBefjenbtgforelfen 
af æacancen, ubtrpffelig blev benmiet, at Slnf øgning er, 
uben at være forfi;nebe meb æibnebbprb besangaaenbe, 
iffe vilbe fomme i ^Betragtning.

Uagtet bet iffe er veb forøgebe ^engeinbtægter alene, 
man fan ftffre en SfoleS §remtib, eller efter Antallet af 
Særere og iflaøfer, man ffal bebømme bens 25irffom^eb, 
faa vil bet bog moaffee, Sagen betragtet i Sllminbeligbeb, inb*  
rømmeS, at ber er 9limeltgbeb for, at ber vi! funne ub« 
retteø mere til en bebre UnberviiSningé gremme meb en 
borgerlig Diealffole, eller bøiere IBorgerflole for drengebørn 
meb 4 ^laéfer og 4 Særere, tvenbe af acabemift og 
tvenbe af feminarifliff danneffe, meb en Søn af rcfvective 
700 9lbb., 400 9ibb., 300 9lbb. og 250 3lbb., om enb 
gørftefærer og æeflprer er en 2)?anb af tpeologiff dan*  
nelfe, og flaaer unber en Slutoritet, unber pvtlfen pan iffe 
fan tjene ftg frem uben at træbe ub af fin Særervirffom*  
peb, enb meb en Stole meb 3 Slasfer og 3 Særere, meb 
en Søn af refpective 700 fRbb., 300 9ibb. og 250 9ibb., 
om enb SBeftpreren af §<>0 er Sfolemanb og ftaaer unber 
en Autoritet, unber pvilfen pan fan vente at flige til be 
pøiefle og bebfl lonnebe hofter.

der blev, fom ovenfor bemcerfet, mebbeelt be ftbfle 
Sloeéfilbffe Stamber en Slongelig SBefjenbtgførelfe*),  ifølge 
pvilfen kancelliets Dverbeflprelfe iffun ffal omfatte be 

*) ©ee ©trøibcrtibenbe ©. IX.



53

communalé ©foler, gri|Mer og Sorgerffoler, ber enten 
ganffe eller tilbeds beflaae »eb Signtng paa SommutienP 
Seboere, ^vorimob be øvrige offentlige ©foler, ber fjave 
potere Unberviisning til ©fenflanb, pvab enten be beftaae 
veb færegne bertil Anlagte gonbé eller tillige veb et, een« 
gang for alle færligt beftemt, aarligt Sibrag af vebfommenbe 
kommune, ff'ulle henlægges unber Sirectionen for tlniver« 
fitetet og be leerbe ©foler. 3)er (aae t benne Seffenbt« 
gførelfe en Dpfotbring for 9?afffov ©folevcefen til at tage 
unber Dveiveielfe, om bet iffe, i Stig^eb meb, ^vab er (Teet 
veb Oprettelfen af en Stealffole i Sorbingborg, maatte 
labe ftg gfore og være tilraabeligt, at give ftg paa 9lea!« 
ffolcné Segne fra ben Ifibtilværenbe Dverbeftprelfe tnb 
unber Xiirectionen for Univerfttetet og be leerbe ©foler*).

♦) £a 3tatRov „borgerlige SRealflote« futt • ;r oprettet til )5rø»c, 
enbnu iffe børte til be begaacnbe ©folcrø Sal, og Sommunenø 
æibrag enbntt iffe var eengang for alle begemt, Var ben for« 
faavibt iffe betler enbnu inbbefattet i nogen af be i ben fon,« 
gelige fØcfjenbtgjørelfe angivne Stlaøfer, og maatte bet gaac 
Scminiefioncn frit for, i fit blnbragenbe, efterfom ©mgænbig« 
beberne fpnteø at titraabc bet, at gemme for bet ene eller 
anbct Alternativ. — Sevrigt fpneø ber at funne ftgeø atgil« 
ligt imob bet princip, vco ©folcrø Snbbcling og gorbeling 
at bente Snbtelingøgrunben fra ben Dmgcenbigbcb, om Som« 
munenø ®ibrag er een @ang for alle begemt eller iffe begemt. 
Større og mere vclpavenbe Sommuner, fom 2larbuuø, bebove 
iffe at frpgte faamegct for at tage en „bøicre æorgergole," 
uben nærmere Scbemmelfe af, b»ab ber gal rcgucø til benø 
gornøbenbebcr, meb paa Sommunenø aarltge ©folebubget; 
©folen »il, benø ©torrelfe og Setpbeligbeb uagtet, vebblive 
at gaae unber bet kongelige ©anffe Sanccllie, og (Bpenø ftate« 
cbet Vil, til ®ebftc for ben "boicre" Unberviisning, funne unb« 
brageø ben øvrige Sorgergole. ®n minbre Sommunc, fom
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Serveb »ilte, efter 9?tme!fg^eb, nøgle of be Slnfer, fom 
ovenfor ere fremforte mob ben 9J?aabe, pvorpaa SBefiprel« 
fen af Sorgerffolevæfenet er inbrettet, falbe bort, og Ub* 
ftgt aabneø til, at erhverve Sfafffov kommune en fRet, 
paa ^vilfen iffe uben @runb Iceggeø SSægt, fom af San; 
cellict er nægtet, men af Univerfitetøbirectionen tiljlaaet, 
nemlig ^nbftillingøret veb SBefættelfen af lehtge Særerpofter. 
fWen faa frijlenbe enb benne Ubftgt var, vovebe @ommi& 
ftonen bog iffe herefter alene at foranbre 9?oget i fin ®e= 
flutning. ^afffov ffiealffole ffulbe ba, iffebetfor fom piotil 
at inbtage en flabø blanbt »borgerlige« ©foler, og at 
funne benytte ftg ttlbeelø af feminartflifl bannere Særere, 
træbe frem i Siaeffen af vibenffabelige ©foler, hvor, forfaa« 
vibt stavnet i bet £>ele ffal ^ave nogen 33etptming, Unber* 
visningen maa giveø veb £>jælp af vibenffabeligt bannebe 
Særere, ©tiller man ftg fDfaalet, man par fat ftg, potere, 
maa man famtibig bermeb forge for, at ^rafterne, pvor* 
veb SJiaalet ffal naaeø, i §ørpolt> hertil forøges. -Ken 
langt fra, at 9iafffov borgerlige Stealffole veb benne §renv 
ahrpffen af Tiaalet vanbt i oeconomtff $enfeenhe, tabte

Slatflov, ber iffe uben et Siiflub, font bet, bet tilfalbt benne 
Sommune efter ben tarbeStole, og meb bet cnbba vanpeligt, 
fan Vebligcpolbe en "poiere Sorgerffolc", en »borgerlig 3teal= 
ffolC", maa finbe Sctamfeligbebcr veb at optage en faaban 
©tole paa bet contmunale æubgct, meb minbre ben binbeø 
til et Slormalreglement: ©tolen vil, fin Sibenpeb og minbre 
Setpbeligpeb uagtet, tomme til at ftaae unber ©irectionen for 
Univerfitctet og be lærbe Stoler, og bet vil vare kommunen, 
uagtet ben langt mere, enb be Porre Sommuncr, funbe trænge 
til en faaban ^>jætp, formeent, at anvenbc Jtateepeten fil 33ebRe 
for ben „høiere" Unbcrviiøning.
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ten enbog, »eb at træbe ub af gorbinbelfe meb borger« 
flfolevæfenet, ben enefle Ubftgt, [om enbnu »ar tilbage, tit, 
»eb gorentng af be(lprer«^ojien og ®atec^et«Smbebet, at 
forege fine fparfomt tilmaalte Snbtægter. ®n ©fole, »eb 
b»ilfen tffun førfte Særer er nogenlebeé antageligt aflagt, mebené 
ben Von, ber bpbeS be toenbe øvrige Særere, iffe er ftørre, 
enb b»ab bebre Særere af feminariftift Dannelfe maae funne 
gjøre gorbring paa, tw bet altfaa, herefter at bomme, 
poø mere enb halvparten af Saererpcrfonafet, maa lomme 
til at mangle paa tilfiræffelig »ibenffabelig Dannelfe og 
Dpgtig^eb, »il fun paa en utilfrebéflillenbe SJtaabe forf»are 
9Ja»net af en »ibenffabelig ©fole.

Det er »anffeligt at fremftille en almeengplbig Snegel, 
b»or ©torrelfer af faa ueensartet beffaffenfteb (tulle fara« 
menligneS og af»eie3 mob ^inanben, fom Sorbeten af en 
foranbret Doerbeflprelfe og en forøget Snbtægt af en 400 
å 500 9tbb. og bteningerne berom funne »ære beelte. 
Crfter Sommiéftonené @fjøn om, Iwab Stafftoo borgerlige 
fRealffole nærmefl trængte til, fora Dverocegten paa ben 
©ibe, fom tilbøb ben mere materielle binbing. Den tog, 
t betragtning af Dmflænbigbeberne, iffe i betænfning at 
foretræffe ben „borgerlige" ©fole raeb 4 Særere og 4 
Slasfer for ben „»ibenftabelige" meb 3 Scerere og 3 Sflaé« 
fer. Dg ba ber iffe i jurieifl ^cnfeenbe fpnteé at »ære 
9?oget, fom lob befrygte, at flanen til en faaban ©fole 
ffulbe blive forfaflet, og borgerrepræfentationen ffjenfebe 
ben ftt bifalb, befluttebe man at tnbflitte ben til bet Songl. 
Danffe Sancellieb Slpprobation.

Unber 11 januar 1817 inbgif Sommisftønen meb 
et Slnbragenbe, fom gif ub paa, at ben bibtil interimiftifl 
approberebe fpian til en borgerlig Stealffole i Stafffov 
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befinittvt maatte approberet, bog meb nogle goranbringer, 
^voriblanbt, at ber ffulbe tilføieb en 4be Ulaéfe og 4be 
Scerer, og Seflprerpoflen overbrageS Sfate^eten. Stilige 
optog man en IBeftcmmelfe fra ben førfle Snbftilling, fom 
t Sancellieté interimifliffe Slpprobation var blevet fireget, 
ben, at Satec^eten ffulbe pave Sæbe t Sfølecommiøftonen. 
©et overorbnebe gor^olb, pvori fan fom æeftprer fom til 
at flaae til be øvrige Særere veb fRealffolen, fpntet at til« 
raabe bet. ©et vilbe funne ffee, at Sommtøftonen, veb i 
paafommenbc Silfælbe, efter gorlangenbe af be anbre Sæ* 
rere, at gjore ftn overorbnebe Stilling til Seflpreren gjceb 
bcnbe, funbe fomme til at fatte litam neb i ftlaøfe meb be 
øvrige Særere og lamme Itam i Ubøvelfen af ben, pam 
tillagte, Slagt til at pave Silfpn meb bem. Sian vilbe 
gføre ftg for flore gercflillinget om ben Slagt og Slpm 
bt'gpeb, i Sraft af pvilfen Sfolevæfenet i en minbre Sjøb# 
ftab beftpreé, naar man troebe, at ben funbe beleé i 4 
©ele, og at ber funbe ffjelneé mellem 4 Srin og ©råber 
beri, forfl ©ifciplene, fom ingen Slagt og SWpnbigpeb 
pave, og over bvem Sårerne pave at ftge, bernæfl Sårerne, 
over pvem Seflpreren par at ftge, bernceil Seflpreren, 
over hvem Sømmiéftoneti par at ftge, og enbeltg ©om« 
miøftonen, over pvilfen ©ircctionen, ben førfle egentlige 
pefiprcnbe Autoritet, far af ftge, uben at gorffjellen blev 
albeleé ufjenbelig, at ben flint gjennemførte Suborbtna= 
tionøsDrben viifle fig i ftn Sntetfigenlteb. $vab ber ffal 
tillægges fBeflpreren i Slagt og Slpnbigpeb, maa tageS 
et Stebs fra, og bet bliver ba nærmeft fra Sommiøftouen. 
©enne maa ogfaa uben gare for, at Soget ffal tabes 
berveb, funne bringe bette £ffer af fin Slpnbigpeb, og 
labe fit Silfpn meb Seftpreren tnbffrcenfe ftg til, ^vab 
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Vigemanb t faa ^enfeenbe funne tillabe ftg mob boer anbre, 
naar blot Seftpreren berveb funbe blive ubruftet meb 
W?agt til paa felve ©tebet at gjore ©tlfpnet gfalbenbe 
efter betb bele Setpbntng. Vigelebes viloe ©ilfpnet meb 
Sorgerffolen funne foreé paa en mere benftgtéfvarenbe 
fDiaabe, naar et tilfpnbavenbe fWeblein af Qtommtéftonen, 
en ©lagø Snfpecteur, bagltg var i bet Wfinbfle een Xime 
tiljlcbe i ©folen, enb naar bet, fom btbtil, tnbffranfcbe ftg 
til et fl^g^'gt, ofte afbrpbenbe og forflprrenbe Seføg 
llbe ©ag eller ffelbnere.

Unber 13be Slpril 1817 fulgte Sancellieté 9Tefo!utton: 
»3 bvor vel bet anfaaes for benftgtsmaéfigt, at Sfealffo# 
„len funbe forøges meb en 4be fHasfe og 4be Varer, 
„famt at Varernes Von funbe forbøieé overcenø|lemmenbe 
„meb Sømmtsftonené gorflag, funbe ben tnbfcnbte 
„fpian, forfaavibt famme var bygget paa, at 
„Sated)et#@mbebet ffulbe forenes mebgorftam 
„berpoften for SJealffolen, bog iffe approberes. 
„Da bet ber^oø anfaaeS for minbre rigtigt at tage befint# 
„tiv Sefiemmelfe t £enfeenbe til fUealffolend Drganifation, 
„forinben en fpian til Drbningen af bele SpenS ©foleva? 
„fen funbe forelægges, maatte bet inbtil vtbere bave fit 
„^•orblivenbe vcb ffiealffolenb bavoerenbe tnterimifliffe Dr? 
„ganifation, unbtagen forfaavibt kommunen maatte vare 
»villig til at tilftaae 2ben og 3bie Varer et pasfenbe Von? 
„ningétiliag; b”01^ bet blev paalagt Sommlsftonen at 
„mbfomme meb fuloftanbigt gorflag til Dmorganifation 
„af Spcnd ©folevafen." — 2lf 9tefolutionené §orm ffføn? 
»ned, at ©foletirectionen t fin Setanfning maa 
fluttet ftg til, b'-'ab af Sommisfionen var inbftillet og af 
Goramunalbejtprelfen anbefalet. 21t bet maatte vare rig? 
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tigt, at ubfatte at tage beftnitiv ©efiemmelfe om en Seel 
af Sfolevæfenet, jRealffoIen, inbtil bet pele maatte funne 
orbnes, er en ©emærfntng, fom, ifar fra et blot abmini* 
jlrativt Stanbpunft, let tilbpber ftg, pviø DTigtigpeb fyneé 
tnblpfenbe, og fom ogfaa i (JommiøftonenS Snbftitling af 
22be 3an. 1844, blanbt ®?ere, blev gjort gjælbenbe fom 
@runb til at begjere gorlængelfe. ©len bet er fun ogfaa 
i gorbinbelfe meb anbre ®runbe, og forfaavibt Dmflæn« 
bfgpeberne tøvrigt maatte tilraabe Ubfoettelfe, at benne ©e* 
mærfning fom faaban fan gjoreø gjælbenbe. Uben benne 
gorbinbelfe fpneø ben at berøe paa en gorubfætning, pviø 
Oligtigpeb maa betvivleø, ben nemlig, at ben enbelige 2lf* 
gjorelfe af, om ber ffulbe være en 9lealffole eller iffe, 
alene beroer paa vebfommenbe Slutoriteter. Slngaaenbe be 
øvrige Sele af ©orgcrfTolevæfenet, faavibt Sfoletvangen 
firceffer fig, og Snbtægterne tilveiebringeø vet Sfattepaa* 
ligning, fan Slfgjørelfe paa vebfommenbe Steber, pvor 
©lagten ftnbeø, traffes; tpi veb ^jcdp af ©lulfter fan 
man bringe ©ornene til at føge ©fole, og veb Ubpantning 
ffaffe be fornøbne ©libier, og pvor begge Sele ftnbeø, 
par man, pvab bepøveø, for at en ®fole fan blive oprets 
tet og inbrettet. ©len til en Stealffole fan man iffe tvinge 
©ørnene; og paa omtrent halvparten af benø 3nbtægter 
(per i ©afftov Sele), Sfolepengene, bliver, naar ©ør* 
nene ubebltve, Ubpantningøretten albeleø uanvenbeltg; og 
berøvet ©libier til at ffaffe bet fornøbne ©ørneantal og be 
tilftræffelige Snbtægter tilveie, er pvilfenfompclft Slutoritct 
uben ©lagt til at afgjøre eller foretage SRoget. 3 bel 
man befluttebe ftg til at gjore et g or føg meb en borger* 
lig OfealfTole, penvenbte man ftg til ben almtnbelige ©le* 
ning, og inbrømmebe ben bervcb tillige, at ben var t ©e«
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fibbelfe af ben ©lagt, man iffe felv pavbe, fif af afgjøre 
bet tvivlfomme ©pørgømaal. ©en alminbeltge ©lening 
Var nu »tflnof afgjort ©pørgémaalet, og bet, taffebe være 
be ©lamb, veb pviø ©eftrcebelfer bet Ipffebeb, til gorbeel 
for ©folen. ©len man maatte faare libet fjenbe til ben 
alminbeltge ©lening, om man iffe vibfte, at ben fan for« 
anbre ftg, meb @runb og ubcn ®runb. $vié be Straf« 
ter, til trempel, fom pavbe arbeibet for ©folen, pavbe 
ftillet ftg i et eller anbet ^rivatforetagenbeé ©fenejle, og 
arbeibet imob ©folen; pvié paa ®runb beraf, eller af 
anbre Ørunbe, eller uben al @runb, ben alminbeltge ©le« 
ning pavbe begpnbt at venbe ftg; pviø ©ifcipelantallet, 
fom bet var taget til, faalebeé igfen »ar begpnbt at tage 
af, og Snbtcrgterne at forminbffe ftg, faa S’lt efterpaemben 
»ar blevet ligefaa tvivlfomt, fom bet »av ; IBegpnbelfen, 
mon ba en beft'nitiv SBeftemmelfe vilbe funne afgjøre ©o« 
get? ©et øvrige Sfolevcefen vil, uagtet flaner bertil 
forub Iceggeé og approberes, bog iffe fulbfomment funne 
orbneé, forenb bet, »eb inbtræbenbe æacauce, engang faaer 
frie fjeenber til at biéponcre over alle fine ©Itblcr. §or 
at fnytte Slfgjørelfen af ©pørgømaalet om ©ealffolen til 
et faa ubeflemt, albeleé tilfalbigt ©ibøpunft, fom en 23a« 
canceé Snbtrceben, maa man enten overfee, pvor betinget, 
af pbre ©mftcenbigpeber afpængig, en faaban ©ealffoleø 
©ilværelfe er i en mtnbre, i bet £ele iffe velpavenbe 
kommune, faalænge be Snbtocgter, man fan ftffre ben, 
fun beløbe ftg til i bet £ele 750 ©bb. aarlig*),  eller 

*) Te efter ben lærbe ©fole tilfalbnc TOblcr funne i @jennem> 
fnit, efter 10 Staré ©æbeprifer inbtil 1838, iffe anflaaeé til 
mere enb 583 3lbb. 1 W. 6 p, ©ee „Dprcttelfen af en 
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ogjaa maa man hitroe ftg en 9)?agtfulbfommenbeb, hvoraf 
man t æirfelig^eben iffe er i SBeftbbelfe. Dg ba, efter 
bet af Sommioftonen inbgivne gorflag, bet almmbelige 
©folcvafend 23fbrag til Siealffolen ffulbe faft befiemmes 
efter ©runbfætninger; ^vié V3i(lig^eb, itben £>enfyn til ben 
øvrige UnbermtøningS farlige 5nbretmng, fan fffønnes, 
faa fpnted ber faalebeé at være een vafentlig @runb minbre 
til, at ubfatte Slfgjorclfen af Sfealffoleng ©ffebne til en 
gtemtib, fotn Stigen fjenber. Jpvorlfbet man veeb, pvab 
Siben bringer, berom blev man, om bet ffulbe være gaaet 
ab ©lemme, efter iffe mange Dages forløb minbet.

ffiogle Dage efterat Sancelliefå fRefolution af 13be 
SIprtl var inblobet, blev ©folens inbtilbavarenbe SBefhjrer 
falbet til ©eflprer for Sorbingborg fRealffole. SUlerebe 
tibligere l;avbe ©folen infilet fin Slnbenlcerer, bor var 
falbet til ilafrevet i 9?afffov. De tvenbe Særere, fom vare 
tilbage, og fotn man, pvts bereé Von, overeenéflemmcnbe 
mob pvab i Siefolutionen var anfybet, for^øtebeé, ogfaa 
funbe vente at be^olbe, vare begge Scminartfler. Dm 
bet nu enb var IpffetS, at faae forpe Sareré ^ofl tuben 
faa fort grifl igjen befat, at ©folen iffe fom til at libe 
veb for langvarig æacance, og faa gobt befat, at bet iffe 
blev føleligt, ^vab man pavbe tabt veb SByttet, faa er bet 
bog inblpfenbe, at ben „status quo", fom ifølge bet ^øie 
kollegiums 9tefolutiou frembeles ffulbe bevares, iffe mere 
var til, og iffe mere funbe bevares; tin i eet vafentligt 
^unft var ©folen, affeet fra Varernes ^erfonligpebcr, 
allerebe .unbergaaet goratibring til bet fRingere: gor£ol&et

borgerlig Dtealffote" ©. 6. SonmnmcnS aarlige Silffub blev 
veb Dlcfolution af 3bte 2lprit 1844 beflemt til 15(1 Slbb.
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mellem acabemiff og feminarifliff bannebe Vævere, fom tib« 
ligere, i ^røvetiben, pa»be »æret font 2 : 1, »nr nu 
ble»et, og maatte fra nu af blioe fom 1 : 2, faa ©folen, 
meb ^enfpn berfil, 3ntet pa»be forub for en alminbelig 
©orgerffole, men fnarere (lob tilbage berfor, efterfom ber 
»eb IBorgerfitolen i 2l!mtnbeltgpeb fan gi»eé alle Varerne 
faft Slnfattelfe, cg gt»eb førfte Varer, ft'atecpeten, (tffer 
Ubftgt ti! ©eforbring, mebené ber, faalange ben inferimi« 
ftiffe ©t’Ijlanb »arebe, iffe funbe gioes Varerne »eb ben 
borgerlige fRealffole Ubftgt til noget af btøfeø @ober. — 
©et laae, fom tibligere bemarfct, iffe t 9?ogené fpian, at 
tQafffo», efter i mange Siar at ^a»e pa»t een SorgerfIøle, 
ffulbe pa»e tre faabanne ©foler; aUigeoel fteete bet, at 
fBpen, om enb fun interimiflifT, ftf, p»ab Stigen pa»be tit 
tanft ben. ©er »ar »el et peller 9?ogen, t p»ié fflan 
bet laae, at Steifffoo borgerlige fRealffole, efter t 6 2lar, 
for en ©eel »eb laante ^jalpemibler, at »are bragt 
fremab, og for p»ert gremffribt, ben gjorbe, efter Vctligpeb 
at »are ub»ibet og bebre forfpnet meb Varere, nu, ba 
ben fpnteé ®?aalet nar, men inben ben pa»be naaet bet, 
ffulbe berøoeb btéfe ©jalpemitler, libe gorringelfc i fil 
Varerperfonale, og bcrpaa trabe inb paa enbnu et trebie 
$5rø»etiben3 Stabium, for poilfet ber enb iffe funbe fattet 
beftemt ©ranbfe. Sllligeoel befanbt ©folen, efter ©ilenbe« 
bringelfen af be 6 SlarP gorpanblinger, ftg før Øiebliffet 
i en ©tlflanb, at man maatte ftge: bertil fom bet, om 
enb Sngen egentlig »ilbe bet, eller engang tanfte berpaa.

£>»ab t fangere ©tb meb SWøie er »unbet, fan t for« 
tere ©tb uben VJiote »are tabt. §or at bette iffe ffulbe 
blive ©tlfalbe per, inbgif Sommiøfloneu unber 6te W?at 
meb en unberbanigft goreftilling, poori narmere opløftes, 
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i pvilfen mislig Stilling Stolen, paa @runb af Dinjtøn* 
bigpeberne, for ^iebliffet befanbt ftg, og anpolbteø om, at 
bet, i betragtning beraf, maatte tillabeø, at ben af Som* 
miéftonen i Snbftiding af Ilte Sanuar foreflaaebe Drb* 
ning af Stealftolené Slnltggenber, fom bet pote kollegium 
pavbe nægtet fin SIpprobation, alligevel inbtil vibere in* 
terimiftiff, forfaavibt bet var gjorligt, maatte blive fulgt. 
Unber 8be 3unt fulgte herefter bet pote Sotlegiumø 3te* 
folution, pvorveb bet af Sommisfionen tibligere inbgivne 
gorflag bifalbteé, bog fun fom en albeleé interimiftiff gor« 
anftaltning, inbtil en beftnitiv f)5lan for pele byens Stole* 
vcrfen funbe blive approberet og iværffat og berpos meb 
ben -Kobiftcation, at ber, ligefom tibligere, blev nægtet 
Katecpeten Stemme og Sæbe i Sfolccommiøftonen.

beretningen om ben borgerlige Stealffole cg be gor* 
panblinger, fom om ben pave været førte, er permeb 
bragt til Grube. Ser ftaaer fun tilbage, at tilfoie nogle 
bemærfninger til gorflaring af og gorfvar for nogle 
ovenfor i gorbtgaaenbe løfeligen penfaftebe gjttringer af 
bhsnøie meb ben biaabe, pvorpaa Kjobftacffolevæfeneté 
befiprelfe i bet f)ele er fammenfat og inbrettet.

Som befjenbt, er Silfpnet meb borgerffolevcefenet 
overbraget Sfolecommiøfumerne. Gommisfionerne ftaae 
unber Sfolebireetionerne, ber beflaae af Slmtmanben og 
Siflricteté ^rovjl. 3 vigtigere 2lnbragenbcr, tfcet forfaa* 
vibt be berøre Sfolevæfenetø Ceconomi, inbpcnteé borger* 
repreefentationerneé (Jrflæring. Cverbejlprelfen fører bet 
Kongelige Sanfle Eaueelli, fom bog, i vigtigere Sager, 
iffe afgiver Dlefolution, uben at pave inbpentet vebfommenbe 
biffopø Srflæring. Ser fan faalebeø iffe i noget betpbe* 
ligere Slnliggenbe fattet bejlutning, uben at 5 forffjellige 



63

Slutoritetef, pvoraf nogle ere temmelig fammenfatte, boer 
for (Tg afgive Sifon berover. ©irectionen, til pvilfen alle 
SInbragenber fra ©iflrictefå kontmisfioner tnbgtveé, par 
umibbelbar Snbftilling til kancelliet, og inbtager forfaavibt 
ben overfie TlabtS t be provinbftale Slutoriteteré 9?<xffe. 
Tlen ba Siffoppen, pvfé Tlening af kancelliet fæbvanlig 
forporeé, porer til Stiftefå ©vrigpeb, mebeifå ©ireettonenø 
Tleblemmer fun pore til Slmteté og ©iflrictefå Øvrigpeb, 
maa æiffoppen agteé for ben overfie provinbftale Slutoritet 
i ©folefager, ©ertil fvarer imiblertib fun libet ben 
Stilling, pan inbtager i ^rovintfen. £>an er egentlig iffe 
fil for Trovinbfen, ber iffe igjennem pam mobtager files 
gjeriiigø*3tefolutioner Sfolefager vebfommenbe, og iffe til 
pam penvenber ftg meb fine SInbragenber. £>an er til 
for ben poiere Slutoritet, kancelliet, fom iagttager paa 
Stebet, ber ffal inbberelte, pvab pan jinber Tlebbelelfe vær* 
bigf, fom en Otaabgiver, bet i betpbeligere Sager, t paa* 
fommenbe Silfcelbe, fan være tjenligt at pave veb f)aanten. 
^orretningøveien fører pam forbi birecte til Slfgforelfeé* 
ftebet, og Sagerne naae fun til pam ab en Dmvet, fom 
polbt pan kr»9tefibenfå. ©et er iffe blot Slfgjorelfen, fom 
veb benne Senben frem og tilbage, fra Tvovtnbo til £>o* 
vebflab, fra ^ovebflab til 'JJroointø, o. f. v. brageS i 
Vangbrag; men t bet ben poiere Slutoritet, kancelliet, ab* 
ffillenbe trceber tnb mellem be provinbftale Slutoriteter, paa 
ben ene Sibe kommioftonen og ©irectionen, paa ben 
anben Sibe IBiffoppen, oplofeé ben provinbftale fBeflprelfes 
kenpeb i en ©obbeltpeb, og givcé ber Veiligpeb til, at 
Svetybigpeb og llftfferpeb fan fnige fig tnb i gørpanb* 
lingerne. Sil jo flere ^5itnfter man penlægger en Sags 
Slfgjorelfe, og jo mere matt polber bem i Slffonbrittg fra 
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pseranbre, bes fnarere maa Uoispeb tomme tit at fræse 
teroser. So minbre Sammenpæng og Sammenpolb ber 
ftnbeø i æeflprelfen, bes lettere sore Dmftænbig« 
peberne op, faa beres Sal bliver legio, og bereé Stagt 
[tørre, enb at mange Stænbø gorftanb fan bejlaae bertmob.

Sjøbftæbcrneé Sirfer ere penlagte unber ©irectionen 
for be offentlige Stiftelfer i Stiftet, ber banneé Stiftamt« 
manb og Siffop. Sjøbftæberne påse ogfaa bereP, fra Van« 
beté forffjelltge, gatttgvcefené«X>irection. ©er fpneé at seere 
ligefaa megen, om iffe mere, @runb til at affonbre 2?e« 
ftprelfen af Sjobjlæberneé fra Seftprelfen af Vantete 
Sfolesæfett, og at oserbrage ben til Stiftsøsrigpeben. 
Som ©eftyretfen nu er orbnet, penpore Sjøbftceberne, efter 
berep geograppiffe IBcIiggenpeb, unber famme ©irection, 
fom Vanbbfflricterne, psort be ligge, ©erseb er bet UeenP« 
artebe fammenlagt, og bet (fenøartebe abffilt. Sjøbfloe« 
betneP Sfolesæfen et meb $enfpn til Dpgaoen, bet par 
at løfe, og æanffeligpeberne, bet par af befjeempe, scefent« 
ligt forffjelltgt fra Vantets, ©et inbbefatter i fig forffjellig« 
artebe ©ententer, æblere og uceblere, og bert Spire til 
©jæring og Sescrgelfe, mebené Vanbetø Sfolesæfen be« 
ftnbcr ftg i en Ubesægcligpebø«Stanb, føm pibrører iffe 
fra ftørre ^langel paa Vis, i bet Siinbfte iffe berfra 
alene, men fra ftørre (Eensforinigpeb i aanbelige gornøben« 
peber. Dg om enb seb ftigenbe æelftanb, og bermeb 
tillige tiltagenbe gorffjeUigpeb f gormuePomftanbigpeber, 
forfffedige aanbelige gornøbenpeber ogfaa paa Vanbet ffulbe 
blioe følelige, og ©rang til en uboibet Ungboméunbersité« 
ning ogfaa ber gjøre ftg gjælbenbe, faa sil bog en rigtig 
æurbering af gorpolbene ftffert lære Vanbboen, iffe paa 
egen £>aanb og for egen Stegning at føge fenne ©rang 
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afhjulpet, men at ftutte ftg til ^jobftaben, meb pvilfen pan, 
t bette Slnliggenbe, for en ftor Deel fan pave, og berfor 
og bor pave fædebé <Sag. Deconomtflfe Jpenfpn forbpbe 
at tcenfe paa, paa Sanbet at oprette pøfere Stoler, fom 
for be mere velpavenbe af beta Seboere ffulbe være bet 
Samme, fom „pøicre Sorgerffoler" for itjobfiabbeboeren. 
9?aar t en fl’føbflabcommune, fom 9?afffov, pvor Selflanb 
og Dannelfe, be tvenbe Setingelfer for potere ©folers 
ftlor, ftnbeb mere fammentrængt enb i Vanbcommunerne, 
en borgerlig EKealffole vanffeltgt fan beftaae, ffjønbt ber 
til famme er givet en ©folebpgning cg en aarlig 3nb*  
tægt af 600 9lbb., faa vil en lignenbe Slnftalt for Sanbet 
og paaSanbet iffe funne beftaae uben bet bobbelte Silffub; 
og ben vilbe, for faa ftort et Offer, iffe funne pbe Slnbet 
og Scbre, enb pvab Kjob|laben par at bpbe. Gr bet en 
alminbelig, bebre Dautielfe, fom ben fan bibringeé Sørn 
til en Sliber af 14 Siar, man foger, ba maa ben i £oveb, 
fagen blive ben famme, pvab enten gorælbrene boe paa 
Vanbet eller i ftjobjlaben, ere Sonber eller Sorgere. Dg 
er bet, man foger, at finbe i ftiobftaben, ba penteé bet 
meb minbjl Uleiligpeb og Sefoftning berfra. Vanbbo par 
nærmere til fijobftab enb til anben Vanbbo, om ben førfle 
enb ligger i ben bobbelte Slfftanb*).

*) UnbcrviténingSanilaltcr, fom £>øiffolen i SRøbbing, ere, font 
Stavnet giver tiltjenbe, af en anben Slatur. Unberviténingen 
er ber beregnet paa Særlinge, font ere ube over Sorneaarene. 
©tolen felv er fun opflaaet paa @runb af en gorftprrelfc af 
bet naturlige gorpolb mellem ?anb og fljøbflab, i bet ben i 
©leøvigé Æjøbftøber prrffenbe, ©an(W;eben fjenbtlige, Spbflbeb, 
gjor bet umuligt for ben banffe Sanbbefoltning t fin ©træben 
efter bebre ©annelfe, uben at opgive ftn Slationalitet, at flutte 
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Som bet Ueenéartebe, efter ten nærsærenbe Snbbeling, 
er forenet, fanlebeé er tet Senøartebe abfplittet. Stjob« 
ftøbcrneé Sfolesoefen, ber, gorffjel t Sterrelfe uagtet, 
overalt er af eené Statur, er penlagt unber faa mange 
forffjellige ©irectioner, at, abffilltge Stcber, prer Kfebftab 
par ftn ©irection. Sjcellanbs 17 &fob|teber — fijoben= 
pasn tffe regnet meb — penpore, meb $enfpn til Sfolc; 
væfen, unber 13 forffjelltge ©irectioner. ©et er tffe ufanb« 
fpnligt, at ber blanbt faa mange forffjellige SBeflprelfer 
funne gjore ftg meget forffjelltge Steninger om famme 
©ing gjælbenbe, og iffe utænfefigt, at ligeartebe ©fole« 
sæfenofager, forbi be erpeberebeé ab forffjelltge SSeie, 
gjennem forffjelltge ©irectioner, og ber blese forffjelligt 
opfattebe, bepanblebe og fremftillebe, funbe faae forffjelltgt 
Ubfalb. ©et er vel et peller overalt, bet er ©ilfeelbe, 
fom i bet ©iftrict, hvortil 9iafffos porer, at bet geiftlige 
fDfeblein af ©irectionen fels t flere Siar par såret ^ateepet 
og forfie Satrer seb Sorgerffolen i ben ®job|tab, psté 
Sfolescefen fetiere er bleset unberlagt panø Sejiprelfe, og 
seb egen Srfartng er bleset inbsiet i bet DJieget, font 
pemmenbe og fretninenbe fan påse 3nbfh;belfe paa, psab 
ber forpanbleø. ælan beposer iffe at seere inbtaget for 
itjobjlaben og imob Vanbet, for i Sllminbeligpeb at ftnbe, 
at ber i ©ingen fels iffe ligger nogen @runb til at (lille 
jtjøbflæberneø Sfolesæfen enten peelt eller palst unber 
prosmbftal ©serbeflprelfe af Sanbébpgeiftlige.

(tg tit benne. — 2lf ptiab osenfør, ©. 15, er anført, sil feeø, 
at (Rafftos borgerlige Slcalflole føgeø af iffe faae (Børn af 
Sanbboere. ©iren iffe fblai b- 21. fjase mælbt fig til £)p< 
tagelfe iffe minbre enb 4 Sønner af ©elsciere i Slørrepcrreb.
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Søm f)5rovfterneS forretninger, naar Sejlprelfen nf 
Stiftets ibjøbilceberS Sfolevcefen gif over fra bem til 
StiftSøvrigbeben, noget vilbe forminbffeS, faalebeS vilbe 
SBiffopperneS meget forøget. Tin forfaavibt borgerlige 
Stealffoler oprettebeS, maatte bet blive følge, at !8ifttatø« 
titen, for bcreS SSebfommenbe, falbt fammen meb ©ramenS« 
tiben. SørnS gærbig^eb i at lafe t 23og, i at regne t 
£>oveb og paa Tavle, fan man prove, bereS Sfriveboger 
fan man efterfee ligegobt, til bvilfen SlaretS Tib man 
femmer. Ælten bvor Unberviiøningen er tommet ub over 
æegpnbelfesgrunbene, er anlagt efter en ^lan, inbbeelt t 
Surfuø, fom i beftemte Terminer ffulle tilenbebringeS, vilbe 
bet vcere urctteligt at bebømme ben, før Tiben er fommet, 
ba ÆUaalet ffal vare naaet. Tosfer vifer man iffe gjerne 
balvgiort ©jerning; æife begjere iffe at faae ben at fee, 
og bømme, om be fee ben, iffe herefter. Det Slags Tt’lfpn, 
fom føreS bebft, naar man tommer uventet, fan man iffe 
forlange af en iBiffop. 3 ben Tiaaneb, føm var beftemt 
til ©raminas Slfbolbelfe t Stiftets borgerlige Stealffoler, 
maatte IBiffoppen, efter forub at ^ave underrettet 53eb« 
fommenbe berom, aarlig vifttere, eller, forfaavibt ^an iffe 
felv funbe tomme, beffiffe vebfommenbe fProvfl til paa fine 
æegne at vifttere i ^føbftaberne, ^vor ba SramenS S4)ema 
blev faalebeS at indrette, at ban ben Dag, eller be Dage, 
Ijatt var ber, funbe faae be Ælasfer og Vcerere at bore t 
be gag, pan peljl maatte onffe og forub maatte ftave be« 
ftemt og tilffenbegivet. Sfulbe man ville ffaffe Settelfe til 
©rftatuing for ben forogelfe af SIrbeibe, jom blev følgen 
af en faa bPPPig 33ifiteren, ba funbe vift bet aarlige Stntal 
af Sfolevtfttatfer paa ^anbet uben Sfabe forminbffeS. 
Sogncpræjlen ffal vifttere Sfolerne 2be ®ange aarlig, 
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^Jropflen 1 @ang aarlig, og Siftoppen, om muligt, b»ert 
tretie Slår. Snu flreng kontrol er pao Vantet, ifar b»or 
ter finbetS bebre ©folelarere, iffe nøbvenbig. Slien i Sjobs 
flæbernes Stealfloler »ilbe bet iffe »ære for meget, om en« 
boer »irfelig $o»ebskramen blev betragtet fom en 'J5ro»e 
for ©folen. ©e larbe ©foler Ijmt været controllerete »eb 
Examen artium, Slfmiteffolerne »eb Ubftrivning&kramen 
og Slntagelfen til konfirmation. ©enne fibfte sJ5rø»e »il 
for friere Sorgerfioler libet eller intet pave at betybe. 
©er maatte ba ferges for, at en anben, jtrengere kontrol 
fnnbe trabe iftebet berfor. forfatteren et af ben fors 
mening, at bet, til Cpnaaelfen af bette Øiemeb, iffe »ilbe 
»ære overfløbigt, om ber, fom af en æret forfatter fores 
flaaet*), aarlig af »ebfommenbe StegferingScollegium ble»e 
ubnavnte Sifitatorer, fom ffifteoiib ffulbe bereife be for= 
fffellige ©tifter, for i forening meb Stfloppen at unber* 
føge, og herefter tnbgive Snbberetning om ©folevafeneré 
Silflanb i fifob(taberne.

©cg, bet Slnforte maatte dit »ære mere enb nof til 
©pnaaelfen af £5iemebet, fom »ar, iffe at leoere en Se« 
bommelfe af ben sD?aabe, ^»orpaa ^jobftabfloleoafeneté 
Seftyrelfe er ortmet, eller fremfomme meb forflag til en 
bebre Snbretning beraf, men at motivere nogle §)ttringer, 
fom ellers fnnbe fyneé iffe tilflraffeligt begtunbebe.

T) »Dm SeRyrelfen af Sirfe og ©fole i Sanmarf. 2(f Dr.
91. Staufen. ^tjøbenpavn


