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Nogle Bemærkninger 
om 

Opdragelsesanstalter 
af

Albert ILetho



Uni olienlige Opdragelsesanstalters Værd og Betydning i 
Almindelighed har der til forskjellige Tider og under for
skjellige Forhold yttret sig de meest afvigende Meninger. 
Medens Nogle have betragtet slige Anstalter som et una
turligt og derfor forkasteligt Surrogat for Familieopdra
gelsen, have Andre, der dog maaskee overvurderede deres 
Fortrin og oversaae deres Mangler, foretrukket en saadan 
olfenlig Opdragelse for den private. Atter Andre, der vist
nok i det Væsenlige havde en rigtigere Anskuelse af disse 
Anstalters Betydning, om de end ikke betragtede dem med 
synderlig Velvillie, have kaldet dem et nødvendigt Onde: 
de indrømmede dem dog altsaa et relativt Værd; thi et 
Onde kan dog vel kun kaldes nødvendigt, forsaavidt det 
forebygger større Onder, men derved bliver det eo ipso 
et relativt Gode *).

Det er iovrigt ganske naturligt, at man til forskjel
lige Tider og under forskjellige Forhold maatte tillægge 
slige Anstalter en storre eller mindre eller vel endog in
gen god Betydning; thi Dommen om dem maa jo nødven-

*) Dr. F. A. Neydecker: „Uebcr die Erzichung in Alumnaten“. 
Program fra Posen 1853 Pag. 1: — „eine solche offent- 
1 i eli c Erzichung bleibt in den Augen Violer, auch Unbe- 
fangener, hdchstens ein notbwemliges Uebcl."1 (A. H. 
Nieineyer.) 
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digviis være afhængig af deres Beskaffenhed, men denne 
har i Tidernes Løb været høist forskjellig.

Sandt er det, at slige Anstalter for en eller to Men- 
neskealdere siden ikke sjelden vare af en saadan Beskaf
fenhed, at den strenge Dom, som af Samtidige er udtalt 
over dem, maa ansees for velbegrundet.

Disse Stiftelser, der skulde være de dem anbetroede 
Børn i Forældres Sted, vare ikke sjelden saa slet indret
tede og bestyrede, at det var umueligt, at Born, der for
lede et blot nogenlunde hyggeligt og fredeligt Hjem, 
kunde befinde sig vel der. Humanitet og kjærlig og be
sindig Omhu for Eleverne var ingenlunde altid tilstede ; 
Tyranni igjennem alle Gradationer fandtes derimod tidt nok. 
Kom nu hertil en raa og gemeen Tone og ikke sjelden en 
dyb Umoralitet, saa lader det sig forstaae, hvorledes en 
Mand (Joseph Schmid), der i Aaret 1810 meddeelte sine 
„Erfahrungen und Ansichten fiber Erziehung“, kunde kalde 
slige Anstalter „eine Schande der Menschheit“ *).

Hvad her er sagt gjælder dog naturligviis langtfra 
alle ældre Opdragelsesanstalter; mange af disse røgtede 
under duelige og humane Bestyrere og Lærere deres Gjer- 
ning med Troskab og Nidkjærhed, om end efter Princi
per, som den moderne Opdragelse maa forkaste; men det 
skyldes dog fornemmelig den nyere Tids mere humane 
Opdragelsesprinciper, at disse Anstalter vandt den Agtelse 
og Tillid, som de nu kunne glæde sig ved. Det var en ligefrem 
Følge af den nyere Tids større Oplysning og sundere Blik 
paa Opdragelsens store Betydning, at der i Spidsen for 
slige Anstalter stilledes Mænd, som med videnskabelig Dan
nelse forbandt sand Humanitet og pædagogisk Interesse.

*) Ueber Erziebung in Alumnaten Pag. 12.
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For nærværende Tid slilier Sagen sig hertillands 
-saaledes, at de to eneste offenlige Opdragelsesanstalter, 
her lindes, nemlig Herlufsholm og Soro, ikke have kun
net modtage alle de Elever, der have været anmeldte til 
Optagelse. Heri kan man upaatvivlclig see et stort Be- 
viis paa Tillid fra Odenlighedens Side, og jeg kan foie 
til, at jeg er fuldt forvisset om, at denne Tillid er vel 
fortjent; men derfor er det ligefuldt en afgjort Sag, at 
offenlige Opdragelsesanstalter ved Siden af deres store, 
^uomtvistelige Fortrin have Mangler, som ere og nodven- 
digviis maae være uadskillelige fra slige Stiftelser. Det 
ligger.i deres absolut nødvendige Indretning, at de ikke 
paa alle Puncter kunne erstatte et Hjem, naar Hjemmet 
ær, som det bor være. Men paa den anden Side frem
byde de igjcn med Hensyn til Opdragelsen saa store For
dele, som et Hjem, selv det bedste, kun meget sjelden 
kan yde. — Jeg troer derfor vel, at Opdragelsen i Hjem
met under meget gunstige Betingelser absolut er at fore- 
frække: men jeg veed ogsaa, at saadanne gunstige Betin
gelser kun yderst sjelden ere eller kunne være tilstede.

Selv om alle andre Betingelser for en i Sandhed god 
Opdragelse vare tilstede, saa vilde dog, saaledes som For
holdene ere her i Landet, Vanskeligheden ved at skalle 
Børnene passende Underviisning saa godt som node til at 
sende dem bort fra Hjemmet; men er man nbdt hertil, da 
droer jeg rigtignok, at de offenlige Opdragelsesanstalter i 
de allerfleste Tilfælde viile være at foretrække fremfor at 
anbringe Drengene i private Huse i Byer eller andre Ste
der, hvor en passende Underviisning er at tinde.

Det forekommer mig derfor aldeles naturligt, at For- 
,ældre og Værger saa ivrigt bestræbe sig for at faae deres 
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Sønner og Myndlinge anbragte paa de nævnte Opdragel
sesanstalter; men Forældre, der have været saa heldige 
at faae deres Sønner optagne paa en af disse Stiftelser, 
maae endelig derfor ikke troe, at deres Ansvar med Hen
syn til Børnenes Opdragelse dermed er forbi. Thi for en 
meget stor Deel beroer det fremdeles paa Hjemmet og paa 
l’aavirkninger fra Hjemmet, hvorvidt Opdragelsen vil lyk
kes, og i ethvert Fald maae de vel erindre, at Hjemmet 
er et aldeles nødvendigt Supplement, uden hvilket Opdra
gelsen vanskelig kan lykkes. Opdragelsesanstalterne lægge- 
ingenlunde Skjul paa, at de i en meget væsenlig Grad 
gjøre Regning paa Understøttelse i og fra Hjemmet, sot« 
de vel vide, at de ikke i Et og Alt kunne erstatte. En
hver, der har beskjæftiget sig noget med Ungdommen paa 
en Opdragelsesanstalt, veed, hvilken mægtig Stolte det er 
for Opdragelsen, naar Eleven erbaaren og gjennemtrængt 
af en god Familieaand; men han vil sikkert ogsaa oftere 
have havt Ledighed (il at beklage, at Hjemmet, langt fra. 
at understotte Opdragelsesanstaltens Bestræbelser, enten 
forholder sig temmelig indifferent dertil eller vel endog 
undertiden paa en høist uforstandig og dadelværdig Maade- 
træder dem hindrende imode. Da jeg tænker mig Muelig- 
heden af, at mange Forældre, der enten allerede have- 
Sonner paa en Opdragelsesanstalt, eller onske at faae saa- 
danne optagne, kun have et temmelig lost Begreb øm en 
saadan Skoles Virkemidler og Virkemaade,. og da det dog. 
forekommer mig ønskeligt, at Forældre, naar de til deresr 
Børns Vel skulle arbeide Haand i Haand medien saadan Anstalt.,, 
maae have et nogenlunde tilstrækkeligt Fjendskab til de- 
Forhold, hvorunder Børnene opdrages, har jeg troet, at 
nogle Bemærkninger om en saadan Stiftelse — om dens-
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Fortrin og dens Mangler — niueligen ikke vilde være uvel
komne for mange Forældre, der derved maaskee bedre 
ville blive salte istand til at bidrage deres til, af Maalet 
naaes. Det er ve) næsten overflodigt at lilføie, at de føl
gende Bemærkninger nærmest gjælde Herlufsholm, da de 
ligefrem ere et Resultat af de Erfaringer, jeg her i en 
Række af Aar har havt god Leilighed til at samle. Bog 
troer jeg, at de ogsaa til en vis Grad kunne finde An
vendelse paa Sorn.

Endskjondt det nu er temmelig almindeligt, idet- 
mindste hos os, at Eleverne optages i en yngre Alder, 
saa troer jeg dog, at dette hyppigst har sin Grund i, at 
Forældrene have saa vanskeligt ved at skaffe deres Snn- 
ner passende Underviisning, at de jo før jo heller soge 
at gjore sig frie for denne Byrde og dette Ansvar ved at 
sætte dem i en Skole. Derimod er det ikke saa sjeident, 
at Forældre, der ere saa heldige at kunne skaffe Dren
gene passende og god Fndcrviisning i Hjemmet, ere t 
Tvivl om, i hvilken Alder de helst skulle betroe dem til 
en Opdragelsesanstalt. Mange foretrække at anbringe- 
dem der saa tidlig!, som Opdragelsesanstalten kun kan 
tage imod dem, medens Andre beholde dem i Hjemmet til 
det 13de eller 14de, undertiden til det 15de eller 16de Aar.

Jeg skal vedkjende mig det som min Overbevisning, 
at det som almindelig Regel er i alle Parters, saavel For
ældrenes og Kornenes som Opdragelsesanstaltens, vel- 
førstaaede Interesse, at Drengene, naar de overhovedet 
onskes anbragte her, da optages saa tidlig som mueligt, 
og denne Mening skal jeg suge lidt nærmere at begrunde..
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.leg maa dog forudskikke den Bemærkning, at jeg kun 
taler oin den tidlige Optagelse som almindelig Regel, me
dens jeg meget vel indseer, at der i mangfoldige Tilfælde 
kunne være gode Grunde for Forældre, selv om de aner- 
kjende Regelen som rigtig i sin Almindelighed, til dog 
at. afvige herfra og beholde Bornene længere hjemme; 
f. Ex. hvem der kun har een Son, der maaskce tilmed 
er eneste Barn, eller hvem der har Sonner, i hvis phy- 

.siske eller aandelige Udvikling en eller anden Abnormitet 
har viist sig, f. Ex. meget svagt udviklede Evner, Syge
lighed osv.; men om disse mange enkelte Tilfælde, der 
dog kun ere Undtagelser fra Regelen, skal jeg slet ikke 
tale.

Seer man Sagen fra Forældrenes eller, hvad der vel 
er det Samme, fra Drengenes Side, da lader det sig let 
forstaae, at mange Forældre betænke sig paa at sende en 
10 Aars Dreng bort fra Hjemmet, undertiden langt bori, 
især til et Sted, hvor han selv skal begynde et Slags 
selvstændig Existens. Man frygter for, at Drengen altfor 
stærkt skal fole sig forladt, længes, lide af Hjemvee, 
være udsat for Mishandling af ældre Kammerater osv. — 
Man siger ogsaa, at en saadan lille Dreng, der saa tid- 
ligt sendes ud, bliver fremmed for sit Hjem og for sine 
yngre Sodskende, der voxe op i de Aar, han er fravæ
rende; men see vi lidt notere til, tager Sagen sig noget 
anderledes ud. — Jeg skal da for det Forste bemærke, at 
Hjemvee, denne de ængstelige Modres Skræk, er en tem
melig sjelden Sygdom; thi en Benauelse og Forknythed 
hos en Dreng i de forste 6—8 Dage, efterat han fra sit 
Hjem er sat ind i ganske nye Forhold, kan man dog 
umuelig kalde ved delte Navn; og dernæst er at bemærke,
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at Hjenivee ligesom andre Børnesygdomme gaacr lettest 
og hurtigst over hos de yngste Drenge, .feg har i de 10 
Aar, jeg har tilbragt paa Herlufsholm, kun seet meget 
faa Tilfælde af Hjenivee af nogen Betydning, og disse 
have udelukkende viist sig hos Disciple, der bleve op
tagne i en noget ældre Alder. Og det forekommer mig 
ganske naturligt, at det er saa. Det skeer hyppig nok, 
at Smaadrenge, som anbringes her, i de forste Dage see 
lidt modfaldne ud; men netop fordi de ikke skjule deres 
Sorg, ere de lette at troste; de soge gjerne deres Til
flugt hos en eller anden af deres Lærere eller ældre Kam
merater, hvem de betroe deres Sorg, og det er sjelden 
vanskeligt at troste dem, saameget mere som Taarer gjerne 
lette det beklemte Hjerte. Netop fordi de ere saa smaa, 
vogte Alles Øine paa dem , og enhver har et venligt og 
opmuntrende Ord til saadanne Smaadrenge; hos os idet- 
mindste er det saaledes, at de nyankomne, smaa Disciple 
ere Gjenstand for en aldeles speciel Omhu, ikke blot fra 
deres Læreres og Meddisciples Side, men ogsaa fra de 
paa Gaarden og i den nærmeste Omegn boende Familiers. 
Factisk er det, at disse Smaadrenge hurtig linde sig til
rette og befinde sig vel her; ja det er heller ikke sjel- 
dent, at de strax befinde sig meget vel her; de mange 
Kammeraler, Legepladsen med dens Apparater osv. tiltale 
dem saameget, at der slet ikke spores nogen Forknythed 
hos dem *). Ældre Disciple derimod ere igrunden værre

Jeg* mindes, at vi engang for endeel Aar siden fik en lille 
Discipel, der kom fra et saa kjseiligt Hjem i som noget Barn 
kan have. Drengen var elskværdig og munter, men ikke 
synderlig flittig. Da nogle Dage vare gaaede, sagde jeg en 
Dag, da han ikke havde været flittig, til ham, at vi, hvis
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farne; de søge under et roligt Ådre at skjule deres Læng
sel , da de formodenlig undsee sig ved at være den be- 
kjendt, og lide derfor dobbelt, da Ingen saa let falder paa, 
hvorledes de egenlig have det. Jeg liar saaledes nogle 
faa Gange seet Hjemvce blive saa stærk hos ældre Di
sciple, at deres Ydre imod deres Villie kom til at forraade 
deres Tilstand. Man seer altsaa, at Forældre, hvad For
ladtheden, Længselen og Hjemveen angaaer, kunne være 
ganske rolige for Smaadrengene og i ethvert Fald roligere 
for dem end for ældre Drenge. Lige saa liden Grund er 
der til at befrygte, at de smaa, nylig ankomne Disciple- 
skulde lide nogen Overlast af deres ældre Kammerater; 
tvertimod, som Forholdet er her, og jeg antager, at det 
er ligesaa paa Soro, blive netop de nyankomne, smaa 
Disciple modtagne med den storste Venlighed af de ældre 
Kammerater, hvilket den tillidsfulde Maade, hvorpaa de 
Smaa færdes imellem dem, noksom beviser.

Frygten for. at det Baand, som knytter Drengen til 
Hjemmet, skulde losnes, naar han saa tidligt — 10 Aar 
gammel — sendes bort, mangler sikkert al Grund. Har 
Drengen til sit 10de Aar ret levet sig fast i sit Hjem 
og vedligeholdes Forbindelsen med Hjemmet ved stadig 
Brevvexling og Besug i Ferierne, er det vistnok uden Exem- 
pel, at man skulde have sporet, at Drengen blev fremmed 
for sit Hjem eller sine yngre Sodskende. Det er i et
hvert Fald ikke at spore for Andre; den jublende Glæde, 
naar Ferien kommer, den stadige Brevvexling og den Sind
righed , Inormed de, naar Hjemmet da ikke er altfor

han ikke blev hittig-, vilde sende ham hjem igjen. Han æav 
sig da til at græde bitterlig og bad, at vi dog endelig ikke* 
maatte .sende ham hjem: her var saa deiGgt at være. 



13

langt borte, ved et tilfældigt Sammenstod af et Par Fri
dage, combincre Reiseplaner, hvorefter de, naar Rector 
vil give sit Samtykke, kunne tilbringe en heel eiler blot 
en halv Pag i Hjemmet: alt dette lyder ikke paa, at de 
ere bievne fremmede for Hjemmet. Hjemmet staaer nu 
ogsaa for dem i en ganske anden Glorie, end naar de be
standig ere hjemme; under det stadige Ophold i Hjemmet 
kommer ogsaa Skyggesiden frem, idet de ogsaa her maae 
fole sig under Lovens Tvang. Men ved Ferien bliver Lo
ven og Tvangen i sin mindre tiltalende Skikkelse tilbage 
paa Opdragelsesanstalten, medens Hjemmet vinker med sin 
kjærlige Modtagelse, Gjensynet af Forældre og Sodskende, 
Frihed og Fornoielser. Jeg skulde derfor meget mere 
mene, at Drenge, netop naar de ere borte fra Hjemmet, 
dobbelt skjonne paa det og dobbelt glæde sig til alle de 
skjonne Ting, det har at byde dem i Ferierne.

At Opdragelsesanstalterne helst maae onske at faae 
deres Elever i saa ung en Alder, som det efter Loven er 
tilladt, — 10 Aar eller efter vedtagen Skik mindst over 
9j, — er udenfor al Tvivl. „Ret barnlige Sind lader s:g 
i denne Alder lettere boie, og Barnet lever sig med størst 
Kjærlighed og Inderlighed, Tillid og Aabenhed ind i sine 
nye Forhold og lærer at betragte Opdragelsesanstalten, 
som etkjærligtHjem, hvor der med Omhu fredes om ham.“*) 
Drenge i denne Alder, der let fole, at de vanskelig kunne 
være sig selv nok, slutte sig let og villigt til deres Læ
rere; de søge Hjælp og Raad hos dem og betroe sig gjerne 
til dem, da de vide, at de tage Deel baade i deres Sor
ger og Glæder: men herved opstaaernetop det inderligere

Et motiveret Forslag ti! en Bel’orm af Herlofsholins stiftelse: 
Pa*. 13.



14

Forhold, der er en nødvendig Betingelse for, at Opdra
gelse i egenlig Forstand overhovedet kan finde Sted. Disse 
Drenge blive derhos fra Barndommen af vante til at respec- 
tere Anstaltens Lov og Orden, hvilket falder dem saame- 
gei. lettere, som de ikke fristes af Vaner eller Tilboielig- 
beder, der tilhore Drenge i en ældre Alder. De voxe i 
den længere Aarrække, hvori de blive her, fast til Ste
det, som de derfor ogsaa betragte som deres andet Hjem, 
og det er igjennem dem, at den gode Tradition gaaer fra 
Slægt til Slægt. Det er en ubestridelig Kjendsgjerning, 
at de Disciple, som optages i en ung Alder, ere Discipli
nens Støtter, og som Born ere nidkjære over det fædrene 
Hjems Ære, saaledes fole disse sig, naar de blive ældre, 
ogsaa forpligtede mod deres Fosterhjem og bevare en le
vende Interesse for dets Vee og Vel, selv mange Aar efter 
at de have forladt det.

Elever, som optages i en ældre Alder, afslutte, sig 
lettere i sig selv: de fole sig bedre istand til at skjorte 
sig selv, og netop derfor blive de mere utilgjængelige for 
og fremmede mod deres Lærere. Det venlige og hjerte
lige Forhold, søm opstaaer imellem Lærerne og de Di
sciple, som opvoxe fra Smaa af paa slige Anstalter, bli
ver her saa let mere et gjensidigt Pligtforhold end et 
Velvillies og. Hjerteligheds Forhold. Hertil kommer, at 
disse ældre Drenge, der mange Gange medbringe Vaner 
og Tilbøjeligheder, som Opdragelsesanstalten slet ikke kan 
indlade sig paa, fole sig ganske anderledes generede af 
de bestaaende Love, som de derfor ogsaa ofte søge at om- 
gaae, naar de kunne. Alvorlige Brud paa Disciplin og god 
Orden hidrøre, idetmindste hos os, i Regelen fra saadanne 
Drenge, sotn ere optagne i en noget ældre Alder. Disse



Conflicter med Opdragelsesanstaltens Autoritet og den ge
nerende Tvang, hvortil de ikke have været vante, fore 
let til, at de betragte Stiftelsen og deres Foresatte med 
skjæve -Gine og den Time, da de drage herfra, som en 
Befrielsesstund, medens de, der ere opvoxede lier fra 
Barndommen, med Veemod forlade det Sted, som de have 
lært at elske som deres Barndoms fredelige Hjem.

Om Opdragelsens Maal er der nu vel kun een Me
ning, men maaskee desto liere om dens Midler; dog saa- 
meget troer jeg, at Alle ville være enige om, at Opdra
gelse i Ordets fulde Betydning kun er muelig, hvor der 
linder et personligt Forhold Sled imellem Opdrageren og 
Barnet. Det er fra denne Side seet, at jeg mener, at 
Opdragelsen i Hjemmet, under forøvrigt heldige Forhold, 
afgjort maa gives Fortrinet. Her har Opdragelsen sin rette 
Forudsætning, nemlig et Kjærligheds- og. Tillidsforhold, 
fast knyttet ved Blodets stærke Baand. Her er, om jeg 
saa tør sige, Opdragelsens Lov og Evangelium. Tænke 
vi os nu en Dreng, der hidtil bestandig har færdedes un
der kjærlige og forstandige Forældres Dine, anbragt paa 
en Opdragelsesanstalt, hvor han fra Begyndelsen af maa
skee ikke kjender et Menneske, og hvad der er nok saa 
slemt, hvor Ingen kjender ham, hvor Loven leveres ham 
som det strenge og kolde Bud, som han har at holde sig 
efterrettelig, saa vil man strax see, at her er en af de 
store Vanskeligheder, som Opdragelsen paa slige Anstal
ter forer med sig. Kom nu ikke den Omstændighed til, 
at det er ligefrem umueligt for den allerstørste Deel af 
Forældrene, for Undervisningens Skyld, at beholde Dren
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gene hjemme, saa vilde man dog virkelig ikke kunne for
undre sig over, om de betænkte sig vel paa at sende 
dem bort fra Hjemmet, naar det iovrigt antoges, at 
Hjemmet blot nogenlunde kunde være for dem, hvad det 
burde være: men det er nu engang en afgjort Sag, at 
Drengene maae ud, og forsaavidt som de anbringes paa 
en Opdragelsesanstalt, have vi her et af de Puncter, hvor 
det staaer i Forældrenes Magt i Imi Grad at understotte 
dennes Bestræbelser for deres Borns Vel; vi skulle strax 
see, hvorledes.

Jeg nægter ikke, at der er et stærkt opdragende 
Moment i den hele objective Orden og Myndighed, hvor
med Opdragelsesanstalten træder den Enkelte imode, som 
den optager i sig. Han maa paa saa mangfoldige Maader 
indordne sig under Bestemmelser, der hidtil have været 
ham ukjendte, og den Præcision og Kegelmæssighed, der 
er uadskillelig fra det daglige Liv paa en velorganiseret 
Opdragelsesanstalt, stiller ogsaa sine Fordringer til ham, 
som lian ikke kan lade upaaagtede, uden meget snart at 
mærke de ubehagelige Eolger deraf; men Opdragelse i 
Ordets hele og fulde Betydning kunne dog disse i og for 
sig fortræffelige Virkninger af Livet paa en saadan Anstalt 
ikke kaldes. Opdragelsesanstalten kan med sin hele Skik 
og Orden virke regulerende, modererende og affilende paa 
Eleven; men den egenlige Opdragelse kan ene og alene 
have sin Bod i et personligt Forhold imellem Opdrager 
og Elev. Det er mig fortalt, at man engang, medens Ge- 
heimeraad Kaas var Forstander for Herlufsholm , tænkte 
paa at ansætte en Officeer som Inspecteur, for at give 
det Hele et vist militairt Sving og dressere Disciplene til 
en vis soldatermæssig Holdning, Præcision osv. Om man
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For Herlufsholm« Vedkommende kan jeg sige, at. vi altfor 
godt vide, hvormeget der heroer paa Hjemmet, til at vi 
ikke af al Magt skulde soge at vedligeholde et levende 
Forhold til det. Erfaringen har imidlertid af og til godt
gjort, at man just ikke altid tor gjore Regning paa en 
ligesaa ■ loyal Opfattelse af Forholdet fra Hjemmets Side. 
Det er desværre ikke saa aldeles sjeldent, at man i Hjem
met indlader sig paa at hore paa Disciplenes umodne og 
vel i Regelen skjæve Opfattelser af Personer, Forhold og 
Foranstaltninger, som ikke vinde deres Bifald: ja, vi have 
endogsaa havt enkelte Tilfælde, hvor Forældrene, i fuld 
Tro til Paalideligheden af Sonnernes løse Relationer, uden 
at skalle sig tilforladelig Kundskab om den rette Sam
menhæng, have indrettet deres Forhold imod Stiftelsen 
derefter. Ganske vist ere saadanne Tilfælde aldeles en- 
keltstaaende, og hvor bedrøveligt det end er, at de findes, 
saa vilde det dog være mærkeligt, om de ikke fandtes. 
Men hvad der ikke er saa aldeles sjeldent, er en vis Lyst 
til Critik. der bliver uberettiget, fordi den fanes de rette 
Forudsætninger, og rcent forkastelig, naar den kommer 
frem i Disciplenes Paahor eller i alt Fald kommer til dis
ses Kundskab. Hvor dette er Tilfældet, der har Hjemmet 
aldeles overseet sin Deel af Opgaven, og langt fra at ar- 
beide Opdragelsesanstalten i Hænderne, har det tvertimod 
gjort Sit til at hindre og forstyrre dens Bestræbelser for 
Drengenes Vel*): thi det har rokket ved den Grundvold,

*) Ueber Erziehung in Alumnaten pag. 16: „Sie (die Aeltern) 
nussblUigen und tadeln bei den Klagen der lieben SGhnchen 
oft laut und ohne Scheu in deren Gegenwart gerade solche 
Einriehtungen, die cben dazu bestimmt sind, Ordnung und 

-Punktlkhkeit der jugendlkhen Natur anzucrzichen und nennen 
das Pedanteri?, oder wohl gar Hiirte, was rerht cigentlkh zu 

2 
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hvorpaa de absolut maa hvile, nemlig den gjensidige Tillid. 
Ufan tænke sig blot, om Opdragelsesanstalten vilde gjore 
Gjengjæld! Dei er iovrigt meget langt fra at være min 
Mening, at Forældre ikke skulde have fuldstændig Beret
tigelse til at critisere Stiftelsen og dens Virksomhed. 
Men for at Critiken skal blive berettiget, maa den hvile 
paa de rette Forudsætninger, nemlig noiagtigt Kjendskab 
til Forhold og Personer. Stiftelsen maa ikke blot kunne 
laale, men maa ligefrem onske en saadan Critik; er Cri- 
liken gunstig, — saameget desto bedre; kan Critiken 
derimod gjore grundede Indvendinger eller gjore opmærk
som paa virkelige Mangler, fortjener den Tak og Paa- 
skjonnelse og vil sikkert ogsaa blive tagen tilfolge. Na- 
turligviis forudsætter jeg, at man, hvis man virkelig me
ner det vel, henvender sig til Rector med de Bemærk
ninger, man i Sagens Interesse har at gjore.

Det har bestandig af Opdragelsesanstalternes Mod
standere været fremhævet som den stOTste Anke, at Ele
verne paa disse Anstalter vare udenfor al Paavirkning af 
Familielivet og navnlig vare udelukkede fra al kvindelig 
Omgang. Og jeg skal ikke nægte, at uagtet jeg er me
get langt fra at være en Modstander af Opdragelsesanstal
ter, saa stiller det sig ogsaa saaledes for mig, som om 
dette er den væsenligste Anke, der kan fores imod dem. 
Hæves kan den ikke; men jeg har den Tro, at en saa
dan Anstalt paa andre Puncter frembyder saa store For
dele, at de vel kunne opveie denne Mangel, der tilmed

den segensreiehen Erfolgen der Alumnatserziehung beitriigt und 
zu einer gedeihliehcn Wirksamkeit ibrer Kinder im spater-n 
Leben, sie mogen, wic oben gesagt, einen Beruf ergreifen, 
welehen sie wotlen, unumgiinglich nbthig ist.“ 
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fear tabt endeel af sin Betydning, naar Opdragelsesanstal
ten aabent vedgaaer, at her er en virkelig Mangel, hvor- 
paa man boder, saa godt Forholdene tillade det, og at 
man i dette Stykke gjor Regning paa Hjemmet og Paa- 
virkning fra Hjemmet. Men hvormegen eller hvorliden 
Indflydelse Savnet al’ Familielivet end kan have paa Di- 
seiplene, saa er saameget vist, at det. ejendommelige Liv 
lier paa Stiftelsen hos Disciplene udvikler Egenskaber, 
som Familielivet i de allerfærreste Tilfælde kan opvise. 
Bisse Disciple lære tidlig at hjælpe sig selv og tænke 
for sig selv. Dette giver Charakteren et Hold, der kom
mer dem tilgode paa saamange Maader. Hvor en Hjemme- 
fodning mangen Gang hverken veed ud eller ind, vide de 
ypperlig at hjælpe sig. De udmærke sig ved et net, 
hofligt og frimodigt Væsen. Mod og Raskhed ere Egen
skaber, de paaskjonne: Kujoneri, Kjærlingaglighed og 
Sladderagtighed nyde fortjent Foragt. Vel er det saa, at 
Tidens mere forlinede Opdragelse ogsaa er trængt herind, 
saa at de spartanske Dyder, Haardforhed og Tarvelighed, 
langtfra nyde fortjent Anseelse; men i det Hele udmærke 
disse Drenge og unge Mennesker sig ved et. rask, men 
ikke raat, frimodigt, men ikke næsviist, og helligt og be
levent, men ikke krybende og sledsk Væsen.

Tidens hele liberale Retning, der overhovedet har 
havt stor Indflydelse paa Opdragelsen, maaskee storre 
end onskeiigt var, har heller ikke været uden Indflydelse 
paa Opdragelsesanstalterne, og har denne Indflydelse end 
i flere Henseender været gavnlig, navnlig forsaavidt Hu
manitet ji mange Forhold er traadt istedetfor den gamle 
Haardhed, saa er den dog ogsaa i mange Henseender til 
Dlejlighed, navnlig forsaavidt Familiecpdrage’sen, med 
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hvilken Opdragelsesanstalterne jo paa saa mange Maader 
staae i Berøring, drives efter saa liberale Grundsætninger, 
som en Opdragelsesanstalt paa ingen Maade kan indlade 
sig paa. Dette giver hyppig Anledning til, at Opdragel
sesanstaltens Love, som den har al god Grund til strengt 
at holde paa, i Hjemmet ansees for smaaligt Pedanteri, 
som man meget godt tinder sig i at Sønnerne overtræde i 
Ferierne eller ved andre Leiligheder, hvor de ere eller 
troe at være udenfor Skolens Jurisdiction. Jeg skal, som 
Exempel, blot nævne det ved alle Opdragelsesanstalter 
bestaaende Forbud mod Tobaksrygning *). Naar en Dreng 
har naaet en vis Alder, f. Ex. naar lian er confirmeret, 
er det nu ikke saa sjeldent, at han i Ferierne i Hjem
met har Tilladelse eller i ethvert Fald stiltiende Samtykke 
til at ryge, uagtet Forældrene vide, at Opdragelsesanstal
ten forbyder Tobaksrygning paa sine Enemærker, og at 
Sønnen vil blive straffet, hvis han overtræder dette For
bud. Man regner det for en ringe Ting, at Drengen 
kommer i den fuldstændigste Vilderede med, hvad der da 
egenlig er det Rette; thi naar Forældrene tillade, og 
Skolen forbyder og straffer den selvsamme Handling, skal 
han have ondt ved at vogte sig for den Tro, at Foræl
drenes Fortolkning, der tilmed er den behageligste, er 
den rette, medens han betragter Skolens som en Særhed, 
en forældet Form, som han meget godt kan sætte tilside, 
naar han kun kan gjore det ubemærket og altsaa ustraffet. 
Isandhed! Det er ikke ganske paa denne Maade, at Hjem
met og Opdragelsesanstalten skulle understøtte hinanden.

Jeg skal her med det Samme omtale et andet Punct, 
der, idetmindste hos os, er af stor practisk Betydning,

*} Hos os har Vil Ctasse Tilladelse til at ryge paa deres Værelser. 
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■og om hvilket det derfor forekommer mig særdeles ønske
ligt, at Hjemmet og Stiftelsen kunde komme ti! gjensidig 
Forstaaelse. Jeg sigter til Disciplenes Forsyning med 
Penge. Mange Brud paa Disciplin og god Orden hidrøre 
ene og alene fra den Liberalitet, hvormed Forældre for
syne deres Sønner med Penge ti! utontrolieret Brug. 
Det liar hidtil ikke altid villet forsiaae, at Skolen paa 
det Indstændigste frabeder sig, at Disciplene, den uafvi
dende, ere forsynede med Penge, som de kunne bruge 
efter eget Tykke. Der kan jo fornuftigviis ingen Tvivl 
være om, at Forældrene kun give deres Sønner Penge, 
naar de holde sig forvissede om, al de ville gjore fornuf
tig Brug af dem og i ethvert Fald, saa godt sommueligt, 
sikkre sig imod, at Pengene skufle blive anvendte paa en 
Maade, som Stiftelsen ikke kan tillade. Men Forældre 
kunne dog i heldigste Tilfælde ikke forhindre, at Sønnen 
laaner sine Penge ud til Kammerater, der maaskee i dette 
Stykke ere mindre at stole paa: vist og sandt er det, at 
de inspectionshavende Lærere paa Herlufsholm, og som 
jeg formoder, vel ogsaa paa Soro, vilde kunne fortælle 
ganske underlige Historier om, hvortil det mangen (lang 
fører, naar Disciple ere i Besiddelse af Pengesummer, der 
i ethvert Fald ere store nok til at gjore Fortræd med. 
Jeg har for mit Vedkommende saa ofte seet, hvad der 
kan følge deraf, at jeg særdeles meget vilde ønske, at 
Forældre, hvad naturligviis allerede de fleste gjøre, altid 
vilde henvise deres Sønner til vedkommende Udlægger, 
naar de extra ordinem ønske dem forsynede med Penge. 
Enhver Discipel har hos os en saakaldet Udlægger, det 
vil sige, at en af Lærerne, i Regelen Inspecteureu, be- 
.sørger hans Pengeaniiggender og forsyner ham meJ 
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Klæder, Beger, Lommepenge osv. I de senere Aar er det 
imidlertid blevet Skik hos os, at Forældre, naar deres 
Sonner ere komne op i 7de Classe, endogsaa undertiden 
medens de endnu ere i Gie Classe, raske, at de selv maae 
bestyre deres Pengevæsen. Uagtet jeg af liere Grunde 
i roer, at der fra St iftelsens Standpunct kan være Adskil
ligt at indvende herimod, og uagtet jeg ikke kan tillægge 
den Grund, der sædvanlig anføres for et saadant Arran
gement, nemlig, at Disciplene selv bor vænne sig til at 
omgaaes med Penge, synderlig Vægt, saa skal jeg dog 
ikke sige Videre derom, end at jeg paa en Opdragelses
anstalt maa ansee denne Ordning af de ældre Disciples 
Pengevæsen for noget betænkelig og derfor lidet tilraade- 
lig. Sagen har ogsaa liere Gange medfort saadanne 
Ulemper, at Hector har fundet sig foranlediget til at nægte 
sin Tilladelse dertil eller at tage den tilbage, hvor den 
allerede var given, fordi den blev misbrugt, og heri har 
han sikkert gjort ret og handlet i alle Parters sande In
teresse. Men er dette Arrangement, hvorfor der dog kant 
anføres eu, idetmindste tilsyneladende, ret plausibel Grund,, 
kun lidet. Iilraadeligt, saa bliver det, i pædogogisk Hen
seende, aldeles forkasteligt, naar Forældrene ligefrem 
sætte Sønnerne paa fast Gage, og dette er, hvor utroligt 
det end lyder, dog af og til Tilfældet. Herved forrykkes. 
Forholdet aldeles; Disciplen betragter sig let som den, 
der har et vist. Gehalt, som han kan disponere over efter 
Behag. Slatter det ikke (il, fristes han til at gjore Gjæld, 
at Jaane, at lade Kogninger henstaae ubetalte osv., og er 
han letsindig, kan han Jet, inden han forlader Skole
bænken, være vel forfaren i alle de bedrøvelige Forlegen
heder, tier komme mere end tidsnok i en ældre Alder og. 
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have bragt saamange unge Mennesker i Ulykke. Jeg har 
havt Leilighed til at see den Sag saa nær, at jeg bestemt 
tor sige, at den Skik, at aflægge Drenge og unge Menne
sker paa en Opdragelsesanstalt med Gage, er i hor Grad, 
mislig. Men Sagen har en anden fuldkommen saa uhyg
gelig Side. Naar Sonnen hæver sin Gage, betragter han 
sig naturligviis som den, der hæver sin fortjente Lon, 
paa hvilken han har et lovligt Krav. Enten det gaaer 
op eller ned med Faderens Vilkaar, maa Gagen ud; thi 
den er ham engang lovet; og istedetfor at Drenge og unge 
Mennesker i denne Akter og under disse Forhold burde 
modtage Alt af deres Forældre som en Gave, hvorfor de 
skylde dem Tak, ligesom de ogsaa, naar Tiderne ere 
knappe, maae finde sig i at dele Familiens almindelige 
Kaar, saa er der nu, hvor el saadant Gageringssystem er 
indført, gjort Alt for, at Sonnen skal føle sig som den 
Forurettede, om det skulde skee, at det blev Faderen- 
umueligt at udrede hans Gage; han fristes utilbørlig til 
at være udeeltagendc og ligegyldig før sine Forældres og 
Sodskendes ydre Livsvilkaar, saalænge kun hans egne 
blive uforandrede. Faaer han kun sin Gage, maa Fade
ren selv see til, hvorledes han føvrigt kommer ud af det. 
I Forholdet til Kammeraterne medfører et saadant Gage
ringssystem ogsaa mange Ulemper, som jeg imidlertid an
seer det for rettest her at forbigaae.

Ligesom man i det ovennævnte Tilfælde paa en una
turlig Maade har serget for, at Drengen eller det ganske 
unge Menneske saa lidt som mueligt skal føle sit. Forhold 
som Barn i Familien, saaledes forekommer det mig i det 
Mele, at man har et forfærdeligt Hastværk for at faae 
Barndommen og Barnesindet paa Doren, og det er da 
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ogsaa lykkedes godt nok. Naar en Dreng nu er bleven 
15 eller 16 Aar, er han en heel adstadig Person, for 
hvem Leg eller Sligt ikke længer sommer sig. Selve 
Klædedragten vidner derom. Medens man tidligere saa 
den nette, klædelige, runde Troie følge med til det 15de 
og 16de Aar, seer man nu kun de uklædelige, smagløse 
Frakker og Kjoler, som bæres selv af mindre Drenge, 
der derved faae et komisk, lilleputtisk, gammelklogt Ud
seende. Alting gaaer anlicipando. Drengen anticiperer 
Ynglingen, Ynglingen Manden, og Manden, — ja lian op
drager rimeligviis sine Sønner til. at begynde det samme 
Kredslob. Beskyldningen for Blaseerthed, der er udtalt, 
over vor Tids, nanlig den studerende, Ungdom, er ikke 
ganske greben ud af Lullen. Paa Opdragelsesanstalter, 
idetmindste hos os, holder Barnesindet og Ungdommelig
heden dog noget længere ud, hvilket vel fornemmelig 
skyldes den Omstændighed, at Eleverne, der meest leve 
mellem sig selv indbyrdes, ikke paavirkcs saa stærkt af 
Livet udenfor: uden Paavirkning blive de naturligviis 
ikke, men der er dog et ganske andet frisk og sundt 
Liv over dem end over Drenge og unge Mennesker i 
Byerne.

En meget væsenlig Factor i Opdragelsesanstalternes 
Virksomhed er den Indflydelse, Disciplene udove paa hin
anden indbyrdes: den kan med al Ret kaldes opdragende 
og kan vel ikke let vurderes for hoit. Ingen kan bedre 
end de selv indbyrdes opdage Unoder og Særheder hos 
Kammeraterne, og man kan være fuldkommen sikker paa, 
at de nok skulle bearbeide Vedkommende saa længe, ind
til han finder det baade rettest og raadeligsl at give Kjob. 
Alle hovmodige Indbildninger, Opblæsthed, Lapseri, Pral, 
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Feil og Unoder kunne ikke trives imellem dem. Den, 
der er saa uheldig paa Grund af en eller flere af disse 
daarlige Egenskaber at tildrage sig sine Kammeraters Op
mærksomhed, kan være vis paa, at han, om ogsaa i al 
Godmodighed, vil blive Gjenstand for Kammeraternes Spot 
og en Skive for alleslags Vittigheder, som det i Længden 
falder ham saa haardt at døie, at han ikke kan gjøre 
noget Bedre og for sit eget Velbefindende Tjenligere, end 
jo for jo heller at aflægge Unoder, der ikke indbringe 
ham den Beundring og det Bifald, som han maaskee 
havde ventet at hoste, men i det Sted kun Spot og Latter 
og drøie Vittigheder, der hyppigst bestaae i Epitheta, der 
just ikke kunne kaldes ornantia. Drenge ere ubarmhjer
tige ; en saadan Synder, der har vakt deres Opmærksom
hed og Uvillie ved en eller anden iøjnefaldende Unode, 
kan ikke vente nogen Naade eller Skaansel, for han for
bedrer sig. Men paa den anden Side have de ogsaa Ung
dommens Hoimodighed; enhver, der har færdedes mellem 
Drenge cg unge Mennesker paa en Opdragelsesanstalt, vil 
ogsaa kjende Tilfælde, hvor de have lagt en Tænke- og 
Handlemaade for Dagen, der iblandt Mænd med al Ret 
vilde kaldes hoimodig, og jeg veed ikke, hvorfor den 
her ikke skulde fortjene det samme Navn.

I Disciplenes indbyrdes Forhold er overhovedet en 
vid Mark for Hjertets Dannelse, der turde være den Side 
af Opdragelsen, man nærmest kunde tænke sig lide un
der Savnet af daglig Paavirkning af Forældre og Sod- 
skende. Er Tonen iovrigt god, kan man være vis paa, 
at Trofasthed, ærligt Sammenhold og Deeltagelse for hver
andre herske imellem dem. De have en meget levende 



26

Fffldse af, hvad godt og ærlig! Kammeratskab fordrer. 
Aatiirligviis ligger Misforståelsen af det gode Kammerat
skabs Fordringer meget nær og forer ikke saa sjeldeæ 
til Sammenhold i Ting, hvorom man maatte miske. at der 
baade maatte være og yttre sig saa stor Uenighed som 
mueligt. Delte bliver naturligviis Skyggesiden. Men: 
abnsns non tollit usum, og i det Væsenlige kan man dog. 
ikke andet end respectere den gode, kammeratlige Tone,, 
om den end, hvad der er meget at beklage, ikke sjeldem 
misforstaacs og leder til Mangel paa Sandhedskjærlighed 
og Oprigtighed. Om Tyianni fra de ældre Disciples Side- 
imod de yngre er der hos os nu aldeles ikke Tale; men. 
vi have kjendt det saa godt, søm maaskee nogetsteds. At 
de ældre Disciple derimod have en vis Autoritet ligeover- 
for de yngre, er ganske naturligt og forekommer mig 
endogsaa ønskeligt, naar den. bruges til det (iode, hvad 
man dog sikkert i Regelen tor forudsætte. Et aldeles 
lignende Forhold linder jo Sted mellem ældre og yngre 
Brødre i en Familie. Aaturligviis er her ogsaa Muellghed 
til Misbrug tilstede paa saamange Maader, og Hjemmet, 
der undertiden kjender disse Forhold bedre end Opdragel
sesanstaltens Foresatte, har ogsaa her en uafviselig For
pligtelse til ikke at lade Vedkommende uden Kundskab- 
om, hvad de nndvcndigviis bor vide, og hvad man dog., 
tør forudsætte, at de ikke kjende. For ikke at misfor-- 
staaes, skal jeg tilfoie, at Opdragelsesanstalten ikke ind
lader sig paa igjennem Hjemmet at. udspionere Disciplene' 
eller at trænge sig ind i den Fortrolighed, som de- 
ganske naturlig vise imod deres Forældre; men ve), 
stoler den paa, at. Forældrene ikke af misforstaaede, deli- 
cate Hensyn ville skjule for den, hvad den bor. vide.



27

Det er et Spnrgsmaal. der ogsaa er opkastet, om Li
vet paa en Opdragelsesanstalt i det Hele virker hæmmende 
eller fremmende paa Disciplenes Fremgang i boglige Kon- 
ster. SpoTgsmaalet bliver naturligviis besvaret forskjel- 
ligt af Opdragelsesanstalternes Venner og af deres AJod- 
standere. De Grunde. Modstanderne anfore om dette 
Punct, har jeg ikke nodig at gjentage: enhver vil selv 
kunne sige sig dem. Mig have de slet ikke overbeviist; 
tvertimod kan jeg sige, at jeg særdeles meget betvivler, 
al ret mange Familier kunne præstere saa gode ydre Be
tingelser, og om dem kan her jo alene være Tale, for 
Disciplenes Fremgang som en velordnet Opdragelsesan
stalt. Alt er her indrettet ene og alene efter Disciplenes 
Tarv og alene beregnet paa dem. Uden at ville indlade 
mig videre paa de enkelte Foranstaltninger, skal jeg blot 
bemærke, al man dog vel kan vide, at Opdragelsesanstal 
terne ikke have forglemt eller overseet el saa væsenligt 
Hensyn, som det er at stille saa gode, ydre Betingelser 
som mueligt for Disciplenes Fremgang i Kundskab, og 
jeg tor dristig paastaae, at enhver Discipel, der virkelig 
vil frem, har den bedste Leilighcd, som vel kan tænkes, 
rimeligviis langt bedre, end de allerfleste Familier med 
den bedste Villie ere istand til at byde ham. Det stadige 
Tilsyn og den Omstændighed, at Disciplene boe Dor om 
Dot med deres Lærere, hos hvem de kunne soge og ogsaa 
virkelig baade soge og finde al den Hjælp og Vejledning, 
de behøve, synes mig stærkt at tale for Rigtigheden af 
min Paastand. Jeg veed imidlertid meget vel, at Disciple 
af og til beklage sig for deres Forældre over Mangel paa 
Ro til at læse, Forstyrrelse af Andre osv.: men det er 
dog mærkeligt nok, at jeg endnu aldrig har hort denne
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Klage fremsat af andre end dovne Disciple, og jeg er 
temmelig vis paa, at de under disse Paaskud soge et 
Skalkeskjul for deres Mangel paa Flid. Saadanne Udflug
ter bor Forældrene afvise strax; en flittig Discipel har, 
idetmindste hos os, saa god hellighed til at gjore Frem
gang, som han vel kan ønske sig, og den dovne vil for
modenlig aldrig finde helligheden god nok. De ydre Be
tingelser ere ganske vist tilstede, men dermed er det 
ingenlunde givet, at de altid benyttes: et gammelt. Ord 
siger jo: man kan nok trække en Hest tilvands, men man 
kan ikke tvinge den til at drikke.

Jeg skal til Slutning blot berøre et Punct, om 
hvilket der iovrigt, saavidt jeg veed, aldrig er yttret no
gen Tvivl, nemlig Opdragelsesanstalternes (Herlufsholms 
og Soros) afgjorte Fortrin med Hensyn til Disciplenes 
physiske Udvikling. Her tor man vel sige uden al Over
drivelse, at Fordelen saa bestemt er paa disse Stifteisers 
Side, at end ikke en eneste Familie, den være under 
nok saa gunstige Vilkaar, vil kunne stille saa heldige 
hivsbetingelser for Bornerte, som disse Anstalter kunne 
byde deres Elever, .leg kjender ikke saa noie det daglige 
hiv paa Sorø, men paa Herlufsholm veed jeg, at det i. 
Et og Alt er og i mange Aar har været indrettet paa den 
for Disciplenes Sundhed tjenligste Maade. Tidlig tilsengs 
og tidlig op; det vækker undertiden en vis Rædsel hos 
Folk, der besøge Herlufsholm, at høre, at Disciplene 
baade Sommer og Vinter staae op Kl. 5j; vi have altid 
sporet de gavnligste Følger deraf. Sovesalene ere store, 
luftige, vel ventilerede og indeholde omtrent 500 Cubik- 
fod Drift for hver Discipel. Alle de øvrige Localer ere 
hensigtsmæssige, tildeels fortrinlige. Bespiisningen er i 
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enhver Henseende rigelig og god og Kosten i det Hele 
stærkere og mere nærende, end man let skal træfle den 
i nogen Familie. I Fritiden frembyder Legepladsen med 
dens Apparater, de nærliggende smukke Skove, Discipel- 
haven og smukke Spadseregange rigelig Lejlighed til at 
færdes i den frie Luft. For varme Bade om Vinteren og 
kolde om Sommeren er der serget, ligesom vi i Syg
domstilfælde have særdeles gode Sygelocaler og omhyg
geligt Lægetilsyn og Pleie. Intet Offer har hidtil været 
for stort, naar det i nogen Maade har kunnet bidrage til 
at styrke og bevare Disciplenes Sundhed. Kommer nu 
hertil de sunde og skjonne Naturomgivelser, vil man let 
kunne forstaae, at Sundhedstilstanden i Regelen er for
træffelig, og at Disciplene befinde sig vel her. Ogsaa 
for passende Fornøjelser er der sørget i rigeligt Maal. 
Om Vinteren gives 4 større eller mindre Assembleer *),  
hvortil Disciplenes Forældre, som ikke, boe altfor langt, 
borte, og Omegnens Beboere, der staae i noget Forhold 
til Stiftelsen, indbydes. Om Sommeren gjøres to Skov
toure, den ene tilfods paa en halv Dag til en nærliggende 
Skov, den anden tilvogns paa en heel Dag længere bort. 
Om Efteraaret afholdes to Fugleskydninger, som Discip
lene væsenligst selv arrangere; den ene for hele Skolen 
kort efter Skoleaarets Begyndelse, den anden lidt senere 
for de yngre Disciple alene.

Med Hensyn til Disciplenes Forplejning i det Hele, 
derunder indbefattet, de Fornøjelser, der foranstaltes for. 

*) Med den ene af disse Assembleer er forbunden en Cotnedie, 
ir.ed den anden en musikalsk Underholdning. — I JTebruar- 
Maaned have Disciplene desuden en Maskerade.
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dem, skal jeg ikke tilbageholde en Bemtrrkning, der navn
lig i de senere Aar ikke saa sjelden paatrænger sig mig. 
Tidens hele Retning, for hvis Indflydelse, som allerede 
nævnt, heller ikke vor Stiftelse har kunnet frigjore sig, 
har ogsaa drevet os fremad. Der er, saa forekommer det 
idetmindste mig, i Nutidens Opdragelse en vis Blodagtig- 
hed og Forfinelse, der ikke lader Frugaliteten, der frem
for Alt bor have hjemme paa slige Anstalter, komme til 
sin Ret, og det kunde vel hænde, at Stiftelsen, i den 
velmeenle Hensigt at skabe et saa hyggeligt Hjem som 
mueligt for sine Fostersønner, sorger saa rigelig og godt 
for dem, at de allerfleste, naar de forlade os, i denne 
Retning ville fole Savn, som Livet ikke vil udfylde; thi 
det er virkelig ikke at vente, at Livet udenfor, især naar 
de enten ganske eller forendeel skulle sørge for sig selv, 
vil tildele dem Alt med saa rund Haand, som Stiftelsen 
har gjort i deres Barndom. Dog, det er maaskee kun en 
ængstelig Tanke, som jeg ikke videre skal dvæle ved, og 
i ethvert Fald er det jo godt og glædeligt, at Stiftelsen 
formaner at berede sine Elever et lykkeligt og fredeligt 
Barndomshjem.
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lifterat Ministeriet for Kirke- og Uuderviisningsvæsenet 
ved Nedsættelse af en Commission og OITentliggjørelse af 
den samme tilstillede Skrivelse har bebudet Indtrædelse 
af forskjellige Forandringer i Underviisningsplanen for de 
lærde Skoler af I3de Mai 1850, synes der for de Lærere, 
der have gjort et enkelt eller flere af de herhenhørende 
SpøTgsmaal til Gjenstand for Overvejelse, at være Opfor
dring til at udtale sig om disse, forinden Sagen er ble- 
ven endeligen afgjort. Der er i Ministeriets Skrivelse 
foreslaaet, at Astronomien skulde bortfalde som Examens- 
gjenstand. Det er dette Forslag, der i det Følgende nær
mest vil blive omhandlet.

Det er ikke ganske klart, hvorledes det fremsatte 
Forslag skal forstaaes. Det maa imidlertid antages, at 
Hensigten ikkun er den udtrykkelig udtalte, at det nævnte 
Fag ophorer at være Examensgjenstand, men vedbliver at 
være U nderviisningsgjenstand, og at der i saa Henseende 
fremdeles skulde paahvile saavel Lærere som Disciple en 
bestemt Forpligtelse, saa at det ikke blev overladt til den 
Enkeltes Frihed, om han vilde læse Astronomi eller ikke. 
En saadan Bestemmelse vilde dog alene kunne overholdes 
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for de kongelige og niaask.ee for de private Skolers Ved
kommende; derimod kan man være forvisset om, at naar 
Fordringen ophorte, da vilde for Fremtiden Privatisterne 
ikke undlade at benytte den givne Fritagelse. Men selv 
for Skolernes Vedkommende er det utvivlsomt, at den 
uudeblivelige Følge vilde være en Slappelse i Undeniis- 
ningen i dette Fag. Om endog — hvad dog maaskee ikke 
altid kan forudsættes — Læreren vilde vedblive al omfatte 
denne Gjerning med nok saa megen Interesse og Nidkjær- 
hed, saa vilde hos Disciplene den Forestilling idelig gjore 
sig gjæidende, at de her befattede sig med et opus;sii- 
pererogat rium, hvoraf de ved Examen intet Udbytte 
vilde have og som de derfor gjerne kunde tillade sig at 
forsømme.. Man maa ikke troe, al Astronomien ved $it 
ejendommelige Stofs egen Tiltrækningskraft vil være istand 
til at forebygge denne Fnlge^ eller at Skolen? tør renon
cere paa det Baand, som Disciplene have i Bevidstheden 
om at skulle aflægge Regnskab for deres Kundskaber; 
thi hvor interessant; og tiltrækkende Astronomien end er 
for den, der fordyber sig i dens Indhold, vil den dog in
genlunde øve den samme Magt over den, som ikkun løse
lig og overfladisk beskjæftiger sig med den*).  Under 
saadanne Omstændigheder vil man neppe kunne fortænke

•) Jeg kan tier henvise til en Sætning lids eh tydsk Forfatter 
(Egen, Handb. der allg. Arithm. pag. VIII), der vistnok 
ikkun indeholder en gammel anerkjendt Sandhed, men som i 
Praxis altfor hyppigt ignoreres og derfor ikke noksom kan 
indskjærpes de Studerende: Das S tu d i u m irgertd eines 
Z wei g s der M.a frhema tik i s t kei n e Ro mane n - L ec- 
ture, und wer zu jenem nicht. mehr Fleiss und 
Ernst mitbringt ais zu dieser, der wird hald auf 
dem a ngétreten e n' Wége wiédef umzukehfen ge- 
zwungen s,eyn. ■... • i. . ..

niaask.ee
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en Lærer i, om han vil suge at indskrænke den forlangte 
korte Oversigt over det Vigtigste af Astronomien til et 
Minimum, der maaskee gjores færdigt i nogle faa Timer, 
for at have en rigeligere Tid til den Deel af Maihemati- 
ken, der vedbliver at være Gjenstand for den befalede 
Prøve.

Tor nu dette antages som afgjort, at naar Astrono
mien bortfalder som Examensgjenstand, da vil den ogsaa 
enten reent bortfalde ved i nderviisningen eller nedsynke 
til et endnu ubetydeligere Appendix til Geometrien end 
den for Hieblikket er, da biher Sporgsmaalet, om der 
foreligger tilstrækkelig Grund til at gaae til denne Yder
lighed. leg bemærker her, at jeg ganske maa samstemme 
med Ministeriets Torslag om, al der med Hensyn til de 
skriftlige Prøver i Arithmetik og Geometri opnaaes saa- 
danne Lempelser, at Fordringerne i disse Fag ikke komme 
til at overstige det Maal af Dygtighed, som under almin
delige Forhold kan forudsættes tilvejebragt hos flittige 
Disciple; men naar dette skeer og naar derved Underviis- 
ningen og Afgangsproven frigjores fra et Tryk, som begge 
hidtil have været underkastede, naar fremdeles — hvad 
der endnu ikke overalt er gjennemfort, men hvad der i 
Mathematik maa ansees for en absolut Nødvendighed — 
7de (’lasse deles i to Afdelinger med særskilte Timer, da 
troer jeg, at der i denne Classe, om hvilken her alene 
er Tale, bor og kan lindes Tid til at medtage den hidtil 
fordrede Oversigt over Astronomien. Til at gjennemgaae 
denne forste Gang har der i Herliifsholms Skole været 
anvendt 40 til 50 Timer og til Repetition et forholdsviis 
mindre Timeantal, og hvis denne Tid, om end som et 
Minimum, kan antages i Regelen at vatre tilstrækkelig,
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da vil der neppe ved al bibeholde Astronomien være nogen 
Overanstrengelse for Disciplene at befrygte. — Rigtignok 
udtales det hyppig saavel af Ældre som af Angre, at de 
have havt saare lidet Udbytte af deres astronomiske Stu
dium ved Universitetet, ligesom man gjentagne Gange har 
seet Anker fremsatte over Mangler, som formeentlig skulde 
finde Sted ved Undervisningen i dette Fag i Slatlerne. 
Saameget er ialfald vist, at der i vor Literatur ikke exi- 
sterer en astronomisk Lærebog, der egner sig (il Skole
brug, el Sat n, som ogsaa er erkjendt af Ministeriet og 
som bereder dette den Vanskelighed al maatle forbyde 
eller kun under særegne Indskrænkninger tillade Benyt
telsen af en nys udkommen Lærebog, uden at kunne paa
vise noget virkelig passende Hjælpemiddel. Men om endog 
Undervisningen, saavel i sin Tid ved Universitetet som 
senere vedSkolerne, har i nogle Henseender været mindre 
hensigtsmæssig og endnu er forbunden med særlige Van
skeligheder, bor man dog ikke unddrage sig disse, saa- 
fremt det ellers erkjendes, at Astronomi bor hore med 
til den lærde Skoles Discipliner. At ville unddrage sig 
Vanskeligheden ved at overhugge Knuden, fordi der i 
vort Fædreland formeentlig ikke skulde være tilstrække
lige Kræfter til dens Losning, dette vilde være en Fallit
erklæring, som paa ingen Maade kan antages at have 
været tilsigtet af Ministeriet. Hovedsporgsmaalet bliver 
da, om Astronomien udgjor et integrerende Led af hvad 
der i Ministeriets Skrivelse kaldes den encyclopædiske 
Totalitet i Underviisningen, om astronomisk Kundskab bor 
hore med til „en sand og grundig almindelig Dannelse44, 
-der i Underviisningsplanens § 1 angives som den lærde 
iSkoles Formaal.
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Jeg skal her forsf (illade mig en kort Bemærkning 
om Mathematikens Betydning som Skoledisciplin. Det er 
ikke, ualmindeligt, at man henfirrer Skolefagene til to 
Hovedclasser, der skulle repræsentere hver sin Side af 
Underviisningen, idet de classiske Studier antages som 
Grundlag for den humanistiske Dannelse, medens de saa- 
kaldte Realfag, hvortil da Mathematik og Naturvidenska
ber henregnes, siges at adskille sig fra hine ved deres 
mere praktiske Charakteer. Hensynet til Mathematikens 
praktiske Anvendelighed, hvor berettiget det end kan 
være i andre Henseender, tor dog ikke betragtes som 
Hovedhensynet i den lærde Skole, hvis Formaal er at 
meddele en almindelig Dannelse som Forberedelse til det 
akademiske Studium. Naar Mathematik har baade i Old
tiden ved Grækenlands philosophiske Skoler, i Middel
alderen ved Universiteterne og i den nyere Tid bandet 
sin Plads som en vigtig Deel af Underviisningen, da he
roer dette vistnok snarere paa den særegne Aandsudvik
ling, som ved denne Videnskab fremmes. Under den 
mathematiske Beskjæfiigelse befinder Tanken sig ligeover- 
for en objectiv Sandhed, som det gjælder om at tilegne 
sig; her er ingen Plads for individuelle Opfattelser, den 
Studerendes Personlighed maa saa at sige træde tilbage, 
medens dog Stoffets Tilegnelse stiller betydelige Fordrin
ger til Villiens Kraft, og i denne intcllectuelle og moral
ske Selvbeherskelse foruden i Forstandens Skærpelse lig
ger det mathematiske Studiums Betydning som Moment i 
Dannelsens Udvikling. Fastholder man ikke denne Re
spekt for Sandhedens Idealitet som en af det mathema
tiske Studiums Frugter, da kommer man let til det ofte 
gjentagne Sporgsmaal om Mathematikens Nytte; thi vist 
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nok er det, at el stort Antal Disciple, alle som senere 
vælge det theologiske, philologiske, juridiske eller medi
cinske Studium, ville i Fremtiden faae liden eller ingen 
directe Anvendelse for hvad de have lært af Mathematik. 
En anden Sag er det, at det paapegede Maal kun partielt 
og ufuldkomment lader sig opnaae, at ikke Alle tilegne 
sig den Fortrolighed med Abstractionen, søm horer til 
Mathematikens Væsen, at derfor Mange, idet de forlade 
Skolen, ogsaa for stedse forlade denne Videnskab, saa at 
de aldrig siden oplukke en mathematisk Bog. Men er 
det nu saa, at man stedse har fastholdt og vil fastholde 
Mathematik som Dannelsesmiddel, uagtet den saa at sige 
bevæger sig udenfor det Almeenmenneskeliges Territorium, 
saa ere de Grunde af endnu større Betydning, der maae 
bestemme til at fastholde Astronomien, som, naar den 
rettelig behandles og fremstilles, i ganske anden Grad 
tiltaler Sjælen og meddeler et blivende Indtryk, et Udbytte 
for Livet. Ja, naar den rettelig behandles, hvilket vel 
ikke altid har været Tilfældet: thi saavist som den astro
nomiske Videnskab i sin nuværende Udvikling er et be
undringsværdigt Resultat af de skarpsindigste theoretiske 
Undersøgelser forenede med de nøjagtigste Observationer, 
saa urigtigt vilde det være at lade nogen af disse Sider 
stærkt fremtræde i den Maade, hvorpaa den foredrages i 
Skolerne, hvad vel ogsaa de allerfleste Lærere heller ikke 
vilde ansee sig istand til. Disciplene skulle ikke lære 
selv at anstille Observationer, heller ikke skulle de i 
Astronomien bebyrdes med en Forøgelse af det egentlige 
mathematiske Stof. (Ikke engang den sphæriske Trige- 
nometries Grundformler vil del være nødvendigt at med
tage, men man maa indskrænke sig til ved dens Anven
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delse, f. Ex. ved Bestemmelsen af en Stjernes Brede og 
Længde, at paavise, hvorledes de sogie Stykker afhænge 
af et. sphærisk Triangel, hvori tre Stykker ere bekjendte.) 
Men hvad det. fremfor Alt kommer an paa, og hvad der 
maa betragtes som en absolut Betingelse for, at der kan 
udvikle sig nogen Interesse for og Kjærlighed til denne 
Videnskab, er at Disciplene veiledes til ved egen An
skuelse at stifte Bekjendlskab med Stjernehimlens l’hæ- 
nomener, der ere storartede og ioinefaldende nok til al 
kunne betragtes uden Kikkert eller Teleskop, lien, der 
engang i sin Ungdom har lært at kjende alle de betyde
ligere Stjernebilleder, er bleven fortrolig med Stjernerne 
af forste og de vigtigere af anden og tredie Storrelse, 
han har derved erhvervet sig en Skat for sin Livstid, som 
han neppe vil ringeagte i en ældre Alder. Del er en 
saadan paa egen Betragtning hvilende Aaturkundskab, 
som, saavidt muligt, ingen Student burde savne, men soin 
ogsaa, naar den engang er erhvervet, vil vedblive at yde 
sin Besidder Gavn og Glæde, naar forlængst de geome
triske og trigonometriske Formler, som Examensstudiet 
fordrer Kjendskab til. ere overgivne til Glemsel, .leg 
kan derfor, om end med en liden Modification i Motiverin
gen, ganske tiltræde den Sætning, som indeholdes i den 
i Februar 1855 indgivne Forestilling til Underviisniugs- 
ministeriet, at „det er Elementerne af sphærisk Astronomi, 
som maae udgjore det væsentlige Indhold af den astrono
miske Underviisning i Skolerne.u Hermed skal ikke være 
sagt, at den theoriske og physiske Astronomi i og for 
sig fortjener mindre Interesse, men Hensynet saavel til 
Tiden som til de Forkundskaber, der alene kunne forud
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sættes, vil ber node til en temmelig snever Begrændsning 
af Stoffets Omfang.

Med det her Fremsatte staaer imidlertid en anden 
Betragtning i nær Forbindelse. Medens paa den ene 
Side Trængselen af Fagene er bleven fremhævet som en 
Hovedvanskelighed ved den nyere Undervisningsplan, har 
det paa den anden Side ikke manglet paa Bestræbelser 
for at faae disses Tal end yderligere udvidet eller ialfald 
at faae dem ombyttede med andre. Som Exempler paa 
saadanne Fag, for hvilke der oftere er fordret Plads i de 
lærde Skoler, kunne nævnes deels det svenske, engelske, 
vel endog det islandske Sprog, deels (som Supplementer 
til det naturvidenskabelige Cursus) Optik, Chemi, Geologi 
—: Mineralogi, som vel paa de fleste Steder ikke læses, 
er allerede optagen i Planen. Og hvo vil negte, at disse 
Videnskaber kunne være baadeskjonne og frugtbringende, 
at det i mange Henseender vilde være behageligt at have 
tilegnet sig nogen Fjendskab til dem, medens dog Skolen 
maa, om ikke ubetinget protestere mod deres Optagelse, 
dog ligeoverfor dem fole sig opfordret til den allerstørste 
Varsomhed, naar den ikke vil tabe sit egentlige Hoved- 
formaal af Sigte. Thi dette tor dog maaskee endnu an
tages anerkjendt af de Fleste, at den Dannelse, som den 
lærde Skole tilsigter, væsentligen maa hvile paa et hi
storisk Grundlag i dette Ords meest omfattende Be
tydning, og at de philologiske Studier af den Grund til
lægges saa stor Vigtighed, fordi ikkun de kunne fore til 
et sandt Billede af „Oldtidens oprindelige Cultur, der ud- 
gjor Grundlaget for den nyere.“ Men er dette saa, da 
haves heri et nyt bestemmende Motiv til ikke at opgive 
den Videnskab, der ikke uden Grund pleier at betegnes 
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som den ældste af alle, og om hvilken det er sagt, at 
den er saa gammel som Menneskeslægten selv. Thi 
vistnok har, ifølge Miid lers Udsagn, Astronomien som 
Videnskab i de tre sidste Decennier gjort betydeligere 
Fremskridt end i de foregaaende tre Aarhundreder, me
dens disse igjen staae i et ganske lignende Forhold til 
de tre tidligere Aartusinder; men Skoleundervisningen 
tor ingenlunde fortrinsvis dvæle ved den nyere Tids Op
dagelser, da det, som allerede antydet, langt mere kom
mer an paa, at fJiet åabnes for hvad der er Enhver til- 
gjængeligt, end at indvies i Naturens Mysterier og være 
Tilskuer i dens hemmelige Værksted (See Heiberg: 
Urania for 1844 pag. 112). Det er saaledes Astro- 
gnosien, der er og maa være det nødvendige Grundlag 
for al astronomisk Kundskab, men herved kommer denne 
til at træde i et særeget Forhold til Oldtidsvidenskaben, 
ja bliver tildeels et uundværligt Hjælpemiddel ved Studiet 
af de græske og romerske Digtere, ligesom selve Stjerne
himlen, ifølge et Billede hos samme Forfatter, er at be
tragte som en illustreret Pragtudgave af den græske My- 
thologi i uhyre Format. Det erbekjendt, hvilken levende 
Naturanskuelse der charakteriserer Oldtidens Digtere, og 
hvorledes det paa liere Steder er umuligt at forstaae disse 
uden Kjendskab til Stjernerne. Vel have Flere villet 
fremstille det som urimeligt og barnagtigt at. tillægge 
Stjernebilledernes Navne nogen Betydning og at besvære 
Hukommelsen med de fabelagtige Figurer, som forefindes 
paa de almindelige Stjernekaart og Glober. Imidlertid er 
dette ældgamle System, hvad der end i det Enkelte kan 
indvendes mod dets Brugbarhed, dog det eneste, der har 
fundet almindelig Udbredelse, og ligesom det nu ikke vil 
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kunne undværes, saaledes vil deis Bibeholdelse visselig 
ikke være nogen Krænkelse af Videnskabens Værdighed. 
Anderledes turde det forholde sig med de nyere Stjerne
billeder, som senere ere indførte især paa den sydlige, 
men tildeels ogsaa paa den nordlige Himmel, og i hvilke 
den moderne Smagløshed rigtignok danner en temmelig 
paafaldende .Modsætning til Oldtidens storartede l’hantasi*).  
— Endnu fortjener det i denne Sammenhæng at frem
hæves, at det, for at vække og nære den videnskabelige 
Aand hos de unge Studerende, maa ansees ønskeligt, at 
Underviisningens enkelte Fag for de modnere Disciple 
fremstille sig ikke som isolerede, hinanden uvedkommende 
Aggregater, men som nøie forbundne og hinanden indbyr
des understøttende Led i Videnskabens almindelige Tota
litet. Ogsaa i denne Henseende (rembyder Astronomien 
rig Anvendelse. Saaledes gives der neppe nogen anden’ 
Videnskab, hvis Udvikling i samme tirad kan siges at af
spejle de forskjellige Tidsalderes Unitur, og det vil ikke 
mangle paa Lejlighed til ved Underviisningen exempelviis; 

*) Allerede 011> e r s har klaget over Uhensigtsmæssigheden af de- 
siden Hevet i det 17de Aarhundrede indforte nye Stjernebille
der, og de ere udeladte i det af Algelander i 1843 udgivne 
Stjerneatlas. Herimod ere de bibeholdte i S r h w i n c k s llappa; 
roelestis, der ligger til Grund for den af N. Andersen i 
1851 udgivne Himmelglobiis og Sammes i 185(1 udgivne Stjer- 
nekaart for Kjøbenhavns Horizont. Paa disse vil man saa
ledes endnu finde Kattens Billede, om hvilket Kloden (Der 
Sternenhimmel Pag. 400) oplyser: „Es ist des franziisisehen 
Astronomen La Lande’s Hauskatze. Er sagte dariiber: Ich- 
liebe die Katzen sehr und lasse dies Bild auf die Karten 
stechen. Der gestirnte Himmel hat mich in meinem Leben: 
genug ermiidet, dass ich nun wohl aych meinen Spass haben 
kano.-
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at henlede Opmærksomheden herpaa ved a( henvise (il 
de græske Verdenssysteiner, Arabernes Studier, Middelal- 
erens Astrologi o. s. v.

Maaskee vikle En eller Anden, som iovrigl var til- 
boielig til at indromme Rigtigheden af Oveustaaende og 
betragte nogen Kjendskab til Stjernehimlen som et ikke 
ganske overflødigt Led i den almindelige Dannelse, troe 
al det dog ikke derfor skulde være fornødent at optage 
Astronomi i Skolerne, da jo Enhver let selv kunde og 
vilde erhverve sig det i denne Henseende fornodne, tem
melig indskrænkede Kundskabsforraad, idet allerede den 
dannede Conversation og de populære Fremstillinger, som 
haves i Boger og Tidsskrifter, vilde, idetmindste i en 
senere Alder, bøde paa Savnet af en formelig Underviis- 
ning. En saadan Paastand, hvis ellers Nogen vilde for 
Alvor gjore den gjældende, turde dog beroe paa en Vild
farelse. Det kan naturligviis ikke negtes, at der undta- 
gelsesviis gives Individer, der føle sig hendragne til denne 
Art Beskjæftigelse og con amore tilegne sig slige Kund
skaber, enten ved Benyttelse af Andres Veiledning eller 
snarere kun ved Selvstudium, maaskee endog uden noget- 
somhelst andet Hjælpemiddel end selve Stjernehimlen, 
som .Johan Elert Bo de i Indledningen til sin „Anlei- 
tung zur Kenntniss des gestirnten Himmelsa fortæller om 
sin Ungdoms Studier. Men den almindelige Regel er, at 
Disciplene ingen Forkundskaber medbringe, saa at Lære
ren ikke tor forudsætte Kjendskab endog til de meest 
dagligdags Phænomener, og det ligesaa Almindelige er, 
at Mennesker, som maaskee i andre Henseender staae paa 
et hoit Trin af Dannelse, i denne enkelte Retning ikke 
deres hele Liv igjennem naae til de forste Begyndelses
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grunde. Betle er ikke en los Paastand, men en Erfa
ring, som Enhver vil have gjort, der har havt Leilighed 
til at gjore Iagttagelser dcsangaaende. Hvormange have 
vel tydeliggjort sig, at Copernicus fremsatte sit Verdens
system længe fer Kikkerlens Opfindelse, og at saaledes 
hans Opdagelser væsentlig maatte være byggede paa Er
faringer, fra hvilke de Færreste ere udelukkede? De 
Fleste kjende ved en Slags Tradition de Sætninger af det 
copernicanske System, at .lorden dreier sig om sin Axe 
og at den i et Aar gaaer rundt om Solen, men de deraf 
folgende Phænomener, Himmelkuglens daglige Omdreining 
og Solens aarlige Bevægelse i Ekliptika, derom have de 
enten ingen eller kun dunkle og urigtige Begreber. I 
denne Retning staaer den moderne Cultur, trods al Vi
denskabens Fremskridt, langt tilbage for Oldtidens. I 
Klodens „Der Sternenhimmelft Pag 66—69 findes en 
Skildring af Forskjellen mellem Oldtidens og Nutidens 
Stjernebetragtning, som slutter med de Ord, der vistnok 
ogsaa hos os kunne tinde Anvendelse: „So fremd ist den 
meisten Menschen der Himmel geworden, dass die Hålfie 
aller grossen und kleinen Sterne verschwinden kbnnte, 
ohne dass sie sokhe vermissen wiirden. Das ware im 
hohen Alterthume nicht mbglich gewesen.“

Det vil maaskee ei være uden Interesse at erfare^ 
hvorledes en videnskabelig Autoritet, den ovennævnte .1, 
H. Må dl er, Directeur for Observatoriet i Dorpat, i 1851 
har udtalt sig om denne Sag: „Det er visselig hoist 
glædeligt, at Naturvidenskaberne ved de offentlige Lære
anstalter i vore Dage nyde en omhyggeligere Pleie end i 
vore Fædres Tid; at den opvoiende Slægt ikke mere vil 
være saa fremmed i Guds Værk som den, der gik forud, 
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og sotu vi selv endnu tildeels ere. Men Astronomien og 
fremfor Alt den Deel af samme, som kan tilegnes ved 
egen Anskuelse, er endnu stedse deels bleven meget sted
moderlig behandlet, deels ganske forbigaaet. Skulde det 
da være saa vanskeligt, i enhver høiere Borgerskole, i 
enhver Opdragelsesanstalt for de dannede Stænder at op
stille nogle Instrumenter af Middelstørrelse, som de nu 
kunne faaes til en moderat Priis, for at forskafle Ele
verne denne ophøiede Nydelse? Iler er slet ikke Tale 
om kostbare Meridiancirkler og store Refraktorer, ikke 
om et vanskeligt Opstillings- og Bevægelsesapparat, mi- 
krometriske Indretninger o. desl.; ikke om vidtløftige 
Bygninger og Foranstaltninger, thi Arbeiderne til Viden
skabens Udvidelse vil man jo alligevel overlade de egent
lige Observatorier: kun den størst mulige Udbredelse og 
Popularisering af disse Kundskaber er det her tilsigtes. 
Et kun nogenlunde tilfredsstillende phy.sikalsk ('abinet 
fordrer større Pengeoffere end et saadant Observatorium, 
som her menes; ikke at tale om, at en Kikkert jo ingen
lunde tjener Astronomien alene, men finder den rigeste 
Anvendelse i anden Retning for saadanne Anstalters For- 
maal, og at et godt optisk Instrument ved omhyggelig 
Behandling vedbliver at være brugbart i nogle Menneske- 
aldere og kun høist sjelden behøver en liden Reparation. 
(I en Anmærkning gjør Forfatteren opmærksom paa, at 
da de med store Bekostninger indrettede optiske Tele- 
grapher nu inden kort Tid overalt ville være fortrængte 
af de elektromagnetiske, og da derved Hundreder af gode 
Kikkerter komme ud af Brug, kan Staten ei anvende dem 
bedre end i det angivne ^iemcd.) — Nu maa man rig
tignok ikke lade ude af Betragtningen, at det paa mange
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Steder vil være lettere at skaffe de fornodne Pengemidler, 
end at finde en .Mand blandt Lærerpersonalet, der besidder 
tilstrækkelig Sagkundskab og Øvelse ti! at vinde det 
størst mulige intellectuelle Udbytte for Eleverne, saa at 
han ikke ved halvsande eller heelt forfejlede Svar paa 
deres Spørgstnaal stifter mere Skade end Gavn. Imidler
tid vi! en kyndig Lærer i Mathematik eller Physik ialfald 
kun bohave et ringe Studium for at erhverve sig Dygtig
hed til, ikke saameget at belære sine Disciple som meget 
mere i Fælledskab med dem selv at lære af Naturen.“

Som det sees, vilde der idetmindste hos os ingen
lunde være Udsigt til en snarlig Gjennemførelse af et 
saadant Forslag, der ogsaa gaacr videre end det i det 
Foregaaende er forudsat, at Undervisningen selv i de 
lærde Skoler kunde udstrækkes. Det har i de foregaaende 
Bemærkninger kun været Hensigten at udtale den Over- 
beviisning, at, efterat Universitetet har ophørt at tilbyde 
nogen Veiledning i Astronomi, vilde det være lidet onske- 
ligt, om i Tycho Brahes og Ole Romers Fædreland 
denne Videnskab ogsaa ved de lærde Skoler skulde vorde 
afskaffet.

Endelig bør det ikke lades uberørt, at Stjernehimlens 
Betragtning, foruden det intellectuelle og æsthetiske Ud
bytte, den forhverver, ikke er uden Betydning i ethisk 
og religiøs Henseende. At paavise dette nærmere ligger 
udenfor Hensigten af nærværende Fremstilling, men for 
ikke at misforstaaes, skal jeg her blot anføre, at jeg an
seer de physikotheologiske Deductioner, hvormed nogle 
populær-astronomiske Skrifter ere overfyldte, for at beroe 
paa en Miskjendelse saavel af Astronomiens som af Reli
gionens Væsen. I Modsætning til disse skal jeg derimod 
som eneste Antydning tillade mig at henvise til S. Kier- 
kegaard: Opb. Taler i forskj. Aand, 2den Afdel. Pag. 
35—36.
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Examina.

Åfgangsexamen iAaret 185(5. De skriftlige 

Arbeider udførtes i den af Ministeriet før Kirke- og Un- 
derviisningsvæsenet fastsatte Orden den 23de, 24de og 
25de Juni. Da Underviisningsinspeeteuren ikke denne 
Gang saa sig istand til at overvære Afgangsprøven paa 
Herlufsholm, afholdtes dennes mundtlige Deel samtidig 
med Skolens Aarsprove fra 8de til 19de Juli; i Bedøm
melsen deeltoge efter Indbydelse følgende Videnskabs- 
mænd fra Omegnen: Cand. theol. Mynster i Fransk, 
Pastor E. West i Historie, Pastor Lic. Steenberg i 
Latin, Pastor Buchholtz i Tydsk, Pastor P. C. Berg 
i Mathematik, Pastor Friede nr eich i Geographi, Pa
stor Till i s ch i Religion.

Til Provens 1ste Deel indstillede sig 9 Disciple af 
6te Classe; een af disse blev ved Sygdom forhindret i at 
fuldende Examen, men underkastede sig siden med Mini
steriets Tilladelse en extraordinær Prøve den 27de 
og 28de August samt 8de Septbr. I 7de Classe opflytte- 
des 7 Disciple.

Til Provens 2den Deel stillede sig 7 Disciple, som 
i 1854 havde underkastet sig første Deel og derpaa til
bragt 2 Aar i 7de Classe: 3 af dem erholdt fors te, 4 
anden Ch arakt eer. Deres Navne og særlige Fag- 
charakterer sees af omstaaende Liste.



AFGANGSEXAMENS
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Rasmus Peter Reinholdt
tn? SSvHd............ G. G. Mg. G. Mg. G. G. Mg. Mff. Mg. G. G. G. 75. Anden Citar. —

Mans Albert
Hvidberg ... G. Mg. Mg. Ug:. G. G. G. G. G. G. Mg. G. Mg. 76. Anden Citar. .—

Carl Emil
Kigler............ G. Mg. Mg. G. Mg. G. M^. Mg. Mg. G. G. G. Mg. 79. Første C har. —

, Holger Ludvig Theodor
© 1 r i k............ G. Mg. Mg. Mg. G. G. Mg. Mg. Mg. Mg. Mg. G. Mg. 83. Første Citar. —

Johan Henrich
31 egerm an n»Li

denerone . . . Mg. Mg. Mg. Mg. Mg. Mg. Ug- Mg. Mg. Mg. Tg- G. G. 82. Første Citar. —
Peter Jacob William

Kietz............ G. G. Mg. Mg. G. Tg. G. Tg- G. G. Tg- Tg. G. 53. Anden Citar. —
Conrad

Bnrner .... G Mg. Ug. G. G. Tg- Mg- Mg. G. Mg. Tg. Tg. Tg- 60. Anden Char. —
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Til de skriftlige Udarbejdelser modtog Skolen føl
gende Opgaver.

Afgaagsexameias 2dem Deel
EJd&rbeMellse 1 McMlergmirøEet«

Almindelig Charakteristik af de tropiske Landes Natur i Mod
sætning til de tempererede Jordbelters.

latinsk Still.
Da P. Dolabella som Proconsul styrede Provindsen Asien, før

tes en Qvinde fra Smyrna til ham. som anklagcdes for ved Gift 
at have ombragt sin Mand og sin Søn. Hun tilstod, at hun havde 
begaaet den Forbrydelse, for hvilken hun anklagedes, men sagde, 
al hun havde gjort det, fordi Manden og Sønnen i Forening havde 
dræbt hendes anden Søn, en herlig Yngling, som hun havde født 
i sit forrige Ægteskab, og bad, at man vilde frikjende hende, da 
hun havde taget en retfærdig Hævn over forbryderske .Mennesker. 
Beviserne vare tydelige og tiilode ikke at tvivle om, at hun tajte 
sandt. Dolabella forelagde l) Sagen for z) sit Baad; men Ingen 
af Raadct vovede at votere 3) i en saadan Sag, og Dolabella selv 
vidste ikke, hvad han skulde gjpre: thi han troede ikke, at en 
Qvlnde, der var overbeviist om et dobbelt Mord, kunde frifindes, 
og slippe uden Sirat': ug paa den anden Side kunde han ikke føre 
det over sit Sind at fordømme og afstraffe en Moder, der næstenn 
syntes at have adlydt Naturens egen Høst. Han henviste ’) da 
Sagen til Athen til Areopagiterne, for at den kunde blive paadømt 
af de meest øvede Dommere. Da disse havde undersøgt Sagen, 
bød de den anklagede Qvinde og Anklageren at vende tilbage om 
hundrede Aar: da vilde de afsige Dommen. Saaledes befriede de 
i Gjerningen den, som de ikke vovede aabenlyst at frifinde. Denue ' 
Historie fortælles af Valerius Maximus og af Gellius i 12te Bog 
af det Værk, som han har givet Titlen ..Attiske Nætter *.

defero. ad. 3) sententiam dieo. 4'| relego.
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Oversættelse fra lialim.
(Af Senecas 73de Brev med nogle Forandringer.)

Er rare mihi videntur. qui existitnant, homines philosophiæ 
lideliter deditos contumaces esse et contemptores magistratuum ac 
regum eorumve, per quos publlcn administrantur. E contrario 
enim nulli adversus iHos gratiens suut: necimmerito; nullis entm 
plus præstant rerumpuhllrarum rrrtores quam quibus fru i tranquillo 
otio lieet. Itaque ii, quibus multiim ad proposituin bene vivendi 
securitas publica confert, nccessc est, nuctorem hujus bont ut pa- 
rentem eolant, multo quidem magis quam illi inquieti et in medio 
positi*), qui multa prinripibus debent. sed multa etiam Bagkant, 
quibus nunquam tam piene occurrere ulla libcralitas potest, ut cu- 
pidates eorum exsatiet: crescunt enim, dum iinplentur. Ouisquis 
autem de accipiendo cogitat, oblitus acrepti est; nec ullum håbet 
mahun cupiditas majus qua in quod ingrata est. Accedit, quod 
nemo eorum, qui in republica versa ntur, quos vincat, sed a quibus 
vincatur, adspicit, nec tam jucundum iis cst, multos post se videre, 
quam grave, aliquem ante se. Nec ambitio tantum insatiabilis est, 
verum cupiditas omnis. At ilie vir sincerus et purus, qui reliquit 
et curiam et forum et omnem reipublicæ administrationem, ut ad 
ampliora secederet, diligit eos. per quos hoc ei tarere licet, solus- 
que eis gratuitum testimonium reddit. Ouemadmodum præceptores 
suos veneratur ac suspicit, quorum beneficio ex inviis 2) exiit, sic 
etiam hos, sub quorum tutela positus exercet artes bonas.

Ariliiinetik.
Man skal opløse Ligningen

+ / x + J y 2 a x— a - x — 2 a x — a2 = x —

med Hensyn til x og prøve Rigtigheden af det Fundne, idet hver 
kvadratrod tages med det i Ligningen foran samme staaendc 
Fortegn.

Exempel 1) a = 7; 2) a = 8; 3) a = 9.

O in medio pos i tus, som er stillet, lever midt i det offentlige 
Liv. 2) ex inviis, af uveisomme (ubancde) Egne (o: af 
Uklarhed og Vildfarelse).
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Geometri.
En Trekants tre Sider have Værdier, der danne en Diflercnts- 

æække (arilhnietisk Progression) paa tre Led. Dens Areal er J 
af en ligesidet Trekant med samme Perimeter. Hvor store ere 
.dens Vinkler?

Afgangsexamens 1ste Deel

Karl den £tore knyttede Forbindelser med de muhamedanske 
Fyrster i Afrika og Asien for at lette de Christnes stilling, der 
befandt sig under deres Herredømme. Han følte og handlede som 
^kristenhedens første Konge og tog sig af 'J alle sine Troes- 
brødre i de fjerneste Lande og isrer i den hellige Stad Jerusalem. 
I dette Øiemed søgte han ogsaa at komme i venskabeligt Forhold 
med Chalifen Harun al Raschid og sendte først et Gesandtskab 
til ham. Men begge Gesandter døde paa Reisen uden at have 
naaet deres Bestemmelses Maal Chalifen tog imidlertid Hen
sigten for Gjerningen. Karls Berømmelse fyldte Verden formeget 
til ikke ogsaa at trænge igjennem til Hoffet i Bagdad. Chalifen 
tog derfor Anledning af Karls Keiserkroning til ved et eget Ge
sandtskab al ønske ham Lykke til hans Ophøjelse. Han sendte 
ham imellem andre kostbare Foræringer ogsaa en levende Ele- 
phant. De Gjenforæringer, som Karl sendte Chalifen. bestode i 
Heste og spanske Muuldyr, i frisiske Uidkapper Q af forskjel- 
Ilge Farver, der, som han havde hørt, i Orienten vare meget søgte 
øg betaltes dyrt, og i nogle store Hunde, der vare afrettede til 
Jagt paa vilde Dyr. Gesandterne, der overbragte disse Forærin
ger, skulde tale til Bedste for *)  den hellige Grav i Jerusa
lem og for de derhen valfartende Pillegrimmes a) Sikkerhed, 
og Harun var artig nok til at skænke Karl den Store den hellige 
.Grav som et Beviis paa sin Agtelse,

*) sich jemands annehmen. 2) Ziel. Ein Wollcnmantel.
4) sich flir ehvas verwenden. Pilger.



56

Extraordinær Afgangsexamen
d. 8de Septbr. 1856.

Tydsk Stiil.
P. Vir^iHus Maro blev født den 15dc October 1 Aaret 684 efter 

Boms Anlæggelse i Andes, en Landsby i Nærheden af Mantua, 
hvorfor Nøgle ogsaa kalde ham en Mantuaner. Han var af ringe 
Herkomst. Men hans Fader besad, omendskjondt han kun var en 
jevn ’) Landmand, dog saa mange Midler, at han kunde lade 
give Sønnen en bedre Dannelse først i Cremona, derpaa i Majland. 
Efterat han paa sidste Sted havde lagt en god Grund, begav han 
sig til Neapel, hvor han nød Grammatikeren Parlhenlus’s, en født 
Grækers, Underviisning, og derfra til Bom for at høre Epikuræe
ren Syron i Philosophien, saa at han blev indviet i den Kreds af 
Viden, som en liberal Dannelse og Opdragelse dengang omfattede; 
thi heller ikke Mathematik blev ham ganske fremmed. Da han 
nu var vendt tilbage til Åndes, helligede z) han sig Digtekun
sten og vandt allerede et vist Navn ved nogle mindre Digte, der 
enten ikke ere komne til os eller kun i meget forvansket ’) 
Skikkelse eller dog blandede med fremmede Arbeider, saa at det 
er vanskeligt at sige, hvad der virkelig er forfattet af VirgiL 
Men grundlagt4) blev hans Berømmelse først ved hans Hyrde- 
digte eller Bucolica, som han forfattede i Aarene 712 til 716 efter 
Roms Anlæggelse. 1 denne Tid indtraf Triumvirernes Agerudde
linger, der udbredte saamegen Forvirring og Ulykke i Italien og 
ogsaa forstyrrede Digterens Ro og Tilfredshed, idet han mistede 
sin Eædreneeiendom, paa hvilken ban hidtil havde levet. Sin 
Smerte herover udtaler han flere Steder i de bueoliske Digte.

Halva årsprøven her vedSkolen gjælder fornem
melig de Fag, hvori der anstilles skriftlige Øvelser, 
laar afholdtes den i Februar Maaned; dens skriftlige 
Deel bestod af Dansk i alle Classer, Latinsk St. i VII—III, 
Latinsk Overs, i VII—V, Tydsk St. i VI—II, Tydsk Dietat 

') schlicht. l) vridmen. verdorKen. H



57

i I, Fransk bictat i 111, Fransk St. i .11, Mathematik i 
VII—IV, Regning i II—I og Skrivning i IV—I. Mundt
lig overhortes i Rectors Overværelse VII Cl. i 3 Fag, 
VI i 4. 1 i 3, de »vrige Classer hver i 2 Fas.

Overbestyrelsen.
1 Decbr. 1‘. A. modtog Skolen den glædelige Medde

lelse, at Hs. Exe. den nuværende Conseilspræsident, der 
siden Grev Knuths Bod i Januar Maaned havde vareta
get Forstanderens Forretninger, under 4de Decbr. var ud
nævnt af Hs. Maj. Kongen til Forstander for Herluisholms 
Skole og Gods. Det allerhoieste Rescript desangaaende 
er udfærdiget d. 19de Decbr. 1856 og lyder saaledes:

Frederik den Syvende af G tuts Naade Konge 
til Danmark, de Venders og Gothers osv.

Vor synderlige Gunst!
Det er Vor allernaadigstc VilUe og Befaling;, at Du, Os 
Elskelig Herr Carl Christian Hall, Licentiatus juris, 
Cummandeur af Dannebroge, Vor Minister for Kirke- og 
Undcrviisningsvæsenct, som Forstander for Herlufsholm Skole 
og Gods paatager Dig Bestyrelsen af samme, i Overeens- 
»temmelse med Stiftelsens Fundats; til hvilken Ende de ved 
Herlufsholm Stiftelse ansatte Embedsmænd og Betjente have 
at rette sig efter Dine Forskrifter. Og skulle derhos de 
Forpligtelser, der efter Fundatsen ere Forstanderen paaiagte 
K^eoverfor Rigsraadet. paahvile Dig i Forhold til Vort sam
lede Ministerium, for hvilket Du navnlig aarligen har at 
gjore Rede for Stiftelsens Indtægt og Udgift saavelsom for 
dens Virksomhed og Tilstand i det Hele. Forsikkrende Os 
iovrigt, at Du vil lade Dig det være magtpaaliggende, med 
Nidkjærhed at bestyre denne Stiftelse saaledes, at dens Flor 
fremmes og Stifterens ædle Hensigt opnaaes!

t. Dermed skeer Vor Villie! Befalende Dig Gud!
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Lærerpersonalet.
Efter længere Tids Ildebefindende, men ikkun een 

Dags Sygeleie bortrykkedes ved Døden Architect Kretz 
den 14. Mai d. A. Siden 1841 havde han underviist i
Tegning paa Herlufsholm, 1854 bleve tillige Skrivetimerne 
ham overdragne. — Skolen tabte i ham en samvittigheds
fuld Lærer, vi en retsindig, trofast og tjenstvillig Collega.

Disciplene.
Efter den offentlige Prove i 1856 afgik ved Dimis

sion til Universitetet:
1. R. P. Reinhol d t H vi i d,
2. H. Albert Hvidberg,
3. Carl E. Eigler,
4. 11. Ludvig T. 01 rik,
5. Johan H. 11 egermann-Lindencrone,
6. Peter J. V. Kietz,
7. Conrad Barner.

fremdeles udgik ved Skoleaarets Slutning:
Jacob A. C. Holmblad (i Frederiksborg Skole), 
Rasmus F. V. W. Jensen (for at tage Præli- 

minær-Exameii),
Carl K. Brandsted (til Landvæsenet),
Theodor F. Posselt (for at undervises privat),
M. Henrik L. Krøyer (i en Realskole i Kjø- 

benhavn),
Johannes N. Jacobsen (i Realklasse i Sorø), 
Georg J. Brøndsted (ligeledes),
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Christian R. Branth (forat undervises privat), 
Frederik L. A. Friis (i Realskolen i Nestved).

Ved Begyndelsen afSkoleaaret 1856—57 talte Skolen 
105 Disciple. I Skoleaarets Lob udmeldtes:

Thorvald G. Jørgensen (d. 30te Septb. 1856);
^Stephan P. Nyeland (Son af Kjobmand Th.

Nyeland i Korsør) optoges i 2den Classe ved 
Skoleaarets Begyndelse, men udmeldtes paa 
Grund af lang varig Sygdom alt d. 31. Jan. 1857:

C. Frederik C, Reimer (d. 31. Marts 1857).
Skolen tæller altsaa for nærværende Tid 102 Disciple, 

■der her opfores efter den Plads, de indtage i dasserne 
ifølge Sammentællingen for Mai Maaned. De nyoptagne 
ere betegnede med *; Faderens Xavn og Stand er anført 
i Parenthes.

IHmitlentf erne.

1. Christian L. Kjer (Godsforvalter Kjer paa Her
lufsholm).

2. Lauritz C. Appel (Skolelærer og Kirkesanger 
Appel i Agerskov (Tørninglehn); Pieiefatier: Pastor 
Brøchner i Everdrup).

3. H. Otto Hinrichsen (Kjobmand Hinrichsen i 
Æroeskjobing).

4. Jacob C. H. Lemvigh (Pastor Lemvigh i Krum- 
merup).

5. Johan E. AVest (Pastor West i Xestved).
6. Otto N. Jensen (Professor Jensen, R. af Dbr., 

Forstander før Jonstrup Seminarium).
7. Carl C. E. Fibiger (Forpagter Fibiger paa Ber- 

ritzgaard paa Laaland).
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8. Holger E. Jacobsen (Forligelsescommissair Ja
cobsen i Korsor).

9. Thomas IL P. Schmidt. (PastorSchmidt i Fodby).
10. Sophus M. Gielierup (Pastor Gjellerup i Roholte).

VII. Classe H.

1. Nicolai E. Balle (Pastor Balle i Aversie).
2. Carl L. M. Garde (Pastor Garde i Horslunde paa 

Laaland).
3. Jens C. K les trup (Proprietair Klestrup til Gra

vendal paa Ærø).
4. Andreas E. C. Tryde (Pastor Tryde i Saxkjobing).
5. Carl H. A. Krogh (afd. Moller Krogh til Tubeks 

Mulle ved Præstø).
6. Edvard Gul stad (Pastor Gulstad i Dølleljelde paa 

Laaland).
7. A. F. Louis G and il (afd. Krigsassessor, Toldcon- 

troileur Gandil i Kiel).

VI. Classe.

1. Hans A. Bache (Pastor Bache i Jyderup).
2. Nicolai H. Knudtzon (Grosserer Knudtzon i Kjø- 

benhavn).
3. Frederik J. Seidenfaden (Dyrlæge Seidenfaden 

i Maglemer ved Maribo).
4. Frederik C. C. F. Zahle (Provst Zahle i Stillinge, 

R. af Dbr.)
5. Engelbrecht Jacobsen (Broder til Nr. 8 i VIL 

CL A).
6. V. Alexander Ahlefeldt-Lanrvig (afd. Grev 

Ahlefeldt-Lanrvig, Forpagter af Blegholm paa Lan
geland).
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7. Peter W. Wulff (Kjøbmand. Rigsdagsmand Wulff 
i Stubbekjobing).

8. Edvard M. R. Eller (Justitsraad, Amtsforvalter 
Eller i Maribo).

9. Sophus F. F. Ahlefeldt-Lau rvig (Broder til 
Nr. 6).

10. Christian Emil Brasen (Provst Brasen i Skjel- 
skør, R. af Dbr.)

11. Rasmus N. Strøm (Districtslæge Strøm i Vor
dingborg).

12. Christian Fenger (Kammerraad Fenger til Nord- 
gaard ved Ringsted).

13. Frederik V. Kraft (Landsoverretsprocurator Kraft 
i Kjøbenhavn).

14. Ludvig F. J. Rode (Justitsraad, Stiftsforvalter 
Rode paa Vallø).

15. N. Gustav M. S ch aar up (Procurator Schaarup i 
Vordingborg).

V. C’lasse.
*1. Hannibal Sehested (Jægermester Sehested til 

Broholm, R. af Dbr.)
2. Carl J. Meincke (Godseier Meincke, Forpagter 

paa Maribo Ladegaard).
3. Carl Enge 11 (Skolelærer og Kirkesanger Engeli i 

Enderslov).
4. G. Alexander Thorsøe (afd. Skovrider Thorsoe 

i Heils i Slesvig).
5. F. Wilhelm Daniels (Forpagter Daniels paa Hav- 

lykkegaard paa Laaland).
6. Johannes R. Lund (afd. Cancelliraad, Birkedom

mer Lund paa Holsteinborg).
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7. August H. A. Petersen (afd. Proprietair Peter
sen til Laagegaard ved Veile).

8. Theodor XV. Horup (Forpagter Borup paa Bæk
keskov).

9. Georg S. V. Engel sted (Pastor Engelsted i Lund- 
forland).

10. Ludvig F. Winther (PastorWinther i Slenmiinge 
paa Laaland).

11. Ole F. K. Thestrup (afd. Pastor Thestrup i 
Staureby).

12. Gust av H. H. H. Castenschiol d (Regiments- 
chirurg, Disirictslæge Castenschiold i Nestved).

13. Hans Christian T. Ovenbeck (afd. practise- 
rende Læge Ovenbeck; Pleiemoder: Mad. J. Tonne- 
sen i Kjobenhavn).

IV. ClftgMe.
1. H. Frederik W. Thomsen (Moller Thomsen i 

Nestved).
2. Frantz E. Hansen (Procurator Hansen til Soding- 

gaard i Fyen).
3. Frederik G. Knudtzon (Broder til Nr. 2 i VI. 

Cl asse).
4. Peter A. F. Muller (afd. Pastor Schaumburg- 

Mlllier i Enderslav).
5. A. Julius E. Simonsen (afd. Proprietair Simon

sen til Ruggaard i Fyen).
6. A. Christian Bro udsted (Pastor Brandsted i 

Skovlænge paa Laaland).
7. Oscar R. Lan ug (Overlæge Lanng i Hzehoe, R. 

af Bbr. og af Æreslegionen).
8. Jacob N. B. Garde (Broder til Nr. 2 i VIL ClasseB).
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9. Sophus G. Sinding (Skolelærer og Kirkesanger 
Sinding i Herlufmagle).

10. S. F. A. Alfred Bech (Godseier Bech til Sand- 
bygaard).

11. Christian G. Schythe (Justitsraad, Amtsforval
ter Schythe i Vordingborg, R. af Dbr.)

12. Peter Oluf Brøndsted (Godseier Brandsted til 
Gyldenholm).

13. Jørgen B. Meincke (Broder til Nr. 2 i V. Cl.)
14. Jørgen P. Bech (Godseier Bech til Valdbygaard, 

R. af Dbr.)
15. A. Wilhelm S. Olrik (Etatsraad, Borgemester 

Olrik i Helsingør, R. af Dbr.)
16. H. Ludvig Munter (Pastor Munter i Karrebek).
17. Thor G. Heram b (Pastor Heramb i Errindlov paa 

Laaland).

XII. Classe.
1. S. Christian Knudtzon (Broder til Nr. 2 i VI. 

og 3 i IV. Cl.)
*2. Otto F. Bache (Broder til Nr. 1 i VI. Cl.)
3. Anton G. J. Mølmark (Pastor Molmark i Sorby- 

magle).
4. Nicolai C. Bartholdy (Godsforvalter Bartholdy 

paa Holmegaard).
5. Alexander V. N. Dibbern (Forpagter Dibbern 

paa Bredelokke).
*6. ÉTnst F. A. Bilsted (afd. Regnskabsfører Bil- 

sted ved 12te Linie-Inf.-Bataillon).
7. Carl C. Høhling (Captain v. Hohling, Postme

ster i Ringsted).
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8 Hans A. Kjerrumgaard (Assessor, Toldcontrol- 
lenr Kjerrumgaard i Kjøbenhatn).

9. P. E. Christian Kaalund (afd. Pastor Kaaiuud 
i Søllested paa Laaland).

10. Erik Becker (Provst, Dr. Becker i Kjøng, R. af 
Dbr.)

11. C. Emil Beyer (Pastor Beyer i Herlufmagle).
12. H. Anker Jespersen (Forpagter Jespersen paa 

Beldringe).
13. Victor E. Mørk (afd. Major. Eddikebrygger Mørk 

i Kjøbenhavn).
*14. Preben Wedell-Wedellsborg (Kammerherre, 

Hofjægermester, Baron Wedell-Wedellsborg, R. af 
Dbr. og Dbmd., Overførsler paa Vallø Stift).

15. Otto J. Hong (Godsforvalter Hong paa Gaunø).
16. G. Ferdinand Fabricins (afd. Forpagter Fa- 

bricius paa Basnæs).
*17. August F. Wedell-Wedellsborg (Broder til 

Ar. 14).

19. Masse.

I. A. E. Christian B ii 1 o w (Godsforvalter Bulow 
paa Einsiedelsborg i Fyen).

*2. Henrik E. Ovesen (Forpagter Ovesen paa Høy- 
strup).

3. Tøger R. Teilman (afd. Hofjægermester de Teil- 
man).

4. Carl C. J. Boethe Dumreicher (ForvalterDum- 
reicher paa Bregentved).

5. Axel G. Kemp (afd. Hofkobbersmed Kemp i Kjo- 
benhavn).
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*6. Preben Hoskjær (Pastor Hoskjær i Jordløse i 
Fyen).

*7. Joseph P. Errboe (Skibscaptain Errboepaa Ærø; 
Plejefader: Consnl Petersen i Ærøeskjøbing).

8. William B. Pet ers e n (Broder til Nr. 7 i V. Cl.)
9. Peter J. Jacobsen (Godseier Jacobsen til Fal- 

kensteen).
10. Andreas G. G. Holme (Forpagter Holme paa 

Transby gaard).
* 11. Carl C. G. Baastrup (Proprietair Baastrup til 

Nørreskovgaard).
* 12. Carl 0. Soht (Krigsraad, Districtslæge Soht paa 

Frederikshaab ved Glostrup).
* 13. Ingolf P. C. Hansen (Colonibeslyrer Hansen i 

Omenak i Grønland).
* 14. Edvard A. B. Meincke (Broder til Nr. 2 i V. 

og Nr. 13 i IV. Cl.)
15. Søren E. Larsen (Professor, Overchirurg Larsen 

i Kjobenhavn, R. af Dbr.)

I . Classe.

* 1. Hans A. Hansen (Broder til Nr. 2 i IV. Cl.)
* 2. Wr. F. Sophus M. B. Hennings (Forstraad, Skov

rider Hennings i Løverodde i Slesvig).
* 3. C. J. Rudolph Kraft (Broder til Nr. 13 i VI. CL) 
4. Ludvig B. Husum (Pastor Husum i Skjelby).

* 5. Charles G. Brøndsted (Broder til Nr. 12 i IV.Cl.)
* 6. G. Jørgen II. C. Rosenkrantz (Kammerherre, 

Baron Rosenkrantz, Amtmand i Thisted, R. af Dbr. 
og Dbmd.)

* 7. Oscar E. A. Hansen (Broder til Nr. 13 i II. CL)
5
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* 8. Carl F. W. Frost (Bataillonschirurg, Districtslæge 
Frost i Præsto).

Ifølge Bekjendtgjorelse fra Ils. Exe. Forstanderen 
skulde Aspiranterne til de Pladser, der blive ledige ved 
indeværende Skoleaars Slutning, være indmeldte inden 
Udløbet af April Maaned d. A. — Concurreneepro- 
ven, hvorefter Optagelsen bestemmes, var forst beram
met til den 29. Juni, men blev, da L'nderviisningsinspec- 
teuren ønskede Afgangsexamen afholdt her paa denne 
og de 2 følgende Hage, udsat til den 3die og 4de Juli.

Opdragelsesanstalten.
Forlystelser for Disciplene. Den aarlige 

Fugleskydning holdtes ifjor som sædvanlig kort efter 
Sko'eaarets Begyndelse, Loverdag den 30te August, og 
sluttede om Aftenen med et lille Fyrværkeri. Vinterfor
lystelser have været foranstaltede den 2den Novbr. (Bands), 
7de Decbr. (Comedie) , 14de Januar (Bal paa Stifterens 
Fødselsdag) og 29de Marts (musikalsk Underholdning). 
Søndag Aften den 1ste Marts morede Disciplene sig med 
en Maskerade i Stiftelsens Spisesal. Loverdag Eftermid
dag den 23de Mai gjordes en Fodtour til den lille Hus- 
moseskov og Bakkerne ved Ronnebeksholm. Den store 
Kjoretour foretoge vi i Aar den 13de Juni til Hæsede 
Skov, Gisselfeld og Bregentved; det heldige Veir, de 
smukke Egne, vi besøgte, og den velvillige, forekom
mende Modtagelse, som Herlovianerkredsen fandt, hvor 
den kom hen, gjorde Touren særdeles behagelig for 
alle Deeltagerne.
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Efter Forslag af Rector tillod Hs. Exe. Forstanderen, 
at Pint seferien iaar maatte forlænges med 2 Bage, 
saaledes at Disciplene forst Torsdag Aften den 4de Juni 
vendte tilbage til Herlufsholm.

Underviisningen.
Indtil Midten af Mai Maaned vare Fagene saaledes 

fordeelte ved Skolen:
Ugentlig.

Rector Latin VII, Græsk tilligemed Mytho- 
logi i VI.......................................... 14 Timer.

Overl. Dahl Historie i VH—III, Geograplii i
VI—II........................................................ 23 —

Insp. Leth Dansk i IV og III, Naturlære i II 
og I.................................................... 7 —

Overl. Kielsen Latin i VI og IV, Græsk i
VII og V..................................................  26 —

Adj. Engelsted Religion i alle Classer,
Dansk i I, Regning i II og siden Januar
Maaned ogsaa il.................................... 26 —

Adj. Mossin Mathematik i VII—III, Natur
lære i VII......................................... 25 —

Adj. F. Neergaard Hebraisk i VII, Naturhi
storie i VI—II, Græsk i IV........... 21 —

Adj. Davidsen Tydsk i VI—III, Fransk i
VI—II, Historie, Geograplii og Naturhi
storie il................................................. 30 —

Adj. Lund Dansk i VII, VI, V og II, Tydsk
i II og I (fra August til Januar ogsaa 
Regning il)........................................... 21 —
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Adj. C. Neergaard Latin i V og III, Historie i II 19 Timer.
Arch. Kretz Skrivning i IV-I, Tegning i III-I 17 — 
Krigsass. Meier Gymnastik (tilligemed Exer-

cits og Hugning) samt Svømning i alle
Classer, deelte i 6 Hold....................... 10 —

Musikl. V. B randt Sang i alle Classer . . 7 —

* VII. Classe undervises i Hebraisk 4 Timer ugl-, i Historie 5, 
i Mathematik 7 Timer, men disse ere fordeelte saaledes:

Hebr. liver Afdeling særskilt 1 Time, Fællestimer 2;
Hist. — — — 2 — , — 1;
Math. — — — 2 - , — 3.

Fagenes ugentlige Timetal i de forskjellige Classer.

VII. VI. V. : IV. III. II. I.

Dansk .................... 2 2 2 2 3 5 5
Tydsk .................... 3 3 2 2 5 5
Fransk.................... 2 2 2 3 4 -—
Latin....................... 9 8 8 8 9 — —
Græsk.................... 5 5 5 5 — —,
Hebraisk................. (3)* — — — —. — —.
Religion................. 2 2 2 2 2 2 3
Geogr. og Historie . 3* 4 4 4 4 4 5
Mathematik.............. 5* 3 4 4 4 — —
Regning................. ■" — — •— — 3 3
Naturlære............. 3 — — — — 1 1
Naturhistorie .... — 3 2 2 2 3 2
Skrivning............. — — — 1 2 3 4
Tegning................. — — — — 1 2 4
Sang....................... 2 2 2 2 2 2 2
Gymnastik ..... 2 2 2 2 2 2 2

Summa 33.
(3)

36. 36. 36. 36. 36. 36.



69

Under den ved Arcliitect Kretz’s Und indtraadte Va- 
cance er Tegneunderviisningen midlertidig ophørt og de 
dertil bestemte Timer lienlagte til andre Fag; derimod er 
Skriveunderviisningen besørget i samme Udstrækning, som 
tilforn, ved velvillig Bistand af Skolens andre Lærere.

I Sangundervilsningen deeltage alle de, der have 
Stemme, classeviis een Time om Ugen; Løverdag Efter
middag KL 5—6 holdes Fællessang, hvorved samtlige Sko
lens Disciple ere tilstede. I særskilte Timer (18 ugent
lig) giver Stiftelsens Musiklærer, Hr. R. Brandt Under- 
viisning i Instrumentalmusik til de Disciple, der ytre Lyst 
og Anlæg i denne Retning.

Foranlediget ved en Anmodning herfra om at Skolen 
maatte erholde endnu nogle Exemplarer af afd. Prof. Oluf- 
sens „Begyndelsesgrunde i Astronomien« til Afbenyttelse 
i øverste Classe, tilskrev Ministeriet for Kirke- og Under- 
viisningsvæsenet under 7. Marts d. A. Rector saaledes:

Ved i denne Anledning: at tilbagemelde, at Ministeriet 
ikke seer sig istand til at opfylde Deres Begjæring, da der 
ikke haves flere Exemplarer af den omhandlede Bog: i Behold, 
skulde jeg derhos tilføie. at jeg paa en tidligere Indstilling 
fra en Rector om Indførelsen af Mund ts Astronomie har, 
efter Correspondance med Underviisningsinspecteuren, fundet 
mig foranlediget til at svare, at Ministeriet med al Erkjen- 
delse af den Besvær, som Mangelen af et fuldkomment pas
sende Hjælpemiddel volder Lærerne, dog fandt Betænkelig
hed ved at tillade Indførelsen af en Lærebog, der synes at 
anvise Astronomien som selvstændig ikke ganske kort Di
sciplin en den ikke tiltænkt Stilling i Skolen. Ministeriet 
har derfor ogsaa, medens det har udtalt det som ønskeligt, 
om vedkommende Lærer maatte see sig istand til at hjælpe 
sig som hidtil f. Ex. ved Brugen af Steens mathematiske
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Geographi med enkelte Tilfoielser, kun under Forudsætning 
af, at Undervisningen ikke tilstedede denne Udvei, undta
gelsesvis tilladt, at den ovennævnte Lærebog benyttes og i 
saa Fald med al Skjonsom'ned og Hensyn til Fagets Stilling 
i Undervisningen.

Kjøbenhavn d. 7de Marts 1857.
C. Hall.

Oversigt
over de i S ko 1 eaarel 1 85 6— 57 læste Afsnit 

og foretagne Øvelser.

Ransk.
VII. Cl. Den danske Litteraturhistorie fra den ældste Tid 

indtil Ewald er gjennemgaaet med Afbenyttelse 
af Thortsens Haandbog. Udvalgte Stykker af den 
islandske Sagalitterat ur i Oversættelse, en Række 
Kjæmpeviser, Digte af Kingo, Holberg og Fl. ere 
oplæste for Classen. 13 Stile ere skrevne i Aa- 
rets Lob. ( lassens Disciple have desuden holdt 
mundtlige Foredrag; disses Gjenstand var Skil
dringer deels af mærkelige historiske Begiven
heder i den nyere Tid fra Reformationen indtil 
1814, deels af forskjellige Folkeslags Liv og Sæ
der. Valget af Æmne har inden de nævnte 
Grændser været frit; hver Discipel har holdt eet 
Foredrag.

VI. Cl. Der er blevet meddeelt Classen en kort Over
sigt over den danske Litteraturhistorie indtil Oeh- 
lenschliiger. Udvalgte, navnlig dramatiske, Digte 
af Holberg, Ewald, Wessel, Oehlenschlager, 
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Heibcrg, Haacb, Hertz og Paludan-Miiller ere 
oplæste for den. Classen har skrevet 14 Stile.

V. Cl. Den nordiske Mythologi er lært efter Dorplis Om
rids ; til Oplæsning og Forklaring af enkelte My ther 
benyttedes N. M. Petersens nordiske Mythologi. 
Oehlenschliigers Baldur hin Gode og Nordens 
Guder ere læste i LTiderviisningstimerne. Clas
sen har skrevet 17 Stile.

IV. Cl. Den ene af de to ugentlige Timer er anvendt til 
prosaisk og poetisk Læsning; undertiden er der 
forelæst for Classen. Den anden Time har væ
ret anvendt til Stiil. Classen har skrevet 3 Stile 
maanedlig, meest af beskrivende og fortællende 
Indhold.

III. Cl. Bojesens Sproglære er repeteret, og Interpunc- 
tionslæren er gjennemgaaet, tildeels efter Wol- 
les „Regler og Bestemmelser osv.“ Holsts Læ
seboger ere benyttede; endeel Digte ere gjen- 
nemgaaede og lærte udenad. Chorlæsning af 
Digte har stadig været anvendt. Den ene af de 
3 ugentlige Timer har været anvendt til Stiil, 
der væsentligst har bestaaet i at gjengive Indhol
det af et forelæst fortællende Digt, Individuali- 
sation og Oversættelser fra Fransk og Tydsk.

II. Cl. Bojesens Sproglære indtil Ordstillingen (enkelte 
Anmærkninger ere forbigaaede). Efter Wolles 
„Regler og Bestemmelser osv.“ er Interpunctions- 
læren læst. Grammat iken er stadig indovet ved 
Analyse i Molbechs Læsebog, der er anvendt til 
Læseovelse. Endeel Tugte ere gjennemgaaede og 
lærte udenad. To ugentlige Timer ere anvendte 
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til Stiil, tler væsentlig bestod i Gjengivelse af en 
mindre Fortælling, undertiden i Oversættelse fra 
Tydsk til Dansk eller i Dictat.

I. Cl. Borgens og Rungs Læsebog. Bojesens Grammatik 
til § 47 (næsten alle Anmærkninger ere forbi- 
gaaede). Grammatiken er indøvet. ved Analyse r 
Læsebogen og ved Øvelser i at danne Exempler 
efter de læste Regler. Endeel Digte ere gjen- 
nemgaaede og lærte udenad. 2 Stile ere ugent
lig skrevne; de bestode i det forste Halvaar af 
Dictat, i det sidste skifteviis af Dictat og Gjen
givelse af en fortalt lille Fabel eller deslige.

Latin.
VIL Cl. Begge Afdelinger have gjennemgaaet: Tacitusr 

Germania, Ciceros Lælius og 3die Bog af de‘ 
ofliciis, Vir gi i s Æneide 4de Bog, Horat s' 
Oder 2den Bog og 2den Bog af Brevene tillige
med Ars poetica: det Vigtigste af Tregders lat, 
Literaturhist. Uden foregaaende Forberedelse er 
læst efter E. Flemmers Udvalg: Plinius’ Breve 
og nogle Blade af Velleius Paterculus.

Foruden delte opgive Dimittenderne endnu Føl
gende fra foregaaende Aars Læsning: Ciceros 
4 catilinariske Taler, Talerne for Milo og for Kong 
Dejotarus, Calo Major, Livius 1ste og 2den Bog 
(den sidste ikke repeteret), Tacitus’ Agricola, 
Virgils Æneide 1ste og 2den Bog, Horats' 
Oder 1ste Bog og 1ste Bog af Brevene; det Vig
tigste af Bojesens romerske Antiqvileter.

30 Hjemmestile, 16 Extemporalier og lOVer- 
k sioner; af de rettede Arbeider ere endeel lærte
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udenad, jevnlig anstilledes Øvelser i mundtlig 
Stiil. Madvigs Sproglære er stadig indøvet saa- 
vel ved Stiil som ved Forfatterlæsningen: særlig 
gjennemgaaet er Casuslæren og af Syntaxens 
2det Afsnit fra Cap. 3 Tillæg til og med Cap. 8. 

VI. Cl. Cicero or. pro lege Manilia, Sall, bellum Jugur- 
thinum, Virgils Æneide 1ste Bog og af Cæsar 
comm. de b. Gall. 2den og 3die Bog, der ere 
læste cursorisk.

Madvigs Formlære er repeteret og af Madvigs 
lat. Sprogl. er læst fra § 208 til § 370. — 
36 Hjemmestile, 22 Extemporalstile og 10 Ver
sioner ere skrevne.

V. Cl. 2den Bog af Cæsars galliske Krig, Ciceros Tale 
for Sex. Koscius Amerinus til Cap. 34; omtrent 
100 Hexametre ere opskrevne og lærte udenad.

Madvigs Formlære er repeteret: af Syntaxis 
er læst. 1ste Afsnit og af 2det Afsnit til Cap. 7. 
— 33 Hjemmestile, 29 Extemporalstile og 5 
Versioner.

IV. Cl. Af Bergs og Mollers Læsebog er læst fra S. 54 
til S. 91 med Forbigaaelse af endeel Sætninger.

Af Madvigs lat. Sproglære ere af Bøinings- 
læren læste de første 21 Capitler med Undtagelse 
af det 9de, af Ordføiningslæren de 6 første Ca
pitler af 1ste Afsnit og af 2det Afsnit de Para- 
grapher, hvortil de i Læsebogen læste Stykker 
slutte sig. — 70 Stile ere skrevne.

III. CL Bergs og Møllers Læsebog forfra til Pag. 52; 
endeel Exempler ere forbigaaede.
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Af Madvigs Sproglære er læst det Vigtigste 
af Boiningslæren. — 25 Hjemmestile og 28 
Exteraporalstile.

i; ræs 84.
VII. Cl. Begge Afdelinger have læst: Platons Kriton, 

Herodots 2den Bog, Demosthenes’ 3 olyn- 
thiske Taler, Homers Odyssees Ilte Bog og 
Homers Illades 1ste og 9de Bog: Bojesens 
attiske Antiqviteter og af Tregders græske Li
terat urhistorie det Vigtigste af 1ste og 2den 
Periode. Anden Afdeling har desuden læst af 
Xen. Memor. 1ste Bogs 2det og 3die Capitel 
og Homers Odyssee 8de Bog.

Dimittenderne opgive: Xenophons Memo- 
rabil. 2den Bog, Platons Apologi, Euthyphron 
og Kriton, Ly sia s: Talerne mod Eratosthenes 
og for Invaliden, Herodots 2den Bog, Tlm- 
kydid efter Bergs Udvalg S. 1—23 og S. 86— 
119, Homers Odyssee 1ste, 2den, 3die, 8de 
og Ilte Bog, Homers lliade 1ste, 6te, 7de, 
8de og 9de Bog og af Jacobs’ Ant hol ogi de 
elegiske og epigrammatiske Digte samt Idyllerne. 
Disciplene Schmidt og Fibiger opgive istedetfor 
Thukydid: 1ste Bog af Xenophons Anabasis.

VI. CL Lysias’ Tale mod Eratosthenes, Herodots 8de 
Bog Cap. 1—41, af Homers Odyssee 5te og 
7de Bog. — De uregelmæssige Verber efter 
Tregder § 126—151; Madvigs Ordfoiningslære 
er benyttet ved Forfatterlæsningen, desuden ere 
6te og 7de Capitel af 1ste Afsnit (§ 68—85) 
tagne lectieviis.
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Kosmogonien og den græske Gudekreds er 
gjennemgaaet efter Tregders Mythologi (Cap. 
1—3), hvorved stadig anvendtes Billedværker 
og Faster til at gjore Mytherne anskuelige.

V. Cl. Xenophons Anal). 5te Bog indtil Cap. 6. — Ho
mers Odyssee 8de Bog fra V. 105 til 475.

Enkelte Afsnit af Tregders Formlære. — 18 
Stile ere skrevne.

IV. Cl. Af Bergs Læsebog er læst fra Pag. 1 til 25; 
af Bergs „Schema til den græske Formlære" 
indtil Verba paa MI.

Tydsk.

VI. Cl. Hjorts Læsebog (prosaisk Deel) Pag. 459—513. 
Af Schillers Wilhelm Tell 4 Akter. Jtirs og 
Rungs Deutsche Dichter: et Udvalg af de van
skeligere Digte, c. 130 Sider. Desuden have 
Disciplene maanedlig opgivet et Pensum af de 
fortrinligste nyere Forfattere, hvori der er exa- 
minerel. Trojels Grammatik. Til Literaturhi- 
storien er Abrahams’ Haandbog benyttet. — 49 
Stile.

V. Cl. Hjorts Læsebog (prosaisk Deel) Pag. 291— 302; 
415—459. Jiirs og Rungs Deutsche Dichter: de 
paa Indholdsfortegnelsen med en Stjerne beteg
nede Digte; 16 af disse ere lærte udenad.

Trojels Grammatik § 9—23; § 40—114; 
§ 128—202. (Declinationerne efter Jiirs’ Ark). 
Grønbergs Sliiløvelser Pag. 14— 25. 53 Stile.

IV. CL Hjorts Læsebog (prosaisk Deel) Pag. 127—132; 
134- 156; 164-180; 253—272.
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Gronbergs Stiilovelser Pag. 10 16. Trojels 
Grammatik § 9-23; 43 -52; 87—114; 128— 
150. 40 Stile.

III. Cl. Hjorts Læsebog, Pag. 27 78. Gronbergs Stiil- 
øvelser Pag. 1—7. Trojels Grammatik §9—23; 
47—70; 87—108. (Dedikationerne læste efter 
Jurs’ Ark.) 52 Stile.

II. Cl. Rungs tydske Læsebog for de lavere Classer 
Pag. 94—129 og 169—191. Mundtlig Stiil efter 
Jiirs’ og Rungs „Materialier“ fra Stykke 30—39 
inci., Stykkerne 75, 77—78 og 81—82. Jiirs’ 
Ark med Undtagelse af Substantivernes Kjon og 
Adjectivernes Comparation; efter Trojels Gram
matik: Substantivernes Kjon og Brug i de for- 
skjellige Casus, Adjectivernes Comparation, Tal
ordene, Hjælpeverberne, regelmæssige Verbers 
Activ og Passiv, samt Præpositionerne. To 
ugentlige Timer ere anvendte til skriftlige Øvelser.

I. CL Rungs tydske Læsebog for de lavere Classer: 
Pag. 34—55 og 62—94. Mundtlig Stiil efter 
Jiirs’ og Rungs „Malerialier“ Stykkerne 22—34. 
Efter Jiirs’ Ark er læst: Artikler og Bestemmel
sesord, Pronominer, Adjectivernes Dedination og 
Comparation, samt Substantivernes Declination; 
efter Trojels Grammatik: Hjælpeverberne, regel
mæssige Verbers Activ og Præpositionerne. Til 
skriftlige Øvelser er der i Regelen anvendt een- 
Time ugentlig, mod Slutningen af Skoleaaret to.

Fransk.
VI. CL Borring: Etudes littéraires, Pag. 242—355. 

Cursorisk er læst A. de Vigny: Cinq-Mars, 270



Sider. 1 Time inaanedlig er anvendt til at exa- 
minere i de Pensa, som Disciplene selv have 
valgt af forskjellige nyere Forfattere. Borrings 
Stiilovelser, 2den Afdeling § 24—100 (de lige 
Numere). Borrings Grammatik: Formlæren og 
Syntaxen.

V. Cl. Prosper Mérimée: Colomba Pag. 1—46; desuden 
Mateo Falcone, vision de Charles XI, l’enléve- 
ment de la redoute, Tamango, la perle de Toléde. 
Cursorisk er læst: les mécontents.

Borrings Stiilovelser 2den Afdeling § 1—23. 
Abrahams’ Grammatik: Formlæren og af Syn
taxen 1ste og 3die Afsnit.

IV. Cl. Voltaire: histoire de Charles XII, livre V & VII. 
Borrings Stiilovelser, 1ste Afdeling. Abrahams’ 
Grammatik: Formlæren.

III. Cl. Lassens Læsebog for Skolernes lavere Classer, 
Pag. 1—50. Lassens Opgaver til Indøvelse af 
den franske Grammatiks Elementer: 2det Afsnit 
§ 33—59. — Abrahams’ franske Grammatik: 
Formlæren (flere Anmærkninger oversprungne).

11. CL Lassens Læsebog for Begyndere: hele Bogen. 
Lassens Opgaver til Indøvelse af den franske 
Grammatiks Elementer § 1—50. 42 Stile.

Hebraisk.

Vil. Cl. A. Genesis og de ni første Capitler af Salo- 
mons Ordsprog. Som grammatikalsk Vei
ledning er benyttet Whittes hebr. Sproglære.

VII. CL B. De fire forste Capitler af Genesis og det Væ
sentligste af Formlæren efter Whitte.
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Religion.
VIL CL A. Matlliæi Evangelium i Grundsproget. — 

Den christelige Troeslære, hvoraf Christologien 
og Aandens Rige er læst, iaar efter Liseo: 
„den christelig-apostoliske Troesbekjendelse".

VII. Cl. B. Matthæi Evangelium og Pauli Brev til Gala- 
terne (det sidste ikke repeteret).

Af Lisco: „den christelig-apostoliske Troes- 
bekjendelse“ er læst den 2den og 3die Troes- 
artikel.

Le vigtigste Artikler i den augsburgske Con- 
fession ere leilighcdsviis gjennemgaaede for 
begge Afdelinger.

V). Cl. Fogtmanns Lærebog fra § 47—105. -- Hers- 
lebs storre Bibelhistorie.

V. Cl. Lisco: den christelig-apostoliske Troesbekjendelse 
forfra til Læren om Loven (§ 97'. — Ilerslebs 
storre Bibelhistorie: det gi. Test. 3die Afdeling, 
og i det nye fra 4de Periode ti! 5te Afdeling.

IV. Cl. Balles Lærebog: Cap. 1—5, 7, 8. — Ilerslebs 
storre Bibelhistorie: det gi. Test, fra 5te Periode 
til 3die Afdeling; i det nye fra Pag. 195—226.

III. CL Balslevs Udvikling af Catechismus fra § 45 til 
92. Ilerslebs storre Bibelhistorie forfra til Pag. 
38 og i det nye Test, forfra til Pag. 185.

II. CL Balslevs Udvikling af Catechismus til Pag. 30. 
Balslevs Bibelhistorie det gi. og del nye Test.

I. CL De 3 forste Dele af Luthers lille Catechismus. 
Balslevs Bibelhistorie: det nye Test, og af det 
gamle forfra til ,,.lloses££.
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Af Psalmebog til Kirke- og Huus-Andagt Nr. 
12, 19, 48, 141, 159, 226,234,243,249,251. 

(»eogra|>lii.
VI. Cl. Munthes Geographi omarbejdetaf Prof. Velschow.

V. Cl. Samme Bog. Europa fra den skandinaviske Halvø 
indtil Italien (begge inci.).

IV. Cl. Samme Bog. Amerika fra de nordamerikanske 
Fristater (ind.), Australien, Europa forfra den 
danske Stat.

III. Cl. Samme Bog. Europa fra Dsterrig (inci.) indtil 
Enden. Asien, Africa og Amerika indtil de nord- 
americanske Fristater.

II. Cl. Samme Bog. Tydskland, Nederlandene, Belgien, 
Storbritannien og Irland, den pyrenæiske Halvø, 
Frankrige, Schweiz og Italien.

I. Cl. Samme Bog. Indledningen til Europa, Danmark, 
Norge og Sverrig, Rusland og Preussen. Des
uden er med Afbenyttelse af Globus en alminde
lig Oversigt given over Jordklodens physiske For
hold, vigtigste Lande og Riger.

Historie.
VII. Cl. A. T li r ig e: Lærebog i den gamle Historie, Bo hr: 

Lærebog i Middelalderens Historie, Bohr: Læ
rebog i den nyere Historie, Allen: Lærebog i 
Danmarks Historie.

VIL Cl. B. Tlirige: Pag. 132 indtil Enden. Bohrs nyere 
Historie 1789—1815.

VI. Cl. Thrige : Lærebogi den gamle Historie Pag. 1—178.
V. Cl. Bohr: nyere Historie Pag. 21—189. Allen:

Lærebog i Danmarks Historie Pag. 97—190.
IV. Cl. Bohr: .Middelalderens Historie fra Pag. 114 indtil
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Enden. Sammes nyere Historie Pag. 1—69. 
Allen Lærebog i Danmarks Historie Pag. 34—97. 

III. Cl. Bolir: Middelalderens Historie 1—109. Allen: 
Lærebog i Danmarks Historie Pag. 1—34.

II. CL Kofoeds fragment ariske Historie forfra Middel
alderen til Catharina den 2den, Pag. 104—204. 

I. Cl. Kofoeds fragmentariske Historie forfra til Middel
alderen.

Matlieniatik.
VII. CL Dimittenderne opgive: Steens Mathematik, 

Ram ns’ Planimelri, Stereometri og Plantrigono
metri, med Forbigaaelse af enkelte Afsnit; 01 uf- 
sen s Astronomi samt det Vigtigste af Astrognosien. 

Vil. CL B. Efter samme Læreboger Ligninger, Logarith- 
mer, Planimetrien, Stereometrien og Trigonome
triens 1ste Capitel.

Begge Afdelinger 1 Udarbejdelse om Ugen. 
VI. Cl. Efter Steens Mathematik Ligninger med Bibenyt

telse af Bergs Samling af math. Opgaver. Ra- 
mus’ Geometri Art. 110—121 med Forbigaaelse 
af el storre Antal Sætninger. 1 skriftlig Ud
arbejdelse om Ugen.

V. CL Efter Steens Mathematik Potentsoploftning og 
Roduddragning. Af Bergs Samling ere udforte 
de Heste af Opgaverne Pag. 1—28. Af Ramus’ 
Geometri Art. 65—85.

IV. CL Assens’ Arithmetik Pag. 67—79. Ramus’ Geo
metri: Indledningen og 1ste Afsnit Art. 1—64.

III. CL Assens’ Arithmetik Pag. 1—-58 og 79—83. Ef
ter Bergs methodisk ordnede Opgaver ere udførte 
Exemplerne Pag. 1—34.
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Hegning;.
II. Cl. Reguladetri i hele Tal og Brok.
I. Cl. De fire Regningsarter i Brok.

Naturlære.
VII. Cl. A. Ørsted Naturlærens mechaniske Leel til Pag. 

195. — Naturlærens chemiske Deel efter Joh. 
Miillers Physik. Af Galvanismen og Elektio- 
magnetismen ere nogle mindre vigtige Afsnit 
forbigaaede.

VIL Cl. B. Det Samme undtagen Bevægelseslæren.
II. og I. Cl. (1 Time ugentlig for hver Classe). Iden at 

benytte nogen Bog er der stræbt efter ved simple 
Forsog og letfattelig Forklaring at anskueiig- 
gjore nogle af de almindeligste Naturlove. De 
dagligdags meteorologiske Phænomener ere for
klarede, forsaavidt de nødvendige Betingelser 
for, at de vilde kunne forstaaes, vare tilstede.

Naturliistorie.
VI. Cl. Efter Bramsens og Drejers Lærebog: Hele Zoo

logien, den almindelige Botanik og det linneiske 
System. Den terminologiske Indledning til Bo- 
taniken er saavelsom den specielle Botanik læst 
efter Petits Lærebog.

V. CL Efter Petit: Terminologisk Indledning og speciel 
Botanik. Efter Drejer: Det linneiske System 
samt de 13 forste §§ af den almindelige Bota
nik Cei repeterede).

IV. Cl. Efter Bramsen: Leddyrene fra Arachniderne og 
Bloddyrene. Efter Drejer: Det linneiske Plante
system. Efter Petit: Den terminologiske Indled
ning til Botaniken.

6
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IH. Cl. Efter Bramsen: Krybdyr, Fiske og Insekter.
II. CL Efter Llitkens „Begyndelsesgrundene af Dyreri

gets Naturhistorie" er læst : Mennesket og Been- 
dyrene.

I. Cl. Krarup-Hansens Letfattelige Skildringer af de 
mærkværdigste Pattedyr.

Stipendierne.
A. Gratistpladser, hvorefter aldeles intet Skole- 

contingent erlægges, have i indeværende Skoleaar været 
tildeelte:

1. Discipel af VIIA C. L. Kjer,
2. 77 77 VIIA IL E. Jacobsen,
3. V ?7 VIIA S. M. Giellerup,
4. 77 77 VJIB N. E. Balle,
5. 5? 57 VIIB A. F. L. Gandil,
6. 77 ?• VI S. F. F. Ahlefeldt-Laurvig.
7. 77 7? V C. Engel 1,
8. 77 75 V G. A. Thorsoe,
9. 77 57 IV H. F. W. Thomsen,

10. 7? 5? IV P. A. F. Muller.
B. De Res en ske Gratist plads er:

1. Discipel af VIIA IL 0. Hinrichsen,
2. „ „ VI F. J. Seidenfaden.

C. S i i p e n d i e p 1 a d s e r, hvorefter Skolecontingent et 
kun erlægges med 130 Rdl. aarlig, have været tildeelte:

1. Discipel af VIIA L. C. Appel,
2. „ „ VIIA 0. N. Jensen,
3. „ „ VIIA C. C. E. Fibiger,
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4. Discipel af VIIB A. E. C. Tryde,
5. 5? 57 VIIB C. H. A. Krogh,
6. 5? 77 VI E. Jacobsen,
7. 57 77 VI C. Fenger,
8. 57 77 VI C. F. C. Reimer (udgaaet),
9. 57 5? VI L. F. J. Rode,

10. 5? 57 VI N. G. M. Schaarup,
11. 57 77 V G. S. V. Engel sted,
12. 77 57 V H. C. T. Ovenbeck,
13. 75 7? V G. II. II. H. Castenschiold.

De tvende M e y e r s k e P r æ ni i e r (liver paa 30 Rdl.) 
tilkjendtes for Aaret 1856 II. 0. Hinrichsen (VIIA) og 
Sophus G. Sinding (IV).

Det grevelig Moltkeske Skolestipendium 
for kgl. Einbedsmænds Sønner (4 Portioner paa 25 Rdl. 
halvaarlig) uddeeltes for Decembertermin 1856 som og 
for Junitermin 1857 til J. C. H. Lemvigh (VIIA), 0. N. 
Jensen (VIIA), H. A. Bache (VI) og G. S. V. Engel
sted (V).

Det g r e v e li g M o 11 k e s k e U n i v e r s i t e t s s t i p e n- 
dium for kgl. Einbedsmænds Sønner (100 Rdl. halvaar
lig, fordeelt paa to eller tre Portioner) blev for Decem
bertermin 1856 ligesom ogsaa for Junitermin 1857 oppe- 
baaret af Stud. II. L. T. Olrik og Stud. med. P. F. J. 
Giellerup.

Reises tipendiet s Fond, opsamlet af vacante Por
tioner af det grevelig Moltkeske Universitetsstipendium og 
frugtbargjort ved Indsættelse i Ringsted Sparekasse, beløb 
sig den 11. Novbr. 1856 til 1659 Rdl. 7 Sk.

Af denne Fond, hvis Bestemmelse er at afgive et 
Reisestipendium paa 400 a 800 Rdl. i eet eller to Aar 
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til den af Herkifsholms Disciple, der 4 Aar efter sin Di
mission fra Skolen bar erholdt I.amlab. til Embedsexamen, 
har Intet været uddeclt siden 1853, daCand. jur. (nuJu- 
stitsraad, Departementchef) Leuning oppebar den sidste 
Portion af den ham tilstaaede Understøttelse. I Begyn
delsen af Mai Maaned d. A. indkom et Andragende om 
Reiseunderstottelse fra Cand. theol. H. Laur. Lund, di
mitteret fra Herlufsholm 1847, siden 1854 Adjunct her ved 
Skolen. I min Indstilling til Forstanderen gjorde jeg op
mærksom paa, at da Adj. Lund ikke havde afsluttet sit 
Embedsstudimn indenfor den Tidsfrist, Fundationen be
stemte, maatte der med Hensyn til dette Punkt for ham 
(ligesom i sin Tid for Cand. Leuning) erhverves Dispen
sation hos Grevskabet Bregentveds Besidder — en Dispen
sation, der efter Embedsstudiernes nuværende Omfang vist
nok vilde blive nødvendig for Enhver, der kunde opfylde 
de nvrige fastsatte Betingelser. Jeg bemærkede tillige, 
at Adj. Lund for at kunne naae det Maa!. han havde 
stillet sig, maatte have Lov til at forbruge Stipendiets 
høieste Sum 800 Rdl. i kortere Tid end et Aar. men for- 
meente derhos, at disse Afvigelser fra de fundatsmæssige 
Bestemmelser i sig selv ikke vare betydeligere, end at 
man turde forvente, at Hs. Exe. Grev Moltke med sæd
vanlig Humanitet vilde skjænke sit Samtykke dertil.

Under 25de Mai næstefter modtog jeg Hs. Exe. For
standerens Resolution, hvorved der efter indhentet Sam
tykke fra Grevskabet Bregentveds Besidder tildeles Adj., 
Cand. theol. H. L. Lund 800 Rdl. af Reisestipendiets Ca
pital som Understøttelse til i et halvt Aar at foretage en 
Reise i Tydskland, Schweiz og Frankrig, mod at hans
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Forretninger her ved Skolen i hans Fraværelse besørges 
af en Vicarius.

De videnskabelige Samlinger.
Af den betydelige Tilvæxt, som Skolens naturhi

storiske Samling i Løbet af dette Skoleaar har er
holdt gjennem Universitetets zoologiske Museum, anføres 
her Følgende:

A. Pattedyr, udstoppede. 
Ornithorynchus paradoxus, 
Viverra Basse, 
Mustela erminea, 
Delphinus phocæna, jun., med Cranium, 
Balæna mysticetus, Barde.

R. Fugle, udstoppede. 
Vultur aura.
Aqvila haliaetus, 
Strix otus.
Saxicola oenanthe, 
Muscicapa grisola, 
Cinnyris senegalensis, 
Alauda arvensis, 
O ri ohis galbula, 
Paradisea apoda, 
Hirundo rustica, 
Caprimulgus europæus, 
Upupa epops, 
Merops apiaster, 
Otis tetrax, 
Numenius arquata, 
Carbo cormoranus, 
Larus canus,
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Mergus serrator, 
Alca torda, 
ProceHarla capensis, 
Turdus pilaris, 
Motacilla alba.
Certhia familiaris, 
Sturnus vul^aris, 
Corvus cornix, 
Garrnhis gdandarius, 
Caryocatactes nuci fraga, 
Trochilus rubinens, 
Cypselus apus, 
Coracias garrula, 
Psittacus amazonicus, 
Columba oenas, 
Bombycilla garrula, 
Phasianus eolchicus, 
Charadrius pluvialis, 
Machetes pugnax, 
Ardea cinerea, 
Anas Tadorna, 

— tnollissima, 
Colymbus arcticus, 
Podiceps rubicollis.

C. lAryfodyr, 8idstom>ede 
Crocodil-Unge.
Kamæleon, 
G e k k o.
Landskildpadde, 
Sumpskildpadde. — 
Cranium af en Trigonocephalus 

I*. Fiske, udstoppede.
Esox lucius, 
Scomber scombrus, 
Salmo fario, 
Perca fluviatilis,
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Platessa vulgaris, 
Trigla gurnardus, 
Cyprinus idus, 
Accipenser sturio, 
Lamna cornubiea, 
Echeneis reniora.

Desuden Eiske i Spiritus og Leddyr i Spiritus.

Endvidere har Samlingen modtaget som Gave af Hr. 
Proprietair V. Hvidt et smukt Exemplar (udstoppet) af 
Ornithorynchus paradoxus, en lian, saa at den nu besid
der dette interessante Dyr .i begge Kjon, og af Hr. Colo- 
nibestyrer Billow i Granland (gjennem Hr. P. E. Rosen
ørn) 4 Exemplarer af Phalaropus samt 2 grønlandske 
Maagefugle.

Ved den phy siske Samling er i forrige Aar paa
begyndt en omfattende Reparation af de ældre Instrumen
ter. Desuden ere i dette Skoleaar følgende nye Gjen- 
;Stande anskaffede:

En Kasse med Værktøi.
Forskjellige Glassager.
En elektrisk Kanon af Tin med Vogn.
Et Stereoskop med Tilbehør.
En Vægtstang (med Stativ) til at vise stadig, ustadig og 

ligegyldig Ligevægt.
Et stort Guldbladelektroskop.
En Condensator med Elektroskop.
En Zambonis Spile med 4200 Pladepar.
Et Apparat til det galvaniske Gys.
2 elektriske Prøveskiver.
En Magnctiseerspiral.
En Guldopløsning og en Sølvopløsning.

Til Bibliotheket ere siden Junimaaned f. A. føl
gende Bøger og literære Hjælpemidler anskaffede.
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Ankjær, S., Geographisk-statistisk Haandbog. 9—14.
Annuaire des deux mondes. 1855—56.
Archiv, Historisk-geographisk, udg. af J. Riise. 59 B. 2—3; 6B‘ 

B.—62 B. 2.
Becker, P. AV., Samlinger til Danmarks Historie under Frederik 

His Begjcring. 2den Deel. 1857.
Becker, T. A., En Familiehistorie. Fortidsminder fra Jylland. 1857..
Becker, W. A., Handbuch der romischen Alterthiiiner. Fortge- 

setzt von J. Marquardt. IV. (Der Gottcsdienst). 1856.
Beckers Verdenshistorie. XVI. 9.
Berggreen, A. P., Melodier til Psalmebog til Kirke- og Huus- 

andagt. Et ‘Tillæg. 1856.
— Sange til Skolebrug. 6te og 7de Hefte. 2den.

Udgave. 1S57.
Birkedal, V , „Kampen er staaende'-. Et Svar til Biskop Mai— 

tensen. 1857.
Brandt, C. J., Gammeldansk Lærebog. 1857.
Brøchner, H., Benedict Spinoza. En Monographi. 1857.
Bu 11, A., Kort over Skandinavien.
Uh ami s s o, A. von, Gedichtc. I2te Aufl. Leipzig. 1851.
Charton, E., Reiser i ældre og nyere Tid. Paa Dansk ved H.

Sodring. 1, 3—(i. Il, 1 —10.
Classiker des Alterthums. Liefr. 63—77.
Erslev, E., Den danske Stat. 11—26 Hft.
Esch ric ht, D. F., Folkelige Foredrag. 2den Samling. 1 Hft. 1857.
Fog, B. J., Cartesius, den nyere Philosophies Fader. 1856.
Folkeskrifter, Naturvidenskabelige. 3—4. Naturlæren af C. Hol-- 

ten. 1 og II. 1856—57.
Fo r c h h a m m e r, P. TV., Ueber Reinhcit der Baukunst auf Grund 

des Ursprungs der vier Haupt-Baustyle. 1856.
Geyer, E. G., Foreliisningar Bfver menniskans historia. Utg. af 

S. Bibbing. Stockholm. 1856.
G er vi nu s, G. G., Geschichte des I9ten Jahrhunderts. 11,2. 1856.
Goldschmidt, M., Nord og Syd. Ugeskrift. 1856: 111, 1—12..

IV, 1 — 11. 1857: I, 1—13. II, 1—12.
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Grammatici Latini ex retens. H. Keilii. Vol. I., 1. F 1 a v. 
Sos. Charisii Artis grammaticæ libii V- Lips. 1856. Vol. 
IL 1—2. Prisciani institut, grammat. Ed. M. Hertz. I. 1— 
2. 1855—56.

Grote, G., Gesehichte Gricchenlands, fibers. von E. Hopfner. 
VI, 2. 1857.

Grundtvig, N. F. S., Lidt mere om Alterbogs-Daaben. 1856. 
Hammericli, Fr., Danmark under Kongerne af den ældre olden

borgske Linie (1448—1523). 1854.
— Danmark under Adelsvælden (1523—1660).

I—IL 1854—55. DI, 1—2. 1856.
— Kirkehistoriske Foredrag. 1856.
— Slesvigske Treaarskrig. 1852.

Hel veg, L. A., Den danske Kirkes Historie efter Reformationen. 
2den omarb. Udg. 1857.

Hen ri c h sen, R. F., Opgaver til Oversættelse fra Latin paa 
Dansk. 2den forøgede Udg. 1857.

Hertz, Herm., Udkast til Temperamcnts-La>rens Historie. 1856. 
HUcdt, F. L., Om det Skjønne. Udkast til en chr. Æsthctik. 1856. 
0. Horatius Flaccus. Ed. Fr. Ritter. Vol. 11. (Epistolæ). 

1857,
Humboldt, A. v., Ansichten der Natur. 3te Ausg. 1—II. 1849. 
Jahrbucher, neue, flir Philologie ti. Pædagogik. 1856. Bd. 73 u. 74, 

7—12. 1857. Bd. 75 u. 76, 1—5.
— fur classische Philologie. Herausgeg. v. A. Fleckei- 

sen. Ilter Supplementbd. 1. 2. 1857.
Jastrau, L., Sangbog til Skolebrug. Flensborg. 1856.
Kalk ar, C. IL, Livsbilleder af Guds Riges Historie. 1856. 
Kirketidende, Dansk. Udg. af L, Helveg og C. J. Brandt. Aarg. 

1856. 1857, 1—29.
Klee, Fr., De almeenculturhistoriske Principer for de europæiske 

»Sprogs Dannelse. 1857.
Knudsen, K., Haandbog i dansk-norsk Sproglære. Christiania. 

1856-
KOrner, Fr., Gesehichte der Pædagogik. 1857.
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La mm er s, G. A., Afskedsandragendc og Afskedsord som Sog
nepræst til Skien. 1856.

Lange, Fr., Skolen og Livet, 2den Halvdeel. 1856.
Lange, Joh., Haandbog i den danske Flora. 2den Udg. 1. 1857.
Lassen, F. S., Pharmarentisk Stat. 1856.
Lautrup, J. H., Betragtninger over Erindring, Gjenkjendelse og 

Gjenforening efter Døden. Ved C. E. Scharling. 1857.
Lessing, G. E., SUmnitliche Schriften. XI, 1. 1857.
Lexicon, Almindeligt Forfatter-. Ved Th. Erslcv. Supplem. 4. 1856. 

— poet, antiquæ lingvæ Septentr. 2 Hft.
Maanedsskrift, Dansk, udg. af M. G. G. Steenstrup. IV, 1—6. 

1856. V, 1—6. 1857.
Macanlay, Englands Historie ved AV. Bauditz. 21 — 24.
Mansa, .1. H., Kort over Sjælland. 4 Blade. 2den Udg.
Mårten s en, 1 Anledning af Pastor Grundtvigs Oplysninger om 

,.AItcrbogs-Daaben-‘. 1856.
Et Gjensvar i Striden om Alterhogs-Daaben. 1857.

Masius, H., Naturstudien. 2te Sammlung. 1857.
Molbech, C., Dansk Ordbog. 2den Udgave. 5. 6.

— Dansk Glossarium. 3.
M o mm s en, Th., Homische Geschichte. I, 1—2. 2te And. 1856.
Mu mm c, H. P., Bidrag til Odense Byes Historie. 1857.
Alunch, P. A., Det norske Folks Historie. IV, 5—7. V, 1—2.
M. Antonii Mure ti opera omnia enm brevi annotatione Davi- 

dis Ruhnkenii. I—IV. Lugd. Batav. 1789.
Muller, Joh., Lehrbuch der kosmischen Physik (Illter Band zu 

Miiller-Pouillct’s Lehrbnch der Physik). Mit einem 
Atlas. 1856.

— Grundriss der Physik und Meteorologie. 1855.
Millier, Fr., Die Kunstler aller Zeiten n. Voiker. I. 1857.
Muller, C. O., Denkmaler der alten Kunst. Fortges. von Fr. 

Wieseler. II, 5. 1856.
Mynster, J. P., Blandede Skrifter. II Afdeling. VI, 1—3. 1857.
Cornelius Nepos. Udg. til Skolebrug af C. Kerrn og C. P. J. 

Krebs. 1856.
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P. O vi di i Nas o n is Metamorphoses. Udvalg til Skolebrug udg. 
af W. A. Bloch. 2det Hefte 1857.

Pedersen, Christiern, Danske Skrifter. Udg. af C. J. Brandt 
og B. Tli. Fenger. I—V. 1850—1856.

Petermann, A., Mittheilungen iiber wichtige neue Erforschungen
auf d. Gesammtgebiete d. Geographie. 1856,6—12. 1857, 1—3.

Petersen, N. M., Bidrag til den danske Literaturs Hist. 111. 
Det lærde Tidsrum. 2 Hft.

Revue des deux mondes. Juli-Decbr. 1856. Januar-Juni 1857.
Richardt, F., og C. E. Secher, Prospecter af danske Herre- 

gaarde. IX, I—2. 1856—57.
Rimest ad, C. V., Lærebog i Geographi. 1857.
Rink, H., Grønland, geogr. og statistisk beskrevet. I (De dan

ske Handelsdistricter i Nordgrønland 1, 1852.2, 1855.) II. 1857.
Rung, H., Tillæg til Weyses Choralbog. 1857.
Schiern, Fr., Historiske Studier. 1ste og 2den Deel. 1856—57.
Schlosser, F. C., Weltgeschichte. 18 B. 1856. 19B. (Register) 

1857.
Schoemanni, G. F., Opuscula Academica. Vol. 1. 1856.
Simonsen, T. L., Tydsk Formlære til Skolebrug. 1856.
Skolens Reform. Udg. af Milo og Schneekloth. 1856. Mai-Debr.
Spruner, K. von, Histor. geogr. Handatlas. 111. (18 color. Kar

ten. Asien, Africa, America, Australien). 2te Aufl.
Tidsskrift, Nyt theologisk. Udg. af C. E. Scharling og C. T. 

Engelstoft. VIII, 1. 1857.
— Nyt, for udenlandsk thcolog. Litteratur. Udg. af Dr. 

H. N. Clausen. 1857. i.
— Nordisk Universitets, I, 4. Utg. af A. Uppstrøm. Up- 

sala. 1856.
— — II, 2. Utg. af G. Ljunggren.

Lund. 1856.
— — II, 3. Udg. af G. A. Krogh.

Christiania. 1856.
— — III, 1. Udg. af A. Ingerslev.

Kbhavn. 1857.
— for populære Fremstill. af Naturvidenskaben. Udg. af 

C. Fogh, C. Liitken og C. Vaupell. III, 4-6. IV, 1-3.
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Thiers, A. , Histoire du consulat et de Pemptrc. Livr. 68-73. 
■ 1856. 74-79. 1857.

Thornam, A., Almindeligt Sundhedslexicon. 20—24.
Thornam, Chr., Afbildninger til Brug ved Underviisn. i Zoo

logi. II- PI. 11, 16, 29, 24, 30.
Thomsen, Julius, Vandringer paa Naturvidenskabens Gebeet. 

2. 1856.
Trap, J. P., Statistisk - topograph. Beskrivelse af Kongeriget 

Danmark. 2—4. H. 1856.
Tuxen, L. R., Det plattydske Folkesprog i Angeln. 1857.
Ugeskrift for den evangel. Kirke i Danmark. Udg. af J. M. L. 

Hjort. VII. VIII. 1856. 1—29. 1857.
Vaupcll, Chr., Bøgens Indvandring i de danske Skove. 1857.
Weisser, L., (n. H. Mertz) Biider-Atlas zum Studium der 

Weltgeschichte. 2. Liefrg.
P. V irgi li i M aro ni s Æneis. Til Skolebrug bearb. af O. Fi

biger. 2. 1856.
— bearb. af G. F. V. hund. I-II.

1856.
Vogel, C., Geographiske Landskabsbilleder, overs, af K. Er 

Mphl. 1—II. 1857.

Desuden har Bibliotheket i Skoleaarets Lob modtaget 
følgende Gaver:
Fra Ministeriet for Kirke- og U n d e r v i i s n i ng s v æ s c n e t 

i Septbr. 1856’
Fortegnelse over de 141 Studerende, der i Aaret 1856 have til— 

endebragt Afgangsexamen ved de lærde Skoler eller Adgangs- 
examen ved Universitetet. 2 Expl.

Fra samme Ministerium i October:
F. G. Wiehe De vestigiis et reliqviis synonymicæ artis Græ- 

corum. 1856. — B. J. Fog Cartesius, den nyere Philosophies 
Fader. 1856. — N. G. La Cour Lærebog i Gymnastik for 
Borger- og Almueskolerne i Danmark. 1856. — Forelæsnin
ger og Øvelser ved Kjøbenhavns Universitet og den polytech- 
niske Læreanstalt. 1856. — C. F. Wegener Aarsberetnin- 
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ger fra det kæl. Geheimearchiv. I, 4. H. 1855. 4to. — Ind— 
bydelsesskrifter til de offentlige Examina i Skolerne 1856. — 
Efterretninger om Pastoralseminariet i Rcykjavik 1856.

Fra samme Ministerium i November: 
Diplomatarium Christierni primi. Ved H. Knudsen. Udg. af C.

F. Wegener. 1856. 4to. — Indbydelsesskrift i Anledning af 
Ribe nye Skolebygnings Indvielse den 5te JSeptbr. 1856. — 
Indbydelsesskrift til Universitetsfesten i Anl. af H. M. Kon
gens Fødselsdag (J. N. Madvig Om de grammatikalske 
Betegnelsers Tilblivelse og Væsen, 1ste Stykke'). 4to. — Ind
bydelsesskrift til Universitetets Aarsfest til Erindring om Kir
kens Reformation (C. E. Levy Christian Johann Berger, en 
litterær-hisforisk Skizze). 4to.

Gjenncm C. G. Ivcrsens Boglade i December:
Krig, Civilisationens — Frihedens Fjende. Kbh. 1849. 6 Expl. 

(Gave fra Forfatteren).
Fra Ministeriet for Kirke- og Underv. April 1857:

A. C. P. Linde Meddelelser angaaende Kjøbenhavns Universitet, 
den polytechniske Læreanstalt, Sorø Academie og de lærde 
Skoler med dertil horende Realuuderviisning i Kongeriget 
Danmark for Aarene 1849—1856. I. (Universitetet) 1857, 
Fra det p h i 1 o l o g i s k - h i s t o ri ske S a m fund i Mai: 

Kort Udsigt over det philologisk-historiske Samfunds Virksomhed
i Aarene 1854—55 og 1855—56.

Disciplenes M o r s k a b s b i b 1 i o t li e k, som be
styres af Adjunct Lund, har i Skoleaaret 1856—57 havt 
en Tilvæxt af omtrent 50 Bind.
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II, I Regning.

Skolens Examina
ville iaar blive aflloldte i følgende Orden-

I. DEN SIiRIFTLIGE DEEL.

Afgangsprøven. Anrsprouen.

®irsi>n() itu 23»c ^uni.
9—1 DIM. Dansk Udarb. 9—1 VIIB Dansk l’darb, 

8—12 VI, V, IV, 111, Il 
Dansk Udarb.

4—8 DIM. Lat. Oversæt!. 4—8 VIIB Lat. Oversætt-
3—6 VI, V Lat. Overs..

II Fransk Stiil.
I Dansk Udarb.

©nsMfl iitn 24lie 3uni
9—1 DIM. Lat. Stiil. 9—1 VI1B Lat. Stiil.

8—11 VI, V, IV, IH Lat- 
Stiil.

4—8 DIM. Arithinet. Opg. 3—6 VI, V Matli. Opg- 
III Tydsk Stiil.
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©nraimp hen 2ahc ^uni.
9-—1 DLM. Geometr. Opg. 8—11 VIIB Math. Opg.

V, IV, II, 1 Tydsk 
Stiil.

4—8 VI Tydsk Sliil.

II. DEN MUNDTLIGE DEEL AF AFGANGSEXAMEN.

V!. CLASSE.

/Hnnhng hen 29b e Juni.
DIMITTE XDERXE.

Kl. Kl.
8 A. Naturlære M. 8 B. Tydsk Dv.

11 B. Historie D. lOj A. Naturhistorie NL
3 B. Religion E.
6 A. Historie D.

4 B. Naturhistorie N.

30tc JJititi.
8 A. Tydsk Dv.

10| B. Geograplii 1).
3 A. Geograplii D.

Iftc Juli.
9 B. Fransk Dy.
3 A. Fransk Dv.

©irabng
8 B. Naturlære M.

11 A. Græsk K.
3 A. Religion E.

51 B. Latin Lsl.

©nshnp ben
8 A. Latin Lst.

11 B. Græsk K.
6 AB. Arithmetik M.

hen 2hcn Juli.
8 AB. Geometri M.

Torsdag den 2den Juli, Eftermiddag Kl. 5, afholdes Skolens-: 
offentlige Sangprøve.
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III. DEN MUNDTLIGE DEEL AF AARSPRØVEN.

/n-Sag
Kl.
9 IV Latin K.
9 II Naturhistorie N.

finwiinø i>ei
9 VI Historie I).
9 II Tydsk Ld.

10 IV Fransk Dr.

/Hunting ben
9 VI Græsk Lst.
9 V Nordisk Mythol. Ld.
9 I Geographi Dv.

11^ IVa*) Geographi D.
12 DIM. Hebraisk N.

Eirsbug ben
9 V Fransk Dv.
9 IVa Religion E.

11 IVb*) Geographi D.
11.1 Ula Dansk L.

©nsbng ben
9 V Græsk K.
9 II Dansk Ld.

10 IV Tydsk Dv.
111 i Religion E.

10be jhtli.
Kl.
4 V Mathematik M.
4 III Religion E.
4 I Naturhistorie Dv.

i Ilte 3uli.
4 VII Latin Lst.
4 V Naturhistorie N.
5 III Historie D.

13be Jluli.
4 III Mathematik M.
4 II Historie CN.
6 VIIB Hebraisk N.

14bt .jluli.
4 VII Historie I).
5 IVb Religion E.
6 Hib Dansk L.

15be ^uti.
4 VI Mathematik M.
4 III Naturhistorie N.

Ved n betegnes de Disciple, hvis Nummer i Classen er et 
ulige, ved I) de, hvis Nummer er et lige Tal.
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©orsiaij Sen 16^c Sult.
Kl.

9
10

Kl.
IV Naturhistorie N. 4 VII Geometri M.
III Fransk Dv. 4 V Historie D.

11 Vil Arithmetik M. 6£ I Dansk E.

/rrtui) ben I7tic ,3uli.
9 VI Latin K. 4 VII Religion E.
9 IV Historie 1). 4 Hl Latin CN.

5 V Tydsk Dv.

£øwlui[j Mit IStic .Sult.
9
9

IV Græsk N. 4 111 Geographi D
II Fransk Dv. 4 I Tydsk Ld.

10 VII Naturlære M. 5 V Religion E.

jUniibno Mn 20t>c ^htli.
9 VI Religion E. 4 VII Græsk K.
9 V Latin CN. 5 II Geographi D.

10 I Historie Dv. 6 Illa Tydsk Dv.

lien 21l«c
Kl. 9 IV Mathematik M.
— 9 Hib Tydsk Dv.
— 9 II Religion E.
— 10’ V Geographi 1).

KL 6 Almindelig Svommeprove.
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Onsdag den 22de Juli Kl. 2 Eftenn. bekjendtgjøres 
Udfaldet af Censuren for samtlige Classer, livorpaa Som
merferien tager sin Begyndelse.

Sandag den 23de August Kl. 8 Eftermiddag maae 
Disciplene være vendte tilbage til Stiftelsen. Mandag den 
24de til sædvanlig Tid begynder Undervisningen i det 
nye Skoleaar.

Til at overvære de mundtlige Prøver indbydes herved 
ærbodigst Disciplenes Forældre og Værger samt Enhver, 
der interesserer sig for Skolen og dens Virksomhed.

-■!> »4I--




