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Hvad bor Staten giore for Of 

dragel ten, 

hvad for Undevviisningen ? 

un dens o gt

i et Indbydelses- Skrift til den offentlige 

Examen, som holdes i Odense Catbedral- 

Skole og begyndes den 17 Octbr, 1803« 

af

Ludvig Heiberg, 

Skolens Rector.

-r-yT^ni—im >

Odense,
Trykt hos S. Himpii.

Éier Bf Fyens Stifts AéjessekomtoirJpg©y*tie,

Statens '’^.^.w:ssasnUng
København



.Æt bestemme Grændserne i Undersøgelser, 

byggede^ pna Fornuftens Grundsætninger og 
ikke paa Erfaringer , imellem Naturens uaf
hængige og det borgerlige Selskabs conven- 
tionelle Pligter og Rettigheder, er — naar 
man skal bedømme Sagen efter Resultaterne 
heraf i ikke faa Tilfælde — ei saa aldeles let, 
som det for mange ved forste diekast maaske 
kunde synes. Efter Beskaffenheden af den 
Sætning, man ynder, ledes man let til enten 
at fordre Naturens Rettigheder uforandrede 
vedligeboldte, og ikkun udvidede og formere, 
de ved det borgerlige Selskab paa Grund af, 
at Mennesket er Menneske, forend det bliver 
Borger; eller og at Naturens Rettigheder ube- 
tinget bor mere eller mindre opofres efter Sel
skabets Viilie, fordi Borgeren nyder Sikker* 



— 4 —

bed, HiTp, Beskyttelse og alle de Fordele, 
som flyde af borgerlig Indretning. 1 forste 
Tilfælde synes det, som man lader Selskabets, 
i sidste Menneskets Rettigheder allene være en 
Bisag, da dog begge bor kunne bestaae sam
men uden anden Opofrelse, end den, som 
efter Sagens Natur og nodvendig flyder af 
Forbindelsen-

For at besvare det Sporgsmaa!, jeg i nær
værende Afhandling hnr foresat mig, vi! det 
neppe være aldeles overficidigt at forudskikke 
nogle faaalmindeligeSætninger, hvorafGrænd- 
serne for Statens Rettigheder desto sikkrere 
kunne bedømmes.

Neppe vil man kunne tænke sig nogen an. 
den rimelig Grund til Borgersamfundets Op
rindelse , end Sikkerhed og Betryggelse for 
Enhvers Rettigheder, men disse Rettigheder, 
til hvis Håndhævelse Samfundet forpligtedes, 
maatte efter fælles Samtykke bestemmes ved al
mindelige Forskrifter og Love. Saa var den 
almindelige Villie, herpna byggedes Lovene , 
og disse maatte nodvendig være til-, fbrend 
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borgerlig Forening kunde finde Sted Er det 
vist, at Mennesket besidder uafhændelrge Ret
tigheder, saa kan det ikke tænkes, at Stats
borgeren vilde , eller engang kunde opofre 
disse, og den Lov, hvorom det ei kmidean- 
tages, at Enhver dertil vilde give sit Minde, 
blev i Grunden ingen Lov, ingen forpligten
de Regel. Det er nok, at saadant forégaaen- 
de Samtykke nodvendig maa tænkes, dit hi
storiske Beviis herfor er ligesaa unodvendigt, 
som umuligt. At Staterne skyldes en anden 
Oprindelse kan Historien overbevise os cm. 
V°ld, Herskesyge, Undertrykkelfe vare ikke 
sielden de urene Kilder, hvorfra disses Udspring 
maa stiges. Det er derfor Kant bestemmer 
borgerlig Frihed ved, at man ikke har anden 
Lov at adlyde, end den, til hvilken man har 
givet sit Samtykke, og ved disse Love er det, et
hvert Medlem af Samfundet forpligtes til at 
afholde sig fra egenmægtigen at udove de Ret
tigheder, Mennesket havde uden for Selskabet. 
Skal Borgerne øltsaa kunne ansees for beretti. 
gede til at give deres Samtykke til saadan 
Lov maa den Være retfærdig, eller overenftem.
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mende med Moral-Loven; skal den kunde tan
kes overenstemmende med den almindelige 
ViiHe, maae Byrderne og Uleilighederne, deri 
medfører, overveies af Fordelene for det Al
mindelige , eller den maa være gavnlig for 
Staten; og skalder ved den opnaaes de tilsig
tede Fordele, under hvilken Betingelse ellene 
et almindeligt Samtykke kan formodes, maa 
den være hensigtsmessig.

Ere disse Sætninger rigtige, saa maa og 
deraf flyde, at Staten ei kan feae andre Ret
tigheder, end de, som ved en almindelig Vd- 
lie maae formodes den overdragne: og paa den 
anden Side, at enhver retfærdig, gavnlig og 
hensigtsmessig Lov maa atages som grundet 
i Borgerforeningens Samtykke, At Menne
sket som Borger skulde bortgive af sine na
turlige Rettigheder flere, ellerandre, end dem, 
som til Selskabets Vedligeholdelse fandtes nod- 
vendige at opofre, kan vel ligesaa lidet anta- 
ges , som at Statens positive Love ikke bor 
være grundede paa Naturens Fordringer med 
bestemt Hensyn til de forskicllige Forhold i
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Selskabet, Staten b8r i Almindelighed betrag
tet være ligesaa uberettiget til at blande sig i 
Borgerens private naturlige Forbindelser, som 
enhver tredie Mand i hans huuslige Sager; 
kun da, naar han virkelig skader Selskabet, 
træder Staten til, og betager ham Ledigheden 
til at skade, hvorvidt han derimod som viis 
Mand eller Daare vil benytte sig af de Mid
ler, Staten skienkede ham til at befordre hans 
sande eller tilsyneladende Fuldkommenheder 
bor — om jeg ikke feiler — være den lige
saa uvedkommende, som enhver anden ikke 
Paagieldende, bor være uberettiget til i mind- 
Ste Maade at holde sig op over hans private 
Forhold. Enhver bor — at jeg skal bruge 
en berømt Forfatters Ord — i sin private Cir
kel have den hoieste Frihed til uangreben at 
leve som han vil, til at spise, drikke, klæde 
sig, som han vil, at forlyste sig med hvad 
han vil, ja at opfore sig klogt eller narag
tigt, som han vil inden for sine sgne Done, 
Det er Klogskabs Læren, der tildeels kan un- 
derrette om hvad vi i vore private Forhold 
have at iagttage , og det er sikkrest Satiren 
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og ikke de borgerlige Love , der skal revse 
det private og huuslige Livs Daarligheder.

Efter disse in abstraelo fremsatte Begreber 
troer jeg at kunne gaae nærmere over til Ma. 
terien.

Tænker man sig Opdragelsen, som en Pligt 
ej allene at sorge for Borns Underholdning, 
men og for Anvendelsen af deres Siels og 
Legems Kræfter saaledes, at de i liden kun
ne vorde skikkede til at gavne Selskabet, og 
derved tillige fremme deres eget Vel , saa er 
dette vel unægtelig en naturlig Pligt, som e. 
ne tilkommer Forældrene , saa længe disse 
hverken ved Livets, Frihedens eller Fornuftens 
Tab ere satte ud af Stand til at sorge herfor, 
ei heller frivillig have overdraget den til an. 
dre. Lykkehgviis nedlagde Naturen den Drift 
hos alle Forældre, at sorge for deres Afkom, 
langt stærkere , en i saadant nogensinde ved 
positive Love kunde efterkommes; kun i Hen. 
seende til Forestillingen om, hvad der udgior 
Menneskets Vel og Lykke, og i Anvendelsen
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af Midlerne hertil ere de enkelte Mennesker 
ofte indbyrdes uenige, og, hvad Erfarenhed 
lærer, Statens Indretninger igien forskiellige 
herfra, men hiint maa være Staten uvedkom- 
mende, saafremt Opdragelsen horer til Men. 
neskets private og ikke offentlige Pligter, thi 
kan ingen Rettighed erhverves uden ved For
pligtelse, og den naturlige Forpligtelse til 
Børnenes Opdragelse paaligger Forældrene, 
saa kan vel neppe nogen Rettighed opstaae 
fra Statens Side, uden som overdraget, hvil, 
ken da og efter en Contracts Natur maatte 
kunne vises at være i dette Tilfælde overen« 
Stemmende med den almindelige V>Hie. Den 
vigtigste Indvending, som giores herimod, er; 
at det er Staten vigtigt ved Opdragelsen at 
skaffe sig Sikkerhed for at faae gode Borgere, 
og at den ved sin Omsorg maa raade Bod 
paa Forældrenes Kræfters eller VillieS Ufuld
kommenhed, Men man vilde betænke, at 
ved Nytten allene erhverves ingenlunde Ret- 
tighed, og at Staten netop ved vel indrettede 
Undervisnings Anstalter anvender de kraftig
ste og vigtigste Midler til at understotte Kræf-

A 3
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ternes Uformuenhed hos Forældre, paa hvis 
VilHe det i Folge deres udelukkende Ret over 
Bornenes Opdragelse maa beroe, om de ville 
benytte sig af samme eller ikke. Om Villiens 
Ufuldkommenhed, hvor den kun viser sig 
ved et virkeligt eller tilsyneladende urigtigt 
Valg af Midlerne, kan intet Menneske, alt; 
saa heller ikke Staten, domme , ligesom og 
den blotte Tanke om Mangel paa Villie er 
stridende, imod den naturlige Drift ot sorge 
for Bornenes Vel. Statens Ret til Opdragel. 
se er altsaa i Almindelighed ingen, og kan 
kun tænkes der, hvor det er Forældrene phy- 
sisk umueligt selv at besorge Opdragelsens 
Pligt, eller og hvor Forældrene frivillig have 
overdraget denne til Statens Omsorg. Her, 
og altsna i alle Vaisenhuse, Pleiehuse, og 
hvad deslige Stiftelser end videre kaldes, [til
kommer Staren alle de med Opdragelsen for
bundne Rettigheder.

Derimod tilkommer det Staten at sorge 
for Midlerne, hvorved Opdragelsens Byrder 
lettes for dens Borgere, og dette skeer især 
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ved gode Undervisnings Anstalter. Mcnfb'r- 
end jeg gaaer over til denne Deel af Afhand
lingen , synes det ikke und'dvendigt at bestem
me Grændserne imellem Opdragelses og Un- 
derviisnings Anstalters Rettigheder, saa meget 
mere, som man saa let er tilboielig til åt slut
te fra hvad der skeer, og ikke fra hvad der 
bor skee, og Undervisnings Anstalter i Al
mindelighed tiltage sig flere af Opdragelsens 
Rettigheder, end dem maaske egentlig kunde 
tilkomme.

Saa vist som det er, at al Undervisning 
er en vigtig Deel af Opdragelsen , og har en 
betydelig Indflydelse paa samme, saa vist er 
det og , at kun en ganske enkelt Deel af Op
dragelsen indbefattes herunder. Tager man 
Undervisningen i dens videsteOmfang, stræk
ker den sig dog kun til Siels Evnernes Dan
nelse, den moralske Fo'lelses Opvækkelse og 
Legems Færdighedernes Anvendelse, og uden 
for disse Dele gaae ikke Undervisningens 
Pligter, og altsaa heller ikke dens Rettighe
der. Alt hvad der fo'lge.iig ikke i egentligst



— 12 —

Forstand horer til Undervisningens Omfang, 
alt hvad der ikke paa Stædet forstyrrer Un- 
derviisningens Hensigt, og alt hvad der ho
rer til Opsyn eller Politi uden for Stedet, er 
Læreren, som Lærer, men ikke Opdrageren, 
uvedkommende. Det beroer altsaa paa Opdra
geren, men ikke paa nogen tredie Mand* 
hvor meget , eller hvor lidet af disse Ret
tigheder han vil overdrage til andre , og 
uden saadan Overdragelse skionner jeg ikke 
nogen Rettighed bor finde Sted.

Jeg indseer vel, at man herimod vil an- 
fore som en Indvending , alle vore offentlige 
Undervisnings Anstalter saaledes, som de ved 
Love ere sanctionerede, men jeg formoder og, 
det maa være indlysende for enhver, som 
vil see det, at der ligger mere, end der skul
de > i denne Indvending. Overalt have og 
disse Love antaget et tredie, nemlig en Blan
ding af Opdragelse og Undervisning i disse 
offentlige Indretninger, ei allene Som muelig, 
men endog som rigtigst, og i det Oieblile Bor. 
geren uden Undtagelse benytter sig af Ind
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retningerne, som de ere, overdrager ban med 
det samme til dem alle de Rettigheder, som 
Rovene fordre for Statens offentlige Anlæg. 
Endelig er jo ikke Spo'rgsmaalet her om giv
ne Loves Efterlevelse, hvorom intet Sporgsmaal 
engang bor'opstaae , men ikkun om disses 
Overenstemmelse med Menneskets naturlige 
Pligter og Rettigheder.

Staten bor altsaa so'rge for Underviisnings- 
Anstalter, passende til Stats-Borgernes Trang, 
Tidernes og Stedets særdeles Fordringer, og 
med Hensyn til Forstandens gradevise Udvik- 
|ing, som i Almindelighed retter sig efter Aa
rene. Men hele Underviisnings-Væsenet bur. 
de derfor lobe fort i en sammenhængende 
Riede, Hvor de lavere Borger Skoler endes, 
maae dé hoiere begynde, og de Videnskaber, 
hvortil her lægges Grunden , fortsættes ved 
den academiskeUnderviisning. Det vilde der- 
for uden Tvivl og være hdist gavnligt, om 
det hele Undervisnings. Væsen i sin fulde Ud. 
strækning stod, for saavidt det vedkom Staten, 
under eet Collegium allene, Kun paa denne
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Maade synes en fuldOverenstemmelse i Grund; 
sætninger for det hele Underviisnings- Væsen 
at kunne ventes.

Alle Statens Borgere hverken fordre eller 
trænge til en lige Grad af Underviisning- for 
deres Born. Bondens og Haandværksmandens 
Bestemmelse gior endeel af de Kundskaber o- 
verflodige, som Videnskabsmanden ellerKiob« 
manden ikke kunde undvære, Efterat have 
indsamlet de almindeligste Kundskaber , der 
kunne gavne hiin enten som Menneske eller 
i hans borgerlige Stilling, gaaer ban over til 
de praktiske Forretninger , der skulle være' 
hans Næringsvei, og i Almindelighed — thi 
enkelte lyse Hoveder, som findes i alle Stæn
der, kunne velgiore en Undtagelse, men ik
ke omstode Sætningen — er den Tid spildt 
fra de nødvendigere Forretninger, som anven- 
des paa de mindre nødvendige. Vanskeligt 
er det altid her at bestemme Grændserne, saa 
meget mere, som enhver Videnskab dog altid 
bar i det mindste en relativ Nytte, og, om 
ikke andet, dog bidrager mere eller mindre 
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til Kulturens og Smagens Forædling, der og- 
saa for ethvert Menneske er nyttig og til en 
vis Grad nødvendig. Imidlertid ladedog saa. 
danne Grændser sig tænke, og ere vel endog 
nu og da ikke uhældigen angivne , som f. 
Ex, af Edvard Storm i Fragmentet om Skole, 
holder - Seminarier-, og af andre; men disse 
maatte være Maalet for de lavere Skoler.

Ogsaa Tiderne have Fordringer, hvorefter 
vel ordnede Underviisnings.Anstalter bor rette 
sig. Vare vi i Fornuftens Undersøgelser kom- 
ne saa vidt, at vi kunne sige, vi nu havde 
grebet, hvad vi kun jage efter at gribe, da 
hverken burde eller maatte Tiderne have no
gen Indflydelse paa disse efter Fornuftens For
dringer ordnede indretninger, men for at bli
ve ved Underviisnings.Anstalter behdve vi kun 
at gaae lidet tilbage i Tiden, og vi ville da 
finde, at for 70 Aar siden og endnu sildige
re var al nodvendig. Kundskabs - Kilde for 
Bom og den talrigste Deel af Ungdommen 
indsluttet i Katekismusser, Bonneboger, Psal- 
mebog, Evangelii-Bog og Bibelen; disse Ting, 
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somBornene for storste Delen hverken forstode 
eller kunne forstaae , vare daglig Læsning. 
En blidere Soel oprandt, og man fandt siden 
uden at giore just $aa mærkelig en Forandring 
i hine Bestemmelser, at for den Deel afUng. 
dommen, som attraaede en storre videnskabe
lig Kultur, var Bekiendtskab med de Gamles 
Sprog og Litteratur det eneste Vehikel til 
Erhvervelsen af allehaande Kundskaber. Disse 
Grundsætninger have vi seet ikke faa agtvær# 
dige Videnskabsmand og Opdragere i nyere 
Tider at forkaste, fordi de troede, at Statens 
Nødvendigheder fordre reale Kundskaber, og 
at det var blot nominale eller verbale , som 
man indhentede af hines Læsning. Det er 
ikke Hensigten her at bestride enten den ene, 
eller den anden Mening, men kun at vise, 
hvor forskiellige Meningerne have været til 
forskiellige Tider, og at disse baade have havt 
og nødvendig maae have en vigtig Indflydelse 
pia offentlige Foranstaltninger og sammes 
Indretninger. Lægger man uu hertil, at 
Pestalozii i de nyeste Tider har sagt os, at 
Veien ei allene til Forstandens Skiærpelse, 
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men endog til alle Kundskabers Erhvervelse 
hos Born , endog de spæde, sikkrest ganer 
igiennem Læren om Qvadraterne, og at denne 
Mands Lære har over en stor Deel af Europa 
i Underviisnings Væsenet tildraget sig saadan 
Opmærksomhed, at han i dette Fag synes at 
ville giore Epoche ; saa mener jeg, .det er 
aabenbart, at vi i Theorien om Underviisnings 
Midlerne stase efter adskillige Forandringer 
paa et langt andet Trin end vore Forfodre , 
og at vore Efterkommere muligen ville see 
ned paa vore Bestræbelser med samme Medli. 
denhed, hvormed vi betragte vore Forgiænge- 
res. Ved enhver Forandring er uden Tvivl 
vundet noget , endskiont derfor ikke i lige 
Grad for vore Underviisnings Anstalter, og 
paa hvad Grundskulde man ikke kunde vente 
det samme for folgende Tiders Forsog' og 
Erfaringer ? Men at udsoge det Nyttige og 
anvende dette i Underviisnings Indretning og 
Methode efter Tidernes gradeviis stigende Op. 
lysning, at bortskiære det Overflødige, vel 
endog undertiden Skadelige, fra hævdede Sædj

B
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vaner maa naturligvis være Stats - Borgerens 
Cnske ved Brugen af de offentlige Undervis« 
nings Anstalter. Dette lader sig upaatvi vielig 
ikke saa let giore her, hvor offentlige Love 
maae og bor befæste Indretningerne, og hvor 
enhver Forandring i hine er forbunden med 
vidtløftige Collegiale Undersøgelser. Fraden« 
ne Side betragtet have vore sig nu alt mere 
Og mere udbredende private Insthuter et af- 
giorende Fortrin, og iblant flere vigtigeGrun- 
de vil man uden Tvivl ved ndiere Overveielse 
her finde een ikke aldeles ubetydelig til vore 
offentlige hoiere Skolers mærkelige Aftagelse, 
Og som rimeligvis tidligere eller sildigere vil
le for en stor Deel staae ledige, naar de ei 
stottede sig paa oeconomiske Fordele. Dog 
dette fordrede en egen Undersøgelse, som jeg 
muligen til en anden Tid og paa et andet 
Sted skal meddele, saa meget hellere som jeg 
i en anden Anledning har været betænkt paa 
at besvare det hertil horende Sporgsmaal.

Ved Undervisnings« Anstalters Indretning 
jnaa ogsaa Stedet komme i nogen Betragtning, 
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Vore hoieré offentlige Skoler ere i ældre Ti
der meget ofte henlagte paa Steder, hvor en 
formeret Handel, Luxus eller andre Omstæn
digheder giore Alt vel dobbelt saa kostbart, 
som det forhen var; ved en Reforme af disse 
Indretninger maa man især giore Beregning 
efter Byens Størrelse og Folkemængde , thi 
der kan ikke være nogen almindelig Grund 
til at formode, at Udenbyes skulle hensende 
deres Born uden Haab om offentlig Under- 
stcittelse til Underviisnings - Anstalter paa de 
Steder, hvor alle Fornødenheder ere en halv 
Gang, eller dobbelt saa kostbare, som anden, 
steds. Er det altsaa især Byens Indvaanere, 
der kunne ventes at ville benytte sig af Ind
retningen, maa man og see noget paa, hvad 
det er disse i Almindelighed og med Hensyn 
til Børnenes folgende Bestemmelse fornemme, 
lig kalde fornoden Underviisning. Neppe 
kan jeg f. Ex. troe, at en saakaldet blotlærd 
Skole, anlagt i Helsingoer eller Bergen, sva- 
rer til disse Handels Indvaaneres Onsker. 
Underviisning i Handels. Videnskaberne, Bog. 
holderie, levende Sprog, og maaskee tildeel«
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i Navigationen vilde uden Tvivl i Forbindel
se med de ovrige elementaire Kundskaber nær
mest opfylde den Hensigt , at Forældre paa 
Stedet benyttede sig af Indretningen og ei 
bortsendte deres Bom for at lære paa andre 
Steder, hvad de ansaae for nødvendigt, og 
som Bornene kunne lære lige saa godt hiem- 
me. Det er ikke hermed sagt, at det Offent- 
lige i sine Indretninger skulde agte paa En
keltes overdrevne eller ubillige Fordringer , 
det Offentlige maa i sine Anlæg i Alminde
lighed folge en almindelig Plan , og Modifi- 
cationer ere her i mange Henseender forbund
ne med langt storre Vanskeligheder, end ved 
private Indretninger, men hvor Omstændighe
derne tillods at forbinde almindelige for Ste
det, endskiont ved Indretningen særdeles, Qn- 
»ker med de almindelige Grundsætninger for 
vel organiserede Underviisnings-Anstalter, der 
bor ogsaa dette , i det man gavner det Al, 
mindelige , komme i nogen særdeles Betragtning.

Endelig horer endnu til denne Materie at 
Undersd'ge hvad der ved enhver Underviisnings
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Anstalt er at iagttage saavcl i Henseende ti) 
Underviisnings-Formen, som Materien , naai 
denne sksi giore sin fulde Nytte , og være 
passende efter Ungdommens Alder og For
standens gradevise Ud vikling; men denne Dels 
Afhandling vilde lede til en Vidtløftighed, 
som maatte overskride et Indbydelses • Skrifts 
sædvanlige Grændser , hvorfor jeg og her troet 
at burde opsætte hvad jeg tildels allerede her. 
om havde skrevet til anden beleilig Tid og 
andet Sted,

" —• e o < —
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Den offentlige Examen, som aarligen hol

des i Odense Cathedral Skole, tager sin Be. 
gyndelse Mandagen den 17 Octbr, om Mor
genen Kl, 8 og fortsettes de folgende Dage 
fra g til 12 Formiddag og fra 2 til 5 Efter, 
middag. Lærernes j Ungdommens og Viden, 
skabernes Velyndere og Venner indbydes her
ved til at beære Skolen med deres Nærværel
se, saavel ved Examen, Som ved den Tale, 
hvormed Examen endes om Mandagen den 
31 Oflober Kl, 11 Formiddag, og som bol
des iModersmaalet-af Skolens Reclor, der tilli
ge ved denneLeilighed ønsker værdigen at kun
ne tolke Fædrenelandets, Stiftets og Skolens 
Tab i Anledning af Biskop og Dr. Theol. 
Tfinne Blochs Dodsfald,


