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Underfogelfe
om, og hvorvidt Legems Straffe ere nodven- 

dige i Opdragelsen, og i Særdeleshed 

i vore offentlige lærde Skoler.

Et Indbydelfes-Skrift
til den offentlige Examen

Odenfe Cathedra! - .Skole,

den 19 October 1807.

af

Ludvig Heilerg, 
Skolens Rector.

Odenfe 1807.
Trykt hos S. Hempel, 

Jjer af Fyens Stifts Adreffscwntoir og Bogtrykkeri«*



In ætatem infirmam, et injurie obnoxiam, ne 
inini debere minium lieerit.

O v inct i liar..



N.W« er der nogen Materie i Opdragelfeslæren, fora 
baade theoretilk og praktilk er behandlet med ftørre For- 
Ikiellighed, og hinanden faa modfigende, fom den Lære 
om Straffe. Grunden hertil fynes det ikke vanikelig at 
indfee, Ikke blot de, der ikulle opdrages, ogfaa Opdra
gerne ere hinanden meget forlktelligo i Anlæg, Evner, 
Stilling, Temperament, kort: i den hele indvortes og 
udvortes Karakter’; men ligefom man er enig i, at en for
nuftig Opdragelfe bør modificeres efter hines forlkiellige 
Tilftand, faa burde den det og efter disfes, derfom ellers 
Sagen var praktifk mulig, og disfe ikke felv modificerede 
Opdragelfen mere efter fubjective Foreftillinger, BeikafTeu- 
heder eller Tilbøjeligheder, end efter Regler og hvad man 
foreftiller fig fom objectiv Sandhed. Dette maa allerede —• 
endog naar man tænker fig blot fornuftige Opdragere — le
de til et meget forikielligt Refultat, og da man let troer 
fig beføiet til at rette fin Theori efter fine gientagne Erfa
ringer, men dille uden Tvivl i mange Dele ville være li- 
gefaa forikiellige fom Opdragerne, faa er det intet Under, 
9m Meningerne ere deelte og enhver troer at have tilftræk- 
telig Grund for den , han antager. Skulde Partiet være 
Lige, maatte Opdragerne, om jeg faa maa lige, opdrages 
‘ørend Børnene, dette føger man vel at giøre i vore al-
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mindelige Opdragelfes Skrifter, men dels er dot ikke faa 
let at udføre, fom det lader fig fmukt afhandle paa Papi
ret, del« glemmer man i Underføgelferne alt for ofte det 
ene Parti, og holder fig allene til det fvagefte. Saaledes 
udledes rigtig nok vilkaarlige Straffes Nødvendighed af ond 
Villie, fom ikke paa anden Maade vil lade fig rette, men 
at denne ftadigø onde Villie har — jeg troer ikke jeg fei- 
lede om jeg fagde altid — fin Grund i Opdragerens Féil, 
at Indfald og Lune, Magelighed, Uretfærdighed, Man
gel pea nøiagtig Underfpgelfe og Kundikab, og fremfor alt 
et Forhold imellem Opdrageren og Barnet, fom ledede 
bort fra Tillid og Fortrolighed, ifteden for] at'føre hen 
til famme, er Aarfagen til denne Nødvendighed, det er 
man ikke altid upartilk nok til at ville tilftaae. Men een 
Feil leder til flere,i og har man i Opdragelfen gjort fig 
fkyldig i een eller flere af dem, fora allerede ere nævnede, 
vil det være heel vanfkeligt uden nye Feil at rette de før- 
fle, Letteft er da Middelet at anvende vilkaarlige Straffe , dis
fe kunne den Stærkere altid have i fin Magt, og tilfredsliille- 

e de end ikke altid den Straffendes Lidenlkab, faa kan 
det dog ikke nægtes, at de jo for en Tid kunne ftandfe det 
Ondes Udbrud, og derfor kunne blive relativ nødvendige 
endlkjønt de for Børnene ere ubehagelige Følger af deres Op
drageres Feil, At jeg her og i det Følgende ved vilkaar
lige Straffe, hvor dette Udtryk bruges , forftaaer den yder- 
fte Grad af famme, nemlig Legems Straffe, formoder jeg 
er klart af Sammenhængen,

Ikke enhver morahk Feil, der har fit Udfpring af ond 
Villie, gipr vilkaarlige Straffe nødvendige i Opdragelfen, 
det er kun Hang til diffe Feil, fom giør dem til Laffer 
og Forbryd eller, og forfaayidt til en Gienflaud for Straf,
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Men jeg Ikulde tvivle paa, at Hang til Løgn, Fallkhed, 
Uredelighed, Trodfighed, Hevngierrighed, Skadelyft o. f. v. 
vil finde Sted hos Børn der, hvor Tillid og Xfortrolighed 
herfke imellem dem og Opdrageren, og hvor denne ved 
fit Exempel og hele Forhold vifer, at han felv ftrængt iagt
tager de morallke Pligter, fom han anbefaler og fordrer 
opfyldte af andre. Locke har troet det famine, naar han 
figer: »Derfom en urigtig Tilbøielighed blev behandlet, 
»fom den burde/ den førfte Gang, den yttrer hg, nem
slig, derfom man ftrax i Førftningen yttrede fin Forun- 
»dring derover, derfom Faderen, Opdrageren og alle de, 
„der omgaaes med Barnet, ifald den endnu engang ikulde 
»yttre fig, vifte det en alvorlig Pande, derfom den hele 
„Behandling blev indrettet efter den Grad af Mishag, Bar- 
»net havde paadraget fig, og derfom man vedblev at iagt- 
»tage dette Forhold, til Barnet erkiendte fin Feil og Ikam- 
Mmedo fig derover, faa vilde der, mener jeg, aldrig be- 
»høves noget andet Straffemiddel, og aldrig forekomme no
sgen Anledning til Hug. Nødvendigheden af en faadan 
»Tugt er en Følge af foregaaende utidig Overbærenhed el
sler Efterladenhed o. f. v.K Et Beviis a priori for at 
Mennefket ei uden vilkaarlige Straffe kan dannes til et due
ligt og fædeligt Menneike, og altfaa for diffes abfolute Nød
vendighed , lader man vel være at beraabe fig paa, thi det 
vilde ftride imod Erfarenhed, og andet var dog ikke iftand 
til at tilintetgiøre denne Forudfætning.

Men uagtet dette er faa, og i mine Tanker unægte- 
ligt, troer jeg dog ikke man kan nægte vilkaarlige Straffes 
relative Nødvendighed. Man maa tage Mennefket, fom 
det er, og da den ftørfte Mængde mangler enten E.vne 
eller Viftie til at opfylde alle en fornuftig Opdrag?lfes For- 
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dringer, faa bliver intet andet Middel tilbage, end fas 
omhyggelig fom muligt er, at rette Feileue; dog fynes 
det, fom fund Forftand fordrer, at Menncfketmed tilta
gende Kultur ftedfe maa rykke det Maal nærmere fom det 
erkjender for dat fuldkomnefte, og vil man da ikke nægte, 
at Opdragelfen er fuldkomneft der, hvor den hefte Virk
ning er frembragt ved de naturligfte og derfor rigtigfte Mid
ler , faa feer jeg ikke rettere, end at vilkaarlige Straffe 
ere i Opdragelfen blot .at anfee fom et Rettelfe« Middel af 
loregaaende Feil, men ingenlunde fom et Befordrings Mid
del til at opnaae den pligtrette Henfigt: de kunne have 
negative, men ikke pofitive Fortienefter.

Kunde man i Opdragelfen gaae faa methodilk tilværks, 
fom ved at dyrke en Have, vilde jeg ogfaa lier uden Be
tænkning fige: ryk fprft alt Ukruddet op med Roden, 
og beplant faa Jorden, eller, man bør førft udrydde alle 
Lafter og Feii, førend man befatter fig med den pofitive 
Dannelfe. Men faa fmukt end dette kunde fynes, faa li- 
det troer jeg dog det kan anvendes. Neppe gives der un
der Mennelkets fædelige Dannelfe faadant et vactram; ved 
een Feils Lidryddelfe træder noget andet i Stedet, enten 
jnorallk Forbedring, grundet paa fornuftig Overbeviisning, 
eller en anden Feil; at det førfte kan frembringes ved vil- 
Jcaarlige Straffe for fig felv betragtet, vil nok Pfychologen 
ligefaa lidet fom Pædagogen tilftaae', i Forening med Til
lid til Opdrageren, Exempler og Underviisning kan det 
kun lænkes muligt; derimod lader det fig let tænke, at 
faådanne moralilte Feil, fom Had, Hevngierrighed, Fallit- 
hed, Forftillelfe o f. v. kunne frembringes ved hine, for
nemmelig der, hvor de virke ene, og dette er vift nok 
ofti’ TiHlildht, Et Spørgsmaal kunde det maalke endog

væ-
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»ære, om ikke faadanne Karakter-Fejl, fom de anførh 
og andre, der omhyggeligen Ikiules for at de Tiden mel 
deko ftørre Virkning kunne udøves, have ofte deres Grund 
i uhefindig Anvendelfe af vilkaarlige Straffe i Barndommen*).

Af denne relative Nødvendighed i den huuslige Opdra
gefe flutter man tildels rigtig til dens Nødvendighed i den 
offentlige; men Grunden maa ogfaa her i Almindelighed 
føges lige faa meget lies Opdragerne, fom hos dem, der 
fkal opdrages. At Børn , hvis førfte Opdragelfe har væ
ret faa ganlke forlkiellig , fædvanlig mere eller mindre for- 
dervet, nu famlede i een Opdragelfes Anftalt og under een 
Opdrager, fkulle ftrax uden Tvang kunne gaae ind under 
de Regler, fom en fornuftig Plan forefleriver, at I'rodlig- 
hed, Løgn, Uredelighod , Skadelyft, Hang til at foru
rette Kammerater og al faadan Vanart, ‘fom en eller anden 
forhen har havt Frihed til at øve, og derfor er bleven til 
en Vane, fkulde paa faadant et Sted kunne ndryddes alle
ne ved Erindringer og Handlingernes egne naturlige Følger, 
det fynos vift nok ikke rimeligt, det bliver endog i de He
fte Tilfælde en Umulighed, faa meget mere, fom man ikke 
med Billighed bør fordre af en leiet Opdrager, der oft« 
felv ikke engang har eller har havt Børn, den Omhygge
lighed og naturlige Interefle for enhver enkelt iblandt dem 
alle, fom man af fornuftige Forældres Opdragelfe havde 
Ret til at vente for enhver i fær. Er Antallet af Børnena

her

»Man maatte — figer Trapp — »under faadanne Om- 
»ftændigheder ikke ophøre med at ftraffe, førend Skiu- 
»dydenvar bleventil virkelig Byd, og denne til Vane, 
»til anden Natur, Men dettes Mulighed er nok mere, 
»end et pfychologi/k Problem.® Campe (ro m dog, uden 
Tvivl rigtig, at man paa denne Maade ka i frembringe 
mekanifke, men ingenlunde morahke Far .ligheder. 
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her ftort, er det famlet, fom fædvanlig, uden mindft« 
Henfyn til enhvers foregaaende huuslige Opdragelfe, An 
begriber jeg let vilkaarlige Straffes Nødvendighed , men troet 
tillige at finde et Beviis heri for den Mening, at denne 
om jeg faa maa fige — konftige Opdragelfe vanlkelig kat 
tilfalde erftatte den kunstigesMangler. Det ftærkefte Baani , 
fom knytter diffe Perfoner og Indretninger faft til hverandre, 
er unægtelig Egennytten , og vel nægter jeg ikke Grund- 
fætninger og en derpaa bygget Retfkaffenhed fin Magt over 
Jlennelker, men Naturen betroede faa vigtig en Sag, fom 
Opdragelfen, ikke til den kolde Fornuft og Overlæg allene , 
men til Forældres naturlige Kjærlighed for deres Børn; de
res ængftelige Tilfyn, utrættelige Møie, Ømhed i Stem
me , Miner, Gebærder og Handlinger, der virker faa 
kraftig paa de Unges Gemytter, kan umulig fordres der, 
hvor Drivefiærene til Handlingerne ere — om man vil trce 
Erfaring mere end Bøger — førft og fornemmelig Levebrød 
og egen Fordel; og om dille ømme Følelfer i Opdragel
fen kan undværes, det overlader jeg til fkiønfomme Læfe- 
res egen Eftertanke, Den høie Grad af Retlkaflenhed og 
Iver, der ene var i Stand til at opveie faderlig og moder« 
lig Ømhed og Omhyggelighed, er faa fielden en Egenfkab, 
at den aldrig bør for udlånte s hos nogen Lærer-eller offent
lig Opdrager, endlkibnt jeg gjerne vil tilftaae at der end
nu findes faa mange med alle fornødne Egenlkaber bega
vede Mænd i Verden, at derfom' det var muligt vores 
Ungdom kunde betroes til dilles phyfiike og morallke Dan- 
nelfe, vilde det være en Lykke for Efterslægten, men jeg 
tvivler meget paa, at man uden et guddommeligt Mirakel 
vil til den offentlige Opdragelfe finde nok af faadanne Per
foner; enkelte Exempler paa Lærere eller Opdragere, fom 
med Flid have arbeidet for en. Tid i dette Fag, findes der 
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jo unægtelig, men Mængden af Exempler paa det Modfatt« 
er dog up aatvivlelig langt ftørre. Jeg ønlkede vift nok , 
at enhver kyndig tilligemed mig heraf kunde udfinde det 
Refill tat, at Opdragelfen er mere Hiertets end Forftandens 
Sag, og at den, fom vil lade fine Børn opdrage af al- 
fkens Lærere og Opdragere, maa vente at faae dem maa- 
delig opdragne, i det han maafke faaer dem ypperlig un
dervifte ; men da enhver troer fig lettere iftand til at op
drage , end til at undervife, tør jeg fnarere i denne Sag 
rente mig enkeltes end de Heftes Bifald. . Nødvendigheden 
af vilkaarlige Straffes Anvendelfe er . altfaa vel ftørre her 
end i den huuslige Opdragelfe, men Grunden er,, fordi 
der altid, naar Mennefket er udfkeiet fra Naturen, behøves 
et Slags Konft for at føre det tilbage iglen.

Men fordi vilkaarlige Straffe tildels ere nødvendige i 
Opdragelfen, deraf følger ikke ftrax fammes Nødvendighed 
ved Underviisningen, eller med andre Ord, i. vore offent
lige Skoler. Jeg veed vel, man figer: Lærere ere Op
dragere , jeg har endog for ikke ret længe fiden feet den 
Sag paa en Slags Maade beviift i et tydfk Maanedfkrift, 
At fornuftige Lærere hos Børn, der blive opdragne for
nuftigt, kan virke meget faavel til deres moralfke fom in- 
tellectuelle Dannelfe, maatte i mine Tanker være en Daar- 
lighed at nægte, men videre kan jeg efter min Overbevsis-’ 
ring heller ikke tilftaae, naar man ikke vil- kalde■ det Op— 
dragelføj at man ved vilkaarlige Straffe eller Frygt for fam- 
W kan faae Børn cg unge Mennefker til at efterlade- eller 
spøre hvad man vil. At det egentlig er det umoralfke i 
Tænkemaaden, der hos Børn og unge Mennefker fortjener 
Straf, vil formodentlig ingen nægte, råen for overalt eg 
med Sikkerhed at kunne bedømme dette umoralfke —
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jeg taler her ikke om umoralfke Handlinger, for faavidt 
de ere borgerlig illegale, de ftaae, og bør uden Undtagelfe 
ftaae, onder de borgerlige Øvrigheders Bedømmelfe er 
det n- Ivendigt at kiende Barnet noget nøiere, end blotte 
Lærere fædvanlig have Lejlighed til. Var den gode eller 
onde Villie altid ligefaa kiendelig fom Handlingen felv, vil
de Sagen ikke have ftor Vanskelighed, men da en Hand
ling kan være illegal og dog morallk god, eller omvendt, 
legal og dog umorallk, hvorpaa daglig Erfarenhed og Om
gang med Børn i Alder eller Forftand kan give Exempler 
nok, faa følger heraf, at det, fom endog den mceft upar- 
tilke Lærer, blot fom Lærer betragtet, ftraffer, er Hand
lingens Illegalitet, fordi han derfra flutter, endfkiønt ofte 
meget ufikkert, til Tænkemaadens Immoralitet. — Vel er 
det laa, at for de borgerlige Domflole kunde fædvanlig 
kun Handlingernes Illegalitet komme i Betragtning, men 
det er og heri Opdragelfen faa kiendelig adlkiller fig fra 
Anveudelfen af borgerlig Ret, da der i hiin fornemmelig 
bør fees paa det morallke eller umorallke i Tænkemaaden. 
Læreren ftaaer faaledes ved Siden af den borgerlige Dom
mer , begge kunne bedømme Handlingernes Illegalitet, og- 
faa, detforftaaer fig, deres Immoralitet, men derfor ik
ke uden i færdeles enkelto Tilfælde, lige med den omhyg
gelige og. opmærkfomme Opdrager Barnets ellei- Drengens 
Immoralitet, og det er derfor ikke at undre over, om 
Lærer og Opdrager, endog begges Upartifkhed forudfat, 
ofte maa være af aldeles modfat Mening i Anveudelfen af 
de vilkaarlige StraTe, men at Formodningen for det rig- 
tigfte maa laide ud til Fordel for Opdrageren, fyues mig 
klart af hvad forhen er anført, og fom med faa Ord be- 
ftaaer deri, at Opdragelfen har med Tænkemaadens Mora
litet at giøre, hvorom ingen har bedre Lejlighed til at 
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dømme, ja end ikke i Almindelighed med Sikkerhed kan 
dømme, uden Opdrageren. Det maatte lede mig før 
langt bort fra Materien, om jeg her vilde føge at bevife, 
hvad der desuden fynes ikke at trænge til noget Beviis, 
at en offentlig Lærers indfkrænkede Undervii snings Tid ik
ke er tilflrækkelig til faa tilforladelig, fom Opdragelfen for
drer det, at kiende Tænkemaadens Moralitet, kun ønfker 
jeg ikke at misforføaes, og at man ei vil forvexle den Dom, 
fom man i det daglige Liv fælder, og fynes at have Ret 
til at fælde, over den Handlendes Moralitet af Handlin
gerne lélv med den, fora Opdrageren, der udleder famme 
af langt andre og fikr.ere Kilder, er ifønd til at fælde. Hvad 
Cicero lader Fimbria lige: at han ei torde dømme nogen 
for en retlkalfen Mand, cum ca res innumerabilibus of- 
fcHs et laudibus contlneretur, lader fig med Henfyn paa 
Moraliteten anvende i Opdragelfen paa enhver der ikke ved 
det daglige Livs mangehaandc ubeftemte og tilfældige Sysler ,1 
ved idelig Omgang og Opmærkfomhed kiender den, der Ika 
opdrages.

Men om man end vil tibjlaae mig dette — — mant* 
te nogen fge — kan allerede Handlingens Illegalitet felv 
være Grund nok for Læreren til at anvende vilkaarlig 
Straf. Og hvo vilde nægte dette? kun at man ikke ud- 
ftrækker det over fine Grændfer. Handlingernes lellegalitet 
bedømmes hos Børn og unge Menne/ker i en Skole enten 
efter almindelige Love, eller efter fpecielle Skole-Love. 
Retten bør være lige for alle, og føtus in føtu’ bør aldrig 
udvides uden for de Tilfælde, Lovene eller Stats-Indret
ningerne beftemme. Forfeer altfaa et ungt Mennefke fig 
imod Statens almindelige Love, faa maa Skolen ikke være 
ham et Frihed, der kan unddrage ham fraden Straf, fem
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Lovene faflfætie for faadanne Forfeelfer. Sæt unge Men-, 
^e/ker i en Skole fik i Sinde at udøve Uordener paa Ga
den, flaae Vindever ind eller noget faadant, jeg begriber 
fandelig ikke paa hvad Grund — faa længe ingen fpecielAn- 
prdning befaler andet — faadanne fkulle mere end andre 
Gadedrenge være uden for de almindelige Politilove; uden 
Betænkning, mener jeg, en offentlig Lærer maatte lige: 
tager I dem hen, og dømmer dem efter eders Lov. Det 
vilde da boroe paa Udfaldet af Sagen eller paa Dommen, 
hvorvidt faadanne Mennefker kunne forblive i en Skole el
ler ikke, naar Skolen ellers ikke hørte til dem, der ere 
almindelige for alle.

Er Forfeelfen af den Art, at den flrider imod almin
delige fpecielle Skolelove, da bør den Straf anvendes, 
fom Skoleloven tydelig beftemmer for Forseelfen, men har 
den ikke udtrykkelig faftfat Legems Straf herfor, bør fam
ine ilike anvendes. Legems Straffe ere den høiefte Grad 
af Straffe i Opdragelfen og man bør ikke formode, at den 
Lovforfatter, der beftemte Tilfældene for de mindre Gra
ders Anvendelfe, ikulde med Taushed forbigase noget Til
fælde , hvor han anfaae den høiefte Straf for nødvendig. 
Dog var det muligt, man kunde tænke fig, at en An
ordning under et almindeligt Ord, f. E. Vanart eller no
get faadant, ha-rde indbefattet andre færdeles Feil, f. E. 
fortfat Dovenskab , og at denne altfaa burde ftraffes med 
Legems Tugt, fordi famme var beftemt for hiin Udyd. 
Tåen vil man iSke nægte Lov - Concipiften fund Forhånd , 
gaaer det nc-ppe an faaledes at fubfumere heterogene Feil. 
Imidlertid da Spørgsmaalet: om Legams Straf i vore of
fentlige Skoler bør anvender, naar Lovene tie, for 
forfat og fadig Dovenfab , ikke fynes aldeles ubetyde
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ligt, troer jeg det ikke upaffende her at anføre nogle Grun
de imod famme. At jeg ved offentlige Skoler i dette hel* 
Stykke, altfaa og her, forftaaer allene vore høiere og lær
de Skoler, og altfaa ikke do lavere Borger og Bønder Sko
ler, hvis Indretning og Beftemmelfe er af en anden Art, 
anfeer jeg fornødent i Forveien at anmærke.

En vigtig Grund imod Legems Straffes Anvendelfe i 
Skolerne for Doven iltab og Efterladenhed finder jeg i næften 
alle berømte Pædagogers Overeensftemmelfe i deane Hen- 
feende. Hvad Rouffeau, Locke., Campe, Trapp, Stu
ve , Resewitz, Gedike, Cofte, Rudolphi o. fl. ere i 
denne Henfeende meget enige i, har Qvinctilian allerede 
fagt for 1700 Aar liden. Hvormegéthan misbilliger Legems 
Straffe ved Underviisningen og paa hvilke Grunde, fees af 
følgende Stykke, fom findes i hans Anviisning til Veltalen
hed 1 r 3. og fom jeg her vil overfætte: »jeg vil ingenlun
de« figer han, »at Lærlinger maae ftraffes med Hug, end- 
»fkiønt det baade er almindeligt, og Qhryfip ikke misbil
liger det. Thi førft er det hæsligt og flaviikt, og, hvad 
»enhver tilftaaer, i det ringefte en Fornærmelfe, naar man 
»bød en Voxen det; dernæft om nogens Tænkemaade er 
»laa uædel, at han ei lader fig rette ved Bebreidelfer, vil 
»han, fom. de nedrigfte Trælle, endogfaa hærdes ved 
»Hug; endelig behøves end ikke denne Tugtelfe, naar 
»den, fom Ikal have Opfyn med Fliden , vil være flittig til- 
»ftæde, Nu troer man at hielpe paa Pædagogers Forføm- 
»melfe derved, at man ikke holder Børn til at giøre, hvad 
»de bør, og fiden ftraffer dem, fordi de ikke have giort 
»det. Endelig, naar man har brugt Hug til Barnet, hvad 
»vil manda giøre veddet ungeMennelke, fom dette Skræk- 
»kemiddel ikke kan anvendes paa, og fom har vigtiger®

JTin^
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»Ting at lære ? Hertil kommer at under denne Pryglen ind 
jjtreffe ofte af Smerte eller Frygt mange Ting, fom man 
Bmaa undfee fig ved at nævne, og fom felv Børnene fiden 
pblues ved; denne Skam krænker og nedllaaer Gemyttet, 
Bog gipr at man fkyer Lyfet. Bruger man nn desuden ik- 
»ke tilbørlig Omhu for at vælge fædelige Oppaffere og Læ
krere , undleer jeg mig ved at nævne, til hvilke Uteerlig- 
»heder diffe nefandi homines misbruge deres Prygleret , og 
»hvad Anledning dilfe Staklers Frygt oglaa undertiden gi- 
»ver andre. .Dog jeg fkiøtter ikke om at opholde miglæn- 
»gere herved. Her er alt for meget at tænke ved. Kun 
»maa jeg tilføie dette: imod den fvage og for Fornærmelfe 
»udfatte Alder bør ingen tillades for meget«. Saavidt 
Qvinctilian. Kunde end ikke alt, hvad Qvinctilian her 
fagter til, faa let finde Sted i vore Dage, faa behøver man 
dog ikke at gaae mange Decennier tilbage for at finde i of
fentlige Skoler Copier af dette Materie, og man„maatte 
være meget uerfaren, om man vilde troe, at der ikke end
nu fandtes Orbilier, fom anfaae Legems Straffe for uadfkil- 
lelige fra — jeg vil ikke lige — en god Skole Diiciplin, 
men felv fra en tilbørlig og frugtbringende Undervisning, 
Qvinctilians Grundfætninger have imidlertid og været de ny
ere Tiders berømteile Pædagogers. »Legems Straffe« — figer 
Locke — »opvække meget naturligen en Affky hos Barnet 
»for Ting, fom Opdrageren burde indgyde det Tilbøielig- 
»hed til. Det er en lagttagelfe, der tilbyder fig af fig 
»felv, at Børn fatte Had til Ting, der forhen have væ
gret dem behagelige, naar defee, at de faae Hug, For- 
»tred eller blive plagede paa een eller anden Maade for de
ures Skyld. Og dette er vel intet Under. Endog Vox- 
»ne vilde vel neppe fatte Kierlighed paa denne Maade til 
»ubehagelige Ting. Hvo vilde vel ikke fatte Afiky for de 
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»ligegyldigfle Ting, for de uikyldigfte Fornøielfer, naar 
»han paa en Tid, da han ikke er oplagt dertil, fkuld® 
»med Hug eller Skienden drives dertil, eller naar han for 
»Efterladelfen af een eller anden Biomftændighed fkulde be- 
»ftandigen udftaae en faadan Behandling? Dette er høift na-, 
»turligt. Saadan flavifk Tugt danner og flavifke Siele, 
»Barnet giver efter og lader, fom det er lydigt, faalæn- 
»ge Rifet fvæver det over Hovedet; men faalnart det erbe- 
»friet fra Frygten derfor, faafnart det kan undvige fine 
lOplymmænds Øine og haabe at undgaae Straffen, vil det 

»give fine naturlige Tilbøieligheder desmere Tøilen; thi 
»diife ere ved en faadan Behandling ikke allene forblevne 
»ufvækkede i dets Siel, men endog forftærkede og ophøi- 
»ede, og de pleie efter en faadan Tvang at bryde løs med 
»des ftørre Heftighed. Dog kan man ogfaa ved faadan 
»Behandling giøre af et ungt Mennefke en kraftesløs, fløv 
»og drømmende Skabning, hans unaturlige Alvorlighed 
»kan maaike behage enfoldige Folk, men de blive ubrug- 
»bare Skabninger for fig felv og andre deres hele Div igien- 
»nem,K Jeg har ladet Qvinctilian og Locke fige faa me
get, fordi jeg troer det Anførte indeholder tydelige Grund- 
fætninger; jeg vil derfor i Henfeende til endeel af de øv
rige fatte mig kortere. Efterat Campe har beftemt de to 
Tilfælde, hvor han i Opdragelfen anfeer Legems Straf 
nødvendig , nemlig : vedvarende Arrighed og trodfig Uly
dighed mod Opdragere — hvori han dog tilligemed Refe- 
vitz troer Opdragere felv have Skyld ■— figer han: »men 
»høift uvifeligt og fornuftftridigt er det, naar uforftandiga 
»Forældré og Opdragere anvende Hug for at tvinge Børn 
»til ftbrre Opmærkfomhed og Lærelyft, eller for at banke 
»Dyder i dem, fom deres Uduelighed hindrer dem fra 
»at giøre behagelige og ønlkværdige for Børn.* ~ Gedike

figer 
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figer ved et Sted i Lockes Skrift om Opdragelfen: »Le- 
»genilige Revfelfer maae ingenlunde anvendes fom Spore til 
»at lære. Genie og Lærelyft kan aldrig frembringes ved 
»Stokken.® — Trapp, Stuve, Campe og Refevitz fige — i 
mine Tanker overmaade rigtig — ved et Sted hos Locke' 
»til at lære eller Rudere burde Rørn med Rette aldrig liol- 
»des ved Hug; — men dog' burde man aldrig tillade faa- 
»danne Drenge at være ledige, men holde dem med Tvang 
»til mekanilk Arbejde.« — Campe og Gedike fige et andet 
Sted: »For at lære er Hug viffelig en meget frugtesløs 
»Kuur; thi bliver Barnets Hoved ly-fere, dets Opmærk- 
»fomhed mere fpændt, dets Lærelyft ftørre, naar det tii
slige fpier Smerten af de Hug, det har faaét, og fltiel- 
ver for Smerten af de’Hug, det i Fremtiden vil faae.« 
— Cofte gjør Montaignes Ord til fine: »Jeg misbilliger« — 
figer han — »ethvert Slags haard Behandling, naar man 
»opdrager en ung Siel, fom man vil indgyde Ærekibrhed 
»og danne til at handle frit. Enhver ftræng og voldfom 
»Behandling medfører noget Slavilkt, og jeg er af den Me- 
»ning, at det der kan udrettes ved Fornuft, Kloglkab og 
»Duelighed, vil aldrig opnaaes ved Tvang. Jeg har al- 
»drig mærket nogen anden Virkning af Rifet, end at det 
»har giort Børnene mere nedrigfmdede, onde og egen- 
»findige.« — Til dille Autoriteter, fom endnu kunne for
øges med mange flere, hentede fra difle og andre be
rømte ■ pædagogilke Skribentere, vilde jeg endnu tilføje 
Skoleferordningen af n Mai 1775 dens 15 §, hvor det hedder 
ftrax i Begyndelfen: : »Lærerne maae ei med Hug og Slag 
»tvinge deres Difciple til at lære« derfom ei et følgende Ud
tryk henimod Slutningen af famme $: Men Lærerne have 
»nøie at iagttage, at de ei haardelig revfe dem, der gierne 
»ville > endikiøndt de ei altid kunne, lære faa haftig, fom

san-
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^andre,^ forekom mig at ftaae i aabenbar Modfigelfe med 
det førRe. Det fynes, fom Lovconcipiften har antaget 
Grundfætningen: ikke med Hug og Slag at itrafie Doven- 
Ikab , og dog været bange for at den fkulde blive fulgt af 
offentlige Lærere.

Endnu troer jeg fra en anden Side betragtet, enhver 
retikaUen offentlig Lærer bør ønlke, at Legenis Straffe for 
Dovenfkab aldrig maae blive indførte og autoriferede; thi 
noppe gives der noget Tilfælde, hvor Læreren mere kan 
være udfat for Mistanke af Partilkhed, eller, om han har 
Lyft dertil, . fikrere øve den. Ingen Konft kan det være 
for enhver Lærer, fom forftaaer Ht Fag og har nogen Øvel- 
fe, at bringe et ungt Mennefke af almindelige Evner og 
ethvert Barn til at fvare enten urigtigt eller intet. De be- 
ftemte Svar — ogfaa Spørgsmaale — ere afmaalte inden for 
faa fnevre Grændfer, at ethvert ubeRemt Ord, fom tilføies, 
— og af Børn eller Lærlinge maa dette fædvanlig ventes — 
kan give riig Anledning til enten at gjøre Svaret latterligt, 
eller {.il at forvirre den Svarende er man overalt førft indtagen 
imod Drengen , kan man uden Vanlkelighed linde Anled
ning til at blive misfornøjet med hans Svar, og dette end
og, naar han veed noget; men veed lian nu intet — hvil
ket Tilfælde og er muligt uden Skyld Ira Lærerens Side, 
men ogfaa uden at man derfra nødvendig maa llutte til Do- 
venfkab hos Drengen •— faa er det naturligt, at han tier, 
og Ikal han uden videre Vejledning forbindes til at fvare, 
er det fandfynligt han maa fvaro galt. Skulde altfaa paa
anket Dovenlkab i en offentlig Skole, kunne paadrage Le
gems Strafle, feer jeg en viid Mark aaben for difle, vi 
ftaae da, hvad denne Punkt angaaer, paa famme Trin, 
fom vore Forfuedre og alle vore nyere Pædagogers Raiionne-
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ments, Deduktioner og Demonftrationer ere for faaridt kun 
Hiernefpind.

Men — figer man — hvorledes b<pr pian forudfætte 
faadan Partijkhed hos nogen offentlig Lærer, at han 
endog fkulde J'Pge Ledigheden for at faae unge Menne~ 
nejker, font han af en eller anden Aarfag havde UviL 
Jie imod, afjiraffede? Indvendingen forekommer mig li- 
gefaa ufornuftig, fom om jeg vilde fige; hvorledes bør man 
forudfætte, at unge lAennelker- Ikulle være dovne, eller 
efterlade at vife den tilbørlige Opmærkfomhed ? Man be
høver ikke at deducere Muligheden enten i det ene eller i 
det andet Tilfælde af Fornuften; enhver, der ikke vil 
nægte al Erfaring, maa tilftaae, at hiiut ligefaa vel kan 
finde Sted hos de Ældre, fom dette hos de Yngre. At 
der gives, at der altid har været og altid vil blive Lærere, 
hvis Uparlifldied og Kierlighed for Ungdommen giør dem i 
høiefte Maade agtede og ellkede, at jeg feir maa glæde 
mig ved at være Medlærer ved et Perfonale, hvis Huma
nitet og Retlkaffenhed fikre dem for enhver Mistanke, giør 
intet til Sagen , vi kunne dog ikke fra enkelte Perfoner 
eller enkelt Sted llutte til alle. Man nægter ikke, at Uret
færdighed og Partilkhed fandt Sted hos adlkillige Lærere i 
gamle Dage, og hvad Grund er der da til den Tanke, at 
Moraliteten i denne ene Deel, og iblandt diffe Mennelker 
allene, hari vore Dage giort faadanne Kiempe Skridt, at 
intet Spoer af Uforftand eller Partilkhed er bleven tilbage. 
Antager man, at med prøvet og erkiendt Duelighed maae 
nødvendig alle Dyder være forenede hos en offentlig Læ
rer, faa ere alle Love faa godt fom unødvendige, og troer 
man ikke dette, faa kan Lærefe lige faa lidet, fom alle 
andre Statsborgere, fordre en Undtagelfe for fig fra Lov
givnings Principet: Qvilibet prafumitur malus. Men
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Men mange Forældre fyn fkåde dog cji, at deres 
Stprns Dovenfkab blev tugtet i Skolen, og jkal Doven

skab ikke firajfes, vil Flid aldrig finde Sted. —

Vel muligt der gives faadanne Forældre, men ikke alt 
hvad dille ønlke kan giøres -til Grundfætninger for en of
fentlig Indretnings Love. De agte paa deres Børns Flid 
hiemme, og kunne de ikke dette (elv, og for Mangelen 
af Flid dog ville have Børnene revfede, faa give de —jeg 
veed intet andet Middel — Magten med Overopsynet ved 
huuslig Flid i en Mands Haand, fom finder denne Frem- 
gangsmaade rigtig, og ved privat Underføgelfe til ube- 
ftemte Tider kan opfylde deres 0alker. Ikke mindre unæ- 
dagogilk forekommer rhig den fidlte Deel af Indvendingen, 
og ftrider desuden imod al min og uden Tvivl lieres Erfa
ring. At denne Mening aldeles ikke kan ftemme overens 
med de berømtefte Pædagogers Grundfætninger troer jeg er 
tydeligt nok af det foregaaeude; og fkal jeg anføre et Be- 
viis for min Erfaring, faa tør jeg frit paaflaac, at af 
Ikriftlige Arbeider, fom 3o til ao unge Mennelker' og der
over beftandig liden Skolens Reform, det er i en Tid al' 
5 Aar, have været forbundne til at indlevere til mig , nogle 
maanediig, andre undertiden ugentlig, undertiden hver 
fiorlende Dag, nogle endog i de førfte fire Aar hver an
den Dag, er ikke to Gange noget udebleven over den be-- 
llemte Tid; denne Forfømmelle har med Heufyu til Tiden 
og Mængden været faa ufædvanlig, at det i det Hele har 
•været faa godt font ingen. Og dog ere de fkriftiige Ar - 
beider i Almindelighed de vanikeliglte, fom enhver Doven, 
naar han vidfte at Legems Straf ei anvendtes, og han fii 
uden ved dette Middel lod lig bringe til at efterkomme fin 
Pligt, fnareft maatte faae i Sinde at forfømnie. At Ar-
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helderne have været og ere af .forlkiellig indvortes og ud
vortes Godhed, derom kan ikke her være Spørgsmaal; 
jeg vilde kun anføre eet Exempel iblandt flere paa, at det 
ikke altid er Hug og Slag, der holde den Dovne til Ar- 
bcide;' mange andre Biomftændighcder, fom efter enhver« 
Karakter ng Stilling kan benyttes, virke fædvanlig langt 
kraftigere. Denne Erfaring har jeg under 21 Aar s offent
lig Underviisning havt i mange flere Tilfælde, og jeg tviv- 
jer ikke paa, at jo mange offentlige Lærere have erfaret 
det famine. Alen fordi jeg troer Legems Straffe ere upas- 
feude for Dovenlkab , deraf følger' ikke, at fortfat Doven- 
ikab bør være aldeles uftraffet. Formaninger, Bebreidel- 
fer, Udelukkelfe fra Forfrifknings Pladlen, Aunuddelfe 
for Forældre eller Opdragere kunne være puffende Afikræk- 
kelfes- eller Forbedrings-Midler, og ere diffe ikke tilfiræk- 
kelige, hvad Tåb er det da for Videnfkaberne , om den 
Dovne og Ulærvillige henvifes paa en anden Plads , hvor 
han ved mekanilke Færdigheder eller Legems Arbeide kan 
gavne Borger-Samfundet?

Men hvad ligger der Jaa flor Magt paa, o?n B^rn 
eller Drenge faae nogle Skrap, fom de ikke faa lige 
have fortjent, det b<pr man ikke gjfire Jlort Væfen af. 
Naar jeg hører oplyHe, fornuftige, findige Mænd , gode 
kjerlige Opdragere, blide, veltænkende Børnevenner føre 
dette Sprog, fmerter det mig. Derfoni en Stimand eller 
Røver overfalder os, berøver os uden Ret eller Paafkud 
af Ret, paa en Tid da vi ei kunne forfvare os, vor kjæ- 
refte Ejendom, da anfee vi det for Pligt, at lade Liden
skaber feire over Fornuften, at harmes indtil Raferie, og 
vor- Harm — ftaaer den inden for Fornuftens Grændfer -*• 
er billig, men vi have dog den Lindring ~ hvor ubety- 
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delig den end fynes — at torde yttre vor Harme, vor For- 
bittrelfe, uden at deraf giøres os en ny Brøde. Men naar 
vi i Opdragelfen følge Røverens Grundfætninger, overfalde 
uretfærdigen den Svage, der ei kan, maafke hverken tør 
eller maa, forfvare fig, berøve ham, vel ikke Eiendom 
eller Liv, men undertiden det, der er vigtigere end Ei
endom og Liv, Hiertets Ulkyldighed og Tænkemaadens 
Retskaffenhed, og nedlægge her Had og Forbittrelfe ifteden 
for Kierlighed og Tillid til Mennefker, faa anfee vi det 
for Intet, fordi det, desværre! ikke er faa ualmindeligt, 
fordi vi ei tydelig og flrax kunne fee Følgerne deraf, og 
fordi den Fornærmede her fielden kan giøre Rede for fine 
Følelfer, og, om han end kunde det, vilde begaae en 
ny Brøde ved at yttre dem. Vee den Regent, der ftraf- 
fer nogen anden, end Forbryderen, fom ikke lader Ulkyl- 
digheden være fig hellig! Det famme, gieid er om Opdra
gere, Forældre og Lærere; de kunne heri ikke være fam- 
vittighedsfidde nok, De bør endnu mere frygte for at 
flraffe den Ulkyldige, end for at fkaane den Skyldige, 
Der er heller ikke noget, fom forbittrer Børn mere ynd 
deres Forefattes Uretfærdiglied. Een enefte Behandling af 
denne Art er nok til at fkille en Lærer ved fin Lærlings 
Agtelfe og Tillid. . Enhver, fom erindrer at have lidt 
ulkyldig i fin Barndom, maa tilftaae, at han felv i en 
modnere Alder har Møie med at undertrykke den Uvillie, 
han føler, faa ofte han tænker paa den, fom. ftrafled« 
ham. Er overalt Retfærdighed ikke nogen abfohit Dyds 
faa kan man lige faa gierne fige, at der gives ingen Dyder, 
uden for faavidt de harmonere med Omflændigheder, Ti
der eller Perloner,

leg



leg har føgt i det Foregaaende efter hefte Overbeviis- 
ning at vife, hvor upaflende og urigtig Anvendelfen af Le
gem« Straffe er i et beftemt Tilfælde i vore offentlige lærde 
Skoler, faa længe Lovene ikke udtrykkelig have for denne 
Feil anordnet denne Straf. Man tillade mig endnu til Slut
ning ganfke kortelig at underføge det Spørgsmaal:

Udfordre! Legems Straffe ganfke nødvendig i vore 
offentlige lærde Skoler til en Jlreng Skole Difciplin.

leg formoder, det maatilftaaes mig, at jeg ei kan ftaae 
til Anfvar for andres frie Handlinger, uden der, hvor jeg 
er iftand til at have Indflydelfe paa dem, men jo mere 
umiddelbar jeg kan virke paa de Handlende, jo ftørre bli
ver og min Indflydelfe, og altfaa tillige mitAnfvar for de
res Handlinger. Ved min Deeltagelfe eller og blotte Nær- 
værelfe kan jeg virke umiddelbar; vedExempler, Raad. 
Formaninger eller deslige virker jeg kun middelbar. Op
dragere have derfor i Almindelighed en nærmere Indflydel
fe paa Børn og unge Mennelker, end Lærere, og dille 
igien nærmere, énd enhver anden, fora hverken er Læ
rer ellei- Opdrager. lo barnagtigere Mennelket er enten 
i Henfeende til Alder eller Tænkemaade eller Dannelfe, jo 
mere nødvendig er- og den umiddelbare Indflydelfe; men i 
vore oflentlige Skoler kunde den kun finde Sted i Under« 
viisnmgsTimerne, for den øvrige Tid kan Lærernes Indflydel
fe ikkun være middelbar, umiddelbar derimod er deres, til 
hvem Opdragelfen« Omforg er betroet. Tænke og handle m> 
Opdragere og Lærere lige fornuftigt, gaae de frem efter 
famme Grundfætninger, faa opnaaes faudfvnlig det Maa!, 
hvortil man Ugler, i andet Fald maae Opdragerens Indfly 
rtelfe uden for Skolen, ligefoin Lærerens i Skolen virk«-
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ftærkeft, hvor ikke allerede Alder, Tænkemaade eller Kul
tur giør en Undtagelfe til Fordel for den middelbare Ind- 
flydelfe.

Uden at indlade mig i de liere Refultater, fom heraf 
kunne uddrages, troer jeg for nærværende Tid allene at 
burde holde mig til dette: at offentlige Skole - Lærere, fom 
Lærere betragtet, ikke egentlig kunne blive anfvarlige for 
deres Difciplers Forhold, uden for den Tid, og for faa- 
vidt de ere under deres Opfigt; og at deres øvrige middel
bare Indflydelfe — hvor ftor og ypperlig den e'nd maatte 
være — altid, er, eller i det mindfte kan formodes at væ
re Opdragerens umiddelbare Indflydelfe underordnet.

Men for Dilciplernes Forhold i den Tid, deere under 
Læreres Opfigt, bør diffe være ganlke anfvarlige, og at 
dette lader fig gi øre faa godt fom uden Legems Straffe, vil 
jeg nu føge noget nøiere at vise.

Tænker jeg mig en aldeles ryggesløs og fordærvet Skole
ungdom , da er det unægteligt, at den ftørfte Skyld her
for falder over paa Lærerne , hvad enten det har fin Grund 
i Ligegyldighed, flette Exempler, umennelkelig Behand
ling eller andre faadanne Feil hos Lærerne, men jeg tør, 
og troe med fuld Overbeviisning, at faadan en Skoleung
dom ikke lader fig forbedre ved Legems Straffe; diffe maat
te da anvendes daglig og overalt, og hvad Virkning dette 
har paa unge Mennefker, kan Erfarenhed fra de ældre Ti
der beft lære. leg vil ikke engang tale om den flavifke 
Tænkemaade, lom derved maatte opvække« og blive al
mindelig, men kun anmærke, hvor mange Skiendigheder 
en fordærvet Ungdom vilde giøre fig en Fornøielle af at 
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begaae fkinlt, og det endog blot for at narre dens Lære
re. Hvor faadan almindelig Fordærvelfe fandt Sted, vid- 
Ile jeg intet andet Middel, end at renfe Skolen for det 
værfte Ukrud, og ved en fornuftig, kiærlig, men faft 
og alvorlig Omgang at danne de Tilbageblevne og mindre 
fordærvede, hvorved en god Tone vilde fikkert Tid efter 
anden vorde indført. Er denne da førft bleven herfkende, 
og Lærerne ere hvad de bør at være, faadanne fom have 
vundet Difciplenes A'gtelfe og Tiltro ved Duelighed og ftræng 
lagttagelfe af deres egne Pligter, ved Retfærdighed i Be
handling, ved Billighed i Bedømmelfen af Svagheder og 
faderligt Sindelag ved Forfeelfer, ved fledfe at være Cg 
felv liig, og hverken ved fvag Eftergivelfe eller Kvindag
tighed troe, at man kan tillifte Cg Børns og unge Menne
skers Tilfredshed og Bifald, ei heller ved et Øieblik at 
befale i en bydende Tone, og et andet at tiltrygle Cg, 
eller under Spøgtilbedc Cg Efterlevelfe af hvad man har Ret til 
at fordre, kort: befidder Læreren Redelighed, Fafthed og 
Alvorlighed, forenet med Velvillieog Mildhed, udenæng- 
ftelig lagen efter Venlkab, eller Frygt for Miskiendelfe, 
og forenes hermed fladigt Opfyn over Difciplene faavel paa 
ForlriIltnings - Pladfen, fom i Underviisnings Timerne paa 
Skolen, faa maa jeg reent ud tilftaae, at jeg neppe kan 
fkimte den mulige Nødvendighed af Legems Straffes An- 
vendelfe i Skolen. Men det"forftaaer Cg felv, vil Lære
ren unddrage Cg fra en eller anden af diffe fine Pligter, da 
gaaer det fom Qvinctilian oven for klagede i Anledning af 
Pædagogernes Forfømmelfe: man holder ikke de unge Men- 
nefker til at giøre, hvad de bør, og liden ftraffer man 
dem, fordi de ikke have giort det. Efter min Overbe- 
viisning og Erfaring nære og formere mange Legems Straf
fe fnarere, end de udrydde, umoraldte Handlinger, thi
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hvor man ikke længere føler det Foragtelige i faadan Be
handling, der kan intet uden Frygt for Smerten afholde, 
og feer man da Haab til at undgaae Straffen ved at Ikiu- 
le og nægte Handlingen, er der neppe noget, fom læn
gere afholder fra at begaae den.

Men med alt dette kan og børDifciplinen være flræng, 
og dette kan den være uden Legems Straffe. Man maa 
ei være ligegyldig vedUdøvelfen af Forbry delfer, eller fpø- 
ge med Forfeelfer; hine llaae , fom forhen er fagt, under 
de borgerlige Love, hvilke den offentlige Lærer jo, naar 
han finder Forbrydelfen af faadan Vigtighed, kan reclame- 
r«, og paaftaae dem anvendte paa Difcipler, ligefom paa 
enhver anden i lige Tilfælde; dille, for faavidt de høre 
under offentlige Læreres. Paatale, og Læreren tillige har 
nøiagtig Kundlkab om famme, kunne i Medhold af gode 
Skolelove almindelig rettes, uden Hug og Slag, der — i 
det mindfte i den Alder, fom enhver Skole Difcipel har — 
kun paffe fig paa aldeles fordærvede, og faadanne maa 
man hellere ønfke udryddede af Skolerne, end haabe ved 
Frygt at kunne forbedre. Ved at advare unge Mennefker 
fnart i Eenrum, fnart offentlig efter Forfeelfens Eeffaffen- 
lied, virker man fikreft til Tænkemaadens Forbedring. Iret- 
tefættelfer — de være end nok' faa Ikarpe, naar de kun 
ere fortiente, og ikke gives hver Dag eller ved de nbety- 
deligfte Anledninger — modtages af dem med Følelfé og 
Taknemmelighed, faafremt de ellers have nogen Agtelfe 
for og Tillid til Læreren; hvor diffe derimod mangle, vil jeg 
og raade til Legems Straffe, fom det enefte, men tillige 
lettefte, Middel til at giøre fig frygtet. At i øvrigt Ube- 
findigheder og Viidlkaber kunne møde i enhver Skole, 
hvor siange »uge Mennefker ere famlede, var daarligt at 

næg-
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Mægte, og vilde være at fornægte den mennelkelige Natur 
felv, . men jeg er overbevift om, at diffe maae findes langt 
fieldnere, og i en langt mindre Grad, hvor Legems Straf
fe ere ualmindelige, naar kun Feil derfor ikke overfees. 
eller Pligter forfømmes, end hvor de jævnligen anvendes: 
og jo almindeligere de ere, jo flettere er og under ellers 
lige Omftændigheder Skole Ungdommens Moralitet.

Saadanne.Forfeelfer, fom i Skoletimerne og imedens de 
ere under Lærernes Opfigt, Ikulle kunne paadrage dem Le
gems Straffe, troer jeg ikke let mulige, naar man herfra 
udelukker, fom man i mine Tanker bør, Dovenlkab og 
Mangel paaOpmærkfomhed : thi faadan overlagt Ondlkab , Hal- 
ftarrighed eller Opfætfighed imod nogen Lærer, fom ei felv 
har forfpildt fin Agtelfe, der Ikulde giøre Hug og Slag 
nødvendige, veed jeg ikke let at have mærket enten med 
Henfyn til mig felv eller andre, flig Opførfel er aldeles 
ftridende imod den naturlige Frygt og Undfeelfe, fom man 
ved daglig Omgang nødvendig maa overbevifes om, at un
ge Mennefket bære for de Ældre i Almindelighed, og for 
deres Lærere i Særdeleshed,

Uden for Skolen deler Paatalen for Forfeelfer fig 
imellem det Offentlige, Opdragere og Lærere. Om det 
førfte Slags er fagt det Fornødne, Collifions Tilfælde leer 
jeg ikke her kan finde Sted: Derimod troer jeg Lærere i 
Henleende til det andet Slags behøve Varfomhed for ei at 
colliderc med Forældre, hvilket man i mangfoldige Tilfæl
de kan tænke fig muligt, Læreren kan her advare og raa- 
de, men ftraffe Barnet, eller det unge Mennefke for Ovcr- 
trædelfe vilde — faavidt jeg Ikiønner — være høilt uretfærdigt. 
Om offentlige Lærere f. Ex. forbøde Difcipler at løbe paa

Skøi-
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Skøiter paa Stranden, eller at fvømme i Aaer, hvor det 
kunde være farligt, og dette alligevel (keete, fordi For
ældrene, der kiendte deres Børns Færdighed eller af an
dre let begribelige Aarfager, udtrykkelig tillode det, faa 
vilde, endog under den Forudfætning, at Forbuddet fra 
Lærernes Side var tilbørligt, ikke Børnene, men Forældre
ne være ftraffkyldige; man maatte ellers antage den i mine Tan
ker Ikadelige Maxime, at Forældre ikke havde Ret til uden 
for Skolen, og naar Børnene vare under deres egen Op- 
figt, at beftemme deres frie Handlinger, for. faavidt de ik
ke vare ftridende imod borgerlige Love, og tillige at Børn 
havde Indfigt og Skiønfomhed nok til at bedømme, hvad 
der var rigtigft, enten Forbuddet paa den ene, eller Til- 
ladelfen paa den anden Side, og altfaa handlede med Over
læg i ond Henfigt. Gave Forældrene deres Børn Anled
ning til idelige Adfpredelfer og Fornøielfer uden for Sko
len , opdroge de dem i Kielenlkab og Lekkerhed til Ska
de baade for deres Siels og Legems Helbred, faa feer Jeg 
ikke Lærerne retfærdigen kunne ftraffe Børnene herfor; de 
kunne i diffe og alle deslige Tilfælde virke"middelbar, ad
vare baade Forældre dg Børn, men hialp dette ikke, og 
BcfkaHenheden af Forfeelfenfordrede det, mener jeg Bort- 
viisning fra Skolen var det enefte, men tillige kraftigfte Mid
del imod l'ordener af denne Natur.

Legale men umoralfke Handlinger kunne Lærerne ikke 
have Ret til offentlig at flralle, illegale, men fra den 
Handlendes Side ikke umoralfke, Handlinger bør ei ftraffes 
paa denne Maade; der bliver da kun illegale Handlinger, 
fom tillige ere umoralfke, tilbage, men Lærernes Straffe 
iiet felv i Heufeende til diffe, for faavidt de begaaes uden 
or Skolen, taaler megen Indfkrænkniug, og beroer for 

en 
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en ftor Deel paa Difcipelens perfonlige Stilling, efterfon 
han mere eller mindre er overladt til fig felv; men hvoi 
endog hiint er Tilfældet, bør Læreren være overmaade nøie 
underrettet om Handlingen i fin hele Sammenhæng, ikke 
allene Handlingens, men og Tænkemaadens Immoralitet 
maa være aabenbar, og altfaa Læreren tillige være over- 
beviift om, at lemfældigere Midler ville være uden Nytte, 
men denne Overbeviisning kan han ikke have uden i det 
Tilfælde, at de tilforn ere forgieves anvendte.

Uagtet alle diffe beftemte Undtagelfer indfeer jeg vel 
endda, at der kan gives Tilfælde, hvor Legems Straffe i 
vore offentlige lærde Skoler retteligen kan og bør anvendes, 
men jeg troer tillige at diffe Tilfælde i enhver velordnet 
Skole, og hvor enhver Lærer opfylder fin Pligt, ville 
være faa faa, at de fnarere maae anfees fom en Undtagelfe 
fra den almindelige Regel: ingen Legems Straffe i Skoler
ne, end tiene fom et Led i Skole Difciplinens fammen- 
hængende Kiede. Men meget er det at ønlke, at en al
mindelig Skole Anordning engang kan efter funde og rig
tige pædagogilke Grundfætninger faa fuldftændig og beftemt 
sngive diffe Undtagelfer, faa at ingen Tvivl med Grund 
kan finde Sted. Sagen er vel ikke faa let, fom den maa- 
&e forekommer mange, men dog vift nok heller ikk« 
umulig.

Jeg flutter med det Ønlke, at Skole-Lærere aldrig 
vilde glemme den gyldne Regel: maxima debetur pucro 
reverentia, og omgaaes de da tillige deres Difciple med 
Retfærdighed ’og Humanitet; vife de Værdighed og Smag 
i Adfærd og Tale, lige langt fra Pedanteri, Stolthed og 
Kammeratlkab; ufortrøden Hid, Nidkierhed og Gavnelyft, 
ex Biplan.'k Tænke- og Handlemaade, har jeg det fikkre

Haab, 
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laab, at iHe aldeles fordærv »ae unge Mennelker ville af 
kgtelfe for deres Lærere, hvi» Mønfter de daglig have for 
3ine, lade lig lede Tid efter anden fem til ftørre Kund- 
kaber, faa og til ftørre Sædelighed, og at faaledes al 
lavifk Behandling og alle Legems StiaTe vil med Tiden 
divc bandlyfte fra vore offentlige Skoler, og forvifte til 
itokhufe, Tugthufe og deslige Steder, hvor de høre Juem- 
ne og til evig Tid bør være indfluttede.

*

Medens dett® Program var under Trykken læfte jeg en 
Recenfion af Seidenftucker i Lippftadt over Lentz’s oratio 
legymnafiis frivolo feculi ingenio neutiqvam accommodan- 
dis, fom lindes i Guths Muths Zeitfchrift fur Pædagogik 
Erziehungs- urid Schulwefen, April 1807, S. 294 - 5i4, 
iler ftemmer faa ganfke overens med mine i det foregaaende 
rnfprte Meninger, at jeg kan ikke andet end lien vi fe til 
amme i hvad ha?t fom erfaren Skolemand anfører imod 
Stokkens Anvendelfe 5 Skolerne S. 5o2 - 006, er, faavidt 
eg kan fkiønne, flærke og grundige Sandheder, foredragne 
med Lune og Vittighed, Ilan feer Sagen i det Væfentlige 
Fra famme Synspunkt, f^m.jeg, og det fornøier mig til 
de øvrige Autoriteter' endnu at kunne tilføie denne. Hav
de Rummet tilladt det, vilde jeg troet, at en Overfættelfe 
heraf ikke paa dette Sted havde været upaffende.



Den aartige offentlige Examen af Odenfe 
Katedralfkoles Difciple begynder Mandagen 
den 19 October Kl. 8. Det vil være Sko
lens Læiere feer deles behageligt, om Ung
dommens Fædre, Lærernes og Videnfkaher- 
nes Velyndere og Venner, Jbm herved ind* 
bydes, ville bivaahe Proverne, og hædre vor 

fælles Flid med deres Nærvævelfe.


