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Underfogelle
om

Officerens henfigtspasfende Dannelfe,

Et

l n d b y del fes-Skrift
til den offentlige Examen,

om begynder den 17 Octob. 1808 i Odenfe Cathedral-Skole

af

H. 0. Bjorn, 
Overlartr i Mathematii t fhyfik og Naturhiftoriee

Odenfe,
Trykt hos S. Hempel, 

Eier af Fyens Stifts Adresfecomtoir eg Bogtrykkerle.



Jagtet det kunde fynes befynderligt ved en Anledning 

>m denne, at afhandle militairifke Gjenftande, faa 
afaae jeg det dog i nærværende Tidspunkt, da Fædre- 
elandet er indviklet i Krig, for et ikke ganike upas- 
■nde Æmne, faa meget mere fom Krigerens Dannelfe 
ke bør udgjøre en ubetydelig Deel af den offentlige 
ndervisning.

Hos vore Forfædre var det Krigerens hærdede Arm 
sr fom ofteft beftemte Krigenes Udfald; derfor danne- 
s man Kjæmper overenftemmende med den Tids 
[aade at føre Krig paa; man kjendte ingen Dyd ufkst- 
rligere for en Kriger end Mod forenet med kraftful- 
5 Arme. — Efter dette Princip opdroge Spartanerne 
ires frygtelige Ynglinger, efter dette dannede 
ommerne deres tilkommende Erobrere; derfor Cger 
torats om den udfvævende Yngling:

A a



— — — cur apricunt
Oderit campum patient pulveris atque jolis ?

cur neque militaris
Inter æquales equitat, Gallica nec lupatis 

Temperat ora frenis ?
Cur timet jlavum Tiberim tangere? cur olivun 

Sangsine viperino
Cautius vitat? neque jam livida gejlat armis 

Brachia , fæpe difeo,
Stzpe trans Jinem jaculo nobilis expedito?

Det var altfaa de Legemsøvelfer, der kunde giv 
Kreppen Smidighed og Styrke, der kunde opvække hc 
den unge Borger et W[od , fom trodfede Farer, 'e 
Æresfølelfe, der ikke fandt nogen Opofrelfe fer ftor 
naar det gjaldt om at udmærke fig blant fine Lands 
mænd, fom udgjorde den rommerlke Ungdoms Beikjæ 
tigelie..— Ved deres idelige Krige var der aabnet dei 
en Skole for deres tilkommende Beftemmelle; derf< '. .-.s .. ,j .a - v . pi - ■ ..
gåves der hos dem Generaler ikke faa meget ved Kor 
ften dannede, fom i Felten oplærte; uagtet man ogfi 
i Hiftorien finder Exempjer paa dem, fom uden f< 
Kamppladfen føgte at famle Erfaringer i denne Hei 
fende; faaledes fortæller man om Lucullus, at da ha 
reifte til Krigen mod Milhridates, tilbragte han he 
Reifen med at læie fine Forfædres Bedrifter.

$ Men efterat man ved Krudtets Opfindejfe i detiot 
Aarhundrede havde lært at bekjæmpe fin Modftand 
paa AfRand, begyndte den phyfiike Styrke at fpille < 
mindre vigtig Rolle paa Krigens Skueplads; det v 
ikke mere de phyfifke kræfter allene, men ogfaa i 
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intelfectuelle, der opfordredes til Strid. — Det var 
ikke mere Mand n^od Mand, men Hære mod Hære, 
der opbøde deres Styrke, deres Mod og deres Ind
deler. Ved line Manøvre have vi derfor feet fmaa 
Hære at adfplitte talrige udifciplinerte Tropper, ved 
hvis Vaaben hine under en bedre Organifation og 
hedre Indfigter vilde have vasret fynderknufte. Ja felv 
difciplinerte Tropper have vi ofte feet at bukke mider 
for en i Antallet fvagere, men i Krigskunfte« overle
gen Fjende; Havde Preusfens flore Frederik talt Rus
lands , Øfterrigs og Frankrigs talrige Hære, i Stedet 
for at maale fig med dem, da vilde glimrende Seire 
aldrig have .foreriget hans Minde; men han tænkte 
lom Spartaneren, er Fjendens Hær faa ftor at dens 
pile kan formørke Solen, da have vi den Fordeel, at 
kunne ftride i Skyggen.

Kafte vi nu et Blik tilbage paa den Række af Aar,' 
ja man kunde nælien lige den Række af Aarhundreder, 
igjennem hvilke Krigene paa denne Maade have været 
forte, faa vil man ikke undres over, om Krigsviden- 
(kåben var ftegen til en betydelig Grad af Fuldkom
menhed. Den mennefkelige Siel, rig paa Opfindelfer 
Og begjerlig efter Ære, pleier fielden at ftandfe paa en 
Bane, fem Fyrften belonner med de ftorfte Hæderstegn, 
og fom Folket betragter med Beundring, fordi Fdi
gerne af FædrenelandsforfvarerMes Heltedaad ere mere 
eclatante og ligge nærmere for Øinene. Men uagtet 
di«le Fordele, vil man kuns dog finde et ringe Antal, 
hvis Sjels Udvikling haver udmærket fig i dette Fag- 
i\aar derimod Hiftorien fremvifer i andre mindre opmuntre
de Fag Skarer af heldig« Dyrkere. Og hvori ligger vel



— 6 —

Aarfagen dertil? Udentvivl i det urigtige Synspunkt, 
fr* hvilket man — ifær i Fordoms Dage — har betrag
tet Officeren lom den, hvis Beftemtnelfa det var bio 
at ftridé med dephyfilkeKræfter, og dog er fikkerligen di 
Tilfælde , hvori disfe fornemmelig anvendes, lang 
færre, end de, fom frembyde fig for Brugen af di 
intellectuelle. Man har tnaafkee troet, at den praktilki 
Øvelfe, fom man for Mennelkehedens Skyld maae øn 
flce faa ijelden fom muligt, var den enefte Skole 
hvori Officeren med Hæld kunde uddanne fine Talen
ter ; en Mening, fom Fornuften misbilliger , og fo 
hvilken Erfaringen ikke kan fremføre uomilpdelige Be 
viis. Det er ikke Praktikken der udvikler Sjeleev 
nerne laa meget, fom den fætter dem > Stand til a 
gjøre en lettere og mere hurtig Brug af den allered 
modtagne Udvikling. Vel have enkelte Mænd udei 
foregaaende Forberedelfe i Krigsvidenfkaberne, mes 
næppe uden foregaaende Sj elsudvikling, {runge 
fig i Veiret paa Kamppladfen; men hvor ftort er disfe 
Antal? torde man vel citere dem anderledes bian 
Krigere, end fom Autodidaktiker blant Lærde. Or 
begge kan man fige: at de felv heldigen have udvikle 
fig; men man torde vel og paaftaae, at de under ei 
mere henfigtspasfende Veiledning vilde have bragt de 
endnu langt videre. Men fordi der gives Autodidakt! 
ker, deraf vilde vel næppe nogen Fornuftig uddrag 
den Slutning, at man ikke hehøver Skoler og Under 
visningsanftalter; fordi der give« fødte Generaler 
derfor behøver man ikke at danne dem. Udmærked 
Mænd i dette Fag vilde da blive langt Ijeldnere, en
de virkeligen ere; og om den Stat, der vilde hyld 
dette Princip, og altfaa kafte fig i Skæbnens
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aiide man mad Rette figci at den havde famlet Hære; 
aen ikke dannet dem; den havde givet dem Navn a£ 
■'ædrenelandsforfvarere, men ikke fat dem i Stand til 
t opfylde det hellige Krav, fom Fædrenelandet havdo 
il "dem. Vilde man endog tilftaae at Staten ikke der- 
ar var overladt til Skjæbnen, da Hiftarien fremfører 
alrige Exemplerpaa, at hver Krig har frembragt fine ftoro 
lænd, der paa'Valpladfen have opfvunget lig, og at 
ain Sætning altfaa ikke bevifer andet, end at disfe 
kke have viift fig i faa udmærket en Grad, fom do 
æd bedre Forberedelfe vilde have været i Stand til, 
la bør man betænke, at derfom man beftemte denne 
ikole for den enefte til at danne Hærførere, faavel de 
nindre fom de ftørre, maatte den blive een for de 
lefle Stater alt for koftbar Skole. Armeer maatte da 
laaes for at lære at flaae , og kuns Skaden var den 
ler gjorde klog. Man havde da ikke i fin Magt at fore- 
iygge Tabet, men'Beftræbelfeg maatte blot gaae ud 
paa at oprette det engang lidte. Ikke kan man mod 
lenne min Sætning fi-emføre Frankrigs ftolte Genera
ler ; thi netop i dette Exempel vil man finde min For
mening fladfæftet. Førft efter 12 til 15 Aars uophørlige 
Krige have disfe viift fig i deres me«ft glimrende Epoko, 
og iblant dem, fkjøndt deres Tal er ftort, vil man 
dog kuns finde faare faa, fom paa denne Maade have 
tiltrukket fig Europas Beundring. Ikke er det Frankrigs 
Rore Kéifer, dir paa denne Vei naaede Maalet; iBri- 
enne lagdes Spiren til den Sæd, fom udvikledes 1 
Italien og Egypten', og Tom ved Niemens Bredder bar 
fuldmodne Frugter. Hertil kunde endnu føies, at det 
kuns er Mænd begavede med fortrinlige Anlæg, der paa 
lenne Maade bane figtVeienj naar derimod de jevne
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Cenl«r, der udgjøre det Sørge Antal, »tæppe ud« 
foregaaende Udvikling ville ved den blotte praktilk 
Øvelfe være i Stand til at udføre glimrende Handlinger 
ja man-torde vel endog paaftaae, at disfe —felv ve 
den omhyggelig!!* Dannelfe — næppe nogenfinde viUi 
blive fkikkede til at være øverfle Hærførere. Man un 
drea ikke over denne min Paaftand, naar man betæn 
ker det vigtige Krav Folket har til den øverft aomman 
derende 'Feltherre; naar man betænker, at hele Kri 
gens Udfald ofte beroer paa ham allene, at Landet 
Skjæbne er lagt i hans Hænder.—Hvor mange Exemp- 
ter kunne ikke af HiRorien fremføres paa Stater, fon 
Ikjøudt ubetydelige have hævet fig ved dqn øverft cøm- 
manderende Feltherres Daad, og paa dem, fom ret 
denne fammes ^duelighed er-e ftyrtede i Elendigheden 
Afgrund. I Grækenlands blomftrende Periode, da mai 
af .Generaler tpge Stats b elly rere, var dette ifær indly- 
fende; da faae man Stater Saae og falde med enkel 
Mand. — Saalænge P e I op i d as og Epaminondai 
ftode i Spidfen for den thebanike Armee var fammi 
frygtelig, endog for.de til Krig vante Spartaner; mei 
da denne i det berømmelige Slag ved Mantinea endt« 
fin hæderfulde Bane, nedfank Theben fnart til fin for
rige Ringhed. Hvor vigtig at Epaminondas felv anfaa« 
flige Generaler for at være, feer man deraf, at da 
han efter fit dødelige Saar ved Mantinea forlangte al 
Daiphantns qg Ipllidas, de 2 Generaler fom han anfaac 
for de enefte der vare værdige til at beklæde hans Polt 
fkidde komme til ham, og man lagde, at de vare døde 
fvarede han: raad da Thebanerue til at gjøre Fred.

for.de
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For ret at. o verfe e alle de Egenfkaber, der bør Be
des -hos den Øverftcommanderende, behøver- man kuna 
at betragte den Skildring, fom Anacharfis leverer over 
■Epaminondas: „Vous l’admireriez plus, Ji rous Pariez 
fuiri dans Jes expéditions ; ji rous ariez étudié fes 
marches, fes campements, fes difpofttions arant la 
bataille,fa raleu' brillante, et fa préfence d’efprit 
dans la mblie; fi rous Pariez ru toujours actif, 
toujours tranguille, pénétrer d’un coup tdaeil les 
prajets de Pennemi, lui infpirer une fecurité funejle 
multiplier autour de lui des piéges prb'sgue 
inéritables, maintenir en mim temps la plus exacte 
difeipline dans fon armée réreiller par des moyeris 
imprérus Pardeur de fes foldat s, f’accuper fans 
cesfe de leur conferration et fur tout de leur hori- 
neur ,u •— og man vil da næppe længere tvivle paa, at 
det kuns er Mænd af udmærkede Talenter, fom bør 
anfees værdige til at beklæde denne for Staten faa vig
tige, og for Manden felv faa hæderfulde Polt.—Men til 
Lykke for en Stat er det ikke uundgaaelig nødvendigt 
at have mange af dille udmærkede Mænd, men defto flere 
fubalterne, hvis rigtige og henfigtspaflende Dannelfebør 
ifær være Staten meget magtpaaliggende, ifald den vil 
yente nogenfinde at afværge Magt med Magt; og det fait 
.meget niere, fom felv de fildigere Dages Erfaring haver 
lært, at talrige, meu ikke veldannede Mære kunde 'i 
faa Dage ganlke tilinletgjørcs; at en Armees Styrke 
berøer.ikke faa meget paa SpldateimesMængde fom paa 
Officerenes Mod og Indligtér.

Den førfte Pligt altfaa ved en Armees Organifation 
er den at danne dulige Officerer, det er saadaune;lom
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telidde Legems Styrke til at udholde do med Krigen 
forbundne Befværligheder, Mod til at trodfe mødende 
Farer, Indfigter i deres Fag til at udføre deres Hand
linger paa den rette Maade, og Aandsnærværelfe til i 
Trængslens Øjeblik at gribe de rigtigfte Forholdsregler, 
De Mænd, der befidde disfe Egcnfcaber, paa dem kan 
Fædrenelandet i Farens Time Hole, de allene kan for
tjene det hæderlige Navn af Fædrenelandets Forfvarere, 
fle kan gjøre billig Krav paa Medborgeres Agtelfe og 
Tillid, iom bør være den fpdefte Belønning for an
vendt Møie. Paa den anden Side maatte man derimod 
meget befrygte, at det Land, hvis Forfvarere mangled? 
disfe Egcnikaber, vilde blive uden Forfrar og til Prik 
for enhver Fjende.

I Hentende til Legemsftyrke ■— Legemsfmukhec 
burde vel næppe qvalificere nogen til en Officerplads — 
a) burde der kuns egentlig tages Henfyn til, om de' 
til Officeer beftemte Subjekt har en god Konftitution 
flen tidlige Undervisning i de gymnaftilke Øvelfer vi 
fla Ilyrke Legemet og give ethvert Lera den behørigt 
Smidighed., uden hvilken Letlied og Hurtighed i Be- 
IFægelferne ikke kan finde Sted. Aldrig burde Under- 
jvisning i famme favnes ved noget Inftitut, og aller- 
fcaindft ved det, fom er beftcmt til den MilitairesDan- 

ff Anm. Det er knns til Corps d’ honneur at det 
burde tages Henfyn til Legemets Ikjønne Figur. Ve’ 
anfaae Athenienferne felv det for Spot, at de fendt« 
Lacedemonierne 1'yrtacum, fom var halt, til An
fører mod Mesjenreme, men Lacedemoniérne, :hvis 

3 Konge Agejilaus ogfaa var halt, tænkte: mellus 
re^emf quginil^pvig resnum flaudiigrt;. 
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nelfe; men den bør indrettes faaledes, at Hen kan 
fvare til fin Beftemmelfe, at give Legemet Smidighed 
og Styrke, og ikke til at danne Kouftnpre' og Gjøg- 
lere; thi den fprfte R.egel for ild Dannelfe bør upaa- 
tvivleligen være den, at førge for at Sjels- og Le- 
gems-Styrke kan vandre i uadlkillelig Forbindelfe. Zoitz 
gue la veritable raifon de l' hamme, ffer Rous- 
feau, fe forme independamment du corps, cejt la 
barme conjlitution du corps , gui rend les operations de 
l’ efpritfaciles et fures. I Øltidens Dage, da man fatte 
ftørfte Priis paa Legemsfærdigheder, og føgde at lede 
ald Dannelfe derhen, fyndede man maalkee ligelaa- 
meget mod denne Regel, fom liden, da man for
faldt til den anden Yderlighed, og tillagde allene 
Sjelens Dannelfe nogen fand Værdi, I de fildigere 
Tider har man begyndt at gaae den rigtigere Middel- 
vei at forene begge Dele, dog llaaer endnu i denne 
Hcnfende meget tilbage at ønlke; vi liave endnu 
ikke berøvet vore Efterkommere ald Ledighed til for« 
bedrede Indretninger.

For Modet vilde det maalkee være ligefaa vanlke« 
ligt at anlægge nogen Skole, fom over famme at an«i 
ftille en Examen uden paa Valpladfen felv. Maalkaa 
var def ikke uden Henfyu hertil, at Grækerne anflil-, 
lede de olympilke'Lege, Romnierne deres Øvelfer paa 
Marsmarken, og Middelalderens Krigere deres Rid« 
derøvelfer. Blev vel deres Henfigt ikke altid opnaaet; 
var det maalke ikke altid Séiervinderen heri, dertil« 
lige var Seiervinder i Krigen , fia kan man dog ikka 
Hægte, at Handlinger, fom ftedfe ere forbundne med 
Fare, jo hærde Modet. Lad os blot betragte Spe-i 
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mænd ; vi vil upaatvivleligen . blant dem finde langt 
flere modige oj driftige Mænd, end blant dem, hvis 
hele Liv har været en Kjæde af rolige og for Farer frie 
Handlinger. Ogfaa i denne Henfende have de gym- 
naftilke Øvelfer fin Nytte; da deres Udførelfe ftedfe 
er forbunden med tilfyneladende Fare, , faa kunne d« 
med Fordeel anvendes til fra den tidlige Alder at ftyr
ke Modet. Vel gives der nogle foin paaftaae, a1 
Modet er mere medfødt end erhvervet, og man kan ve] 
heller ikke nægte at jo Temperamentet har ftor Dee 
deri, men den fornemfte Aarfag til Frygtagtighed lig
ger dog upaatvivlelig i en vrangOpdragelfe. Dog der
af følger ikke at famme jo kan forøges. Upaatvivlelig 
gives der de, fom af Naturen ere meget frygtfomme , 
og hvor denne Sjeleevne fielden naaer nogen betydelig 
Grad af Udvikling , men en opmærkfom Opdrager vi 
bedre i den tidligere Alder end liden opdage denn« 
Mangel, og itide forekomme, at et fligt Subject ikki 
placeres paa en for ham faa upasfende Maade, Mer 
den tilvoxende Alder, da Sjelens Yttringer fielden vifi 
fig faa aabenhjerligo fom i Ynglingsalderen, vil denn« 
Feil derimod vaufkeligere opdages. Politiik urigtig vild« 
det i denne Henfende vel næppe være, om Krigeren: 
Øvelfer vare forbundne med mere Fare, end de fæd- 
yanlig i Fredstider ere, for at give den Unge tidli
gere ®n rigtig Idee om, at det egentlig er denne Stande 
Pligt, at vove fit Liv. Skulde Ejendommes Forfra- 
relft, fom er Sellkahets Bellemmelfe, ikke torde krævi 
detts Offer, naar vi .fee den blotte Vindefyge aarli 
at giv® Tufinder til Priis for Bølgerne,
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Et ikke mindre vigtigt Reqvifit for en duelig Officer 
sr en dannet Sjel, udruftetmed de til det militaire Fag hen
førende Videnfkaber; men til lammet Erholdelfe ud- 
'ordret, at Sjelen i den tidligere Alder bør fysfelfætte»t 
ikke faameget for at indfamle et Forraad af Kundikaber, 
tnen mere med Henfyn til Sjeleevnernes harmoni(ke Ud
vikling. Om den Alder ifær kan man fige: non mul- 
ta ftd multum difcendum. ejl. Men da der vel næp
pe gives nsgen Videnlkab, fom — rigtig anvendt —< 
ikke fkulde være fkikket til at udvikls Sjeleevnerne, 
faa var det faa meget mere gavnligt, om de til Office
rens Fag henhørende Videnfkaber tidlig til dette Øie- 
med bleve anvendte, og uophørligen fortfatte, ind
til at Sjelen havde naaet en vis Grad af Modenhed. 
Sjelden vilde man da have Ledighed til at fpore Sjels- 
fvaghed hos en Stand, hvis Forretninger npaatvivleligen 
efter den nærværende Krigsmaade mere fætte de intel- 
lectuelle end pbyfifke Kræfter i Virkfomhed. Vel give* 
derPædagoger, fom paaftaae, at demilitaireVidenfkaberikke 
ér« (kikkede ti] harmonilk at udvikle Sjeleevnerne, fordi der 
efter deres Paaftand ikke er nogen pasfende Overgang 
fra de blot fandfelige til de mare abftracte Gjenftande, 
fom de forfkjællige Grene af Mathematiken frembyde. 
Men fkulde denne paaberaabte Mangel opføges, vilde 
den maaikee lettere findes i Docentens urigtige Frem- 
gangsmaade, end i Videnlkaben felv. Naar denne blev 
drevet fom Undervisningens Hoved-Gjenfland , og alt- 
faa Foredraget aabnet en viid Mark, vilde man maa- 
fkee mindre fpore denne tilfyneladende Mangel. .

Aldrig vil Routine kunne erftatte Sjeleevnerne* Ud« 
dannelfe, men tvertimod vil denne Routine, fdm ma» 
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ikke fieldeu har troet at burde nægte Videnflcabsinan- 
den, i kort Tid forhverves af den, der har dannet 
Aand nok til at trænge ind i fine Forretningers Væfen. 
Vel kan det ikke være Officerens Beftemmelfe paa Stu
derekammeret at tilbringe fin hele Tid med fpeculative 
Belkjæftige)fer, men han bør ligefaalidet gaae over til 
den anden Yderlighed, ikke nogenfinde at tage en til 
lit Fag henhørende Bog i Haan den. I Fredstider maae 
han føge at berige fig med andres Erfaringer for ipaa- 
kommende Tilfælde at gjøre en hurtig og 1 et Anven- 
delfe deraf. Finder det modfatte Sted; har enhver 
fra beftemte Forretninger ledig Time Kjedfommelighed 
for ham, naar han ikke kan tilbringe den paa Prome
nader eller i Sellkaber; da maae Grunden dertil for
nemlig føges i hans førfte feilfulde Dannelfe, Ikke til- 
ftrækkelig bekjendt med de førfte Grunde i fin Viden- 
Ikab, vil han ikke uden ftor Vanfkelighed paa egen 
Haand kunne arbeide fig igjennem; hvad altfaa natur
ligere, end at flig en Sysfelfættelfe maae være ham 
ubehagelig; den til Arbeid uvante Sjel frygter immei 
for megen Anftræugelfe, naar derimod den arbeids- 
vante med Mod gaaer Vanskelighederne imøde. Enhvei 
Videulkab har i Begyndelfen fine Befværligheder, og 
førft efter at man har bragt det til en vis Grad, vi- 
fer fig det tillokkende ved famme; førft da finder mar 
den faa behagelig, at man higer efter at gribe enhvei 
ledig Time, for at fysfelfætte fig med famme. Læggei 
man endnu hertil den Hindring, fom Officerens glim
rende Dragt lægger ifær den Unge i Veien, i det den 
fortrinlig fmigrer hans Forfængelighed, og indgydel 
ham Lyft til, faa ofte fom Leilighed frembydes, al 
yife fig offentlig; faa vil man ikke undres over, om 
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ijels-Kulturen hos denne Stand ftaaer paa et faare lavt 
Mu, naar ikke en tidlig henfigtsmæsfig Dannelfe og 
n i Armeen opvakt efprit har føgt at raade Bod 
.erpaa.

I Ilenfeende til det fjerde Reqnifit, Aandsnærrærelfe,' 
jelder for en Deel hvad der er fagt eln Modet; begges 
lenfigtspasfende Udvikling fordrer en dybttænkende Pæ
dagogs hele Anflrængelfe ; for en Deel have de vel beg- 
e deres Grund i Temperamentet og Legemets Svag- 
leds- eller Sundheds-Tilfiand, men en fornuftig Dan- 
lelle kan uendelig bidrage til at give Karakteren den 
■'afflicd og Styrke, fom kan erftatte de medfødte Mang- 
sr. En vigtig Hindring for Erhvervelfen af dette Re- 
uifit er upaatvivleligen den, at holde Ynglingerne 
Itfor længe i Ledebaand; de tabte derved ald Selvftæn- 
lighed i deres Handlinger, lære ikke at fætte deres 
gne Sjelskræftor paa Prøv«, og ved enhver fremmed 
Ping fom møder dem, ere de ftrax forlegne og af Mis
illid til deres egen Sj els ftyrke fee de fig ftrax om efter 
indres Raad. En fornuftig Opdrager vil derfor ikke 
ielden give Ynglingen Leilighed til Selvvirkfomhed ,■ 
ifte unddrage ham fin ledende Haand og lade ham gaae 
Ilene; ja endog ofte lægge ham uformærkt Vanfkelighe- 
ler i Veien for hans Handlinger, og indvikle ham 
aaledes, at han kuns med Møie reder fig ud deraf. 
?aa denne Bane vil han ikke fjelden fnuble, men felv 
naae han føge at reife fig; den Erfaring han derved 
ndfamler fig, vil være ham for det Tilkommende gavn- 
igere end de ypperligfte Forlkrifter; han bliver derved 
’jort opmærkfom paa de Sjeleevner, fom maalkee endnu 
igge i Dvale, og lærer tidligen at vurdere fit egeti nd-
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Vortes Værd. Sjelen danner fig derved et Syftem al 
Kloglkabsregler, lom i Livets forlkjellige Stillinger er« 
for ham langt mere anvendelige og brugbare end Gran
it erens af ham ikhe faa tydeligen gjennemlkuede Fod- 
fltrift er.

Til at danne Officerer med de ovenfor anførte Egen
skaber udfordre« Tid og Penge.. Der maatte til dett< 
Øjemeds OpnaacKe anlægges Militær-Skoler, hellere fo: 
mange end for fsa , hvori de til Officerer beftemte Sub
jekter kunde fra den tidlige Ungdom nyde den behø
rige Dannelfe. En Regjering kan ikke for ofte frem
byde for fine Underfaatter Ledighed til at danne fi; 
ikikkede til deres tilkommende Beflemmelfe. — Næpp- 
burde nogen Provinds af Størrelfe fom Fyen mangle er 
Militair-Skole, eller i det mindlte en Indretning, hvo 
der gaves Leilighed for dé til Officerer beftemte Sub 
jecter at lære de militære Videnfkaber. Vilde ma: 
Xnaalkee indvende, at det behørige Antal Skoler ble 
paa denne Maade en for Staten altfor koftbar Indret 
ning, da behøver man kuns at betænke, at dét ikk 
«r Kadetakademier, der paa denne Maade fkulte opret 
tes j at man, indtil Tider og Omftændigheder tillo 
at give dem en mere udftrakt Indretning., kunde for 
binde dem med andre Undervisnings Anftaftér, bl< 
med den Modification, at der oprettedes en ege 
Klasfe for de Militaire, ligefom man ved adlkitlige Skol« 
allerede har oprettet 'Handélsklasfer. Sikkefligén vi 
de man ikke feile, om man heri fulgte detfammePrir 
cip, fom det der bévægédeDenHøikongeligeDireetionf« 
Univerfitetet og de lærde Skoler fil at forellaae Midde 
iltolm ’Oprettede, hvis Hémfigt uden'tvivl ér, at ‘i



— ’7

eder, hvorOmftændighederne ikke tillode en fuldkom- 
en organiferet Skole, dog ikke flculdø berøves ald 
eilighed til videnlkabelig Dannelfe. Er derimod Mi- 
air-Skolernes Antal for ringe i Forhold til Landeti 
taende Hær, da vil en Fpige deraf være, at enten 
aae Armeen mangle dulige Officerer, eller Skolerne 
1 fyldes med faa ftort et Antal Elever, at det ikke 
muligt at opnaae den fuldkomne Dannelfe. Ere de 

lige anlagte i folkerige og lom en Fpige deraf koftbare 
æder, da vil de færrefte Forældre være i Stand til at 
øre de Opofrelier fom der udfordres, ifald deres Børn 
a den tidlige Ungdom ikal nyde en henfigtsmæslig Dan- 
;Ife. Rigtigft vilde det nok altfaa være, at anlægge 
mkring i Provindferne flere Militair-Sko- 
sr, fra hvilke Eleverne efter en henfigtspasfendeDan- 
dfe i ftørre eller mindre Grad, faavidt Omftændig- 
:derne tillod at give disfe Indretninger en mere eller 
indre udftrakt Mark, kunde gaae over til et militair 
cademie, hvor de da i kortere Tid vilde kunne til— 
idebringe de for dem beftemte Cnrfus. Det behøver 
,1 næppe at erindres, at ingen burde nægtes Adgang 
l et militair Academie fordi han ikke havde freqven- 
>ret Militair-Skolerne, naar han ved tilbørlige Kund- 
;aber qualificerede fig til lamme; ligefaalidet fom nogen 
arde nægtes en Officers Plads, fordi han ikke havde 
■equenteret det ifiiKtaire Academie, naar han iøvrigt 
den forefkrevne Etamen lagde fin Duelighed for Då
en. Det Vil^# ogfaa ftride imod det almindelig an- 
igne Princip, at det er Statens Pligt ållene at drage 
imforg for, at der gives Undervisningsanftalter, men 
et bør overlades til Forældrenes frie Valg, om de vil

B
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betjene Cg af'famme, eller om de fee fig i Stand 
at afbenytte andre efter deres individuelle Oveibevisnii 
mere pasfende Midler til deres Børns Dannelfe. — Sa 
længe altlaa det for disfe ikke- er phyfilk umuligt, él, 
de ikke have afRaaet deres Ret , bør Staten ikke b 
Remme denne Vei fom den enefte-, paa hvilken Fo 
^Idrene kan naae deres BeRemmelfe med Børnene.

De Slags Militair-Skoler hvor halvvoxne eller næfl 
voxne Ynglinger dannes til Officerer, bnrde ikke fin 
Sted; have de i den Alder ikke allerede faa man 
Kundskaber, at de kunne gaae over til de mjlitaire Ac 
demier, faa troer jeg, man med Sikkerhed kan paaftaa, 
at Henfigten kuns med den mindde Part vil blive o 
naaet. - . Deres hele Læren bliver for det meRe overil 
dig , da deres eneRe Bcftræbelfe er at gaae frern ‘m 
ftærke Skridt for at naae Maalet. Deres Hukcmme 
belæsfes da-med en Mængde Gjenftande, fom de 
Mangel paa harmonilk udviklede Sjeleevner ikke ert 
Stand til at ordne, og deres Hoved ligner mere et Pi 
tekammer end et vel meubleret Værelfe. Med hur 
gere Skridt end de gik frem, vil de igjen, gaae tilbag 
og inden føie Tiid vil der ikke mere være Spor tilba 
af den tilforn nydte Undervisning. — Man burde de 
for egentlig kuns aufee dette Slags Skoler fom faadan 
der vare oprettede til at afhjælpe en øieblikkelig Trar, 
men aldrig fom vedvarende Indretninger. . Naar et t: 
firækkeligt Antal-Militair-Skoler engang vare opretted 
vil' man fikkerligen ingen Grund have til at befryg 
Mangel, paa duelige Officerer, og det ifær ifald der 
Gagement enten blev befiemt mere overenftemmer.' 
med denne Stands Fornødenheder, eller, hvilket v 
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gavnligere for det Almindelige, det Glimrende blev 
set for mindre nødvendigt for famine, hvis fandé 
temmelfe fikkerligen ikke kan være ved udvortes Pynt 
iltrække fig Folks Opmærkfomhed. Skulde man for 
me kunne citere nogen ædel Grund, maatte den 
latvivleligen hentes fra Fornuften, og hvilken anden 
ide det da være end den, at opvække hos Officeren 
i fqr.ham faa nødvendige, men og for ethvert ho-

Mennefke uundværlige Æresfølelfe. . Vilde man 
'imod tage fin Tilflugt til Erfaringen, -fandt man 
ppe noget fom talede til. dens Ferfvar. — IJen rom- 
: Ike Hær., uvidende om Sold og Mundering, ikaf- 
e .fig Navn af Verdens Erobrer. Ikke Utal Perfi- 

pyntede Hære rqfe .fig. af deres Seire over de af 
:1 Frihed og Fædrenelandskjerlighed befjælede Græker, 
e kan Nutidens Aarbøger-. fortælle os de Heltegjer- 
ger fom Engelands fkjøudt munderede Tropper 
de for Dagen ; i Regyndelfen af Revolutionskrigen 
d Frankrigs befjelede Hære, . Tør man vel llutte 
norlke Brødre pdgjøre glimrende Korps, fordi vi 
dem flaae Kjempeflag mod overlegen .Fjende, Tvert- 

jd lærer Hiftqrien, os, at Romerne kims faalænge vare 
ierherrer, foip Nøifomhed og Tarvelighed fandt Sted 
S. dem; men da de: fik Smag . påa afiatifk Pragt og 
Ilevnet; da Overdaad havde feiret over dem, kunde 
.,ikke længere modftaae deres Fjender.

Den fande Æresfølelfe, fbm ved Glimmer fnarere 
ekk^s end hæves, vandrer ikke ad. denne Vel ; paa 
dysningens Bane-maae den føges. Den Armee , hos 
ijjcen det engang, var bleven efprit. de corfs at ud- 
erke fig ved -ludfig},. J^ulighed .og . ædel Mod , vil 
ane trodf« de flørfie Hære.
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Man vilde maalkee indvende, at fiden Fordringer 
til en duelig Officeer ere faa betydelige, maatte eet 
dé kraftigfte Opmuntringsmidler, Avancement paa V 
pladfen, for endeel falde bort. Derfom denne In 
vending gjaldt i det hele, maatte man anfee det i 
et betydeligt Tab. Mennelket er og bliver beftam 
Empirift det behøver ideligOpmuntring, ogingen Ti 
fkader Embedsiver mere end Anciennitetslifter. — M 
behøver kuns at betragt* Embedsmanden i en faad 
Stilling, hvor Veien til bedre Udfigter for Fremtid 
er ham fpærret, — og man vil da ikke Ijelden fine 
at han med en utilgivelig Skjødeslpshed opfylder 
Fligt, naar ikke ædel Pligtfplelfe har fæftet Rødder 1 
ham. Men man vil ftrax indfee, at denne Indvend! 
ikke kan gjælde hvad Oflicerene angaaer; thi da i 
forudfættes, at disfe have allerede erhvervet de nø 
vendige Kundlkaber, faa kan intet i den Henfen 
være deres Forfremmelfe i Veien, og den maatte 
meget hellere ønikes, fom Valpladfen er næften d 
endte Prøve d* kan uuderkaftes i Henfende til M 
og Tapperhed, Anderledes vilde det derimod forho) 
fig med Underofficerer og Gemene* forudfat at de ih 
havde den behørige Dannelfe, thi i faa Fald bur 
naturligvis ingen Indvending gjøres mod deres Avam 
ment. Men fkulde det da ikke være muligt at lu 
andreOpmuntringsmidler, og kunde man desuden fra e 
Hehrgjvrning ftrax flittte til en Officers Duelighed? m 
havde ktins eet rigtig nok vigtigt Reqvifit, nemlig M< 
Til Beftyrkelle af denne Mening kunde anføres, at m 
feer Frankrigs Soldater prydede ijied Æreslegiont 
Tegn, men ikke avancerte. Tvértimod burde m 
»paatvivleligen være meget varfom med at eftergive n
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gen af de anførte Requifiter. En Armee, hvis Office
rer befidde dem, vil være Staten et fikkert Værn. 
Ikke fkjulte Miner eller aabenbar Feide Utal trodfe den 
Hær, fom Oplysningens Aand befjeler. Held den Stat! 
hvis Borgerfikkerhetl paa disfe Klipper har spreift fin 
fiolte Borg,



Den offentlige Ex amen i Odenfe Cathe- 

dr ni-Skole tager fin Begyndelfe Mandagen 

den 17 October Kl. g og fort fatte s de fdi

gende Dage fra g til is om Formiddagen 

og fra 2 til 5 Eftermiddagen. — Ba

rernes , Difciplernes og Fidenfkabernes Fen

ner og Velyndere indbydes herved til at 

beære denne Brave med deres Nat var elfe.


