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Jeg har i et foregaaende Styrte'ved en lignende Lejlighed 

føgt at vife, at Legemsftraffe i vore offentlige lærde Skoler 
ikke nødvendig udfordres— lom mange i det mindile forhen 
almindelig havetroet— til en flræng Skole-Difciplin, og at de 
ere endog faa godt fom aldeles unødvendige, naar enhver 
Lærer opfylder fine Pligter. Jeg erindrede da, at til disfe 
maatte henføres Sædelighed og Velanftændighed i Lærernes 
hele Forhold, Retfærdighed og Humanitet i deres Omgang 
med Ungdommen, Duelighed, Flid, Nøjagtighed og tilbør
lig Opmærksomhed i og ved deres Forretninger. Men Lærer
ne kunne være det, de bør være, og Arbeidet endda mis
lykkes; i dette Tilfælde hviler Skylden herfor i Almindelig
hed paa Forældrene, eller dem fom ftaae de unge Menne- 
Iker i ForæluresSted. Dette er det jeg har forefat mig noget 
nølere at vife i nærværende Stykke.

Det er ikke ualmindeligt, og — jeg tilftaaer — det er det 
lettefte, at fkyde Skylden for unge Mennefkers mislykkede 
Dannelfe over paa Læreanllaller og fammes Forefatte. For
ældre ville fom ofleft deri føge en Undlkyldniug for deres 
egne efterladte Pligter. Men for rigtig at kunne dømme om, 
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hvorvidt Forældre paa deres Side have opfyldt de Pligter, 
fom paaligge dem, maae man vide, hvad have de virket til 
deres Borris henjigtsrette Dannelfe, fiprend de betroede 
dem til offentlige Læreanjlalter, og hvad virke de under 
Læretiden felv i Overeensflemmelfemed Lærere og offent
lige indretninger?

Vore offentlige lærde Skoler heflaae i disfe Tider af unge 
Mennefker, hvis udvortes Kaar, og deraf følgende Opdragede 
er meget forlkjellig. Den akademifke Forordning af22 Marts 
1805, der ei allene har gjort Læregjenftandene i Skolerne 
flere, men fordrer ogfaa Prøverne aflagte med flørrre Stræng- 
hcd, end forhen, og gjørBetingelferne til at opnaae den aka
demifke Borgerret lige for alle, fynes at have ført den Nød
vendighed med fig, at endog mere formuende Folk, der til
forn holdt Hovmeftere eller Hiruslærere, maae nu henvtte fig 
af de offentlige Skole-Indretninger til deres Børns akademifke 
Dannelfe, da det vel vilde være fjeldent at finde en enkelt 
Mand, til hvem de med Sikkerhed kunne hetroe den hele 
Underviisning. Skoleungdommen altfaa, der forhen bettod 
for ftørfte Delen af den uformuende Borger-KIasfes Børn, er 
nu en Blanding af unge Mennelker, hvis førfte Opdragelfe 
har været lige faa forlkjelljg, fora deres Forældres udvortes 
Stand og Vilkaar ere det.

Endfkjønt man meget fjelden træffer paa unge Mennefker, 
det være fig deFormuendes eller Fattiges Børn, fom ere, naar 
de gaae ind i de offentlige Skoler, 'faaledes forberedede, at 
de flrax kunne følge Underviisningen i den Klasfe og paa det 
Sted, hvor de fæles, faa vifer Erfarenhed dog, at dette ikke 
er af faa fror Betydenhed, naar de kun ikke mangle de uund- 
værligtte forberedende Kundfkaber, naar de fættes der, hvor 
de nærmeft høre hen, ikke ere for gamle efter den Plads, de 
have faaet, ikke fattes Hoved, og ere for Retten vante til Selv- 
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virkfomhed, Har denne Virkfomhedslyft da kun ikke i den 
førfte Alder faaet en alt for uheldig Retning, og lægger den 
huuslige Opdragelfe fremdeles ingen Hindringer i Veien, f:;a 
pleier denne, atvære et ret godt Forbud paa en tilkommende 
heldig Dannelfe. Men heri ligger fom ofteft den fprfte Feil 
i Opdragelien.

Børn ere af Naturen felvvirkfommenok, naar Legems Svag
hed kun ikke hindrer dem; dette lærer Erfarenhed. Dog maae 
man ikke anfee enhver Efterlignelfe af andres Handlinger fom 
et Tegn paa Selvvirkfomhed. Kun hvor Tilbøjeligheden vifer 
fig uden egentlig Anviisning og Opmuntring, vedholdende og 
kjæmpende mod Hindringer, der kan man ikke længere tvivle 
paa Anlæg og Drift; disfe maae i Opdragellen ftyres og ledes. 
Da det ikke er min Henfigt her at udbrede mig over Opdra- 
gelfen, uden for faavidt den har Indflydelle paa den offentlige 
Underviisning, faa indskrænker jeg mig til blot at nævne fom 
Midler til at opnaae denne Henfigt: at Børn tidlig vænnes 
til Nøiagtighed og Orden i deres Forretninger, til en efter 
Alderen pasfende Selvanftrængelfe, til mere at tale, end at 
fnakke. Hvad Barnet i en modnere Alder nødvendig maae 
iagttage bør det være vant til, det vil da falde ham let og han 
vil ikke føle nogen Ubehagelighed ved det, der ofte falder 
tungt for andre.. At ftaae op eller gane i Seng fnart tidlig, 
inart fildig, at gaae omkring hele Timer uden befiemt Henfigt 
og Forretning, at hindres ved huuslige Sysler fra Undervlis* 
ning i de dertil beftemte Timer, kort, felv at give Anledning 
til, at Nøjagtighed og Orden hvert Øieblik overtrædes, kan 
umulig have anden Følge, end at Barnet ogfaa bliver ligegyl
digt for Nøjagtighed og Orden. Ved al Undervhsning maaa 
et Barn tydelig underrettes om det, fom det ©i veed eller kan 
vide> men man maae tillige førge for ved de Midler , fom 
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en rigtig Opdragelfes Theorie lærer, at vedligeholde, faavidt 
muligt, Opmærksomheden. Barnet maae fra Uudervnsningen.’ 
Beg^mdelfe af lære at være Herre over fine Tanker, dette vi 
det blive, naar man vogter fig for at gjøre Umlerviisningei 
kjedfommelig, ikke bruger den fom et Skrækkemiddel til Strå 
eller Plage, gjør den fad fandfeligog afvexlende, fom Ike* kan 
ikke undertrykkei' Barnets Videlyll ved urigtige og uhddftæn- 
dige eller bebreidende Svar, ikke lader det bruge Ord, hvi? 
Mening det ei forftaaer; det vil da af de indfandede Bcgrebei 
ved puslende Spørgsmaale og Vejledning kunne udlede nye 
fom Rane i umiddelbar Forbindelfe med de forrige. Hervec 
gives Opdrageren den belle Lejlighed til at vænne Bårne 
til ikke at lige andet, end hvad det kan forbinde et rimelig 
Begreb med. Det vilde være en ubillig Fordring, at et Bart 
altid fkulde fvare bedemt riglig. Mangel paa Fatteevne, Com- 
binationsgave, Hukommelfe med mere lægge flere eller færn 
Hindringer i Vejen, fom ikke med eet bortryddes, men, naa 
det fvarer, maa Svaret dog altid indeholde et Begreb, fon 
mider en Betingede, der maafkee vel ikke lier linder Sted 
men dog kan tænkes, er rigtigt. I andet Fald løber Mundet 
forudfor Tankerne, en Vane, fom er meget almindelig, o; 
fom jo ældre Barnet er, defto vaulkeligere lader fig rette.

Men hvad man fremfor alt maae ønlke ufordærvet af det 
huuslige Opdragelfe, naar det unge Menuelke betroes til offenft 
lige Underviisiaings-Anftalter, er den fredelige Karakter. Ti 
de moralfke Dyder, fom Barnet tidlig maae kjende og øve 
regner jeg faer Lydighed. Sandhed.cr^ Selvfornægtelfe ; liv er 

■ nogen al disle mangler, har Opdragelfen ikke virket, liv/u 
den kunde, burde og fkulde.

Lær



— 7 —

Lær Børn tidlig hvid de fom Hænd fkulde øve — lagde 
een af Oldtidens Vife — og dette gjelder, fom i mange flere 
Tilfælde, faa og i Hetifeende til den Pligt at vife Lydighed. 
I en modnere Alder fkylde vi retfærdige Love og Øvrighedens 
Befalinger, fom grunde fig paa disfe, Lydighed, og herfra kan 
ingen god Borger unddrage fig. Uden denne Dyd tabe Lovene 
deres Kraft, Øvrigheden fin Myndighed, Samdrægtighed, fel— 
fkabelig Orden og alt forftyrres. Endog med Henfyn hertil 
er det nødvendigt, at Barnet anføres til Lydighed; men for
nuftig mane denne Fordring være; Lydighed maae hos Barnet 
grunde fig paa Tillid og Overbevisning om Velvillie og rigti
gere Kundfkaber hos dem, fom det fkal lyde, i andet Fald 
frembringes en Mafkine, der kan lættes i Gang efter alle Direc- 
tioner. Det er disfe ufornuftige Fordringer i Opdragtdfen, 
der danne Mænd ofte med den hefte VilHe, men fom, naar 
Hindringel’ møde, vife fig fvage, uden Fafthed, uden Karak
ter. Barnet maae og have en Villig kun at man agter paa, 
at den ei misbruges, det maae anføres til felv at virke, felvat 
handle, men det fkal ledes, og dog maae Virkningen fynes 
at være frembragt red dets egen Kraft. Har Barnet Mistro© 
til den Befalendes entenKundfkaber eller Sindelag, hvorledes 
kan jeg da vente detfrivillig (kulde lyde? Men en llavidc Lydig
hed , fom frembringes ved Trudsler og Tvang, er altid Bovns 
paa en flet Opdragelfe; den kan blive,nødvendig , men .aldrig 
ydender, hvorOpdragelfcn allerede har fordærvel Karakteren, 
eller og Fordringen er ufornuftig og ahfaa Tvangen faa meget 
mere urimelig. Imidlertid hvor Nødvendigheden fordrer, 
at Barnet fkal lyde, der maae Fordringen være ueftergivelig. 
Dette har heller ikke ftor Vanlkelighed, naar kun i fær Mødre, 
og det fædvanlig .de ømmefteog hefte iblandt dem , ville vogte 
dem for den Feil at fuakke for meget for Børnme om det, 
de fkulle gjøre fom Pligt. Men fædvanlig fnakker man far dem, 

før-
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førend de ikulle handle, under Handlingen og efter Handlin
gen. I de to førfte Tilfælde fkrækker man ofte Børn ved 
utidige Raifonnements, der Ikke pasfe for den Alder, vel endog 
indbilder dem noget, fom gjør, at de en anden Gang ere uvil
lige til at troe os, og overalt giver deres Handling enVigtig- 
hed. fom den ikke fortjener; ved det fidfte fordærver man ofte 
alt det Gode, fom kunde være udrettet, naar man gjør en For- 
tjenefte af det, der kun var Pligt. Og kommer nu hertil Løf
ter og Gaver, fordi Barnet opfyldte, hvad det burde, faa fkulde 
det være befynderligt, om det ikke maatte troe fig berettiget 
til en anden Gang at unddrage fig fra den Lydighed, man for
drer af det. Barnet fkal i delte Tilfælde ikke kjende anden 
Belønning, end Opdragerens Bifald ved Opfyldelfen afdenne, 
fom af enhver anden Pligt. Vil man gjøre Anvendelfe afhvad 
her er anført, faa, tænke man fig den ikke ualmindelige 
Omgangsmaade med et Barn paa 7 til 8 Aar, fom fkal tage 
Medikamenter ind ; hvor megen Umage gjør man fig ikke, ofte 
af lutter Ømhed og Kjerlighed,-for at gjøre Medikamentet 
iforveien ret modbydeligt for Barnet, eller for atgjøreenDjrd 
af en Pligt, naar det tager det ind? man bruger mange Ord 
og Løfter, man ødsler ilRd Roes baade førftog fidft, og Bar* 
net, der er vant til at bede om det, fom det ei har Ret til 
at fordre; maae nødvendig have en utydelig Anelfe om, at det 
famme er Tilfældet lier, og altfaa trc»e Æg berettigettil at mod- 
fætte fig Opfyldelfen af vor Fordring, det er da Tvangen mod 
Barnet, der tilfidftfkal rette vore egne UforÆgtighederog Daar- 
Hgheder. Utallige ere vift nok Exemplerne paa flige Misgreb 
i Opdragelfen, og de ere fa a meget venteligere at udrydde, 
fom man ei kan nægte, at Feilene felv i Almindelighed have 
deres Udfpring fra Kjerlighed og ømhed, naar en modfat Frem- 
gangsmaade derimod let kan faaeAnfeelfe og Navn afLigegyl- 
dighed og Haardhed.

Ikke



Ikke mindre vigtigt er det i Opdragelfen tidlig at hol
de Bbrn til Sandhed. Det ftærkefte Middel til at be
fordre denne Dyd er Forældrenes egetExempel. Unæg
telig er intet virkfommere til at fremme moralfke Dyder hos 
Bom, end naar de mærke, at de, fom have Ret til at for
dre Pligter opfyldte, felv under famme Omftændigheder 
ftrængt iagttage deres egne. Barnet lærer tidlig at fam- 
menligne, og hvad Under da, om det troer: hvad jeg feer 
mine Forældre gjøre, har jeg ogfaa Lov til? Let er det 
at gjøre Barnet begribeligt, at denne Slutning er urigtig i 
mange vilkaarlige og conventionelle Handlinger, men i Ud- 
øvelfen af moralike Dyder lader det fig ikke gjøre. Ag- 
telfe bpi' derfor Forældre felv bære for Sandheden og aldrig 
i Børns Nærværelfe, i Omgang med dem elle?' andre tillade 
fig at afvige derfra, meget mindre at fpolte dem , deri Ord 
og Tale ere fanddrue og oprigtige, og aUermindft—fom nogle 
have for Skik — lade Børn fremføre Forældrenes Ufandheder 
for andre. Lyft til at udfritte Børn, Nysgjerrlghed og 
vel endog den Feil at udfplonere andres Handlinger, er alt- 
fammen noget, der forleder dem til Ufandhcd; mærke disfe 
førfl, at de kunne fornøie Opdragerne ved at fortælle me
get, eller ved at angive andres Feil og Uordener, fom de 
ikke engang altid ere iftand til med Sikkerhed at bedømme, 
faa bringes de derved let paa Veien til at blande Ufandhed 
med Sandhed, og misbruge en flet anbragt Fortrolighed. 
Opdragere maae dernæft fætte Troe til Børns Ord der, hvor 
de ere iftand til at kunne fige Sandhed, ogfaalængede ikke 
ved foregaaende ond Vane have gjort fig fortjente til at 
tabe denne Tillid. Følgerne af det Modfatte ere igjen 
paa Barnets Side, Mistroe, Forftillelfe og Benægtelfe af 
tSandheden til egen Fordeel*, de gjøre det uden Betænkning, 

~da Erfarenhcd har lært dem, at de tilforn ikke ere bievne
tro-
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troede, uagtet, de fagde Sandheden. UopfordretAngivelfe 
af egne Feil, forudfat, at Barnet felv kjender dem fom Feil, 
og at det ikke er blot Uagtfomhed eller Uforfigtighed, fom 
var Aarfag til disfe, har jeg i Almindelighed anfeet for me
get tvetydig — uagtet jeg velverd, det af mange fornuf- 
'tige Opdragere anfees for en Fortjeneile, og jeg nægter 
•aldeles ikke, at der jo kan findes Exemnler paa faadan en 
uforftdt Oprigtighed— men oftere ligger nok Hykleri eller 
Fordeel ved al. kunne med Sikkerhed begaae noget , fom ei 
er Ret, til Grund for faadan Selvbekjendelfe. Jeg vovede 
-ei — i det nundfte ikke uden den uøiefie individuelle Kund- 
fkab iil Barnet — at opfordre hertil. Derimod bør man, 
hvor Feil opdages og Underføgelfe anftilles , altid vente hos 
nfordærvede Børn en fandfærdig og op rigtig TilÆaaelfe. At 
Barnet efter faadan Tilftaaelfe med Sagtmodighed og Kjer
lighed bør vi fes til rette fpiger af fig felv. Forfee Op
dragere fig imod disfe Betingelfcr, da maae de tilregne dem 
felv’, om de ved et nforfigtigt,Forhold lægge Grund til For« 
llillelfe, Løgn og Hyklerie hos de Unge.

. Endelig er Selvfomægtelfe en Dyd , hvori Børn tidlig 
bør øves* Det Menneflte, der ikke y.eed at tæmme fine 
Begierligheder og at være Herre over fine Lyfier, bliver 
ulykkeligt, og den fom ikke er ifiand til at opofre Fornøi- 
elfvii for pligten, bliver en fletBorger og uduelig Embeds
mand. Ogfaa her er Opdrageens Exempel vigtigt. Kun
ne Foraddre felv ikke undvære noget, der tilfredsstiller deres 
Begjerligued, jage de felv efter Forlyfadfer med Opofrelfen 
af vigtigere Pligter, faa -maae de ikke vente, at deres Børn 
fkutie med god Villje handle lige tvert imod det Exempel, 
de give dem. Fornægtelfe, • Opofrelfe — i-hvor, vigtige 
de end-ere — medføre fandfelig Ubehagelighed, og denne 

bør
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bør de’Ældre førft kunhe overvinde', førend' de tænke paa 
at anprife Nødvendigheden af Uens -.O ver vi ndel fe for den 
Yngre. Men Barnet maa tillige' føle, at, det ikke er af 
Griller" og efter Lune man fordrer denne Selvfornægtelse; 
det maae 'være i rb ellem t' Hehfigt,: fordi Sundhed, Orden og 
l?Ugt kræve Opofrehen. Naturens Nødvendigheder bør 
man ikke ville, i det .mindde ikke, uden Omftændighedcrne 
fordre , ..at .Børn Ikulle opofre 5 de maae have Lov til 
at fpife, naar , de ere fultne, at drikke, naar de ere tørdige, 
at fove, naar de ere føv.nige, -faafremt ellers Sted og Omdæn- 
digheder ikke heri gjøre nogen Hindring. Men de maae 
kunne fidde ved et velanretted Bord, om man endelig vil, 
at de, tvertimod forrige Tiders Skik, ofte endog med For« 
iømnielfe af dåres Forretninger og Pligter, ikulle være 
tilÆede/ uden at nyde af alt, bvad Tidernes Over- 
daadighed eller Lækkerhed veed at -frembringe, fordi 
det fkader *.deres Helbred. De maae kunne g ase endog 
paa egen Haand i. en Havej tiden at -rør«- Frugterne, fordi 
de tilhøre ikke dem, og fordi de ere gjorte opmærkfomme 
paa, at det er findende imod fellkabelig Orden at forllyrre 
Eieudoms-Retten; men man maae da øg hagttagttage det 
famine imod dem; eiede iorExempel felv et S tykke i Haven, 
maae dem tilltaaes lamme Ret, og af andre fordres famme 
Fprpligtelfe. De maae kunne forlade en Leeg eller opofre 
en F,ornøielfc, fordi deres Pligter og bellemte Forretninger 
byde dem at være andenfteds; og ak delte maaekunne giøres 
uden Ophævelfe, uden at man taler vidtløftig derom,- eller 
ophøjer det fom en i'ærdeles Fortjenere; i andet Fald vil 
man fordærve det -Gode, og Roefen for det, Barnet gjør, 
bliver dets enefle Bevæggrund til den frivillige Opofrelfe; 

•faafuart altlau hiiu udebliver,-vil denne ikke længere finde
Sted. Barnet maae i det Bifald, Opdrageren tildeler det for

en«
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enhver opfyldt Pligt og i den Overbevisning, at alt, hvad 
der fordres af det, er til dets eget Vel, finde fm enefte, eller 
dog kjærede, Belønning.

I Opdragelfen — faaledes fom den almindelig er — 
findes adlkillige Feil, fom den høiere og ringere Stand have 
tilfælles, men nogle, lom ere færdeles for enhver i fær. Det 
er ikke fædvauligt, at de Riges og den høiere Stands Sønner 
hæve fig i videnskabelig Kultur over det Almindelige. 
En vigtig Aar fa g hertil maae vift nok føges i deres Opdra- 
gelfes Mangler i de fordærves ved Blødhed, fatte Afiky for 
al Sjælsanitrængelle, og føge held Gjenreie, hvorpaa derned 
faa liden Umage, fom muligt, kunne opnaae en behagelig 
Stilling. Men at jeg ei fkal mistænkes for at have havt no
get individuelt Henlyn ved Foredillingen af Opdragelfes- 
Manglerne, fom findes i den høiere Stand, faa vil jeg lade 
en af vor Tids Pædagoger udkafte Maleriet , og felv alle- 
nefte anmærke, at Menneskenes Feil og Daarligheder ere 
hinanden temmelig lige i alle Lande, og over den hele faa 
kaldte cultiveerte Verden. Det findes i Guts Muths padago- 
gifche Bibliothek for Marts 1809. S. 190 ogfplgende. »Ver. 
den — figer Forfatteren — er nu eengang, trods alle vore 
Philofophers og Sophiders Planer, ufuldkommen, og vil ven
telig fremdeles blive det, faa at vi maae lade os nøie med, 
faa godt lom fkee kan, at retle Feilcne. Hvor mange For
ældre gives der, fom vide, hvad Opdragelfe er, og hvor faa, 
lom vide det, have Tid og Talent til disfe Forretninger? 
Jeg kjender Opdragellen i mange fornemme Hufe, men jeg 
vilde ikke anbefale den til Efterlignede. I Almindelighed 
bliver Børnenes Opdragelfe overdraget en Huuslærer, der 
gjor fine fbrP.e Experimenter. Man fpørger ikke om han 
har pæda.gogifko Kundlkaber og Erfaringer, men om han 

cr 
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er en Mand af Levemaade og befidder galante Videnskaber. 
Hvor mange Feil ere her endog med den hefte Vilhe og 
den omhyggeligfte Forberedelfe uundgaaelige! lOpdragelfen 
tage Forældrene ingen anden Deel, end at de lafte hos 
Børnene Feil imod den faa kaldte fine Tone,' fordi Lære
ren felv ikke er indviet i denne Videnfkab; og ofte bliver 
i Hufe, hvor man endnu vil vile nogen Skaanfel, meget 
af dette Slags lafiet hos Børnene, fom egentlig fkal træffe 
Hovmefteren. Har Hovmefteren virkelig god Villie, hvil
ke Hindringer lægges ham da ikke i Veien af Forældre, 
Tjenere, Kammerjomfruer, Gouvernanter o, f. v. Man 
betragte Hufets Giands, den Ærbødighed, fom vifes Børnene 
imod Fortjenefte, den fremmede Hjelp, lom forhindrer Bru
gen af egne Kræfter, de mange konftlede Nødvendigheder 
AdfpredeUerne i og uden for Hufet/og man maae prife Bør
nene lykkelige, naar Forældrene fnart lade dem komme bort 
fra fig og betroe dem til en fornuftig Plejefaders Omhu, 
Har Hu fet ingen Hovmefter, eller er det.i Middelftanden, 
hvor Huusligheds Dyd endnu findes, og hvor Sands for 
Familie Lykke herfker, faa ere Feilene i Opdragellen dog 
derfor ikke færre. Hvor mange Forældre glemme ikke, 
over den Higen efter at befordre deres Børns borgerlige 
Velfærd, at danne dem til ædle, retikafne Mennefker! Hvor 
megen Udyd overfees ikke ofte godmodig, fordi man 
haaber den unge Mand fkal vel engang ved Lift kunne fnoe 
fig igjennem Verden og gjøre fin Lykke! Hvor ofte bliver 
al Spire til Mod ved en overdreven ømhed undeitrykt, 
faa at Børn lære ikke uforfærdet at fee Farer komme dem 
imøde! Hvor ofte fatte unge Mennefker ved Domme, fom 
de 1 Familiecirkler høre aflagte over andre, ufordelagtige 
Meninger om Mennefker i Almindelighed, hvilke indgive 
dem for deres hele Levetid Mistillid | hvor ofte mærke de

Mod-



— 14 —

Modfigelfer i dsres Forældres Lærdomme og Handlinger, 
hvorved den rene Agtelfe tabes , uden hvilken ingen fand 
Kjærligked kan b^Oaae og ingen god Lærdom finde Ind
gang! hvor tidlig maae de ikke gjøre Bekjendtfkab med 
Convention og den felfkabelige Tone, disfe Fjender af al 
Kraft og Selvftændigbed ■ hvor ofte ere ikke Forældre faa- 
uforfigtigé i deres Børns Nærværelfe at taU ufordeelagtig 
om deres Lærere, og derved forhindre den fulde Nytte og 
Virkning af deres Undervnsning!« Men ere Feilene i Op- 
dragelfen faa almindelige, faa aabenbare, kunne vi da undre 
os over,-om Følgerne ikke Ivare til voreØufker? Fordærve 
vi felv det unge Træ, hvad Frugt kunne vi da vente af 
det?

Opdragelfens Mangler i de lavere Stænder ere mere 
negative end pofitive. Man forfømmer her mere alt hvad 
der hører til lædelig og borgerlig Dannelfe end ju.fi bibrin
ger noget Skadeligt, de almindeligfte Begreber oin Ting, 
fom forekomme i det daglige Liv, ero Ungdommen frem
mede, og om den end har en utydelig Kundlkab herom 
fattes den dog pasfende Ord til dermed at udtrykke fine 
dunkle Begreber. Man lader Forftanden forblive i fin 
Raahed, og gjøre end enkelte Almueskoler heri en Und- 
tagelfe, faa ere disfe Exempler dog endnu ikke faa almin
delige, at de paa nærværende Sted kunne komme i Betragt
ning, ifær naar Spørgsmaalet tillige er, hvorvidt de ere 
iftand til pasfende og henfigtsrigtig at kunne forbered* 
Ungdommen til vore offentlige og lærde Skoler. Foræl
dres og Læreres Exempler ér det, fom i disfe Stændernæ- 
ften ene kunne virke paa Tænkemaaden og de ere fom i alle 
Stænder en Blanding afFuldkommenheder og Ufuldkommen
heder, hvor fnart disfe, inart hine have Overvægten. Selv

Ahnu-
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Almuens Fordomme, der følge Barnet fraSvøbetaf, vidne 
om de negative Mangler. Men jo færre Fordomme Men. 
nelkene have, jo ftørre er Oplysningen, man tinder hos 
dem, jo liere ere de fellkabelige Dyder, fom de befidde, og 
jo mere oplyfte, overbærende, miide og omgængelige de 
ere, defto lykkeligere ere de for dem felv, og defto beha
geligere for andre, hvad for en Stand de faa end ere fatte 
i her i Verden.

Have nu Forældre enten af Uvidenhed, eller — hvad 
der er værre — af Ligegyldighed begaaeiFeil i deresBørns 
førfte Dannelfe og Opdragelfe, faa inaatte man dog ønlke 
at de, i det de. betroe dem til en offentlig Skole, vilde , 
faavidt det ftod til dem, bidrage med Lærerne til at rette 
disfe Feil og Mangler, da de vel maae vide, at det unge 
Mennelke, hvis Opdragelfe fordærvedes eller forfømtes hjem
me, faaer den Ijelden eller aldrig i en Læreanftalt allene, 
om endog Lærerne ere Mænd, der lor deres Duelighed og 
Retlkaflenhed fortjene almindelig Agtelfe. At mange For
ældre i denne Henfeende føle hvad de Ikylde deres Børn 
og handle fornuftige bør altid tilftaaes. men det var at for
nærme Sandheden, derfom man fagde det om alle.

Offentlige Indretninger maae beftyres efter offentlige 
Love og det ftaaer lige faa lidet i Beftyrernes Magt at for
andre disfe efter enhver enkelts Ønllte og Villie, fom det 
kan tillades dem, der betjene fig af Indretningerne efter 
eget Godtbefindende at afvige fra famme. Misbrug her
imod lede faa let fra Beftyrernes Side til Parlifklied, den 
fordærveligfte Peft for enhver Indretning i Almindelighed, 
og i Opdragelfen eller ved Underviisnings Indretninger i 
Særdeleshed, og fra deres Side, der bruge Indretningerne 

til 
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til Ligegyldighed, Uvillie, Uvenfkab og faadant meere, lom 
fltader i ftørre eller mindre Grad efter det Forhold, hvori 
disfe Perfoner ftaae til hverandre. Nøiagtjghed i Opfyl- 
delfen af alle de Love, der forbinde Ungdommen ved den 
offentlige Indretning, er det lom udmærker- den upaaklage- 
lige og daddelfri Difcipel. Offentlig bekjendtgjorte Sko
lelove ere at anfee fom det førfte Forbindelfes Led imel
lem de unge Mennefker og deres Lærere, faavelfom imel
lem disfe og Forældrene. Et ungt Menneflte kan flrængt 
iagttage disfe Love, og endda være udueligt, ia vel endog 
— fkjønt Tilfældet er fje'dent — umorallk; men Kan kan 
ikke jævnlig overtræde dem, uden at Følgerne deraf fand- 
fynligviis maae blive enten UduelJghed eller Immoralitet eller 
begge Dele tillige; thi Ligegyldighed mod udvortes Orden 
er en Feil, hvortil Grunden ligefaavel kan findes i Villien 
fom i Forbanden.

ForfaavidtSkolelovencsFordringer ikkeindlkrænkestilLære- 
timerne, beroer det for en ftor Deel paa Forældrene, om de 
nøiagtig efterkommes. Ere de ikke ligegyldige ved deresBørns 
Forhold i denne Henfeende, da kunne de paafee meget, førge 
for meget, fom Nøjagtighed og udvortes Orden kræve. Men 
bekymre de dem ikke felv herom, hindre de vel endog deres 
Børn fra ftræng lagttagelfe af de udvortes Pligter, hvorledes 
vil man da vente, at de unge Menuelker Iltulle være nøjereg
nende? Og vift nok viferErfarenhed, at mange Forældre ftaae 
i den urigtige Mening, at naar de betale for deres Børn, faa 
have de Ret til at disponere over deres Skoletid, ogatbeftem- 
me, naar og hvorvidt de uden Tilladelfs ville unddrage deres 
Børn fra de offentlige Underviisningstimer, og i det liøiefte 
allene anmelde deres Udeblivelfe. Egentlig talet burde For- 
ældre, naar de ei tillige ere deres Børns Lærere, aldrig have 

den-



— 17 ~

denne Ret, eller, om man vil, aldrig benyttefig af den der, 
hvor den ei kan betages dem; thi Huuslæiere kunne ei for
byde dem det, og private Underviisnings-Anftalter, der vel 
undertiden frygte for at tabe en Fordeel, fom de ikke ville 
eller kunne undvære, nødes maalkee til at taale flige Uorde- 
ner; men i vore offentligeUnderviisnings-Anftalter, hvor Lærer
nes Indkomder ogFordele ereuafhængigeafForældrenes God
hed, bør faadant ingenlunde tillades, eller om Misbrug har 
indfneget fig, denne itide rettes, om det endog maatte fltee 
med Forældrenes Uvillie. Unge Mennelker, fom betjene fig 
af famme Underviisnings - Anftalter, ere og bør være alle lige 
i Pligter og Rettigheder, den ene maa ei tillades eller efter- 
gives noget, fom ei under famme Omftændigheder vilde blive 
en anden tilladt eller eftergivet. Stand og Vilkaar kunne ikke 
fritage nogen for at efterkomme fine Pligter, og disfe kjendes 
af Lovene for Indretningen.

Men Forældre bør ei allene ikke unddrage deres Børn fra 
Undervisningstimerne, de bør og agte nøie paa, at de blive 
vantetil en Lefl emt Nøiagtighed i Henfeende til Tid ogAr- 
beide. Beftemthed i Forretninger er af faa umiskjendelig Nytte 
for enhver Embedsmand, faa at man handler ilde, naar man 
i Opdragelfen ikke agter herpaa. At være til beftemt Klokke
flet paa det Sted, man Ikal være, at have fit Arbeide færdigt 
til forefat Tid, at være beredt paa de Hjelpemidler, fom man 
veed, at man til beftemt Tid Ikal bruge, er noget, der anbe
faler den Yngre fomÆldre, fordi det røber Eftertanke og Or
den. Den militaire Embedsmand er forbunden til at iagttage 
faadan ftræng Nøjagtighed, og det var at ønlke, at i det mindfte 
faa meget af den militaire Aand maatte udbrede fig til alle dem, 
der have med offentlige Forretninger at gjøre. Ogfaa ved 
beftemt Orden kan et Arbeide fremmes, ligefom det Modfatte 
fædvanlig bringer et Vilderede ind i Forretningerne i det de

B op- 
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opdynges. Enhver, i hvilken Stilling han end er eller kom
mer, vil fikkert finde fig vel tjent med atvære vant til beftemf 
Nøjagtighed. Det kan vel fynes fom denne Punktlighed i en
kelte Tilfælde er Pedanteri, men om man end vil tilftaae ) 
at den der fordrer famme altid og allevegne iagttaget i ethvert 
privat og huusligt Forhold, gaaer forvidt, faa er dette dog 
ikke Tilfældet i de offentlige. Det unge Mennefke, her tales 
om, har intet andet offentligt Forhold, end det, hvori han 
ftaaer til fine Lærere og Læreanftalterne; her bør han vænnes 
til det, han fiden ikal blive, og i ethvert offentligt Forhold 
kan den Hrængefte Nøjagtighed ikke let overdrives. Foræl
drene kunne i Udø velfen af denne deres Børns Pligt meget 
nnderftøtte Lærere, naar de — jeg vil ikke fige, felv ingen 
Hindringer legge i Velen for dem, men — paafee hjemme, 
faavidt det er dem muligt, at alt efterkommes med Beftemt- 
hed og Nøjagtighed. Ilvor Karakteer-Lifter over deres Børns 
Flid, Fremgang og Sædelighed til beftemte Tider meddeles 
dem, kunne de ei være uvidende om Manglerne, og naar de 
underrettes herom, ville de vel, hvis det er dem magtpaa- 
liggende, finde Midler til at afhjelpe dem; kunne de ikke 
dette, da raadføre de fig med Lærerne, og maanedlige eller 
ugentlige Karakterer tilbyde faaledes et nyt Foreningsmiddel 
Imellem Forældre og Lærere.

Meget gavnligt i enhver Henfeeude vilde det vift nok være, 
om Forældre oftere, end fædvanlig fkeer, ville réadføre fig 
med Lærere om deres Børn; de ville da i Almindelighed faaé 
fikkrere Underretning om deres Anlæg, Evner, Flid og Due
lighed, om deres Feil, fædelige og videnskabelige Mangler, 
om. Maaden hvorpaa disfe beft kulme rettes og andet mere, 
end den, de ved egen Erfarenlied kan forfkaffe dem. Intet 
(kuld© mau.troe kunde yære. Fordre vigtigere, end rigtig

Kuud-
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amdfkab om deres Børns Undervisning og Dannelfe, men 
og lærer Erfarenhed, at mange ere i denne Henfeende ilde - 
js ubekymrede. Naar de have anbragt dem i en Skole, an- 
3© de alt andet TiIfyn med deres Dannelfe og uden for Le
ems Pleien lom overflødigt, de troe at Lærerne allene fkullø 
unne udrette alt, de vogte fig for at fpørge om deres Børns 
'remgang for at de ei Ikulie blive underrettede om det, de 
kke ønfke at høre, de Ikjøtte ei om at vide Manglerne, og 
ivorledes disfe ved huusligt Opfyn efter fælles Overlæg paa 
len befte Maade kunne afhjelpes. De ville ofte hellere lade 
lem fpilde Tid og Aar paa en Bane, hvortil de ere uoplagte, 
md tage dem bortog fætte dem i en anden Vei, hvor derned 
Tiden kunne blive duelige til Gavn for dem felv og andre, 
dere end eengang har jeg i forrige Tider faaet det SvarafFpr- 
eldre, fom jeg raadede til at fætte deres Børn i en anden Vei, 
ordi de ei vare oplagte til Studeringer: »vi kunne ikke an- 
jringe Drengen andenfteds, han duer ikke til noget andet, 
:an han kun blive Student, faa kunne vi maafke dog ved den 
;ller den Herre fkaffe ham et Præftekald, og vil det ikke 
ykkes , iaa kunde han endda blive Degn, denne Lykke var 
let dog Synd at berøve ham.(( Vel raifonnerer man noget 
mderledes nu, men det er kun Navnet, og ingenlunde Tin
den, der er forandret. Tiden og Omdændigheder fynes at 
rære Aarfag til, at den Lykke, man forhen fpaaede den til 
Videnfkaber uoplagte Søn af den forte Kjole, lover man fig 
m af den røde. Doger det ikke dette forandrede Valg, der 
og for fig felv fortjener at dadies, men fordi man derved 
Almindelighed føger at unddrage det unge Mennelke fra at 

ære noget, og troer, at man i en eller andenStand kan uden 
ECundfkaber tilfnige fig Ære og Levebrød, ifteden forat man 
burde holde laft ved den Tanke og indprænte fine Børn den 
fom en faft og urokkelig Gruudlætuing, at ethvert Mennelke 

bør 
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bør lære for at blive dueligt til denpoft, hvorpaa han fæltes, 
at ingen fand Ære og Agtelfe kan vindes, uden rigtige og til- 
ftrækkelige Knndflcaber i det Fag, hvortil man opofrer fig, 
forenede med gavnlig Virklomhed i fine Forretninger og en 
ædel Tænkemaade. Ville Forældre altfaa gjøre et nyt Valg 
i Henfeende til deres Børns Beftemmelfe, da bør de, førend 
Valget gjøres, nøle kjende deres Anlæg og Evner, menherom 
kan ingen have tilstrækkeligere Kundfkab end Børnenes Lærere.

Det er vel faa, at Lærere have Magt til at bortvife fra Sko
lerne dem, fom findes uoplagt© til Studeringer > og at defaa- 
ledes kunne gjøre det til en Nødvendighed for Forældre itide 
at anbringe deres Børn andenfteds: men man maae agte, at 
videnlkabelig Uduelighed er ingen Laft, naar altfaa den moral- 
fke Karakter er i det mindfte upaaklagelig, naar faadanne unge 
Mennefker ikke fritages foi' de almindelige Paalæg, eller tilftaaes 
Rettigheder, ‘hvorved andre fornærmes, faa bør man, ifær faa 
længe de endnu ere i de underfte Klasler, være varfom med 
at bortvife afSkolen, da Erfarenhed lærer, deels at Sjele-Ev.- 
nerne til en Tid kunne flumre, men vaagne endelig, og ud
vikle fig nu med fordobblet Kraft og Hurtighed, deels at over
ordentlig Flid og Anftrængelfe i denmodnerc Alder kau over
vinde Naturens Hindringer.

Hvorvidt Forældre kunne umiddelbar bidrage til deres 
Børns videnfkabelige Flid og Fremgang heroer mere eller 
mindre paa Forældrenes egen borgerlige Stilling, Opdragelfe 
og videnskabelige Dannelfe. Men faa meget er altid vift, 
at de kunne bortrydde mange Hindringer, vogte for Tid- 
fpilde og førge for Stilhed, Rolighed og huuslig Orden, 
derved gjøre de det muligt for deres Børn at opfylde Læ
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rernes billige Fordringer, befordre deres Arbejde Lyft og 
medvirke til deres videnfkabelige Dannelfe.

At det er ifør Forældre, der fkulle virke paa deres 
Børns fødelige Forhold og Tænkemaade, derom er talet i 
det Foregaaende. Grundføtuinger, Lærdomme, Forma
ninger, Raad og Advarsler er det Lærerne«Pligt at anbrin
ge, hvor Anledning, Tid og OmRændigheder fordre det, 
ligefom og ved eget Exempel at gjpre dem Opfyldelfen af 
deres Pligter fomMennefker og tilkommende Borgere vigtig, 
Dyd og Retlkaffenhed ellkværdig. Men fikkreft kunne For
ældre og Opdragere dømme om de Unges Moralitet af 
deres daglige Handlinger, fom de fee nær ved og tydelig; 
for Lærere derimod blive do Hefte af disfe Ukjulte, mange 
vifes dem ofte i et urigtigt Lys, Og hvo (kulde endelig 
kunne virke ftærkere og heldigere paa den Unges Hjerte, end 
de, fom Naturens fkjønnefte Baand forenede til gjenfidig 
Kjærlighed, Tillid og Fortrolighed? Hvem (kulde det være 
vigtigere, hvem mere magtpåliggende at fee Dyd og Sæ
delighed forenet med Virkfomhed og Duelighed, at Kund- 
(kaber og Indfigter maatte famles med et ædelt og godt 
Hjerte, end Forældre, der have den naturligfte, den nær- 
mefte Anledning til at befordre deres Børns fande Vel?

Er der faaledes Overeenftemmelfe i Forældres, Opdra
geres og Læreres Fremgangsmaade, række de hverandre, 
Samfunds Haand og arbeide til eet Maal, da er Henfigten 
opnaaet. Forældres Omforg og Læreres Flid vil lønnes 
med Ungdommens henfigtsrette Aands og Hjertes Dannelfe®



Den n ar Uge offentlige Examcn i Odenfe Cathedral Skole begynder Mandagen den 
16 Octoler og foi tfattes f '6/gende Dage; hvad Sprog eller Fidenfkaber, der iglen- 

nem alle Klasfer ex aminer es hver Dag, vil fees af fvigende Examens Tabel:

D agene 
Den. 16 October 
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Sprog eller F id e nfk aber
Latin igjennem alle Flasjer 
Græjk —* «
Danjk ■—■ —• —■

ig — —, Franfk — —• —
— 2o -— — Tyd/k, HebraiJ^y Philof, Hijl.og Rel.
■— 21 i------ - Religion i iJle Klasfe og Anthropolog,
— 23 — — Hijlorie og Geographi. i 5 og 2 Klasfe
— 24 —* — Dijiorie og Geographie i i Llasje ,

Arithmetik i 3 Klasfe
— 25 ‘_ Arithmetik i 2 og 1 Lla&fe
— , 26 — 1—• Geometriigjennem alle Xlasjer
— 27 —- —- Formid. Naturhijlorie — ——
— 28-------Formid. Phyji^ —■ ■— •—>

Ex am in at or er
Rector , Adjuncterne Bergenhammer og Viberg.
Overlærer Dr, Rohde.
Rector og Adjunct Brohm.
Sproglærer Lubin og Adjunct Viberg.
Adjunct Viborg* OverL Rohde og AdjunctBrohm, 
Adjunct Brohm.
Overlærer Trojel.

Overlærerne TrojelogBj^m,
Overlærer Bj^rn.
Overlærer Bj&rn.
Overlærer Bj$rn,
Overlærer Bjqirn.

Ungdommens Fadre, Fidenfkabernes og Larernes Felyndere, og Fenner indbydes her
ved til at overvare Prbveine, og hadre vor falles Flid med deres Narvarelje.


