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Til

Selskabet for Efterslægten, 
især til 

Skolebørnenes Forældre.

• En Indby de 1 s e
til at bivaane Realskolens almindelige Examen fra 23 — eyFebr. 

« hvorefter

dens Stiftelsesdag dkal höitideligholdes Onsdagen den 4 Martii 

ved en Tale 

af

Christen P r a m,
Committeret i det kongelige Oekonomie- og Commerce-Collegium.

K j öbenhavn. 1801.
Trykt paa Selskabets Bekostning 

hos Boas Brünnich,

SiBi-iO'-K



Medborgere!

•Lirfaringen har lært os, at den fædvanlige Indbydelfe i Stadens offent
lige Blade let overfees. Thi vende vi os umiddelbar hen til Eder, 
fom kunne formodes gierne at tage Deel i Sellkabets Skiebne og Real- 
fkolens Fremgang,

*

Hvad uegennyttigt Borgerfind M i Aaret ftifrede, har 
uegennyttigt Borgerfind og frivillig Iver for det Gode nu vedligeholdt 
i femten famfulde Aar. Vore Protocoller fremvife en lang Række af 
hæderværdige, og for en ftor Deel berömte Navne, afMænd, der fri
villigen have bidraget til Inftituteis gavnlige Virkfomhed, fom daglige 
Infpecteurer i alle Skolens Klafter, lom Embedsmænd i alle Sellkabets 
Adminiftrations Grene, fom Katheder Lærere, hvis Forelæsninger end
nu erindres med varm Taknemmelighed. Skolens faftfatte Lærere have 
ei kundet andet end kappes med hiin Borgerdyd; adfkillige af dem 
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have her forbereder fig til vigtigere Embeder, nogle nævnes [ledfe end
nu med Enthufiasmus af den her dannede modnere Ungdom , og defle- 
fte have erhvervet fig retfærdigt Krav paa Forældrenes Erkiendtlighed. 
I femten Aar har Skolen udfendt et betydeligt Antal af Körn og Yng- 
lingcr, hvoraf en i Sandhed ikke [aa ringe Deel nu allerede bör hen
regnes til Statens tilvoxende ægte Rigdom; og endnu i de fidfte Tider 
har Hovedftadens nye indrettede Norniaifkole givet de herfra udgang- 
nc Lærlinge et hæderligt Vidnesbyrd. Alt dette er [keet i Stilhed. 
Thi Selfkabets og Skolens förfte Stiftere anfaae for Ret, at det danfke 
og norfke Folks Særkiendc, Kraft uden Bulder og Daad uden Bram, et 
burde favnes ved et Inftitut, fom med Föie kan agtes for et Værk 
af den ædlefte Almeenaand: og dette Præg af find Bcfkedenhed har det 
Hele beholdt indtil denne Dag. Uden at fynde imod dette vort Sam
funds Hoved-Charakteertræk, tor vi Underfkrevne fremfætte hiine ei 
ubekiendte Kicndsgierninger, da vi ei kunne tilegne os Noget af vore 
Formænds Forticnefter, uden et Exempel paa Borgerdyd, fom bör og 
fkal efterlignes. Eller fkulde det gamle Sekels Mönfter være uden 
Virkning i det begyndende Aarhundréde ? .

Men, Medborgere! vi alene kunne ei fremvirke, hvad vore 
Formænd ikkun opnaaede ved mange frievillige Medarbeideres Raad, 
Hielp, Opmuntring og Deeltagelfe. Er det ikke Pligt, uden al falfk 
Undfeelfe offentligen at tilftaae den nærværende Tids Mangler, di), 
Fremtiden lover os Eders kraftige Underftöttclfe ? Hörer, dommer, 
og raader!
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En ædel, almeennyttig Henfigt begeiftrede for femten Aar 

liden nogle faa Dannemænd til kraftig Udförelfe af en vel udtænkt 
Elan. I en kort Tid var Scllkabet lliftet, Reallkolen indrettet; Læn
gere, end man kunde have ventet, vedvarede den frivillige Virkfom- 
hed: og Skolens Organifation og Gang vandt en Fallhed, hvorved den 
hidtil er vedligeholdt. Men Nyhedens Intereffe forfvinder halligen, 
og den forile Enthuliasmus kiölnes omlider. Alle Deeltagende havde 
desuden deres bcllemtc Virkekreds i Staten , der krævede deres Tid 
og Kraft. Derfor traadde foril de daglige Infpecteurer tilbage, og en 
bellandig Infpecteur anfattes. Katheder-Lærernes Antal formindlkedes 
med Tiden. Alligevel blomftrede Skolen endnu. Forældrene ved- 
bleve at yttre Tillid til dens Indretning; og denne Tillid er tillidil 
gaaet faa vidt, at man har overladt den hele Bellyrelfe til nogle faa 
Medlemmers Omhue. Sellkabets General-Forfamlinger holdes hvert 
Fierding-Aar. Her Ikulle vi alle underrettes om det Heles TilHand, 
omSkolcns Forfatning o. f. v.; her Ikulle vi alle broderligen over
veie, hvorledes Sellkabets Hovedhenfigt, Barndommens Forædling ved 
en forbedret Underviisning bedil kunde fremmes; her Ikuldc vi lære 
atkiendedem, der .ere villige og iftand til at træde i vore uforglem
melige Formænds Fodfpor. Men hvorfor Ikulle vi da fortie det, at 
et General-Möde i de fidlle Aar aldrig har feet et betydeligt Antal af 
Medlemmer forfamlet? — Medborgere, und,drager os ikke 
Eders Deeltagelfe, Eders Raad, Eders kraftige H i e 1 p •
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Fædre!

Enhver af Eder har lit Kald. Statens forligede Virkfom- 
hcd, Tidens tungere Gang kræver nu langt mere Anfpændelfe, end 
tilforn, blot til det Fornödnes Erhver velfe, blot til de daglige Plig
ters Opfyldelfe. Desuagtet henvende vi os til Eder med den falle 
Tillid, at I ville opfylde en-Bon, fom ene og alene figter til Eders 
Borns Bedfte. Faderens Kierlighed til Sonnen er en uudtømmelig 
Kilde af Kraft.

Vel trænger Skolen ei nu ’paa famme Maade eller i famme 
Grad, fom ved dens förfte Stiftelfe, förend en beftandig Infpecteur 
blev til, til daglige frivillige Opfynsmænd; men Eders levende Deel- 
tagclfe vil alligevel glæde os, opmuntre Skolens Lærere, og anfpore 
Lærlingene til videre hældig Fremgang. Under da Skolen og 
alle dens Klaffer ftundom Eders Befög; feer og pröver 
felv, hvorledes enhver af os opfylder fin Pligt; og 
glædes ved det Gode, fom her udrettes ogfaa for an
dre e n d E d e r s egne E ö r n.

Ifør 'bede vi om Eders Nærværelfe’ ved Skolens of
fentlige Examen.

Vift nok var det tænkende, felvftændige Mænd værdigt, i 
mueligfte Stilhed at ville opnaae et almeennyttigt Maal. Derfor har 
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man aldrig offentligen giort det hele Publikum opmærkfomt paa, hvad 
nogle hundrede frievilligen foreenede Borgere kunde virke. Derfor 
har man aldrig villet glimre ved Fefter og Forfamlinger, fom kunde 
fiilde i Öinene. Derfor har man aldrig med Bafun og höien Röft ind
budet til Skolens aarlige Prövelfer. Men det Gode, fom fkeer i Lön
dom, overlees og glemmes letteligen ; og et Foretagende, fom el kan 
lykkes, uden ved foreenede Kræfter, mangler da den fornødne Hielp. 
Medborgere! Fædre! Eder Alle opfordre vi til ei at forfömme en Lei- 
lighed, hvorved den gamle Intereffe for et almeennyttigt Inftitut kun
de leve op igien, vedligeholdes, og opflammes til virkfom og kraftfuld 
og ftadig Deeltagelfe ’ ' -

Vift nok kan Du, infigtsfulde Fader! i huusligt Hjem felv 
pröve Din Sön, felv overbevife Dig om, hvad han har lært, og hvor 
meget den indfamlede Kundfkab har bidraget til hans fædelige Foræd
ling. Men betænk, hvor meget Din Sön fkylder den ædlere, vejfty- 
rede Kappelyft! betænk, at denne ei kan finde Sted uden i mange 
Borns Samfund! betænk dette; og betal Din Sons Gieid til hans Med- 
difcipler, ved at agte paa den hele os betroede Ungdoms Fremgang’

Kunne vi Underfkrevne end ikke roefe os af vore Formænds 
Talenter, Kundflcaber, og kräftigen underftöttede Virkfomhed; faa 
have vi dog arvet efter dem det rene Borgerfind, fom befieler med 
Kraft til at opfylde frivilligen paatagne Pligter. Dette Borgerfind gi



ver os og{aa Mod til ved dette Blad at opfordre Eder, Medborgere 
Fædre! til med mueligfte Deeltagelfe at bivaane Skolens offentlig; 
Examen, fom ikal holdes i fem Dage fra den 23 til den 27 Februarii

Dircctionen og Skole-Commisfionen i Scllkabet for Efterllægten 
den 19 Februarii 1 go r.

A. Mau. J. Jürgenfen. Sander. Kierulf.

F. Münter. J. Drejer.
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