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^tbsaanben, t JForljolb til Skolen og fremmet.

\iJet er jo en Beb (Erfaringen befræftet Sanb^eb, at 
Stbéaanben ^ar en ftor 3nbflpbelfe paa ben SnfelteS Ub= 
Billing og SlanbSretning; ber giBeS Bel neppe Stogen, ^oS 
^Bem benne Snboirfning flet iffe fan fporeS — Bære fig 
enten font negatiB eller pofitiB. Snben Snbibibet enbnu 
par lært at fjenbe og elfte bet rette Wlaal og ben bertil 
førenbe æei, og mebenS ber enbnu faBneS (Eone til SelB= 
beftemmelfe, paabirteS bet jo atlerebe af faa ftærte SQag» 
ter, at ber Bel fan Bære ftor gare for, at be naturlige 
Spirer til en perfonlig (Skiften« og SetBbeftemmelfe — 
ben rette menneffelige SelBoppolbelfeSbrift — beroeb funne 
fBætfeS eller enbog qBæleS, faa at ben (Enfelte iffe faaer 
ææpt etler ææren for fig felo tuen, i 2I£t formet efter 
pbre ißaaBirfninger, Hirer en SlaBe af ©ibSaanbenS per= 
ffenbe Sletning.

©ennegare for ben menneffelige SilBærelfe, fom ab 
tib er ftor, forøges enbnu, naar ©ibSaanben er [tær! og 
bertil bebæger fig i Beylenbe Strømninger, pBiS ßeie iffe 
er bannet efter be eoigt gplbige ßooe for en fæbelig=religiøs 
©iloærelfe, men berimob faaer Sletning og Snb^olb efter 
timelige $enfpn og ßibenffaber. ©a er bet tun enfelte 
ftærte og færligt begaBebe Slaturer, ber funne ftaae imob 
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og ttinbe et felttftænbigt ©tanbpunft, meben« SDlængben 
f^reS meb be [tærte (Strømme uben at funne faae [Job- 
fæfte og perfonlig ææren. S)lan har jo ogfaa altib øriift 
bet SJleunefte Ipffeligt, Ungbom falber i en Oib, ber 
bære« af oøt?øiebe 3beer, faa at ben Snfelte i Snben« 
Sletning og Snbholb fan finbe Opmuntring tit æble ®e= 
ftræbelfer. ®n billig l^iftorifl betragtning ^ar jo altib 
taget ^enfpn til ben ^erftenbe Siböaanb, naar ben tSnfeU 
te« beftræbelfer ffulbe beb^mme« efter en ibeel SJlaaleftof.

SOlen forfor minbeS om bisfe igjennem alle Siber 
anerfjenbte ©aubheber, ^oi« æægt og betpbning ©n^ber 
jo be«uben fan fanbe og t æirfeltgheben ofte tungt not 
maa fanbe ^o« fig felto?

Slnlebningen ligger nær. §bab ^er er fagt om Snbi- 
toibet i gor^olb til OibSaanben, gjælber ifte minbre om 
©folen og ben« ©amtib. Ogfaa ©folen blitter jo i fin 
^efe Oilbærelfe i [}øi ®rab paattirfet af ben berffenbe 
Oibbaanb. Om bet ogfaa fan Iptfe« for ben i fine 
tpeoretiffe Unberføgelfer om SDlaalet og SDliblerne at gjøre 
fig nogenlebe« uafhængig af Ijerftenbe Slnffuelfer og ©æb- 
ttaner og faalebe« bringe fin Otterbettii«ning om bet, ber 
er at gjøre, i OoereenSftemmelfe meb abfolut gplbige og 
af Oibøaanben« ©ttingninger uafhængige gorbringer, faa 
er bette, l/ttor nubbenbigt bet enb er og Ijttor ftort et 
§elb bet enb maatte anfee« for at ttære, bog langtfra iffe 
not. @t anbet, for ben praftiffe æirffomheb i aHerhoiefte 
®rab toigtigt ©pttrg«maal er jo nu, om ©amtiben bifalber 
og beler ben ounbne (Srfjeubelfe og meb ben fornøbne 
Sraft og Snberligpeb bil ftøtte praftiffe SBeftræbelfer, ber 
ere i SDlebfør beraf. ®en praftiffe ©folemanb fan iffe 



5

nøteS meb at Ijabe 9?et, bet inaa »ære bam i Riefte ®rab 
magtpaaliggenbe ogfaa at funne faae Hiet og bet i for* 
nøben Ubftrætning.

§bab tyer er fagt i Sllminbeligljeb ^ar jo i ®rab 
©plbigbeb for alle ©foler, finber altfaa ogfaa Slnoenbelfe 
paa oå. æt tjatte føtt færlig Sirang til at ftiüe bUfe 
©anb^eber i Oorgrunben, netop 'forbi be ere almeen* 
gplbige og uomtbiftelige, og bi i bent troe at funue finbe 
et faft og fælleg UbgangSpunft for efterfølgenbe æemærf* 
ninger, font »i ^enftille til be ærebe gorælbreS belbillige, 
alborlige Dberbeielfe.

æi ^abe nemlig faaet en ftært gornemmelfe af, 
at ©folenö fjerning ofte bliber bebømt og at ben be* 
fjenbte ©toleftrib ofte er ført uben tilbørligt §enfpn til 
bisfe ©anb^eber. ©enne ©mftænbigljeb ^ar efter bor 
gormenutg iffe alene mebført, at Sritifen ofte er bleben 
eeufibig og ubillig og i formen ftøbenbe, bbab enten ben 
gjalbt Sobgibningen, ©rganifationen og 2lbminiftrationen 
i Sllminbeligbeb, eller ben beffjæftigebe fig meb reent ton* 
trete gorljolb og inbibibuetle æeftræbelfer og Sluftuelfer, 
men I;ar ogfaa bæret mebbirfenbe Slarfag til, at ber er 
fremfommet iffe faa faa upraftiffe ^orftag til at af* 
hjælpe formeentlig ftebfinbenbe SOtangler. @n faaban Sil* 
ftanb fan iffe bære ligegtylbig for nogen ©fole og minbft 
for ben pribate. ©et bil berfor bel teller iffe anfebS for 
ubetimeligt, at bi beb nogle Slntpbninger føge at bringe 
entelte æuntter i ^ine ©anb^eberS æelpSniiig.
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©e goranbringer, be fibfte femten 2lar tyabe tilbeie® 
bragt i børe ^ortyolb og ©ilftanbe, ere jo faa ftore, faa 
inbgribenbe, at ber.neppe bil tunne efterbifeS en ißeriobe 
i bor §iftorie, ber i faa ^enfeenbe tan ftitleS beb Siben 
af benne. (Selb bore meeft fremftynebe Slanber lobe oS 
jo itte ane, tybab ber bilbe ftee i ben nærmefte ©ib. ©e 
blebe maaftee itte minbre oberraftebe enb bi Slubre. 
§e(e Samfunbet bleb jo font beb et Sorbftjælb rtyftet i . 
fin inberfte Orunbbolb, og ufjenbte Styner traabte oS for 
©ie §bab ber tyibtil bar frem tømmet i forblommebe ©rb 
og ©ialettitenö gjennemfigtige ©eoanbt fom et beftebeut 
©nfte, traabte paa eengang frem meb bjærb Siøft og i 
fulb Otuftning. ©g mebenS ber førte# en Samp paa Vib 
og ©øb faabel meb Sbærbet fom meb ©rbet ubab og 
inbabtil, tyabbe bi jo bet Særftyn, at ber famtibigen ber® 
meb paa eengang oberalt brøb ftjulte og itte anebe aanbe® 
lige Silber frem og oberriølcbe bore Sletter, faa at felb 
mange inbtil ba golbe bifte en oberraftenbe Sraft og grngt® 
bartyeb, og tyele Sanbet frembøb SiHebet af et albrig feet 
goraar, ber gab felb bUnebe ®rene utyt og ungt 8ib.

æel bleb ©beerbet lagt for en ©ib, men Sampen 
meb ©rbet bleb beb, og ben ene Strante efter ben auben 
falbt, og tyibtil fafte ®aanb og SamfunbSfortyolb blebe 
løfte; goreftitlinger, ber tyabbe SlartyuubreberS §eebb, 
maatte bige og gibe ißlab# for ntye 3beer — Slit ene 
beb ©rbetS ©tagt. — 3)ten lab ^iftorieftriberen, naar 
©iben er tommen bertil og 9løglen er funben til bet, 
ber for os enbnit ofte maa ftaae fom ulæfelige 9tuner, 
gibe et nbtømmenbe Sillebe af bet gjenuemlebebe ©ibSrum; 
nu formaaeS bet neppe, og bet er tyeller itte nøbbenbigt 
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for Oort Øiemeb. S'or og er §enfigten naaet, naar pber 
©nfelt pog fig felb og i fin nærmefte Erfaringgfrebg oil 
lægge Wiærte til SLibenS tatenbe Segn og i Einbringen 
oil gjennemlebe ben founbne Sib; tpi jo mere oi foge at 
lomme til SBebibftpeb om oor nubærenbe fibre og inbre 
Silftanb og Slanbgretning i Sammenligning meb før, jo 
mere oi føge at flare for og be Erfaringer, oi baglig 
pabe gjort og enbnu ftabig famle paa, befto mere bille bi 
ogfaa fanbe, at ben gjennemleoebe Sib par oæret faa 
mægtig og oirlfom, at ber neppe gibeg inbre eller pbre 
gorpolb, ber ilte bære fjenbelige Spor af beng S3 ir tf om« 
peb. Silt, pbab bi polbt for fanbt og betragtebe fom faft, 
par bæret unbertaftet Sbibl og er bleuet rpftet i fin 
©runbbolb. $bor er nu ben Slutoritet, til peilten bi meb 
B’ortrøftning og Sillib funne pengibe og i bor Sbibl? 
$bor ere be æroærbige Sfiftelfer, til poilfe bi faae op i 
bor Ungbom, be former og Saanb, bi betragtebe fom 
ufræntelige, og be 2lfftanbe, bi anfaae for umaalelige? 
Santen og Sænfningen er jo penbiift til fig felb for at 
finbe æegrænbgning og Hiegel; Drbet ænbfer jo ingen 
©rænbfer og gaaer iffe alene penfpngløft inb paa alle 
offentlige gorpolb, men anfeer jo peller iffe altib be pri= 
bate for pellige og ufræntelige. ^ripebeng og fiigpebeng 
Slanb par jo tilintetgjort Slfftanbe og fplbt bpbe kløfter. 
3 Sro, i æibenffab, i Sunft, i ^anbel og Erpberb, pbilten 
uppre §ripeb er ber iffe tilbeiebragt; ingen af Sam« 
funbetg ©ober og ^æbergplabfer betragteg nu (om faa 
pøi, at iffe Sitie pare lige Abgang bertil, faa at al §in« 
bring i faa ^enfeenbe tun er inbibibuel og begrunbet i 
fubjeftibe gorpolb. — ®a Siben ligger og faa nær, faa
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»i »et enbnn tifbeeté ere mibt inbe t beit er bet bet ober» 
fløbigt beb tontrete ©aabiiSninger at gobtgjøre ©erettigel» 
fen af biöfe ©aaftanbe; be ertjenbeS bet üben bette font 
untibbelbare ©rfaringSfanbljeber, og Sitte ere biftnof 
enige i, at ben ©tb, t ^bitten bore ©ørn boje of), 
er bæfentlig forftj eilig fra ben ©ib, t teilten bor 
Ungbont falbt.

ßaber öS nu fafte ©littet paa ben liiere SfoleS gor» 
tfolb og ©ilfaar i benne ©ib. ©a bør bi førft tjnffe 
paa, at ben alt længe forberebte og ^aa en bpb ©rang 
begrunbebe Reform af bet Ijøiere UnberbiiSningSbæfen i 
Stoleplanen af 13be ©lai 1850 og for ©ealffolcng ©eb» 
fommeube af 18be Septbr. 1855 fra Sobgibningenø Sibe 
fit filt bæfentlige Slfflittning. ©et bar altfaa i en meget 
bebæget ©ib, at ben høiere Stole fif ben til alle ©iber 
banffelige ©pgabe at omforme fit Slpparat af Særemibler 
og Særetræfter, for ab ben betegnebe ©ei at naae bet i 
UnberbiiSningöplanen gibne gormaal. UnberotiSningS» 
planen tilfigtebe berljoS jo langt mere enb en metanift 
Dmpoftering, ©etlipning eller gorøgelfe af entette Sære» 
gjenftanbe eller en goranbring af ubcefentlige, pbre gormer; 
ben berørte Stoleng ßib og inberfte ææfen langt bpbere, 
ben bilbe noget meget §oiere og ©æfenttigere, ben bilbe 
gjøre bet muligt for ben høiere Stole at nærme fig fit 
gormaal meb langt ftørre Sllfibig^eb og 3nberlig^eb, 
faa at Sfoletiben funbe blibe et barigere og mere be» 
frugtenbe og inbgribenbe ©toment enb for for ben Unge8 
©rang faabel til ©iben fom til ©ro. ©enne unge ©iin
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incite b

C?.fj tl' - . U^’. te^ tdU
inb«1; - >c A^'- ■ ' ^^“7..- t*
efter, 03 3'bn Un^ll^-s^ |.^irii IRcfornt og ^ct 
be forn^bne ORibtcr oa b; ; -.nøbne prii'^ “l rcng 
©jennemU":., ...... cgfaa, pwb ber er „..ge oanjMigeræ, 
at bet erfjcnber fin Ijele Opgabe mob ben Unges ©p- 
bragelfe og fit t;ele gorl;olb tit Garnet i inberlig §ar= 
ntoni bermeb.

§abe bi opfattet ©foleplanenS ©anfe rigtigt, faa er 
bet jo langtfra if fe not, at tpjemmet figer til ©folen: 
„©it maa gjerne Ijabe Sob til at inbrette ©ig, font ©u 
fpneS bebft, ©it maa bælge eller forfafte, ubbibe eller inb« 
ffrænfe Særegjenftanbene og inbrette ©ugten ganffe efter 
bit eget ©obtbefinbenbe, bi bille ttteb ©læbe bringe be 
bertil fornobne ©fre af ©tb og tßenge; men forreften 
bide bi bære nafljængige og ^abe Sob til at Ijabe bort 
eget SDlaal for ®arnet og til at føre bet ab be SJeie, ber 
ligge bebft for o§." ©l;i efter bor ©pfattelfe af ©fole« 
planens enbeltge gormaal fan benne gjenftbige fjrt^eb og 
Uafhængigt;eb, bette iffe at bille vibe af hinanben og 
lære af hinattben, iffe tilftaaeb; men i famme ©rab fora 
ber tilfigteS at gibe ©folens ißaabirfninger paa ben 
Unge en alfibigere, inberltgere og barigere æirfning, i 
famme ©rab tiltager ogfaa fRøbbenbig^eben af en tjar« 
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moniff, inberlig og prøg @amirfCn wlu

fra $ ° i ty, * I)

äken unberü ir man nit nbri^i^
•Sfoleptanen og b, 2fotcr, fccr aTiW .. . .
bet »eb ben tilfigteti ^rntaal; bare »æret, »il ©ommen 
ciftnet b.ii-., at bi^e i bøt ®rat>
u^elbige. ©n bitfig Cg retfærbig Sebømmclfe af Sfote« 
planen og be herefter inbrettebe Stoler tracer, at ber 
tageg tilbørligt §enfpn til bisfe færlige Silfaar. ©a ben 
Stole, »eb peilten »i »irte, førft er ni Slav gammel, og 
ben fra Segpnbelfen af par efterftræbt bet af Sfoleplanen 
tilfigtebe gormaal — fom »i altib pare ubtrptt unber ben 
forte, men meget ofte mtøforftaaebe formel: ben op« 
bragenbe Stole — meb al ben gripeb, ber forøBrigt er 
tilftaaet ben prißate Stole, og ben beSuben iffe par ®runb 
til at Betlage fig o»er DJlangel paa Siilflntning, faa troe 
»i og faa nogenlunbe iftanb til at fee gorpolbene meb et 
upilbet Slit, gor ob »ar Stoleplanen iffe noget ^Jaa« 
nøbet; ben forftprrebe pog op iffe »ante Silftanbe og 
angreb itfe en gortib, bor ft'ulbe pæ»beS; »i fluttebe og 
til ben af ©»erbe»iigning og nbelemret af gortiben og 
ubrugelige apparater. Si pa»e altfaa al SInlebning til 
at fee be Siltaar, om pBilte per er Sale, i en faa gun« 
ftig Selpøniitg fom muligt. Cg bog ere »i nøbfagebe til 
at fige, at be »are ingeiilunbe pelbige, fete i gormaaletS



11

©eldning, ©a »i iffe tilfigte en almiubelig ©elæring, 
men fitn ønffe at fremme en ^orftaaelfe og ©»ereenø« 
ftemmelfe t ben nærmefte SrebS, i tyüilfen »i tyaöe famlet 
Erfaringen, tør bet »el ogfaa finbeS tilftebeligt, at tore 
llbtalelfer faae et mere iubiöibuelt, fonfret ijJræg.

©et er iffe faa fjelbent, at en Ele», ber enten flet 
iffe eller paa en utilfrebgftillenbe ©laabe tyar ubført et 
forefat ülrbeibe, nnbffplber fig meb, at tyan iffe tyar funnet 
faae 9to bertil, og »i tage benne Unbfftylbning for gtylbig, 
naar en nærmere .Unberføgelfe befræfter, at Eleoen tyar 
»æret ube af ©tanb til at tiloeiebringe ben fornøbne 
tybre eller inbre 9?o, altfaa i faa ^enfeenbe befinbeS at 
»ære utilregnelig.

©len bet er jo iffe alene Eleoen, ber trænger til 9lo, 
naar Slrbeibet ffal ItyffeS for tyam; i alle 3'ortyolb, tyoor 
et fammentyængenbe aanbeligt Slrbeibe tilfrebbftillenbe ffal 
ubføre§, er bet jo en nøboenbig ©etingelfe, at ben Enfelte 
meb 9io i ©inbet og nogenlebe« uforfttyrret af tybre ißaa« 
»irfntnger fan tyengioe fig til fin ©jerning. Ogfaa ©folen 
maa ftille bet fom en itafoifelig ©etingelfe, naar bené 
©jerning ffal tya»e Ubfigt til at blioe nogenlebeø tilfreb^ 
ftillenbe, at ben tyar ben fornøbne 91 o til fit Slrbeibe. 
©et »ilbe »ære i tyøi ®rab uretfærbigt og røbe en total 
©libfjenbelfe af be ©etingelfer, til tyoilfe ©folenø tyelbige 
©trffomtyeb er fntyttet, naar man »ilbe bebømme Ubbtyttet 
af bens ©jerning, affløre benö ©røft og ©langel, uben 
at unberføge, om ©folen tyar tya»t ben fornøbne 9Jo til 
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fin Ojerning. San bet ba meb ©anbpeb figeS, at ©folen 
pabt Sic fiben 13be SJlai 1850?
©Urft maae bi minbeS bcn alminbelige Uro, ber par 

beeret og enbnu, om enb fbagere, er en Sulge af gæbre® 
lanbetS politifte ©tilling og fociale Ubbifling. fRaar 
benne Uro nu ofte par ræret faa ftærf at Sille ere Slebne 
betagne beraf og minbre oplagte og ffiffebe til bereS 
baglige ©ont, faa bilbe bet bog bære for meget forlangt, 
at ene ©folemanben ffulbe meb ©iubigpeb og Sto og 
lige Sraft og ujbæffet 3utereSfe funne pengibe fig til 
fin ©jerning. ©et er jo behüben en fijenbSgjerniitg, 
at ©folemænb pabe en naturlig, færlig ©ispofition til 
at paabirfeS i bisfe Sletninger, altfaa ftørre SJanffelig® 
peb reb at polbe igjen i rette ©ib. ©g felb om bet 
fuube l^tfeS en ©folemanb at arbeibe fig op til bet 
ftoiffe ©tanbpunft, at pan bilbe fige: Sebe ©folen, om 
ogfaa gæbrclanbet gaaer til ©runbe, pborlebeS bilbe bet 
bære muligt at faae æugt meb ben mobtagelige, fyrige 
Ungbom, ber jo pber SRorgcn mebbringer np læring fra 
og pber ©ftermibbag ffal ubfpre fit ipjcmmearbcibe i et 
af Uro betaget §jem, og fom beSuben, paa fine SRaaber 
meb fulb æerettigelfe, felb er ibrig ißolitifer.

©et ligger jo ligefrem i ©agens Statur, at en faa® 
ban ©ib af længere æarigpeb iffe fan-bære til ©abn for 
©folens fpecielle ©jerning, og at Sfterbeerne maae fules, 
naar SUle ere fomne faa nogenlebeS til iBefinbelfe igjen, 
og bet befto ftærfere, jo længere benne Uro par baret. 
Äan og bit man nu iffe forbpmme ©folen, forbi ben 
beelte 2lHeS 8ob og ©fjæbné, faa bil bet ogfaa bære uret® 
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færbigt at brage ben til SInfbar for. be bølger, ber ere 
naturlige ^onfefbeufer beraf.

©et fan üel altfaa peller itte figeS, at ©foleplanen 
af 13be SD?ai 1850 oberpobebet forefanbt en gob Sinter» 
grunb, ba ben bobebe fig itb paa bet enbnit oprørte £ab, 
og bet fan jo itte forunbre Siogen, at bet ogfaa i Stolen 
maatte rare en gob ©tnnb, inben ben funbe flaae 
fjenbelige Siøbber. Slien bet bør itte oberfeeS, at bet itte 
bar Stoleplanen, ber bar Starfag i, at ben forefanbt Uro, 
Ufifferpeb og ©lappelfe, og at bet altfaa peller itte er 
benne, ber fan brageS til Slnfbar for et utilfrebbftillenbe 
Siefultat, forfaabibt bet er begrunbet i og foranlebiget beb 
benne ©ilftanb. ©et er gavnligt, at bet gaaer op faabel 
for Særerne og ©totenes gorefatte fom ogfaa for S’or» 
ælbrene, pbilfe garer bet fan og maa mebføre for ©folens 
©jerning, naar benne Uro forlænges ober fine naturlige 
og berettigebe ©rænbfer, faa at be nærmeft paaliggenbe 
pligter berbeb forfømmeS; ©folen par®runb til at taffe 
Snpber, ber bibrager til atter at opreife benS Slutoritet 
og at gibe benS ©jerning 9lo, at taffe ©npber, ber nøber 
ben til atter at manbe fig op og at famle be fprebte 
kræfter og SntereSfer i ©folen fom bereS nærmefte rette 
ærænbpunft. Slien i faa ^enfeenbe par ©folen befto» 
bærre fun ringe Seiligpcb til at pbe ©af.

©ette fører oS til en fpeciel Uro, ©folen par bæret 
ubfat for, til ben faafalbte ©foleftrib, ber umibbelbart 
afløfte piin beoægebe ißeriobe. ©amfunbetS ißaabirfning 
paa ©folen gif nemlig i en gauffe anben Sletning enb 
ben, bi erfjeube for ben ene rette. Qftebetfor en penfpn» 
tagcnbe, belbillig IBebømmelfe og en puman formaning og 
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^aanbSrætning i Sletning af Slo, gif Seftræbelferne netop 
ub paa at forftprre Sfolen i ben« begpnbte Seftræbelfe 
efter at faae Slo.

æt bepøbe tun at erinbre om alfe be i pøi ®rab 
ugunftige og nærgaaenbe ©omme, ber i tængere ©ib og 
ftor llbftræfning og ofte af bægtige Stemmer ere affagte 
iffe afene om Sfolepfanen og Organifationen i Sllminbe® 
ligpeb, men ogfaa ober Stelerne« faftiffe ©jerning i bet 
ßnfefte. fertil fom beSuben, at bi«fe, ofte meb pøi 
og forffræffenbe Sløft affagte ©omme, beb tillige at blibe 
beftrebne i be meeft læfte Stabe, fif en faaban Ubbrebelfe 
og blebe faa tilgængelige for Sllfe, at iffe alene atfe 3or* 
ælbre og Særere maatte blibe befjenbte bermeb, men at 
enbog minbre og ftørre Sieber i be pøiere Stoler fnnbe 
læfe og i æirfeligpeben flittigt læfte om bere« Stoler« 
ftore Srøft og Slangier og forbærbetige æirtninger. 
æi bebe tillige om at tage ben pøiere Stole« ufifre 
Stilling meb i Setragtning. Sleben« ber enbnu flet 
iffe meb Slimeligpeb funbe bære ©ale om, pberfen at 
Stoleplanen i fit ææfen bar fufbftænbig gjennemført, eller 
at Sfolerne pabbe pabt ©ib og Slo nof til at lebere et 
brugeligt Slateriale til en alfibig Sebømmelfe, fremfom 
bet ene ^orflag efter bet anbet, bleb Sagen om §or* 
anbringer i Sfolepfanen brøftet i Äommi«fioner, @irfn= 
lærer — tonfibentielfe og offentlige — Petitioner, piecer, 
offentlige Stabe, i lobgibenbe og anbre gorfamfinger, 
altfaa meb et Orb paa faa mange Slaabcr og Steber og 
i faa forffjeüig Sletning og Omfang, at man albrig funbe 
bære bi« paa, om iffe ben aHernærmefte ©ib bifbe til* 
intetgjøre ben Organisme, fom Sfolerne meb straft og 
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[tore Ofre (trætte at falbe tit Sibe, og (om enbnu trængte 
til baglig og omppggelig ^leie for at naae fin fnlbe 
©tprfe og ææpt. ©npber beeb jo, pborlebeé bet gaaer 
meb ben 3orb, ber tun forpagtes paa eet Siar ab ®angen, 
og bet fan ^etlcr itfe bære befpnberligt, at Weget, ber bar 
paabegpnbt i ©folen, bleb ftanbfet i fin ææpt, og at ben8 
pele organifatoriffe og reformerenbe Sone inbabtil bleb i 
pøt Orab fbæffet og lammet berbeb. ©g poor længe par ifte 
„©folefagen" fpnteé at pænge i et ©ilfefpinb? Dg bog 
er ben iffe afgjort enbnu; ja ber er bel neppe enbnu 
to Wennefter i pele SRiget, ber ere enige om, pborlebeS 
ben ftal afgjøreb, faa ber er al gare for, at Kjebfompeb 
tilfibft maa blibe gaber til ben.

Dg naar bi nu gjentage ©pørgémaalet: Kan betmeb 
©anbpeb figeS, at ©folerne fiben 13be Wai 1850 pabe 
pabt fornøben 5Ro til bere§ ©jerning, faa gab bi feet 
ben, ber bil gibe et befræfteube ©bar. Wen meb pbilfen 
Siet og til pbab Siptte ba biéfe ibelige Slngreb og gor* 
bømmelfeébomme ? Kan ber oberpobebet tænfeS en ©fole» 
plan, ber unber be ftebfinbenbe gorpolb bilbe funne til= 
beiebringe tilfrebsftillenbe Sfefultater, eller en ©fole, ber 
bil finbe be fattifte Silftanbe gunftige? @r ber iffe al 
®runb til at antage, at ©folerne bilbe pabe Paaret langt 
Pebre gritgter og bilbe pabe tilfrebéftillet langt giere, 
naar man inbtil bibere pabbe luffet Dinene for be enfelte 
Wangter eller geil, ber maatte finbe§ enten i ©foleptanen 
eller i ben berpaa Baferebe ißrapig, og iftebetfor ben an= 
tpbebe SEitftanb pabbe gibet ©folen Sio i ben forløbne 
£ib? ©pørgSmaalet par fin 23erettigelfe; tpi man bør 
bel puffe paa, at ben Peftrebne £ilftanb mebfører ben (tore
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§are, at SBiblen, poortil Siben jo aüerebe par faa ftort 
Slnlæg, meb Apenfpn til ©folen faaer langt ftørre 
©mraabe, enb ber fom ofteft er tilfigtet. Set fan oel 
IpfteS efterpaanben at nebbrpbe ben Slutoritet, nben pBilfen 
©folen iffe fan oirfe, og at beme ben ben Sillib, p»or= 
til ben ffal ftotte fig; men poor ere be ^ænber, ber til= 
troe fig Äraft til, muligbitø reb en reftanreret eller ni? 
©foleplan, atter og i ben nærmefte Sib at l'pgge noget 
æebre op enb bet, ber nu faa penfpnSløft rioeS neb? 
æt pace allerebe i forrige $efte ubtalt, at Bi trænge til 
noget ganffe Slnbet enb en foranbret eller up ©foleplan; 
pBab oi trænge til, bet gjentage Bi per, er førft og frem« 
meft 9to, og beSuben at be Sorpolb, unber pBilfen ®fo= 
lerne paBe Bæret, opfattes flart og upilbet, og at ber i 
æebømmelfen af bereS Ojerning tageé billigt §enfpn 
bertil.

Wen bet er enbnu, fom før ampbet, t en anben, 
iffe minbre Bigtig §enfeenbe, at ©folens æirffompeb paa» 
BirfeS af SibSaanbenS perffettbe Retning. Set er nemlig 
ingenlunbe ligegplbigt for ©folen, af pBilfen æeffaffeupeb 
ben puuSlige ©pbragelfe. er; Bi paBe jo ofte ubtalt, 
pbor ftor fpjælp en gob Spbragelfe pber ©folen. 
Serfom bet IpffeS hjemmet at opelffe alle bisfe fmaa 
Spber: Spbigpeb, ©anbbrupeb, æeffebeupeb, SUrbøbigpeb 
for be S®lbre, fyorbrageligpeb, SjenftBilligpeb, 9?øifompeb, 
©anbS for at oære i æirffompeb o. a. fl., og hjemmet 
frembeleS pleier paa bem og forøger bem i opabfiigenbe 
ßinie, faa er æarnet normalt ftillet til ©folen, og faa 
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fan ber meb langt ftørre Dtimelig^eb benteß et tilfrebß* 
ftillenbe 9iefnltat af ©folen. §bor hjemmet opfatter og 
efterstræber fin Cpgaoe meb §enfpn til Opbragelfen meb 
2llbor og i l;ele benß Omfang, ber ^ar Stolen ben bebfte 
og birffomfte Støtte for fin ©jerning. Gr berimob 
Opbragelfen i hjemmet minbre gob, uben Slloor, gaft^eb 
og gormaal, tun afhængig af tilfælbige, øiebliffelige 
Stemninger, bil Stöberen bet Sne og gabereu betäubet, 
faa ber mangler Scn^eb i ißaabirfningerne, lærer 53arnet 
ifte praftiff bet fjerbe Sub, — ja faa er Sarnet ganfie 
anberlebeß ugunftigt füllet til Stolen, og meb et faabant 
Sarn ^ar ben et langt banffeligere SIrbeibe, ja ofte i en 
faaban ®rab, at ber tun er ringe Ubfigt til, at 2ln* 
ftrængelfen bliber fronet meb §elb..— §eraf fan Steningen 
uaturligbiiß iffe bære at brage hjemmet til Slnfbar for 
alle be geil, fom maatte finbeß Ijo« Sarnet, eller at faraf* 
terifere en Opbragetfe fom flet, forbi Sarnet ^ar mange 
og fremtræbenbe geil, ©et, ^borpaa oi bille gjøre op* 
mærtfom, er fitn, at bet meb §enfpn til Stolen« ®jer* 
ning iffe fan bære ligegplbigt, fjborlebe« Sarnet er füllet 
bertil, og at ber felofølgeligt iffe fan ubretteß bet meb et 
ugunftigt füllet Sarn, fom ber meb ßetfjeb og Sifferljeb uaae« 
Ijoß bet belartebe Satn, og ligefom bet iffe er bor 
Sag at bømme og afbeie, om og i ^biltet Omfang hjemmet 
maa tilregne« Sfplben for be geil, ber mutigen finbeß 
poß Sarnet, faalebe« maae bi ogfaa gjøre alborlig 3nb* 
figelfe imob, at Stolen gjøre« til Spnbebut for bißfe 
geil, ©en ftore ©ilbøieligljeb, ber ofte finbeß fertil, 
giber gob ®runb til at ueblægge Snbfigelfe berimob.

©et tør bel ogfaa anfeeß for en alminbelig inb* 
2
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rømmet Sanb^eb, at bet i meget ^øi ®rab er betinget af 
ben IjuuSlige ©pbragelfcS ©ilftanb, om og i filtet ©m* 
fang ©folens ©ferning ffal bære gobe frugter. @n ret* 
færbig Unberføgelfe af ©folens ©ilftanb fræber tillige, at 
bet ftaaer flart for ben Unberføgenbe, i [filten ©ilftanb 
ben ^uuölige ©øbragelfe fremfjerftenbe er, og tjoilfen Snb* 
fl^belfe bens mutigen alminbelige ©oagbeber funne og 
maae ^abe ^aa ©folens ©æren og ©irfen.

hjemmet og ©folen ere bel fambirfeube Eaftorer 
meb ^enf^n til ben Unges intellcftuelle og fcebelig*re(igiøfe 
Ubbifling, men bereS ©labs er iffe bilfaarlig. hjemmets 
©pgabe meb ^enføn til ©arnet fan iffe løfeS af ©folen, 
ifalb hjemmet fbigter, — og tun banjfeligt bil hjemmet til* 
frebsftiltenbe funne løfe ©folens ©øgabe. ©robuftet maa 
nøbbeubigbiiS blibe minbre, naar en af Editorerne enten 
mangler eller bog fun for en ©eel fommer til Slubenbelfe. 
grem^erffenbe alminbelige Mangler i ben ^uuSlige ©ø* 
bragelfe gioe tilfoarenbe ©Jungler i ©folens ©jerning; 
er ©øbragelfen i hjemmet i Sllminbeligljeb gob, faa er 
bet umuligt anbet, enb at ©folerne i Diegelen ogfaa bille 
bære gobe. ©en ftrænge ^uuStugt i forbarns ©age $abbe 
jo ben ftrænge ©fole i fit Eølge i efter^aanben fom 
hjemmet Meb milbere, Bleto ogfaa ©folens ©ugt Ijitmanere. 
©erfor turbe bet bel ogfaa bære nøbbenbigt, faaoel 
naar ©folen bebømmeS i 2llminbeligl;cb, fom naar 
ber er ©ale om bens æirffomøeb ligeoberfor bet enfclte 
©arn, tillige at fafte et prøbenbe ©lif paa ©pbragelfens 
©ilftanb i Sllminbeligljeb ligefom ogfaa paa be enfelte ©il* 
fætbe, ber er ©ale om. ©fulbe bet nu beb en faaban 
Unberføgetfe bife fig, at ben ^uuSlige ©pbragelfe ^berfen i
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2ltminbe(igpeb etter i bet fpeciette ©ilfælbe er iftanb tit at 
fremme llbbiftingen af be fmaa ©pber, Bi for paoe paa» 
peget fom be ber ogfaa t ©tolegjerningen bære faa 
gebe frugter, faa er ber jo at 9?imeligpeb for, at bette 
faaer 3nbftpbelfe paa be gorbringer, man flitter fit ©foten, 
og paa ©ommen, man fælber om ben$ SSirffcmpeb. 
®?en en faaban Unberfogetfe af ben Unnötige DpbragetfeS 
(ßilfaar og ©tanbpunft er iffe alene noböenbig for at 
oære retfærbig og billig imob ©foten, men ben er i atter» 
poiefte ®rab paatrængenbe, naar en ©ilftanb, ber erfjenbeS 
for utilfrebSftitlenbe, ffal blibe bebre. ©pi oet er bet 
faa, at ©foten maa onffe fun at bære Stufoaret for be 
geit, ben begaaer, og for be SQangler, ber ftæbe Beb benS 
egen æirffompeb, ba ben jo i faa §enfeenbe altib Bit 
paoe not at bære; men beii oigtigfte ©pforbring tit ben 
per paapegebe Unberfogetfe af ben Unnötige ©pbragelfeS 
©ilftanb tigger bog i 9?øbBenbigpeben af, at ogfaa §jem» 
met erfjenber fin uafoifetige Dpgaoe ligeoberfor barnet, 
faa at bette tommer tit at ftaae i bet rette gorpolb til 
hjemmet, ©et er imiblertib iffe oor ©pgaoe at unberfoge 
og ffitbre ©pbragelfenS ©ilftanb. Sn betragtning af be 
fenere Stars ©ibsforpotb gjør bet Bel pøift fanbfpntigt, 
at bet iffe alene er ©folen, ber i fin birtfompeb ofte 
føter fig betinget og (ammet, men at ogfaa hjemmet ofte 
par gotelfen af, at ben forløbne ©ib iffe par Bæret fpn» 
berlig gunftig til at frempjætpe en gob Dpbragelfe, men 
berimob fpneö at pabe gjort bet oanft'eligere altib at potbe 
9D?aaIet, pBorefter ber ffnlbe ftræbeS, ftart og faft for 
©Sie, og at efterftræbe bette 3)?aal meb Sraft, beftemtpeb og 
Qnberligpeb. ©pi bet fan jo iffe gobt oære muligt anbet, 

2* 
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enb at ben før paapegebe ftore ©moæltning i bore offent» 
lige fforftolb, i »ore ©æbbaner og Slnftuelfer maa ftabe 
en betftbningSfulb Snbflpbelfe ogfaa paa æarnetb gorftolb 
til hjemmet, ©et er ilte rimeligt, at hjemmets Slutoritet 
ober æarnet lan ftabe ftolbt fig albeleS ufbæffet, mebenb 
Slutoritetbtroen i alle offentlige og fociale ^or^olb ftar 
faaet et faa ftærft Knæf. 9laar be 23aanb IpbneP, ber 
ftulbe ftolbe SamfunbetP forffjelligtartebe Kræfter i 2X»e 
og gibe IBeftræbelferne ben fornpbne SegrænbSning, faa 
er bet bel itte rimeligt, at gamitietibet lan bebare fin 
gaftfteb og fit Rerrebpmme uforminbffet ober be enfelte 
ßlementer, men æaanbene maae bel ogfaa ber efter» 
ftaanben IpbneS mere og mere. SDg tageg bernæft be ftprre 
gorbringer i betragtning, ber gjpreb til ben (Snfelteb 
Kraft, ©ib og Snteregfe, iffe alene meb Renfpn til offent» 
lige SInliggenber og Slrbeiber i bet Offentliges ©jenefte, 
men ogfaa meb Renfpn til ©ilfrebéftillelfen af be' ftabigt 
ftigenbe ßiobfornpbenfteber og ßpft til SibSnpbelfer, faa 
bil bet bel tunne finbeb fortfarligt, at Kraften, ©iben og 
Snterebfen iffe altib bille flaae til i ben ftunSlige Op» 
bragelfe.

So mere ©biblen trænger inb i alle g-orftolb, angriber 
al ©ro, analpferer alle Raublinger og giber bem materi
elle bebæggritnbe og egoiftiffe gormaal, befto banfteligere 
bil bet ftlibe for Rjemmet at bebligeftolbe bet beb ©roen 
befrugtebe naibe g’orftolb til öarnct, altfaa netop bet, 
ftbori og ftoorbeb Rjemmet fortrinSbiiS maa ftabe og fuge 
fin Stprfe. 2)?en ftbor ben baglige ©jerning taber fit 
bftbere Snbftolb og fine ftpiere ©ilfnfttningbpuufter og ftar 
reent materielle gormaal, ftoor al Sigten og ©ragten 



21

tun gaaer ub paa (Sr^oeroelfen af timelige ®ober og eu 
bertil foareitbe ßioönpbelfe, ber tun arbeibeö og 
upbeø, men itte bebeS og tafteS, ber oil en gob ©pbra» 
gelfe jo oære en Umuligpeb. Og bet aßerfarligfte ©elo» 
bebrag oilbe bet oære, naar man berpoS leoebe i ben Oro, 
at Dmforgen for be aanbelige ©ober pog ©ørnene til 
^uuøbepov gobt tunbe oberbrageö til SInbre, at man 
tunbe befrie fig for SInfoaret Oeb en ©tillingömanb, öeb 
at bringe materielle Offre og engang i ©p og ©æ fee til 
©ørnene, hjemmet mifter ba fin bebfte ©eel og ©ørnene 
bereS bebfte gæbrene» og ©løbrenearb: en gob Opbragelfe; 
tpi tunne ©ørnene i bereø fremtibige ßio oel i muligoiiS 
efterlabt timeligt ©ob£ føge ©rftatning for, at ber albrig 
par oæret et inberligt, aanbeligt ©amlio imellem bem og 
bereø gorælbre, at be albrig paoe npbt bisfe oel» 
fignebe Sinter, poor bet betpmrebe gaber» og Stober» 
pjerte meb fin pele, inberligfte Sjærligpeb bøier bet ung» 
bommelige ©inb til ®ub? iRei, ber er Sngen, ber tan 
løfe hjemmets Dpgaoe faa tilfrebøftillenbe og fplbigt fom 
hjemmet felo; 2llt, poab man tunbe frifteø til at fætte 
iftebetfor, oil tun oære en ©øbpjælp, ube af©tanb til at 
erftatte ©arnet ben æelfignelfe, et faft, fplbigt og inberlig 
befrugtet gamilielio efter Gaturens ©rben altib fan og 
oil pbe. ©et bil berfor ogfaa bære en ftor ©ilbfarelfe 
per at rente af ©folen en tilfrebSftillenbe ©irfning paa 
©aruet i be Retninger, fom oæfentligen pøre hjemmet 
til og Ijoor hjemmet bog føler fig magteøløft ©folen 
fan tun oære meboirfenbe, fan tun fra fin ©ibe og i 
Wlebfør af be færlige ©libier, ber ftaae til ben§ 9taa» 
bigpeb — Unberoiiöningen og ©foletugten — ftræbe efter at 
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giße bUfe ^aabirfninger i visfe Retninger ftørre 
frugtuing og SUfibigfieb, men ben perten fan eller bør 
paatage fig at løfe hjemmets Cpgaoe.

Wien, naar bet nu er fanbt, at faabel ©folen fom 
hjemmet er ubfat for ftore garer, og at beres fceöeS 
©jeruing er betynget af færlige ©anffeligpeber, faa ligger 
bet jo nær at fpørge, om bi^fe Sarer iffe funne befeireS 
og ©anffetig^eberne lettet.

æi ^abe ben Sortrøftning, at bet fan ffee. So? o$ 
og bor Sßirffompeb er bet en 9?øbbenbigljeb at troe paa, 
at SUt fan og bil blibe gobt, alt fom bi Sllle i Stening 
arbeibe paa, at bet fan ffee. Waar faabel hjemmet fom 
©folen feer be Sarer, ^boraf be trues, og ber troligt 
fra begge ©iber arbeibeø paa at afbeube bem, faa bil bet 
geller iffe ftaae feil, at bet, ber ellers let fan blibe til bet 
©nbe, bil benbe fig til bet' ®obe, faa at baabe hjemmet 
og ©folen meb §enfpn til ©pbragelfen og ben opbra* 
genbe UnberbiiSning bille faae bereS Slnbeel i bet pøiere, 
inberligere gib, ber meb ©ubs §jcelp bil flare fig nb af 
ben ftærte ©jæring.

Wten bertil er bet fornøbent, at bi for bet Sbrfte tomme 
til Wo og meb 9io og SUbor oberbeie, Ijbilfe pligter bi 
færligen ^abe at opfplbe meb ^pentyn til ©aruet; at bi 
tomme til ben fafte DberbebiiSning, at bi fyabe en fælles 
©pgabe at løfe, og at ben (Sne iffe fan unbbære ben 
SlnbenS §jælp og Wlebbirfning. 9iaar bi i forening og 
jneb Saftyeb tage fat paa SIrbeibet, naar bi befrie ©inbet 
fra ben ørfeSløfe Uro og birfningSløfe SSngftelfe, bi nu ofte 
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belemres meb cg affræfteS »eb, faa bille bi nol efterpaan* 
ben finbe ben Sraft og be SKibler, ber funne gjøre bor 
©jerning frugtbar og gibe ogfaa Ungbommen gølelfen af, 
at ber faabel i hjemmet fom i ©folen er en af en fælles 
Ero ftprfet Snub og ben fUtagt, poortil ben netop par 
faa ftor Strang, ©øge bi for Sllbor, bille bi ogfaa finbe 
be Svibler, pooroeb bet unge Sinb fan bøieS tit alt 
®obt og SSbelt og befrugtes til euergiffe Slnftrængelfer i 
SelbubbiflingenS og SelbopbragelfenS ©jenefte. SDet, ber 
beb førfte ©etragtning fpneS at bære en »ilb Strøm og 
afgioer et faotiff ©ibsbillebe, bil bife fig ganffe anber* 
lebeS, naar bi følge bereS (Stempel, $bi8 ©ienbom og 
timelige æelbære trues af ribenbe ©trømme, ©e funne 
iffe ftanbfe pele ©trømmen; men beb ©ibefanater, fom 
be føre til bereS starter, fbæffe be ben ribenbe Strøm 
og tilføre bereS SDtarf Peering og grugtbarpeb. §»ab 
ber for ørfeSløfe ©ilffuere bilbe bære Blevet ©øb og ©be* 
læggelfe, bliver beb Sløgt og Slrbeibfompeb til SSelfignelfe, 
og ben ribenbe ©trøm bliber til et feilbart ©anb. 
©aalebeS ogfaa meb ©ibenS brufénbe ©trøm. garen fan 
ligge i, at ber er for SOtange ber ere ørfeSløfe, tbibleube 
©ilffitere; greifen ligger i, at mange §ænber blive 
fpsfelfatte meb at banne ©ibeløb, ftørre eller minbre, 
efter ben ©nfelteS Sraft og S3 ep ob. Sab fun Siberia 
©trøm faae et paSfenbe SIfløb til ben pituSlige 2lrne, til 
Sirfen, til ©folen, til ben CærbeS ©fribeborb og Satpeber, 
til SunftnerenS Sitetier, §aanb»ærferenS æærffteb og 23on= 
bens Warf, meb et ©rb til alle be ©teber, poor ftørre 
eller minbre ipjul ere i Slrbeibe for at formale ©amfun* 
bets gornøbenpeber, og bet »il not vife fig, at Strømmen 
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tngenlunbe bar faa ribenbe, men berimob neppe [tært no! 
til at gibe alle bisfe §jut en gabnlig ©ribfraft. Dg 
^bab ber iffe bit finbe Slnbenbelfe til bigfe Diemeb, bit jo 
i et^bert Dilfælbe itben gare funne gibeS frit 80b, for= 
faabibt bet iffe af fig felb bortbuufter etler bunbfælbeé.

æi ^abe faatebeS ben OberbebiiSning, at Siben bærer 
ftore gorjættelfer t fit ©fjøb, og at ben nærmefte ©lægt 
bil fomme til at løfte en gob 9Irb; ben bit not bibe at 
finbe bet igjen, ber mutigen for tibligt etter af SRigfjen- 
belfe er bortfaftet, atter reife op, ^bab ßibenffab etter 
Sortfpnetpeb ^ar ftprtet, og frelfe af 9iitinerne, pbab ber 
par barig Sibéfraff og æærb faabel for Qnbibibeté fom 
for goltetS pøiere 8ib og Diloærelfe. Dpi Sæbre» 
lanbeté æelbære og gremtib betrpggeS iffe faameget beb 
Sraftater, biplomatiff ©nitte etter luftninger fom berbeb, 
at Snpber meb Straft, Sroffab og baaren af ben rette 
Slanb røgter fit §berb, og at nabnlig hjemmet, fom ogfaa 
©folen, ber iffe fbigte. ffjremtiben er jo UngbommenS 
9Irb. Dg er ber Sloget, ^æbrelanbet fan bære bebre 
tjent meb, Steget, ^borbeb betø gremtib fan gjørcé Ipfere, 
enb beb en belopbragen og beloplært Ungbom?

Kcrilcttitntartflic ßcftrmmelfer, ncbtagiic af 05 for £ærer- 
fatnfmiM Ijer ncii Skolen.

Oftcrpaanben fom Stebantaltet forøgebeS og 8ærer= 
frebfen maatte ubbibeS, bleb bet ogfaa nøbbenbigt, at træffe 
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en übereenöfomft om bisfe atminbelige Seftemmelfer, faa» 
bet tit DrbenS æcbligetyolbetfe fom tit at lette ©ilftynet 
meb Unberbtiøntngen og ben enfette Etebø gortyolb tit fin 
©jerning.

3 Seoibfttyeben af, at bet er Slanben, ber gjør 
lebenbe, inbffrænfebeS biøfe Öeftemmelfer tit bet, ber er» 
tjenbteS for abfotut nøbbenbigt tilenorbnet ©amarbeiben, 
mebenö Snbibibnaliteten betyolbt bet fornøbne fRaaberum. 
Erfaringen tyar ogfaa biift, at SIrbeibet lettes beb, at tyber 
Enfett gjør fig tit splißt at efterfomme be atminbelige 
©eftemmelfer.

©a flere af be bebtagne ©eftemmelfer tillige berøre 
hjemmet og gjøre Krab paa hjemmets SDlebbirfning, tyabe 
bi anfeet bet for tyenfigtémæsfigt, at mebbete be „reglemen» 
tariffe ®eftemmelfer" *),  fom Særerfamfunbet tyer beb 
©folen tyar oebtaget, og at lebfage enfette af bem meb 
nogle æemærfninger.

§ 1. ©e Særere, ber Icefe ben førfte ©ime, ere 
tilftebe beb SRorgenfangen; naar benne er enbt, begibe 
be fig tit bereS Staffer, for ber at mobtage Elebcrne.

Et fßar SRinutter før grifbartererneS **)  ©ptyør ere 

*) Diéfe iPeftemmetfer gjcetbe i beret! bete ©etait nærmeft 
fmt ©rengeffolen, p»ab ber ogfaa finber 2lnücnbc£fe paa be fenere 
omfatte Drbenéregter forSteberne; bet følger imibUrtib af ftg 
feir, at alle be mere atminbelige Sleftemmelfer tigefulbt ere 
gjorte gfætbenbe i ^igeftolen, mebeng benneb minbre Dm» 
fang og lettere Doerftueliglieb fear gjort bet nnøboenbigt at 
cBcrfore enbeel af be mere betaillerebe æeftemmetfer paa 
ben (f. ®r. §§ 1, 3, 10 ofr.3-

**3 grifrarfererne ere i Siben fra SIprit tit Dftofeer St. 10, fra 
10 fWim for til 10 Si in. efter, og SI. 1'2, fra 5 ®?in. før 
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Særerne tilftebe paa Segeplabfen, og faafnart ber falbeS 
[ammen, Begiver pver Særer fig pen til fin SlaUfe og 
furger for, at (Steoerne fnareft muligt tomme i Orben, 
to og to bagveb pinanben, og naar Snfpefturen tilfjenbe« 
giver, at Sllt er i Orben, laber pan fin Slaéfe gaae op 
og paafeer, at ©leverne gaae roligt og i Ræffe, een 
efter een, og at intet Sammenftøb mellem be cnfelte 
SlaUfer finber Steb.

æeb be Simeffifter, poor ber ilte er grifvarteer, 
begive Særerne fig fnareft muligt efter Ringningen til 
bereS npe SlaUfer.

§ 2. Særercn paafeer, at ©leverne beb pans Snb« 
træbelfe i SlaUfen purtigt reife fig og ftaae rettebe paa 
bereu fßlabfer; furft paa pans &inf fætte be fig neb.

§ 3. Raar Sloffen ringer, er bet fun Segn for 
Særeren paa at Simen er enbt; bet maa berfor paa= 
fees, at ©leverne iffe give nogetfompelft Segn til Cp« 
brub, fur Særeren par afbrubt UnberviiSningen.

Raar bette er fleet, neblægge ©leverne purtigt og 
[title be ©uger, be pave benyttet, i bereS Rnm og frem« 
tage bem, be i ben fulgenbe Sime [fülle benptte, poor« 
efter be rette fig.

©r ber iffe grifvarteer, laber Særeren ©leverne 
fætte fig paa bereS Sßlabfer, venbte mob iBorbet, og 
naar ber faalebeS er bragt SDrben og Stilpeb tilveie, 
fan pan fortabe SlaSfeu.

©r ber gritvarteer, gjure ©leverne fig tillige fær« 
bige til at gaae ub, og naar alle ftaae rettebe paa bereS 
ißlabfer, laber Særeren bem gaae itb roligt og i Crben, 
een efter een, faafnart fßaSfagen er fri.

Stal SlaUfen pave ©pmnaftif i ben fulgenbe Sime 
eller gaae pjem, maae ©leverne pave ©pmnaftifffoene 
paa eller pave paffet bereu Sager fammen, og berpaa 

til 5 fDHn. efter; i Stien fra Stovember tit 2lprtl Ät. 11 og 
SI. 1, meb famme S?artgbeb; be 5 labefle Älaöfer i ©rengeffolen 
øg alle ^igeMabferne bare gritib mellem boer Sime.
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fat fig paa bereS Sßlabfer, benbte mob Sorbet, fur 
Særeren fan gaae.

§ 4. Sleberne finite i Siegten inbtage be bent an= 
bifte “ßlabfer. ipar en Cærer i en enfett Stime fat en 
(Sleb paa en anben S5labs, maa ^an, inben ^an fortaber 
^laSfen, furge for, at Steven atter inbtagcr fin bante 
SßlabS. Suffer bæreren, at en Sleb for tængere ©ib 
faaer en anben ‘ßtabS, maa (jan berom Ijenbenbe fig 
til ®laSfelæreren.

©ørnene fibbe i Siegten efter bereS Sliber. Siaar. 
imiblertib en Stev, ber iffe tjurer gobt, ffulbe fibbe fjernt 
fra Særeren, etter ber bilbe tomme flere urolige Slaturer 
fammen, etter en anben titftrceffelig ®runb er tilftebe, fan 
ber inbtræbe en Slfbigelfe fra benne Siegel.

§ 5. ©et maa naturligbiiS paafeeS, at Steberne 
iffe Ijabc ^ænberne i ß ommen eller unber Sorbet og 
at be iffe unber UnberbiiSningen inbtage magelige eller 
for Slubre forftprreube Stillinger, f. ftræffe Senene 
ub o. a. best.

§ 6. Siebente maae IjotbeS til, fur UnberbiiSningen 
i Stimen begpnber, at melbe fig IjoS Særeren, IjbiS no
gen af bem af en etter anben ®runb par forfumt enten 
at ubfure fit ^jemmearbeibe eller at mebbringe Suger 
eller anbre Sager, ber ffulle bruges i Stimen.

Siaar en Stev unbtaber at efterfomme benne §or= 
ptigtelje, tages ben Unbffplbning, Bæreren ellers mulig 
bilbe pabe taget imob, iffe længere for gplbig, og ©agen 
anmetbeS til bibere Unberfugelfe.

§ 7. Bærerne maae jebnlig efterfee ©teberneS 
Suger i bereS øjag, famt paafee, at be ere forfpnebe 
meb Slabn. §anbler en Stev ilbe meb fine Suger, 
melbeS pan til 3nfpeftøren.

©er fan neppe gjureS formeget i benne Sletning, 
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Ijberfen fra ©foleng etter ^jemmetg Stbe. Seb at Sø= 
gerne libe Dberlaft, bemaleg etter paa anben SDiaabe mafu* 
tereé, forringeg iffe alene bereg SBærbi og ber paaføreg 
hjemmet ellerg itnøbbenbige Ubgifter, men ben Unge 'giber 
beroeb ogfaa ofte æibnegbprb om, at l;an iffe ^ar ben f or* 
nbbne 2Ubor i fin ® jerning, at ber mangler ürbengfanbg og 
pietet. (Siebente fomme ofte meb ben Unbffplbning, at bet cr 
.bereg minbre ©øbffenbe, ber Ijabe beffabiget bereg Søger, 
og beb nærmere Uuberføgelfe bifer bet fig tibt, at bet forljolber 
fig rigtigt, ©et ligger jo ligefrem i ©ageng Statur, at bet lige 
faa meget paafibiler hjemmet fom ©folen at paafee, at 
Sørnene fyolbe bereg ©folefager i gob og tilbørlig Crben, 
og at ©folebøgerne blive beljanblebe meb ©mljpggeligljeb.

§ 8. Slaar en (Sleb i ©imen beber om at maatte 
gaae nb, fan bette iffe nbetinget negteg, men Xiltabel« 
fen maa bog iffe gibeg altfor let. 2lf en klagfe maa 
fun een (Sleb ab ©angen faac 8ob til at gaae nb.

3 be ©ilfælbe, ^bor ber er noget ©ærligt ber taler 
for, at en (Sleb-tiere eller tibt faaer ©iltabelfe til at gaae 
ub, bebeg hjemmet om at gibe ©folen SJlcbbelelfe berom.

§ 9. Sngen (Sleb maa fortabe ©folen uben 3n* 
fpeftøreng Sibenbe. Sliber en (Sleb fpg i Stimen, mel* 
ber ^an fig fyog Qnfpeftøreu.

§ 10. 2lf klagfeitg to (Smbebgmænb blanbt (Sie* 
berne maa fnn hjælperen i Siegten brugeg til äße 
(øbenbe forretninger, faalebeg ^ente Søger, Sanb 
o. f. b., ombele ©egne* og ©frioebøger etc. føreren, 
fom bælgeg af klagfen, flat bære ©tøtte og ©ilfpn for 
fine kammerater, naar Særeren iffe er tilftebe, og ben, 
til boem bæreren ^enbenber fig, naar ^an be^øber en 
betroet Wlebbjætp blanbt ©teberue.

§ 11. Slaar Særeren formener, at nogen af (Sleberne 
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life eifer tilftroSfetig ®Iib og ©mbu meb be fmm 
forefatte Slrbeiber, og formaning og Srettefættelfe iffe 
bave fragtet, fan fjan niebbete hjemmet Unberretning 
berom i Slevené DJlebbelelfegbog, fom er i gørereng 
Særge. Wlebbetelfen ber i Siegten tun inbebolbe en 
fimpel og tåbelig Éngivelfe af bet paagjælbenbe gaftum. 
Sleven botbeg tit, inben ^au fortaber Sfofen, at fore» 
rife fin Sog for Sfoleng Seftprer, fom faalebeg faaer 
Sunbftab om Sagen.

§ 12 , fprne en läte» gjentagne (Sange ^arforfømt 
at fjaoe be fornebne Søger etter anbre Sager, foni 
ban ffat bruge paa Stolen, meb og i Orben, fan 
bette paa famme Siaabe af ßcereren bringet tit hjemmets 
Snnbftab.

§ 13. Stager over Uopmærffombeb eller minbre 
gob ©pførfel bog Steverne fan Særeren berimob 
iffe faalebeg umibbetbart mebbele hjemmet; men naar 
be Slibtcr, bor ftaae til Særereng egen Siaabigbeb, 
bave »lift fig uvirffomme, maa l;an berom gjøre Slu» 
metbelfe til Seftpreren enten munbtlig eller gjennem 
ben i boer Stagfe fremlagte Stnmærfninggprototol.

Uopmærffombeb eller minbre g-orfeelfer paa Sfo= 
len paataleg og ftraffeg i Siegten uben færlig Slebbetelfe 
til Rjemmet, men Stager i bisfe Sletninger faae 3nb= 
ftpbelfe paa be i § 16 omtalte Sebømmclfer. Sre be 
§eit, en Stev gjør fig ffplbig i paa Stolen, imiblertib af 
en alvorligere Slatur, faa fætter Rjemmet paa anben 
Sfaabc i S'unbftab berom.

§ 14. Sit anbenbe nogenfombelft legemlig 9ieo= 
felfe er iffe tillabt, ligefaalibt fom at fætte i Stamme» 
frogen eller ubenfor ©øren.

©et er jo let forflarligt, at Staturen engang imellem 
fan gaae ooer ©ptugtelfen, tifmeb ba eufelte Slever funne 
bare en færlig ®ave til at fætte ©aalmobigbeben paa en 
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fyaarb ißrore, og ber paa ben anben Sibe for mange 
Særere, ber eller« i enfyber ipenfeenbe niaaefyenregneS tilbe 
bebfte, ubforbrcS længere £ibs Øoelfe, iuben be naae at 
fyabe fulbfommcnt §errebømme ober fig felb i alle Situa» 
tioner, korporlige Straffe anbenbeS fun af Seftfyreren 
og albrig i SlnbreS ©berbærelfe.

§ 15. £>ber SJlaaneb inbfører Særeren i en bertil 
beftemt lille ®og en muligft betailleret löerétning om, 
fyråb ber i ben forløbne Wlaaneb er gjennemgaaet og 
inbøvet i bans Sag i fyber af tjans Staffer, faa at ber 
iffe alene fan feeg, fyråb ber fyar ræret ©jenftanb for 
æeffjæftigelfe i limerne, men ogfaa fybilfe gjemme» 
arbciber Sleben fyar ubført, fyråb ber er lært ubenab af 
æeré, Sabeller o. f. o., fyrilfe Stile ber ere firerne o. f. b.

§ 16. 3 Slutningen af fyrer Oftober, December 
og gebruar og æegfynbelfeu af 9Jlai affyolbeS Særer» 
møber, fyrori ber ntebbeleS fyber Sleb en fort ®ebøm» 
melfe meb §enffyn til Slib, fremgang og Dpførfel. 
©er bil i heglen af fyber Særer i gorreien bære at 
mebbele et Ubfaft til en faabau ©ebømmelfe for fyanS 
Sagé æebfommenbe til ©lasfelæreren, ber gjor Ubfaftet 
til ben famlebe Sebommelfe.

æeb Sfoleaarets Slutning iubfører fyber Særer 
unber 9?atn i SUtebbelelfeSbøgerne en ubførligere Sle» 
bømmelfe af fyrer Siers Stanbpunft i fyanö Sag, meb 
©euffyu til fyråb ber i Søbet af Slavet ffulbe bære naaet.

Sor at lette gorftaaelfen af ©ebømmelfen og for 
at forebfygge, at life be famme Ubtrfyf brngeé og ofy= 
fattes i forffjellig Setfybning, gibeS fyer en Slutfybuing af 
be fypppigft forefommenbe Slfftfygniuger i Wegiielfeu af 
Sremgangen.

gremgangen er gob — tilfrebéftillenbe — i bet $ele 
gob — i bet £>ele tilfrebSftillenbe — ret gob — i bet 
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§ele ret gob, ret crbentlig — nogertfebeS tilfrebSftiöenbe 
— noget langfom — bet gaaer fun fmaat — gremgan« 
gen er ringe — meget ringe — ©leven folger ilte meb.

gor gliben bruges færre Setegnelfer; naar ©folen 
Sntet ^ar at flage, figeS at ©lesen „Ifar viift glib" eder 
at „gliben er tilfrebsftillenbe", minbre Svingninger be
tegnes veb et tilføiet „i bet §e(e", „i Dieglen"; beftemtere 
Slnfer over Wcangel paa Stabiglfeb, Dløiagtig^eb eller paa 
glib i bet §ele tilføieS ubtrpffelig, ligefom æetegnelfen 
baabe af gliben og gremgangen oftere, ^vor noget Sær« 
egent fpneS at ligge for og at funne opfattes beftemt, gives 
faa inbivibuelt fom muligt.

gor ©pførfel gives fun en færlig ©ebommelfe inbtil 
4be ißigeflaSfe og 5te gælteSflaSfe iberegnebe, og ligefom 
Veb gliben meb meget faa trin. gor be øvrige ^laéfer 
opab gjøreS fun ba æemærfninger om Dpførfel, naar 
ben iffe l;ar været tilfrebsftillenbe; bet ^elbigfte for bisfe 
SlaSferS æebfommeiibe er altfaa, naar ber 3ntet figeS 
om ben.

§ 17. Ønffer en gærer, at ©leverne ftulle an« 
ffaffe en 53og, ber iffe er opført paa æogfebbelen, eller 
at ber gjennem ©leven gives hjemmet en munbtlig 
Slebbelelfe om 9?oget, ber vebtommer ©leVenS eller 
hjemmets gorlfolb til Stolen, maa ^an berom førft 
^envenbe fig til ©eft^reren.

§ 18. SIngaaenbe Slangier og Horbener veb 
Sofalet eller 3nveutariet, SotalerneS temperatur eller 
Ubluftning o. f. v., ^envenbe gærerne fig ubeluffenbe 
til Qnfpeftøren.

©r bet allerebe Vanffeligt, at fjolbe en ligelig og for 
Sitte behagelig æarme i hjemmet, faa er bet enbnu langt 
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öanffeligere i Stofen at træffe ben gplbne ©libbelbei og 
tilfrebSftille 3lUeö Dßiffe. ©ore ffiraatiffe ffor^olb ere 
jo behüben af en faaban ©atur, at bet om ©torgenen, 
naar ber tcenbeö i Donen, iffe gobt fan beftemmeS, ^oilfe 
goranbringer i betret ber i Søbet af ^ormibbagen riße 
inbtræbe. ©et er fangt fettere at fortie en for fao enb 
at forringe en for ^pi Temperatur, tilmeb i groftoeir, 
Ijoor bet iffe er tilraabeligt at Ijaoe æinbuerne i længere Tib 
aabne, naar (Sleberue ere i S'IaSfen. ©e ftprfte Ulemper Ijaoe 
oi, naar ©tæften ftaaer ftærft paa, ba bet faa er umuligt 
at bebligefjolbe en tllfrebSftillenbe føl Temperatur i ©ær» 
Ijeben af æinbuerne, naar iffe ©pl^olbet i ben übrige 
©eel af ©æreffet ffal Blibe utaaleligt. ©tegen ©ptte bare 
bi i faa ^eufeenbe ^abt af §orfat$bræber, ber tillige i’ 
^pi ®rab formiubffe ben Træf, ber altib maa fiube Steb 
beb æinbuerne. ©e ere efterljaanbeu bragte i Slnbenbelfe 
i alle ææreffer imob ®pb og i be ©æreffer imob ©orb, 
^bor Spbforljolbeiie iilftebe, at be neberfte 9tuber bceffeS. 
©c tages bort om goraaret. SolcnS for fiærfe ©aa= 
birfniug om Sommeren fpgcS afbærget beb ©tarfifer, ber 
tilftebe, at ^abe ©inbuerne aabne, uben at Spfet tages faa 
meget bort, fom beb mprfe ©ulfegarbiner.

§ 19. ©aa Segeplabfen §ar Snfpeftpren ene at 
ubftebe Drbrer og paafee ©rben, men ligefom enfjoer 
Særer bil føge at ftanbfe Uorbener, f. SlagSmaal, 
fom ^an maatte træffe paa, mcbenS Snfpettoreu er be» 
ffjæftiget paa en anbeu Sant, og mebbele benneUnber» 
retning berom, faafcbeS ril naturligbiiS ogfaa eutyber 
Særer paa SnfpeftprenS ^orlangenbe bære billig til, 
i^bor bet gjpreS upbigt, at asfiftere l;am i at ooer^olbe 
Drbcn.
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©fude ^rifbartererne pabe nogen 9?^tte for ©lererne, 
faa maae be tumle fig paa Segeplabfen. Slien faa fan bet 
peller iffe unbgaaeS, at be i baabt æeir ofte tilfmubffeb 
eder paa anben SDiaabe bære æibnebbprb om, at be pabe 
oæret paa Segeplabfen. SDceb ben bebfte SSiUie fan en 
ellers rafl ©reng iffe altib polbe fig faa pæn, fom naar 
pan gaaer pjemme fra; pborlebeb ffulbe ber funne legeS 
tagfat, uben at ber af og til rioeb en ©trimmel 
eller et eller anbet Slæbningéftpffe liber ©berlaft. Wian 
maa federe gibe 23prnene fimptere Slæber paa meb Sil’ 
labelfe til fri Sebægelfe og Seg enb ©tabbflæber meb 
gorpligtelfe til at bringe, bem uffabte pjcm. §bormeget 
ber ogfaa polbeb paa, at Segene iffe blibe for bilbe eder 
ubarte til paanbgribelige Uenigpeber, faa fan bog ©folen 
ligefaa libet fom hjemmet forebpgge, at be betegnebe 
®rænbfer oberffribeb. ©t funbt, raffßegeme er bog altib 
af ftørre æærb enb pæne Slæber, og man maa federe 
flabe libt mere ©pning enb anbenbe SKebicin paa bem,

§ 20. 3 poer S’labfe fungerer en af lærerne 
pbert Siar efter Slnmobning af æeftpreren fom Slaftfe* 
l£I£E. Slabfelærerne bide pbe en bæfentlig $jæ(p 
beb, pber i fin SlaSfe, at føge faa noiagtig Op* 
losning fom muligt om Slagen og benb enfeite 
©leoerS ©tiding til Unberbiibningen, for at Silftanben 
i ben fan polbeS flår og gjcnnemfigtig, famt pabe 
£5ie for poab ber for Stamen i bet bpele eder enfeite 
©leoer fan birfe forftprrenbe. ©e bille faalebes pabe 
©pmærffompeben penbenbt paa, om ^jemmearbeibet er 
nogenlunbe ligeligt forbeelt paa be enfeite ©age, om be 
npe ©leber i Slaéfen paéfe til ben i alle Uitberbiib* 
ningSgjenftanbe og funne finbe fig tilrette, om be 
enfeite ©leber efter ©bne tomme meb, faa at 3ngen 
falber fra uben at blibe bemærfet. ®e bide frembeleb gjøre 

3
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Ubfaft til ÄtaSfenS ©eufur, efterfee om ^taSfeV^otofotteTt 
føreS orbentligt og om be ffriftlige Slrbeiber fee orbentlige 
ub, ligefom ogfaa ^abe Øie meb ^labfenb 3nbentarium.

©et er iffe not, at ÜQaalet ftabigt ^abeS for £3ie 
og efterftræbeS i ben baglige ©jerning og beb ©folens 
^ete inbre ©rganifation, ber ftaaer jo enbnu bet meget 
æigtige tilbage, at brage ©mforg for, at ben Enfette 
løfter al ben S^^tte af ©folen, fom ^an§ (Sone og be 
iøbrigt gibne æetingelfer tilftebe. ©enne ©eel af ©folens 
©jerning fræber en uafbrubt Slaroaagenljeb og er i ^øi 
©rab anftrængenbe og trættenbe. SRebenS en ©eel af 
Sletterne ^ete bereS ©foletib igjennem funne nøieS meb 
ben regelmäßige UnberbiiSning og bet ftebfinbenbe al*  
minbelige ©iltyn og faa at fige flet iffe tynge pact ©folen, 
gibeß ber ogfaa SJJange, ber i færre eller flere Retninger 
trænge til færlig fßleie og et ringere eller fiørre færligt 
©iltyn. @n ©fole bil albrig funne gjøre for meget i benne 
Retning, men bil altib finbe Slnlebning til at oberbeie, 
IjborlebeS SJfaalet letteft og bebft naaeS meb ben Snfelte. 
©en i obenftaaenbe fßaragrajty omtalte Snbretning meb 
Slasfelærere og SlaSfelærerinber*)  ffal tjene til at lette

*) 3 bet forløbne Star babe golgenbe fungeret fom Ætasfelærere 
i be forflfetlige Staffer: 3 ^igeffoiens Ipe og 7be Æt. 
gru 37?rto, 2ben Æt. grf. tRanneRab, 3bie Æt. grf. Sßiegelfen, 
4be og 5te M gru Krufe, 6te Æt. grf. Sbomfen. 3 ©renge* 
ft olen« Iffe Æt. a & b £r. greberiffen, 2b §r. -fmartøb, 
2a £>r. 3enfen, 3b §r- ©cbiobte, 3a §r. Ænubfen, 4b §r. 
Sreböborf, 4a £r. Sftomfen, 5b $r. 3o$anfen, 5a og tfte 
fatinft. £>r. Sarpent, ifh og 2ben æeatfl. gebeite, 3bie 
Sfealfl. og 2ben, 3bte, 4be og 5te Vaftnfla«fe f>r. 2Jiilo.
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©folen benne ©eet af ben# ©pgabe; jo mere ben berfør 
ft^rfe# beb en betbittig Smøbefommen og fraftig W?eb» 
birfning, faabel fra gorælbre# fom fra Wlebtærere# ©ibe, 
be# ftørre bit ben $jæfp btioe, fom berbeb ^be#. ©toten 
bar atterebe nu al ®runb tit at taffe be bærere og ßcerer= 
inber, ber meb færlig ©pofrelfe af .©tb og ®raft ^abe 
mebbirfet til at fremme ben.

(Øm „©rlienøregler for ^latente“.*)

Sitte Unbtagelfer fra en bebtagen Siegel gibe iffe alene 
©foten fom ofteft forøget Slrbeibe, men forantebige tibt 
gorftprrelfe; bet er berfor i Sitte# 3ntere#fe, at man tager 
bette meb i betragtning, inben man forantebiger enUnb« 
tagetfe. SJlan bør puffe paa, at ben Unge par gobt af 
itibe og »eb bet SDitnbre at bænne# tit at pabe Slefpeft 
for fin fßtigt og at betragte Dpfptbelfcn beraf fom faa 
paatrængenbe, at ber maa noget færtig æigtigt — en 
høiere $tigt — tit, inben Sebibftpeben fan betragte 3ri= 
tagetfen fom net begrunbet. Äßet oil (Sjennemføretfen af 
ben per antpbebe Slnffuelfe unbertiben mebføre enfelte 
SSanffeligtjeber og Ulemper faabel for Sleben fom for 
hjemmet; men ben ®abn, ben Unge par beraf for fit 
pete ßib, er faa ftor, at bet nof er beerbt at bringe 
enfelte Ofre i ben Sletning.

Sr bet fanbt, at £ib#aanben ofte ^ar noget bløb= 

*) ©téfe Drben^regter for Sleoetne ere aftr^fte t be farlige 
SDlebbeietfer om ©rengeflolen.
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agtigt og 2lbfprebenbe i fin Retning, at ber ofte finbeS 
ooerbeienbe $ang til gorlpftelfer, faa at (Sonen til at tage 
fig alvorligt fammen og meb llbpolbenpeb og SllBor at 
forfølge et SJtaal, ber bog erfjenbeS for bet bebfte, tun 
»anffeligt fan BæffeS og ftprfeS, er bet Bift, at ber er faa 
lieget, ber abfpreber, og faa Sibet, ber famler, faa turbe 
ber oære faa meget mere Opforbring til at Bære Barfom 
meb at foranlebige Unbtagelfer og at fBæffe EleBenS 9ie= 
fpeft for panö fmaa pligter. æel funbe man ofte fpneS 
at mange af be Bebtague 9tegler og ©eftemmelfer fun ere 
af ringe Setpbning og Oberpolbelfen beraf af ringe æig= 
tigpeb, men man bør bog puffe paa, at iffe blot en intellef* 
tuel ©pgtigpeb fitn erpberBeS ab mange, fmaa ©riu, men 
at ogfaa Ebnen til ©elbbeperffelfe og fæbelig ©elb* 
beftemmelfe bebft og fifreft ubbifleS Beb, at (Sleben bringes 
til meb ©tabigpeb, llbpolbenpeb og ©itferpeb at obcrbinbe 
be minbre griftelfer og faalebeS tommer i æane meb at 
betragte 2ltt, poab ber er pam paalagt, fom binbenbe 
uben ffeptiff at Bille fonbre pligterne efter bereS æigtig= 
peb. Erfaringen par ogfaa tibt befræftet, at (Sleben par 
ftort Ubbptte af en faaban Slgtpaagibenpeb og ßpbigpeb i 
bet Enfelte og i ©maating. ©et ligger jo i ©folens 
©pgaoe, at ben i ©BereenSftemmelfe meb en naturlig Ub= 
BiflingSgang fun fan Birte Beb fmaa SJlibler og tun fan 
føre ben Unge til DJlobenpeb igjennem fmaa ©rin. æeb 
at vænne ben Unge til at betragte pbert enfelt SQibbel og 
lide ©rin fom ubetpbeligt, foæffer man ©folens pele 
ißaaBirfning paa pam.

2J?an fan neppe begpnbe for tibligt meb at bære 
Barfom og paafeenbe i benne §enfeenbe. Slllerpelbigft er 
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St olen [titlet, naar bens 6aar§ Sieber allerebe fra §jem* 
met af ere ubftprebe meb æane til ©anbbrupeb, gpbigpeb 
og ©rben; bi gibe gjerne Slffalb paa al [peciel Bor* 
berebel[e i Stetning af Sætning, ©fribning, Stegning etter 
©trifning.

©ærligt bebe bi be ærebe Borælbre at oberbeie nogle 
enfelte fünfter, pbor Britagelfe ppppigft fbge§, og pbor 
en paatræugenbe Sløbbenbigpeb ifte altib fpneß at bære 
tilftebe.

Staar faalebeé en Sleb fommer meb en ffriftlig 2lti* 
mobning om ^ritagelfe for at beeltage i ©^mnaftit, mebenö 
pan paa ßegeplabfen eller i hjemmet ofte gjor ganffe 
anberlebeé anftrengenbe Sebægelfer uben ©fabe for©unb* 
treben, faa fan bet ogfaa for Sleben blibe banffeligt at 
inbfee Støbbenbigpeben af ben attraaebe ^ritagetfe. æi 
bille per iffe atter ubtale oö om Slptten af ©pmnaftifen, 
men fun gjøre opmærffom paa, at ®pmnaftiflærerne ere 
bempnbigebe tit at fritage en Sleb i Simen for enfelte 
Øbelfer, naar ber er tilftræffelig ®runb bertil. Sleben 
fan bel fommetiber bære friftet til poé fine gorælbre at 
ubbirfe en Slnmobning om Britagelfe for ©pmnaftif, naar 
t. Sp. Simen er ben fibfte og pan nærer §aab om at 
tomme pjem, etter ber ere flere i Slaøfen, ber ere fri* 
tagne, og ber faalebeg fan bære Seiligpeb til i ^ælleSffab 
at gjore en ©eel af $>jemmearbeibet færbigt eUer enbog 
Ubfigt til Sptramorffab. Set bolber imibtertib Snfpef* 
tionen ofte megen æanffeligpeb at tilbeiebringe bet for* 
nøbne Silfpn, naar et [tørre fintal bliber tilbage i 
Slawen.

3lf lignenbe töeftaffenpeb er ben ppppige Slnmobning 
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om i Srifbarteret at blive i SlaSfen. ©a Sotalerne i 
Sritvarteret ffulte luftes ub, og Suften iffe forbebreS veb 
at S^ogfe fpife Srofoft i^laSfen, og bet beSuben er pberft 
vanffeligt at føre ©ilfpn meb bem, ber i be forffjellige 
SlaSfer blive tilbage, faa gjøre vi opmærffom paa, at bet 
volber minbre Ulempe for ©folen, naar en ©lev, ber af 
en gplbig ®runb iffe tør gaae ub paa ßegeplabfen i Sri* 
fvarteret op^olber fig i ©pmnaftiffalem

9?oget anberlebeS er ©folen füllet meb §enfpn til 
Sbrlængelfe af ferien, fom yppigt ønfteS. ©et volber 
Stilenet ingen Uleiligljeb, at enbeel ©lever begpnbe bereS 
Serier inben ben beftemte ©ib; fjer er bet ene ©leven, ber 
umibbelbart fan libe ©fabe berveb. æi inbrømme na» 
turligviiS villigt, at ber gives gplbige ®runbe til at føge 
en Sritagelfe fra Oteglen i fibftnævnte ©ilfælbe, f. ©p. 
naar en ©lev ^ar langt til fit £)jem og ^anS Serie utit= 
børligen bilbe forfortes veb at pan ffulbe oppebie et 
©ampffibS Slfgang, ber mulig førft finber ©teb flere ©age 
efter at Serien for be Slubre er begpnbt. Wien i bet 
§ele taget turbe ber være Slnlebning til at anbefale en 
ftørre æarfompeb meb £>enfim til at begjære Sritagelfe for 
©folens ØrbenSregler og æebtægter.


