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Stolen ^ar nu naaet bet Srin, ba ogfaa ©rengeffolen i bet 
ææfentlige tau anfeeg for fulbftænbig organiferet; be mange 
gorælbre, ber famftemmenbe meb ©Meng SInffuelfer og 
©runbfcetninger ^abe fluttet fig til ben, og ber ^abemeb^ 
birEet til, at bet Iceiigfelgfulbt imøbefete Sibgpunft er naaet, 
mobtage bor ©af for ben Sroffab, Wittib og Ub^olben^eb, 
l)bormeb be ^abe ftøttet ©foleng ®eftræbe(fer og ^juljjet 
ben ub ober be førfte og banfteligfte Ubbiflinggtrin. ©et 
ligger jo ligefrem i gor^olbeneg 9?atur, at benne Silflut* 
ning ^og mange ilte funbe ffee üben en big gr^gt og Sbibl; 
bi fætte faa meget høiere ißriig paa, at Silliben bog ^ar 
beeret ftærfere enb größten, ba bi iffe funne beere ubibenbe 
om, at «Stolen ogfaa ^ar birffomme fWobftanbere. S3 or 
©berbebiiéning om, at ber ogfaa ab ben æei, bi folge, 
fan naaeS tilfrebgftillenbe SRefultater, er i be forløbne 8 2Iar 
iE fe bieben fbceffet. SSi ncere bet §aab, at ©folen for grenv 
tiben fan arbeibe unber noget guuftigere æilfaar, ba ben 
Sraft, ber ibeligen maatte anbenbeg paa at organifere be 
maugleube ßeb, nu itbeluffenbe fan brugeg til at ørøbe og 
forbebre ben iubførte ©rganiøme i SDlebfør af be ßrfa* 
ringer, ©folen ^ar gjort og frembeleg bil gjøre, ©gfaa 
ubabtil tør ©folen bel bente ftørre 9to og gaftljeb, ba 
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bet jo not tor antaget, at be ftebfunbue gorljanblinger og 
©berbeielfer i gorbinbelfe meb gjorte Erfaringer efter» 
^aanben ^ar ubffilt en ®rebs af gorcelbre, ber af egen, 
faft og i bet ææfeutlige fælles ©berbebiiSning og meb ben 
Sllbor, ber folger bermeb, flutter fig til ©toten og meb 
Ijbem ben i Srpgljeb fan famarbeibe. En faaban Strebs 
af gorælbre er en nobbenbig æctingelfe for at ©toten 
fan arbeibe i 9to og meb ©iffcrljeb, puorimob ben ofte 
^ar folt fig befbæret af gorælbre, ber tun loffeS af 
Strebens SntereSfe og mangle Ebne tit at opfatte og 
begrænbfe ben ©pgaoe, ©toleunberbiiSningen og ©tote» 
tugten ^ar at lofe, og fom berfor ogfaa ere ube af ©tanb 
tit rettelig at barbere be æcibler, ber anbenbeS for at 
naae SDZaalet,

®anfte anberlebeS ^elbig er ©toten füllet til be gor» 
ælbre, ber ^abe et aabent ©ie for bet ææfentlige, og fom 
fambittig^ebSfulbt ere bet^mrebe for bet, ber forft er for» 
nobent. Wleb bem fan ber tales aabent og ligefrem, faaoel 
om fünfter, ^bor Slnffuelferne ere afbigenbe, fom om geil, 
ber fra en af ©iberne ere begaaebe; be fole fig biftuot 
i bereS egen ©jerning, ligefaabelfom bi, betpngebe og tyb» 
mpgebe af Erfaringer, ber ftabfæfte, at om ogfaa Slanben 
er billig, er bog Sjobet ftrobetigt. ©i nære ben ©ro, at 
be 9iefultater, ber ere bunbne oeb en faaban Ijuman og 
alborlig ©amarbeiben, ligefaabel bille ftprfe hjemmets fom 
©folens ^Beftræbelfer, øg at be bille bære bet bebfte og 
ftærtefte ®aanb imellem hjemmet og ©folen og ben bebfte 
©totte for bens fremtibige æirffom^eb.
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©m Mrekte JltJibdelfcr fra br enkelte bærere til 
fjienmtl.

©en ifjor inbførte Drben, at ogfaa be enfelte Særere 
birette funne gibe hjemmet SJlebbeletfe, naar ber i bereS 
gag tyoS nogen ©ifcipel bifer fig ©langel paa ^jernme- 
flib, ©lemfomtyeb efter bestige geit, tit tybi® gorebtyggetfe 
for gremtiben ^jennrtetS ©leboirfning er ønffetig etter 
nøbbcnbig, tyar biift fig nyttig og bit ogfaa frembeteS 
blibe bcb. ©ni ogfaa flige ©lebbelelfer i gørftningen 
af og tit opfattebeS feilagtigt, enten font en bilage ober 
©ifciplenS ©langet paa gtib i bet §ele etter bel enbog 
fom en inbirefte ©efbæring ober hjemmets ^JaapaSfentyeb 
og ©mforg, tyar Sagen bog eftertyaanben orbnet fig i 
©bereengftemmelfe meb tybab ©folen tyar titfigtet. ©le* 
ningen nieb bisfe ©lebbelelfer er jo fun at gibe be ærebe 
gorætbre æinf om, naar ©ifciplen enten atbeteS tyar 
manglet gtib etter benne tyar bæret utitftræffelig eller anbenbt 
paa en urigtig ©laabc, attfaa at tybe hjemmet en belmecnt 
§jæ(p i at tontrottere bereS ©ørné Slrbeibe. ©et fan 
ofte bære bauffeligt for gorælbrene at bebømme, om bereø 
©ørn tyabe anbenbt tilbørlig gtib, og at opbage, t tybilfe 
Sletninger ben mutigen tyar bæret utitftræffelig; flige Sßinf 
bitte bel berfor bære egnebe tit eftertyaanben at tyjætøe Sagt» 
tagelfen øaa rette Spor.

©et bil tyoS be flefte ©ifciple tyøre til Unbtagetferne, 
at be albeleb iffe tyabe forberebt fig paa bereé Seftier; færtige 
©mftænbigtyeber funne bet en enfett ©ag bebirfe faabant, 
etter en enfett Seftie fan engang blanbt flere btibe glemt 
etter betragtet fom faa let, at ©bertæéning if fe anfeeé for= 
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When. Sangt alminbeligere er bet berimob, at fforbere* 
belfen i bet §ele ^ar bæret flygtig og tanteløs, faa at 
©ifciplen bel, ^fom bet Rebber, ^ar tæft paa fin Seftie, 
men enten faa gobt fom iffe ^ar tært etter be^otbt noget 
af ben eller bog er i l;øi ®rab ufifEer i Ijbab ber juft 
maa forbreS nøiagtigt, og bette fan jo ^ænbeS iffe blot 
naar ©ifciplen iffe ^ar billet gibe fig tilftræffelig Sib meb 
fine Settier, men felb om ^an ^ar fibbet længe ober bem, 
naar Sinbet ^ar bæret fprebt og Santerne iffe beb 2lr= 
beibet ©fte blibe ogfaa SfolenS IBeftræbelfer for i lln= 
berbiténingøtimerne, mibbelbart og umibbelbart, at lære 
®ifciplen ben rette iÜlaabe at lære paa frugte^tofe for 
længere Sib, ibet pan iffe fan tomme bort fra gammel 
æane eller ben tilfpnelabenbe nemmefte iOtaabe, og faa= 
lebeS f. troer, at pan fan lære en ©rammatittettie 
beb blot at blibe beb at læfe ben igjennem, iftebetfor beb 
ftpttebiiS at inbpræge fig og forbinbe be entelte £>ele; 
fRefultatet bliber bet famine, at pan iffe fan ben, felb 
om pan par tæft ben 10 Oange igjennem. Ofte fan 
ogfaa gorberebelfen i en anben §enfeenbe bære utilftræb 
tetig, ibet ©ifciplen iffe par paaagtet Silt pbab ber beb 
en giben Settie er forbret af pant; naar pan faalebeø bet 
fan oberfætte et pam forefat Stptfe i et fremmeb Sprog, 
men iffe fjenber eller par efterfeet ©runbformerne og Wi' 
ningerne af beri foretommenbe Drb, felb naar bet ubtrpt= 
teligt er forlangt, maa 9iefu(tatet atter blibe bet famme, 
at Ijan iffe fan pbab ber er forefat og iffe naaer pbab 
ber juft beroeb ftulbe naaeS; eller naar f. en ©ifcipel 
i en af be labere filaøfer, pbor 9? etff ribningen ffal inb= 
Pbeb iffe beb $jælp af grammatiffe 9tegler men beb at 
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Sørnene ^otbe^ til at fee, pborlebeS be entelte ©rb, ber 
forefomme i be Staffer af ßcefebogen, ber benyttes i bette 
©iemeb, ere ftabebe, maaffee not par øbet fig i at opfatte 
3nbpolbet af bet opgibne ißenfum og tilfrebsftitlenbe tan 
oplæfe eller fremfige bet, mebenS pan bog par manglet 9?o 
og ©tabißpeb til at inbprente fig, poorlebeS be entelte 
©rb ere ftaoebe, blioer ogfaa folgen, at §jemmefliben 
bifer fig utilftræffelig, naar ©tpftet nn paa Stolen ftal 
ftribeS üben Senpttelfe af Sogen.

©fte bil berfor en faaban Wlebbelelfe til hjemmet 
itte blot unberrette om, at SRefultatet er utilfrebSftillenbe, 
at ©ifciplen entelte eller flere ©ange itte par tunnet fine 
Sing, men Særerne bille tillige ftræbe at gibe beftemtere ^aa- 
biiSning af pbab ber i bet (Sntelte fabneS eiter pbori bet 
upelbige Dtefultat efter bereS gormobning eller ©berbebiiS* 
ning par fin ©runb, og ligefom ben berbeb forpaabentlig 
bil tunne bære f^orælbrene en §jælp beb Silfpnet meb 
bereS SørnS gorberebelfe, faalebeS bil ben bel ogfaa unber* 
üben, pbiS ben muligen ffulbe bibne om en minbre rigtig 
©pfattelfe af SarnetS Særen, funne gibe bem Slnlebning 
til at mebbele ©folen ©plpSninger, ber tunne beilebe 
ben til i bet entelte Silfælbe at finbe ©runben til bet 
ofte utilfrebsftillenbe ©orpolb mellem SifciplenS Slrbeibe og 
beté Ubbptte.

©pi ben inbftænbige Slnmobning maae bi rette til 
be ærebe gorælbre, at be i ftørre Ubftræfmng enb pibtil 
bille pbe ob Stebbelelfer om SleberneS Seeren ubenfor 
©folen, og at be bille tøge ©pikninger, ßbor be itte felb 
funne finbe fig tilrette i, ßbab ©folen pnfter og tilfigter, 
eller poor be itte tøle fig iftanb til at bebømme, ^»crbibt 
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be Unbffplbninger, fom ©ørnene jo ofte fremfomme meb, 
ere berettigebe eller iffe.

W?an maa bei puffe paa, og bet fan iffe gjentageS 
for ofte, at bet fun er beb en ftabig æeyelbirfning imellem 
hjemmet og ©folen at ber fan tilbeiebriugeS en ©am« 
birten, ber er til §>etb og SJetfignelfe for ©arnet, og at 
en faaban iUtebpjælp fra hjemmets ©ibe er en abfolut 
nøbbenbig ©etiugelfe, naar ©folen ffal pabe £aab om at 
fnnne løfe fin ©pgabe poø ben (Snfelte. Sfær maae bi 
lægge SJløbrene bette paa fjerte, ba be jo iffe alene ofte 
af meget naturlige ®runbe langt (ettere funne fremfalbe 
og faftpolbe ©arnets fyortroligpeb, men beouben ofte gauffe 
anberlebeS enb gæbrene pabe ßeiligpeb til at iagttage, 
pborlebeø ©arnet i hjemmet ftiller fig til fin Dpgabe, til 
møbenbe ©anffeligpeber og fyriftelfer og fil ©folens ißaa« 
birfning i bct ©nfelte. ©enne fpecielle 2lnmobning rettes 
jo iffe til ©føbrene for at forøge be æanffeligpeber og bet 
Sirbeibe, Dmforgen for hjemmet fan gibe, men for at 
pjælpe og ftøtte bereS ©eftræbelfer; bet bil i be flefte 
©ilfælbe biftnof iffe flaae feil, at en birefte ^enbenbelfe 
til ©folen bil tage meget minbre ©ib enb ber ofte ofreS 
paa llbtalelfer til Ubebfommenbe, og, pbab ber er bet 
ææfentlige, fom ofteft bil pabe langt pelbigere ©irfning 
meb §enfpn tit ben ©efpmring og Utlarpeb, ber betpnger 
©inbet.

©et er jo bel oberpobebet ©ilfælbe i alle ^orpolb i 
Sioet, og iffe minbft i bem, ber pbile paa gjenfibig Sjær* 
ligpeb og ©illib og tilfigte en ©ambirfen, at en aaben 
Ubtalelfe og en belbillig Smøbefommen bebarer for mange 
(DiiSforftaaelfer og ©rpberier. ©et Slnfbar, gorpolbet til 



9

^Børnene paalægger faabel hjemmet fom ©foten, gjør bei 
berfor til en fælle« alvorlig ißligt at forebygge, at itfe 
gorfængeligpeb og Sgenfjærligpeb ffal luffe fjertet og 
Wiunben og pinbre en aaben og belbillig gorftaaelfe, ber 
fan pæbe mulige Tli«forftaaelfer, inben bet Miser for 
filbe; tpi æarnet er fun baarligt tjent meb, at ben (ob= 
prifte ©ambirfen imellem hjemmet og ©folen fun er et 
fmuft og listigt ©rømmebillebe, bet trænger til at ben 
bliser en belfignet æirfeligpeb.

Dm opiiraßtnöe Skole.

33i pabe ofte brugt bet forte Ubtrpf: „ben opbragenbe 
©fole'1 og berocb betegnet W?aalet, »i efterftræbe, og ben 
pæbagogiffe ©rfjenbelfe, bi føge at gjøre til DJfaaleftof 
for bor praftiffe ©folegjeruing. ©a ogfaa bette llb= 
trpf, faabel offentlig fom prisat, ftærft er angrebet i ben 
i længere ©ib førte gorpanbling om ©folefpørgémaal, og 
muligbii« nogle gorælbre berbeb funne bære bierne 
tbiblraabige og ufifre i bere« ©om, faa pabe bi beri 
funbet änlebning til at ubtale o« noget nærmere om bette 
^Punft.

Ubtrpffet pabe bi optaget efter afbøbe iProfe«for gr. 
Sange, ber i fine gorelæéninger og i fit ©frift „Siset og 
©folen" ubførlig par forflaret og begrænbfet ben op= 
bragcube ©fole« DJfaal og bibler og tillige eftersiift ben« 
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Serettigelfe og IBetpbning. æar Salen per tun om, pooroibt 
Ubtrptfet oar mere eKer minbre Ijelbigt oalgt, faa oar @nig« 
peben jo let at tiloeiebringe og fjorpanblingerne iffe af fpn» 
berlig æetpbning, men Sagen ftißer fig ganffe anber* 
lebeS, naar Ubtrptfet angribes for bet beroeb betegnebe 
SnbpolbS Sfplb, naar Sbeen om ben opbragenbe Stole 
forbanfteS og SBeftræbelfer, ber pace til gormaal faa 
gobt fom muligt at gjennemfore ben, opfatte« feil 
og ftiHeS i en falft og oilblebenbe SelpSning. ©ette par 
i ben forte Stoleftrib oæret Silfælbet i faa ppi ®rab, at 
man ofte frifteS til at toiole om, at Angriberne pabe pabt 
Stunber og ßpft til at gjore fig befjenbte meb bet, be 
forfafte. Som ofteft ftilleS ber et felolaoet SSrængebillebe 
op, fom uaturligbiis Sngen oil forfbare, og fom bet jo er 
let at flaae fig til fibber paa. æt bille iffe polemift 
folge alle be llbtalelfer, ber ere fremfomne i benne iltets 
ning, bi agte tun at berore nogle af bem, ber funne gioe 
ßeiligpeb til i nogle forte Sræf at opfrifte ©runbtanfen 
for ben opbragenbe Stole, faalebeS fom ben forefbæber 
oS, og at ubtale oS om SJluligpeben af at gioe benne 
©runbtanfe praftiff æetpbning.

@n ftor ©eel af be SIngreb, ben opbragenbe 
Stole par bæret ubfat for, par ligefrem fin ®runb 
i, at begrebet opfattes eenfibig. ©et rette fplbige 
æegreb om ben opbragenbe Stole fan tun binbeS, 
naar Stolen betragtes i fin §eelpcb og Sllminbelig» 
peb, omfatteube faabel ©renge» fom æigeftoler af alle 
@raber, ligefra §attigffoleii, meb bet minbfte apparat, 
til ßatiuffolcn, meb bet ftorfte Apparat, altfaa ogfaa alle 
SllberStrin, fra bet 6te til bet 18be eller 19bc 2lar.
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Sitte biøfe ©toler ^ave et naturligt fælled Snbemaal, 
be ftulle aöe være opbragenbe o: be ffutle igjennem ©rbet, 
faabel bet munbtlige font trpfte, og igjennem bugten føge 
at paavirfe (Sleben faalebeS, at ^an (^un) gengiver fig 
meb&?ft,?Ilvor og ©roffab til fin ©jerning, ftræbe at frem» 
falbe en ^armoniff UbBifling af alle ©jæleevner, faa at iffe 
alene Srfjenbelfen og et fornuftigt ©mbømme væffeé reb 
bearbeibelfen og Silegnelfen af Særeftoffet, men ogfaa til» 
lige billien ft^rfeS og ©em^ttet befrugtes, og Sleven 
bliver iftanb til meb ©elvfritif at arbeibe paa fin vibere 
©elvopbragelfe og paa at tilegne fig og gjennemføre en 
ibeel CioSanffuelfe.

Sn ifoleret betragtning af en enf'elt Sirt af ©foler 
eller af et vift SllberStriu giver itfe bet fplbige og flare 
begreb, bilbe man faalebeø fun fafte blitfet paa be 
øverfte Slaéfer i en Satinftote meb §enfpn til bet angivne 
Bormaal, og uben vibere overføre bet Äarafteriftiffe i 
Bor^olbet ber ogfaa paa be øvrige ^laéfer og paa anbre SIrter 
af ©foler, faa ubfætter man fig let for en eeufibig ©p» 
fattelfe, ber negter berettigelfen af ben opbragenbe ©fole 
og fætter fig imob be Borbringer, ber ftilteS i bfebfør af en 
betragtning af tyele UnberviiSningöoirffom^eben.

©er er og maa jo være Borffjel paa ben blaabe, 
paa ^vilfen Sleven paavirfeø paa be førfte og fibfte ©rin 
af fin ©foletib. ©a benne Borffjel vifer fig tpbeligft ub» 
præget i Satinffoler, ber l;ave børn fra bet 6te til bet 
18be og 19be Siar, faalebeé fom ©ilfælbet er tyer reb 
©folen, faa tillabe vi oø i alminbelige ©ræf at antpbe, 
I/Vorlebeé vi opfatte benne Borffjel imellem be lavefte og 



12

Riefte SlaSfer, ibet oi iporigt ^enbife til fuplerenbe Ub* 
taleifer i tibligere ^efter.

hebens Siebente paa be labere ©rin bæfentligen 
beetles ag paaoirleS beb bet munbtlige Orb, ligefom leber 
i cg af bet, ßcereren perfonligen ^ar og mebbeler bem, 
faa at bereS Bib cg ææren l;ar fine bpbe Slpbber i cg er 
afhængig og betinget af ScererenS Sib og ææren, og me* 
bens be enbnu beb Autoriteten og ^ele bet perfonlige Qor* 
^olb og ©folens Drben lebeS til Agtpaagiven^eb, ®lib og 
gebe Sæber, faa er ber en meget tjenbelig naturlig og 
tilfigtet ^orffjel paa be ßberfte ©rin. ©et unge Wien» 
neffe, ber jo beb Ubgangen af Stolen ftulbe ^abe faaet 
Sone til felbftcenbig at benytte be forljaanbenbærenbe rige 
SUibler til fin bibere intelleftuelle Ubbifling i alminbelig 
og fpeciel Sletning og tillige til unber eget Alt* og ©il* 
fbar at arbeibe paa fitt ©elbopbragelfe, paabirfeS jo i be 
fibfte Aar af fin ©foletib i langt leiere ®rab enb tib* 
ligere af bet tratte ©rb og af be Sbeer og goreftillinger, 
ber inbcbolbeö i bette; §liben og ©roflabcn ftilleS bæ* 
fentlig unber QbeerneS og ben baagnebe ©ambittigpebS 
£>errebømnte. Siebens Bio og ææren tager mere og 
mere en felbftcenbig Sletning, langt mere uafhængig af 
Bærerens Sienbommeligpeb og ©pfattelfeSmaabe. Sit per* 
fonlig SfiftenS læmper nu, faabel i intelleftuel fom fæbe* 
lig §ettfeenbe, efter fin ©elbftambigljeb og QrUjeb. Sleben 
bil iffe ab ©mbeie fores til SJlaalet, iffe længere brille 
af en AnbenS $>aanb, tjau bil meb egen §aanb bfe 
af be Ober, ber ogfaa ^abe gibet ^anS Særere Steering 
og Sitbpolb.

Cm enb bisfe æeftræbelfer enbnu ofte fremtræbe lei* 
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tet og forgjæbeø fuge efter en paøfenbe Som, ere be na» 
turlige og berettigebe. ©e maa anerfjenbeø og fremtyjælpeø 
paa bette ©rtn af Ubbiflingen, mebenø tibligere, uberet» 
tigebe Sotfog i beune Sletning maae betragtes og meb oar» 
fom £aanb beraubtes font ©ræetø for tiblig fatte 
©ibegrene, fom (Gartneren bortffærer, for at Stammen 
fan binbe i ©ttyrfe til at fætte en fraftig grone og 
bære lebenbe ©lomfter og gobe Stugfer. ©folens æirf» 
fomtyeb inbffræufer fig paa be boerfte ©rin bæfentligeu til 
at beftemme, tybab ber ffal læfeS, og at lebe til og fon» 
troliere en rigtig og f^tbig Sorftaaelfe og lebenbe og be» 
frugtenbe Dpfattelfe og ©tlegnelfe af betSæfte, altib meb 
S n be m aalet for 0 i e t.

©et perfonlige Sortyolb er mere fom imellem en ælbre 
og tyngre ©en, ber i SæCoSffab betragte og forbtybe fig i 
ftore æiefteroærfer, og tybor ben fibres btybere 
3ntereéfe og mobnere Sorftaaelfe leber ben g)ugre til 
at opfatte og blibe befrugtet af DJlefterenø Sbeer, Sin» 
ffuelfer og Soreftillinger og at faae Sie for og ^erre» 
bomme ober ben eienbommelige SJtaabe og ftore og for» 
ffjellige Sormrigbom, i tybilfen menneffelig ©iiøbom, gløgt 
og Snbfigt fremtræber i be forffjellige ©ibeuffaber, ber tyer 
ere ©jenftanb for Unberbiiøningen.

©isfe Slnttybninger turbe bære tilftræffelige til at bife, 
at ben opbragenbe ©foleé Somaal, Snbtyolb og ©eftræ» 
belfer fun funne opfattes og burbereø rigtigt beb en 
^Betragtning af alle UnberbiiSningötrin, og at bet forft 
berbeb bliver muligt at opbage bet Sentrum, omfring 
tybilfet be forffjellige Slrter af ©foler banne ligefom con» 
centriffe grebfe, ftørre eller minbre, efter bereS ftørre efter 
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minbre Separat af ©annelfe«mibler. @n ubeluffenbe 
Setragtning af be Oberfte ®la«fer i en Satinffole bil faare 
let føre til ufulbftænbig ©Jpfattelfe og eenfibig Surbering 
af „ben opbragenbe ©fole" og bære ubfat for at tillægge 
en if oteret intellektuel fUlobentjeb faabel ^o« (Sleben font 
^o« bæreren altfor ftort æærb. ©en blotte faglærer 
og gagmanben ober^obebet bil bære ftærft ubfat for ben 
gare at fætte en ifoleret ©ibe af etter et enfelt ©rin og 
©tabium i Sarnets Ubbifling fom bet Snbemaal, i fybiS 
S eldning Sarneté $ele ©fotebei lægge«.

®an faalebeS tun en nbie Setragtning af alle 9Ilber«= 
trin og alle SIrier af ©foler fore til en rigtig og f^Ibig 
©pfattetfe af Segrebet, faa folger jo ligefrem ^eraf, 
at bet, ben opbragenbe ©fole bil, maa bebrøre ^bert en= 
felt Sarn, ^ber enfelt ©fole.

©g ba bet, ben opbragenbe ©fole tilfigter paa be 
enfelte ©rin og fætter fom fit Snbemaal, formeentlig er 
begrunbet i og gibet meb Sarnet« 9?atur og Seftemmelfe, 
altfaa if fe fan foranbre«, iffe fan fætte« liiere eller tabere 
efter ben Snfelte« Spft etter Se^ag, og ba alle ben op= 
bragenbe ©fole« Seftræbelfer formeentlig fun titfigte, 
for ben« Sebfommenbe og i Slebfor af be Slibler, ben $ar 
til fin fRaabigbeb, paa bebfte Wlaabe at titfreb«fti(le Sar= 
net« naturlige ©rang og 9?et, faa folger jo beraf, at en* 
tyber ©fole bor ftræbe efter at bære en opbragenbe ©fole.

©er er altfaa efter bor ©pfattelfe iffe gibet nogen 
@runb til gorargetfe, naar ben enfette ©fote bebf'jenber 
fig netop bette fom gormaal for fine Seftræbelfer, og 
berbeb tillige angiber bet ©tanbpunft og ben Slaaleftof, 
ber bor anoenbe« oeb Sebommelfen af ben« Seeren og 
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©irfen. ®un beb at efterbife, at ben opbragenbe ©foie 
tager feil af ©arnets ©atur, ©eftemmelfe, ©rang og ©et, 
fan ben enfelte ©fole, ber par bette formaal, angribes i 
fin Oiøb; Silt, pbab ber fun gaaer ub paa at bife oberfete 
©anffeligpeber eller ©fangier i prattifte ©eftræbelfer for 
tilnærmelfeSbiiS at realifere 3been, bil jo ligefrem 
tjene til at anbife ©eftræbelferne bebre ©eie og gibe 
bem np ©æring, ftørre Sraft og ffarpere «Spore.

©et bære oS tillabt enbnu at paapege en enfelt 
Snbbenbing, ber efter bor formening ene er begrunbet 
i en eenfibig og feilagtig ©pfattelfe af „ben opbragenbe 
Stole"; en ©etragtning af flige (Snfeltpeber fan jo unber= 
tiben, fom et mere fonfret Stempel, fafte et flarere 8pS 
ober Sjenftanben enb en alminbelig Ubbifling.

@n fortfat ©etragtning bil jo (et gjøre bet inblpfenbe, 
at mebenS ben opbragenbe Stole paa ben ene Sibe meb 
fit formaal og i fin ©irfemaabe beftemt abffiller fig fra 
fagftolen, faa træber ben paa ben anben Sibe i et nært 
og inberligt Slægtffabsforpolb til hjemmet, ibet ben par 
(Snbemaal fælles meb bet. Dg bet er netop ben 
fibfte Dmftænbigpeb, ber par gibet megen Slnlebning til 
©lisforftaaelfe og fremfalbt en birffom 2Igitation i mob= 
fat ©etning.

2lt hjemmet ftal bære opbragenbe og at Dpbragelfen 
er bets ßnbemaal, bcrom er ber jo ingen ©bibi; bet 
forargelige og for hjemmet ©ærgaaenbe ftulbe ligge i, 
at ©ørneffolen betegner fit ©nbemaal meb ben famme 
formel, ©ette betegnes fom et Snbgreb i hjemmets 
©et, fom en uberettiget ©rapis, imob pbilfen ber paa bet 
ftærfefte maa abbareS.
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©et er fanbt, ^jentmet ftal oære opbragenbe, bet er 
fanbt, at ©pbragelfen er hjemmets 9?et og ^ligt og at 
hjemmet ^ar bet enbetige Slnfoar for, ^oorlebeg benne 
©pgaoe løfeS, forbi hjemmet ene l;ar SH^nbig^eb til at 
beftemme, i $vab Retning og paa ^oab ©laabe ©pbra® 
gelfen ftal »irfe. ©i finbe ingen, ©rb for ftærfe, naar 
man berßeb tilfigter at eftervife bet Slnfbar og ben gorpligtelfe, 
hjemmet ^ar i faa ^enfeenbe, og bet ril niftnof oære 
oanffeligt i Ubtalelfer om benne ©jenftanb at eftcroife 
Sloget, ber peger i mobfat Retning. Slien jo mere 
leoenbe hjemmet erfjenber fine ^orpligtelfer og foler 
©ægten af fit2lnfoar, beninere oil bctogfaa nære bet Ønffe 
at funne opfplbe be bet paaljoilenbe fyorpligtelfer og fpl» 
beftgjøre bet alvorlige Slnfoar. ©et er jo faa natur» 
ligt, at hjemmet meb ftørre og ftørre 2lloor føger at flare 
fig faaoel ©pgaoeiiö Snbljolb fom Omfanget af be 
SItibler, ber ere nøboenbige til benø Søgning, og at 
bet i SJlebfør beraf lægger en ©lan for Opbragelfen. 
Slien naar en fortfat Unberføgelfe nu girer bet 9iefultat, 
at bet iffe er iftanb til meb be Sliibler, ber ftaae 
til beté Dtaabigljeb, ene at- løfe Opgaoeu i bet Omfang, 
fom bet tilfigter, ffulbe bet faa oære bet formeent 
at føge ben §jælp og IDlebbirfning, fom bet føler Sprang 
til? ©er gjøreg jo iffe 3nbfigelfe imob, at bet oæl» 
ger en ©uoeruante etter £muglærer eller at bet feuber ©ørnene 
i efole eller fætter bem i eu Opbragctfeganftatt, ber gjøreg 
fun 3ubfige(fe imob, at ben @fole, bet oælger, ffal 
oære og oirfe opbrageitbe. Saaoibt oi Ijaoe fulgt 
gorljanblingerue, ere imiblertib fligeSnbfigclfer imob ®folenS 
opbragenbe æirffom^eb og (gnbemaal fun fremfatte af
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DJlænb, IjbU SSirffom^eb nøie er fnattet til Stolen, »i 
Ijabe itte truffet nogen gaber eller Wiober, ber Ijabe fun= 
bet bet anftøbeligt og nærgaaenbe, at ogfaa Stolen paa 
bebfte SDlaabe føger at birfe opbragenbe.

©et bribe jo ogfaa bære en uløfelig 2)lobfigelfe, om 
hjemmet foger en SDiebljjælp til Opbragelfenö gremme og bog 
fritager benne §jælp for gorpligtelfe til at birfe opbragenbe, 
ja enbog nægter ben Diet bertil. ©et ligefrem Naturlige 
er bog bel, at ben §jælp, ber føgeé af hjemmet, ogfaa 
birfer til famme 3)iaal.

©erfom hjemmet faae Dpbragelfenb (Snbemaal i og 
arbeibebe l;en paa, at ben Unge ertjenbte Sr^berbelfen af 
en ^øi Stilling eller anbre timelige ©ober fom fit Sibö 
l^iefte gormaal, og i DOiebfør beraf føgte at fremfalbe 
en oberbeienbe Sjærligljeb til og Dlttraa efter bi$fe ©ober 
og at ubbanne @bnen til tløgtigen at opbage, beregne og 
benytte Sonjuntturerne og nabnligen at ubfinbe, IjborlebeS 
ben menneftelige Sfrøbelig^eb letteft lan oberlifteé og 
gjpreg ftattepligtig, faa bilbe bet bog bære befpnberligt, 
naar bet alligebel fenbte ©ørnene i Stoler, ^biø Særbom 
og ©ugt birfebe i mobfat Dietning. Sonfetbenfen ^eraf 
er jo faa aabenlpS, at bet maa anfeeS for ober= 
fløbigt nærmere at paabife ben. ©e paa bette ißunft 
reifte Snbfigelfer imob, at Stolen bebtjenber fig at bære 
opbragenbe, tunne umuligen tages efter bereS Drblpb og 
nærmefte tokening, og bet faa meget minbre, fom Dille, 
^bib Ubtalelfer ere tomue til bor Sunbftab, bog atter ^abe 
gibet meb ben benftre §aanb, ^bab be i gorbeien ^abe taget 
meb ben l^øire, fom ofteft bel uben at ben ene agter paa, Ijbab 
beit anben gjør. ©et er 08 enbnu eu ©aabe, ^bab ber 

2 
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fan paße gißet Slnlebning til bisfe ingreb. Sager 
ben opbragenbe Stele muligen neget fra hjemmet, 
faa at bette efterpaanben affræfteé og gjøreS ubpg= 
tigt til at eirte opbragenbe i SDtebfer af fine færlige 
Wlibler? æeb ©efßarelfen af bette SpørgSmaal ber man 
jo bel puffe paa, poor ßcefentlig forffjellige be 3)libler, 
fom hjemmet anoenber i DpbragelfcnS Sjenefte, ere fra 
bem, fom Stolen bruger. Wcebenø Stolen ßcefentlig er 
penoiift til Orbet og Sugten, par hjemmet jo Syemptet« 
ftcerfe W^agt, ben I;ele ^uuSltge Drben, gamilielioet og be 
forffjellige fociale gorljolb til fin Slaabigpeb. IWebenS 
Spngbepunftet for Stolen ligger i Drbet og Sugten, ligger 
hjemmets i SjemplctS DJtagt, unberftøttet af ben naturlige 
fijcerligpeb imellem ©ørn og gorælbre. æi paße albrig 
feet Ubtalelfer fra ben opbragenbe SfoleP Sibe, ber gaae 
nb paa at foranbre bette naturlige ^orpolb, og pßorßeb 
ber fan bære lagt en SenbenS for Sagen til at agere 
§jem og oßertage hjemmets $oero, eller at ben par fagt 
til hjemmet: Senb 3 tun (SberS ©ørn til oS, faa er bet 
£ele tiåret, baabe meb UnberßiiSningen og meb £pbra= 
gelfeu, faa funne 3 gjerne lægge ^ænberne i Sfjøbet. 
©et ßitbe bog oære ganffe befpuberligt og fortjente oiftnof 
ftært ©abel, naar Stolen foruben fit aflerebe meget bau» 
ffelige §ßerß, enbnu git ub paa at faae fig ooerbraget 
pligter, fom ben jo meget gobt ßibfte, at ben iffe funbe 
opfplbe. ßn ganffe anben Sag er bet, naar Unberføgelfen 
gaaer ub paa, om Stolerne i bet §ele taget lægge for 
meget ©eflag paa ©ørnenes Sib ogfaa ubenfor Sfoletiben, 
faa at gamilielißet og bctS ißaaßirfning foætfeS. W?en 
iMnfer i benne Retning, ber meb flette ftulle træffe ben 
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opbragenbe Stole, title jo ilte ramme 3been og ffor« 
maalet, men fun Sltangler i be prattiffe IBeftræbelfer.

^abe bi faalebeS fom uberettigebemaatte afbifebeSlngreb, 
ber gjøreg paa felbe Sbeen om ben opbragenbe «Stole, 
faa gibeg ber berimob ©bibl og Qnbfigelfer, bi maae til« 
lægge ftor æægt, ilte alene forbi be ßpppig næreg og 
fremfætteg ogfaa af gorælbre, men forbi be berøre en 
Sibe, Ijbor bet er letteft at tætte Sbibl IjoS Slubre.

IDfebenS man nemlig maaffee iffe bil inbtenbe noget 
mob Sbeeng Sanb^eb i og for fig, beng t^eoretifte S3e« 
rettigelfe, bet ftjønne og ønffelige 2Raal, ben peger ßen 
paa, mener man bog, at bet tun er en behagelig ©røm, 
Sfolemænb og gorælbre fuuite ßabe fammen, ßboraf ber 
iffe til tunne benteg prattiffe 9tefultater, men fom er 
magtesløs ligeoberfor gbxßolbene. ©ette er unægtelig et 
ißnntt af ftørfte Setpbniug for oö og ßber ben, ber 
arbeiber i famme DJlaalS Sjenefte; ^ar man fat Silt inb 
paa Sroen om Sbeeng ®jennemførlig^eb, er man ubfat 
for at tabe Sllt, naar benne meb §øie benægteS.

SpørgSmaalet er altfaa, om ^trælbre birfelig, fom 
gor^olbene ere, meb Siimeligljeb funne bente en birffom 
og telfommen SOtebbirfning af Stolen i ©pbragelfenS 
Sjenefte. Stal ©baret gibeg iffe fra et tßeoretiff og ibealt, 
men fra et praftiff Stanbpunft, ub af ben rene, nøgne 
æirfelig^eb, faa bil bet biftnof til forffjeHige Sliber Ipbe 
noget forffjelligt. ©pgabenS Søgning er jo i mange Sil« 
fælbe faa banffelig, ben menneffelige 5Qati.tr faa ffrøbelig, 
at bet bel iffe er faa befpnberligt, om ber i Sfolelibet 
gibeg mange Slnlebninger og fortere og længere ißeriober, 
^bor ben ßnfelte betageS af gorfagtßeb og Sbibl, og ßbor 
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ffriftelfeu til et 5Rei tommer til at ligge ®u nær. ©og 
bet er oel itte alene Sfolemænb, ber ere nbfatte for flige 
Slnfægtelfer og ©bibi, ogfaa fambittigpebSfulbe gorælbre 
pabe oel mange ©tmer, i pbilfe ©roen foigtcr, og poor be 
foruroliges af ©biol om bet er gioet bem at neblægge 
Sæben og fremfalbe Spiren pos bereé Søru faalebeS, at 
ber fan Dentes SbigpebenS Sio; be fanbe oel ogfaa tibt, 
at bet iffe er gioet SDienneffet at bære 3been, men at bet 
er 3been og ©roen paa ben, ber bærer Stenneffet.

©il anbre ©iber er Situationen igjen ganffe anber* 
lebeS, naar ©roen atter faaer fit fulbe Sio, opreifer Wlobet, 
oæfferSpften og ftprfer kraften. ©a tager man atter meb 
freibigt §aab fat paa Slrbeibet i ben fafte ©oerbebiiSning, 
at bet fan og oil pjælpe, naar man for Siloer føger ben 
rette æei, og iffe trættes af be æanfteligpeber, man møber. 
©g bermeb er ogfaa gioet ben førfte og bæfentlige ®etin= 
gelfe for, at SpørgSmaalet, om ber tør benteS nogen fpn= 
berlig §jælp for hjemmet af ben opbragenbe SfoleS 
praftiffe Seftræbelfer ftal funne befoareSbefræftenbe: en oeb 
©roen paa 3 been fremfalbt og oebtigepolbt 
©arme og Sraft. §oem ber fim galtst pengiber fig 
til 3been, ligefom for at prøoe, om ben er fanb, om ber 
maaffee bog ftulbe oære noget i bet, ber er talt faa meget 
om, og fom berfor mangler ben Segeiftring og ®raft, 
fom ene en faft ©oerbeoiiøning og Sjærligpeb til Sagen 
tan gibe, pan oil blioe ffuffet og iffe ubrette iJloget i 
benne IRetning. Sun oeb at gioe fig peel pen, lebe i og 
meb fin fjerning, fan ben ^raft biubeS, for poilfen bet 
barnlige Sinb bøier fig, fun berbeb fan bet SpS tænbeS, 
ber ftabigt oifer oS, itte blot om bi ubborteS gaae ben 
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rette æei, men om ot gaae benne æei i ben rette Slanb. 
2lt en faft og inberlig ©berbebiiSning birfelig fan frem* 
bringe flige SSirfninger, fan bære og opløfte paa faa bib* 
unberfig en Waabe, berom fan bet iffe hjælpe at bifpu» 
tere, bet er Sloget, ber maa erfareS. ©et er bet Sftpftiffe 
beb SpørgSmaalet og fiffige bet, fiborbeb Sagen paa ben 
ene Sibe letteS, paa ben anben gjøreS banffefig, ^borbeb 
ben oinber ©ilpængere og ‘Dlobftanbere, baabe opliber og 
opirrer. ©et fan nu engang iffe bære anberlebeS, per 
giøeø fun et Suten—SHer.

lebens nu maaffee Snbfigelferne paa bette ißunft 
bife fig imøbefommenbe, og man billig inbrøramer, at 
bette fan bære fanbt for Snfelte og nabnlig for gor* 
ælbre, ber i bereS naturlige ßjærligpeb tif dornene pabe 
en for en flig ©pfattelfe gunftig æetiugelfe, faa trænger 
ben ©bibi fig befto ftærfere frem, om bet bil bære ran* 
ligt for be Snfelte, bor i ftørre Omfang, i en fulbftænbig 
organiferet Sfole, bille prøbe paa at gjennemføre Sbeen 

, om ben opbragenbe ©fole, at finbe fBlebarbeibere af 
famme OberbebiiSning og Oro, og bet i et faabant Om* 
fang, fom en ©fole par ©rang til. ^aar alene benne 
Sfole parærug for penbeb 40 SRebarbeibere, faa er bet bel iffe 
faa befpnberligt, at ©biblen fpørger, om bet er muligt at 
faae Samftemning og Senpeb tilbeiebragt i en faa ftor 
S reb§. 3 enpber ftørre Organisme, bære fig ®abrtf eller 
kontor, femmer bet jo faa meget an paa ben SnfelteS 
©ueligpeb og ^aalibeligpeb; ftøber man allerebe per ofte 
paa ftore æanffeligpcber, pbormeget mere raaa bet ba 
iffe bære ©ilfælbet i en Sfole, poor IDlaterialet iffe faa* 
lebeS fan gibeS i fpænberne, Slrbeibet iffe fan famraen* 
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føieå af 2lnbre efter en fremlagt Stegning reb ^)jælp af 
Sßaöfer og ßineal, feller iffe fan burbereö efter Diegierne 
for Oorbarbeibe eller en anben uboorteb SJiaaleftot. 
(5n ©fole far jo abfolut Strang til DJtebarbeibere, ber fabe 
iöebibftfeb om ben Dpgabe, ber ftal løfeå, og om ben 
W?aabe, fborpaa ben enfelte ©jenftanb og ben (Snfelteå 
©jerning oberfobebet ffal mebbirte hertil. ^oruben en 
btø intelleftuel og fæbelig 2)?obenfeb og Sjærligfeb til 
®0rn oberfobebet, ubforbreå ber jo tillige en iffe ringe 
©rab af Segaoelfe til at forftaae ben barnlige Diatur og 
(Sone til at funne opfatte og beferfte ^fænomenerne i 
©»rneoerbenen. ©er ubforbreå altfaa foruben Sunbffaber, 
ber iffe opblæfe, og en Sjærligfeb, ber opbygger, tillige 
en pæbagogiff æegaoelfe og gorberebelfe, naar ben Snfelte 
paa eget Slnfoar ffal tunne beeltage i Dpgareuå gøåning 
og ben opbragenbe ©fole fflbigt og meb ©ifferfeb ffal 
naae fit 3)laa(.

SDien jo ftørre be gorbringcr ere, ber uafoifelig maae 
ftilleå, befto ftørre blibe ogfaa æanffeligfeberne og bermeb , 
©biblen, om biefe gorbringer funne tilfrebåftilfeå efter 
©folenå S3efob. 33i tilftaae aabent, at fer berøreå netop 
^jobebpunftet for ben praftifte ©jerning, fom giber be flefte 
og ftørfte æanffeligf eber; fer fan man iffe frafjcnbe ben 
©Oibl, ber ofte ubtaleb af gorælbre, ©runb og Serettigelfe. 
25i anfee bet herfor for ror Sßligt for Sagend ©fflb 
ligefrem at ubtale oå om bette Sßunft.

Safter man Glittet paa ©amfunbbforf olbene og fær= 
lig paa ben Srebå, en ©fole er fenriift til, naar ben føger 
2Jiebarbeibere, faa bil man fnart erfjenbe, at æilfaarene 



23

iffe ere ^etbige, og at ben ^erffenbe Sibgaanb, ber altib 
rit gjøre fin ftærfe Wtagt gjælbenbe ^og SQlagfen, iffe er 
faa gnnftig for en llbbifling i be ooenfor paapegebe Diet* 
ninger, fom bet funbe ønffeg. (Sr bet allerebe banffetigt, 
at finbe bem, ber meb Sllbor og firaft ftræbe efter og Ijabe 
naaet en høiere intelleftuel og fæbelig SDloben^cb og bertil 
ere i SJefibbelfe af en naturlig ©egabelfe til Særerbirffom* 
^eben, faa bit bet enbnu bære langt banffeligere at træffe 
paa DJcænb, ber Ijabe anfeet en færlig pæbagogiff gerbe* 
rebelfe for en nøbbenbig Söetingelfe for en begpnbenbe 
8ærerbirffoml}eb. Silbnbet om at übertage Samer gjøreg 
fom ofteft üben Tarife om, at ber ubforbreg mere og anbet 
enb at bære en flinf ©tubent eller Sanbibat; ©folen maa 
fom ofteft gjøre Slffalb paa en pæbagogiff gorberebelfe og 
ubbiflet Sebibft^eb og bære fornøiet, naar ber mebbringeg 
DJlobtageligljeb for be Erfaringer og ißaabirfninger, ©folen 
fan pbe, og æillie til meb Silber og ©elbfritif og meb et 
aabent og u^ilbet Sie for møbenbe fænomener at arbeibe 
paa at afhjælpe be ftebfinbenbe Sflangler, ©ette er ben 
nøgne, om enb ingenlunbe glæbelige ©anb^eb; at finbe 
Unbtagelfer i benne Dietning maa betragteg fom et fær* 
ligt ipelb.

©en I) er næbnte ©mftænbig^eb maa natnrligbiig itb= 
øoe en ugunftig Snbflpbelfe paa en ©foleg ææren og 23ir* 
fen, og er biftnof Slarfag i, at ber ofte iffe er et fanbt 
jttßibgfor^olb imellem hjemmet og ©folen. En nøiagtig 
Unberføgelfeaf befibfteSiarg ©trib og gorljanblingom ©fole* 
fagen, i ^bilfen jo ogfaa mange agtbærbige og Rumäne 
2)iænb ubenfor ©folen ^abe beeltaget, bilbe maaffee nof 
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bife, at (Srunben til ben (tærte ©Hgftemning, ber par 
ptret fig, itte faameget Dit »ære at føge i Tangier beb Unber* 
biigninggplanen eller lærebøgerne, font i be Tangier, ber 
ifølge ben paapegebe ©mftænbigpeb tnaa fporeg i al Unber* 
viigning, pbab enten ben gives af $uuglærere eller i 
ftørre eller minbre private eller fongetige (Stoler. S faa 
^enfeenbe fan ber tun være Sale [om en ©rabgforffjel. 
©en ofte omtalte og fra forftjellige Siber belüfte Doers 
lægfelfe af ©leverne vil faalebeS viftnot, pbor ben birfelig 
finbeé og itte er et Softer af ©løbagtigpeben, ofte finbeg 
bæfentlig at pabe fin ®runb i, at Slrbeibet itte paa be 
forftjellige Driit tilbørlig forberebeg og forbeleg fra 8æ* 
rereng Sibe. 9?aar Særeren itte alene felv er Sperre over 
Stoffet, men ogfaa er iftanb til at orbne bet efter Sies 
verneg Stanbpuntt og gorubfætninger, og til meb 8pft, 
Starpeb og tilftrættelig Sraft at bepanble bet faa* 
lebeg, at bet paa en forftaubig og felvvirtfom Wlaabe 
opfatteg og tilegneg af ©leverne, og pan berpog føget 
at tomme til SBigpeb om, at ben enfelte Sleb igjenuem 
Unberbiigningen virfelig er fat iftanb til meb be til pang 
Otaabigpeb værenbe^jælpemibler felvftænbig og uben £>jælp 
at ubføre fit Slrbeibe, faa ville Slagerne over ©verlægfelfe 
not for ftørfte ©elen forftumme. gvrælbre pave fom vfteft 
itte noget imob, at ©ørnene pave ^jemmearbeibe, ber 
fræber glib og felv af og til alvorlig Slnftrengelfe, naar 
be tun ubføre bet meb ßpft og noget ^errebømme ober 
Stoffet; ©ligftemningen tommer førft, naar gliben og 
Slnftrengelfen ibelig bifer fig golb, naar ©arnet pverfen 
veeb ub eller inb og ftabig fpilber Diben meb famlenbe 
og til 3ntet førenbe gorføg, ber fom ofteft enbe meb inb* 
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ftænbig Slnmobmng om £jælp. Om ogfaa felo ben meeft 
fulbenbte UnbertonSning og pæbagogiffe Sunft ilte toti 
fmine forebygge alle flige ©ilfælbe — tpi hjemmets 3nb* 
polb, ©rben og pele ^or^otb til ©arnet par i faa §en* 
feenbe jo en ftærf pemmenbe eller fremmenbe Snbflpbelfe 
— faa toil bet bog rteppe funne nægtes, at bett anførte 
ælangel toeb UnberbiiSntngenS ^SrajciS er ©fplb t en ftor 
©eet af ben ©lisftemning, ber par ptret fig. Sit be til* 
figtebe goranbringer i UnberbitSntngSplanen paa nogen 
mærfelig SJlaabe ffttlbe funne læge ©rubbet imellem hjem
met og ©folen, funne tot iffe troe, og fragte for, at bet 
§aab, ber bpggeS berpaa, toil enbe meb en ni; ©fuffelfe, 
faalænge ©eftræbelfen iffe tillige gaaer ub paa at frem* 
hjælpe bet pæbagogiffe Wloment i UnberbiiSningen. ®aa* 
længe ber felb pos ppilologiffe Sanbibater, ber bog meb 
$enfpn til bereS Sibsoirffompeb i Steglen ere penbifte til 
©folen og ber fortrinSbiiS patoe Slbgang til be øoerfte 
hofter font ©»erlærere og Steftorcr, i Sllminbeligpeb maa 
gjøreS Slffalb paa pæbagogiff gorbannelfe til bereS ®jer* 
nittg, fom bog finbeS poS Sltebicinerne til bereS ®jerning, 
tør man bel neppe bente gunftigere gorpotb i bet §ele 
taget, naar man føger Særere.

Slien ber er enbnu een ©ibe af ©agen, bi iffe funne 
labe uomtalt, naar be ærebe ^orælbre ffulte faae et nogen* 
lebeS flart ©egreb om be ©anffeligpeber, en ©fole par 
at fæmpe meb. ©a bet iffe ftaacr i ben pribate ©foles 
©lagt toårigt at fuptte alle be kræfter til fig, ben par 
©rug for, faa fan ben i mange ©ilfælbe fttn gjøre Steg* 
ning paa fortbarig ©lebtoirfning. ©et »il berfor iffe faa 
fjelbent pcettbeS, at en Særer føger en faft Slnfættelfe eller 
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folger et anbet specielt ßibSwaal, naar pan netop par faaet 
Die for, p»ab bet egentlig lommer an paa beb Unberöiiö* 
ttingen, og bertieb er bleoen iftanb til at afbetale paa ben 
®jælb, i pbilten panö begpnbenbe Særeroirffompeb maa 
patie fat pant til ©folen. ®et öunbne Ubbptte tageé 
for ftprfte Selen meb og ®jælben efterlabeé for at for= 
pgeS af en Slnben: man letier faalebeS i en beftanbig ®e= 
gpnbelfe. Set er cberflpbigt at efterbife, ptiilfet Slrbeibe 
og ptiilte Ulemper bette mebfører; Enpber, ber i fin 23irU 
fompeb maa gjpre ©rug af SJlebarbeibere, maa jo fel» 
funne banne fig en DSlaaleftof til at barbere bette meb. 
Sen offentlige ©fole er jo i faa ^enfeenbe anberlebeg 
[titlet, ba ben for en ftor Seel fan gjpre Stegning paa 
»arig SOIebpjælp; om benne gorbeel imiblertib ffutbe op- 
»eieé »eb ben Dmftæubigpeb, at ben pri»ate ©fole lettere 
fan nbfonbre be Værertræfter, ben efter tortere eller læn= 
gere ißrpoe iffe troer at funne »ære tjent meb, maae »i 
labe »ære uafgjort; et forøget og ftabig »ebbarenbe Dlrbeibe 
»il bog altib falbe af for ben prioate ©fole fom @am= 
meuligningenb Slefultat.

Set fan altfaa iffe nægtes, at ber ere faa ftore San- 
fteligpeber at befeire, at SJlauge funne blitie ftræmmebe 
beraf og tabe Sroen paa, at bet fan hjælpe ab benne æet 
at bille naae SJtaalei. Staar »i aßigeöel blioe »eb at ar* 
beibe frem i ben paapegebe Sletning og efter (Stine og Sei» 
ligpeb mebbirfe til at »ætfe og ftprfe SutereSfen berfor, 
faa er bet forbi »i paoe ben fafte, ogfaa tieb Erfaringen 
ftabfæftebe DberbeniiSning: at bet fan pjælpe.

Dm ogfaa iffe §llt, p»ab ber Pnffeé, fan naae&, om 
ber ogfaa tibt i en eller anbeu fpeciel Sletning for tortere 
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efter tængere Sib maa flaaeS en peel ©eet af i be ftillebe 
gorbringer og gaaeS paa Slftorb meb æaufteligpeberne, 
faa fan ber bog ubretteé faa meget, at bet oel er ben 
ftorfte Stnftrengelfe bærb. æi ftotte oS i faa §enfeenbe 
iffe atene tit bore egne Erfaringer i Sørneberbenen, men 
ogfaa tit mange gorætbreS Ubfagn, ber ftabfæfte, at ©fo= 
lerne iffe alene ftulbe bære, men i æirfeligpeben fitnne 
bære og ofte ere en ©totte og Wlebpjælp for üpbragelfenö 
pele ©jerning.

©g poab nabnlig be obenfor paapegebe æanfteligpeber 
angaaer, faa ere bel ©tolerne per penbifte til at pjælpe fig 
felb faa gobt be funne, ©et er imiblertib iffe per ©tebct til 
at gibe en ubtømmenbe Seftribelfe af en ©foles pele inbre 
Organisme og af Sllt, pbab ber fan gjoreS for at tilføre 
og bebare ©folerne famftemmeube, bpgtige Særerfræfter, 
per fan tun gibeS enfelte Stntpbuinger.

©et er i faa Ipenfeenbe en færlig pelbig ©mftæubig» 
peb, at alle Seftræbelfer i bcnne Sletning bille finbe en 
oberorbentlig ftor §jælp beri, at Sbeen om ben opbragenbe 
©fole førft og fremmeft bifer fin bæffenbe og fængflenbe 
graft paa alle bem, ber meb naturlig Segabelfe og Spft 
til Særerbirffompeben for Sllbor bille birfe i bens Sjenefte, 
faa at bereS ©jerning for bem bliber til en Sibøopgabe. 
§bem ber faalebeS er bleben greben af Sbeen, opfatter iffe 
be gorbringer, ber ftilleS, fom bilfaarlige, inbibibuelle og 
oberbrebne; pan ertjenber bem berimob fom begrunbebe i 
felbe ©pgaben og betingebe beb ©jerningen.

©erbeb bil ber efterpaanben banned en faft Srebé af 
Særertræfter, ber bil hope meb be ftigenbe æligter og bet 
forpgebe Slrbeibe, og pboraf pber Enfelt foler fig folibarift 



28

anfbarlig meb ^enftyn til ©pgaoens Søgning og ubfører 
fin ©jerning iffe efter en ubborteS men efter en inbborteS 
fDJaaleftof. ©et er en faaban ®rebS af Særerfræfter, .ber 
giber en ©foleS IBeftræbelfer ®raft og ^afttyeb, og fom 
oeb Stempel og birette ^aabirfning mebbirter til, at ntye 
tiltræbenbe Særerfræfter, faabel tyngre fom ælbre, efter* 
tyaanben lebeé til tibligere og mere filtert, enb efterø 
bilbe bære ©ilfælbet, at faae bet rette ©tyn og finbe ben 
rette æei eller ogfaa bringet til (Jrfjenbelfe af, at ber 
mangler bem offentlige ISetingelfer til en tyarmonift og 
frugtbar ©ambirfen.

©m ogfaa Segaoelfen, ^unbflaben og ben ißerfonlig* 
tyeb, ben ßnfelte tan lægge i æægtftaalen, altib er og maa 
blibe beb at bære forffjellig, faa fan ber bog reb en faa* 
ban ©ambirfen tilbeiebringeø et beroligenbe SRefultat.

©gfaa fra gorælbreneø ©ibe fan og maa ber i faa 
^enfeenbe tybes en bæfentlig •Kebbirtning. ©et ligger jo 
i (Sageng tyfatur, at gorælbre i mange ©ilfælbe langt 
bebre enb ©folen funne iagttage, tyborlebeø (Sleben er ftillet 
til fit Slrbeibe, til ben enfelte Særer og til ©folenø ißaa* 
birfninger i bet $ele taget, ©e tyabe jo fom ofteft en 
faare gunftig Seiligtyeb til at opbage, om bet ligger i fDlan* 
gel paa Sllbor i gortyolbet til ben enfelte Særer eller til 
©folen obertyobebet, om bet ftyneø foranlebiget beb Unber* 
»ligningen, naar ben enfelte (Sleb iffe meb ©roftab og Styft 
tyengiber fig til fit Slrbeibe, men berimob er letfinbig. 
og bil bife fig raff oberfor gione fßaabub og Slbbarfler,. 
eller om be foruroligenbe fænomener tyabe bcreé ®runb 
i barnets fævlig oauftelige Naturel eder i Tangier beb 
ben tyuuølige ©tybragelfe og ©ugt. 3 fibfte ©ilfælbe bil: 



29

jo ben bebfte UnberbiiSniug bære fpilbt og ben bpgtigfte 
Særeré ^aabirtning bære tn agteSlbS; i fbrfte ©ilf æt be ber* 
imob fan bet bære en §iæ^' naar ©fbien tommer tit 
Sunbflab om be 3agttagelfer, ber ere gjorte.

Cm ber ogfaa paa benne DJiaabe og beb bet, ber 
ettere fan gjøreS, enb iffe raabeS S3ob paa alle ælangler, 
og ber altib maa blibe utilfrebSftillenbe Siefuttater tilbage, 
faa bit bet bog not bife fig gjbrligt at tilbeiebringe 9te= 
fultater, ber funne ftprfe CberbebiiSningen om, at bet fan 
pjælpe, og befræfte £>aabet, at bet bit blibe muligt berbeb 
at forminbfte 3J?anglerne. Snben ben eitbelige ©om fæl* 
beS, bør ber beSuben jo altib puffeé paa, at enpber ©træ* 
ben og enpber æirffompeb bærer paa fine Mangler, og 
at bet iffe meb löilligpeb bil tunne benteS, at ©folen 
ftulbe bære ben enefte llnbtagelfe fra ben atminbelige @r* 
faring og bære iftanb til at afpjælpe alle Wlangler; bet 
bør anerfjenbeé, at ber aüerebe er naaet et tilfrebéftil* 
lenbe IRefultat, naar be forminbfteS i ben ©rab, at 
SOiaalet i bet ææfentlige naaeS. ©eSuben er bet jo et 
ftort £>elb, at ben funbe, barnlige lllatur er iftanb til at 
tunne bære en peel ©eel Slangier, uben at tage ©fabe 
beraf. ©ette bebibneS jo af faa Sliange, ber tale om bereS 
Ungbom og bereS ©tolelib; felb meget ubbiflebe og ener* 
gifte ißerfonligpeber anertjenbe jo ofte meb ißaaffjbnnelfe, 
at bereS ©folelib par pabt en ftærf, barig og gob 3nb* 
flpbelfe paa bem, og bet uagtet alle be SOlangler, be tillige 
funne efterbife. ®t er i alle ©ilfælbe fornpbent, nemlig 
at ber beb ©iben af ©bagpeb finbeé ©tprfe, beb ©iben 
af IDlatpeb finbeS Sraft, og at ©leberne, foruben Særere, 
ber nøieS meb ben palbe Spbigpeb, ©pmærffompeb og 
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glib, ogfaa ^abe Særere, ber forlange og meb Set^eb tunne 
naae bet tpele. ©er tunbe jo bel enbogfaa næres ©bibl 
om, fmorbibt barnet bilbe ^abe gobt af at tære 5 ä 6 
©inter baglig tun unber ^aabirfning af flige energifte, ab* 
folut be^erffenbe Særere; mulig trænger ben barnlige 
9taturS ©tonomi til at ^abe mattere ©imer imellem be 
ftærte, uben at bi bog bille forfbare ben ^arabojc, at ©folen 
færlig ftal gaae ub paa at tilfrebéftille benne formobebe 
©rang; er ©folen fun iftanb til atfprge for ftærfe ißaa* 
birfninger i tilftræf feligt Omfang, faa bil Sieften biftnof 
altib ganffe gobt tomme af fig felb.

©gfaa en betragtning af beti ^uuélige ©pbragelfe 
turbe jo bære egnet til noget at formilbe ben ©om, ber 
fætbeS ober Manglerne i ben opbragenbe ©fole, ©er 
gibes jo ingen gaber eller bfober, ber itfe erfjenber, at 
ber finoeé ftore Tangier og geilgreb i hjemmets ©p= 
bragelfe, og bog mene bi jo 2Ille, at bet bilbe bære ben 
ftbrfte Ulpffe for barnet, naar hjemmet barigt bilbe tabe 
3D?obet og ©roen paa, at bet fan Ijjælpe og at bet er bærbt 
at ftræbe efter bet pbiefte 3)?aal. ©aalænge ben IjuuSlige 
©pbragelfe, uagtet ben mulig ofte er ligefaa langt fra 
3bealet fom ben opbragenbe ©fole, bog erfjenbeé for en 
ftor belfignelfe for ben barnlige ©ilbærelfe, faalænge ^ar 
ogfaa ben opbragenbe ©fole en berettiget og fiffer SpiftenS.
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boglige karakterer.

Sir Bi fra Segtynbelfen af efter Bor futbe ©berbebitg* 
ning itte funbe bef'bemme og til ben fæbbanlige Snig af 
baglige Sarafterer, men ubtalte og meget beftemt imob 
bem, tyar flere (Sange fremfalbt ftærfe ©bibi og Snb* 
benbinger, og' tyar ogfaa ifær tibligere tyog iffe faa gor* 
ælbre Bæret en Slnftgbgfteen, ibet be iffe troebe at fnnne 
unbbære en faaban ftabig Surbering af be enfelte 9eeful* 
tater af bercg SBgrng Slrbeibe. Si tyabe oftere fremftillet 
Bor Slnftuelfe af benne ©æbbane, tyBorfor Bi maatte anfee 
ben for farlig, tyborlebeg bi meente ben funbe unbbæreg, 
og at bor Srfaring ftabig tyer bar en Støtte for bor ©ber* 
bevilgning; ogfaa tyabe bi føgt, tybor bi mærfebe ©rangen 
bertil, at uboibe og fulbftænbiggjpre bet Slptyarat af 3J?eb* 
belelfer, ©folen giber hjemmet. Sftertyaanben ftyneg og* 
faa benne Slnffuelfe at bane fig Sei og gortyolbene at ftille 
fig gunftigere. giere af be offentlige Satinffoler, faalebeg 
greberifgborg og ©benfe, tyabe facet ©illabelfe til at op* 
gibe ben baglige Saratteergioning og tyaoe afgivet Sibneg* 
btyrb om, at be befinbe fig bel berbeb. ©gfaa i bor nær* 
mefte Srebg glæbe bi og Beb, at ©biblen eftertyaanben 
bliBer minbre, og fom et Sibnegbtyrb om, tyborlebeg ©tem* 
ningen noget tyar foranbret fig felo tyog bem, ber tyabe 
tyaBt ©etænfeligtyeber, tillabe bi og at mebbele nebenftaaenbe 
Sreb fra en DJianb, ber baabe tyar Sone, Sillie og Sei* 
ligtyeb til at gjøre Öagttagelfer og Sammenligninger.

„Som jeg engang leiligtyebgbiip tillob mig at tytre, 
bar ber tyog mig otyftaaet Sbibl om Dtigtigtyeben af een 
Sibe af bet ©tyftem, tyborpaa £>ereP ©fole bar baferet. 
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9laar ©e nu i meget ærebe ©fribelfe af 9be b. Wt bar 
cpforbret mig til at mebbele ©em- mine æemærfninger i 
ben 2lnlebning, faa er bette ganffe bift berettiget, forfaaoibt 
føm jeg bengang ubtalte min fßerebbilligbeb til at gjøre 
bette. Wien naar jeg iffe befto minbre unblaber at frem* 
fømme meb bem, faa bil ©e beri fun funne føge en ©il* 
frebsftillelfe for ©em, ibet Unblabelfen er begrunbet i, at 
min ©bibi fiben ben ©ib iffe er bleben beftprfet, men 
fnarere fbæffet, og jeg naturligbitø iffe fan føle mig op* 
forbret til at ubtale eller føge at begrnnbe en ©bibi, om 
^big ißerettigelfe jeg iffe er oberbebiift. Wian er faa baut 
til i ben baglige Sarafteergibning i ©folerne at fee ben 
npbbenbige fyorbinbelfe mellem ©folen og hjemmet, at 
man let frifteg til at troe, at benne iffe fan bære tit uben 
biin, og for mig bar ber en færegen SInlebning til at ^en* 
benbe Dpmærffombeben ^erpaa, fom jeg famtibigt Ijabbe 
(Sletter i ©ereg og en ©fole meb baglig Sarafteergivning. 
©et forefom mig ba, at be Wiebbelelfer, fom fra ©ereg 
©fole gibeé hjemmet Ijber anben Wiaaneb i en meget fort 
gorm, i gøtbiubelfe meb ben mere betaillerebe ©ebpm* 
melfe eengang om klaret, umuligt funbe fætte hjemmet 
iftanb til at følge ©leben og »irfe paa ^am paa tilbørlig 
Wlaabe i DbereenSftemmelfe meb ©folen, og at man alt* 
faa næften ganffe bar Ijenbiift til at ftole paa, at benne 
iffe be^pbebe hjemmets Wlebbirfning, be færegne ©ilfælbe 
unbtagne, i fmilfe ben faiibt fig foranlebiget til fpecielt at 
^enbenbe fig til ben, — en ©pgabe, ber, füllet paa benne 
Wfaabe, fpnteg mig altfor omfattenbe for ©folen, ber jo 
bog iffe faalebeg fan befatte fig meb ^ber enfelt ©leb fom 
hjemmet. 3 Overlærer Cefoliig iøbrigt fortræffelige og
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ubtømmenbe Slf^anbting om Karafteeroaifenet fanbt jeg juft 
benne ©ibe af ©agen foageft og minbft oberbehifenbe be* 
tyanblet. SDlen, f om bemærfet, mine SSetænfeligtyeber ere 
blebne fbæffebe eftertyaanben. ©et ftyneS mig mere og 
mere, efter ben Seilig^eb, ber er gioet mig til at iagttage 
ben, at ©ereS ©fole (øfer tyiin Opgave paa en tilfrebs* 
ftillenbe SKaabe, og at SJlebbelelferne, naar man førft bliver 
fortrolig meb benne §orm eller rettere lairer at forftaae 
ben, banne et tilftræffeligt gcrbinbelfebleb meb hjemmet, 
©et bil ba ei^eHer bære førfte (Sang, at en nty 3bee, ub* 
ftyrungen af en flår ®rfjenbelfe og gjeunemført meb ©tyg* 
tigtyeb, baner fig fin S5ei gjennem ^orbommen.

W?eb be bebfte buffer for ©ereP ©foles fpremtib og 
i ben ©ro, at ben ©bibi, jeg tyar næret i ben omtyanblebe 
Sletning, ganffe bil foinbe, forbliver jeg o. f. b."

Æn Siöc af ilcfonnbettægelfen.

©en æebægelfe, ber i længere ©ib tyar biift fig paa 
be tyøiere ©folers Omraabe, ben Kamp, ber er ført meb 
^enftyn til UnberbiiSningenS SDlaal, Snbtyolb og be hjælpe* 
mibier, ber bruges, tyar jo bæret af en faaban Slatur, at 
bel 3ngen er bleben uberørt beraf. Site alene ©folemænb, 
men ogfaa Wiænb nbenfor ©folen tyabe gioet Snblæg 

3
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i Sagen og berbeb gobtgjort, at ©jenftanbenS SSigtigReb 
ertjenbeS i alle Srebfe.

©et er imiblertib iffe bor ^enfigt Rer at tomme til
bage til be førte gorRanblinger etler at gaae inb paa be 
enfelte SpørgSmaal, ber ere tomne frem unber bem, og 
bet faa meget minbre, fom be Erfaringer, bi Ribtil ^abe 
funnet gjøre meb §enfpn til UnberbiiSningSplanen af 13be 
SJlai 1850, enbnu langtfra ere tilftræffelig mobnebe. Staar 
bi faalebeS Ribtil iffe ^abe følt, at UnberbiiSningSplanen 
ubøber et Rinbrenbe ©rpt eller ftiller oberbrebne gorbrin* 
ger, og iffe Rabe fnnnet tomme til DberbebiiSning om, 
at ben i og for fig fan gibe Stnlebning til ben Uro, ber 
Rar biift fig, og be ftærfe Slager, ber ere fremtomne, faa 
tan bet jo Rabe fin ®runb i manglenbe Erfaringer.

SJlebenS bi faalebes perfonligen tunbe Rabe ønfiet, at 
Stolefagen Rabbe faaet noget længere ©ib til at mobneS 
i, faa er bog Sebægelfen og Uroen bleben faa ftærf, at 
bet bel er paatrængenbe nøbbenbigt, at ben ftitleS, naar 
itfe Sfolenb inbre ©jerning ffal libe altfor meget berbeb, 
og bet er unber benne gorubfætniug at bi foranlebigeS til 
i al SortReb at fremRæbe en Sibe, fom i be førte gor* 
Raublinger, faabibt oS betjenbt, itfe er brøftet, uagtet 
ben bog er af æigtigReb, faabel for gorælbre fom fær* 
lig for ben pribate fombinerebe Satin* og Stealftole. 
©et fRneS oS nemlig iffe at bære tommet til SlarReb, 
om ber principielt tilfigteS en ftørre Slbftillelfe af eller 
ftørre ©ilnærmetfe imellem ben lærbe og reale ©annelfeS 
apparater, enb ber Ribtil Rar funbet Steb, og Rbilfen Snb* 
flpbelfe mulige goranbringer i bisfe Sletninger bitte Rabe
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paa be Satin» og Stealfloler, ber i bereS Organisme pbile 
paa bet Ijibtil gjælbenbe ©runblag.

©en nubærenbe Orben er jo enbnu meget ung, ben ble» 
jo førft enbelig grunblagt beb ©foleplanen af 13be DJlai 1850, 
ber bel fan betragtes fom en foreløbig grebsflutning imellem 
mobfatte Slnffuelfer og en ©bereenSfomft imellem ftribenbe 
farter, ©et bæfentligfte og meeft inbgribenbe Slefultat, ber 
banbteS berbeb, ligger bel i en ftørre ©ilnærmelfe og beel» 
biis Sammenfmeltning af SIpparatet for ben lærbe og reale 
©annelfe, ibet Satin og ©ræff ubfatteS 2 Siar længere 
forn befalebe Særegjenftanbe og be reale gag ogfaa fit 
ftørre Sorgerret i Srebfen af be Særegjenftanbe, ber bæ» 
fentlig pabbe bæret Særere for ben lærbe ©anuelfe. 
©ette Siefultat er iffe alene betpbningSfulbt meb $enfpn 
til ben høiere ©annelfe, men par ogfaa pabt en ftor praf» 
tiff Setpbning faabel for ©folerne, paa pbiS inbre Or» 
ganifation bet ^ar ubøbet en bæfentlig Subflpbelfe, fom 
ogfaa for en ftor ©eel gorælbre.

©et erfjenbteS jo i fin ©ib og erfjenbeS jo enbnu 
fom en oberorbentlig ftor gorbeel beb ben bunbne gor» 
beling af UnberbiiSningSftoffet, at UnberbiiSningen inbtil 
omtrent bet 12te Siar fan bære fælles for ftuberenbe og 
iffe ftuberenbe (Steber. Sffe alene ble» ber berbeb gibet 
længere ^enftanb, inben en Seflutuing om ben fremtibige 
©annelfeS Sletning bepøbebe at tage®, men bet bleb ber» 
beb ogfaa i pøi ®rab lettere for mange gorælbre, ber iffe 
netop boe i en Sp meb en pøiere ©fole, at gibe bereS 
Sørn en forfbarlig og brugbar gorberebelfe og at funne 
bepolbe bem 2 Siar længere i hjemmet, ©gfaa for ben 

3* 
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pribate ©fole mebførte ben omtalte Dmftænbig^eb en 
fpeciel, men iffe ubigtig gorbeel. Sit funne ubfætte en 
total eller beelbiig Slbffillelfe af Siebente, efterfom ber 
balgteg ben lærbe eller reale £Bei, to Siar længere, lettebe 
©folen 2)luligl^eben af at tilbeiebringe et fulbftænbigt ©an» 
nelfegapparat for begge Sletninger. ©aalænge Slebantallet 
nemlig iffe er faa ftort, at ber fra ©egpnbelfen fan banneg 
fulbftænbig abffilte parallele Slagfer, bille jo be pefuniære 
Ofre, en nøbbenbig Slbffillelfe mebfører, blibe faa meget 
ftørre, jo tibligere benne gjøreg nøbbenbig. Sit ©folen i 
to Siar længere fan famle kræfter til at ftaae imob meb 
paa be følgenbe ©rin, er af ftor praftiff æetpbning, ber 
meget foreges beb bet DJliSforljolb, font ber, uagtet be Set» 
telfer, ben nubærenbe ©rben mebfører, bog faa ofte er og 
bil bære i be øberfte Slagfer felb i ftørre ©foler imellem 
bet be pbe og bet be fofte. gor be private ©folerg 23eb= 
fommenbe, ber felb ffulle tilveiebringe alle SØlibler til bereg 
Spifteng og æirffom^eb, bør be øfonomiffe §enfpn ogfaa 
bel tillæggeg nogen SSægt, og gorælbre, ber føge bisfe 
©foler og i fibfte 3uftang ffulle unberl/olbe bem, funne 
bel meb Slette nære bet Ønffe, at bet Offer, bereg ©ørnS 
futbftænbige Ubbannelfe mebfører, fom allerebe nu er ftort, 
iffe uben ben pberfte Sløbbeubig^eb forøgeg.

©a bet nu begttben tør antages, at bet maa pabe 
bæret færbeleg bægtige ©rttnbe, ber ^abc bragt SatinffolenS 
naturlige æærger til at inbbillige i, at Satin ubfætteg to 
Siar længere og be reale ©ifcipliner fif et ftørre Staabe» 
rum, og ba ber efter be bægtigfte SSibnegbprb iffe er fpo» 
ret ©ilbagegang i ben gærbig^eb og 3nbfigt i Satin og 
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pele ben æloben^eb, ber fremhjælpen »eb Sfoleunberßiiö» 
ningen, faa tør bet »el ogfaa »ente«, at ben »eb Doereené» 
fomften af 13be SJtai 1850 til»eiebragte totale Sammen» 
fmeltning imellem ben reale og lærbe ©annelfe inbtil bet 
12te Siar og ben ftørre Silnærmelfe imellem binfe for 
hele ben ø»rige ©eel iffe uben töingenbe Sløb»enbig^eb 
foranbreø i mobfat Sletning, »eb at Slbffittelfen atter gjøren 
ftørre.

@n faaban ftørre Slbffillelfe »il jo unægtelig becirfeS, 
naar t. Satin atter inbføreé 1 eller 2 Siar tibligere, 
naar tpbft Stiil »eb Slfgangøprøsen bibeljolbeø for Stea» 
lifter men afffaffeø for Stuberenbe o. f. B.; bet turbe 
»ære tßißlfomt, om ben ^»bbeel, ber tilfigteø naaet »eb 
binfe og lignenbe goranbringer, ^ßorßeb Slbffilletfen imel» 
lem ben lærbe og reale ©annelfe atter gjøren ftørre, »il 
funne opneien af ben Sfabe, ben i en anben Sletning 
utßißlfomt »il mebføre, og be ftore æanffeligbeber, meb 
l)»ilfe be private Satin» og Slealffoler allerebe nu baße 
at fæmpe, »ilte ganffe »ift iffe beroeb bliße ringere.

S al gnlb »ilbe bet Bære ønffeligt, om »eb inb= 
træbeube ger anbringer ben Sletning, i tyßilfen be ffutte 
gaae, maatte træbe beftemt frem, faa at bet altfaa tåbeligt 
funbe feen, om ber meb ©eßibftbeb efterftræben en §or= 
anbring, en ftørre £iluærmelfe eller Slbffillelfe, i gortyolbet 
imellem Unberoiiøningéftoffet for ben lærbe og reale £an» 
uelfe, eller om en mulig goranbring i faa §enfeenbe fun 
er en tilfælbig æirfniug af anbre Slarfager uben Obiger 
for gremtiben. Sbi bet er ingen helbig Situation for en 
Stole iffe at »ibe etter funne opbage, i filten Sletning 
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IBeoægelfen gaaer cg eil fege §»ile, og faalebes »ære i 
Ubtøljeb cm, $»or»ibt ben ©rgantøme, ben pleier og 
ftprfer, tor gjøre Stegning paa et langt ßi» eller fnart 
maa foranbre«. ©et, fom ©folerne »iftnot fprft og frem» 
meft trænge til, er gaft^eb i ©tanbpunlt og Sletning.
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