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faa Ting ere Lcrgerne —  idetmilldste de lccgevidenstabelige 
Sknbenter —  saa enige, som i at advare mvd for tidlig An

strengelse af Borns Hjerne: i faa Tmg tages der saa lidt 
Henspn til deres Advarsel; fkjondt det vist hyppig indtrceffer, 

at tidlig aandclig Udvikling esterlader sig Svcekkelse baade paa 

Sjel og Legeme og Forkortelse af Livet.
Hvad er da Grunde» til, at Born saa oste bestjcstigcS 

med Leesning eller soetteS i Skole i en Alder af 4 ekler 5 Aar, 

jaendog ikke sjelden tidligere?
Mangengang maa den «dentvivl soges i det vpvakte Barns 

egm Lcerelyst og i ForcrldreneS neppe rigtige Formening, at 

Barnets Tilboielighed til doglige Sysler er et sikkert BeviiS 
for, at det ikke anstrenges over Evne eller har Skade deraf.

Undertiden ledes Forcrldrene vistnok af den Tanke, at et 

Bam  ikke kan begynde for tidlig at leere, da Fordringeme nu- 

omstnnder syneS at vcsre storre til «nge Mennester for at kunne 
komme frei«.

Dog endnu hyppigere, troer feg, er den Grund, at For- 

«ldrene —  navnlig Moderen, da Faderen ialmindelighed har 

andre Ting at tage vare —  hjemme ikke kunne bestjeftige den 
livlige Dreng paa ande» Maade, saa at Han af Mangel paa 

Sysselseettelse finder paa mangehaande Smaaoptoier, og, naar 
man ikke vil tillade Ham disse, bliver, som man kalder det, 

«artig. For at kue hanS Mod og give Ham Noget at bestille.
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antager man en Leerer eller Lcererinde til Ham eller soetter Ham 

i en Poge- eller Pigöflole i den Tanke, at det der gaaer mindre 

strengt til end i Drengestoler.
Jeg tvivler ingenlunde paa, at der iblandt disse Skolers 

og Jnstituters Bestyrerinder ere meget agtvcerdige Personer, og 

at nogle af Skolerne ere hensigtsmcessige, da ellers ikke saa 

mange fornustige og omhyggelige Forceldre vilde sende deres 

Born derhenz men derom er jeg overbeviist, at mange af dem 

ikke ere, som de flulde vcere, og jeg troer, at Enhver, der har 

havt Leilighed til at gjore sig bekjendt med dem, vil give mig 

Ret i denne Paastand.

For ikke at tale om Caresserne af de störe Piger, hvor- 

imod d n lille Dreng, iscer hvis Han har et smukt Ansigt, neppe 
vil kunne vcrrge sig, bliver Hans Forretning her vel somoftest 

i en temmelig lille Stue med beklumret Luft at sidde stille paa 

en Boenk i en 5 Timer eller mere, ihvormeget Han end foler 

Trang til at bevcege sine Lemmer i fri Lust. En almindelig 

Mangel er det nemlig ved Pige- og Pogestoler her i Byen, 
at de ingen LegepladS have under aaben Himmel. Det Hoieste 
nogle bringe det til, er at have et Vcerelse, hvori Bornene 

lidt kunne rore sig.*)

*) Den Skildring, Etatsraad Oehlenschloeger isit Levnet giver af 
en Skole paa Frederiksberg, Passer formodentlig endnu omtrent paa 
en og anden Skole as samme Art i Kjobenhavn. „De satte mig 
i Skole hos en gammcl vranten Kone, hvor jeg maatte udstaae 
meget, ikke for Lardommens Skyld, men for den overordcntlige 
Tvang, hun paalagde os. I  flere Timer maatte vi sidde stille 
paa Skamlcr uden at rore os. Vor encste Morflab var da at 
plukke Ulden af vore Troier og at ruüe smaa Kuglcr deraf mellem 
Fingrene. Raar hun opdagede det, bankede hun den Ncrrmeste 
med Fingerbsllet L Hovedet. Nogle Faltige flog hun vel ogsaa 
undertiden med et Stykke Bogebmnde, naar intet Andet var ved
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En saadan dosig Stillesidden kan saare ket have en stadelig 

Jndstydelse paa et Barn, og vcerre er det maaflee endda, om 

man tillige propper og lader proppe i den stakkelS Dreng 
wangehaande Kundstaber og inerterer Hans Hjerne paa en for 

hanö Alder unaturlig Maade. Han synes at gjore overordentlig 

Fremgangz men man loegger ikke Mcerke til, at det er paa 

Hans folgende Livs Bekostning.

Ved Overveielse af dr'Sse Gjenstande er det blevet mig 

klarere og klarere, at det er uforsvarligt ikke at benytte de Er- 

faringer, som ere vundne ved Asylerne. Det synes ligesom 

at Forsynet har villet gjengjcelde de hoiere Classer de sor de 

sättige Dom gjorte Opoffrelser, ved gjennem Asylerne at be- 

loere de mere.Formuende om, hvorledes smaa Born bedst 

behandles.

I  Aaret 1836 blev. jeg valgt til Repräsentant for Asyl

selflabet og udforte det mig paalagte Hverv i 3 Aar. Jeg 

havde derved en Opfordring til jevnlig at besoge flere af dem, 

og yttrede oste den Tanke, som stedse paatrcengte sig mig, at 
disse sättige Born syntes i alle Henseender at have det bedre 

end de allersteste Born i velhavende Familier.

Denne. Tanke er i den senere Tid vaagnet hos mig med 

fornyet Kraft, og det forekommer mig, at jeg ikke kan gjore 

noget Gavnligere end ved paa det Jndstcendigste at lcegge mine 
Medborgere denne Sag paa Hjerte.

Haanden. Jeg vced nok, hvor jeg misundte Hsnsene og ZEnderne 
i Gaarden, fom künde gaae derude i frisk Luft og kagle og snaddre, 
uden at blive straffede.« Lignende Klager har den störe Digter 
fremfsrt paa Vers i sin «FrederikSberg«; derimod har Han 
neppe nogensteds beklaget de Timer, Han under Leg tilbragte i 
Sondermarken.
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Det, jeg onfler og foreflaaer, er et Slagö rnodr'ficerede 

Asyler for sormuende Forceldreö Bern imellem det tredie og 
ottende Aar*).

Tr'l et saadant, som jeg vil kalde et E lysium  for Born, 

siulde Here en Have og nogle rummelige Vcerelser, hvor Ber- 

nene under samvittighedsfuldt og forstandigt Tilsyn künde til- 

bringe et vist Antal Timer af Dagen s. Ex. 6 (fra 8— 2 

om Sommeren og fra 9— 3 om Vinteren)**) under alleflags 

Lege, der maatte vcere flikkede saavel til at more dem, som tkl 

at udvikle deres physifle og aandelige Krcefter, og —  saameget 

som Beir og Aarstid maatte tillade —  i fri Lust.

Et celdre Fruentimmer med Characteer, Kjerlighed til 

Bern og almindelig Dannelse siulde beständig vcere hoS dem 
og have een eller flere Medhjcelperinder.

Foruden at det siulde vcere en beständig Opgave sor Be- 

styrerinden at vcekke Bornenes moralsie Folelse og indvirke paa 

hele deres aandelige og legemlige Udvikting, siulde Lcerere, som 
just dertil maatte have Talent, til besternte Timer (2 til 3 halve 

Timer daglig) ved Fortcelling og Samtale***) og ved at lade 

dem svare deels enkeltviis deels i Chor ove dem i at tale 
reent og tcrnke rigtigt, ved at synge smukt for dem lcere dem 

at synge med, lade dem udfere simple for dem arrangerede 
Dandse og anstille andre LegemSsvelser for at give dereS 

Lemmer Styrke, Smidighed og Holdning.

Skjondt jeg ncrrmest har tcenkt paa Drenge, finder jeg dog ikke til- 
stxcekkelig Grund til at udelukke Pigebsrn til det spvende Aar fra 
denne Anstalt.

**) Dog vilde det med Hensyn til de mindre Bern mere vcere en Be- 
rettigelse til at komme i alle Timer, end en Forpligtelse for For- 
crldrene at lade dem blive der den hele Tid.

***) Fornemmelig om Gjenstande, man kan vife dem eller gjore dem 
anstuelige ved gode Afbildninger.
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Omtrent i det sjette Aar flulde de begynde at lcere Bog- 

staver efter Tabeller, strive i Sand eller paa Tavle og vcennes 

til at beskjestige sig lidt wed Tal ved Hjoelp af de fra Asylerne 
bekjendte Regnemastiner. Forst i det syvende Aar stulde de 

have ordentlig Underviisning i Lcesnmg, Skrivning og Regning, 

dog saaledeS, at de beholdt ucrsten den halve Tid til Saug, 

Leg og LegemSovelser.

Dette er i Korthed hele mm Plan. Nu vil jeg söge at 

gjore indlysende, hvilke Fordele der ville voere sorbundne med 

denne Opdragelsesmaade i Sammenligning med dev soedvaulige 

i Familierne.

I  Henseende til BorneneS Sundhed sorekommer det mig 
aabenbart, baade at den er mindre udsat for Fare paa et saa- 
dant Sted, hvor de ere under bestandigt Tilsyn, og hvor Alt 

er indrettet wed Hensyn til dem, end i private Boliger, hvor 

de oste maae bevcege sig i indstrcenkede Vcerelser, paa hoie 

Trapper, i Gaarde med Steenbro imellem Hefte eg Dogne og 
mange andre Ting, der let kunne berove dem Liv og Helbred, 
og at den nodvendig maa vinde ved flere Timers daglige Be- 
vcrgelse i sti Luft, som man i de fleste kjobenhavnste Huse ikke 

har Leilighcd til at flaffe Born regelmcessig.

Zalmindelighed antager man det for gavnligt, at Born 

tidlig blive vante til at taale alle Forandringer i Lüsten og 

Afverlinger i Veirliget, da deres Legemer derved blive hcrrdede 

mod alflags Forkjolelse. Ved Familieopdragelsen komme Bor- 
nene vel ikke let ud, uden naar det er rigtig smukt Veir, og 

oste ikke engang da, snart sordi Ingen har Tid til at gaae 
med dem, snart sordi det er for besvcerligt at faae dem klcedt 

paa, snart sordi der just idag mangler Et eller Andet ved 

deres Paaklcedning. Jmidlertid kan det ogsaa oste lykkes at 

overvinde disse Vanfieligheder, og det er tydeligt, at Folk
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erkjmde, hvor gavnlig dm friste Lust er for Bom, af de Skarer 

af Bamepiger, man daglig —  »aar Veiret er godt—  feer i 

KongenS Have, Kirsedcergangene og paa lignende Steder; men 
vist er det, at man i de allerfleste Familier kun har saare 
liden Sikkerhed for, at den Barnepige, man just har fastet, 
desidder tilstrcrkkelig baade Forstand og Retsindighed til at be

handle det hende betroede Barn paa den bedste Maade og til 

at foretrakke detS Bel for sin egen Beqvemmelighed og For- 

noielse. Det er mdog blandt Lueger og Opdragere bekjendt 

nok, at Spire» til Sygelighed og Laster oste er nedlagt hoS 

Born ved Ammers og Barnepigers Letsindighed og Uforstand. 
Der syneS virkelig at vare en betydelig JneonseqvmtS den, 

naar ellers omhyggelige og sorsigtige Foraldre fiere Timer 
daglig overlade i e» Barnepiges Bold det Kjereste, de have paa 

Jordm, omendstjondt de oste ikke have nogm synderlig Tillid 

til hendes Sadelighed, Sanddruhed eller TErlighed; og om de 

md have Tillid dertil, dog ingenlunde kunne have nogm 

Grund til at antage, at m saadan oste neppe fuldvorm Pige, 

der ialmindelighed selv ikke har saaet nogm god Opdragelse, 
flulde have Dygtighed til —  paa egm Haand —  at behandle 

Bom  paa en rigtig Maade, Noget, der —  ligesom al anden 

Dygtighed —  knn fremkommer ved m Forming af natnrlige 

Anlceg, Avelse og levmde Interesse for Sagen.*)

' )  » I Tpdstland har man tankt sig det- som en storNpttc afAsplerne, 
at de tillige künde blive Dannelsesanstaltcr for ungc Barnepiger» 
som her under en erfaren LarerindeS Beiledning og Opspn künde 
finde den bcqvemmeste Leilighed til practifl at lare Bornepleic, 
hvorved Mangele» paa denne Classe af Tjencstetpcnde, som er af 
saa fladelige Folger for de Riges og FornemmeS Born, bedst vilde 
blive afhjulpen. Denne Bihensigt med disse Skoler har man ogsaa 
allerede (>>883) saavel i Berlin som i Freiberg havt for Die.« 
SchouwS Ugestrift 3die B. S . 227. Hvorfor denne Tanke her ikke 
er blcvcn rcaliscret, er mig ubckjendt.
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I  andre Hufe, hvor man enten ikke kan undvoere et Men

neste til i flere Timer at spadsere med et Barn eller ikke vil 
betroe det til Tjenestetyende eller tillade det at lobe omkring i 

Gaarden og paa Gaden, der er man fordetmeste —  naar ikke 

Foroeldrene selv have Lyst og Leilighed til at gaae med det —  

nodt til at holde det hjemme i Vcerelserne eller sende det i 

Skolez men hvorlidet dette kan antages at vcere et Middel til 

at staffe Barnet frist Lust, har jeg allerede omtalt.

Ligesom det er en almindelig Erfaring, at Born ved at 

komme i Asylerne blive sundere og smukkere, saaledes er det 
ogsaa almindelig antaget, at de blive livligere og modtageligere 

for UnderviiSning, naar de siden komme i Skole. Cancellie- 

raad, Fattigdirecteur Feddersen, der har gjort sig hoilig for- 

tjent af Asylvcesenet i Danmark, siger i sin lille Bog om Asy

lerne: „Jeg har meer end een Gang i Udlandet Hort forsikkre, 

at de Born, der have nydt en Forberedelse i Asylerne, i 

Regelen horte til de flinkere og mere opvakte i de Skoler, hvori 

de senere indtraadte." Den for tidlig bortdode Catechet Schaa- 
rup striver i Schouw S Ugestrist 7de B . S .  110. „Det 

er med Glcede erfaret, at flere af de Born, som have forladt 
Asylet og ere overgivne til de Almuestoler, hvortil de henhore, 

i disse have erhvervet sig Roes for renere Sceder og storre 
aandelig Modtagelighed, end ellers ialmindelighed sinder Sted 

iblandt denne Classe af Born." Den samme Bemcerkning har 

jeg Hort af flere Leerere ved Asylstolen her i Byen. Een til- 
foiede, at nogle, der vare komne ind i andre Skoler, iforst- 
ningen stode i Loerdom tilbage for deres Jevnaldrende, men 

snart sprang op og bleve blandt de bedste. Jeg indrommer gjerne, 
at flige Udsagn ikke ere tilstrcekkelige til derpaa at bygge noget 

sikkert Resultat; men da jeg ingensinde har Hort nogen Attring, 

der var i Strid dermed, og det aldeles stemmer med hvad Theo
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rien antager at maatte vcere Tilfoeldet, erholde de derved en 

storre Betydning.
At «ddanne Sandserne er Noget, man ved Borns Op- 

dragelse i private Huse fast aldrig tcenker paa, og dog er det 

af den storste Vigtighed i Livet, at de ere blevne «ddannede.

I  en Anstalt, som den, feg toenker mig, vil der kunne ud- 

findes og deelS ved Legene, deels ved Underviisningen anvendes 
mangfoldige Maader, hvorpaa Bornenes Sandser og derved 

tillige dereS Jagttagelsesevne kan oveS og nddannes. SynetS 

Sands, der naturligviis meget stoves ved den tidlige Stirren 

i Boger, maa nodvendig blot ved at Barnet saa stör en Deel 

af Dagen er i frifl Luft og i en ikke altfor lille Have, 

ganfle anderledes stjcerpeS end. i en Amme- eller Skolestne. 
Me» ogsaa ved directe Midler vil man kunne «ddanne de» 

f. Er. ved Foreviisning af interessante Billeder, ved at lade 

Bsrnene adstille de forstjellige Farver, den Form, en Ting har, 

om det er e» Fiirkant, en Cirkel osv., ved at lade dem alene 

ved Spnet bestemme en Tings Lcengde, Afstand o. s. v. og 
derpaa med en Ale» eller Tvmmestok maale efter, for at fee, 

hvem der ncrrmest har truffet det Rette.

Horelsen vil ikke blot kunne uddannes ved Sangsvelserne, 

men ogsaa ved mange Lege, f. Er. naar man binder e« Dreng 

for Dinene og lader Ham gjcette, fra hvilken Kant et M iau 

af e» af hanS Kammerater kommer, og hviS Stemme det er. 

I  hvilken Grad ikke blot Horelsen, men ogsaa Folelsen kan ud

dannes, bemcerker man tydeligst hoS Blinde. I  Blindein- 

stituterne —  idetmindste er det Tilfoeldet i Paris —  haves 
Boger med ophoiede Bogstaver, som Eleverne ved Hjcrlp blot 

af Fingerspidserne lcese med samme Lethed og Sikkerhed som 

vi vore Boger. Dette er et Vink vm, hvorledeS man skal 

gaae tilvcerks for at fuldkommengjore disse Sandser, der fordet-
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ineste blive noget forsomte, fordi ma» stoler paa Synet, lige- 

som de« venstre Haand bliver svagere, idet ma» pleier at be- 
nytte sig af de« hoire.

L«gtesandsen og den physifle Smagösands bliver h.oö de 
fleste Menneficr af sig selv saa uddannet, at man ikke behover 

at give Anviisning dertil.

Allermeest antager feg dog, at Bornen« ville vinde i mo- 

ralfl Henseende. Jeg troer Herr sikkert at kunne sintte fra 

Asylerne. Jhvorvel den, der gjor sig noie bekfendt med de 
forskjellige Asyler her i Byen, «de» Danflelighed vil bemcerke 

en noget forstjellig Tone i ethvert af dem —  formodentlig iscer 

paa Grund af BestyrerindenS Personlighed —  vil dog Ingen 
kunne andet end gloede sig ved den Scedelighedsaand, som er 

udbredt oder dem alle. En Fremmed betragte de Smaa der med 

en besteden, men tillige frimodig og tillidsfuld M ine; de vife sig 

velvillige, hjcelpsomme og fredsommelige mod hverandre ind- 

byrdeS; det syneS ikke at salde noget af Bornene ind at ville 

hceve sig »ver sine Kammerater, fordi det selv er »fort bedre 

Klceder eller har lcekkrere Spise i sin Kurv; paa den ande» 
Eide syneS de vorige siet ikke at mis'unde den Lpkkeligere. Da  

Bornene saa godt som aldeles ingen Leilighed have til at lyve 

eller benegte Sandhed, kunne de der ikke faae Fcerdighed i 

denne blandt Born saa almindelige og saa fordoervelige Feil. 

Ikke bcmcrrker man der noget Forsog paa ved Grcrden at 

tiltvinge sig Noget. Jngensinde har jeg "blandt diöse Hundre- 

der af sättige Born fundet noget Spor til Raahed, Ulydighed 

eller Trods, sijondt der er al Rimelighed for, at en ikke liden 

Deel af diöse Born, forend de kom ind i Asylerne have vceret 

umaneerlige, egenraadige, uregferlige, ulydige, lognagtige o.s. v. 

og at en endnu storre Deel vilde vcere bleven det, hvis de 

ikke vare komne ind. Opdager man nogen Uartighed af et
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Barn i et Asyl, kan man vcere temmelig vis paa, at det 

ganste nylig er indkommet.
Kort sagt, idet jeg kan opregne en heel Mcengde Dyder, 

hvortil Bornene i al Kjerlighed vcennes i Asylerne, kan jeg 

ikke ncevne en eneste Feil, hvortil disse —  naar de blive til- 

borlig bestyrede —  kunne antages at give Foranledm'ng*).

T il mine Lcrsere og Lceserinder selv overlader jeg nu Af- 

gjorelsen af det Sporgsmaal, om alt det Gode, jeg ester min 

Erfaring har sagt om Asylbornene, ester deres Erfaring og- 

saa ialmindelighed kan sigeS om Born, der opdrages hjemme 

i Familier af de hoiere Stcender.
Men stjondt jeg er fuldkommen overbeviist om, at de al- 

lerfleste Born baade i physist, intellectuel og moralft Henseende

Jeg vil dog ikke lade een On,stamdighed gänfle ubersrt, da den 
kan have noget Farligt HoS sig, stjondt den ikke staaer i nogen nsd- 
vendig Forbindelse med Asylopdragelsen. Det kan nemlig hcendeS, 
at celdre og fornemme Personer, som intereösere fig for dlöse vel- 
gjsrende Anstalter, af en fol lsesfuld og «del Deeltagelse for de 
Srrraa, som opholde sig i dem, komme til at vise enkelte af de sät
tige Born en altfor stör Opmcerksomhed. Denne kan, naar lignende 
Tilfcrlde tidt gjentages, lct bibringe dem for hoie Begreber om 
deres Personer, samt Fordringer til Livet, der ikke stemme overeenS 
med de Kaar, hvortil de ere fodte, og de Forhold, hvori de hjemme 
befinde sig. Man seer iovrigt let, at en fornuftig Bestyrerinde kan 
bidrage meget deels til at afvcrrge saadanne fladelige Paavirknin- 
ger, deels til at hceve deres Folger. Jeg antager, at denne Jnd- 
vending mod Asylerne, som man idelig Hörer, ikke vil kunne gjores 
gjceldende imod de af mig foreflagne Elysier, da det vel tvertimod 
hvppigst vil indtrcrffe, at Bornene ved dem blive befriede for megen 
Forkjelelse, hvorfor de hjemme ere udsatte, om ikke af Forceldrene, 
saa dog af Bedsteforceldre, Oncler og Tanter og af Tjenestefolk, 
der ved at gjore Bornene til Behag ville indpnde fig HoS Forcrl- 
drene. Hjemme vises der vistnok de fleste Dorn af de hoiere Clas- 
ser for megen Opmcerksomhed, nogle maastee for liden; i begge 
Tilfoelde vil det vcere dem tjenligt nogle Timer paa Dagen at be- 
handlcs lige med mange andre.
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ville vinde ved at vcere i e« saadan Anstalt, er jeg dog end- 

nu vissere paa, at de —  ester de allerforste Dages Forlob —  

ville befinde fig meget bedre der, end om de flulde tilbringe 

hele Dagen bjemme i dereS Familier.

Allerede Horats har anfert det som noget Characterr'stifl 

hos Barnet, at det glceder fig ved at lege med fine Jevnal- 

drende, og hvor kan et Barn bedre tilsredsstille denne Trang 

end paa et saadant Sted? Hjcmme er der ialmindelighed ikke 

god Leilighed dertil; om det endog har Sodflende, ere disse 

fordetmeste ente» fvr gamle eller for «nge. De celdre ere 

somoftcst i Skole, de pngre er det farligt at rore ved; thi 

tages der for Haardt paa dem, og de grcrde, gaaer det ud 

vver den celdre, som om Han vilde gjore dem Fortrcrd. Snart 

sover de» Lille, saa den Storre maa vcere meget stille; snart 

kan e» befestiget Fader eller nervcsvag Moder ikke taale den 

forsoerdelige Stoi, og Barnet maa atter vcere stille. Kan det 

ikke sorholde fig roligt, vanker der Skjend, Trudsler, vel end

og Riis. Vcerre er det maaflee endnu, om Barnet er fine 
ForcrldreS eneste. Selv med dm allerbedste Villie vil det oste 

vcere dem umuligt paa en passende Maade at sysselscette det. 
Om de endog anfiaffe vok saa meget Leget»»', nok saa meget 
selv give fig as med det, nok saa meget söge at more det: de 

ville dog »Ke kunne erstatte det Omgangen med Jevnaldrende. 
Om de end jevnlig lade det saae Besog af andre Born, kan 

der dog ikke rigtig legeS »' de smnkke med kostbare Menbler op- 
syldte Vcerelser. Hvor cengstelig maa der ikke vaages over, 
ab de hverken selv komme til Skade, eller gjore nogen Skade 

paa Speile, Taffeluhre, Urtepotter o. s. v. Dertil kvmmer 
endnu, at Born, »aar de godt skulle lege, maae have lidt An- 
viisning dertil; men til at yde en saadan Hörer e» scrreger» 

Interesse og et Talmt, som ingenlnnde kan vmteS hoS enhver 
Fader eller Moder.
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Saasandt nu bette Billede af Familielivet —  om end ikke 

i hele sin Udstroekning, saa bog »' slere af sine vcrsentlige Tr«k 

—  paSser paa mangfoldige Hufe: hvor ganfle anderledeS vil 

da ikke bet Liv kunne vcere, naar et Barn den ene Dag ester 

den anden frit kan lobe vmkring i flere Timer «nder morsvmme 
Lege med dem af sine Kammerater, Han bedst kan lide, vg det i 

frifk Lust, «den at udscette sig for enten at gjore Skade eller 

komme til Skade, »den at besrygte Skjend eker Straf eller 

lange moraliserende Taler for Ittringen af sit Velbefindende. 

Et saadant Bam  behover ikke at miöunde Hons og Wider 

dereS Frihed til at gaae og kagle og snaddre. ForlangeS der 
noget Arbeide, nogen aandelig Anstrengelse af Ham, gjor Han 

det med Lyst, baade fordi det ikke overstiger hanö Krcefter og 

fvrdi Han feer sine Kammerater gjore det Samme.
For ved Navnet selv at fremhseve det Glcrdelige for 

Born ved e» saadan Anstalt, kalder jeg den et Elysium for 

Born. De Gamle toenkte sig nemlig Elysium som et OpholdS- 

sted for gode Menneflers Sjele, ikke blot efter Doden , men 
ogsaa for de traadte ind i Livet, og Virgil lader, som dekjendt, 

i 6te Bog af sin Weide de» afdode Anchises der vife sin 

Son AeneaS de navnkundigste af deres Efterkommere. Dig- 
terne lade paa bisse Steder de Salige i yndige Haver og 
paa.grceSrige Enge —  uden Sorger for deres Udkomme —  

gloede sig ved Sange til Gudernes P riis, ved Samtale med 

vife M«nd og Digtere, ved Dands og andre LegemSövelser. 

Det passer jo ret gvdt!

Nagtet jeg i vet Foregaaende har fremdraget adstillige 

Misligheder, som efter min Overdeviiöning ere sorbundne med 

Familieopdragelsen, iscer i en storre B y , falber det mig dvg
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ikke ind ente» at benegte, at der giveS Familier, hvvri Omstcen- 
di'ghederne stode saa heldigt sammen, at Bornene hjemme have 

det Vcrseutligste af hvad et saadcmt Elysium vil kunne yde dem, 

ellrr at betvivle FamilieopdragelsenS Gavnlighed og Vigtighed. 

Heller ikke gaaer mit Forsiag ud paa at forstyrre eller tüintet- 
gjore denne, men paa at udfylde de Mangler, der ialmindelig- 

hed ere ved de«. Jeg vil kun, at Bornene siulle v«re hjemme- 
fra vogle Timer om Dagen, og det paa den Tid, da ikke blot 

Faderen fordetmeste har Fvrretninger, men ogsaa Moderen 
pleier at vcere meest befijeftiget deelS med hunSlige Syöler, 
deelö med at gjore og mvdtage Visiter. Morgene», Middagen, 

Eftermiddage« og Astene«, de eneste Tider, da der i de fleste 
Hns« kan tales om Familielw, siulle Bornene ogsaa ester 
mit Forsiag tilbringe i dereS Familierö Skjod. Det er saa 

langt fra, at en saada« Fravaerelse i nogle Timer vil flade 

Forholdet imellem Forceldre og Born, at det endvg synes ri- 
meligt, at dette vil blive ommere og kjerligcre; de ville gjen- 

sidig lleuge- ester hverandre, og have mere Stos til Samtale 
derved, at Bornene blandt Fremmede have seet og leert mange 
Ting, som de fole Trang til at meddele.

A n h a n g .

Da man pleier at betragte det som en stör Anbefaling 
for nye Indrctninger, der foreflaaeS, at saadanne allerede sin- 
deS i andre Lande, har jeg bestrcebt mig for at komme til 
Kundflab »m, hvorvidt Noget, der lignede de af mig foreflagne 

Elysier for Born sandte- paa andre Steder. M m  de Ester-
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retninger, jeg har truffet, ere temmelig «betydelige. Jeg an- 

tager nemlig ikke, at de BetalingSasyler, der ere f. Ex. »' 

Genf*) og i Stokholm**), ere af samme Art, da de dvg ere 

bcregnede paa Born af den faltigere Classe, fljondt der er- 

lceggeS en kille enten maanedlig eller ugentlig Betalivg.

I  de af vr. Diehmann redigerede Blätter aus der Ge

genwart 1838 Nr. 11 staaer en Notits, som jeg vil overscette, 

da dm ganfle Hörer herhe». »Smaabornfloler. Livomo «d- 
mcerker sig ved en Skole sorsmaa Born a f de hoiere C laSser, 

den eneste i sit SlagS, hvorom vi hidindtil have Hort, men 
som vistnok snart vil blive esterlignet, naar Modrene höre, hvor 
let og fornoieligt Born i saadanne Anstalter lcere en Masse 

af Kundflader. Saa sandt er det, at Menneflet er et selflade- 

ligt Dyr, at alle Hans Evner, moralfle, intellektuelle og phy- 

flste, meest og lettest syneö, iscrr i Ungdommen, at udvikleS i 

Omgang med Lige." .
I  Brzoska's Centraldibliothel der Pädagogik for 1838 

findeS en detaillerek* Beretning vm et Asyl for sättige Bom  i 
Stade» Zwolle i Nederlandene. Ved Slntningen af denne 
tilfoier Forfatteren ( I.  K le in ): ,'Endnu er at bemcrrke, at 

den Smaadsrnfiole, som destaaer i denne Stad til Bm g for 
den hoiere Borgerclaöse og ganfle er dannet ester Asylet for 

sättige Bom , beständig befinde» sig i en blomstrende Tilstand 
og lover de bedste Resultater." "

Allerede tidligere (1830) havde en Mand ved Navn F. 

L. Geisow ladet trykke en lille Piece: Einige Worte über Er- 

ziehungs- «nd Unterrichtsanstalten für noch nicht schulfähige

*) Om dette har man en fortmffelig Beretning i Motive sor I'Seole 
6e5 peUls eof«nt8, 6lab1!e k 6en^ve; seeompszn^e 6e r6Ht;iioii3 
8ur l'uLUitö 6e cv zenre 6'^tadli88emevl8. ksr k. Hloiwä, 
Lsxevt. 6enöve 1829.
See derom Vtks8t Lil Llsuäbok kor 8 mLd»rv-8k0 lor. Swckd. 1841.
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Knaben, hvori Han indbod til Asbenyttelse af en saadan An
stalt, som Han stob i Begreb med at etablere og virkelr'g flal 

have etableret i Frankfurt a. M . Saavidt man kan see af 
Planen, er det Hele ester en noget indstrcenket Maalestok, da 

Han selv vilde vcrre Enelcrrer ved Anstalten. Da Betalingen 
der er 36 Gplden aarlig, som erlcegges qvartalsviis sorud, 

sees tydeligt nok, at der ved denne „Erziehungs- und Unter

richts-Anstalt für noch nicht schulfähige Knaben" ikke er tcrnkt 

paa Fattige.

Dette er Alt, hvad jeg veed om stige Jndretninger i Ud- 

landetz men da de neppe nogensteds beregnes uden paa Stedet 

selv, kan man let forklare sig, at saadanne Etablissementer 
blive mindre bekjendte udensor dereS egen Kreds. Ja, hvor 
ubekjendt endogsaa paa Stedet selv et Forsog til et saadant 
kan vcrre, derpaa have vi et Beviis i et litte Skrift, som en 

Mand her i Byen for 2 Aar sideu udgav under Titel: "Jnd- 

bydelse og Plan til Oprettelsen af et Betalingö-Asyl og Skole 

for Suraäbern fra 2 til 8 Aar af den mere dannede Borger- 
og EmbedsmcendsclaSse. Ved O. Syversen, Lcerer." Dette 
Skrifts Tilvcrrelse har jeg ferst for faa Dage siden saaet 

Underretning om, og jeg formoder, at det ogsaa er de fleste 
af mine Lcesere ubekjendt. At dette Forsog mislykkedes —  

hvad enten det nu var fordi Forfatteren ikke var tilstrcekkelig 
bekjendt, og Hans Plan Heller ikke blev det, eller fordi Han 

aabenbart lovede Mere, end Han vilde vcere istand til at holde 

—  har ikke bragt mig til at vakle i OverbeviiSningen om Hen- 

stgtSmoeSsigheden af saadanne Jndretninger.
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Skolens Laerere ere for n«rv«rende Tid:

N .  B .  K r a ru p , vr. pdilos., Forstander for Skolen siden 

Iste Oct. 1828, Lcerer siden Foraaret 1816, underviser 

i Latin i Iste ^ og i Skrivning i Iste Realclasse, har 
11 Timer ugentlig.

Hr. E .  Svenn in g se « , 6sn6. pkilos., Inspekteur ved Sko

len siden Iste Aug. 1832, Lcerer siden Foraaret 1824, 

underviser i Mathematik i Iste ^  og v, 2den X  og L, i 

Latin i 3die har 29 Timer ugentlig.
Hr. 3 - F» D rcbo ld t, 6ancl. juris, Copiist i Hof- og Stads- 

retten, Leerer siden Iste Aug. 1826, underviser i Tydfl 

gjennem alle Nasser, undtagen 4de Realclasse L  og 5te 

Realclasse L, har 32 Timer ugentlig.

Hr. N .  U. K ro S s in g , Lsnä. pkilos., Cantor i Citadellet, 

Lcerer siden Iste Oct. 1828, underviser L Danfl i 4de 
Realclasse v , 5te Realclasse ^  og v , har 32 Timer 

ugentlig.

Hr. O . C .  B o rc h , 6sn4. pkilo»., Lcerer siden Aug. 1830, 

underviser i Franst gjennem alle Nasser, undtagen Iste 

Realclasse, har 34 Timer ugentlig.
Hr. N .  I .  W a g tm a n n , Osncl. lkeol., Bibliothekar siden 

Jan. 183 t, Lcerer fra Jan. 1832, underviser i Religion
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i de 5 overste Realclasser, i Mathematik og Regning i 

de 3 nederste studerende ClaSser, har 25 Timer ugentlig.
Hr. Leopold H. S .  Jorgensen, Lsn6. pdilos., Lcerer 

siden Marts 1832, «»derviser i Danst i 4de RealclaSse 
4  og i Geographie i 4de RealclaSse 4  og 8, 5te Real- 

classe 4  og 8, har 18 Timer ugentlig.

Hr. S .  L. Povelfen, pkilos., Lcerer siden Jan. 1833, 

underviser i Grcefl i Iste studerende ClaSse 4 , 2den stu

derende ClaSse 4 og 8, 3die studerende ClaSse 4 , samt 

i Latin i Iste 8 og i latinfl Stiil i Iste 4, har 34 T i

mer ugentlig.

Hr. N  P. Reith, 6an<l. plülo»., blev Lcerer 1833, under

viser i Naturlcere og Mathematik i Iste og 2dm Real- 

claöse, i Danst i 2den og 3die RealclaSse, i Regning i 
4de RealclaSse 8, 5te RealclaSse 6 og Forberedelses- 

claöse», har 36 Timer ugentlig.

Hr. C . F  Fnnch, 6sn<l. pkilos., Lcerer siden M a i 1834, 

underviser i Skrivning i 2den 4  og 8 , i Latin i 2den 

8  og 3die v, har 24 Timer ugentlig.

Hr. P. D .  Raasch, Handelsbogholder, Lcerer siden Nov.

1834, underviser i Regning i de 4 overste Realclasser 

og i 5te RealclaSse 4, har 19 Timer ugentlig.
Hr. Fred. D . Jorgensen, (lsnä. tlieol., Lcerer siden M ai

1835, underviser i Skrivning i de tre nederste studerende 

ClaSser og i 4de RealclaSse 4  og L, 5te RealclaSse 4  

og L, har 25 Timer ugentlig.

Hr. G. A. M üller, Lcerer ved Landcadetacademiet, Lcerer 

her ved Skolen siden Aug. 1837, underviser i Historie 

og Geographie i 2den 4, 2de« 8, 3die 4 , i Geographie 

i Iste 4  og 8, samt i de tre overste Realclasser, har 22 
Timer ugentlig.

Hr. R. T. Fenger, Land, tkeoi., Lcerer siden Jan. 1840,
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«nderviser i Religion og Bibelhistorie i de tre yngste stu- 

derende Claöser, har 9 Timer «gentlig.
Hr. Ehr. Bartholin, Lsoä. pkilo»., L«rer side» Aug. 1840, 

«nderviser i Danfl i de to yngste stnderende Claöser samt 

i Iste Realclaöse, i Latin i 4de stnderende Classe, i H i

storie i de tre overste Realclasser, har 27 Timer «gentlig.
Hr. Hans P . L. Peterfen, 8tu<l. tkeol., Lcerer side» Aug.

1840, underviser i Tydfl i 4de Realclaöse 8  og 5te Real- 

classe 8, har 7 Timer «gentlig.
Hr. G. H. Winther, 6soä. tkeol., Lcerer siden Iste Martö

1841, «nderviser i Hebraist i Iste ^  og 8, har 6 T i

mer «gentlig.
Hr. G . Fistaine, Lsnä pkilor., Lcerer siden Iste M a i 1841, 

underviser i Engelst i de tre overste Realclasser og i 

Franst i Iste Realclaöse, har 13 Timer «gentlig.

Hr. M .  Hammerich, Nag. srtium, Docent ved Univer- 

sitetet, Lcerer siden Ang. 1841, «nderviser i Danfl i Iste 

stnderende Claöse ^  og 8, har 4 Timer «gentlig.
Hr. F . Schiern, esnä.jurir, Lcerer siden Aug. 1841, «nder- 

viscr i Historie i Iste .4 og 8, har 4 Timer «gentlig.

Hr. Jae. Stilling, 0«ncl. tkeol., Lcerer siden Aug. 1841, 

underviser i Danfl i 2dcn .4 og I!, 3die ,4, samt i 
Religion i de 4 overste studerende Claöser, har 16 Timer 

«gentlig.

Hr. F. Vreinholm, 0snä. tkeol., Lcerer siden Aug. 1811, 

underviser i Bibclhistorie i 5te Realclaöse.4 og 6 , har 

6 Timer «gentlig.

Hr. H. H. Lefolii, 8tu<I. pkilol., Lcerer siden Aug. 1841, 

underviser i Latin i 2den studerende Claöse 4, har 11 T i

mer «gentlig.
Hr. G. Lund, 8lu<l. pkilol., Lcerer siden Aug. 4841, underviser 

i Grcrst i Iste studerende Classe 8, har 5 Timer «gentlig.
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Hr. W . Lund, tkeol., Lcerer siden Aug. 1841, under- 

viser i Danfl, LceSning og Skrivnmg i ForberedelseS- 

rlassen, har 18 Timer «gentlig.
Hr. Edv. Buch, 8tuci. pkilos., Lcerer siden Ja». 1842, 

underviser i Skrivnmg i 2den vg 3die Realclasse, har 
6 Timer «gentlig.

Hr. S .  B .  Thrige, 8tu<l. pkilol., Leerer siden Jan. 1842, 

underviser i Historie og Geographie i 3die v  og 4de 
stnderende Classe, har 8 Timer «gentlig.

Hr. Krarup Hanfe«, 8mä. polxt., Lcerer siden Jan. 1842, 

underviser i Naturhistorie i de 5 Realclasser fra 3die 
til 5te v, har 10 Timer «gentlig.

Hr. Hoffmauu, Architekt og Kodderstikker, Lcerer sidm MartS 

1842, underviser i Tegning, har 13 Timer ugentlig.

UnderviiSning i Gymnastik og Svomning, som n« optager 

26 ugentlige Timer, forestaaeS as Hr. Scheer, Hr. ^oltz og 

Hr. Reinvaldt.

UnderviiSning L Dands i Vintermaanederne meddeleS af 
Hr. Bentsen, Dandser ved det kongelige Theater, 2 Timer 

ugentlig.
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Disciplene, som ifjor vare 26t (130 i de studerende Nas
ser, 131 i de ikkestnderende), ere «u 266 (123 i de studerende 

ClaSser, 143 i de ikkestuderende).
De ere sordeelte i folgende 15 Nasser:

Iste stud. Cl. ^  har 17 Disci'ple) ^

—  —  —  v  —  16 —  !

2den —  —  ^  —  17 —
--------—  v  —  17 —

3die —  —  ^  —  15 —
3d,e —  —  v  —  19 —

4de —  —  —  22 —

Iste RealclaSse —  12 —

2den —  —  16 —
3die —  —  19 —

4de —  X  —  22 —  i

—  —  L  —  22 —  ! *

5te —  ^  —  18 —  )
—  —  »  —  19 —  ! *

ForberedelseScl. —  15 —  '

* Disse 2 Classer ere parallele.
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UnderviiSningsgjenstandene have voeret fordeelte paa fol

gende Maade:
Studerende Llasser.

1 X. 18. 2ä. 2 8. 3 4. 3 8. 4 ialt.

Latin ..................... 11 11 11 11 11 11 11 77
Groefl. . . . . . . . . . 5 5 5 5 5 . . LS
Hebraist................... 3 3 . . . . . 6
Danst. .................... 2 2 2 2 3 3 16
Tydfi...................... 2 2 2 2 2 2 2 14
F ra n st............ .. 2 2 2 2 2 4 4 18
Religion og Bibelhistorie 3 3 2 2 3 3 3 18
Historie................... 2 2 2 2 2 2 2 14
Geographie............... 2 2 2 2 2 2 2 14
Mathematik og Regning. 4 4 5 5 4 4 4 SO
Tegning................... . . . . . 1 1 2
Skrivning................. . . 1 1 1 2 2 7
Gymnastik og Svomning - . 2 2 2 2 2 IO

38,36 36 36 36 36,36> 252
Realclasser.

Danfl. . . . . . . . . .
Tydfl......................
F ran st............ ..
Engelst...................
Religion og Bibelhistorie 
Historie. . . . . . . . .
Geographie. . . . . . .
Mathematik og Regning. 
Naturhistorie . . . . . .
Naturlccre. .................

Tegning. .................
Skrivning.................
Gymnastik og Svomning

1 8. 2 8. I^ 'I
>48. 
! b.

5 8. 5 8.!
d. !F o rb . ialt.

3 3 6j 8 8 12 12 12 64
3 4 4 4 4 3 3 . 25
4 4 4 4 4 . . . 20
4 3 2 . . . . . 0
2 2 3 3 3 3 3 . 10
2 2 3 . . . . . 7
2 2 2 2 2 3 3 16
8 9 4 4 4 4 4 6 43
. . 2 2 2 2 2 . 10
2 i . . » . . . 3
1 4 L 2 2 2 2 . 11
3 3 3 5 5 5 5 6 35
2 2 2 2 2 2 2 2 16

(36 >36 (36 (36 36 36 36 26 278
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Sidste Esteraar dimitteredes til Universitetet folgende:

1) Z. Lorfixen, en Son af Hr. Möller Corfiren i Rode 
Molle ved Hvidkilde i Fym. Hovedcharact. Isuäsbilis.

2) 8. I .  Dali, en Son af afd. JustitSraad og Nidder, Post- 
forvalter Dall i Khavn. Hvvedch. Isuäsbilis.

3) B. Benedictsen, en Son af Hr. B . Benedictsen, islandfk 

Kjobmand og Rvdemester i Khavn. Hvvedch. Isuäsbilis.
4) p. A. Bruun, en Son af afd. Capital» i Soetaten 

og Nidder P. U. Bruun i Khavn. Hvvedch. Isuäsbilis.
Z) Z. N . Lorenzen, en Son af Hr. Fvrpagter M . Lorenze» 

paa Hvidkilde i Fyen. Hvvedch. Isuäsbilis.
6) A. 8- Ixr. Vilstrup, en Son af Hr. Pastor C. N. V il- 

strup i BorriS ved Ringkjobing. Hvvedch. Isuäsbilis.
*7) <l. A. Laroc, en Son af afd. Jngenieur-Capitai» H. A. 

Carvc i Citadellet Frederikshavn. Hvvedch. Isuäsbilis.

8) 8- C. Lund, en Son af afd. Möller C. Lund i Lyngby. 

Hvvedch. Isuäsbilis.
5) 8- N . Dresing, e» So» af Hr. KrigSaSseSsor S .  N. 

Drestng i Khavn. Hvvedch. Isuäsbilis.
10) I .  I -  Wroblewsky, en Son af Hr. JustitSraad I .  D . 

Wroblewsky paa Norrcbro. Hvvedch. Isuäsbilis.
11) I .  L. Drusch, en Son af Hr. Restaurateur C. F. Brusch 

i Khavn.. Hvvedch. Isuäsbilis.
12l p. V. 8lagftad, en Son af afd. Bankassistent M . Flag

stad. Hvvedch. bsuä illsuä.
13) E. M . Buch, en Son af afd. Kjobrnand A. H. Buch i 

Korsoer. Hvvedch. Isuäsbilis.
14) w . 8- Mvesen, Son af afd. Fvrpagter I .  N. Ovese» 

paa Hoistrup i Stevns Herred. Hvvedch. Isuäsbilis.

' )  Da  Han blev angreben af en tpphos Feber Dagen for L» ^rl. 
underkastede Han sig forst Eramcn i Febr. d. A.
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15) U. 8. R. Schon», en So» af afd. Sogneproest I .  N. 

Schow i Thorslunde i Sjelland. Hovedch. Ksuä ill-wd.

16) A. p. Dorscheus. Sen as Hr. Silke- og Klcedehandler
I .  Dorscheus paa Christianshavn. Hovedch. Ksuä UI,u6.

I  dette Skoleaar ere folgende 5 udgangne fra Iste Real- 

classe med hcederligt Bidnesbyrd sor Flid, Orden og S«de- 

lighed.

1) Johannes Thomsen, en Sou af Hr. Silke- og Klcede- 

handler Jens Thomsen i Khavn. Kom paa Hr. Grosserer 

MallingS Comptoir.

2) Albert Lange, en Sou af Hr. Grosserer M . C. Lange 

paa Köngens Nytorv. Kom paa sin Faders Comptoir.

3) Ernst Gustav Lotze, en Son af forhenv«rende Materia

list Hr. E. G. Lotze. Kom som Lcerling paa Waisen- 

huuS-Apotheket.
4) Ludvig Rlöcker, en Son af Hr. Proenrator Klöcker i 

ESrom. Kom paa Hr. Grosserer C. E. Knndsens Comptoir.

5) Eiler Krarup, en Son as afd. StistSprovst I .  Krarup i 
Aalborg. Kom til Hr. UniversitetSboghandler Reitzel.

Ved DodSsald har Skolen iaar mistet en flittig, ordentlig 

og i hoi Grad befkeden Discipel. Da Han var en usoedvanlig 

Dreng, om hvem feg ««rede störe Forventninger formedelst 

hanS magelose Jver for det geographifle Studium, og da Han 
paa Grund af sin Uudseelighed og Tilbageholdenhed ikke var 

rigtig kjendt enten af sine L«rere eller Meddisciple, anmvdede 

jeg for nogen Tid siden Hans Tante, Jomfru Sille  Beyer,
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hvem Ungdommeir og Ungdvmmens Venner flylde de smukke 

(Molbechfle) Jnlegaver, om at meddele mig nogle Optegnelser 

angaaende Ham og hanö Strceben. Jeg har havt den Glcede 

at modtage en temmelig suldstcendig Biographie og Charakteri

stik, og da den vidner ikke mindre om Sandhedskjerlighed og 

fiin Jagttagelsesevne end om Velvillie mod de» Afdode, har 

jeg bedet Forsatterinde» om Tilladelse til at lade den trykke i 

SkolenS Program. Hun har givet sit Samtykke dertil, og jeg 

er overbeviist om, at den vil blive lcest af Mange med Deel

tagelse.
»G eo rg  Fredertk H o st blev fodt paa Fans den 2tde 

August 1826. HanS Fader, Capitain og Birkedommer A. P. 
Host, dlev Ham bersvet ved et apoplectifl Anfald i Foraaret 

1829, og Hans Moder reiste da med Ham og en ganfie 

lille Son til sin FaderS (Grosserer Beyers) Gaard, Z M iil 

sra Kjobenhavn, hvor de siden have havt dereS Opholdssted. 

ModerenS Sorg, Tanken om Dod og Begravelse og den saa 

pludselige Forandring af Alt, hvad der omgav Ham, har ikke 

vceret uden Jndflydelse paa det tidligt »dviklede Barn. Skjondt 

hanö Bedsteforceldre og svrige Sloegtninge toge imod Ham 

med dm varmeste Kjerlighed, blev Han dog loenge ved kun at 

holde sig til sin Moder og den Pige, som havde fulgt dem hertil. 

Stadigheden as hanö Tilbsieligheder viste sig alt i den tidlige 

Alder. HanS Legetsi bestod meest i smaa Baade; og ligesom 

Han havde seet Drengme paa sin Fodeo, legede Han »at vade"; 

en Pidfi har Han aldrig brydt sig om, og hverke» Heste eller 

Bogne, eller Noget af det, der pleier at voere tillokkende for 

Bom, som opvore paa Landet, interesserede Ham. Derimod 

var det som m Fest sor Ham, at see et Skib, og da ha» tidlig 
var meget fingernem, morede Han sig ved selv at scette Master 

og Tougvcrrk paa sine Baade, eller ved at tegne smaa Skibe. 

Da hau blev lidt celdre, var det Hans bedste Glcede at gaae
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op paa det hoieste Sted af vor Mark med e» stör Kikkert, 

for at see paa Skibene i Sundet. ,

Hans Fader havde lcert Ham, hver Asten at samle sit 

Legetoi og lcegge det i Orden; dette var de» forste Brgyndelse 

til et af Hans scrrdeleS Fortrin ved Alt, hvad Han foretog stg: 

Orden og Noiagtighed. Naar Nogen forstyrrede Ham den, 

blev ha» heftig, og var dersor «tilboielig til Omgang med 

andre Drenge, da deres Selflab knn gjorde Ham Bryderi «dm 

at more Ham; Hans Baade og Tegninger, og rolige Lege med 

stn yngste Tante (5 Aar celdre md Han) og hendes smaa Ben- 

inder, var Ham langt kjerere. Denne lille Tante, min yngste 

Soster Valida, var Hans forste Lcererinde; hnn var dengang 

9 Aar gammel og fandt stör Fornoielse i at lcere den videbe- 

gjerlige Dreng at lcese. Det gik for Ham med Lethed, og det 

varede ikke lcenge, inden Han begyndte at dele den Underviis- 

ning, som m af Hans celdre Tanter gav den yngre Soster og 

m lille Prcestedatter sra Brondshoi. D a  Han var 7 Aar gam

mel var det, at feg forlod FrederikSberg og atter tog hjem i 

mine Forceldres Hnns. »Det er vgsaa nodvendigt, at du 

kommer hjem for at lcese med Frederik,» sagde min Soster, 

»nu bliver Han altfor klog for mig.» Jeg begyndte da at 

«ndervise de Smaa, og Frederiks ypperlige Fatteevne og 

Lcerelyst künde ikke andet end i hoi Grad intereSsere mig. Der 

var aldrig Tale om at anspore Ham til Flid, det kom af stg 

selv; og naar feg forklarede dm lille Drmg Noget, var det 

som om Han med sine kloge brnne Dine vilde see mig lige ind 

i Sjelm, for ganfle at tilegne stg Alt, hvad jeg künde meddele 

Ham. Allerede for feg begyndte at läse med Ham, var Han 

faldet paa, at tegne smaa Landkort. Den forste Anledning har 

maafiee vceret, at Hans Moder havde viist Ham nvgle Kort, 

som Hans Fader havde tegnet, medmS Han var Officeer. Dette 

blev Herester Hans kfereste SySsel, og fkjondt Han vedblev at



31

have Interesse sor Skibe, maatte de dog staae tilbage for 

Landkort. Hanö Anlceg til Tegnekunst viste sig ogsaa vedTeg- 
ni'ng af Ansigter, Figurer, smaa Landflaber og Coulisser til 
hanS lille Theater, som Inn blev benyttet for at fee det Per

spectiv, som Decorationeme künde frembringe. Kunstsands og 

et udmeerket sikkcrt og starpt Die havde Han i hoi Grad, og 

et fortrccffeligt Syn, saa at Han künde flrive meget smukt og 

udfore Alt saa fiint paa sine nydelige formindstede Copier as 

Landkort. Hans sunde Smag yttrede sig ikke alene ved Kunst- 
ftembringelser, men ogsaa ved mange andre Leiligheder, og for- 

ledte Ham oste til Uartigheder. Naar her kom Nogen, hviS 
Tale ekler Vcesm kjedede Ham, faldt ha» gjerne paa, at plage 

sin Moder med at hente eller staffe snart Et, snart et 

Andet, og hvldt ikke op, for Han fik Skjend og maatte scetteS 

ud o. s. v. Kom her derimod Nogen, hvis Udscende bchagede 

eller hvis Tale intereöserede Ham, satte Han sig rolig hen med 

et lille Haandarbeide og lyttede efter. Undertiden var Han 

ogsaa «artig afUndseelse, hvilken Han havde i en meget paafal- 
dende Grad; og saaledeS gik det til, at Han blev meget for- 

stjellig bedomt af dem, der kjendte Ham. Dog med sin pp- 

perlige Forstand rettede Han selv med Aarene sor en Deel 

disse Feil.

D a  Han var bleven 10^ Aar gammel blev Han ogsaa mig 

for klog; feg indsaae, at flulde der blive Noget af Ham, maatte 

ha» «nderviseS af Leerere og idethele mere opdrageö for Ver
den; men feg vidste ogsaa, at saa künde der blive Noget af 

Ham. V i vare saa heldige ved Grevinde Moltke til Bregent- 

vedS Understottelse at erholde en Plads til Ham i ChristianS- 

havns BorgerdpdSstole og senere det Moltkeste Legat, hvorved 

det Betydeligste af Skolepengene «dredeS. Dette var e» vigtig 

Epoche i HanS Liv. Han flnlde ene ud iblandt Fremmede, 

mellem andre Drenge, «nderviseS af Leerere, ha», der kun
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sjelden havde vceret «denfor sit landlige Hjem. Hans forste 

Fremstilling for vr. Krarup künde ikke andet end «ngste öS; 

Frederik var ikke at sormaae til at sremfore et eneste Ord *). 

Denne uheldige Undseelse fortrod Ham dog meget bag ester, og 

da ha« kort derpaa begyndte at gaae i Skole, samlede Han ak 

sin Kraft, og viste, hvad hanS faste Villie var istand til. Han 

bar sig ad som de andre Drenge i Lceretimerne, og «dmcerkede 

sig endogsaa ved sin Opmcrrksomhed; saa at vi havde den For- 

noielse, ester nogen TidS Forlob at höre, at e» Lcrrer, som 

Han holdt scrrdeles meget af, Hans forste Geographielarer,  

Hr. M o h l ,  havde omtalt Ham som e» eremplarist Discipel. 

I  Fritiden blev Han sit gamle Bcrsen tro, og nagtet DoetorenS 

venlige Opmnntring var Han ikke at formaae til, at tage Deel 

i de Andres Lege. De trak i Ham, mange spottede og drillede 

Ham, men det hjalp ikke; Han holdt ud saaloenge, indtil de 

bleve kjede deras, og lode Ham gaae sin rolige eensomme 

Gang. Dog var Han ret gode Nenner med Adstillige iblandt 

dem, og vilde gjeme tale, me« ikke lobe onckring og lege

*) Da dette Tilfcelde aldrig cnten for eller sidcn er indtruffct hoS mig, 
maa jeg betragte det som aldeles charactcristiff for Ham. Skjondt 
Han selv gserne vilde i Skole, og Hans Tante, jeg og min Kone, 
cn Barndomsveninde af Jomfru Beper, i en Timestid gjordc os 
al Umage for at faae Ham til at aabnr sin Mund, var det dog 
ikke muligt. Senere blev jeg af Jomfru Beper flriftlig underrettet 
om, hvad Han künde, og gav Ham dercfter PladS i lde siud-Classe, 
som ogsaa passede til Hans Alder. Han indfandt sig den bestemte 
Dag paa Skolen, og der var Intet iveien. Pspchologiff mark- 
vardigt forekommer det mig ogsaa, at Han i de folgende Aar —  
mcdens saagodtsom hele HanS Interesse drciede sig om Geographie 
og Landkort —  dog hverken lod sine ClaSsekammerater eUer engang 
fine Lirrere i Geographie marke noget Spor af fine grundige og 
meget omfattende geographifle Studier. Et stört Beviis for, at 
diSse ikke vare en Folge af Lpst til at glimre, men af en sceregen 
indrc Trang.

Udg-
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med dem. Motion trcengte Han Heller ikke til, da ha» hver 
Eftermiddag gik sra Stolen paa ChristianShavn ud af Bye» 

til sit Hjem; om Morgenen kjorte Han til Vesterport med en 
Mcrlkevvgn. De tre forste Vintre flyttede jeg til Byen med 

Ham, vg vi forte da et SlagS Studenterliv sammen i vor lille 

Bvli'g. Der künde Han uforstyrret lcere sine Lectier; og den 

Tid Han havde tiloverS, tegnede Han, eller lceste geographiste 

B«rker, som Han laante af Doctoren, eller fik sra Skolebiblio- 

theket. For mig var ha« som e» fortrolig Ven, da jeg künde 

tale med Ham, som om ha» havde vceret langt celdre; hausBe- 

greber og Dsmmekrast vare gaaede fornd for Hans Aar, medenS 

Hans Voesen var, og veddlev at voere mere barnligt end de flcste 
andre DrengeS paa ha«S Alder. Af og til gik Han «d til Bog- 

handler Ho st, hanS Fcetter, og gjennemsaae Landkortene i Hans 
Boglade. Ingen tog i Betoenkning at betroe Ham Sligt, da 

HanS sorsigtige Omgang dermed var dem bekjendt. Naar der 

paa et af de Kort, Han tegnede, kom en lille Plet eller Feil, 

caSserede Han det paa Tiehlikket og begyndte et nyt. Dog, 
dct var ikke alene Landkort og Kundstab om Jorden, der inter

eSserede Ham, men Alt, hvad Han künde erfare om de McrndS 

Liv og Personli'ghed, som havde virket for denne Videnflab. 

Columbus, Tycho Brahe m. fl., Ritter, Balbi, Malte Brun, 

A. v. Humboldt, Stieler, Berghaus, Schouw og O . N. Olsen 

og mange flere, hviS Navne jeg i Oieblikket ikke erindrer, bleve 

af Ham omtrent betragtede som Helgene af Catholiker. Hvor 

Han fandt Noget anfort om dem, greb Han det med Begjer- 

lighed, og Aviserne gjennemlob Han daglig, isoer for ikke at gaae 

glip af Noget, som künde staae i Forbindelse med Geographien. 

Ha» tog iovrigt ogsaa Deel i NutidenS Begivenheder, og med 

megen Darme i Alt, hvad der angik Hans Familie- Glceder og 

Sorger og dereS Fcerd. I  Samtale hjemme var Han i hoi 

Grad livlig, og kun iblandt Fremmede vistc Han sig indefluttet
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i fig selv. Han morede os oste ved sine trceffende Bemcrrk- 

m'nger, og var Noget Ham utilpaS, som ikke sjelden indtraf, 

yttrede Han det paa en saa original Maade, at dette imod vor 
Villie ikke künde andet eud more öS.

Uagtet de Ubehageligheder, som hanS scrre Dcrsen udsatte 

Ham for blandt HanS Kammerater, gik Han dog altid i Skole 

med Fornoielse: det »ar so Beien til HanS videre Udvikling. 

HanS Leerere intereöserede Ham i hoi Grad, og de» Bigtighed, 

som dereS Stilling gav dem for HanS Bidelyst, vakte HanS 

SErbedighed. Fremfor Alt künde dette sigeS om Doctoren, 

som dog endn« ikke selv underviste Ham. I  det forste Aar 

konr han engang hjem og sagde: »T«nk, hvorda» det gik mig 

idagi ligesom jeg flal op, kommer Doctoren ind i ClaSsen; 

jeg künde «ersten ikke faae et Ord frem, me« jeg maatte da 

tvinge mig, ellerS havde det voeret altfor galt.« Seaere, da 

Doktoren havde viist Ham sine Landkort, og endogsaa forerret 

Ham- et, dlev HanS Wrdedighed forenet med e» taknemmelig 
Hengivenhed. Jblandt HanS Leerere satte Han stör DriiS paa 

Hr. S ve n n in g se » , og stod sig altid gvdt med Ham.
I  Vintere« 1840— 41 gik Han til Consirmation i BrondS- 

hoi, og flyttede dersor ikke til Byen. Han var an ogsaa stör 

»g steerk, og (som det lod) herrdet mod alflagS Beirligt, saa 
den lange Skolevei ikke var ha« til Besveer. Svmoftest gik 
Han den ene Dag om Ugen ferst herfra til BrendShei, derfra 

ttl ChristianShav» sor at faae en Time med i Skolen, og saa 
igjc» hjem. DeSnden horte Han den Vinter Professor SchouwS 

Forclersm'nger (som ha» hjemme ziirligt og noiagtigt optegnede). 

Han eendsede ikke, at hau dersor maatte blive i Bpe» til hen- 

imod Asten og gaae hjem i Merke, i dyd Sne«, ekler Snee- 
fog; og somostest »den at spise til Middag, da HanS Soerhed 

holdt Ham tilbage sra, at gaae op til Bekjendtere i Bpe». 

LigeledeS gik Han ind til Forelocsninger, der holdteS om Sen-
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dagen i Selstabet for Naturlcerenü Udbredelse vg » den natnr- 

historiffe Forening, og «ndertiden ferst i Kirke i BrondShoi. At 

holde Ham tilbage fra denne overdrevne legemlige og aandelige 

Anstrengelse dar ikke til at toenke paa. Han forsikkrede altid, 

det var bleven Ham til Natur, og ganste »odvendigt for Hans 

Tilvcerelse; Han troede selv at voere h«rdet mod alflagS Beir. 

E» af vore Bekjendtere saae Ham engang paa Gaden i de« 

heftigste Tordenregn gaae henimod Vesterport »den at fege Ly, 

og med den jevne, eensformige Gang, som Han pleiede at gaae, 

med sin Bograndsel paa Ryggen. Naar Veiret tillod det, lceste 

Han gjcrne paa Hjemveien Aviserne (som ha« ashentede) eller 

»ogle Lectier. til »teste Dag; ellers gik Han med Tankerne hen« 

vendte paa sit Andlingsstudium. Engang for flere Aar siden, 

da jeg fulgte med Ham, sagde Han: Jeg gaaer og tcenker paa, 

hvordan de kan maale Bferghoiverne."

I  adstillige Aar havde der viist sig nogen Kjertelsvaghed 

ho- Ham, idet Hans Overlcrbe, ester en langvarig Forkfolelse, 

vedblev at v<rre ophovnet. D a  Bevcegelse i ftifl Lust blev 

anpriist som et Middel den'mod, havde vi det Haab, at de« 

lange Skolevei stulde i den Henseende vcere Ham gavnlig. Bin- 

teren »g Foraaret gik godt tilende, men den vaade Sommer 

1811 paadrog Ham et Jldebefindende, der yttrede sig som Mat- 

hed, ved et tungt Hoved og Mangel af Appetit; dog var Han 

aldrig at formaae til at forsomme Skolen. I  EramenStide» 

var Han saa syg, at Han maatte loegge sig hvcr Dag, naar 

Han kvm hjem, men »i den Tid künde Han allermindst for

somme." I  Ferietide« maatte Han ligge, men brugte adstillige 

Lcrgemidler, der syntes at hfcelpe Ham, saa at Han atter kom 

op til SkoletidenS Begyndelse. Men sidst i September be- 

gyndte Han igjen at blive mat, at fee svag ud vg at hoste. 

Endelig tvang Nodvendigheden Ham til at blive hjemme og 

lcrgge sig. Den forste Sondag grced Han en heel Time, fordi
n»
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Han ikke künde komme ind til Prof. ForchhammerS ForelcrSning, 

og hanö Misfornoielse ved at maatte forsomme Skolen, gjorde 
ikke Hans Tilstand bedre. Hans Sygdom begyndte med en 

Lungebetcrndelse, der gik over til Sliimtcering og Brystsyge. 

Z  denne lange sorgelige Vinter künde Han, ligesom i Hans 
Barndom, ikke et Dieblik undvcere sin Moder; iovrigt udviklede 

der sig meer og meer en Taalmodighed hos Ham, som Han 

hidtil ikke havde havt, og det var ikke med Heftighed, men med 

stille Kummer, Han klagede over Kjedsomhed. Hanö Hoved 

künde ikke taale at lcese; naar Han tegnede, bleve Hans Streger 

usikkre; Han, som aldrig for var ledig, künde Intet soretage sig. 

V i sogte at underholde og adsprede Ham saa godt vi künde; 

undertiden talte Han selv med Begeistring om sine Fremtids 

Planer, naar Han kom sig; til andre Tider, naar vi talte 

derom, taughan stille; Han bedrovede os aldrig ved at tale om sin 

Dod, fljondt Han dog vist undertiden har kenkt derpaa. De mange 
Beviser paa Deeltagelse, som Han modtog, vakte en levende 

Taknemmelighed hos Ham. Hans Hengivenhed til Prof. Schouw 

yttrede sig som en stcerk Exaltation. —  Dengang Han horte 

Hans Forelcrsninger over Plantegeographien, havde Han bedet 

Schouw om at laane nogle af Hans Kort hjem, for at copiere 

dem. SchouwS Velvillie og elflelige Voesen henrykkede Ham 

ligesaa meget, som Han beundrede Hans Lcerdom. Frederik teg

nede efterhaanden ,16 Verdenskort med dobbelte. Glober, 1 

Qvarteer i Gjennemsnit, med Gradenettet o. s. v. og colorerede 

dem ester SchouwS Kort. For at opmuntre Ham i Hans Syg

dom var Conserentsraad Johnsen saa god at tale med Major 

O lsen  om, at faae disse Globekort stukne, for at Han künde 

faae mange Astryk istedetfor saa moisommeligt at tegne dem*).

*) Hver af de mcrrkeligste Planter f. Ex. Sukkerrsret, BomuldStrceet, 
Tobaksplanten, faaer ncmlig fit eget Kort, saaledeS, at de Egne af 
Jorden, hvor den Plante,vorer, colorcrcS paa det.

Udg.
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Han sik Loste derom, og dette Haab var en nendelig storGl«d« 

for den Syge. HoS Prof. Schon» maatte jeg staffe Ham Boger 

tillaans, og de venlige Hilsener, som ledsagede dem, opstldt« 

hanö Sind, saa at Han talte vm Schonw, ikke «jene vaage» 

men vgsaa i Sovne. —  Den sorgelige Vinter gik hen under 

beständig Astagen af Hans Legemskrast, indtil Han Langstedag- 

morgen spyttede en Deel Blöd op, og derpaa folte det forste 

Ansald as DodenS strenge Haand. »Lys! Lyö! Deren op! 

Vinduet op!« raabte han, og da det atter gik oder, fagde Han: 

„Vi maae takle Gud, at det gik saadan!" Men ester det nceste 

Anfald künde Morgenlyset ikke meer opklare hanö Dines Morke, 

og den stifte Lust künde ikke lette hanö tnnge Aandedrag. Det 
blev svagere og svagere; hans Ansigt blev roligt, og mildt som 

et lille Barneansigt, og med et noesten umcrrkeligt Suk udaan- 

dede Han sit unge Liv.

Jeg vil flutte med et Par Ord af Ham selv, som feg har 

fandet i en lille Afhandling i hanö danfte Stilebog for 1810: 
,'Dode» er intet Ondt »den for den Onde, der i det evige Liv 
maa vcnte Straf for sin siette Vandel her paa Jorden; men 

for den Gode er det Modsatte Tilsirldet; Han n«rer en Lceng- 

sel ester at komme til Den, fra hvem Alt har sit Udspring. 

Denne trostelige Tanke stemmer altsaa Mennefteneö Sind til 

Gudhengivenhrd og e» inderlig L«ngsel ester GudS Rige.»

S .  B .
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O m  SundhebStilstande» her 1 Skolen.

^/aa  Grund af, at nogle derlinsie Lceger have gjort den 

Paastand, at Opvannelsen af Vcnelser med varm Lust flulde 

vcere siadelig sor Helbreden, er det vcd en kongelig Resolution 

af 22de Decemder 1841 blandt andet paalagt den til at gjore 

Forslag om Fcrngselsvcesenets Forbedring nedsatte Commission 

at tage under mrrmere Overveielse, hvorvidt denn« Paastand 

maatte anseeS sor gründet. Fra et af Comnn'SsionenS Med- 

lemmer, Prof. David, er jeg dleven anmodet om at meddele 

de Erfaringer, vi her i Skolen have gjort angaaende denne 

OpvarmelseSmaade. Da disse Ersaringer spneS mig at vcere 

af Interesse sor alle de Forcrldre, der have Sonner her si 

Skolen, har jeg anseet det sor rigtigt her at fremscette dem 

»ffentlig.

Prof. David anforer i sit Brev til mig af 17de Juni, 
at ha» paa sin Reise for at «ndersoge FcrngSlerneS Judretning 

overalt har Hort, at ingen fladelig Virkning af Opvarmning 

med varm Luft har vcrret at spore. Det Samme kan jeg 

med Bestemthed paastaae at vcere Tilscrldet her hoS öS.

I  Foraaret 1837 flyttede den christianShavnfle Borger- 

dydSsiole ind i det nye Locale, der opvarmeS paa den oven- 
ncevnte Maade. Eiden de« Tid har —  under et Middelantal 

af vmtrent 250 Disciple —  folgende DodSfald fandet Sted.

I  Aaret 1837 dode 2, den ene i Juni, den anden i 

Nov.; ingen af dem havde indaandet den opvarmede Luft, og 

de vedkomme öS altsaa ikke her.

I  Aaret 1838 dode ingen;
—  1839 —  een, 10 Aar gl. af Meölingrr (G. With.)

—  1840 —  ingen;

—  1841 —  ingen;

—  1842 —  een 15L Aar gl. af Tcrring (G. F. Host.)
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Sygelighed blandt Disciplene har mgensinde vcrret sporet, 

fijsndt naturligviiS enkelte af og til have vceret syge.

Det storste BeviiS for, at en Barmeindretning —  saadan 
om den er hoS öS —  i'kke er stadelig for Helbreden, troer jeg 

at have den, at baade jeg og min Familie og mine Pensionai- 

rer, ftjondt vi om Vinteren hele Tiden leve i denne Barme*), 

have nydt den onsteligste Sundhed, hvilket vor Huusloege, EtatS- 

raad Bang, vil kunne bevivne.

Jeg formoder, at Gründen til de berlinfle LoegerS An- 
greb paa denne Opvarmelsesmaade fornemmelig maa soges 

deri, at man paa mange Steder har brugt at lade den samme 

opvarmede Luft circulere i Bcerelseme og Barmeovnen **). 
Derved spare- rigtignok baade Brcendsel og Arbeide for Fyrbo- 

derenz men at det ikke er godt, er rimeligt. Hos os strommer 

friff, kold Lust ind i Barmeovnene, og det er den, som —  

ester at vcere bleven opvarmet —  udbreder sig i Bygningen.

MedenS Disciplene tun ere paa Skolen en Deel af Dagen og 
fordetmeste faae dereS ClaSfer lustede ud imellem hver Time.

Dette fraraadeS ikke i et tydst Hovedflrift om denne Gjenstand af 
Prof. M e issn e r  i Wien: Die He tzung mit erwärmter Lüft
ete Aufl. 1823.
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Jnstrux for Laererne.")

^^e, der have den forste Time, komme ivetmindste 5 Minnter, 

forend Skolenö Uhr flaaer.

De, der have den sidste Time, forlade ikke ClaSsen, forend 

Disciplene ere borte.

- Naar Veiret ikke tillader, at der gaaeS ned paa Pladsen 

imellem Timerne, gaaer enhver Leerer ved TimenS Ende strar 

til den ClaSse, hvori Han stak vcrre i ncrste Time. Den, der 

ingen flere Timer har, bier, til Han bliver aflost.

Naar en Leerer er «tilsredS med en Discipelö Flid eller 

Opforsel, straffer Han med Characterer og Anmoerkninger. Er 

nogcn af disse as storre Betydenhed, underretter Leereren ved 

TimenS Ende Forstanderev derom, for at den Discipel, der 

har forseet sig, kan dlive straffet eftcr ForseelsenS Bestaffenhed.

Skulde en Leerer ansee det for nodvendigt at revse en D i
scipel paa Stedet f. Er. for nogen personlig Forncrrmelse, da 

underretter Han ligeledeö Forstanderen derom ved TimenS Slut- 

ning, om Han endog ikke har givet nogen Annierrkning.

Overhovedet söge Leereren mere at frembringe Flid og 

Seedelighed ved at opvcekke Interesse for stt Fag, Kappelpst 

og ZEreöfolelse, end ved Sttaffemidler.

Lcrreren bor vcere opmeerksom paa, at ClassenS Disciple 

faae Kundflab om, hvorlangt de have for til den folgende Time; 

og naar Opgaven til en Afhandling dictereS, bor Datum til- 

foieS, naar Afhandlingen flal levereS.

Disse to Artiklcr: Jnstrur for Lcercrne og Lovc for Disciplene, 
ere —  »den vcefentlige Forandringer —  aftrpkte af Programmct 
for 1840.
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Naar en Loerer onster andre Lccreboger i sit Fag, henvender 

Han sig til SkolenS Forstander, for at de i Forem'ng kunne 

tage en Bestemmelse deSangaaende. T il paa egen Haand at 
forestrive BogerS Anstaffelse er ingen Loerer berettiget.

Enhver Loerer retter hjemme de striftlige Ardeider, der 
höre til hanS Fag, og bidrager S it  til, at de ere i tilborlig 

Orden; Han holder over, at Disciplene have Hoenderne paa 

Bordet, reise sig, naar de eramineres, at de ikke blot adlyde 

pnnctligt, men ogsaa vise Hoflighed og Bestedenhed; Han an- 

mcerkcr de Disciple, der komme for silde, ikke have dereS Stile 

foerdige i rette Tid, mangle Bog, Pen o. s. v.; ogsaa noterer 

Han dem, der gaae ned i Gaarden i Time».
Enhvir Loerer vaage over, at der ingensinde i HanS Ncrr- 

voerelse yttrer sig nogen Raahed, Stoien, Voldsomhed evten i 
Timen eller for og efter den; idethele er det enhver LoererS 

Pligt efter Evne at bidrage til almindelig Orden og Scedelig- 

hed blandt Disciplene baade paa Skolen og ndensor den.

Skulde en Loerer enten formedelst Spgdvm eller noget 

andet nodvendigt Forfald ikke kunne mode paa Skolen, maa 

Han underrette SkolenS Forstander derom saa betimeligt, at de 

fornodne Anstalter kunne blive trufne.

For at ikke en LoererS veconvmifle Stilling stulde blive 

derangeret ved en langvarig Sygdom, ere SkolenS Lorrere 

komne overeens med Forstanderen om, at dereS hele Gage i 

SygdomStilfoelde sikkreS dem i 3 Maanedcr, mod at der maa- 
nedlig fradrages 2 /? af hver Rbd.

<
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Love for Difeiplene.

»v4a«ge Ti'ng ere af den Art, at vi have Grund til at an

tage, at ingen Discipel i denne Skole let kan vcrre uvidende 

derom. Dertil regne vi, at Enhver maa vcrre reenlig og 
sommelig paaklcedt, komme i rette Tid paa Skole», hverken 

for tidlig ekler for sildig; vise Skolens Leerere Lydighed og 
Hoflighed baade i og «denfor Skole«; afholde sig fra al Usand- 

hed; vise Agtelse for Andres Eiendom; erstatte, hvad Skade 
Han gjor; vcrre fredsommelig og tjenstvillig i Omgang med 

Meddisciple; vise Opmcrrksomhed ved Underviisningen; have 

det af Lcrrerne opgivne Arbeide fcrrdigt til den sastsatte Tid; 
opfere sig anstcendigt paa Gaden o. a. l.

Andre Bestemmelser ere af den Art, at de deelS ikke just 

folge af sig selv, deelS ere noget afvigende fra hvad der er 

Skik og Brug i andre Skoler.

1. I  Classea maa ikke legeS og ikke spiseS.

2. Enhver erholder en destemt Plads i sin ClaSse og 
flal vcrre ansvarlig for denne PladS. Finder Nogen en Befla- 

digclse paa Bord, Bcenk o. s. v., som er flcet «de» Hans 

Skyld og Vidende, er det Hans Pligt strar at anmelde det 

for SkolenS Jnspecteur, for at Sagen ufortovet kan blive 

«ndersogt.
3. HviS Nogen af Uforsigtighed kommer til at gjore 

nogen Skade, maa Han selv strar anmelde det, og ikke die til 

der bliver gjort Foresporgsel derom.

4. E r noget Ondt udevet i en Classe, hvortil OphavS- 

manden ikke vil angive sig, er det de Andres Pligt at tvinge 

ham^dertil; kan Han ikke udfindeS, er den hele Classe an- 

fvarlig dersor.
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5. Naar e« Leerer trerder ind i NaSsm, reise samtlige 

Disciple sig op «dm Stoi og Hilfe sommeligt. Men ikke, naar 

Nogen bemcerkeö fra Gangm af at see ind i Nassen.

6. Enhver staaer op, naar Han eramineres.

7. I  Underviisningstimerne holder Enhver sine Herndex 

ovenpaa Bordet.

8. Ingen maa under nogetsomhelst Paaskud gaae ind i 

m anden end de« Ham anviste Nasse, hvis Han ikke sendeS af 

en Leerer.

S. Jngm maa under Skoletiden —  ikke mgang imel- 

lem Timeme —  forlade Skolebygningen «den speciel Til- 

ladelse.*)

10. Om endog Timen er tilende, bliver > Enhver dog 

rolig paa sin PladS, indtil Leereren tillader at forlade den.

11. Ligesom det betragteS som en Norden, ikke at have 
med sig de Boger, Landkort og Andet, der flal brugeS, saaledeS 

regneS det ogsaa for en Forseelse, naar Nogen lader Noget 

as sit Toi blive liggende paa Skolen.

12. Enhver maa have sit Navn paa sine Boger og as- 

holde sig fra at mishandle dem.

13. De, der laane Boger af Skolens Bibliothek, maae 

behandle dem omhyggeligt. Borttager Nogm Boger, «den 
at have leveret Seddel derfor, negtes Ham strar videre Abgang 

»̂1 Bibliotheket. V il Nogen ophore at verre i Bibliotheket, 

maa Han anmelde det for Bibliothekaren, idetmindste 8 Dage 

for det «pe Halvaar begynder (Iste Marts og Iste Sept.)

*) Brod, ligesom og Ctilebogcr og Skrivematcrialier, kan alm. erhol
te- hoS Portneren.
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44. A Forfrtflningötiden mellem Tirnerne*) gaaeS ned 

paa Pladsen, hvor Ingen —  uden ved Gymnastikunderviis- 

ningen —  maa klavre op ad Stcengerne paa Gpmnastikappa- 
ratet. De, der i'folge Svagelighed ikke kunne taale Lüsten, 

maae erholde Tr'lladelse til at blive oppe. ^

45. Enhver Discipel er forplr'gtet til at udrette, hvad 

hanS OrdenSdur paalcegger Ham, naar vet sigter til Overhol

delse af Orden i ClaSsen. Den, der i ClassenS Protocol er 

ansort forst, er OrdenSdux; har Han Forfald, overtager den 
Anden, som Suppleant, Hans Forretm'nger.

46. Naar Thermometret viser 13o, maa Ordensduxen 

sorge for, at Stjernen lVarmerorets Aabning) lukkes. Jngm 

Anden maa give sig af med at lukke den op eller i.

47. Naar Nogen sormedelst Sygdom nodsageS til at 

sorsomme Skolen, maa Han, saasnart Han igjen indfinder sig, 

medbringe en Attest derom fra Forceldre eller Vcerge. Dnster 

Nogen af anden Grund en enkelt Gang at udeblive sta een 
eller flere UnderviisningStimer, maa Han iforveien erholde Til- 

ladelse dertil af SkolenS Forstander.
48. Udmeldelser gjoreS flriftlig idetmindste en Maaned 

for Discipelen flal forlade Skolen.

*) Zmellem hver Time anvendes hertil omtrent 10 Minuter, hvilken 
Tid syneS at vcrre passende til at forflaffe saavel Diseiple som Rarere 
den fornodne Recreation paa Sjel og Legeme.
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Naeste A a r ville folgend« Laereboger bltve
benyttede:

Forberedelsesklassen.

HjortS d. Borneven (3die Udg.).

5te Nealclassr.

HjortS d. Borneven (2den Udg.). KrossingS Schema til 

Grammatik (2den Udg.). Sammeö poet. Loeseb. Iste Deel. 

Sammes Opgaver til Avelse i Stiil. HallagerS t. Loeseb. 
fra 1840. HerslebS mindre Bibelhist. G. A. Müllers Be- 

gyndelseSgrunde i Geogr. Et Atlas. Kroyers Naturhist.

4-e Nealclasse.

HjortS d. Borneven (2den Udg.). KroSsingS Schema til 

Grammatik (2den Udg.). SammeS poet. Loeseb. Iste Deel. 

SammeS Opgaver til Avelse i Stiil. HallagerS t. Loesebog 
sra 1840. BorringS Manuel 6e lanZuo krsoxsise l4de Udg.)> 

HerölebS mindre Bibelhist. Balles Loerebog. G. A. Müllers 

BegyndelseSgrunde i Geogr. Et Atlas. KroyerS Naturhist.

3die Nealclasse.

HjortS d. Borneven (2den Udg.). KrossingS Schema til 

Grammatik (2den Udg.). Riises storre t. Loeseb. HallagerS 
t. Loeseb. sra 1840. Borrings Nanuel <le langue lrsnxsise. 
DeichmannS fr. Gram. MariboeS Stories ol Lnglsnlls In- 

stor^. Sammes eng. Formlcere. HerslebS mindre Bibelhist. 

Balles Loerebog. Det Nye Testament. Kofods HistorienS vig- 

tigste Begivenhedcr lUdg. 1840). Munthes Geogr. ved Vel- 

schow l8de Oplag). Et Atlas. Kroyers Naturhist.

2-en Btralclasse.

HjortS d. Bomeven (2den Udg.). Riises storre t. Loeseb. 

HjortS t. Gram. Gronbergö Stiilovelsebog for Begyndere.
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B. BjerringS Sämling af kette franste Lcesestykker (med Overs.). 

DeichmannS fr. Gr. Sinnettö Elementarbuch d. eng. Sprache. 

MariboeS eng. Lcesebog ester en ny Methode. SammeS eng. 
Formlcere. HerslebS mindre Bibelhist. Balles Lcerebog. Det 

Nye Testament. KofodS HistorienS vigtigste Begivenheder. 

Munthes Geogr. ved Velschow (8de Oplag.). Et Atlas. 
Svenningsens Geometrie.

Ist» Rralrlaosr.

Hjorts d. Borneve» (Lden Udg.). KriegkS belehrende 

Darstellungen. Hjorts t. Gram. GronbergS storre Stiilovelse- 
bog. V. BjerringS 4.ectures krsnxsises. H Lä. (med Overs.). 

DeichmannS fr. Gram. Lnglisk stories. 86. 8epp. Ik e  

viosr ok ^Vskeüelö. MariboeS eng. Lceseb. ester en ny Mer 

thode. SammeS Formlcere. HerölebS mindre Bibelhist. Dalleä 

Lcerebog. Det Nye Testament. KofodS HistorienS vigtigste 

Begivenheder. MuntheS Geogr. v. Velscho« (8de Oplag). 

Et AtlaS. Svenningsens Geometrie. JürgensenS Arithmetik 

(2den Udg.).

lV. studrrrnde Etaose.

MadvigS lat. Gram. Borgens lat. Lceseb. RiiseS storre 
t. Lceseb. Hjorts t. Gram. BorringS Llaouol. DeichmannS 

fr. Gram. HerslebS storre Bibelh. Balles Lcerebog. Det 

Nye Testament. KofodS HistorienS vigtigste Begivenheder. 

Munthes Geogr. ved Belschow (8de Oplag). Et Atlas.

III. studrrrnde Classr. 8.

MadvigS lat. Gram. Borgens lat. Lceseb., RiiseS storre 

t. Lceseb. Hjorts t. Gram. GronbergS Stiilovelsebog for 

Begyndere. V. Bjerrings Sämling af kette franste Lcesestykker 

(med Overs.). DeichmannS fr. Gram. HerslebS storre Bibel» 

hist. BalleS Lcerebog. Det Nye Testament. KofodS Histo-
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rimS vigtigste Begivmheder. MuntheS Geogr. v. Belschow 

(8de Oplag). Et Atlas. Iürgensens Arithmetik (2den Udg.).

IN. studerenbe Claase.

MadvigS lat. Gram. ComeliuS NepoS. Lange- grcrfle 

Gram. (3die Udg.). SammeS Materialier (2dm Udg.). RiiseS 

starre t. Lceseb. Hjorts t. Gram. GronbergS Stiilovelsebog 

for Begyndere. B. BjerringS fr. Lceseb. BorringS Lceseb. 

sor MellemclaSserne (3die Udg.). Deichmanns fr. Gram. 
Her-lebS starre Bibelhist. Balle- Lcerebog. Det Nye Testa

ment. KofodS Udtog (7de Udg.). MuntheS Geogr. ved Bel

schow (Sde Oplag). Et Atla-. SvenningsenS Geometrie. 

JürgmsmS Arithmetik (2dm Udg.).

II. studerende tllasfe. 8.

MadvigS lat. Gram. Cicero- Taler (MadvigS Udg.). 

Ccesar om de» gallcste Krig. Lange- gr. Gram. (3die Udg.). 

SammeS Materialier (2dm Udg.). Rung» starre t. Lceseb 

HjortS t. Gram. Jdeler «. Nolte Handbuch d. fr. Sprache 

«. Litt. Pros. Th. Deichmann- fr. Gram. HerSlebS starre 

Bibelhist. Fogtmann- Lcerebog. KofodS Udtog (7de Udg.). 

MuntheS Geogr. v. Belschow (8de Oplag). Et Atlas. Sven« 

ningsenS Geometrie. JürgensenS Arithmetik (2dm Udg.).

U. studermde Claase.

MadvigS lat. Gram. CiceroS Taler (MadvigS Udg.). 

LiviuS 3die og 4de Bog. BojesenS rvm. Antiqv. Lange- gr. 

Gram. (3die Udg.). Homers Jliade. RungS starre t. Lceseb. 

Hjorts t. Gram. Jdeler und Nolte Handb. d. fr. Sprache 

«. Litt. Pros. Th. DeichmannS fr. Gram. HerSlebS starre 

Bibelhist. FogtmannS Lcerebog. KofodS Udtog (7de Udg). 

MuntheS Geogr. v. Belschow (8de Oplag). SvenningsenS 
Geometrie. Iürgensens Arithmetik (2den Udg.).
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I. stndrrende Älaofr.

MadvigS lat. Gram. Cicero om Talere» (HenrichfenS 
Udg.). HoratS. QvintilianS 10de Bog (HerbstS Udg.). LiviuS 

3die og 4de Bog. TerentS' Pigen fra Andros, Selvplageren 
og Pbormio. BojesenS rom. Antiqv. Langes gr. Gram. 

(3die Udg.). Homers Jliade. Platos Crito og Forsvarstale 

for Socrates (Elberlings Udg.). HerodotS Thalia. TregderS 

grcrske Anthologie. Hjorts t. Lcrseb. 2det Bind. Sammes t. 

Gram. Hermann ». Büchner Handb. d. n. fr. Sprache u. 

Litt. Pros. Th. DeichmannS fr. Gram. Herslebs storre 

Bibelhist. FogtmannS Lcerebog. Et grcrfl Testament. Kofods 

Udtog (7de Udg.). Munthes Geogr. ved Velschow (8de Oplag). 
Et AtlaS. SvenningsenS Geometrie. JürgensenS Arithmetik 

(Lden Udg.). Genesis. LindbergS Hovedregler af den hebr. 

Gram.
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Schema oder de« aarlige Exame«

Iste  studerende Classe

Fredagen 8 Juli, 7— 10 Latinst Stiil.

3 j— 6 Latinst Overscrttelse- 

6— 8 Arithmetik striftlig.
Loverdagen 9 Juli, 7ß— 10z Religions Ashandling.

— 6 Franst Stiil.

6— 8 Geometrie striftlig.
Mandagen 11 Juli, 7 j— 10z Historist Ashandling. 

3 j— 6 Tydfl Stiil.

Iste  studerende Classe L.

Fredagen 8 Juli, 7 z— lO j Religions Ashandling. 

3Z— 6 Tpdst Stiil.

6— 8 Geometrie striftlig.
Loverdage» 9 Juli, 7j— 10z Historist Ashandling.

3z— 6 Latinst Oversoettelse.
6— 8 Arithmetik stn'ftlig. 

Mandagen 11 Juli, 7— 10 Latinst Stiil.3z—6 Franst Stiil.
Fredagen 15 Juli, 4— 6 Arithmetik.

6— 8 Fraufl.
Loverdagen 16 Juli, 4— 5j Hebraist. 
Mandagen 18 Juli, 9z— 11j Geometrie.

H Z - 2 Grcest.

6— 8 Bibelhistorie. 
Tirsdage» 19 Juli, 8— 10 Historie.

10— 12 Geographie. 
4— Tydfl.
5 j— 8 Latin.

4
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OnSdage« SO Juli, 6— 8 Religio».

2den studerende Classe 
Fredagen 8 Juli, 7z— 10z Danfl Stiil.

3»— 6 Franst Stiil.

Loverdagen 9 Juli, 7— 10 Latinst Overscettelse. 
, 3z— 6 Tydfl Still.

6— 8 Geometrie striftlig. 

Mandagen 11 Juli, 7— 10 Latiufl Stiil.

4— 6 Arithmetik striftlig.

Fredagen 13 Juli, 8— 11 Latin.
11—  2 Religion og Bibelhistorie. 

Loverdagen 16 Juli, 10— 12 Franst.
12—  2 Tpdfl.

5z— 8 Arithmetik.

Mandagen 18 Juli, 4— 6 Geographie.

OnSdagen 20 Juli, 9— l iz  Geometrie.
I i z — 2 j Grcefl.

3z— 6 Historie.

2den studerende Classe 8.

Fredagen 8 Juli, 7— 10 Latinst Overscettelse.
3z— 6 Grast Stiil.

Loverdagen 9 Juli, 7— 10 Latinst Stiil.
3z—6 Tydfl Stiil.

Mandagen 11 Juli, 7z— 10z Danfl Stiil.
4— 7 Mathematik striftlig.

Fredagen 15 Juli, 8— 10 Geometrie.

6— 8 Geographie.
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Loverdagen 16 Juli, 8— 10 Arithmetik.

Mandagen 18 Juli, 8— 11 Grsefl.

Tirsdage» 19 Juli, 10— 12j Latin.
4— 6j Historie.

OnSdagen 20 Juli, 9^— 12 Religio» og Bibelhistorie. 

4— 6 Franfl.

6— 8 Tydfl.

3bje stnberenbe Classe -

Fredagcn 8 Juli, 11— 2 Latinst Stiil.

Loverdagen 9 Juli, 11— 2 Danft Stiil.

Mandagen 11 Juli, 11— 2 Latinst Oversoettelse.

Fredagen 15 Juli, 12— 2 Latin.

Loverdagen 16 Juli, 4— 6 Religio» og Bibelhistorie.

6— 8 Geometrie.
Mandagen 18 Juli, 11— 12j Tydfl.

12H— 2 Franfl.

Tirödagen 19 Juli, 12^— 2Z Grcrfl.

6H— 8 Historie.
Onsdage» 20 Juli, 12— 1H Geographie.

1H— 2 j Arithmetik.

3bie stuberenbe Classe L.

Fredagen 8 Juli, 11— 2 Danst Stiil.

Loverdagen 9 Juli, 11— 2 Latinst Overscettelse. 

Mandagen 11 Juli, 11— 2 Latinst Stiil.

Fredagen 15 Juli, 10— 12 Tydfl.

4— 6 Geographie.
Loverdagen 16 Juli, 10— 11j Arithmetik.

11j— 2 Latin.
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Mandagen 18 Juli, 4— 6 Franst.

6— 8 Historie.

TirSdagen IS  Juli, 8— 10 Religion og Bibelhistorie. 

OnSdagen 20 Juli, 8— 9Z Daufi.

4de stu-eren-e Classe.

Loverdagen 9 Juli, 9— 11 Provestrivning.

Mandagen 11 Juli, 11— 1 Latiust Stiil. '

6— 8 Danfl Stiil.

Fredagen 15 Juli, 9^— 12 Latin.
12— 2 Franst.

4— 6 Danfl.

6— 8 Tydst.

TirSdagen 19 Juli, 10Z— 1 Historie og Geographie.
I —  2 j Arithmetik.

OnSdagen 20 Juli, 12— 2 Religio» og Bibelhistorie.

Iste Nealctasse.
Fredagen 8 Juli, 11— 2 Franst Stiil.

6— 8 stristlig Regning. 
Loverdagen 9 Juli, 9— 11 Provestrivning.

I I —  2 Tydst Stiil.

6— 8 Danfl Stiil.

Mandagen 11 Juli, 11— 2 Engelst Stiil.

6— 8 Mathematik stristlig.

Fredagen 15 Juli, 12H— 2 Geographie. 

Loverdagen 16 Juli, 8— 9 Arithmetik.

9— lO j Naturlcrre.

4— 5 Historie.
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Mandage» 18 Juli, 11H— 12j Geometrie.
4— 5j Daufl.

5 ;— 6j Tydst.

6j— 8 Engelfl.

Tirödage» 19 Juli, Stz— 11 Franst.

Onsdagen 20 Juli, 6— 7 Regm'rrg.

7— 8 Religion og Bibelhistorie.

2-en Neatctasse.
Fredagen 8 Juli, 11— 2 Engelfl Stiil.

6— 8 Dunst Stiil.

Loverdagen 9 Juli, 9— 11 Prsveflrivning.

11— 2 Franst Stiil.
Mandagen 11 Juli, 6— 8 Tydst Stiil.

Fredagen 15 Juli, 9Z— 11 Naturlccre.

11— 12j Geographie.
Loverdagen 16 Juli, 10^— 12j Engelfl.

12j— 2H Geometrie.
Mandagen 18 Juli, 8— 9j Historie.

9 j— 11 Regning.

Tirsdagen 19 Juli, 8— 9^ Arithmetik.

6— 8 Franst.
OnSdagen 20 Juli, 8— 10 Danfl.

10— l iz  Tydst.

11j— 1j Religion og Bibelhistorie.

3die Nealclasse.

Mandagen 11 Juli, 8— 9Z Tydst Stiil.

9^— 11j Danfi Stiil.
11Z— 1H Provefirivniug.
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Fredagen 15 Juli, 8— dj Naturhistorie.

4— 6 Danfl.

6— 8 Religion og Bibelhistorie. 
Loverdagen 16 Juli, 5— 6Z Geographie.

6ä— 8 Historie.
Mandagen 18 Juli, 12^— 2j Engelst.
Tirsbagen 19 Juli, 11— 1 Tydfl.

I —  2^ Regning.

4— 6 Franst.

4de Nealclasse

Mandagen 11 Juli 8— 9H Provestrivning.9z—11 Tydfi Stiil.
I I —  1 Orthographie.

Fredagen 15 Juli, 8— 9H Regning.
Loverdagen 16 Juli, 12— 2 Religion og Bibelhistorie. 

Mandagen 18 Juli, 12A— 2Z Geographie.

Tirsdagen 19 Juli, 8— 10 Danst.

Onödagen 20 Juli, 8— »10 Naturhistorie.

4— 6 Tpdst.

6— 8 Franst.

4de Nealclasse L.

Mandagen 11 Juli, 8— 9^ Orthographie.
9^— l l  Provestrivning.

11— 1. Tydst Stiil.

Fredagen 15 Juli, 4— 6 Geographie.

6— 8 Danst.

Mandagen 18 Juli, 11j— 1j Religion og Bibelhistvrie.
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Tirödagen 19 Juli, 4— 6 Naturhistvrie.

, 6— 8 T-dfl.
Onödagen 20 Juli, 11j— iz  Franst.

7— 8^ Regning.

5te Nealclasse

Mandagen 11 Juli, 11— 12z Provefirivning.

12z— 2z Orthographie.

Loverdagen 16 Juli, 8— 10 Geographie.

10—  12 Bibelhistorie. 
Mandagen 18 Juli, 8— Sz Naturhistorie.

9z— 11 Tydfl.

11—  12z Regning. 
Onödagen 20 Juli, 10— 12 Danst.

5tr Nealclasse v .

Mandagen 11 Juli, 10z— 12z Orthographie.

12z— 2 Provestrivning.

Loverdagen 16 Juli, 4— 6 Tydst.

6— 8 Danst.

Mandagen 18 Juli, 4— 6 Bibelhistorie.

6— 8 Geographie.

Tirödagen 19 Juli, 4z— 6 Regning.

6— 8 Naturhistorie.

/orberedelsesclassen. 

Loverdagen 16 Juli, 8— 10 Danst. 
Mandagen 18 Juli, 8— 9z Regning. 

Tirödagen 19 Juli, 12— 2 LceSning.
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Skoleunderviisningen ophorer for Iste studerende Classe 

.4 og 8 TvrSdag Middag de» 30te Juni, —  og for de vorige 

studerende ClaSser samt for Iste og 2den RealrlaSs« Tvrsdag 

Middag de» 7de Juli, —  for 3die, 4de Realclasse ^  og 8, 

5te Realclasse ^  og 8 Loverdag Middag den 9de Juli, —  for 

ForberedelseSclaSsen OnSdag Middag den 13de Juli.

DimittenderneS mundtlige Examen vil forst dlive afholdt 

ved FerierneS Slutning.

Udfaldet af Examen vil fra Iste August vcere ophcengt 

paa Skolen, og hvilke Boger der brugeS i hver Classe, vil 
kunne seeS af dette Skrist S« 45— 48.

Torsdagen dm 44de Juli Kl. 40 preveS de til Op- 

tagelse i Skolm bestemte Disciple.

TorSdage« dm 44te August Kl. 8 begynder UndervtiS- 
»ingen i det nye Skoleaar.

T il at overvKre Examen indbydes Enhver, der maatte 

have Interesse for Skolen.




