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<-^et er en Kslge af alle merineskelige Zndret«
ningers Usulbkommenhed — og StaterneS Znd»
retninger er« ikke de mindst ufuldkomnr — at de
Nyttigst«, de retsardigst« Lose stundum i Uv«
»velsen blive uretfardige. Den almindelige Reis,
lar« faaer selv for den Lcerde oste et ganske andet
Udseeade i Lontoiret, end den havde for Ham 1
Studrerkammeret.
Heras og det bekjendte Bro«
kardikon: rumwura jus »umma lvjarla 2 : Veit
storste Art er oste den storste Uret. Alligevel er
-et vist, at Deres Klogskab, som bet paaligger at
vaag« oder Lovenes jpverholdelse, meget karr fore«
bygge en saädan Uretfardighed, hvad derimod er
vanskeligt for den i Stäterne dämmende Autori«
tat, der skal og bor folge Lovcns Bogstav, — Zn^
gen kan Nagte, at StaterNeS Love mov Avaksal«
vere ere saa retfardige som nyttige, og at de de«
salede Prover, som de, der vii vare praktiKe Lot«
ger, skal underkaste sig, derfor »re hensigtsmasfige
og nobvendi'ge.
Dog larcr Ersaring. at der nu
og da givr- juridiske Kvaksalveee, som alligev^
ikke ere Kuskere i Annstin, hvorimod der og giveS
Mange virkrlige Kvaksalvere, som dog ikke juridisk

4
«re drt. Jndlysendr Beviser hrrsor havrs i den i
disse Dage trykt udkomnr Anke fra Lagen LaS.
sen over zFyenfl« ZEmbedsmand.*) Lenne Anke
godtgjor uimodstgelig, at den üexaminered« Hr.
L a s s e n desidder grundige baade medikinfle og
chirurgifle ^kundflaber, og dereil, i at udove bisse
Kundflaber, en stör Fardighed i sine chirurgiste
Operationer og et fjaldent Held i sin medicinfke
Praktik. Hr. L a s s e n har saalcdeS lykkclig og
varig helbredet selv de Palienter, som forgjaves
havde sogt Fyens med Grund agtede » Lager den
nu soravigedr B r i e f e n og Hr Rcgimenrschirurg
Za e o b s e n i Odense. Lovlig «rbvervede Devisek
for hanS Eurer fra selve de H-lbredede ekler deres
»are Frander og Ältester fra mang« aglbare Peerster r all« LandrtS Kanter vil man finde Nok af i
Anken.
All« disse Bevisrr og Atteste» vife og
Attestat»- fra en med de sadvanlige Kvaksäloere
ganfl« modsat Stve.**) De vife, at Hr. L as s e n
har udfort nogke of fine störst« Eurer uden al
Detaling for firre Meiser t il den E ygr, for ud«
lagt« Medikamenter, og for sin Umage — fvrdi
Patienten drels var fa ttlg , deelS havde sogt koA
bar H jalp hos Provinsens autoriserede Lager.
Man kan derfor ikke uden med Harm«
läse de u v a r d i g e og o p r o r e n h e F o r f o k «

Den faaes i den Wahlffe Tloghandling.
**) Frgnk i' stt interessante Gestern einer vollständigen
medicin. Polizei, som enhver Lage og Zutist borde
läse, ffildrer just Kvaksalveren fra en med Laosens
uegennyttige fl.rmgang ganste modsat Side.

g e l s r r , denne duelige -«ge har nu i fleie Aar
maatte udstaae. men som Han kund« varet sparet
fo r, naar vchkommende Dvriqbed havde vardiget
Ham den huManr Opmarksomhed, der snart ville
hav« vplyst Dvrighehen a m /a t L a s s e n ikke Hörer
t il de almindelige Kvaksalvrre.
Det er sandt,
paar en uautoriseret Lage angiveg, kan Dvrigheden
ikke andet, end tage Notise af Angivelsen; men
det kommer an paa den mere eher mipdr« fortradigende Maade, denn« sitotise saa udforeS paa.
Wan tale saameget som man v ll »m den juridifle
Asonomj«, saa bliver der dog älrid i LoveneS Exeeution en Forfljel efter Forskjellen i de Jndividuer,
der udov« Lovene. Et Medlem af en Jnqvisitions«
kommission faaer med Tidens Langde en Haprd«
hed i Charackeren, der kliver ftad'eltg, naar Han
komyirr i Fopretninger, hvor denn« Haardhed ikke
behoveS, men megrt piere Misdhed anbrfalcr. En
B u c h w a l l d — en H e l l f r i e d vill» paa Angi
velsen pm - a s s e n ö formentlige Kvaksalveri
prar have indieet, at den Angivne ikke Hörer til de
farlige Kvafsalyere, som il'g uden Lov og Dom
bar frakageS deres licentia practicsnäi, v»d hvis
Der-vels« saamange Syge, som den Angivne
havde under Cupr. bleve satte i den deklagelses««rdjgste Forlagenhed, da L a s s e n saa strax
maatte forlode dem.
Hr. L a s s e n er omtrent i
samme Tilf«lde, som jeg har last om «n Prast i
England eller Lydflland, jeg hufler ikke -estemt
hvor.
Denn« Prastemand var i sit Sogn og i hele
Omrgnen megrt sogt for sine niedicinske Lnndfka-
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her, men som og paadrog Ham DistriktSlaegenß
Fi'endskab, og Proesten pidste at fljule sin nudi?
kinfle Praktik nndep en V«nS Navn, der Vax auto»
riseret Large, nun nu en formuende Kodßeier, som
ikke gjprpe naget af Praxis, saa Distriktßlaegen
ikke saa let knnne faar Lag j Prasten. L>lf«ldig
kommcr denn« Praest med npgle Andheretninger t il
Distriktsloegen. og sinder i Stpen Laegrns Son
liggende svg paa Sofaen. Paa Prerstenß Sporgs»
maal ym hvftd Barnet feilede, svarrde Faderen,
Han pidste det jkke endnu; hporpaa Praesten, efter
nsie at have beseel det syge B a rn , yttrede sin
Frygl for det ville hlipe Aoxper, Hvortil Han syiu
tcs, sagde Praesten, at finde Tegn,
Aopperne
pare siden Paktinationens Opkpmst jkke sporede s
Egsten, og Faderen var en af de yngrr Lager,
her ikke af Praxis kjendtc Symptomrrne vrb Aop»
per, imodsagde med Lattex derfor spm en leßitjmo
xrom otpr, der havde stndeert sin Semiotik, d«n
sormtntlig nvidendr Praest, der maatte tie og
gaae, Laegen tnrerede saa sit Barn efter sin Nvi»
dende Anflnelse saa godt, at Syghommm efter et
Par Dage fprlod B arne t, thi det d-de,
Nogle
Dag? efter bliver i et af Nabosognen« ey Land»
rn»nd» Datier syg, me» som sawm» Distriktslaege,
der hley hanret, erklaerede vhen F a n , da det kun
p a r, sagde Han, en meget hoeftig Forkj-lelse.
Lykkelig kommer samme Dags Uften SognetS
Praest i Besag hos denn» LandmaNd.
Da under
ProestenS Ophokd DatterenS Dnde tog staerkt til,
og Praesten fortalte sin B a r t, at deres Distrikts,
läge ikke kjrndte K»pp«rnr, der hist og her bn
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gyndte i Egnen at yttre sig, saa blev Faderen
bange for sik Barn og lod flur Naboprnsten, d i»
uautoriserrde Leege, komme. Denne. saasnart Han
havde seet Patientinden, erkl«r«r, at det ville
blive Köpper, og paatager sig hendes Cuur
den
Han og med Held udfsrer.
Men da Prssten
ganste paa egen Haand har udfsrt denne Cuur/
saa angiver Distriktslaegen Ham som «n Avaksal»
ver, der bor tiltales og straffes.
Dvrighedrn,
som var rn klog Mmbedsmand og Menneskrven,
komme» ved denn« Leilighed tillige efter de flere
Eurer, som Prasten alle med Held havde udfort/
og lader Herover optage retlrgr Forhorer, undrr
hvilke og oplyseS baade Proestens og Distriktsla»
gen- Cuurmaader i de samme Sygdomme. Disse
Kotbsrer indsendes nu t i l vedkommende Medict»
nalautoritcrt. som, efter noie og samviltighedsfuld
Underspgelse, afgiver «n paa Kunstrns og Billig»
hedens Regler st-ttet Eragtning, hvvrefter denne
A utorität sinder, at Prnsten bsr fritageS fok
al Tiltale.
Men ganffe anderlrdes er L a s s e n behandlet
og straffet, fordi Han har lindret en KoneS Emer»
ter af Orm, der, ved den autoriserede Lages Forssmmelse, havde taget saadan Overhaanp i hendes
Fod, at Ingen for Stank kunhe Holpe ud at v«re
omkring hendr.*)
Det Udforliger« herom fortje»

*) Denn« Kone var en Frue I . i Haderst«»: thi nagtet
Lassen blev tilta lt for en danfk Jurisdiction og i
Anledniag af under den udssrte Cuurer, saa har man
dog, for at fartradigc Ham «ndnu mere- v^aa opspurgt

ner at laseS i selve Anken, som berude» heel og
Herl bar laseß, for rigtig at künde domme om
Sagen, hvorfor jeg hrllerikke tilladrr mig at ex.
trahere den. — Overall har i de srnrre Aar yttrek
sig hos nagle vor« autoriserede Lager en saa overr
dreven forhen ubekjendt Lyst t il selv med Ube,
tanklamhed at forfolge Avakialvere*), saa den al.
mindelig« Mand lrt fristes til qt miSkjend« denn«
Lorsolgelseslyft og mere ansee den som Folge af
Brodnid enh af Pligtfolelsr.**) Jeg erindrer mig
,n Samtale, jeg am Ävaksalveres Forfglgelse «n
Gang havde med den over hele Fyen hojt agteda
uforglemmelige Olding StiftSphysikue Är. Eich e l l,
der i Hai Grad indignered« sig over disse Fo> folget,
ser, og derfpr aldrig heri ville deeltage med. de
andre S tifte ts Lager, »aar ikke den hsicsie P lig t
fordred« det. — En anden gammel, som Praktiker
og meget agtet, Lage, Eancrllieraad D r. H a h n ,

hanS Eurer »i Slesvig, og herfor udvirket Stifts,
MvrighedenS Befaling til Liltale! lsnderligt, at man
ikke har sogt videre i Tydstland og i Frankrig, hvop
Han og hav prakriseret.
*) Thi for Formalitäten-. Skyld at stille en Patient, der
ligger i en farlig Sygdom, ved dien sin Lcrge, Han hav
Fortroeliqhed t il, er, mildest ta lt, ubetoenklomt,
" naar vedkommende Autorität in loeo let künde ^overdepise sig^om, at Lagen ingen Daare er, der curerev
sine Syge hen i Bind og Vcer.
S tifts- Lands- og Stads - Physiei ville, istedetfor at
forfslge Kvaksalvere, gjsre sig mere forrjente af Publi
cum, ved at tage flg af den offentliqe Reenljghed.
Denne for Sundheden vigtige Green af Politiet er paa
nogle Sroeder under al E ritik, og fast ovrralt mere
og mindre ufuldkoMwrn.
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»er dode for henved 40 Aar siden so« StiftSphP.
tzkus paä Lolland og Falster, tankte he« som sal,
E ic h e ll, og det nagtet Han satte stsrre PriiS paa
Ekillingen end E i c h e l l , altsaa so te Kvaksalver»
nes N«lingsindgreb. — Jrg har kjendt og noie
kjendt den i sin 2 id som Stadsphysirus i K js.
benhavn, stjont ikkr Professor, bog holt agtede
Lage Dr. M a n g o r ; tht Han dar mine salige For»
«tdres Lage og fortroede Ben.
Han» endnu af
vor« Landboere megr» afholdn« Landapothek vifer,
at denn« Fvravigede »ar ingen Ben af Kvaksal.
verne, men Han rediculrerte dog dere» Forfslgelser,
som Han ifolg» sin noie Kundstab t il hele Dan,
mark, ansaae deels for unyttige deels for stade,
lige*). L h i M a n g o r S Skilling. forst som L«ge
i Norge, siden som StiftSphysikuS i tziborg og
saa som Landphisikus i Rastved, havde gjort Ham
noie bekjendt med vort Medicinalpolitie som med
det hele Landpolitie og overalt med Landoekono»
Wien; Han var og derfor i Omgang en behagelig
Lage, da Han passend, sorstod at anbringt sine
mang« Kundstaber om det daglige Provinsliv,
vg herom vidste en Wangde interessante Anekdp.
trr. — M a n g o r s Eftermand i Biborg, den over
Hel« Norre.Zylland daglig sogte, i sine foureste
Aar dortrhskehe, Lage D r. R o g e r t tankte om

*) Tbi ban vidste at der og stundum gives Kvaksakvere,
som tan gavne Künsten.
Det er til E. juridlst«
Kvaksalvere som allerforst anvendte MercuriuS mod
Syvhilismen. De autorisered« Lager forfulgte dem »el
derfor, «en tilstdst bfev Enrene heraf saa kündbare»
at de maatt tie og selv anvend« dette Middel.
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Kvaksalvere ganfle som sin Formand. — Ligesaa
tolerant tsnkte, og, som jeg af egen ZEmbedserfa.
ring veed, handlede Ribe S t if t - i sin T id l«rde
Physikus Etat^raad D r. F r i d s ch. Kun hvor hsieo
st«. P ligt bod alle bisse Lager bet, kun hvor bet
var dem indlysende, at «n Egn künde staae Fare
ved rn Kvalsalvek, forfulgte de Ham; iovrigt tankt«
de, som D r. E ich e l! saghe til mig: der giveS
ligesaavel-autoriserede som uautoriserede Kvaksal«
pere.
Den pidenfkabelige Lage peed vg hebst;
hvor usikker Lagekunsten er*) og hvor fordarveligt
pet kan blive, at gj-re den Lage, der har Mangr
den- grundede Nillid, t il e« Kvaksalver. Med al
Grund dolerer og H r. L a - s e n , i sin Anke, over
SundhedskollegietS haard« vg ganfle umprivettde
Dom om bans.Operation««*), pg overalt over et af
pidenfkabelige Lager beftaaende EblleglumS Mis»
kjenhels« af Hans mrdicinfle og chirurgifle baad«
*) Selv lag Mond maa flutte sig t il Künsten« Ufuldkommenhed af Luzerne« VckNffelhghed ved at standst «n
Epidemie, der da «g gjern« forst standst« af den stör»
Lage Naturen.
*) Manne ikke i.Kjobenhavn« offentlige Hospitäler doe af
og til en «pererct Patient? Jeg bar for ikke lange
sidea spurgt fra et af Stadens Hovedhospitaler et
saadant DddSfald.
Men langt fra, jeg lagger Ope«
ratoren det til Last; rhi meget vel veed jeg, der gi«
ve« vforudseelige Tilfalde i all« Sygdomme. Kun
saameget vil jeg hermed siger Gud hjalpe Vedkommende, om olle Eurer og Operationer saalede« stulle
angribe«som de laosenske ere dlevne det. Dämmen
over den autoriserede Chirurg Hr. Ftnek, under hvi«
Lilsyn Lassen udforte den paaankede Operation, vil
og giore, at man herefter kan sagssg« enhver outorlseret Operator for rn mi«Iykket Operation.
En bemid»
let Patient, der vil skikanere, sial ikke forlomme det.

n
theoretiske og praktiste Aundffaher, dem de l >o.
skriver ti, Maaneder, den imod Ham anlagtt SagS
A kt» las« i Collegikt, havde saa god Lid t il at
künde overbevise sig pm.
H r. L a - s e n s Erin,
dringer mod delte l«rde Collegium- Dom maa
läse- og overveieS i selve hon- Anke, der og tydelig godtgjor de pidenskabelige Zndsigter, haq
M«d al Rct gjor Paastand paa. CollegietS haardDom er saameget uforklarliqere, spm dets Med,
lemmer ere ox xrokerro Nogle M edici, Nogle
Chirurgi, ja Nogle «re haabe Medici pg Chirurgi.
Det sagkvndige Publikum erkjender saalcdes i Col,
legiets Mcdlem H r. Professor D r. H e r h o l t , et
af vore f-xste medilinske Hoveder, her vx xrokezrq
er baade MedscuS og Chirurgus.
HanS Leere
dom og -lange Erfaring har vist overbevüst Ham
om sin BihenflabS praktiske Usikkexheh og hporf
meget selv den lcrrde og skarpsindig« Lage ffaaex
Fare for i sin Praxis at grjbr dlubem pro 7unone,
ot tage et ()vjä xro t)vo,
Jeg er og saa fast
pverbepiist om denn« larde Lcrges Hamv'ttighedSfuldhed, at, hviß Han havde givet sig T>d t il nole
ot gjennemgaae den l a s s e n sie Sags Akter med
vedh-rend« Forhprer, skulle Collegiets Dom bave
faart et ganfle andet Üdsernde, id«tm>ndste ikkhlepen saa fordsmmende som den er bleven; thi
jeg peed nok at i et Collegium altid d«t ene Lem
giver noget rfter for det andet, at de Alle
künde lepe i Fred, skjsnt en saadan Collegialfred
»kke altid for det Offentlige er saa gaynlig*),'— Det
*) Den störe Kong» af PreuSsen og ligeledeS ban« Fader
havde »g just derfor Mistroe til den cöllegiale B«"yrelse.
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er S plid, som hold» A lt i Naturen vedlige, ved
Roe falber A lt i Staver*).
»
,
Hvad der kan loxggeS H r. Lassen t il Last,
er, at Han ikk« hax underkastet sig de i fin V i.
denskab lovbcfalede Prover. Men hanS Anke in»
deholdcr herfor den antageligste Undflyldning, der
tillige vifer, hvorledes Han for sin Faderneland'ß»
kjarlighed og Hengivenhed for sin Konge er hlr»
ven et Offer, og det i selve flt Feederneland. Den
Tankende , den Upartifle. laser ikke uden med ra»
rrndr Folelse, hvad herom fortalles i Anken, og
med Overbeviisning om det tilfyneladende Tilfal»
dige, men dog Naturnohvrndige, som regjrrer A lt
i denne Werden.
Ogsaa beviser snart hvert Pa»
gina i denne Anke, at Forfatteren vel kan staa
ved Siden af enhver «xaminerrt Lage.**) Den
vexamintrede Lassen har og havt den RevanS,
at, medenS alle FyenS Beboere lydelig yttre der«Langsel efter at Han igjey maa praktifere, har «n
l i l Fyen ankommen 6a»6iäatur L4eäiciv«, for
hvem Lassen og var en Kvaksakvrr, dog, nagtet
sin Lxsmea riAororum, maattet igjen forlade Lan»
det, fordi Han ingen Praxis der künde vinde, end.
skjont den LaSsenfle Anke rsber, at Fyen hsiligen
tranger t il fltre durlige Lager, pm de end künde

*) Lt dett« «g qjelder i den jndvortes TtatsbeAyrels« bar
plnteirch lkj'nne og larerig« Utlringer »m i Stong
Agefilano's Biographie.

**) Ja niaaffe wavqen Doctor og Professor; Ibi langst
forbi ere i Danwark d« Lider,
gründet Fordom for Lardom.

da dies« L itle r vakt«
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alle lur«e for T y p h u s . * )
Havde Lassen
truffen for «n Ovrighed, som hikn omtalte Prast,
saa ville Han visi og uden al Eramen have, ifolge
sine tilstrakkelig beviisteKundflaber- faaet en uind»
flranket I-iceotia xrsclicanäii
L i haye baade
geistlige og juridifleWmbedSmand, blant de sidstr
selv en of vor» med Forstgnd virksomste Stiftsbe»
falingsmand,**) uden Wmbedsexamrn, som de di.
spenseertrs fra, fordiOmstandigheder forbsd dem,
itide at «nderkaste sig den.***) Men. fljont ikke
sei» Lage, saa kjender jeg dog saameget til Lag«<i
kuntzen, at jeg tor paayaa«, Ingen Wmbedsexamen
mindre end den medicinske borger for practifl
Duelighrd.
Jeg tsr troe, a» saadanne Ältester,
som den Lassen fl« Anke indeholder, og hvoraf,
som jeg veed, H r. Lassen kan flaffe langt flere,
«re paalideligere Beviser, end nogen Examen, s»r
praktifl Duelighed.
Overalt, at jeg vrd denn« Leilighed fla l yttre
min Mening om en Jndretning, jeg oste har
tankt ovrr, vi gjorr i Danmark formeget af Cxa.
*) Hävde jeg Hr. Kr- H e lb e rg « Seni, taa »Ille jeg
om denne Typhus, som den grasserek i ProvlneerNe,
tunNe flrive en Vaudeville.
**) 3eg figer med Forftand, thi dertll Hörer en hskere
Birksomhed end ilig og punktlig at besvare og c)>pedere
de til Stifts - eller Amts - Conroiret daalifle arrkvepede
Breve. Dog jeg hak om hme kgl, BefalingSmoenüs v-gtrge ASmbeder udfsrtig yrtret mig i Ny Minerva.
***)Sn af vote ikke udigtige juridkfke TSmbedSmattd,
tarins kudlicns j Kjobenhavn, har Heller -ngen jurtdifk Wmbedsexamen. -»> Thi en I^oinrius brtyder NN
noget mere, end der ligger i detteAkmbedsnavns oprindelege Betydning.

-4
miner, der dog ostest ikke flaffe den Sikkerhrd, de
skulle, k e lv voreZEmbedSexaminer bevise dog kun
hsiest den Examiniertes Brsdloerdom, men ingenluride
at Han er nvgen philososisk praktifl Loerd.
T yfllands mange störe og grundige Lcrrde, hvortil i
Danmark ledes efter Mage, have ikke vceret opholdt
af nogen saadan Examenstvang. *)
Sandt Stas
ten kan vel behsve en Control med de Bnglinge,
der videnflabelig opdrages og oploereS tildeelö paa
Statens Beköstning, og det kan altsaa ikke fortoenkeS vedkommende Autoritoeter, at de yttre Fordom for de Urrgliriger, der have vdmoerket flg i
deres Eram intr, fserdeleSZEmbedSexaminer. Men
Forvommen imod de Anglinger, der mindre ndmoerkede sig igjennem ZEmbedSexamina, bsr dog
ikke folge Wanden ind gjennem sit Wmbede, naar
-an Han der viser fig som en duelig WmbedSmand.

*) Folge af deNne Lrang e r, at den til e« Examen l«s
sende Student altid maa söge den Professor, der i Dis
denskaben examinerer, om der og L saMme Didenskab gives en anden lcrrdere Docent. Jeg Hörer saaledeS med
Fornsielfe- «1 vort störe Sproggenie, Professor Raff/
loeser over de orientalfle Sprog, hvori Han vlst er
grundig h/emme, men at Han har valgt Vet arabiske
istoedet for det hebrotiske Sprog, er vist, sordi i sidste
Sprog er ansat en examinerendk Potent, hviS orientalske Sprogkundfkab dog endnu er ubekjendt. A t ellers
^ Docenren tivige er Examinator er snart, som om en
NegnstabSbe'tjent selv skulle rcvidere fine Regnflaber,
og borde dersor ikke finde Sted. Va vor Hoistole lig
ger i en Stad tom Kjpbenhavn, künde det eiheller falde!
danskeligt blant^de hsiere verdgltge og geifilige Embkdsmeenv at finde Exominatcrrer. En HsieftfretSasseSsop, en Ctzllegideputeres, «n Livlage, en ProvK ville og
tzerved nodeS til at forfriske dete- l«rde NniverfiteetSs
kundftaber, som alt for oste lagges hen og glemmes.
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Drange K E , der förbyde langt Opholb ved^ UnL
versitatrt, og under Opholdet gjsre tidspildende
Conditioner nsdvendige, tvinge ofte YngUngen
med et godt Hoved og gode Korkundffaber t il for
sin Wmbedsexamen, at lade sig noie med en ringere Characteer, end Ynglingen med det mindre
gode Hoved og ringere Fundamenter, der har
Raad t il ved Universitatet at opholve fig faamange Aar, som Han behsver, for med bedste
Characteer at naae sin Wmbedsexamen*).
Hvad
angaaer den rheologiske Wmbedsexamen künde jeg
noevne flere baade Bisper og Provster, og nogle
af dem for Wmbedsduelighed Udmoerkede . der dog
for dereS Wmbedsexamen kun havde
dilem ja kun ttauäcontemnerräum. Selv en i
Kloverbladet af vore det i3de SekelS, udmoerkede
meest fortjente Loerde, E r i k P o n t o p p i d a n havde
for sin theologifkeAttestats kun ttauälUauäabrlem,
og dsde dog som videnfiabelig Opsynsmand ved

*) Man oversee ikkeheller, Hvormeget det ved Examen
kommer an paa en stark Hukommelse og en flydende
Lunge« — Fcrrdigheder der ingenlunde ere afgjsrenhe
Deviser paa grundige Jndsigter. Di have herpaa et
frappant Stempel i afdsve Secretar Gudenrath.
L il Hans Lid havde i' Mands Minde Ingen faa udmoerket taget fln 2Embedsexamen (den latin juridiffe)
. som Han, faa idetmindste gik Ordet, og selv Jacob
Edvard Loldbj^rnseu havde störe Tanker om Ham.
Men ved Eoncoursen nogle Lar efter til et juridlE
Professorat maatte Han dog staae langt tilbage ikke
alene for L old, men for den langt yngre Schlegel,
der dlev Professor paa en faa hcederlig seierrrg Maade,
som siden F riis Roerb-ll Ingen var bleven det. LHL
i en Alder af kun faa Aar ov<r de toti sattes Han
ved Siden af den langt oeldre Lold og flog det störe
Lyt Gudenrarh ganste af Marken.

det f-rste videnskabeüge In s titu t i Danmark og
Rorge, eftrrat Han iforveien havd« varet forft
Hofprast saa L iffo p .
Overalt den lard« Prast
bliver ikke altid den dueligr og virksomme Bisp
aller Provst, naar Han i diSse Embeder vil fort«
satte sin Lardom,
A f olle SjellandS Bisper i
sidste og nakfidste Seklervar udentvivl H e r ö l e b
den mindst larde, men den nyttig virksomste Bisp.
B a l l e havd« Anlag t il at bliv« en lard Mand
— «n W a lc h , hvi§ vardige Discipel Han og varz
men da Han opofrede Wren af Lard for
ZEren af P ralat og gik fra Cathederet t il Bispe«
stalen, saa fandt Han det for P lig t ganfke at
lev« for sin« biffopcljge Sysler.
Hans senete
theologiste Skrifter rode derfor «N Forfatter. der
staaer vrl et halot Sekel tilbagr i sin videnffabDette gjalder da og om B a l l e s i ZEmbedsdue«
lighed Rival og mttdffee i Nogrt Overmand. L h i
L o n n e Bl och var med sine Svagheder dog en ud.
market Biftop, som FyenS og Lollands S tifte r
flylde megrt.
Men derfor og, at Han« P a u l i
R e s c r i p t e r , saa lard« de kan vare. dog vife, at
B lo c h i xkilolyßia rscraikke var gaset fkcm med
sin Lid. Men fordi jeg saaledrs troer- at en kan
var» saagod Prast, Provst, B ifp med ringer« som
med bedre Eharaeteer, saa var« det dog langtfra
mig derfor at «edsatte Zndtetnlngen ja felve
Fortrinnet den bedste Eharaeteer giver en ZEm»
bed-candikak sremfoe fin^e Zavnaldrend» med! rin.
gere Charaeteer, naar, som sagt, Fortrinnet ikke
givcs paa «ldre duelige PrasterS Lekostning. —
Med den jttridiste ZEmbedsexamens dedste Eh».
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racteer er forbundet LdganA t il Sad« i de hsier«
Retter. Uagtet visi ofte bedste Eharacteer^i denne
Examen saalidet sikkert borger for fortrinligere
Kundstaber som i enhver anden ZEmbedsexamen,
Isar naar ExaminatuS efter Examen loegger sin
Bog hen,*) eller dog ikke bruger den, udrn naar
Nsdvendighed krcrver drt euer ingen behageligere
Tidkort haves; rndfkjont vel derfor mangrn 2Em«
bedSmand i de» iuridifke som i, d, andre Fag med
UsuälUarläsbili-uddanner sig ved fortsat Studium
t il a» blive in mere videnffabelig Mand end Lau«
dabilisten, saa er dog ifslge Agtelsen et Lands
hsiere Retter bsr have en saa at sige Nsdvendig»
hed i bette Charactrerfortrin; Forandring hrri
ville kun forsge den Bilkaarlighed, der deSuden
saalet sinder Sted ved Wmbrdsbes«ttelse; de»
formaaende Patron, som drt offentlige Bedste
mindre end Hans ClientS Belgaaende ligger paa
Hjoerte, ville da fige, for at faae Clienten i Boeret,
at Han kjendte Ham saa vel, at skjsnt Han kun har
fra Universitatet ttsuä iU a u äa d ilir, saa har Han
dog siden studeert saa s iittig , at Han nu overseer
mangen Laudabilist, og derfor bsr nyde DenneS
Rettigheder.
I bitte Ehararteerfortrin kan og
dsr altsaa vist ingen Forandring gjores, uagtet.

" * ) Den kan umulig have overdkeven Begreb ein Examinerk
V«rd, som fortseetter sine Studeringer gjannem sit hele
L iv ; thihdn maa bedst vidc, hvor Lidet dct variG run'
den Han Este, da Han, sclv med bedste Characteer, to
sin Examen.
'
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lom s a -^ bebst« Chat acte er soalidet for den jursdist« fom for den theologist« rller anden ZEmbedS,
Examen altid borge« CandidatenS störe« WmbedSdueiighed fremfor CandidatenS mrv den ringere
Eharacteer.
Men. som ligrlrdeS sagt.. saadannt
Ufuldkommenheder ere der i alle mennestelige Iad«
retninger., De haves kun rller formlndsttS dog,
ved herom at h»re Fleres Meningrr, og if« r den
offentligr Mening. — Allermindst findet bog denn«
Gikkerhed for Wnibed-dnelighed ^ tr d ved den
«edicinste ZEmbedSkxamen, den indrrtteS nok faa
strängt fom muligt*). Jrg har srlv ved en andt»
Leilighrd foreflaaet, at Candidaten, fom i denn«
Examen isar ville udmarke fig. borde opgive en og
anden Forfatter fra den klassiste Old.
Om Han
t i l Exrmpel leerte udenad H i p p o k r a t e S S
Aphorksmer i deres Grundsprog. kmrd« derved de«
merrke vsrisines lectione, ldg hvilke «re de
k ritift rigtigste, künde dpgivr de af diSse VphoriS»
met, C e l s u s har brugt og hvorvidt denn« Römer
«ttrd passende har brugt dem, künde udperge deVpho»
rismer, sildigere TiderS Erfaring bar städfastet og
M id v il stadferfte m. M
Naar H i p o k r a t e S ' »
agte AphoriSmrr stilles fra. de under Hans Ravn
gaarnde fatste, saa er de,fr ^rbeide'ikke sa« her.

*) Fire AqrS Stadium, som Hr. Professor V. Bang i fi»
Propedeutik syneS at antage, kan da ikkehelle» vare
tilstrakkelig til at faae praktrff stardighed». «g ved
Examen faaes jo dog'Lilladeise til at praktisere. —
Pr0velcrger künde syneS nadeendigere «nd prSvepra-

«urarorer.
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kukifl for en Pngling, hvis ErindringS«vne i de
Lar «r i sin fuld« Kraft.*) Dog lad end en faadan
haabefuld Eandidat hav« l«st all« de «gtr Hypo,
kratijke Gkrifter, ja lad Ham endog kjrnde de.flrre
groejke 8«g«rS S k riftrr, lad Ham noie vare de.
vandret i'a lle LergrvidenjkabenS mang« Discipllner, saa Han daade historifl og philosofisk kan
gfore Red« for dxm, saa kan Examinatorerne af
«n saadan yandidatS fortsatt« Studiuln vel i Ham
looe Sg ra H a l l e r , men ingenlundr kund« de
viSfr sig «ller Publikum om i Ham at faa nagen
sior praklist k«ge.
L h i om det praktijke B lik,
der, efter min Lnskuelfe af Loegekunsten, udgjor
den fuldkomne praktijke Hage, indseer jeg ikke
vagen Examen kan overbrvise. Dett« B ik er nok
deruden af de Sjtrleervner, som hoS Faa tidlig
ridoitlrS, og vist altid st«rkt forsgrS ved Erfaring.
E t saadant praktifi B lik giveS der vel og i andre

*) Kundflab til de grafle Lager« D iätetik, der i dere»
Kunsk udgjoxde cn saa vigtig nu ofte forsomt Deel,
ville vg kund« udmark« en ung lcerd Candidat.
Bekst
vel, at denne Kundflab samle« as seine de grafle La
gers Lasning.
F WgypterneS Medicin er Diätetiken
«n meget vigtig og intereSserendeDeel, hvorom-Zerodat
vg Diodor opbevare fljonn« Efterretninger. Fra dem
har rimeligt og Grakcrne faaet dereS Medicin, men
som de forstode, som medLlt hvad de borgede fra aldrr
Folk, «t paatrykkr der«« Genies Stempel, og berige
»g befrugte saaledrS, som var det oprindelig G rafl.
Bise kund« og en ung Candidat «dmcerke sig ved af en
og anden klassifl Historieflkiver, grafl eller latin, a/ samle
og künde forklare alle de dcr fvrekommende Sygdomme.
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Lidenflaber og Ärmster, moy nappr i nogen af
den Bigtighed og Banflelighed som i Loegekrmsten.
Derfor« vrl og at stundom srlv den lardrste, iV>«
denflabernes Theorie dybest indviere, Lage ikke
altid er nogen udmarkek praktifl Lage, ja ofte
ganfle afhplder sig fra al Praris og ene lever for
fine Boger.
Den dybsindige, af sin Physiologie
alene, om Han aldrig havde flrevet Merr, udodelig
fortjente, H a l l e r afgay sig saaledcS aldelcs-ikke
med Praxis. Den lardcste danfle Lage, vi i de
sidstr Ivo Aar Har havt, er udentvivl F r i i s
R o t t b e l l . Hanlast« H i p p o k r a t e s ogCelsuS
j dereö klassifle Grundsprog saa farbig, som Han
laste B o e r h a a v e og H a l l e r i de levevde
S prog ; Han var dertil en hekjendt grundig Ana.
loni.
Wen R o t t b o l l folte selv, at Han i'ngen
haldig praktifl Lag« var, praktiserede derfor ikke.
Heller i de sidste zo til 40 Aar., Bist og, at jo
mere videnflabelig bannet en Lage er, jo angst,
ligere maa Han vare i Kunstens Udovelse, ja ofte
o nfle . at Han künde leve »den at praktisere. L h i
med ingen ZEmbedsmands, hoi og lav. hekymredr
S tillin g i Stoten kan den videnflabelig dannede,
og samvittighedsfulde Lages lignes, uhen det flull«
vare Grnrralens i Felten.
S luttelrg beklage« jeg, at« saa et interessant
Lidrag t il den danfle Medicinalhistorie kenne
L a S s r n f l « Anke end er, Forfatteren dog ikke
har flreven den paa Latin eller L y t f l, da Han,
som jeg vred, er farbig i begg« Sprog.
Her i
Aj-Henhavn v il den undrr Publicum» Befljafti-elss
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med og Udgister til den beg ei streb» hel l i g^«
gr<rfk« S k a r e * ) og Sangerflen Madam Ca«
l a l a n i **) kun giore liben Opsigt, og her

*) Saaledes kalder en Engländer, der, som jeg, gjsr Rar
af Tidens Grakomanie, de Salskaber, der samle til
Grakcrne, og beder Forstanderne at varetage sig for,
at Grakerne ikke af Taknemmelighed flal sende os de
fkidne Usader, som hine indenlandske graste Skarer vare
forfaldne til, saa de bleve creraiste Ageler. Thi altfor bekjendt er det, at saa cultiverede de saa kaldte
adle Graker vare, saa i Meget ucivsliserede vare de
dog, saa de smittede selve Romerne, der oprindelig
vare mere civiliserede end Grakerne, hvgd og (ieero»
med Rette lader 'dem höre.
*>") Ved de olympifle ^age indfandt sig engang en saadan
Sangerste, saa udmarket ved at künde efterabe Nattergalen/ at hun til Vogns, til Hest og til FodS trat
fra hele Grakerland en Mangde Mennester til fig.
Kun en grast Philosoph ville ikke folge Mangden, men
svarede sineVenner, som ville, Han flullefolge med dem:
"Jeg har h^rr selve Narrergalen." — Hvo der ellerhar nu snart i et Decennium last og laser Statstidendens L illag, maa, naar Han fsler for Faderneland og
.Landsmand, gjore sig selv det Spsrgsmaalr om de der
have — som Ordsproget lyder — Mere, enL de künde
ade op paa een Dag, ikke mere patriotifl ydede dereS
Overfl-dighed til de mange — alleroftest ul^en al Skyld
og Brsde — ulykkelige Landmand, Herremand som Bon
der, der, forfulgte af offentlkge og private Ereditorer,
maa med Kone og Born forlade Huus^ og Hjem.
Sn
philosophisk statistist Udsigt over de Landeiendomme,
der paa den Plaade ere i de fidste io Aar folgte hele
Danmark yr»er, ville bliye interessantere for Dnqen»

S2
vor det bog,
VPfigt.

den flulle gjsr« almeen gaonlig

Lasere, end det Bind og Beir, den ostest opvarter
med, og Dagens Redaetsr er jo selv Statistiker. Dog
af det nu i sin Dsd liggende — Navnene Seidettn
og Soldm fordum saa hsedrende — Skilderie, har jeg
erfaret, at Skitderiets nu vcrrends Nedactsr anseer
philosophiff Statistik for Nonsens. Som en Dumrian
har jeg altsaa ladet mig narre mine Penge fra af den
foraviged? Schlosser, hvis Skrister allerfsrst gav mig
Idee om philosophiff Statistik, efter hvilken Idee der
ffal vcere samme Forskjel mellem den philosophiffe Sta
tistiker og den statistiffe Samler, som mellem Bygmesteren og Hans Handlanger.

