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Mine «rede Venner!

^

bar virkeÜg, >sideU jeg kom her tst Byen,
yknkt ofre og meget paa en Forbedringt
vort Skoelevcrsem
D e t ermig bekiendt, atmars
har ventet vg har fordret uoqet, saadant af m ig;
og dct er upaqtvivlelig en af mit EmbedeS vigttge
Pligter, at bidrage dertil hvad -jeg kau.
Hid,
indtil har jeg i denne Hcnseende svcrvet imellety
^orventelser og Mismodighed.
D e r ere mauge
lokale Hindringer her, som jeg alt for noie kiender til, at kunne troe en saadan Forbedring letZ
og paa den anden S id e harieg havt et gründet
Haab om, at et lidet Sem inar for Skoleholdere
künde have kommet i Stan d her: og da künde
jeg have ladet tilstyde ByensUngdom mange ubekosteligeFordele deras< Ä!it Haab er, saavidt
jeg kan vide, endnu ligesaa langt fra at blive op«
syldt, som der nogensinde har voxret. A t lade sig
beständig afffrakke ved Hindringer, ffisnt diffe
kulide v«re mange og störe er uforsvarligt.
AltA s
saa
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saa har feg arbeidet for at overvinde min M iö modighcd, og tilbyder mig herved at giore til
SagensLrem m e all hvad der staaer i min M agt.
D e r er en döbelt Hovedsag, hvorpaa Sko lev«senetö Forbedring berocr.
D en forste er den.
ne: at man maatte rilveiebringe Lys, M e

thode og Orden i Undervnsningens Mate
rie ogMaade; ogdcnandcn: ckt faae Foraldre overtalte til at prove og bifalde gavnlige Anstalter, ifald de kan prove dem; og
hvis lkke, da at folge dem, indtil de af Ersarenhed kan stionne Fordelene af dem.
A lt det, sismernyt, mishager oste, og
det blot, sordi man enten ikke gider, eller ikkr
kan prove det.
Selvraadighed er liest en Fblge
afVankundighed, og mange nyttige Forstag forkasteö i Verden, allene fordi destridemod envedragen T-enkemaade.
D e Uvidendes T a l er det
sterste paa Jorden: og jo stere af dette S la g s ,
der i storre eller mindre Sclskaber af Mennester
stalgivederes Stemme; jo stere Hindringer ere
der at bcfrygte for enhver Forbedring.
D e t er
derfore en billig Fordring af en M a n d , der har
Jndsigter og Lyst til at virke til et Selstabs For«
deel: at han forlanger almindetig Tillid for sine
R aad og Anstalter saalange, indtil Erfarenheden
satter enhver, der vil, istand til at indsee For
delene eller Manglcrne af dem.
Th i ncegteS
denne Tillid Ham, saa kan Han jo ikke engan^
begynde, meget mindre udrette det Äode, Han
havde vildet.
J e g , Mine Venner! kan med
god
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god Feie begiere en saadan Tillid af D e m , da
den Forbindelse, vi staae i med Hinanden, gi»r
mig Deres og vore Ungeü Oplysuing og Forbedring ueudelig vigtig, og giordet yderst frygteligt
for m ig, at forssmme deri hvad jeg kundeudrette.
D e skienke mig Dereö Fortroelighed, saa
mange iblandt D e m , som maatte savue Tid
2 Evne til at bedomme saa strax om mit Forflag er
godt eller ikke.
Jeg sremlcrgger det ellers her for enhver,
som kan og vil bedomme det; og jeg forbinder
mig til med Kierlighed, atbesvare alle de fornuftige Jndvendinger, man maatte giere derimod,
naar jeg allene kan troe, at de opkastes til Forsiagcts storre Fuldkommenhed.

Dct er om: at tilveiebnnge §ys, M e
thode og Orden r Uttderviisningcnö Mate
rie og Maade i vor llngdoms Skole, at
Planeil ffulde handle.
UnderviiSningenö Materie er de Ting, som
l«rc6 i Stolen, de Bogger, som brngesder; og
Maaden er Unberviisningen selv i singanste Omfattg.
M a n har sat sig i Hovedet, atalt, hvad
de.Unge bor l-rre i Skolen, bestaaer i: at läse,
lkrive og regne.
Lasningen kaldernianChriften.
dom, og har deri et vedtaget K u rs u s , hvo rigiennrm Barnet iVal sores, jo snarere jo bedre.
A z
M ang-

6

Mangfokdige Foraköre bekomme B sm e n e S Fremgang enr og allcne eftcr den B o g , de l«fe i. E r
du ikke kommen i din Evangeliebog endnu 2 siger
Man: hvorlange sikal min Ssn'.tygge paa den
Katechismus 2 Skynd dig nu, at dn kau komme
i din Forklaring! o. s. v.
Dette er i mange Henfeendee en feilende og fkadekig Forestilling, sorn
ved Forbedringen maatte rettes.
Christendom,
eilet Religionskundfkab, bliver altid af alle mue»
lige Videnffaber den forste og sidste, den störe og
yderst fornsdne.
M e n der cre mange menneffelige Kundffaber, som baade ere n-undgaaeljgfor»
nedne for der uarvareude Liv, og tillige opvakke>
forbedre Gemyrret til G udskundffab, hielpe og
siyrke Fornuften ril at indfee og fole dr Sandheder
til Salighed, fom den christelige Religion larer
os.
Disse ffulde ikke saa gauffe tilsidesattesssm almindelig ffeer.
Lidt Kundskab om Verden, om Menne»
fket, om de skabre Ting , der omringe o s, bür
de dog de Unge undervises i; og Venne UnderviiSning burde gaae foran Religioneus hsiere Sand»
heder.
M a n bibringer vekartede B s r n virkelig en
trdlig og uheldig Modbydelighed for Lasning, da
der er siet intet i de allerforste B sgg e r man giver
dem t Handerne, som de künde forstaae noget af,
fornsie sig vcd og have at tanke paa.
D e Un»
ges Hukommelfe er den eneste W vn e hos dem,
man dyrker: og denne bebyrdes ofte alt for meget
og alt for tidlig til flerre Skade for ttngdommen,
cnd
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end mange skienne og troe.
Fornusten og Hiertet ligge fuldkommen stille, uden for saavidt,
begge giennem Sandscrne begynde at sattes i B e vagelse.
M e n denne Udviklelse paa egen Haand
er yderst farlig for den Unge, der i sine forste og
-edste A ar, da S ad e n til D y d og Sadelighed
st^ulde laggeö i Hans aabne Hierte, da Hans A n 
lag stknlde fremkaldes, bsies og dannes til det
Gode, voxer op saa knudret og skiev, som der for
alle Vinde blottede spade Trae, hvilket ingen velgiorende Haand nogensinde opbandt eller rygtede.
Om Veite Onde künde ffrives hele Begger.
Planen vifer: hvsrledeS man, efter Omstandigheder og 2Cvne ranker at arbeide derimod.
I Underviisningenö Maade ere maugfoldige Feil: dog her ikke mere, end andensteds;
thi alle UngdomS Skolerne ligne hinanden nastea
fuldkommen.
Om de sieeste af disse Feilborman
handle med Skoleholderen.
D e n M a n d , som
iblandr os beklader dette Embede, har lovet mig
al den Fsiclighed vg Folgfomhed mod mineRaad,
som jeg knnde forlange.
M e n meget er der dog,
som vedkommer Foraldrene, og som de maae fin
de sig i, hvrs der ellerö stkal blive Orden i Underviisningen.
Dette er: at man ikke sorlanger
Ting af Skoleholderen, som hverken hsre til Hans
Bestemmelse og Pligter, ikke Heller erehammuelige, hvis Han skal fsre sit Embede med Frugt og
Nytte.
Jeg vil forklare mig tydeligere: M a n
sendeesine fmaae B o rn i Skolen, for at havedem
fca H u n d e n og vide dem paa et sikkerr S le d , sor
A 4
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di man hverken har Syst eller Leilighed rll at passe
selv paa dem.
M a n tager sine V o rn bort fra
Skolen i Uger og Maaneder, hvorvedman baade
stader Bornene og forn-rrmer Leereren, hvilken
man sidea ber-ancr Aarene og beffylder Ham for
Bornene- sietrr Fremgang.
D e n fsrfte af disse
Fetl paa Forcrldrenes S id e ftifter den st'erste For.
virrelse og Norden i Skoleholderens Arbeive og i
den mere vorne Unadoms Forrctninqer.
Hvad
stal smaae B o rn giere i Skolen en hcel D a g , da
de vist ingen Time ere sysseljatte dem til N ytte ?
S k a l de stime og stete? Forceldre klage selv, atde
blive fortumlede i Hovedet over et P a r B o r n s
S tsie n Hiemme hos dem.
M e n Skoleholderen
stal for to Skilling tanke denne Alkarm en heel
Nge igiennem fra Morgen til Asien; Dette er
virkelig for meger fordret. Ellerstak disse Sm aae
fcrnqsies en heel D a g igiennem til en B a n k ?
S k a l de ved Hug og S la g winges til at handle
Ivcrtimod Natur og Sundhed, da de hverken kan
eller bor vcrre stille sm lange? S k a l da endelig
den M a n d, som burde vcere UngdommenS V e n
og V'-'lgiorer, vcere nedt til ae vife sig som den
spcrde Alders Ficnde og Buffcmand.
Liqe fta lidet er det nyltigt eller billigt: ae
alle de B o r n , som gaae i Skolen, stal forblivo
der heke Dagen.
D e r troer dog vel ingen, at
en blander Ungdom i al den Tid stulde arbeide og
l«re.
Lange fra: hverken kan Ungdommentaale
at anstrange sig saa lemge; ikke Heller kan Skole
holderen opagte dem, som Han vtlde.
D e ere
hinanben virkelig i Veien, og nredens een hsres
fps-
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spvge de andre.
D e r staae sommetider fem, sex
omkring Leereren paa eengang : hvoraf en sikal
siave, en'anden läse indenad, o. s. v.; imidlertid bliver der Allarm Henne i en K ro g : her velteS
et Blcekhorn, hisset har et P a r Hinanden »Haaret;
nu loefer en saa heit, som mueligk, für at dove
en andens Skraal, som Han nyelig kneb.
Skolemesteren maatte vcrre heel O ie og H re , og have
1t M a n d s Kraft, hvis Han i denne Forvirring
skulde holde Orden.
M e n Han kanikke: og der
bliver alrsaa ingen Orden: Uger gaae til det, som
künde lcrreo i Timer, sikkcr Veileedning, passende
Hiclp for de Lcrr«;nde, er en Umuelighed for Ham;
og hine have alt for overflodig Tid til at fordere«
ve Hinanden indbyrdcs.
Feilen er: at Alting
rnsenges i Hinanden og j?al gieres paa eengang.
M a n künde tilveiebringe Lys, Methode og
Orden i UnderviiSningen paa folgende Maade:
V i dele, ncmlig, den Ungdom her a f B y en, som 1?al gaae i Skole, i sire Klasser. Hver
af dissc Klasser har sinebcstcmre Lcrretimcr, ihvilke alle Bsrnene i Klassen, saavidt det var mueligt,
havde eet og det samme Arbeide.
Derved ffulde
vindes en tredobbelt Fordeel.
i ) A t Lcrreren,
som nu havde kun een Forretning paa G angen,
künde give denne eene S a g sin gansike Opmcerksomhed, og altsaa gisre den godt.
2) A t hver
KlasseS Ungdom blive alle paa eengang sysselsatte,
vedligeholdes i en beständig Opmcrrksomhcd, og altsaa lare virkelig medens de ere i Skolen.
z) A t
den under visse Indskroenkninger saa gavnligeKapA 5
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pei, mellem Ungdommen da künde have Sied, da
alle lceede eet eg der samme, og den mindste Uop<
mcrrksomhed eller SkiodeöloShed i Hieblikket tunde bcmKrkes.
I o mindre et B a rn endnu kan l«re, formedelsi Vers Alder, jo kortere blivee Skoletiden
for det; ved ders Fremgang i Alder og Kundffab
blioer det lcengcre af Gangen holdt i Arbeide, hvilket er en namrlig og med BarnetSganffe Velpas-.
sende Orden.
'
Forcrldre havde ikke behov at frygte, at deres B e rn ffulde l«re ondt af andre; thi dertit
blev flel ingen Tid i Skolen: og «den Skolen
künde Forcrldrene selv forbyde det, ved at besäte
Börnene at gaae strax hiem. Klokkestaget er ftsts
sal og bekieudt.
D e omtakte fire Klasser ogderes Lnretimer
blive saaledcs inddclte:

I Klasse. T il den höre alle de smaae
B e r n , som ffal lcrre ar kiende Bogstaver,
stave og l«se noget.
D e n s baretime er fra
Klokken io^ om Formiddagen til ir .
Matt
^ vik alletider, ved en UnderviiSningSwaade,
som jeg ffal vife Skoleholderen, bringedetvidcre r lige lang Tid med denne eene Time om
D agen, end üed at beholde Barnet hele D a 
Zen i Skolen.
II. K lasse
I denne ere de B o rn , som
alleres kan lsse nogel inden ad, og nu ffulde
oves

n
sves i at lotse med Fcrrdighed og Anstand;
vcenneS til ar tceNkeved hvad de loese og udvikle deres Fornuft, og loere ect og ander rr-und,
gaaelig fornodent «den ad, o. s. v.
Derer
L«retimcr ere fra Klokken 7 Formiddag om
Som m eren, og om Vinteren fta K l. 8 tilio .
I I I Klasse.
Hidhen hsre de afdeUnge,
som begynde ar skriveog regne.
Deres Lceretiiner i derre Fag er fra K l. i Efrermiddag
til Z.
M a n vil i Hensigt til Skrivningen
ikke lade der blive derved, at Bernene kan no
genlunde rrakke Bogstaverne, men lcrre dem
ar skrive rigtig, og concipere eller bringe derer
egne Tanker paa Papiir.
D e r svrige, stm
i denne Post, onskes og haabes, vil Erfarenhe.
den vife.
T il Regningen gives af disse T i
mer saa wegen T i d , som Fornsdenhcden sordrer; men alle ffrive paa eengang, og alle
regne paa eengang.
.

I V Klasse. S a a mrnge af de ' svrige
KlasserS Ungdom , som formedelst Alder og
Adstadighed agtes dnclige til ar undervifes i
Religionskundffaben, hsre lit denne Klasse.
M a n vil ssge at giore der til en FlimghedS og
Skikkelighedö B e lsn n in g: at blive optagen i
den; og med G u d s Hielp ffulde Gründen til
Erkiendelse og Fslelse af Christendommen lceg.
ges her. D e n s UnderviiSningötime er fra K l.
z Efrermiddag til 4.
V i have endnn een Time tilovers, undtagen
i de allerkotteste Vimermaaneder.
Denne vilde
man
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m sn anvcnde som en gavnlig ForfriffelseSiime
baade for Lcrrercn og Disciylene.
aden, Adie,
og 4de Klasses Ungdom samledes alle i den, Dg da
oplcrstesnart en og snarren anden et Srykke af en
passende, uss'yldig forysielig B o g , som : korre
moral^e FortLrllinger, Beskrivelser over er.cllcr
sndctiNainren, o. s. v.
ManopmuntredeUngdornmen ril ar snakke om der Lceste, ogyttrederes
Tanker derom, uden ringeste Frygt for Betrei
bet se. M a n lod dem fottcrVe hvad der i denne
Time blev last i G aar eller for nogle Dage fiden
m. m.
Dagen begynbes af anden Klasse med en
hassende kort B e n , eller et Fader vor; og eNdes
af de tre sidste Klasser med en B e n og et P a r V e rs
af en Psalme, fom i Forveien er saaledes forklarct, ar det forstaaes af alle.
Dette var nu et Middel til at bringe O r
den til Veie i Nnderviisningen, da baade LarerenS
og Dlsciplcrncö Arbeide var bestemt og var tun
en af Gangen. Manbchovede herved ikke atfrygte, derffuldeblivc for wegen Tid tiloverö for B o rnene; rhi nogle af dem horte jo til alle tre sidste
Klasser, og vare da besikieftigede nasten hele Dagen:
andre hone til ro Klasser, og enhver fik nogtt at
bestille i Mellcmtimerne hiemme, som Han i S t o 
len ffulde giere Reede for.
Forbedringen i UnderviiSningenS Materie
bestaacr den: at Ungdommrn loerre funde sg gavnligc Tinz for deres dobbelte Bestemwclse for denne

nt öq de« anden Verden.
D e r maatte altsäa gi,
des dem gode og didhen sinkende Begger i H«n»
dsrne, Hvorfor der med Glcede skuldeblive sorget,
naapForoeldre, son, künde , ikke vilde vcere M
bageholdne i denne allervigrlgste S a g for dereg
Born^
'
D e n udvortes Ssdclighed og Reenlighed
blev t^Skolen nÄepaaseck.
Kyndigeveed: hvor
mezet dette bidrager til de UngeS Sundhed og
Dannelse.
Forcrldre ffylde sig da selv den A gt
og d e re sB e rn den Kierlighed, at bcere Omsürg
for denne vigtige Post; og ingen maaite fortrydo
paa, at Man hicmscndte straxdek uroede eller ukcrmmede B a rn ^ for al faae disie Feil rettede.
Is a r
maatte de Fattige qiore- dereö yderste Flid for, at
deres B o r n vare saaledes istandsatte, ar rnan ikkelil andres Sikkerhed, ffulde v«re nodt til at jkllls
dem ved Underviisningens Fordele.
B ild e G u d
velstgne mine didhen sigrende Bestrkvbelfer, og
vilde Forcrldrene selv vcere boielige ogfolgsomme;
saa künde der maaskee sindeöUnderstotningfordeM
til der Fornodne i denne Henseende.
,
D e t er langt sra mine Tanker, at ville bidrage til Underviisningens ForLedrinq i vorSkole
altem ved gode R aad; N e i! ogsaa i Gieruingett
stdl Zeg gisre der af al min 2Evne.
Jeepvil am
venbe al den Kundssab, jegl deite Fag kan have
sLmltt, til at veilede Skolehölderen, vife H a«
FdSdekene og Haandgrebene, omjeg faa maa kaldß
der, og stlv arE-eive med Ham^ tvdtil S a ge n koirv
mer i Äang»
Je g vil Hielpe til at dange h « ea
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en Meöarbeider, ifald e» M E t e stlldes vWgdertil, og GodVcrdigevildeunderststteAnlcrget. M e n
saa er det ogsaa billigt, at man ikke fordrer Regn
stab, ^isi-eri Ferstningen for nogen Ting af Sko tehoweren, ikke tilrale^ Ham eller bebreider Ham
det i Jndrctningen, som ikke maatte siaae e^n etter
anden an; men allene hcnvender sig til mig.
' A t scrtte sine B e rn i Skole er en v i M l g
Nagt med Lereren; ogbliver heresrer, i:ZaW
Forbedkingen kommer istand en ^Pagt med migz
thi jeg agtcr nt Howe orderulig Bogover Dagen,
da erhvert B a rn begyndte sin S^olcgang.
T)ee
stal holdes Examen i Skalen to Gange omAaret,
vg da stal det offcntlignoevnes: naar Barnetindgst
i Skolen, ekler i den og den Klasse, sa M hvop
oste der har forsomt Skolen m. v.
D eras flyder:
at der kan ikke beroe paa visse Forceldres Villie ,
at lade.deres B o rn uden gywige Aarsager, ast
-ryde deres Skolegang og blive hiemme imellenk
Ikke Heller kan man tage sit B a rn ud af Skolen,
for at satte det i en. anden, uden man altgiver Aarsagerne dertil, . som d<og i Protoeollen stal. blive
an forte.
Je g kommer nu til det, som er Hovedsagen
i ethvert Forsiag i Verden, og hvis Mangel kuldkaster de gavnligfte P la n e r: Penge.
Skoleholderen stulde leve uden Kummer og nedboiends
Ncrringssorger. D e r stuwe anstaffes nogle D o g 
ger, nogle Forstrivher, nogle saa Landkorrog
ander mere, som Tid og Omstiendigheder künde
Hiorr fornsdne.
Den sättige Ungdom stulde
"
have
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have fine Lrrrebsgger, fine Skrivematerialieromsonst.
Hvorfra tager man alt dem? E n d vced
det.
Forst vil jeg i Hess Ungdommenü, iscer de
Trcengendes N avn , bede enhvcr iblandt o s , fom
den Almcegrige här velfignet medFormue eller med
anstoendig Udkomme, at D e vilde regne, fig for
er lidet aarligr Bidrag.
i

Kan dem ikke vare kloekkeligt; saa vil jeg
kenfalde vore fornemme ogrigeNaboeromenliden
frivillig Gave, enten een for alle Gange, sour
Fond, eller aarltg.
EndeligmeemejeZ, atman
Lurde forhoie Skolelsnnen for alle dem, som kün
de betale den, saaledes: at man for hvert B a rn
i forste Klasse gav 4 S k l. ugenrlig, og for dem,
som hgre tilalle de andre Klasser Z Sks. S a a vilde
jeg overlcrgge med Skoleholderen, hvormegerhan
burde have, og Overffudcl flod ind iden alminde^
lige Skolekasse.
I en dertil indrettct Protocol,
som var gienncmdraget og forscglet af Hr. B y e fogcden, somSkolensMed-Jndspecteur, ogmig,
bleve alle Velgiereres Navne og Gaverantegnede;
og det aarlige Regnssab for alle Jndtorglernes
Anvendelse blcv af Byefogeden og rvende gode
Mcrnd her afByen, som man dcrtil künde formaae,
giennemseer.
Je g udkaster Garnet —

Almagren give

kyrke!
Dette Forflag lader jeg rrykke, og gratis
uddele til enhver Huusfader her i B y e n , so«^
esterar der i Aviserne eller paa anden M^ade er
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-eklendtgiort, vil lade der afhente hoS mig. For
atvide, hvadjcg haratpenle, onikcr jeg, man
i det seeneste fiorte» D agc cftcrat man har myd.
taget det, vilde ssrivtlig cller mundtlig, dog saa,
at jeg maa ffrive det mundtlige S v a r , erkläre:
om M a n vilde finde sig-i denne Indretning,
o g , o m n oge n vilbid rage n oge td ertil. S k u U
de man ikke ville — nu saa G ud vcere min redelige Hensigt- Vidne, og antage Villieu for Giermngeu.
AsenS, den i4de November 1784»

Steenvinkel.

