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Nærværende lille afhandling er første gang frem
kommen som tre skoleforedrag,.holdte på Askov udvidede
folkehøjskole ved lærersamlingen i avgust 1880.

I.
Lidt over midten af forrige hundredår, 1762,

udgav Jean Jacques Rousseau et af sine
mest epokegørende værker, Emile eller om
opdragelsen. Rousseau var dengang 50 år
gammel og havde i en menneskealder ført et
omflakkende, fantastisk liv, i hvilket han ganske
vist havde drukket meget af verdens bærme,
men i hvilket han også samtidigt havde be
varet en glødende begejstring for den ret, som
han kaldte naturens og hjærtets ret. Rousseau
var besjælet af en ædel, men tillige vildfarende
ånd. Og ligesom han i det hele taget søgte
med en fortvivlelsens iver at kæmpe menneske
lighedens sag frem paa ny, bort fra de åg,
samfundslivet navnlig i Frankrig havde ført
med sig, således begyndte han også kampen
mod det lærde uvæsen i skolen1). I sin seks
’) Grundtvig: verdens krønike 1812 s. 245.
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bind stærke bog Emile gik Rousseau udførligt
ind på børneopdragelsen, over hvilken han ud
viklede sit ny kaotiske grundsyn og fremsatte
sine skoleplaner, der rigtig nok i mange måder
var luftige sæbebobler1)- Hans betragtninger
i dette stykke hviler nemlig helt igennem på
den falske grundforudsætning, at menneske
naturen i sig selv er god. Men det er det ny
og velgørende ved Rousseaus tale om børne
opdragelse, at han hævder hjæmmets ret og
forældrenes pligt til at tage sig af børnene, og
at han vil, der skal tages det nødvendige hen
syn til det individuelle og særlige hos de for
skjellige børn.
Grundtvig siger om Rousseau, at han er
såre mærkelig som det sidste skud i Kalvins
have, som Voltæres jævnaldrende og modstan
der og som vidne om, hvorledes en ukristen
med dybe længsler i hjærtet , må færdes og
pines og sværme i en fordærvet alder1).
Emile vakte en overordenlig opsigt. På
den ene side mødte den stærk modstand.
Pariserparlamentet dømte bogen til at brændes.
Bødlen brændte den også virkelig. På den
) Grundtvig: verdens krønike 1812 s. 245.
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anden side vandt den også mange ivrige be
undrere i Frankrig som i udlandet.
Til Tyskland forplantedes Rousseaus ideer
om børneopdragelsen særligt gjennem Johannes
Bernhard Basedov, der var en af de første
Tyskere, som påvirkedes af Emile. Basedov
har med rette fået det vidnesbyrd, at han var
en ugudelig mand, der i sit hele liv lod se sin
forkjærlighed for den uterlige ryggesløshed,
hvori han var opgroet på Hamborgs gader.
Dette syn havde den fromme grev Frederik
Danneskjold Samsø også på Basedov, hvorfor
han straks ved sin tiltrædelse af o verhovmester
embedet ved Sorø akademi fik Basedov fjær
net fra den lærerpost, som han beklædte der.
Basedov flyttedes til gymnasiet i Altona, men
efter et par års forløb afskedigedes han også
fra denne lærerpost, rigtig nok med en anselig
pension af den danske statskasse. Samtidigt
blev Basedov grebet af Rousseaus ideer om
børneopdragelsen og havde nu nok at virke
for i Tyskland til sin død 1790. Han fik op
rettet en skole i Dessau, men det viste sig
snart her som tidligere, at han var og blev
umulig som praktisk skolemand. Derimod kom
Basedov til ved sine pædagogiske skrifter at
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udøve en stor indflydelse på sin tid. Trods
de store overdrivelser og misgreb og det grilleagtige også i hans skoleplaner, vakte han dog
trindt omkring en ikke ringe opmærksomhed
og interesse for børneopdragelsen i mange
hjæm. Men såvel han som Rousseau havde
også en væsenlig forbundsfælle for deres ny
skoletanker i den omstændighed, at der i sam
tiden navnlig i de højere samfundslag var ved
at vågne en følelse af det unaturlige og dræ
bende i den herskende latinske videnskabelig
hed, som havde vist sig fjendtlig mod alt
praktisk og levende1). Da denne følelse fandt
sit stærke udtryk i Rousseaus som i Basedovs
skrifter, var det ikke så underligt, at disse
blev modtagne med en vis begejstring og fandt
stor udbredelse, ligesom de også fremkaldte
en skare ligesindede skribenter rundt i landene.
Til Danmark nåede de ny skoletanker op
nærmest fra Tyskland. En rigelig mængde af
oversættelser af tyske opdragelsesskrifter som
af små danske kopier fremkom.
Det er ikke fri for, at vor berømte literatur-

) Grundtvig: nordens mytologi jdie udg. s. 21.
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historiker N. M. Petersenr) som også hans min
dre efterfølger Clemens Petersen2) gør lidt nar
ad hele den gæring, der i slutningen af det
18de hundredår opstod i pædagogiken også i
vort fædreland; og det uagtet de begge to
har på fornemmelsen, at når man med så stor
begejstring tog imod den ny opdragelsesliteratur, og når man med saa rastløs travlhed
kastede sig over børnenes opdragelse, da var
det, fordi der var vågnet et håb hos slægten
om, at børnene og efterkommerne derigjennem
skulde kunne hjælpes til at leve et ganske
anderledes glansfuldt menneskeliv end det over
dådige liv, man selv levede, og hvis tomhed
og hulhed man sukkede over.
Men når dette suk havde født dette håb
— som virkeligt var tilfældet — så er der
ingen grund til at spotte hin slægt, fordi tidens
og udviklingens vilkår var så ugunstige, at
man, hvor talen er om det dybeste og højeste
i menneskelivet, måtte vandre som i blinde,
eftersom et åndeligt mørke havde skjult livets
bedste sundheds kilde og paalideligste sand*) N. M. Petersen: dansk literaturhistorie V. I. s. 102 flg.
2) Clemens Petersen: det gamle og det ny s. 43 flg.
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heds lys for øjet. Der er ingen grund til at
spotte hin slægt for den i mange måder luftige
drøm om menneskeslægtens forædling, som
dens vågnende kjærlighed til børnenes opdra
gelse også havde sin del i. Men meget mere
må vi nu forundres over, at de gode spirer i
den gamle faldne menneskenatur kunde som
af sig selv udfolde så store kræfter, som der
lagdes for dagen i det ny syn på barnets
natur og måden, hvorpå der skulde arbejdes
med denne; og meget mere må vi mindes den
udholdenhed, hvormed kampen blev ført mod
den gamle, bagvendte skole, og det offer, der
bragtes for at rejse en ny og bedre skole.
Det er nemlig indlysende, at den skole, som
fødtes i slutningen af det 18de hundredår, forberedede i enkelte måder den skole, som i
vort hundredår har vort hjærte, blandt andet
fordi den holder sin hånd over barnets natur
og tager hensyn til den individuelle ejendomme
lighed i sin undervisning. Trods den store
forskjæl i hin tids ny skole og vor tids ny
skole, en forskjæl, som væsenlig grunder sig i
den højst forskjelligartede samtid, er der dog
en forbindende lighed tilstæde, som opfordrer
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til at drage hin tids ny skole op i historiens
daglys.
I denne indledning til en historisk rede
gørelse for en dansk opdragelsesanstalt og
Grundtvigs virksomhed sammesteds, tør jeg
ikke gå udførligere ind paa de skoletanker,
som Rousseau i sin Emile gav den første teg
ning af, og som Basedov overflyttede på tysk
grund. Men jeg skal kun minde om de ord,
som Holberg lader sin politiske kandestøber
slutte komedien med: ét er: et søkort at
forstå, et andet: skib at føre. Hverken Rous
seau eller Basedov havde kræfter til ude i det
virkelige menneskeliv grundigt at prøve de
ny skoletanker. Rousseau sendte endog sine
egne børn på et hittebørnshospital. Denne
gærning blev derimod løftet af andre mænd,
særligt af to, der på nordtysk grund rejste
den ny skole.
Disse to var Thuringeren Kristian Gotthilj
Salzmann og Brunsvigeren Joachim Heinrich
Campe. De var begge to bleven påvirkede
af Rousseaus skrifter og havde begge to en
kort tid været Basedovs medarbejdere i hans
Filantropin i Dessau, men måtte opgive denne
stilling på grund af Basedovs ufordragelighed.

IO

1777 grundlagde da Campe selv i en alder
af 31 år en opdragelsesanstalt i nærheden af
Hamborg, som virkede i ti år under stærk
tilstrømning rundt om fra Tyskland. Også
fra Danmark1) sendtes flere børn til Campes
skole, navnlig fra hovedstadens velhavende
handelsstand. Campe blev imidlertid 1787
kaldet som skoleråd til Brunsvig for at ordne
skolevæsenet der. Han døde 1818. Så frugtbar
en skoleskribent som Campe blev, gives der
næppe. Navnlig udgav han en mængde for
tællinger og skrifter for børn, hans samlede
bømeskrifter udgør 37 bind. Bekjendtest
blandt disse er hans Robinson den yngre efter
Englænderen Defoe. Den nåede 60 oplag.
Syv år efter at Campe grundlagde sin
skole ved Hamborg, stiftede Salzmann en op
dragelsesanstalt iSchnephenthal, halvanden
mil fra Gotha. Salzmann var dengang 40 år
gammel. Men der var en forundelig ungdomsfriskhed over denne mand. Fuld af menneskekjærlighed var han børnenes store ven. Livfuld
og praktisk anlagt, var han i stadig virksom
hed i deres kreds. Ved sin på engang milde
’) Nyeste skilderi af Kjøbenhavn 1829. No. 36.
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og myndige veltalenhed styrede han ung
dommens hele flok. Der trivedes derfor et
frejdigt barneliv i Schnephenthal, sundt på
sjæl som på legeme; fri muntre legemsøvelser
savnedes ikke. Såvel fra Tyskland som fra
fremmede lande, også fra Danmark1) samledes
der elever til Salzmanns ny skole, over hvis
dør han havde sat til motto : d(enken) d(ulden)
u(nd) h(andeln).
Blandt danske, der har nydt godt af Salzmanns undervisning, kan vi nævne Flensborgeren
Christian Paulsen2), Flors ven, professor
i Kiel indtil oprøret. Tolv år gammel blev
han sendt til Schnephenthal ; skjønt hans familie
sprog var tysk, blev dog danske bøger given
ham med; og han kjendte da heller ikke på
den tyske skole til noget fjendtligt sindelag
mod Danmark.
Det er så heldigt, at vi har et lille vidnes
byrd om skolen i Schnephenthal fra en dansk
mands hånd, der i vore øjne vejer ikke så
lidt, fordi han efter sin tid havde et usædvan
ligt sundt og sandt dansk øje at se med. Det
’) Nyeste skilderi af Kjøbenhavn 1829. No. 36.
a) H. N. Clausen : omrids af Christian Paulsens livshistorie.

12

er den unge historiske professor Frederik
Sneed or ff1), som på sin sidste udenlandsrejse
i sommereren 1791 gjorde et kort besøg hos
Salzmann, under hvilket han blev øje- og øre
vidne til undervisningen der. Frederik Sneedorff oplyser om, at i Schnephenthal optoges
alle uden forskjæl lige fra prinsen til hvemsomhelst, der kunde betale de 250 rdl., som
var det årlige vederlag. Og for at gøre dem
alle lige bare de en uniform, en rød jakke
med sort krave, hvid vest og bukser, som
klædte dem nydelig, siger han. Sneedorff
overværede først Salzmanns undervisning i
naturhistorie. Der stod en stor vadefugl, en
trap, på bordet. Ved spørgsmål forstod Salzmann at henlede drengenes opmærksomhed på
den; og alt hvad han sagde, var så kærligt,
så muntert og tillige så underholdende, at
Frederik Sneedorff ikke kunde holde sig fra
at sige, hvad han tænkte: lyksalig den, der i
sin ungdom lærer at kjende naturen. Desuden
undervistes der i tegning, historie, matematik,
og „religionen foredroges således, at både
luteraner og katoliker kunde høre den“. For
) Fr. S. saml. skr. I. s. 150 flg.
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en kreds af de ældre elever forklaredes Virgil
paa latin; for en anden lille kreds gav en
franskmand, der ikke selv forstod et ord tysk,
undervisning i fransk ved hjælp af billeder,
han forklarede. Fra n—12 blev der med
livlighed og stor færdighed holdt legemsøvelser
på en grøn, rummelig plads under træernes
skygge. Kl. 12 spiste lærere og elever sam
men til middag; Sneedorff sad i deres midte;
det var en sund og tarvelig kost; den dag
koldskål med steg og grønærter og hertil et
glas vand og rugbrød. Ungdommen blom
strede da også af sundhed. Når imidlertid
Sneedorff kalder slig en kost tarvelig, så har
vi heri et lille vidnesbyrd om, hvor stærkt
overdådigheden havde bredt sig i slutningen
af det 18de hundredår. Sneedorff ender sin
lille lovtale med det udbrud: ingen dansk
mand kan se dette institut uden at ønske,
hans fædreland havde mage dertil.
Når vi vil give en sand og retfærdig be
dømmelse af hin tids ny skoletanker, da må
vi søge vores oplysning hos de mænd, der
praktisk prøvede disse i et længere åremåls
skolegjærning, og lytte til det udfald, som
de igjennem deres erfaring nåede til. Men
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fremmerst i disse mænds række står Salzmann
og Campe.
For Salzmanns vedkommende er det så
heldigt, at vi har et lille vejledende skrift af
ham fra 1806. Han kalder det: „anvisning
til opdrageres opdragelse eller vejledning
for dem, som på en praktisk måde ville fon
berede sig til opdragelsesfaget“. Det er oversat
på dansk 1807 af Rasmus Nyrups svigersøn,
seminarielærer C. L. Strøm. Denne vejledning,
siger Salzmann selv i forordet, er frugten af
nogle og tyve års erfaring som opdrager, i
hvilken tid han har lært at kjende børns ejen*
dommeligheder i mangehånde forhold, gjort
adskillige forsøg med dem, som ere mislykkedes,
og andre, hvoraf han har sporet de herligste
virkninger; hvorfor man ikke maa fortænke
ham i, at han taler derom med samme tilfor*
ladelighed som den, hvormed en gammel læge
anbefaler lægemidler, hvis gavnlige virkninger
han kjender af mangeårig praksis.
Det er børn i en alder fra seks til femten
år, at Salzmann tænker sig hans læser vil
være opdrager for. Og han forudsætter end*
videre, at opdragelsens mål ikke er en vis
enkelt færdighed, men at målet derimod er at
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opdrage barnet til menneske. Da består
efter hans mening opdragelsen i at udvikle
og øve barnets evner og kræfter1).
Hvad der nu herefter i det nærmest føl
gende anføres, er så at sige ord til andet øst
af Salzmanns eget ovennævnte skrift.
Barnet far uden tvivl alle sine evner tillige
med sin tilværelse og bringer dem med under
udviklingen; men de fleste af disse evner
slumre endnu ligesom spiren i hvedekornet,
når det lægges i jorden. Det er først når
tingene udenfor gjør indtryk paa barnet, at
dets forestillingsevne bliver sat i bevægelse,
og når fra tid til anden de indsamlede fore
stillinger frembringes igjen, udvikler sanseevnen, hukommelsen og indbildningskraften sig.
Først længere henne ytrer forstanden sig ved
de domme, den fælder over gjenstande, som
falde i sanserne. Dette syn for den gradvise
udfoldning af bamenaturens kræfter må op
drageren stadigt holde sig for øje, når han på
en sund og sand måde vil hjælpe med til
disses udvikling. Ligesom barnet først må
være tilstrækkeligt øvet i at krybe, inden det
') S. 45-
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kan gå, endsige løbe og springe, således bør
opdrageren heller ikke søge at udvikle andre
sjælekræfter, førend de virkelig ytre sig, og
førend de, fra hvilke de have deres udspring,
have fået tilstrækkelig øvelse. Endvidere må
opdrageren ved barneevnernes udvikling lade
alt, hvad der ligner gangkurve og ledebånd,
blive borte; han skal ikke så meget øve bør
nenes kræfter som skaffe dem lejlighed og
opmuntring til selv at foretage disse øvelser1).
Ligeledes må opdrageren have syn for, at
hvert enkelt barn har sin særegne karakter
og sine særegne talenter. Vil man lade alle
elevernes støvler gøre over én læst, så vilde
naturligvis de fleste finde dem enten for store
eller for små. Men vil man behandle alle
børnene med deres forskjellige karakterer og
talenter på én og samme måde, skære dem
alle over én læst, så vil denne behandlings
måde kun være passende for det mindste antal
af dem2).
Når Salzmann da på grundlag af denne
sin sykologiske betragtning af barnenaturen
’) S. 47. 48.
a) S. 35.
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skal give den vordende opdrager nogle vink
i særdeleshed, da råder han ham til istedetfor
at læse meget om opdragelsen eller høre pæ
dagogiske forelæsninger, hellere at opsøge
børn og et par timer om dagen ved samtale
at studere det levende barnehjærte. Man skal
ikke komme i forlegenhed med at finde denne
studiebog, ti overalt hvor der bor mennesker,
findes der nok også børn1).
Og når Salzmann så skal give anvisning
på, hvordan man bedst kan komme i samtale
med børnene, foreslår han at begynde med
at fortælle dem en god historie; ti siger han:
„fortællinger har noget særdeles tiltrækkende
for alle børn, og såsnart en person, som for
tæller godt, åbner sin mund, stimier børnene
omkring ham ligesom kyllinger omkring hønen,
når den lokker. Og denne åbenbare begær
lighed efter fortællinger gør også den for
tællende arbejdet let og behageligt.“ Den
bedste historie, han kjender, er Robinson Cruso.
„Når du begynder at fortælle, så læg vel
mærke til, hvorledes dine små tilhørere for
holde sig derved. Har de øjne og ører henl) S. 132.

2
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vendte til dig, bede de dig, når du vil holde
op, at fortælle videre, så er det tegn til, at
din fortælling morer dem. Bliver de derimod
søvnige eller begynder de at lege og fjase
med hverandre, så må der være noget ivejen
etsteds. Du vil måske tro, at det kommer af
mangel på lyst fra børnenes side, men deri
tager du vist fejl; ti såvidt jeg kjender børn,
finder de alle fornøjelse i fortællinger. Manglen
ligger vist snarere enten i indholdet af din
fortælling eller hos dig selv“T).
Det er Salzmanns råd til den vordende
opdrager først at lære sig selv at kjende og
se til med flid at arbejde på at bevare en
sund og munter sjæl i et sundt legeme; i modsat
fald vil undervisningen lide for meget, op
drageren vil fristes til at søge fejlene og
udyderne hos barnet, istedetfor at de som
oftest findes hos ham selv. Det gjælder om, at
opdrageren véd, hvorledes han skal tale, og
hvorledes han skal handle med en sådan myn
dighed, at kjærligheden ikke krænkes2). Den
barske og bydende tone må være langt fra
9 s. 123 fig.
2) S. 10. 16.
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ham. Og den unge mand, som ikke for
står at virke paa barnets vilje uden ved hug
og slag, råder han til aldeles at opgive skolegjerningen, da han dog ikke selv kan være
glad derved og stifter ingen nytte. „Han søge
heller en tjeneste i et tugthus; der vil han
bedre være på sin plads“1). Endvidere er det
Salzmanns råd til den vordende opdrager, at
han søger at gøre sig fortrolig med naturens
historie, dyrerigets som planterigets, og skaffer
sig et udbredt kjendskab til, hvad der går for
sig og bruges i det daglige praktiske liv, i
mark og på værksted o. s. fr., da dette efter
Salzmanns mening kommer til at udgøre en
stor del af undervisningen ifølge barnets na
turlige krav og spørgsmål, som ikke må holdes
tilbage.
Endelig peger Salzmann på, at det gælder
om at bringe barnet til at få lyst til det gode,
og at der efter hans erfaring hører to ting
dertil: at man stedse siger børnene sandheden
og at man bringer dem så vidt, at de indse
sandheden. Man må stedse være sanddru i
sine formaninger, ti børn har en overordenlig
’) S. 19.

2*
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fin sans for sandhed; ikke den mindste usandhed
undgår deres opmærksomhed. Og vil man
bringe børn til at indse sandheden, da må
man vogte sig for alle lange sammenhængende
formaninger, alle abstrakte grundsætninger,
eftersom forstanden i barnealderen endnu er
uudviklet; men meget mer skal man fortælle
dem historier med ædel dåd i og skildre denne
så levende, at de tror at se den for sig og
gøre det så tiltrækkende, at de fatter den
beslutning at handle ligeledes1).
Af denne korte mundsmag af den tyske
skolemesters lyse erfaringer vil vi mærke, at
der var en stor forskjel på den ny skole på
modersmålet, han var med til at bygge, og så
den gamle skole, hvor latinen rådede. Medens
den gamle skole som oftest med sit ris og
sin ferie søgte at iføre alle børn den samme
spændetrøje, der gjorde livet så trangbrystet,
søgte den uy skole med mildhed at udvikle
børnene, så vidt den formåede, til mennesker,
der hver for sig kunde ånde frit. Og medens
den gamle skole nærmest havde tør, fremmed
og ufrugtbar lærdom at byde sine elever,
J) i. 106 flg.
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havde den ny skole navnlig for den første
barnealder en god føde at meddele, som
svarede til dennes tarv. Men vi mærker også,
at den ny skole i grunden måtte komme i
forlegenhed med at bespise de ældre børn,
endsige ungdomsalderen, ti dertil var børnefortællinger og naturhistorie, og end mindre
praktiske forklaringer over livet i håndens
verden, langt fra tilstrækkelige. Menneske
slægtens og folkeslagenes levende historie lå
tildels skjult for hin ny skoletid i Tyskland,
og dermed var hovedmidlet berøvet den til at
udvikle hos barnet den spirende menneskelige
og folkelige samfundsfølelse.
Camp es skoleerfaringer gik i lignende
retning som Salzmanns. Vi kan se det af
hans skrifter. Særlig oplysende i den hen
seende er et lille skrift af Campe: nødvendig
erindring om, at børn ere børn og må
behandles som sådanne1). Vi kan ikke
dvæle nærmere ved den. Derimod vil et andet
skrift af ham oplyse os om, hvad plads kristen
dommen havde i den nyvakte skole. Det er
Sammlung einiger erziehungsschriften von J. H. Campe. I.
Leipzig 1778. S. 149 flg.
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Campes bog: om den første religions
undervisning1). I denne bog drager Campe
stærkt til feldts imod den stive hentørrede
orthodoksi, om hvilken han siger, at den ved
sin udenadlæsning og henvendelse til barnets
forstand havde gjort hele religionsundervis
ningen til en tom ordlyd, medens det sandelig
gjaldt om, at den kunde trænge ind til barnets
hjærte. Og heri har Campe ret. Men han
har aabenbart uret i, når han overfor skriftteologien, der beråbte sig bl. a. på skrift
stedet: af spædes og diendes mund bereder
du lovsang, godkjendte den forklaring over
dette skriftsted, som overkonsistorialråd Teller
mundtlig havde meddelt ham. Denne gik
nemlig ud på, at meningen af skriftstedet var
følgende: „så vidunderligt har Du, o Gud, ind
rettet det til pris for din visdom, at det spæde
barn forstår uden al undervisning, men af sig
selv, at patte/4 — Der er ikke spor af kristen
dom at finde i Campes tanker om religions
undervisningen. Dette kjendes vel stærkest i
hans ledetråd ved religionsundervisningen. Bl. a.
blev Jesu lidelse og opstandelse forbigået i
‘) Smst. s. 177 flg.
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denne bog. Desuagtet blev den en kort tid
her i Danmark indført i den lærde skole, hvori
særligt hertugen af Augustenborg havde sin
del, idet han var en stor ven af den tyske
filantropinske skole. Når imidlertid den bekjendelsesløse lærebog snart efter afløstes af
Balles lærebog, da skyldtes dette ene og alene
biskop Balles kraftige og uforfærdede erklæ
ring til forsvar for kristentroen. Det var i
denne erklæring at Balle ytrede: „den religion,
jeg bekjender og forsvarer med hele biblen
fra ende til anden, er så indflettet i min hele
tænkemåde, at skribenten havde ret, der sagde
om mig: han bliver ej anderledes, om man
og støder ham i en morter“x).
Men derimod går der igjennem Campes
religiøse tanker en naturlig, ukunstlet from
hed og en stærk forsynstro. Han vil gjerne
have, at der skal holdes bøn i hjemmene, og
det hyppigere end det plejer at ske, men han
vil, at husfaderen eller en af de ældre skal
bede i børnenes tavse, men ærbødige påhør.
Og man må for alt ikke lade børnene lære
’) Balles levned af Jens Møller 1817.
s. 324 tig.

S. 220 flg. og
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visse bønner udenad eller lade dem fremsige
dem til bestemte tider; ti af alle pædagogiske
fejl er denne uden tvivl en af de største, skade
ligste og uopretteligste, siger han. — Når
Campe skal give anvisning på, hvordan man
skal lære børnene religion, som for ham består
i kjærlighed til Gud og kjærlighed til næsten,
så ved han i grunden intet andet end at tage
børnene med ud en lys sommerdag på en
spaseretur i mark og skov og vise dem liljen
på marken og fuglen under himlen. — Det
samme savn af levende kristendom var fælleds
for hin tids opvakte skole. Men trods dette
savn og trods den før påpegede mangel på
syn for menneskesamfundets historie, var der
dog i modsætning til den gamle støvede skole
kommet noget forfriskende og forhåbningsfuldt
frem ved den ny skole i Tyskland; ti i den
var barnets natur atter begyndt at komme til
sin gode ret. Så kom det kun an på, om
denne begyndelse kunde føres videre.

II.
Der var få steder, hvor de ny skoletanker
fra slutningen af det 18de hundredår vandt så
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stor en udbredelse og blev modtaget med så
stærk en begærlighed som i Danmark. En
mængde af de tyske opdragelsesskrifter over
sattes på dansk, ligesom man også selv herhjæmme fik travlt med på prent at udtale sine
meninger om den menneskelige børneskole.
Men det varede ikke længe, førend arbejdet
på børnenes opdragelse fik sit ejendomlige
danske og nordiske præg. Folkeånden var
nemlig begyndt at vågne så småt på ny efter
den lange dvale. Medens for få år siden alt,
hvad der i Danmark havde magt og betydning,
havde været tysk, så begyndte man nu at for
lange Tyskheden og Tyskerne jaget på døren.
Og medens største delen af folket, den danske
bonde, i århundreder havde været holdt nede
i sine lænker, så begyndte man nu på at
kræve lænkernes løsning og at arbejde for
borgerlig frihed. Tankerne om børnenes op
dragelse kom derfor på flere måder til at
smelte sammen med tankerne om folkets op
dragelse; og udsigterne til at få en hjæmlig
dansk børneskole rykkede nærmere.
I begyndelsen nøjedes man ganske vist
med at sende sine børn til England eller til
opdragelsesinstituterne i Tyskland. Salzmanns
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skole i Schnepfenthal, Campes ved Hamborg
og professor Niemeyers i Halle1) var de mest
besøgte. Men det var nærmest børn fra de
fornemme og rige huse i Danmark, der kunde
nå så langt.
Efterhånden var imidlertid trangen til at
få sine egne skoler bleven så stærk, at man
tog fat på værket. Den 15de april 1785 stiftede
en del af hovedstadens bekjendteste mænd,
deriblandt den historiske professor Abraham
Kali, selskabet for borgerdyd. Og den 4de
marts 1786 stiftedes selskabet for efterslægten
af en kreds af kjøbenhavnske borgere af middel
klassen og embedsmænd, deriblandt digterne
Tode, Edvard Storm, Thomas Thårup, Rahbek og Samsø. Disse to selskaber havde til
fælleds mål at virke til borgerdyds udbredelse
og for efterslægten ved forbedring af under
visningen og ved almuens oplysning. Den
16de marts 1786 åbnede efterslægts sel
skabet sin skole for den kjøbenhavnske
ungdom som en art højskole med forelæs
ninger på modersmålet i adskillige fag. Og
samme år begyndte borgerdydskolen i
’) Laurids Engelstofts skrifter. III. S. 49 flg.
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Kjøbenhavn sin virksomhed under særligt til
syn af Abraham Kali. Den 3 dj e januar 1787
åbnedes efterslægtsselskabets børne
skole under Edvard Storms ledelse. Medens
borgerdydskolen i Kjøbenhavn nærmest var en
latinskole, hvor forberedelsen til studenter
eksamen skulde tages noget mere hjæmligt
end på de offenlige latinskoler, så var efter
slægtens skole, i den tid Edvard Storm
var den ledende sjæl i den, helt ud en for
beredelsesskole for livet. Der var ingen eksa
men til mål. Målet var at gøre de danske
børn til så gode mennesker og oplyste borgere
som muligt. Frederik Sneedorff siger1): „jeg
kjender ingen fejl ved skolen for efterslægten,
uden at den er i Kjøbenhavn“. Eftersom jeg
kan skjønne, var efterslægtsskolen den første
frie, danske børneskole, vi har haft i vor tid,
ret en lykkelig skole at gå i for en Øhlen
schlæger-Aladdin i hans drengealder. Da jeg
i en levnedsskildring af Edvard Storm2) har
givet en udførlig beskrivelse af denne børne’) Fr. Sneedorff saml. skr. I. s. 153.
2) Nordisk månedsskrift 1878 I.
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skole og dens betydning, tør jeg måske her
henvise til denne.
Ved Edvard Storms efterslægtsskole og
tildels ved borgerdydskolen begyndte børneundervisningen i hovedstaden at vokse op på
ægte dansk grund. Men hjemmetyskeriet i
Kjøbenhavn fik få år efter, 1795, også sin
egen skole i hovedstaden, det var den tyske
hofpræst Christianis pensionsanstalt ude
på Vesterbro ved siden af skydebanen. „Hvad
der var elegant i hovedstaden kappedes om
at lægge den udsøgte sans for højere dannelse
for dagen ved at sætte sine sønner i den kost
bare opdragelsesanstalt“1), hvor alt var tilskaaret efter tysk mønster, hvor undervisningen
lededes på tysk og hvor læreren i dansk var
en tysk dannet seminarist2). På ægte tysk vis
skulde de danske skoledrenge være uniform
erede; der holdtes rideheste og abonneret
teaterloge for de unge, så det hele syntes her
at love en junkerslægt, der vilde vide, fuld
kommen uinteresseret, frigjort fra al bornert
nationalisme, at balancere på linje mellem
dansk og tysk x).
’) H. N. Clausen: mit levneds og min tids histprie I. s. 8.
2) N. M. Petersen: dansk literat.-hist. V. I. s. 97.
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Året iforvejen, 1794, var imidlertid atter
et nyt institut blevet åbnet i Kjøbenhavn. Det
var det schouboeske institut, der inden
kort tid nåede en sådan anseelse, at det i den
offenlige mening ligesom i henseende til besøg
og opblomstren tog rangen fra næsten alle
private, tildels også offenlige læreanstalter i
byen1).
Stifteren af dette institut, Frederik Kri
stian Schouboe, var en præstesøn fra Vildbjærg, hvor han fødtes 1766. Fra Roskilde
blev han privat dimitteret til universitetet 1783.
Han ernærede sig først ved informasjoner, men
blev siden kopist i hof- og stadsretten. Der
efter blev han en kort tid styrer af det så
kaldte „skoleynderes opdragelsesinstitut“, som
vistnok kun har haft en kort levetid. I hvert
fald oprettede Schouboe selv sit undervisnings
institut i Kjøbenhavn den 3dje februar 1794.
Den otte og tyveårige unge mand var den
gang temmelig ubekjendt. Han måtte da også
begynde sin virksomhed under små forhold,
med 28 elever, som var fordelte i 4 klasser,
to for studerende og to for ustuderende. Under) Nyeste skilderi af Kbhvn. 1829 s. 561.
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visningen besørgedes af ham selv i forbindelse
med 6 lærerex). Han havde dengang sin skole
i Ny-adelgade nr. 185.
Men allerede to år efter må skolen være
vokset ikke så lidt i elevantal. Vi finder nem
lig det schouboeske institut 1796 første gang
omtalt som et af hovedstadens største under*
visnings-institut er. Omtalen er iøvrigt ikke
meget rosende. Den er af en anonym ind
sender til månedsskriftet Pallas2), der kalder
sig A. Stykket er i brevform, et svar til hr.
B. på dennes spørgsmål, om A. vil råde ham
til at sætte sin søn i et af hovedstadens be
rømte instituter, og hvilket af disse han da vil
give fortrinet. A. får derved lejlighed til at
give en skildring af borgerdydskolen, efter
slægtsskolen og det schouboeske institut. Han
mener, at i borgerdydskolen er de levende og
døde sprog for meget blandede sammen, idet
der undervises både i tysk, fransk, engelsk,
latin, græsk og hebraisk. Efterslægtsskolen
har derimod ganske anderledes hans hjærte,
*) Collegialtidende 1802 s. 500 og Engelstofts universitets
annaler s. 271 — 78 oplyse de statistiske forhold, der
vedrøre det schouboeske institut.
’) Pallas 1796 I. s. 262 flg.
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fordi man der søger at udvikle mennesker
brugbare for det almindelige liv, og fordi det
er en skole, hvor æren skal gøre alt. — Hvad
det schouboeske institut angår, da fremhæver
han først lidt ironisk, at det er et mærkværdigt
særsyn på Danmarks pædagogiske himmel, at
en aldeles ubekjendt mand i hovedstaden kan
oprette og vedligeholde et af dens største in
stituter. Dernæst peger han kort på, at der
er den samme blanding af levende og døde
sprog der som i borgerdydskolen. Og endelig
morer han sig over de mange belønnings
medaljer, som ved forrige eksamen faldt i så
rigelig mængde, at næsten hver tredje elev
kunde få en. Dette skyldtes imidlertid, siger
han, ikke hr. Schouboes generøsitet, men et
selskab, der havde dannet sig i samme øjemed,
som først bar navnet „den gode opførsel“ og
dernæst navnet „selskabet til ungdommens for
ædling“, og som bestod af skolens lærere og
elever samt udenforstående velyndere. Dette
selskab havde endvidere en sommerfornøjelse,
der bestod i, at man læssevis begav sig til et
lyststed, som kaldes Fortunen, hvor man straks
spiste frokost og fik sig en dram eller et glas
vin til, de unge ligesåvel som de gamle. Mid-
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dagsmaden indtog man i et telt, og herved
gik det endnu temmelig ordenlig til. Ved
aftensmaden derimod udbredte der sig en større
munterhed, man Sang nu ikke længere, men
skraalede af fuld hals, småkivedes og støjede
af alle kræfter. Indsenderen ender med den
beroligende oplysning, at eleverne herefter ikke
regnes med til selskabet og at lystturen skal
afskaffes.
Det schouboeske institut voksede hurtigt
fremad. 1798 fik det en betydelig udvidelse,
idet det foruden at være en skole for hoved
stadens ungdom tillige blev en pensions
anstalt for børn længere borte fra. Og efter
hånden kom det til at bestå af tre afdelinger,
der et år undervistes af 32 lærere foruden be
styreren selv. Den ene afdeling var for studer
ende, der vilde gå til universitetet. Den bestod
af 5 klasser, hvor der foruden de tre døde og
de tre levende sprog undervistes i geografi,
historie, statistik, religion, matematik, astronomi,
dansk grammatik og brevstil, ret- og skjønskrivning. Den anden afdeling, ligeledes med
5 klasser, var for ustuderende, nærmest et
handelsinstitut for vordende kjøbmænd og
kontorfolk. I denne lagdes der stor flid på
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tysk, engelsk og fransk. Af særlige fag kan
nævnes handelsgeografi, brevstil, veksel- og
kjøbmandsregning samt det dobbelte bog
holderi. Historie- og geografiundervisningen
var fælles for begge disse afdelinger. Den
tredje afdeling var en elementærskole delt i
to klasser. Den var for de mindre børn og
skulde være en fælles forberedelsesskole såvel
til den studerende afdeling som til handels
skolen. I denne begyndelsesskole undervistes
der i dansk læsning, naturhistorie, geografi,
aritmetik, skrivning og øvelser, som havde til
hensyn at vække sjælekræfterne i barnehjærtet.
For legemets udvikling blev der sørget
ved undervisning i dans, musik, svømning,
fægtning og andre gymnastiske øvelser. 1799
havde Schouboe kjøbt sig sin egen ejendom i
nr. 142 på hjørnet af tugthusporten, og storehelliggejststræde, som han beboede til 1810.
Et baghus indrettedes til øvelseshus, og gårds
pladsen opfyldtes med sand. I selve hoved
bygningen var 10 rummelige og lyse skolestuer
og 3 sovesale.
Det årlige antal af pensionærer, som
Schouboe havde på kost og til opdragelse,
udgjorde mellem 30 og 40. Ikke blot fra ind3

34
landet sendte forældre deres børn til ham; der
kom også børn til ham fra danske familjer i
Frankrig, Tyskland, Ostindien og navnlig fra
de danske plantere og kjøbmænd i Vestindien,
som gerne vilde have deres børn bevarede som
danske. Det årlige gjennemsnitsantal af sko
lens elever udgjorde 150.
For den nødvendige ordens skyld var der
ansat en inspektør ved skolen, som i fritiderne
skulde have opsigt med børnene. Præcis på
klokkeslag skulde hver lærer begynde sin time
og måtte ikke høre op, før inspektøren åbnede
døren til hans klasse.
For elevernes flittige opførsel var der sør
get altfor overflødigt ved daglig karakter
givning, ugenlige karakterbøger, månedlig
æresprotokol for de dygtigste samt årlige
flidsbelønninger.
Det var i det hele taget, i hvert fald ud
vortes betragtet, et overordenlig dygtigt kuld
af elever, det schouboeske institut årligt sendte
ud i verden. Ingen af de andre lærde skoler
kunde vise så glimrende et udfald som det
schouboeske institut. 1809 havde det dimitteret
71 studenter til universitetet, og af disse havde
de 30 fået udmærkelse, alle de andre bedste
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karakter, ligesom flere af dem i deres stu
denterår hentede guldmedaljer hjæm for be
svarelsen af universitetets prisspørgsmål. Vi
kunne her blandt andre nævne den senere bekjendte Doktor Oluf Bang, som 1810 vandt
prisen for den medicinske opgave1). I årenes
løb kom der mange dygtige mænd ind i den
højere embedsklasse, som måtte takke det
schouboeske institut for sin første dannelse.
Men denne skole havde også godt held med
sig til at uddanne mangen en ungersvend for
handelsvejen som for andre praktiske sysler.
Disse udgjorde da også stadigt flertallet af
institutets samlede elever. De var efterspurgte
på de forskjellige handelskompagniers som de
store grossereres kontorer i hovedstaden; en
kelte af dem gik til kontorerne i Hamborg
eller de store franske handelspladser. Også
sendtes elever med udmærkelse fra denne af
deling til søkadetakademiet som til det kong
elige artillerikadetakademi2).
Når skolen således bar glimrende frugter,
9 Engelstofts annaler 1810 I. s. 51.
a) Indbydelsesskrift til den offenlige eksamen i det schou
boeske institut 1802 (Viborg lærde skoles bibliotek),
1805 og 1806 (universitets bibi.).
3*

3^
forstår det sig af sig selv, at Schouboe må
have været en dygtig mand. Han har da også
fået det lov på sig, at han var driftig, arbejd
som og utrættelig som skolemand, og at han
forstod at være blandt de første, som tilegnede
sig en mere oplyst tidsalders anskuelser i pædagogiken og virkelig at opfylde tidens for
dringer, inden endnu det offenlige skolevæsen
havde begyndt at afkaste sine forældede for
mer1). Den eneste skolebog, Schouboe har
udgivet, nemlig: „en kort undervisning i sjæleog naturlæren“ 1796, blev imidlertid fuldstændig
forkastet af kritiken2). Det kan heller ikke
nægtes, at man får det indtryk, at Schouboes
dygtighed har været parret stærkt med be
regnende spekulationer; ligesom man fatter
mistanke til, at der ikke var tilstrækkelig ren
luft i hans hjæm for de mange pensionærer,
eftersom Schouboe ved sin død 1829 efterlod
sig tre enker; de to var han skilt fra. Men
som berørt, Schouboe havde en stor praktisk
forretningsdygtighed og forstod at vinde sine
medborgeres tillid. 1796 var han bleven ud*) Nyeste skilderi af Kjøbenhavn 1829 s. 561 flg.
fatteren e er professor Laurits Engelstoft).
2) Iris og Hebe 1799 III. s. 108.

(For
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nævnt til kancellisekretær, og 1809 blev han
ridder af danebrogsordenen. Såvel fra det
kongelige danske kancelli som fra direktionen
for universitetet og de lærde skoler modtog
han efterhånden hædrende skrivelser, ligesom
han i flere år havde en årlig understøttelse på
1000 kroner fra det almindelige skolefond1).
At Schouboe også kunde vinde sine elevers
kjærlighed, vidner følgende mindedigt2) om,
som digteren Christian Wilster, der havde
været elev i det schouboeske institut, fra Sorø
hædrede sin lærer med ved dennes død 1829:
„Det er ingen
på min gamle
det er kun en
om den trætte

mindesten, jeg sætter
skolemesters grav,
simpel krans, jeg flætter
vandrers brudte stav.

Det er ingen prægtig sang, der lyder, .
som begejstre kan selv søvnig sjæl,
det er kun et skolebarn, der byder
gammel lærer takfuld et sov vel.
Stille, stille! — I, hvis tanker høje
kom på kløgtens vej så langt afsted,
at I kun til syn og søvn har øje,
o, men aldrig til at græde med.

L. Engelstofts skrifter III s. 333.
2) Kjøbenhavnsposten 1829 nr. 67.
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Hvad I mener, det jeg nok kan ane,
skjøndt jeg bor kun i en lille by —
verden kommer mer og mer i vane
med at glemme gammelt for det ny.

Når de brune bøgeblade dækkes
tæt af rimfrost en oktobernat,
sjælden tanken da om hin tid vækkes,
da hver kvist var smukt med grønt besat.

Som med skovens pryd ved vintertide
går det ofte her med mandens værk,
knap har svaghed gjort hans lokker hvide,
så er glemt, at han var engang stærk.

Hvorfor glemme? — nej, lad mindet hædre
ham, som virked dygtig i sit fag;
yngre gør måske hans gjerning bedre,
aftensol mod middagssol er svag;
men når I vil spørge om en gubbe,
lad da også fortid give svar;
falder Eders blik på golde stubbe,
husk da på de strå og aks, de bar.

Der var mange børn, som han oplærte,
så de blev til flinke dannemænd,
sikkert gæster vemod deres hjærte,
han var deres lærer, deres ven;

tør jeg mig til disses talsmand kåre,
er mit suk jo mange braves suk,
mens jeg offrer ham en barnlig tåre
og en sang mer hjærtelig end smuk.“
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Til de gode evner hos Schouboe som stor
skolebestyrer hørte det, at han ifølge sin lyse
forstand og ualmindelige menneskekundskab
forstod at vælge sig de bedste medhjælpere
til skolegerningen, som tiden tilbød; og han for
stod så ved sin humane omgang med disse at
knytte dem til sig. Vi må da heller ikke anse
denne omstændighed som den ringeste grund
til, at det schouboeske institut vandt så anerkjendende en tilslutning i samtiden.
Vi kjender navnene på de fleste af lærerne
ved det schouboeske institut i den første halve
snes år af dets virksomhed; men den langt
overvejende del af disse er os nu helt ukjendte
mænd. Der er dog undtagelser herfra. Så
ledes var Ejle,r Munthe, samtidigt med at
han var overlærer ved Frue latinskole, lærer
ved det schouboeske institut. Ved Frue latin
skole var han lærer i latin i de højere klasser.
H. N. Clausen, der gik i denne skole, siger om
Munthe, at „den madvigske skole uden tvivl
vilde have brudt staven over hans undervisning;
det grammatiske apparat var stærkt be
grænset ...; men han havde sans for sprogets
ånd, øre for dets velklang og endnu mere
levende følelse for indholdets skjønhed.“ Han
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var „en mand med et ædelt åsyn og værdighed
i hele sin person og med en stor naturlighed
og friskhed’*1). Den dag i dag er Munthe
vidt bekjendt af sin lærebog i geografien.
Munthe var n år lærer hos Schouboe og fik
det vidnesbyrd af ham ved sin død 1814, at
han havde været en sjelden dygtig lærer, der
forstod at bibringe sine elever en stor kund
skabsfylde, ligesom hån også havde en sjelden
gave til at lære børnene lydighed2). Claus
Unger Lund var en del år matematiklærer
ved institutet. 1806 udnævntes han til over
lærer ved Horsens latinskole3). Tage Chri
stian Müller var også i sine kandidatår lærer
hos Schouboe, rimeligvis i religion. Hvert år
udgav Schouboe et indbydelsesskrift til den
offenlige eksamen, hvis største part var optaget
af en eller anden afhandling af skolens lærere.
I indbydelsesskriftet 1805 skrev Tage Müller
et stykke over det spørgsmål: „hvad er ven
skab“. Det er en vel bred afhandling, men
med flere kjønne enkeltheder i. I indbydelses
skriftet i8c6 skrev han „om begrebet af dyd
H. N. Clausen: mit levneds og min tids historie I. s. 50.
2) Dagen 1814 nr. 69.
3) Horsens lærde skoles årsprogram 1848 s. 83.

41
og lyksalighed“ en temmelig flad og kjed
sommelig betragtning. Samtidigt forflyttedes
imidlertid Tage Muller til Nørre Snede sogne
kald. Han endte som bekjendt på Ribe bispe
stol og har det lov på sig, at han var en såre
human biskop; ligesom også de, der stod ham
nær, priser hans kristelige barnetro.
Men af alle lærerne ved det schouboeske
institut i det første tiår af dets beståen var
der ingen, der havde så stor en indflydelse og
bidrog så meget til dets glans som historikeren
Laurits Engelstoft. Engelstoft er bleven
navnkundig som en åndfuld, men desværre
altfor ufrugtbar dansk historiker, der som pro
fessor ved universitetet fra 1803 gik mer °g
mer op i administrationslivetx). Han døde 1851
som konferensråd og universitetets senior.
Laurits Engelstoft var i flere af sine ungdomsår
historielærer ved det schouboeske institut. Men
hans ungdomsår var netop de grødefuldeste
for ham med hensyn til studiet af nordisk
historie. 23 år gammel, 1797, havde han som
teologisk kandidat gjort en længere udenlands
rejse i Tyskland på videnskabens vegne. Han
’) N. M. Petersen: dansk literatur-historie V. II s. 105.
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havde tillige benyttet lejligheden til at besøge
forskjellige ny opdragelsesinstituter i Tyskland,
og var særligt bleven tiltalt af det i Schnepfen
thal under Salzmans ledelse og det i Halle
under professor Niemeyers styrelse1). Men
han havde tillige lagt mærke til, at der af po
litiske grunde, af frygt for at almuen skulde
blive oprørsk, i almindelighed kun blev sørget
slet for folkeopdragelsen i Tyskland2).
I Engelstofts lærerår ved det schouboeske
institut skrev han 1799 sit: „forsøg til en skil
dring af kvindekjønnets huslige og borgerlige
kår hos Skandinaverne før kristendommens
indførelse“ og sin afhandling 1801 om „Filip
August, konge af Frankrig, og Ingeborg, prin
sesse af Danmark“.
Vil vi have grundig oplysning om, hvilken
kjærlighed Laurits Engelstoft havde til historie
undervisningen i den danske drengeskole og
hvilket åndfuldt syn han havde for denne sag,
så skal vi læse den lille afhandling, han første
gang offenliggjorde i det schouboeske års
program 1802, medens han endnu var lærer
*) L. Engelstofts skrifter III. s. 49 og 113.
2) Smst s. 114.
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der, og som har til titel: „om den ind
flydelse, opdragelsen, især den offenlige, kan have på at indplante kjærlighed til fædrelandet“. Vi vil sikkert ved at
læse Engelstofts tanker om denne gjenstand
forbavses over, at der lige i hundredårets be
gyndelse kunde være tanker oppe om historie
undervisningen, der så væsenligt falder sammen
med de tanker, der i dette stykke nu er de
rådende i den fri danske børneskole og ung
domsskole.
Engelstofts afhandling, 67 sider stor, har
til hovedafsnit: hvorledes kan opdragelsen be
fordre kjærlighed til fædrelandet ved under
visning? Han kommer her til at pege på for
skjellige gjenstande for undervisningen, således
også på fædrelandets naturbeskrivelse, som
han ønsker skal fortroliggjøres for de unges
indbildningskraft og følelser ved at knytte
historiske erindringer til geografiundervisningen
og ved at ledsage den med sange. Han nævner
eksempelvis Nordal Bruns fiskerierne og Storms
ode til Jutulsbjerget. Men hovedsagen for
Engelstoft er dog undervisningen i fædre
landets historie. Ti, siger han: „erindringen
af egen nations ældre hæder og berømmelse,
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dens bedrifter, dens borgeres store og
ædle handlinger, forevigede ved historien,
må i opdragelsens hånd vorde et af de allervirksomste midler til at plante og modne en
hver borgerdyd i ynglingens hjærte. Stor er
eksemplets magt, især hos en alder så fyrig,
så åben for ethvert indtryk, så tilbøjelig til at
efterligne“. Men allerførst kræver Engelstoft
af historieundervisningen, at den skal være
sand, og at man ikke, som mange har gjort,
bringer nationalhadet et offer på sandhedens
bekostning. Men er sådan alle forfalskninger
og overdrivelser taget bort af fædrelandets
historie, så kræver den dernæst, „at man med
mere udførlighed, med mere liv og varme
fremstiller det store og skjønne, det ædle
og vise, som kan indgyde kjærlighed til dyd
og fædreland, agtelse for nationen, interesse
for samfundet“. „Dette anbringes så at sige i
forgrunden, og tildrage sig som maleriets
hovedfigurer den fornemste opmærksomhed.
Men slet ikke bortfjerne man derfor fra øjet
laster, vildfarelser, misbrug, private og offenlige fejltrin; ti også anskuelsen af disse har
sin overmåde store nytte. Den forhøjer ved
kontrasten følelsep af det gode og skjønne;
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den afkræfter den skadelige til selvforagt led
ende fordom, at nuværende tider skulde lige
som være udtørrede på dydens kilder i sam
menligning med de ældre; den gør opmærksom
på den store sandhed, at uden klogskab og
sindighed gavner den bedste vilje ofte slet
intet“.
„Men for at give fædrelandets stemme så
dan vægt hos ynglingen, at der derved opvækkes en uimodståelig følelse af pligt mod
fædrelandet hos ham og en ædel frygt for
ikke at vorde sin nation værdig, er ikke en
hver undervisningsmåde lige god. De
interessanteste læregjenstande kunne ved fore
draget selv blive kjedsommelige“. Når hi
storien ikke kan fængsle de unge, da ligger
årsagen dertil efter Engelstofts mening „ene og
alene i slet undervisningsmåde og deraf op
stående fordom, at historien ikke er uden et
byrdefuldt, tørt og ufrugtbart register på re
genter, krige og årstal“. Det er derfor efter
hans syn „lærerens pligt at give historien
den højst mulige grad af interesse, at forhøje
de store og ædle handlingers skjønhed ved det
mundtlige foredrags ynde, at male dem
for indbildningskraften med de mest levende
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farver, at grave dem i hjærtet med uudslette
lige træk, at meddele andre som ved en skjult
sympati de følelser, hvoraf han selv er gjennemtrængt“. Og Engelstoft ønsker videre, at
„poesien må forstærke undervisningens indtryk
ved patriotiske digte, og at musikens
trylletoner ledsagede med mindesange
må give følelserne den energi, som de gamle
tillagde så stor politisk vigtighed. Da skal
hver yngling, indtaget af dydens og ærens
skjønhed, henrives med uimodståelig magt på
den hæders bane, som store forfædre betegnede
med lysende spor. Da skal hver helt, hver
ædel fædrelandsven leve op i værdige sønne
sønner og hver ny generation overlevere den
kommende stedse en højere tænkemåde, stedse
et skjønnere mønster at følge“. Ved denne
lejlighed minder Engelstoft om, at læreren bør
vel vogte sig for ved glimrende skildringer af
krigshistorien at indgyde ungdommen hang til
kriger fanatisme. Men læreren må „dels dvæle
med lige stor og måske større interesse og
udførlighed ved de fredelige dyder, dels
være meget varsom i valget af de krigerske
dyder. Ti: sjelden var laurbærkransen
så uplettet som egekransen“. Også viser
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han hen til, at de fremmede landes historie
bør læres i de højere skoler, men praktisk.
Særligt fremhæver han i nutiden Sveizs, Eng
lands, Hollands og Frankrigs historie; i middel
alderen de italienske og tyske fristaters, og i
oldtiden ganske i særdeleshed Grækenlands,
men også Roms historie.
Endvidere minder Engelstoft i denne lille
afhandling om modersmålets betydning. „Det
må være folket en helligdom. Folket må våge
over dets renhed og hæder, må lære sine unge
borgere at sætte pris på det og at elske
det som et kjært pant på selvstændighed og
frihed“.
Afhandlingen ender med en personlig hen
vendelse til hans „unge venner, eleverne af det
schouboeske institut“.
Næste år, 1803, blev Engelstoft udnævnt
til professor i historie og geografi ved univer
sitetet. Men vi ville forstå, at han havde været
det schouboeske instituts ypperste lærer i dets
første virkeår og at han måtte efterlade sig
nogen rig og spiredygtig sæd i drengeskolen,
der gav håb om en god høst. Dette håb gik
sikkert tildels også i opfyldelse. Om enkelte
af hans elever véd vi, at de i studenterårene
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med kjærlighed og dygtighed løste universi
tetets historiske prisopgaver. Vi skal særligt
nævne Christian Weisvoigt Nielsen, der 1807
fik guldmedaljen for sin besvarelse af et spørgs
mål om Hansestæderne. Hans interessante ar
bejde lod Engelstoft aftrykke1) i sine „univer
sitets- og skoleannaler“, som han udgav fra
1806—1813. Også bevarede Engelstoft som
professor en levende interesse for og kjærlig
hed til det schouboeske institut, hvilket han
blandt andet lagde for dagen derved, at han
ikke glemte at fremhæve det i sine annaler,
når en elev fra denne skole på en eller anden
måde havde udmærket sig.
Ved navnlig skarpt at fæste øjet på Lau
rits Engelstofts danske historieundervisning i
det schouboeske institut vil vi få at se, at
hvad der var den første mangel ved den ny
børneskole, sådan som den rejste sig i Tysk
land, det begyndte der alvorligt at blive rådet
bod på i den ny skole i Danmark. Det var
ikke blot synet for den enkelte menneskenatur,
der var ved at vågne herhjæmme, men tillige
det historiske syn for folkenaturen. Den vågn’) Engelstofts annaler 1807 II. s. 1 flg.
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ende folkeånd begyndte at ånde med sine
friske pust på de unges hjærter i skolen. Men
ved at se på Laurits Engelstofts historieunder
visning, får vi tillige at mærke, at der endnu
manglede ét, det nemlig, der giver historien
sin klippefasthed. Og det er det levende syn
for, at tidens fylde med Kristus og hans me
nigheds komme her til verden er den stærke,
uopslidelige akse, hvorom den hele historie
drejer sig. Dyd og pligt må Engelstoft idelig
vende tilbage til under sin livlige danske
historieundervisning. Men hele samtiden var
jo også kirkeligt og kristeligt talt endnu bund
fattig.

III.

Det havde været en smuk sommerdag
onsdagen den 2den september 1807. Solen var
gået ned. Tæt udenfor Kjøbenhavns volde lå
den engelske fjende tilsyneladende uvirksom.
Inde i byen havde den milde aftenstund lokket
en del spaserende hen i kongens have og for
samlet en mængde mennesker omkring hoved
vagten, hvor der den gang hver aften gaves
musik udenfor hovedkvarteret. Det begyndte
netop at mørkne, og klokken var omtrent
4
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imellem 7| og 7J, da de første prøvekast af
fjendtlige bomber faldt på kongens nytorv, og
kort derpå en generalsalve af fjendens samt
lige kastebatterier fulgte, der uden straks at
skade jog mængden fra hverandre med det
udråb: der har vi bombardementet! — En
regn af bomber, granater, brandkugler og ra
ketter, hvilke sidste for første gang blev an
vendte, styrtede nu med aldrig før kjendt vold
somhed i 12 timer i træk ned over den ulyk
kelige by. Det natlige syn af de lysende
ildbaner, de springende projektiler, de blus
sende raketter; den blandede forvirrede lyd af
ildsvælgenes eksplosioner, bombernes spring
ning, kanonernes torden, kuglernes hvinen og
raketternes susen i forbindelse med den knagen
og bragen, som de nedstyrtende huse, skor
stene og tage afstedkom, samt de mangfoldige
angst- og jammerskrig, som derimellem lød fra
de umyndige, værgeløse og lemlæstede, frem
bød en sene, der næppe lader sig fatte af den,
der aldrig oplevede det, men taler dog lydt nok
om, hvilken folkenød der her var på færde1).
H. J. Blom:
136 flg.

krigstildragelserne i Sælland 1807 s.
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De følgende to nætter fortsattes bombarde
mentet og stansede først kl. n lørdag for
middag den 5te september, efter at der i det
hele var kastet omtrent 10,000 bomber ind i
byen.
Til hovedstadens forsvar var blandt andet
kronprinsens livkorps blevet dannet af
henved 800 studerende. Sort kjole med rød
krave, hvid vest og grå pantalons, rund hat
med hvid kokarde og sorte fjær i var deres
uniform. Da bombardementet begyndte, fik
de deres plads i bastionerne nærmest ved vester
port, nørreport og østerport.
Hans Ingerslev (dimitteret 1806 fra Arhus,
senere sognepræst i Kongerslev, f 1875), der
stod ved 5te kompagni. nr. g4, har fortalt, at
de drog til volds med en munter sang, som
begyndte: „så glade vi drage“; men at det
glade håb snart blegnede, da de måtte stå
uvirksomme på grund af deres magtesløshed1).
Blandt deltagerne i hin studentervæbning vil
vi særligt minde om Ingemann, der stod ved
iste kompagni nr. 90. Sibbern var undero

J) Meddelt mig af hans søn, Peder Ingerslev, sognepræst
i Tødsø på Mors.
4
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officer ved 8de kompagni; ved samme kom
pagni var St. Blicher menig mand1). Carsten
Hauch, der først året efter blev student, havde
fået plads i livjægernes korps.
Om Kjøbenhavns latinskole, vor frue skole,
véd vi, at den havde måttet stanse sin virk
somhed, da fjenden gjorde landgang i Sælland.
Ikke blot de fleste af skolens lærere, men også
endel af de ældre skoledisciple trådte ind i de
forskjellige militærkorpser og deltog i byens
forsvar2). Det samme gjaldt sikkert også det
schouboeske institut. Blandt de 6 studenter,
der faldt under bombardementet, var Nils Qvistgaard, dimitteret 1805 ^ra det schouboeske
institut. På vejen fra volden til sit logi blev
han slået ned af en bombe.
Det var navnlig den del af hovedstaden,
der lå omkring universitetet og frue kirke,
Petri kirke og runde tårn, som blev ødelagt
og splittet af de engelske bomber. Kl. 4 om
morgenen styrtede det 380 fod høje tårn på
frue kirke sammen i sig selv under fjendernes
hurraråb udenfor byen. Universitetets hoved*) Jvf. Engelstofts annaler 1807 II. s. 295 flg.
2) Smst. 1808 I. s. 352 flg.
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bygning blev fuldstændigt ødelagt, ligeså „frue
latinske skole“ (Metropolitanskolen) , der den
gang lå, hvor nu „den soldinske stiftelse“ har
sin plads. Dagen efter bombardementet gik
Schouboe derhen for at se til sin gode med
lærer Ejler Munthe. En bombe havde taget
hans venstre arm. Med fattet ro sagde Munthe
som sine første ord til Schouboe: herren gav,
herren tog, herrens navn være lovet1).
„Hele universitets kvarteret havde dengang
et bestemt kirkelig-akademisk præg. De for
dums kannikeboliger var afløste af præste- og
professorresidenser i sammenhængende rækker
fra frue til trinitatiskirke — alle byggede efter
samme model, bredende sig med stor rumme
lighed og med mærke af økonomisk velstand,
alle med betydelige gårdsrum, stald og vogn
remisse, flere af dem med betydelige haver og
træer fra forfædrenes tid.“ Nu lagde bom
bardementet det meste heraf i grus, og sådan
blev det liggende fra år til år uden udsigt til
at se tomterne udfyldte2). Med professor
’) Dagen 1814 nr. 69, jvf. Engelstofts annaler 1808 I.
s. 352 °g H. N. Clausen mit levneds historie I. s. 50,
hvor ved en hukommelsesfejl står „højre“ istedenfor
„venstre“ arm.
2) Smst. s. 31 flg. og s. 20.
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Treschovs bolig gik universitetsrektorens gamle
insignier op i lue. Det var en rød fløjels kåbe,
hvorpå rektor ved universitetet ved højtidelige
lejligheder havde været kjendt, og to forgyldte
septre, som bares af pedellerne, hvorved
universitetets magt havde været afbildet. Ved
kongelig resolution af 14de desember 1808 fik
man tilladelse til istedenfor disse insignier her
efter at bruge en gylden halskæde med en i
samme hængende medalje, på hvis forside man
ser en minerva, som gyder olje i lampen1).
Der trængtes sikkert også til ny olje i
lampen i det hele taget. Ti folkenøden 1807,
der lig et uventet vældigt tordenvejr havde
fået hjærterne til at bæve af klemsel, var
aldrig såsnart trukken over, før det var som
helt glemt, og man kastede sig ud i et for
lystelsessygt døgnliv. Den attenårige Inge
mann havde syn derfor. I sit første trykte
digt, borgen, fra vinteren 1807, skildrer han,
hvordan han ser en blegnende olding med
blodet rindende af sine vunder og med tårer
]) Engelstofts annaler 1807 II. s. 283 flg. og 1809 I. s. 63,
jvf. Grundtvig: Roskilde-saga 1814 s. 110.

55
på sin kind. Med rungende stemme udbryder
den gamle:
„Kan sønnerne glemme,
at faderens vunder end bløde?
grib sværdet og hævn mig og niddingen knus!
og sejr — eller dø på mit grus!“1)

Men endnu dybere gik den folkelige elen
dighed den 24arige teologiske kandidat Grundt
vig til hjærte. Som huslærer på Langeland
havde han ikke været øjenvidne til bombarde
mentet. Men åndelig opvakt i folkelig som i
kristelig henseende var det nu begyndt at
synge stadigt indeni ham:
mellem kæmper som en kæmpe
jeg med Gud vil vandre frem.

„Han var selv ved krigens udbrud 1807
trådt frem som prædikant på åben mark for
landeværnet på Langeland, og almuen flokkedes
om ham, da han løftede røsten om gamle
Danmarks fare og om den gamle tros gud
dommelige kraft.“ „Men da han nu hørte om,
hvor let man i hovedstaden syntes at tage sig
ulykken, tabet og skammen, og det gik ligedan
på Langeland, da dannede det sig for ham til
J) B. S. Ingemanns digte 1811, s. 90.
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et mørkt syn, som han nedskrev og udgav i
februar eller marts 1808; det var hans første
bog, maskeradeballet i Danmark.“1)
I foråret 1808 opgav Grundtvig sin hus
lærerstilling på Langeland og vendte tilbage
til hovedstaden. Selv udstyret med nyt livs
mod lå nu hele livet for ham i et andet skjær,
end da han for tre år siden forlod byen. Det
havde vundet en betydning for ham, som før
var ham fremmed. Og i hvad retning tankerne
om hans fremtids livsgjerning gik, derom vidner
digtet „Kjøbenhavn“2), hvormed han holdt sit
indtog på ny i hovedstaden. Han slutter nem
lig dette digt sådan:
„Giv da kløgt og giv da mod
til at mane op af jorden
ygdrasil med store rod,
guderne fra gamle norden.

Kun i gamle pergamenter,
kun i grublen og i sang
jeg mig trøst og glæde venter;
sukke vil jeg mangen gang,
’) Jvf. i det hele taget om disse Grundtvigs ungdomsår:
Kristian Køster: til minde om Povel Dons 1875, u<^'
givet af L. Schrøder.
2) Grundtvigs saga, s. 74.
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hjærtet har så dybe længsler.
Styrk, o Gud, den gamle skrift,
så at fast den ånden fængsler!
Ak, men når om Nords bedrift
jeg ej mere har at tale,
hvad skal da mig vel husvale?
Ak, når jeg har sjunget ud,
frels mig da, o hjælp mig, Gud!

Om end Grundtvig navnlig fik dette sit
sidste store ønske underligt opfyldt, så gik
det dog ellers ikke helt, som han havde ventet.
Ganske vist løb meget af tiden for ham med
at sysle med gamle pergamenter, med grublen
og med sang under suk, der steg op af hjærtets dybe længsler. Men dagene randt dog
ikke hen udelukkende med disse ting for ham.
Det virkelige menneskeliv stillede nemlig også
sine krav til den unge Grundtvig og lagde
beslag på en del af hans kræfter. Hertil
bidrog bl. a. den lille åndfulde kreds, han ved
Sibberns og Herslebs venskab blev ført ind i.
Den 25de maj 1808 *) blev Grundtvig ud
nævnt til alumnus på Walkendorfs kollegium.
Som ung skribent, der gav håb, havde han
uden synderlig umage fået denne friplads2).
!) Engelstofts annaler 1808 I. s. 348.
2) Grundtvig: mands minde s. 327.
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Stud. teol. S. B. Hersleb havde haft plads
sammesteds fra 25de sept. 1805 °g stud, juris
F. C. Sibbern fra 14de maj 18061). De flyt
tede begge bort 1810, efter der at have ført
et rigt samliv med Grundtvig. Blandt alumner,
som lå samtidigt med Grundtvig på Walken
dorf, ville vi endvidere nævne stud teol. Sten
Blicher, udnævnt 2den novb. 18082). Det
følgende år flyttede han bort. 27de maj 1809
blev Niels Møller Spandet3) som stud,
jur. alumnus; han var dengang et og tyve år.
Men når Grundtvig i mands minde4) omtaler to
andre, der foruden Sibbern og Hersleb hørte
til hans daglige selskab på Walkendorf, da
tænkte han åbenbart ved den ene på Hans
Hatting Laurb er g, der som teol. kand. boede
på kollegiet til april 1810. Han døde 1827
som sognepræst til Hedensted og Dalby i
Arhus stift. I de ar, Grundtvig boede sammen
med ham på Walkendorf, har han skrevet to
digte til ham5). Muligt at Grundtvig ved den
O

’)
2)
3)
4)
5)

.
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II. s. 239.
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anden alumnus tænkte på E. G. F. Thune,
der døde 1829 som bestyrer af Kjøbenhavns
astronomiske observatorium. Også ham har
Grundtvig skrevet et digt til i de år1). Peter
Erasmus Müller var i Fr. Münters sted bleven
efor for kollegiet samme år som Grundtvig
flyttede derind2). Den skade, som bombarde
mentet 1807 også havde anrettet på denne
studenterbolig og som var vurderet til 700
kroner, var vistnok bleven udbødet, da Grundt
vig fik bolig der. Dog mindede kollegiets
have endnu om den store ødelæggelse, blandt
andet ved de 48 ny frugttræer, som var bleven
plantede i de gamle afsvednes sted. Det var
en gave fra det kongelige rentekammer3).
Ligeoverfor kollegiet lå Abraham Kalis
beskadigede professorbolig. Denne såvelsom
de mange ruiner i nærheden, i universitets
kvarteret, måtte Grundtvig færdes forbi, når
han nu som lærer hos Schouboe daglig skulde
gå sin tur fra st. Pederstræde til nr. 142 på
hjørnet af tugthusporten og store helliggejst
stræde, hvor jo det schouboeske institut i de
’) Grundtvigs poetiske skrifter I. s. 94.
2) Engelstofts annaler 1808 II. s. 239.
3) Smst. 1807 II. s. 283 flg.
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år havde sin plads. Med folkenøden sådan for
øje måtte hans tanker idelig drages ind i det
virkelige menneskeliv.
Men hvad der fuldt så meget bidrog hertil
var den daglige skolevirksomhed, Grundtvig
måtte give sig af med under dette sit treårige
ophold i Kjøbenhavn. Fattig på jordisk gods,
som han var, blev han nødt til at tjene sit
brød ved at give informationer. Han blev
historielærer i det schouboeske institut
vistnok straks ved sit komme til hovedstaden
og varetog denne gjerning til foråret 1811.
Samtidigt med at Schouboe knyttede Grundtvig
til sin skole, antog han en af sine gamle elever
fra 1804, Anders Fåborg Miilertz, til lærer.
Denne blev senere rektor i Horsens 1833—441).
Af lærere, der virkede sammen med Grundtvig,
kan vi endvidere nævne Ejler Munthe, der
rigtignok allerede næste år forflyttedes som
rektor for latinskolen i Nyborg. Også vil vi
her nytte lejligheden til at meddele den stati
stiske oplysning, at det var som lærer ved
det schouboeske institut, at Grundtvig i det
mindste to gange mødte på universitetet blandt
) Horsens lærde skoles årsprogram 1848 s. 80.
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de af de forskj ellige deputationer valgte inspek
tører, der skulde føre opsynet under udarbejd
elsen af de til eksamen artium hørende skriftlige
opgaver. Det var i oktober 1808 og i ok
tober igO9x).
Når vi skal give en skildring af Grundtvigs
virksomhed som historielærer ved det schouboeske institut, da er det første, vi vil lægge
mærke til, at han dengang stod i sin fejreste
ungdomsalder. Og der gaves vist næppe i
samtiden mage til ungersvend. Han begyndte
sin kjøbenhavnske lærergjerning i sit fem og
tyvende år, da kraften er nær ved at være
på det højeste, og håbet derfor naturlig har
sine lyseste øjeblikke, så modgang og vanske
ligheder ikke nedtrykke men hæve og forædle
os2). Vågnet i Nordens kæmpeånd og til
sværmeri begejstret for al dens storværk gik
han til gjerningen med en kraftfuld ungdoms
hele trang til levende virksomhed, med en vis
dygtighed og brændende lyst til at føre ordet
på modersmålet, og med de mest kolossalske
forhåbninger om alle de bjærge, der med
’) Engelstofts annaler 1808 II. s. 195 og 1809 II. s. 231.
2) Grundtvig: mands minde s. 326.
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kraftens ord lod sig flytte, og alle de borge
med tårne i sky, der lod sig ikke så meget
bygge som i et øjeblik fremtrylle1). Grundtvig
delte dengang tidens syn, at drengealderen
er den rette oplysningsalder. Men Grundtvig
fulgte i sin historieundervisning sin egen me
tode. Han førte historien frem i ordet på
modersmålet, fyldt med det forholdsvis rige
livs indhold, han var i besiddelse af. Forsåvidt
var der i metoden lighed mellem ham og den
forrige historielærer ved institutet, Laurits
Engelstoft. Da Grundtvig i sin verdenskrønike
af 1817 2) kom til at dvæle ved Sveizeren Pe
stalozzi, hvis ædle hjærte og fromme bestræb
elser i den skolegjerning, han i hundredårets
begyndelse havde taget fat på, Grundtvig
bøjede sig for , så kunde han ikke andet end
more sig over Pestalozzis lovpriste metode.
Og i den anledning ytrer han sikkert ud af
den erfaring, hans egen lærervirksomhed havde
skænket ham, at en duelig lærer, som véd at
vinde de unges hjærter, vil altid frembringe sær
syn, som småfolk kalde mirakler, og at det
7) Grundtvig: mands minde s. 507.
2) S. 628 flg.
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var såre begribeligt, at Pestalozzi overså, at
det var ham, og ikke metoden, der vandt
hjærterne.
Ved sin levende og store personlighed,
som Grundtvig dengang var begyndt at få
hold på, var det, at han tiltrak sig de op
løbne drenges opmærksomhed og vandt ad
skillige af deres hjærter. Derom minder os
blandt andre den norske provst C. B. Bødtker
fra Støren (dimitteret 1813), der havde været
Grundtvigs discipel, idet han har fortalt, at
da drengene hørte, at de skulde have til lærer
den kandidat Grundtvig, de havde set pile
gjennem gaderne i den grå frakke og med det
lange mørkegule hår, da tænkte de, det blev
en, de skulde have løjer med, men han fængs
lede dem anderledes og beherskede klassen
alene med sit blik1). Samme provst Bødtker
har fortalt kand. H. Brun, at Grundtvig gik
meget op og ned i klassen, og da der prygl
edes og skreges i sideklassen, undslap ham i
det mindste en gang et: „de tyranner“. Med
beundrende ihukommelse sagde Bødtker om
Grundtvig: „han så ud som en Johannes døber“.
’) H. Brun: Grundtvigs levnedsløb s. 15, jvf. Engelstofts
annaler 1813 s. 254.
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Grundtvig selv tænkte da også i sin senere
manddomsalder med fornøjelse tilbage på det
grand af virksomhed, der faldt i hans lod som
lærer ved det schouboeske institut, skjønt det
kun var drenge, han der stræbte at meddele
sin historiske anskuelse1).
Da Grundtvig tog fat på sin historiske
lærergjerning i det schouboeske institut, stod
det sig åbenbart sådan med ham selv — som
der er peget på2) — at han i grunden havde
mere syn for kristendommen end tro derpå,
ligesom han også i folkelig henseende mere
havde syn for Nordens oldtid i sin strålende
guldalder end egenlig tro på og hjærte for
livskraften i modersmålet. Og sådan blev det
ved den meste tid, han var lærer ved skolen.
Vi må derfor gennemgående tænke os som
det første mærke ved hans undervisning, at
den blev båren frem i et fantasifuldt og be
vinget ord, men tillige med et alvorligt finger
peg mod himlen, hvor den Gud bor, hvis
forsyns styrelse har åbenbaret sig i slægternes
historie på jord, selv om tåberne har været
’) Grundtvig: mands minde s. 508.
8) Køster: om Povel Dons s. 17.
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blinde derfor. Hans undervisning var båret af
et alvorligt, men ungdommeligt glødende håb
om at få de unges øjne åbnet for det samme,
han selv nys havde fået syn for. Herom min
des vi i det digt, hvormed han ønskede den
øverste klasses lærlinge i Schouboes institut
et glædeligt nyår 1809. Digtet har været trykt
i saga 1812x). Det er optaget i den nys
påbegyndte udgave af Grundtvigs poetiske
skrifter2). De første tretten hidtil utrykte
linjer er tagne af en egenhændig afskrift af
digtet, hvormed Grundtvig ledsagede et eks
emplar af hans „indbydelse til gamle Nordens
venner 1808“, som han forærede en af skolens
elever. I denne udvidede skikkelse lyder nyårs
versene sådan:
Nydelsen frister
ynglingers sjæle,
stræber at kvæle
Guddommens gnister,
stræber at sløve
ånden og døve
Guddommens røst.
Kæmper, o kæmper,
ynglinger! dæmper

>) S. 84-86.
a) S. 98 flg.
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nydelsens råb!
kæmper og iler;
på eder hviler
tidernes håb.

Året sank, i vesten stander
høj dets røde bavtasten,
og med Ebro end sig blander
blodet; — enden vorder sen.
Hvad har vel udmarvet jorden,
så den er ufrugtbar vorden,
så den gødes må med lig ?
Han, som har så længe levet,
han, som født med jorden, så’
alt, hvad slægten har bedrevet,
han, den vise olding, må
og forklare os vor alder:
tiden sig den olding kalder,
saga er hans tungemål.
Eder hen til ham at føre,
lære eder at forstå,
hvad I af den gamle høre,
hvad han på sin vandring så,
er det mål, jeg har for øje;
unge venner! vil I bøje
sjæl og øre til mit ord?

Når begejstret gubben maler
os sin fagre ungdoms liv,
da om Grækenland han taler,
peger for os på Homer;
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hvad den kolde klogskab mægter,
os og alle jordens slægter
viser han i stolte Rom.
Hist på Nordens klippetinder
byder han os stirre hen,
når sin manddoms stolte minder
han vil trylle for os frem:
der vi høre skjalde synge
om de bånd, som fast omslynge
kraft og kjærlighed i Nord.
Sørgelig han og mon klage
over mangen farlig sot,
lærer os, hvi træt af dage
nu han må ved staven gå,
hvi han vakler så på foden,
hvi det dundrer så på kloden,
når han tung sig skyder frem.

Medens over gubbens ælde
og hans ynkelige færd
vi må vemodstårer fælde,
skjænker han os dog en trøst:
Gud og videnskab at dyrke,
tænder lys i nattens mørke,
jager bort hver farlig sot.
Unge venner! mangen tåbe
sig fra Gud og videnskab
dårlig vender. Tør jeg håbe,
I vil vende eders blik
fromt mod himlen, aldrig klæbe
det på jord, men mandig stræbe
op der fra med ord og dåd!
5
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Men ved dette nyårsvers mindes vi tillige
om, at det var såvel Nordens historie som
verdenskrøniken i det hele, Grundtvig var
lærer i ved det schouboeske institut, og at
hans undervisning var bygget i mange måder
på selvstændigt studium, så den både blev
grundig og åbenbarede selvsyn på tider
nes løb.
Hvad nu først Grundtvigs studium af
Nordens historie angår, da oplyser han os
selv om, hvilke kilder han i denne henseende
i sin enlige huslærerstilling på Langeland havde
haft at øse af. Han skriver nemlig i Danne
virke i „et par ord om oldgranskning“x):
„ledsaget af Sandvigs edda, Anders Vedels
Sakse, Peder Clausens Snorro, nogle sagaer,
Olafsens bog om Nordens skjaldskab, Arild
Hvitfelds krønike, de tre første bind af Suhms
danske historie, med hvad andet dansk hi
storisk, jeg havde sammenplukket, og med
den smule islandsk jeg uden vejledning havde
stavet mig til; med dette husgeråd .... begav
jeg mig, som mig syntes, i landflygtighed som
skolemester, og her i landlig ensomhed, uden
]) Grundtvig: Dannevirke 1817 III. s. 171.
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forbindelse med nogen, der kjendte eller el
skede Nordens oldtid, gærede det i mig, til
sponsen af sig selv fløj op og jeg blev for
fatter.“ Det var forsåvidt få hjælpemidler,
Grundtvig sådan havde ført med sig, men,
medens han endnu var på Langeland, fik han
dog ved universitetsbibliotekaren Rasmus Ny
rups velvilje og opmuntring adgang til langt
rigere kilder navnlig med hensyn til studiet af
edda. Denne adgang udvidedes naturligvis i
fuldere mål, da han nu var flyttet til hoved
staden. Nordens mytologi, fuldført 28de ok
tober 1808, og optrin af Nordens kæmpeliv fra
1809 °g 1811 er frugter af Grundtvigs kilde
studier fra de dage, men tillige den første
åbenbarelse af det store selvsyn, de fødte; et
selvsyn, der i Grundtvigs fuldmodne manddoms
alder kom til at stå for ham som „en påstand
iliteraturen på kæmpe-åndens vegne i det
gamle Norden på, at denne ånd har utabelig
ret til at råde i Norden og agter for denne
sin ret at føre et kraftbevis, som man skal
nødes til at lade gjælde“1). Det kunde ikke
være andet, end at der måtte fremkaldes et
') Grundtvig: Mands minde s. 330.
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nordisk sindelag i mangt et hjærte hos de
drenge, der lyttede til Grundtvigs undervisning
om „kraft og kjærlighed i Nord“.
Men også verdenskrøniken måtte til
en vis grad blive lyslevende hos mangen en
af Grundtvigs unge lærlinge. Grundtvig havde
til en tid hartad ganske tabt verdenskrøniken
af syne. Det var sket — som han selv ud
trykker det — ved hans hjæmgang til kristen
dommen og det gamle Norden. Men just da
forberededes han til at betragte den fra et
højere stade. Og da verdenshistorien også
skulde høre med til hans lærergjerning hos
Schouboe, så var det ham ret kært at drives
tilbage til hans kære krønike, der i hans
bårne- og drengeår havde sat hans indbildnings
kraft i så levende bevægelse1).
Under den ny syslen med folkeslagenes
historie i drengeskolen var det, at Grundtvigs
store syn for menneskeslægtens historie be
gyndte at bryde frem og bringe samling,
klarhed og orden tilstede over de svundne
tider. I disse år stiftede Grundtvig kjendskab
til Tyge Rothes historieskrivning, navnlig
9 Grundtvig-: verdens krønike 1812 s. XXVI.
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hans: „kristendommens virkning på folkenes
tilstand i Evropa“. Og han glædede sig over
den store enighed, der i mange dele var mel
lem TygeRothe og ham. Men for sandhedens
skyld tør han ikke kalde T. Rothe sin lære
mester. Denne ære tilkommer derimod Henrik
Steffens, som var den første, der gjorde ham
opmærksom på, at historien havde noget at
betyde. I begyndelsen troede Grundtvig ikke
et ord af, hvad Steffens sagde, ja han lo kæk,
men ideen om tidernes sammenhæng og Kristus
i deres middelpunkt var dog kommet i hans
sjæl, og den blev oplivet, da han efter års
forløb fandt lignende tanker hos den ham så
kære Schiller1).
Grundtvig stod i det schouboeske institut
med en flok drenge om sig, der bestod ikke
så meget af dem, der blev forberedede til
studentereksamen, men fuldt så meget af dem,
der skulde forberedes til forskjellige praktiske
sysler i livet. Og da han nu skulde indlede
disse i slægtens historie og lægge den til rede
for dem, så fandt han en mageløs hjælp i „det
splinterny historiske kårt“, tidens strøm (strom
Grundtvig: verdens krønike 1812 s. XXV.
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der zeit), udgivet af tyskeren Strass1), som
han just havde kastet sine øjne på. Han så
nemlig på timen, at det var med de „fire
monarkier“ eller rettere verdensriger i old
tidens historie, man måtte begynde, når de
små skulde komme rigtigt ind i historien: ind
igjennem døren og ej „som tyve og røvere“
gjennem vinduer og skorstenspiber — sådan
som det attende hundredårs historielærere havde
faet for skik; og han så, at det således vilde
blive som en leg for børnene at solrette sig i
fortiden og statshistorien ved blot at samle de
gamle verdensriger og opløse den romerske
hårde knude. Det var derfor Grundtvigs første
omsorg at hjælpe sine unge venner i den
schouboeske skole ud af det virvar, hvori de
ældre såvelsom de yngre, de flittige såvelsom
de dovne, uden undtagelse befandt sig. Og
han vidner selv 25 år derefter, at skjøndt det
naturligvis dels ved hans egen umodenhed og
dels ved mangel på hjælpemidler kun halvvejs
lykkedes, så frygter han dog slet ikke for at
modsiges af medviderne, når han forsikrer,
a) Grundtvig: verdens krønike 1812 s. XX, jvf. forteg
nelsen over N. F. S. Grundtvigs bibliotek s. 165:
F. Strass iiberblich der weltgeschichte 1803.
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at det lykkedes ham snart at give dem langt
anderledes løb og lys i oldhistorien, end de
forhen havde, hvoraf nødvendig hos alle de
livlige opkom lyst til at kjende den nøjere;
og han er ganske vis på, at de lige så vel
som han endnu med fornøjelse mindes de
timer, da de stræbte at sætte sig ind i det
store levnedsløb, de klarlig med alle følgende
slægter var kaldede til at fortsætte og måtte
da sagtens gøre sig lidt umage for at kjende1).
Ved samme lejlighed omtaler Grundtvig,
hvordan han alt dengang ved sin verdens
historiske undervisning lagde for dagen sin
højagtelse for Ebræerne, kjærlighed til Græ
kerne og had til Romerne. Om de to sidste
dele er vi mindede ved ovennævnte ny
årsvers 1809 med sin lovprisning af det
fagre ungdomsliv hos Grækerfolket og med
sit fingerpeg på det stolte Roms kolde klog
skab.
Hvad Grundtvig erfarede ved at lægge
„tidens strøm“ til grund for sin undervisning i
slægtens historie, fremsatte han kortelig i sin
historiske børnelærdom 1829 og holdt som
’) Grundtvig: håndbog i oldtidens historie 1333 s. VI.
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bekjendt fast her på til det sidste. Da Grundtvig,
alt som tiden gik for ham som historielærer
ved det schouboeske institut, følte savnet af
en brugbar historisk lærebog i drengeskolen,
blev det virkelig hans agt at udgive den
børnelærdom, han med held havde brugt ved
undervisningen. Men ved en sælsom forvand
ling, som vi straks skal minde om, blev denne
til det „korte begreb af verdenskrøniken i
sammenhæng“ 1812x).
Når Grundtvig skulde fortælle de forskjellige folkeslags historie for drengene, da
måtte han, såvidt han mægtede det, gå til
kilderne. Han vedgik nemlig allerede dengang
for sig selv, at en verdenshistoriker egenlig
skulde kunne alle sprog og have læst alle
bøger, men han forlangte også billigt hensyn
taget på umuligheden deraf2). Derfor er han
ikke, hvad han selv kalder en lærd historiker;
men han gør påstand på at være, hvad man
kalder en lærd historiker, og han siger, det
nytter slet ikke Dannemarks historiske skri
benter at kappes med ham i læsning; ti det
kan de ikke, især fordi han er, hvad ingen af
9 Grundtvig: håndbog i oldtidens historie s. VIL
2) Grundtvig: håndbog i middelalderens historie s. VI.

75

dem er, begejstret for historien, og lysten
driver værket1)- Han har lært hartad, sålænge
han kan mindes2).
De historieskrivere, som Grundtvig, den
tid han var lærer hos Schouboe, lærte mest
af og satte mest pris på, nævner han i for
talen til verdenskrøniken af 1812 3). „Hos den
i det legemlige mageløs klarøjede og selv i
det åndelige halvseende Heeren“ lærte han
at se sig om. Den gøttingske professor Heerens (f 1842) skrifter har endnu ord på sig for
at være åndfulde og grundige. I sin verdens
krønike af 18174) kommer Grundtvig tilbage
til Heeren og råder enhver historiker til at
studere ham, da han er den største politiker i
den ny historie og som sådan har peget på
enhver verdslig sammenhæng; men da der hos
Heeren kun findes svage og dunkle spor af
historiens ånd, må historikeren selv føre denne
med sig, om læsningen skal gavne ham5).

2)
3)
4)
5)

Grundtvig: udsigt over verdenskrøniken i det luterske
tidsrum 1817 s. XXV.
Grundtvig: verdens krønike 1814 s. XV.
S. XXVI og XXVII.
S. 642-643.
Grundtvigs bogsamling indeholdt flere af Heerens
skrifter, således (s. 167): håndbog i de gamle staters
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Blandt sine historiske læremestere i de år,
han gav historieundervisning i Kjøbenhavn,
nævner Grundtvig endvidere Sveizeren Jo
hannes Müller, der sammen med Heeren
„gav ham mod til at stadfæstes i den be
skuelse af middelalderen, som må påtvinge
sig hver vågen fordomsfri gransker.“ J. Mül
lers død indtraf 29de maj 1809. Den unge
historielærer’ i det schouboeske institut skrev
ved budskabet herom sit digt: „Sagas tempel“,
uagtet han dengang kun kjendte lidt til Jo
hannes Müller og var. aldeles ikke begejstret
for ham1). Det var først efter Müllers død,
han ret fik hans skrifter kære.
Grundtvig oplyser dernæst om, at han af
den heidelbergske professor, oldgranskeren
Creuzer (f 1858) vistnok lærte adskilligt,
skjønt han ikke ret kan sige,. hvad han lærte
af denne. Derimod lærte den ædle Genfer af
pisansk herkomst Sismondi (f 1842) ham,
„hvad der bør nævnes historisk konst; ti det
historie 1800; (168): ideer om politik o. s. v. hos den
gamle verdens folk, i fransk overs. 1800; (169): den
klassiske literaturs studium siden videnskabernes gjenoplivelse 1797.
’) Grundtvig: kvædlinger 1815 s. 145.
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er visselig en konst at tie og lade de hensovne
selv tale og færdes livlig“x). En ting har
Grundtvig i disse år Friderich Schlegel at
takke for, ti denne var det, der vakte hans
opmærksomhed på grundforskjellen mellem
Luteraner og Kalvinister. Men den levende
Gud regnede Grundtvig dog for sin ypperste
læremester; ham så han overalt i historien.
Gud og videnskab at dyrke, det var derfor
Grundtvigs første løsen blandt sine elever.
Vi forstår godt, at Grundtvig måtte vække
alvor og begejstring i de unges hjærte, når
han sådan med sit gudfrygtige, poetiske øje
beskuede tiderne, og at de unge endnu på
deres gamle dage kunde bevare et levende
minde t. eks. om hans skildring af Leonidas i
Termopylæ2). Og vi forstå, at han måtte
vinde et anset navn i hovedstaden som historie
lærer. Den Gud, Grundtvig opmuntrede de
unge til at dyrke, var nærmest det levende og
i historien nærværende guddommelige forsyn.
Kristustroen var nemlig endnu ikke brudt
igjennem i hans eget hjærte. Deraf kom det,
’) Jvf. Grundtvig: håndbog i middelalderens historie s.
VII, og Dannevirke IV. s. 389.
2) Brun: Grundtvigs levnedsløb I. s. 15.
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at Grundtvig i sit nyårsvers 1809
eleverne
kunde pege på Grækerfolket, Romerne og det
nordiske folk, men Jødefolket nævner han ikke.
Og deraf kom det, at han i digtet „sagas
tempel“ 1809 kunde glemme de ebraiske
historieskrivere, fordi han „var i uvished om,
hvorledes han måtte og burde betragte dem1).
Sådan gik det, til det hjærtelige grundomslag
foregik med ham og det afgørende spørgsmål:
er du selv en kristen, meldte sig hos ham.
Her er ikke lejligheden til at give en ud
førlig skildring af dette ny og afgørende
vendepunkt i Grundtvigs liv. Men hvad vi
vil pege på, det er for det første, at anled
ningen til, at kristentroen blev vakt til live i
Grundtvig, frembød hans stilling som historie
lærer ved det schouboeske institut. Han har
selv fortalt2), at det var en aften i efteråret
1810, han sad alene på sit kammer på Wal
kendorfs kollegium og læste i Kotsebues
historie af Preussen. Det var den nyeste hi
storie over dette land, og skjøndt Grundtvig
dybt foragtede Kotsebues navn, mente han
’) Kvædlinger s. 145.
2) Kirkespejlet s. 370.
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dog, det var hans pligt som lærer i historien
at benytte denne. Men han var ikke kommen
længere end til det trettende hundredår, da
de tyske riddere indtog og med sværdet krist
nede Preussen, ti her havde Kotsebue plantet
en af sine giftblomster under hvad kan kaldte
„det visne kors“; og derved løb det Grundt
vig koldt ned ad ryggen, så at han ikke blot
smed bogen fra sig, men sprang op som grebet
af en mægtig ånd, der kaldte ham til refor
mator.
Og dernæst vil vi oplyse om, at om
end det røre, som Grundtvigs dimisprædiken
den 17. marts 1810 havde vakt i hovedstaden,
vistnok også forplantede sig til den schouboeske skoles lærere og de ældste disciple,
så har der sikkert været bragt en endnu stær
kere bevægelse i de unges hjærte ved Grundt
vigs undervisning det sidste halvår, han var
lærer ved skolen. Alene hans- mørke øje og
blege ansigts levende træk, hvori der nu var
noget sværmerisk, men tillige noget blidt1),
måtte dobbelt fængsle. Men at hans mund
*) Om digterne Baggesen og Øhlenschlæger af Kr. Arentzen.
3. b. s. 115 fig.
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heller ikke kunde tie med, hvad hjærtet nu
var fuldt * af, og at han også i de ældre
drenges kreds har kaldet og varslet i herrens
navn med hans ord og de forbigangne tiders
vidnesbyrd, derom vidner hans nylig udgivne
digt fra foråret 1811, „afsked til mine elever i
det schouboeske instituts øverste klasse“1).
Digtet lyder sådan:
Kjærlig hilsen sendes jer, I unge!
fra en ven, som eder glemmer ej,
skjønt ej mer han kan med ord og tunge
varsle jer paa livets glatte vej,
hvor af fald kan evig død udspire.

Falske lys i dybe mose blinker,
blomsten med så yndigt farveskær
stander lokkende så huldt og vinker;
let er faldet, svælget er så nær,
tung oprejsningen på glatte flade.

Ind i Sagas hvalvte buegange
villig I mig har med tillid fulgt,
gjøglelys og onde trolddomssange
vitterlig jeg eder ej har dulgt.
Gid de varsle må, som jeg det vilde!
Vel har minderne kun ringe styrke
til at vogte os for glid og fald,
vel jeg famled tit i halve mørke,
der omtåger Sagas gyldne hal,
så og stundom, hvad ej var tilstede.

J) Grundtvig: poetiske skrifter I. s. 319 flg.
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Altid dog- med åndens bredte vinger
flagred jeg mod åndens rette hjæm,
lyse spor af herrens almagtsfmger
stræbte jeg at stille klarlig frem,
dybt i eders hjærte dem indpræge.
Fra de stjærner, som kun mat forgylde,
bød jeg eder løfte højt jert blik
mod den sol, som udi tidens fylde
strålende i østerland opgik
med Gud faders evige enbårne.

Længe vankede jeg selv i blinde:
så’ i Kristus herlighedens glans;
guddomskronen på hans høje tinde
blev forborgen for min sløve sans,
hans forsoning knap jeg nævne turde.
Unge venner! lytter til min tale!
afskedstalen fra en ærlig ven:
vender jer fra jordens tågedale
til den hellige på korset hen!
ti kun dér er sjælens held at finde.

Agter ej de frække, vilde toner:
vanvids spot og hovmods usle kløgt!
troer fuldt og fast på jer forsoner,
og bekjender det foruden frygt!
da skal han og eder frit bekjende.

Give Gud, mit ord det kunde mægte
at oppuste troens slukte glød!
så I aldrig dog den herre nægte,
som for eder tålte korsets død,
så I ej ved eders Gud jer skamme!
6
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Ak, det er en dybt nedsjunken alder,
også I skal leve, vandre i:
vidt og bredt man det oplysning kalder,
at man er for tro på Jesum fri,
og vil selv sig ind i himlen true.

Kjære! lader eder dog ej fange,
om end frugten tykkes nok så sød!
vider, at det er den gamle slange,
som vil lokke til en evig død!
mærker dog, det gjælder eders sjæle!

Gud véd, om jeg skal eder mere skue;
men vandrer så i kjærlighed og tro,
at ikke I på gravens rand skal grue:
at I må nyde himlens søde ro!
Det ene er den tak, jeg kan begjære.
O; hvis I agtede mig nogen sinde,
o, havde jeg hos nogle få det held,
med agtelse og kjærlighed at vinde,
da troer mig til eders eget vel!
da følger lyset med det sande skin,
som ene har den høje Guddoms styrke
at lyse klart igjennem gravens mørke
og lede os i herrens himmel ind!
da troer mig: at jeg har længe grundet
på, hvad der kaldes visdom i vor old,
og at den er, hvad jeg den haver fundet:
kun halv og mørk, formastelig og kold,
at ej om Gud og om os selv vi kan
udfinde noget vist ved vor forstand,
at kun det ord, Gud lod os åbenbare,
kan troes, følges uden sjælens fare!
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Hvor kunde det tænkes andet, end at det
ord, Grundtvig sådan bestandig dybere fra bar
frem til drengene i skolen, måtte gribe dem
og knytte dem stærkere til hans person. Der
er ved Grundtvigs jordefærd 1872 af Frederik
Barfod blevet mindet om, at der endnu levede
oldinger, som takkede Grundtvig for det syn,
han i det schouboeske institut gav dem på
menneskeslægtens levnedsløb1). Hr. Frederik
Barfod har velvilligst meddelt mig, at Kristian
Georg Natan David var i deres tal. David
var dengang Jøde og bar til fornavn Albrecht
Josef; han døbtes først som voxen (J. L. Heiberg var den ene af hans faddere). David
havde Grundtvig til lærer i årene 1808—1809
og omtalte endnu som gammel mand sin
historielærer med taknemlig glæde og beun
dring. Foruden Davids og ovennævnte provst
C. B. Bødtkers personlige disipel-udtalelse om
Grundtvigs virksomhed hos Schouboe har jeg
ingen truffet. — Bødtker har et mageløst godt
lov på sig i Norge som præstemand og skole
mand. — Derimod oplyses vi om2), at der
’) N. F. S. Grundtvigs jordefærd 1872 ved Kristian Madsen
s. 152.
2) Grundtvig: poetiske skrifter I. s. 98.
6*
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findes en egenhændig afskrift fra Grundtvigs
hånd af nyårsvers 1809 med påskrift „til Mol
ler, institutets øverste disipel, som tegn pa
min fulde tilfredshed. G.“ Ser vi listen igjennem over dimittenderne fra det schouboeske
institut fra 1809—18131), findes der kun en
eneste med navnet Møller. Det passer også
godt på denne Møller. Han hed Peter Moller,
blev student 1809 med udmærkelse i anden
klasse; H. N. Clausen, der samtidigt blev student,
stod lige under ham med udmærkelse i tredje
klasse. 1810 blev Peter Møller ved den filoso
fiske eksamen indkaldt sammen med H. N.
Clausen, Kolderup-Rosenvinge og J. L. Heiberg.
1813 i sommeren tog Møller latinsk juridisk
eksamen, men denne håbefulde yngling døde
kort efter eksamen2). — Der findes også en
anden afskrift af nyårsverset 1809 foran i et
eksemplar af „indbydelse til gamle nordens
venner“ 1808, skænket en anden elev, den
senere for sin dygtighed og hæderlighed bekjendte etatsråd og kammeradvokat P. E.
S por on. Afskriften, der er undertegnet
*) Engelstofts annaler 1809—1813.
?) Engelstofts annaler 1809 II. s. 225; s. 233 — 1810 I.
s. 229 — 1813 s. 264.
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„Grundtvig“, er stilet: „til Sporon, som vidne
om min tilfredshed og om det herlige håb, jeg
bygger på ham. Aldrig skuffe han det!“ Det
er den samme Sporon, der fik afskedsverset
1811 skænket også fra Grundtvigs hånd. Spo
ron dimitteredes i oktober 1811 med udmærk
else i første klasse1). Hr. Frederik Barfod har
meddelt mig, at Grundtvig længe efter stod i
et venskabeligt forhold til denne sin gamle
elev.
Læser vi navne-fortegnelsen igjennem på
de 41 studenter, det schouboeske institut sendte
til universitetet fra 1808 til 1813, da træffer vi
foruden ovennævnte endnu kun på ét bekjendt
navn. Det er den senere bekjendte digter og
Sorø adjunkt Christian F. E. Wilster (f 1840).
Vel blev Wilster først dimitteret 1813; men
ligesom den før omtalte provst Bodtker har
også han nydt godt af Grundtvigs undervisning
og har også ham en del at takke for, at „den
indre begrundede fremadstræbende higen i hans
sjæl“ fik vinger og lærte ham „nøje at beregne
anvendelsen af tiden i hans disipelår“2). Da
') Engelstofts annaler 1811 II. s. 206; 211.
2) Digtninger af Christian Wilster 3dje saml. 1840 s. III.
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Christian Wilster havde oversat Homers Iliade,
sendte han Grundtvig et exemplar af denne
sin mesterlige oversættelse. — Det findes nu i
højskolelærer C. Bågøs eje. Foran i dette
eksemplar har Wilster sat følgende tilskrift:
„Til digteren og videnskabsmanden pastor
Nic. Fred. Severin Grundtvig med fortrinlig
højagtelse fra hans fordums disipel Chr. Wil
ster“. Vi mindes herved uvilkårlig om stro
ferne i nyårsverset 1809: „om Grækenland han
taler, peger for os på Homer“.
Den 3dje maj 1811 blev Grundtvig kaldet
til kapellan hos sin fader; den 29de maj 1811
blev han præsteviet, forlod hovedstaden og
dermed også sin lærergjerning i det schouboeske institut.
Hvad sekretær Schouboe angår, da med
deler L. Engelstoft i et brev til professor Thorlacius af 4de april 1813, at han til sin store
forundring har hørt, at han er en af de største
børsjøder for tiden. „Han skal købe og sælge
statspapirer i slumper af tønder guld. Han
skal også derved have profiteret meget“x).
Men allerede 24de maj 1813 skriver Engelstoft
) Laurits Engelstofts skrifter III. s. 333.

87

igjen til Thorlacius om den store forvirring i
pengevæsenet. „De offenlige papirer falder
naturligvis, og spekulanterne deri — t. eks.
vor sekretær Schouboe — gør vist til n. juni
en eklatant bankerot“1). Engelstofts spådom
gik rimeligvis i opfyldelse. I hvert fald måtte
Schouboe kort efter lukke sin skole, io. maj
1814 blev han under titel af kancelliråd kaldet
til rådmand, by- og rådstueskriver i Kolding
samt herredsskriver i Jerlev, Andst, Slavs og
en del af Brusk herred. Men lidet skikket til
denne plads blev han efter ansøgning afskediget
i nåde og med pension 5. maj 1824. Han
flyttede nu atter til Kjøbenhavn og oprettede
der et nyt schouboesk institut i mindre måle
stok, men døde midt under dette arbejde den
19. april 1829, 63 år gammel.
— Men hvad nu Grundtvig angår, da
gik det ham sådan de første år, efter at Kristustroen med lutersk oplysning var bleven
hans hjærtes fulde ejendom, at han ligesom
ufravendt havde øjet rettet mod denne livssol,
således at til en tid de mange stjærner helt
blegnede for ham. En bladartikel af 13. avgust
) Laurits Engclstofts skrifter III. s. 357.

88
1811l) er det første vidne herom. Han op
stiller nemlig heri den fordring, at kristendom
men skal være hovedsagen i almueskolens
undervisning, og at lærerne derfor „fremfor alt
skal være kristelige i lærdom og vandel“.
Men verdenskrøniken fra 1812 taler dog mest
lydt om Grundtvigs fulde optagethed af Kristustroen, idet han i denne afmalede „især det
ugudelige attende hundredår både ude og
hjæmme med de sorteste farver“2). Blandt
andet drager Grundtvig i verdenskrøniken 1812
til feldts imod den latinske drengeskole, fordi
den anser religionen som en bisag og har af
skaffet læsningen af det græske testamente3).
Det var først, da Grundtvig fik syn for
det evige livsord, at hans historisk-poetiske
livsanskuelse for bestandigt blev båren af en
åndelig livs-harmoni og blev præget af en
åndelig livs-orden. Men da var det også først,
at Grundtvig kunde vokse op til at blive
Nordens rette skolemand og få kræfter
til i det store, hvad han i det små i sin ung
doms gæringstid ad erfaringens vej alt havde
*) Nyeste skilderi af Kjøbcdhavn 1811 nr. 65.
2) Kirkespejlet s. 372.
3) Kirkespejlet s. 396 flg.
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begyndt på, at blive talsmand i skolen for den
ægte historiske oplysning på kristendommens
grund. Og derved fik Nordens skoleudvikling
sit uendelige forspring for den såkaldte filan
tropiske skole, der i det 18de hundredårs slut
ning var begyndt i Tyskland, og som Grundt
vig, navnlig i de første år efter at han var
kommen til kristentroen, var en stor mod
stander af1).
Men fra den tid Grundtvig selv var bleven
solrettet i sin nordiske og kristelige anskuelse
af menneske-livet, så gik det også op for ham, at
børnealderen ikke og lige så lidt drengealderen
er den rette oplysningsalder; men at det der
imod er ungdomsalderen, som ejer dette
fortrin.
Da Grundtvig derfor 1838 for første gang
stod som taler i den store kreds af ungersvende
på Borchs kollegium, hørte det med til hans
allerførste ord, at han mindede om den tid,
han som ung lærer ved det schouboeske in
stitut stræbte at meddele sin historiske an
skuelse til skolens drenge, „og det under de
’) Jvf. navnlig verdens krønike 1812 s. 244 flg. og verdens
krønike 1817 s. 540 flg.
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allerufordelagtigste omstændigheder14. Dengang,
siger han, havde han en stor lyst til at be
handle de opvakte drenge som unge herrer.
Men „hele vort synspunkt for oplysningen for
rykkes, når vi tænke os drenge-alderen som
dens rette tid og time, da vi tværtimod hos
drengen skulde stræbe at forlænge børnealderen
i ånden så længe som muligt. Vende vi der
imod forholdet om, og lade det indtil videre
stå ved sit værd, hvad der til livets åndelige
oplysning kan udrettes med drengen, der har
ondt nok ved at orientere sig i den udvortes
verden, og fæste øjet på ungdommen som
den rette oplysningsalder, da få vi det rette
begreb om vor opgave, der vist nok er van
skelig at løse, men på hvis løsning det dog
ganske anderledes er umagen værdt at ar
bejde“ 1).
Med disse ord vises vi da hen til den
grundtvigske højskole.
') Grundtvig: mands minde s. 508 tig.

