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Forord.

Den nærmeste Foranledning til nærværende lille Skrift er den

Omstændighed, at dette Seminarium just nu har havt sit Hjem

her i 50 Aar, da det netop i August 1809 blev forflyttet hertil

fra Nørrebro ved Kjøbenhavn, samt at det i de sidste Par Aar

har været underkastet væsentlige, ydre som indre, Forandringer,

der nu i Hovedsagen ere gjennemførte. Thi lad end saadan For¬

flyttelse og saadanne Forandringer i og for sig være af ringe

Betydning, de kunne alligevel være af Vigtighed for dem, som

enten ere eller have været Lærere og Elever ved Anstalten i dens

her henrundne Levetid. Det maa i alt Fald ikke være disse

ukjært, ja de have vel endog ventet, at høre Lidt fra det gamle

Hjem i denne Anledning, efter en temmelig lang og ikke uvigtig

Tids Forløb. Desuden, der udkomme aarlig fuldstændige Be¬

retninger, i Indbydelsesskrifter eller Programmer, fra og om andre

Læreanstalter; og da Seminarierne, der danne Lærere for Al¬

muens, d. e. for Hovedmassen af Folkets, Børn, indtage en saa

vigtig Stilling i Forhold til Folkeoplysningen: saa maa den

mere oplyste Deel af Folket vel kunne ønske at høre Noget fra

og om Anstalter, der berede og sende dem Lærere for deres Børn.

Siden „Tidskrift for Almueskole= og Seminariivæsenet“ ophørte,

med Aaret 1857, har jeg ikke havt Leilighed til nogen offentlig

Meddelelse om Seminariet før nu; men dersom denne „Beretning“

maatte møde nogenlunde gunstig Modtagelse, da kunde jeg derved

føle mig opmuntret til, aarlig i et lille Hæfte at meddele, hvad



jeg kunde have at berette om Seminariivæsenet og andre lignende

Anliggender.

Denne „Beretning“ kan betragtes som en Forlsættelse af

mine „historiske Efterretninger om det blaagaard=jonstrupske Semi¬

natium“ fra 1841; den fortsætter da ogsaa Fortegnelsen over

de herfra Dimitterede, deres Ansættelse m. v.; i hvilken sidste Hen¬

seende jeg oftere har fundet Oplysning i Berings „Beskrivelse af

Landsbyskolelærer=Embederne,“ hvor min egen Kundskab desangaa¬

ende glippede. Her er desuden tilføiet en Fortegnelse over samt¬

lige herfra dimitterede Privatister; og naar denne er mangelfuldere

i sine Angivelser end Fortegnelsen over Seminariets egne Dimissi,

da har dette alene sin Grund i Mangel paa de behørige Data.

Før Ministeriet for Kirke= og Underviisningsvæsenet foretog

sin Revision af Reglementet for Seminariernes Underviisning, ind¬

hentede det Betænkninger angaaende visse Fag, nemlig: Sang og

Musik, Regning og Mathematik, Naturlære og Naturhistorie fra

Professorerne Berggreen, Steen og Holten samt fra Dr. Chr. Fr.

Lütken; hvilke Betænkninger bleve i Afskrift sendte hertil, ligesom

ogsaa, antager jeg, til de andre Seminarier. Hensigten hermed

maa naturligviis have været, at vedkommende Lærere skulle tage

tilbørligt Hensyn til disse Betænkninger, hvad de ogsaa i væsent¬

lige Dele fortjene; men det forekommer mig, at de ligelede“ for¬

tjene at kjendes af Andre, navnlig af Præparandlærere, for hvem

de indeholde flere nyttige Vink: jeg ansaae det desaarsag for hen¬

sigtsmæssigt at lade dem — forstaaer sig med Forfatternes dertil

erhvervede Samtykke — aftrykke her, til Beqvemhed og Afbenyttelse

for de Vedkommende. Herved er iøvrigt kun skeet i det Mindre,

hvad der i de bekjendte Meddelelser angaaende Universitetet, den

polytekniske Læreanstalt o. s. v. er skeet og skeer fremdeles i

det Større.

Jonstrup, i August 1859.
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Da vort Seminarium nu har havt sit Hjem her i 50 Aar

og netop ved Enden af dette Tidsrum fremtræder i en i

flere Henseender ny Skikkelse, saa synes det passende at med¬

dele en Oversigt over dets Virksomhed og de med det fore¬

gangne Forandringer i de forløbne halvhundrede Aar. Ved

en saa lidet fremragende Anstalt som et Skolelærerseminarium

i et lille Land som vort foregaae imidlertid sjælden Begiven¬

heder af sær Mærkelighed; det er da kun Lidet, Meddeleren

kan have at berette, naar han, som billigt er, vil holde sig

til Kjendsgjerninger og ikke sætte sine egne Fantasier isteden

derfor. Det er fremdeles kun hos en snevrere Kreds han

kan vente at finde nogen Deeltagelse for sine Meddelelser om

et stille, afsondret Liv, der kun har Lidet med de store Be¬

vægelser i de borgerlige og religiøse Forhold at bestille.

Hertil kommer, at da Seminariet havde bestaaet i 50 Aar,

nemlig 1841, udgav jeg i den Anledning et lille Skrift under

den Titel: „Historiske Efterretninger om det blaagaard=jon¬

strupske Seminarium,“ som fortæller Seminariets Historie til

det sidstnævnte Aar; jeg har følgelig kun en Efterslæt at byde

den velvillige Læser denne Gang.

Jeg skal begynde med Beretningen om

I. Seminariets Bygninger og nye Indretninger.

I nysnævnte lille Skrift har jeg berettet, at Stedet for

dette Seminarium oprindelig var „Blaagaard“ paa Nørrebro;

men at denne Gaard i Krigen 1807 blev ødelagt tilligemed
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den største Deel af Seminariets Inventarium og dernæst fik

en anden Bestemmelse; at Seminariet vegeterede henved et

Par Aar paa „store Ravnsborg“ og en anden Gaard der i

Nærheden, svævende imellem Liv og Dod, og at det endelig i

Sommeren 1809 blev forflyttet hertil. Det kan nok være,

at Hovedstadens umiddelbare Nærhed har medført nogen Fare

for Seminariets uerfarne Ungdom; at denne, udtraadt af

jævne landlige Forhold, er, i hiin livsglade Tidsalder, bleven

imponeret og henreven af Stadens mange Nyheder, Herlig¬

heder og Nydelser; men det var dog nok mindre vel betænkt,

at man saa gik til den modsatte Yderlighed ved at henlægge

Seminariet i en Afkrog, paa et saa isoleret Sted, at her

ikke engang er en Landsby af nogen Betydenhed i Nærheden.

En talrig, fuldstændig organiseret Skole og gunstig Leilighed

til dannende Omgang med Mennesker maa dog ansees for

væsentlige Fordringer for en Anstalt, der skal danne Lærere

og Opdragere; men i begge Henseender skorter det her. Hvor¬

ledes de nyere Tiders Bestemmelser og noget forandrede For¬

hold have i nogen Maade raadet Bod paa saadanne Ulemper,
vil tildeels kunne skjønnes af det Følgende; ockonomiske Hensyn

have rimeligviis bidraget væsentlig til at fastholde Anstalten

k2Isoleringens Tilstand. Dog nok herom, da det ikke er en

Kritik over Seminariet, men nogle historisk=statistiske Med¬

delelser desangaaende, hvorpaa det her kommer an.

Hovedbygningen Jonstrup var, saavidt man veed, op¬

rindelig indrettet og var indtil 1809 bleven anvendt til et

Klædefabriks Drift. Det kostede ikke lidet af Penge og Ulei¬

lighed at faae den omdannet efter den nye Bestemmelse; og

hvor meget man end forandrede derpaa, forenede og adskilte,

udvidede og indskrænkede, kunde Bygningen naturligviis aldrig

faae den Beqvemhed, som den kunde havt, naar den fra først

af havde været bestemt til Seminariibygning. Smaaforan¬

dringer i Indretningen Tid efter anden kunde ikke udeblive.

Da Fjerdelærers Embede gik ind i Aaret 1817, blev dennes

lille, for en Ugift indrettede Leilighed lagt til Tredielærers
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Bolig; men en Adskillelse fandt atter Sted ved denne Lærers,

Andersens, Entledigelse 1851, med udvidede Indretninger,

Kjøkken m. v., i Kjelderen, Alt til Fordeel for en Fjerdelærer,

som Seminariet atter havde faaet. Seminariets Skole var

i nogen Tid nedlagt; men da den blev oprettet paany, maatte

her naturligviis indrettes et eget Skoleværelse. Og da Semi¬

nariet efterhaanden fik mere Jord, saa at ikke blot Forstan¬

deren og Oekonomen, men ogsaa et Par andre Lærere fik

Jordlodder, saa blev større Udhuusleilighed fornøden. Ved

Klædefabrikens Nedlæggelse bleve en heel Deel Huse, som

havde været beboede af Fabrikarbeidere, nedbrudte; et Par

af disse bleve kjøbte til Seminariet og flyttede hertil; et nyt
Huus, meest til Oekonomens Afbenyttelse, blev opført i min

Formands Embedstid. — I disse sidste Par Aar ere større, ja

betydelige Forandringer foretagne. Seminariet har bestandig
savnet et Gymnastikhuus, og de gymnastiske Øvelser maatte

da i Vintertiden, som overhovedet i ugunstigt Veir — ube¬

qvemt nokl — foretages i Spisestuen; først for en tre Aar

siden bevilgede Rigsdagen en Sum til Opførelsen af et saa¬

dant Huus. Men desuden, den store Trang til seminaristisk

dannede Lærere, som endnu bestandig er tilstede, maatte til¬

raade en Udvidelse af Seminarierne; man fandt det derhos

hensigtsmæssigt at benytte disse Anstalter tillige som et Slags

Realskoler, til nemlig at bibringe andre unge Mennesker, som

ikke ønskede at blive Skolelærere, nogen almindelig Dannelse,

beregnet fortrinlig paa landlige Forhold. Deraf maatte

naturligviis saa følge Nødvendigheden af rummeligere Lokaler,

især ved en Stiftelse som denne, hvor Samliv (Internat)

finder Sted. Det blev da bestemt, at dette Seminarium, der

hidtil kun havde — og det næppe nok — havt Plads til

50 Elever, skulde udvides til at optage 70 og derover; og

herved, som formedelst andre Forandringer, blev en ny Lærers

Ansættelse nødvendig. Men paa dette afsondrede Sted er

det næsten ikke muligt at faae en nogenledes beqvem Bolig

for en Lærer med Familie til Leie. Det blev derfor saa

1*



temmelig uundgaaeligt at opføre en ny Bygning. Nord for

Hovedbygningen og adskilt derfra ved Gymnastikpladsen blev

da en ny Bygning paa to Etager opfort i Sommeren 1858.

Den er 50 Alen lang og 14 Alen bred af Grundmuur og

med Skifertag. I nederste Stokværk er Gymnastikhuus med

tilsvarende Indretninger samt et lille Rustkammer, derhos en

Lærerbolig; i øverste Stokværk er en anden Lærerbolig, samt
en Sovesal, der kan rumme mindst 20 Senge, og dertil et

Vaskekammer. Hver af de to der boende Lærerfamilier har

Qvistkamre under Taget; under Bygningens vestre Ende er

der Kjelderleilighed for de to Familier samt Kjøkken og Pige¬

kammer for den ene. Til Opforelse af denne Bygning var

bevilget en Sum paa 19,000 Rdlr.

Men den gamle Bygning trængte ogsaa til væsentlige

Forandringer og Forbedringer. Der have ofte været førte

Klager over Soveleilighederne; have end saadanne Klager

været meget overdrevne, saa have de dog ikke været aldeles

grundløse. Pladsen var temmelig indskrænket; Ventilationen
var ufuldkommen og Grunden ikke tilstrækkelig tor, da der

kun var Kjelder under den mindre Part deraf, og der savne¬

des Draining, Lufttræk under Gulvet o. dl. Efter Kultus¬

ministeriets Opfordring leverede Bygningsinspektøren Hr. Pro¬

fessor Hansen en Tegning til gjennemgribende Forandringer,

hvilken Ministeriet dernæst approberede; og hertil blev bevilget

en Sum paa noget over 5,000 Rdlr.

Inederste Stokværk, hvor der tilforn vare Sove¬

værelser, Skole= Syge= og Vaskestue samt Rustkammer og

Pulterkammer, bleve to store Lærestuer indrettede imod Nord,

hver paa 5 store Fag, og en mindre, noget smallere paa 4

Fag, imod Syd, den forrige Skolestue; dernæst en Spisestue

paa 6 Fag tværs igjennem Bygningen, en Bogstue og i Forbin¬
delse dermed et lille Værelse til fysiske og andre Instrumenter

samt en Skolestue. Endelig blev der af tvende af Tredielærers

forrige Værelser indrettet et lille Kammer til musikalske Instru¬

menter samt et Værelse bestemt fornemmelig til Forstanderens
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Afbenyttelse. Den øvrige Deel af den forrige Bolig for denne

Lærer, som nu har faaet en af de nye Lærerboliger, blev lagt

til Fjerdelærers hidtil meget knappe Leilighed. Oekonomens

Bolig, i østre Fløi, er forbleven uforandret; men hans Kjok¬

ken, et vigtigt Reqvisit her, hvor der er Konvikt, er bleven

udvidet og væsentlig forbedret.

I øverste Stokværk bleve tre Sovesale indrettede

til resp. 20, 20 og 11 Senge, dernæst Syge= og Vaskestue,

samt en Bolig for den sidst ansatte Lærer. Til dennes Lei¬

lighed bleve derhos under Taget indrettede tvende Qvistværelser,

ligesom og et Pulterkammer under Taget for Eleverne. Leilig¬

hederne ere saaledes ved disse Forandringer blevne rummeligere

og beqvemmere; og det nye, smagfuldt indrettede Inventarium,

paa Lære=, Spise= og Sovestuerne o. s. v., vil naturligviis

bidrage Sit til at gjøre Stedet til et hyggeligere Hjem for

dets Beboere.

II. Lærerne, deres Vilkaar og Virksomhed.

Ansat her som Andenlærer i Aaret 1826, har jeg nu

tjent Anstalten i 33 Aar, deraf i 21 som Forstander og
Førstelærer. Men af andre Lærere er her kommen en fuld¬

stændig ny Besætning, siden jeg, 1841, udgav „historiske

Efterretninger ..., i de tvende Lærerposter har Omskiftelse

endog oftere fundet Sted. — I Forbigaaende bemærkes, at

naar jeg i det Følgende endnu fremdeles betjener mig af

Benævnelsen: Anden=, Tredie=, Fjerde= og Femtelærer, da er

det mere skeet efter gammel Vedtægt og for at have et

Skjelnemærke forskjelligt fra Personernes Navne, end paa

Grund af nogen væsentlig Ulighed i Stillingerne. Begyn¬

delsesgagen er eens for samtlige disse Lærere, de kunne naae

samme Maal og Opstigningen retter sig alene efter Tjeneste¬

tid. Fagene give ikke heller noget Fortrin, efterdi enhver

Lærer overtager de Fag, hvori han ansees for at være

dygtigst. Det saakaldte Andenlærer=Embede har vistnok i over



50 Aar været besat af theologiske Kandidater; men det var

let muligt, at en Mand af andre Studier kunde have lagt

sig saaledes efter det danske Sprog og Historien, Andenlærers

Fag for Tiden, at han fortrinlig egnede sig til at være

Lærer deri, medens andre Fag heelt vel kunde overdrages

en theologisk Kandidat; en saadan søgte saaledes Femtelærers

Embede, da det, 1857, blev oprettet. Forsaavidt som en

saadan Lærerpost ved at besættes med Kandidater i Reglen kun

blev benyttet som en Gjennemgangspost, havde den allerede af

den Grund ingen Fordring paa at stilles øverst. Det kan des¬

uden let hænde, at det bliver vanskeligt at finde en dygtig

Lærer til Fag, som ikke i og for sig fordre de meest omfat¬

tende Studier, men alligevel ved et Seminarium kunne være

af sær Betydenhed, og det vilde følgelig være urigtigt at

anvise en saadan Lærer en forholdsviis lavere Stilling. — Ved

Jubelfesten 1841 var C. Christensen Andenlærer; befordret

til Præst for Tvede og Linde Menigheder i Nørrehald Herred,

efter 8 Aars Tjeneste her, i Slutningen af Aaret 1847, blev

han i det følgende Aars Foraar efterfulgt af M. Th. Becher

og da Becher efter 9 Aars Tjeneste, i Begyndelsen af Aaret
1857, blev kaldet til Præst for Pedersborg og Kindertofte

Menigheder ved Sorø, ansattes i hans Sted her Johannes

Clausen nogle Maaneder derefter. Andenlærer har lige siden

Boyes Ansættelse, 1818, underviist i Dansk, Historie og Geo¬

grafi; men da Læretimerne i disse Fag bleve flere, ja flere

end der kunde paalægges en Lærer, saa blev Clansen efter

eget Ønske fritagen for den geografiske Underviisning.

I Aaret 1841, ja endnu en halv Snees Aar derefter,

var Rasmus Andersen Tredielærer og underviste som saadan

i Sang og Musik, Regning og Mathematik; men efterat

have tjent Seminariet i 40 Aar, begjerede han, træt af Em¬

bedets Byrder, i Aaret 1851 at gaae af med Pension. Hans

Afløser blev Carl Mortensen, der samme Aar blev dimitteret

her fra Seminariet. Mortensen overtog nu de samme Fag;

men da her efter et andet Lærerskifte ingen anden Lærer var,
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som kunde undervise i Tegning, maatte han overtage dette

Fag; hvorhos der blev given ham Leilighed til at sætte sig

ind i Helsteds Tegnemethode, som ansees for hensigtsmæssig,

navnlig ved Seminarierne. For da ikke at blive overbebyrdet

maatte han afgive den mathematiske Underviisning til Fjerde¬

lærer. Siden har han ogsaa maattet give Slip paa Regne¬

iunderviisningen for at kunne overtage Underviisningen

Skjønskrivning. Sang og Musik, Skrivning og Tegning ere

saaledes de Fag, hvori han nu underviser i samtlige Klasser.

I Aaret 1840 blev en Fjerdelærers Post efter mit For¬

slag oprettet paany, og overtagen af Heinrich Horst, der

samme Aar blev herfra dimitteret. Han forestod for det

Første Underviisningen ved Seminariets Skole og overtog

derhos Gymnastik= og Svømmeunderviisningen, som i en

Række af Aar var besørget af den i Aaret 1839 afdøde Skole¬

lærer og Dannebrogsmand Gehl i Maalov. Da i Begyn¬

delsen af Aaret 1845 flere Fag, efter en Snees Aars Hvile,

atter bleve optagne i Lærefagenes Kreds og et nyt, Tegning,

kom til, blev Underviisningen i tvende af disse Fag, nemlig

Tydsk og Tegning, overdragen Horst, som derved fik sin

knappe Lon noget forbedret. Et Par Aar derefter blev han

kaldet til Skolelærer i Herløv paa Kjøbenhavns Amt, og
Christian Brasch, Lærer ved Friskolen i Hillerød, herfra dimit¬

□teret i Aaret 1839, blev hans Efterfølger. Istedenfor Under¬

viisningen i Tydsk, som gik over til Andenlærer, overtog
Brasch Botanikunderviisningen. Ved Andersens Afgang blev

Gagen for Tredielærer nedsat med 200 Rdlr. (A. havde

640 Rdlr. foruden fri Bolig og Brugen af en Jordlod paa

5 til 6 Tdr. Land), derimod forhøiet for Fjerdelærer; og da

denne derhos fik en lille Bolig i en Deel af Tredielærers

hidtilværende Leilighed, saa vare disse tvende Læreres Vilkaar

saa temmelig eens. Et Par Aar efter disse Forandringer

søgte Brasch og fik Skolekaldet for Tommerup=Ulstrup paa

Amager. Han fik til Eftermand Julius Hoyer, dimitteret

herfra 1850 og dengang Lærer ved en af Betalingsskolerne i
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Kjøbenhavn. Høyer formaaede ikke at undervise i Tegning,

men overtog i dets Sted Underviisningen i Mathematik.

Efter et Par Aars Forløb fik Høyer et Skolekald, og Fjerde¬

lærers Embede blev overtaget af Hans Mortensen, der be¬

klæder det endnu. Mortensen blev dimitteret fra dette Semi¬

narium 1845, studerede dernæst, understøttet af det elassenske

Fideicommis, to Aar ved den polytekniske Læreanstalt i Kjø¬

benhavn og blev derefter ansat som Lærer ved Landvæsens¬

skolen paa Næsgaard paa Falster. Efter at have været i

denne Stilling i 3 Aar, blev han Skolelærer i Øverup paa

samme Ø; men her var han atter kun i 3 Aar; thi da

Lærerposten her ved Høyers Fratrædelse saa blev ledig, søgte

Mortensen og fik den, i Aaret 1855. I den første Sommer¬

ferie, han var her, gjennemgik han et Kursus ved det gymna¬

stiske Institut i Kjøbenhavn for yderligere at uddanne sig i
det ene af sine Fag. Foruden den væsentlige Deel af Under¬

viisningen i Seminariets Skole samt Gymnastik= og Svømme¬

underviisningen ledede Mortensen tillige Skriveunderviisnin¬

gen, ligesom ogsaa de naturvidenskabelige Fag bleve ham

overdragne.

Ifølge de seneste Bestemmelser angaaende Seminarierne

skulle Klasserne have Underviisning hver for sig, medens i

flere Fag, tildeels af Mangel paa det fornødne Antal Lærere,

to Klasser tidligere havde havt fælles Timer. Derved blev

Ansættelsen af en ny Lærer nødvendig, og Valget faldt paa

Beyerholm, for en 8 Aar siden dimitteret fra Skaarup

Seminarium, derefter i en kort Tid ansat i Flensborg og

senest Degn og Skolelærer i Fjolde i Slesvig. Han blev

kaldet hertil i Slutningen af 1857, og har i sidste Sommer¬

ferie gjennemgaaet et Kursus ved det gymnastiske Institut,

da Gymnastikunderviisningen var bleven ham overdragen.

I det nu endte Underviisningsaar har Fagfordelin¬

gen været følgende. Forstanderen underviste som første Lærer

i Religionsfagene, Kateketik og Methodik; kun at de andre

Lærere anvende enkelte Timer til at gjennemgaae de Partier



af den specielle Methodik, som angaae deres Fag: Andenlærer

Sprogets og Historiens Tredielærer Sangens og Skrivnin¬

gens Methodik, Fjerdelærer hvad der angaaer de naturviden¬

skabelige Fag og Geografien, Femtelærer Regningens og

Gymnastikens Methodik. Dernæst underviste Førstelærer, og
veiledede Seminarieleverne til at undervise Skolens yngste

Klasse i Luthers liden Katekismus. Andenlærer gav Underviis¬

ningen i Dansk og i Historie; desuden ledede han de stilistiske

og grammatikalske Øvelser i Skolens overste Klasse. Tredie¬

lærer underviste i Sang og Musik, Skrivning og Tegning,

ledede ogsaa Skrive= og Sangunderviisningen i Skolen.

Fjerdelærer underviste i de naturvidenskabelige Fag og i Geo¬
metri, ledede derhos Underviisningen i Skolens øverste Klasse

i Læsning, Historie og Geografi samt Naturkyndighed, og i

den nederste Klasse i Anskuelsesøvelser, Fortællinger derunder

indbefattede. Femtelærer gav Underviisning ved Seminariet i

Arithmetik og Regning, Gymnastik, Svomning og Tydsk;

paa Skolen underviste han begge Klasser i Bibelhistorie og

Regning, øverste Klasse i Religion efter Balslevs Forklaring

og nederste Klasse i Læsning. Denne Lærer førte dernæst,

og fører fremdeles, som Inspektor nærmest Tilsyn med Ele¬

vernes Forhold forstaaer sig uden at Forstanderens Tilsyn

med Anstalten i det Hele og i det Enkelte er derved blevet

ophævet eller overflødigt.

Underviisningstimernes Fordeling var følgende.

Forstanderen gav som Førstelærer Underviisning i 20 Timer

om Ugen, Fjerdelærer i 27 Timer, Anden= og Tredielærer

hver i 29 Timer og Femtelærer i 30 til 31 Timer; og
saaledes nærmede man sig det høieste Timeantal, der uden

særskilt Vederlag maa paalægges en Seminariilærer, nemlig
30. For Overlærere og Adjunkter er Maximum 24 Timer.

Denne Ulighed under Lighed i Lonningsforhold, skriver sig

formodentlig derfra, at to forskjellige Autoriteter, med for¬

skjellige Anskuelser om Kræfternes Tilstrækkelighed, eller om

Forholdet imellem Lon og Arbeide, have taget Bestemmelsen;
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thi at Seminariilærernes Arbeide skulde være mindre anstræn¬

gende og besværligt end Adjunkternes, vil næppe kunne an¬

tages. Med fremmede Sprog have Seminarierne Lidet eller

Intet at bestille derimod have de andre Fag, som de lærde

Skoler ikke befatte sig med; men det, der gjor Seminarii¬

lærernes Arbeide besværligt, er hvad der ligefrem følger af

disse Anstalters Natur og Bestemmelse. De lærde Skoler

have kun den videnskabelige Interesse for Øie; de skulle bi¬

bringe deres Elever en vis Grad af videnskabelig Modenhed,

i formal og material Henseende. Seminarierne have en

lignende Opgave at løse, i flere Dele vistnok mere begrændset,

og dog alligevel tilbørlig vanskelig formedelst den saare ufuld¬

komne Fordannelse hos Mængden af deres Elever og den

forholdsviis korte Underviisningstid. Hovedvanskeligheden er

imidlertid denne, at Seminarierne ikke blot skulle uddanne

deres Elever som saadanne, men danne dem til Lærere; og

at holde Mønsterlektioner for disse vordende Lærere eller,

om man hellere vil, give dem passende Underviisningsexempler,

korrigere og bedømme deres egne Forsog, det er et vanskeligt

og besværligt Stykke Arbeide, naar det skal udføres paa en

nogenlunde frugtbar Maade. Jeg tor da antage, at Semi¬

nariilærernes Arbeide er fuldt saa besværligt og ansvarsfuldt

som andre Læreres, med hvem de i Henseende til Lønnings¬

forhold ere jævnstillede. Konseqventsen behover ikke yderligere

at paavises; kun er det ikke min Mening, at en 5 Under¬

viisningstimer daglig skulde overstige Mands Evne.

Fagfordelingen vil i det Væsentlige blive den samme

for den følgende Tid; kun ville et Par Smaaforandringer

finde Sted. Forsaavidt som Realelever blive optagne, skulle

her anvendes ugentlig indtil 10 Timer særskilt paa deres

Underviisning, nemlig i Agerdyrkningskemi og praktisk Land¬

maaling, formeentlig 6 Timer, og i Tydsk eller Engelsk, 4
Timer. Hine Fag ville blive overdragne Fjerdelærer H.

Mortensen, som da afgiver Geometriunderviisningen til Femte¬

lærer, der allerede har Arithmetiken; Andenlærer vil saa faae



11

et Par kateketiske Timer paa Skolen, medens han afgiver en

enkelt Time til forberedende Retskrivningsøvelser i Skolens

yngste Klasse til Femtelærer. Førstelærer afgiver Underviis¬

ningen i den almindelige Methodik til Fjerdelærer, og over¬

tager i dets Sted paa Skolen en Time til Bibel= og Psalme¬

læsning. Skulde nogen Lærer faae flere end de reglementerede

30 ugentlige Timer, da kan han for hver saadan fordre

16 Rdlr. 4 M for Aaret.

Lærernes Lønninger ere bestemte ved Lov af 15de

Februar 1857 og 12te Januar 1858. Det hedder i først¬

nævnte Lov: „Forstanderen ved Jonstrup Seminarium lønnes

med den Gage, der ved Lov af 28de Marts 1855 er fastsat

som den almindelige for Rektorerne ved de lærde Skoler, dog

saaledes, at de Emolumenter, han oppebærer fornden fri

Bolig, ansees for en Deel af Gagen. For de andre ved

Skolelærerseminarierne fast ansatte Lærere gjælde de ved Lov

af 28de Marts 1855 fastsatte Bestemmelser om Adjunkternes

Lønning. Herefter lønnes da nærværende Forstander, der

har beklædt denne Post i omtrent 21 Aar, med 2200 Rdlr.,

kun at derfra drages 120 Rdlr. for en med Embedet for¬

bunden Jordlod paa 10 til 11 Tdr. Land. Andenlærers Gage er

500 Rdtr., hvorfra subtraheres 80 Rdlr. for Boligen og
30 Rdlr. for et Stykke Jord paa en halvtredie Tdr. Land, som

er til hans Afbenyttelse. Tredielærer, som har tjent her i

8 Aar, har 700 Rdlr.; men derfra drages for Boligen

80 Rdlr. og for en Jordlod paa 5 til 6 Tdr. 60 Rdlr.

Fjerdelærer har i Gage 700 Rdlr.; men der fragaae for Bo¬

ligen 60 Rdlr. og for et Stykke Jord paa omtrent halvtredie

Tdr. Land 30 Rdlr. samt for 3 Favne Brænde, der leveres

ham tilkjørt, 30 Rdlr. Femtelærer har i Gage som Lærer

500 Rdlr. og som Inspektør 100 Rdlr.; derfra bliver dog

at drage 50 Rdlr. for den til ham indrettede Bolig. Jord¬

lod har han ikke, kun, ligesom de andre Lærere, en lille Have.

Dyrtidstillæg beregnes naturligviis efter de respektive Be¬

stemmelser i den for Aaret givne Finantslov.
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III. Forandringer med Hensyn til Seminariets

Bestyrelse og Indretning fra 1840 til 1857.

Siden den Seminariet bestyrende Kommissions Ophæ¬

velse 1814 stod det umiddelbart under det danske Kancellies

Bestyrelse indtil Aaret 1840. Da kom det under en Direk¬

tion, bestaaende af Stiftamtmanden og Biskoppen over Sjæl¬

lands Stift og Provsten for Smorum og Sokkelunds Herreder.

Om der var nogen særegen Foranledning til denne Foran¬

dring, skal jeg ikke med Vished kunne afgjøre; men vistnok

kunde Analogien med de andre Seminarier, der hvert for sig

ethavde en saadan Bestyrelse, tale derfor; og vel maatte

Kollegium bestaaende af lutter Jurister, uden noget theologisk

endsige pædagogisk Element, fole, at en speciel Sagkundskab

savnedes, uagtet den vel kunde været fornoden ved Afgjørelsen

af didaktiske og pædagogiske Spørgsmaal af nogen Betydenhed.
Men Direktionen kom ikke, om jeg seer ret, til at indtage

den rigtige Stilling i Forhold til Overbestyrelsen og som

Mellemautoritet. Dens egentlige Bestemmelse kan dog næppe

have været at lette Kollegiet Bestyrelsens Byrde, der visselig

ikke til dagligt Brug er tung, naar Forstanderen er sin Post

voxen og gjør sin Pligt; den maa vel snarere have været at

faae en Autoritet, der, i Besiddelse af fornoden Sagkundskab,

kunde styre med sikker Haand. Men hertil hørte ogsaa den

behørige Magt og Myndighed, og derpaa synes det at skorte

Man skulde mene, at Direktionen i Forbindelse med Forstan¬

deren burde være bemyndiget til at fordele den bevilgede

Understottelsessum iblandt Eleverne; at give Dispensationer

f. Ex. med Hensyn til Alder, til Legemssvaghed o. s. v. hos

Aspiranterne; at den burde have en temmelig afgjørende

Stemme ved Lærerembeders Besættelse ved Seminariet m. v.

Men Kollegiet forbeholdt sig Afgjørelsen i slige Tilfælde; og

hvad Embedsbesættelser angaaer, da er det undertiden skeet,

at Direktionen slet ikke er bleven hørt, endnu oftere er det

skeet, at dens Stemme er bleven overhørt. Det var næsten
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kun Anordningen af Seminariets Examen, som var bleven

Direktionen forbeholdt, og selv derved er dens Myndighed

ikke forbleven uantastet. Men naar saaledes Myndigheden

var indskrænket paa alle Sider, saa kunde den tilstedeværende

Sagkundskab ikke gjøre sig gjældende eller komme Seminariet

tilgode; og det var i det Mindste ikke at vente, at Interessen

for Stiftelsen under saadanne Omstændigheder vilde være

særdeles levende. Salig Biskop Mynster, der, som naturligt,

holdt mere af det Reelle end af det Nominelle, og som vel
forstod sig paa at dirigere, hvor han havde den behorige

Beføielse dertil, fandt ikke Behag i denne Stilling. Direk¬

tionen er, yttrede han, i Grunden kun et Expeditionskollegium:

vi skulle overvære Examen, men forøvrigt indskrænker vor

Virksomhed sig dertil, at vi afskrive Kancelliets Ordre og

Foresporgsler og sende samme til Forstanderen, og atter hans

Betænkninger og Forslag og sende Kollegiet dem — det er

i Grunden det Hele. Dersom man ikke hos Biskoppen skulde

have sporet nogen særdeles Interesse for Seminariets An¬

liggender, da er Grunden dertil saaledes ikke vanskelig at

finde. Biskop Balle viste til sin Tid levende Interesse for

Seminariet, men hans Stilling til det var ogsaa en heelt

anden. At Direktionernes Stilling til Seminarierne er bleven

endnu mere generet som begrændset ved en Overdirektørs

Ansættelse med Forpligtelse til at inspicere disse Anstalter,

overvære og kontrollere deres Examina, uden at Grændserne

for begge Myndigheder ere, om jeg seer ret, nøie afstukne,

kan man let forestille sig. Ogsaa ved Seminarierne kunne

forefalde Sager, der udkræve hurtig og resolut Afgjørelse;
at saadanne Sager ikke ere vel tjente med de flere Overveielser

af de forskjellige Myndigheder, er klart; og sæt nu at For¬

standeren har i givet Fald een Mening, Direktionen en an¬

den, Overdirektøren en tredie og Ministeren en fjerde — et

saadant Tilfælde er i alt Fald tænkeligt —: saa kan det være

vanskeligt nok at sige, ikke hvilken Mening der seirer, men

hvilken der i Sagens Interesse burde seire. Skulde jeg sige
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min uforgribelige Mening om dette Anliggende, da vilde det
være denne: at enten burde Seminariernes Direktioner op¬

hæves og den Myndighed der er dem levnet overdrages

Overdirektøren i Forbindelse med Forstanderne, eller ogsaa

burde de som Direktioner have en udvidet, virkelig dirige¬

rende Myndighed.
Saalænge Seminariet stod umiddelbart under det danske

Kancelli, vare to eller flere af dets Deputerede tilstede ved

Examen, ledede og censurerede i Forbindelse med tilkaldte

Censorer meest af Hovedstadens Geistlige; dette Hverv gik

over til Direktionen, da den var bleven beskikket. Det blev

nu bestemt, at to Censorer skulde være tilstede hos hver exa¬

minerende Lærer; de valgtes fortrinlig iblandt Provstiets

Geistlige, idet da tillige navnlig Provsten stedse tog Deel i

Censuren; senere ogsaa, efter mit Forslag, iblandt dets Skole¬

lærere. Men Kollegiet burde dog, som Overbestyrelse være

vidende om, hvad der foregik ved Seminarierne; derfor for¬

ordnede det i Sommeren 1843: „At der hvert Aar efter

afholdt Examen skulde fra ethvert Seminarium indsendes Be¬

retning om Seminariets Tilstand og Virksomhed i det for¬

løbne Aar; in specie om Elevernes Antal, Klasseinddelingen,

Fagfordelingen imellem Lærerne, Underviisningstimernes An¬

tal, Lærernes Duelighed og Flid, de Dimitteredes og de

ovrige til Examen Admitteredes (Privatisternes) Antal, de

ved Examen meddeelte Hovedkarakterer, Seminariets Byg¬

ninger og Inventarium samt Gymnastik= og Svømmeappa¬

rater; om Seminariets Skoles Tilstand, dens Elevers Antal,

om de stadig gaae i Skole, om Examens Udfald og om

Skolens Inventarium.“ Tidligere var der indskjærpet, at
der ved Kalenderaarets Slutning skal indsendes Indberet¬

ning om Gymnastik= og Svømmeunderviisningen i schematisk

Oversigt; ligesom ogsaa en Fortegnelse over Bibliothekets

Tilvæxt, samt over nye anskaffede Inventariistykker. Disse

Bestemmelser ere forblevne i Kraft ogsaa efterat Overbesty¬
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relsen er gaaet over til en anden Autoritet. I Aaret 1848.

blev det bestemt, at de skriftlige Examens=Arbeider skulde

efter afholdt Examen indsendes til Ministeriet for Kirke= og

Underviisningsvæsenet; Bestemmelsen kom for seent til at

kunne tages til Følge samme Aar, og i det næste blev den,

under en anden Minister, igjen ophævet.

Forsaavidt som Lovgivningen har berørt disse Lære¬

anstalter, har der dog naturligviis kun i ringe Grad været

Anledning til at tage Hensyn til den enkelte Anstalt for sig;

naar man da vil meddele en Oversigt over et enkelt Semi¬

nariums Historie, kan det ikke undgaaes, at man tillige maa

berøre de almindelige Bestemmelser og de dertil svarende

Forandringer. Det vigtigste Aktstykke for ovennævnte Tids¬

rum er den under 10de April 1841 udkomne „Kancelliplakat,

indeholdende forandrede Bestemmelser angaaende Dimissions¬

examen paa Skolelærer=Seminarierne i Danmark m. v.“

Herved blev det bestemt, hvorledes Prøven i dansk Stiil skulde

aflægges; at de, der formedelst nogen Legemsfeil ei kunde

udfore gymnastiske Øvelser, dog skulde godtgjøre, at de havde

Indsigt og Færdighed til at veilede Born deri; at de, der

manglede Sanggave, skulde aflægge Prove paa Færdighed i

at veilede Børn til Sang ved Hjælp af et Stryge= eller

Tasteinstrument (visselig en vanskelig Opgave, hvor den an¬

førte Mangel var tilstede)). Men den, der ikke kunde erholde

Karakteer for Gymnastik eller Sang, kunde blot erholde en

limiteret Dimissionsattest, „der kun hjemlede ham Adgang til

de enkelte Skolelærer=Embeder hvortil hine Fag ikke gjøres
fornødne“ (saasom hvor flere Lærere ere ansatte ved en Skole).

Senere kom, paa Forespørgsel, den Bestemmelse til, at Ind¬

skrænkningen faldt bort for den, der ikke kunde faae Karakteer

for Sang, men vel for Musik. I bemældte Plakat bestemtes

fremdeles, hvilke Specialkarakterer der skulde til for at erholde

en vis Hovedkarakteer. Ved nogen Ubestemthed i disse Be¬

stemmelser foranledigedes her, muligviis ogsaa andensteds,

nogen Usikkerhed ved Fastsættelsen af Hovedkarakteren. Et
* *
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Par Exempler herpaa ere mig endnu i frisk Minde. Der

staaer nemlig blandt Bestemmelserne angaaende hvad der hører

til for at faae Karakteer „Ei uduelig“ (hvilket Udtryk med

denne Plakat fastsattes som Betegnelse for ringeste Karakteer

istedenfor det forrige „Beqvem“): „For at kunne antages

med Hovedkarakteer: Ei udnelig udfordres, at Examinanden

i det Mindste i fem Fag, hvoriblandt stedse Religionskundskab

maa være, har faaet Karakteren: Godt “ medens dette

Sidste ikke udtrykkelig er sagt ved Bestemmelsen af hvad der hører

til for at faae anden Karakteer: „Duelig. Det traf sig nu

samme Aar, som Plakaten var udkommen, at en Privatist

kun fik „temmelig godt“ for Religionskundskab, kunde altsaa

ikke engang faae ringeste Karakteer og skulde efter Analogien

været repiceret; men da hans andre Specialkarakterer svarede

til anden Karakterer, saa blev han dimitteret med den, idet

Fleertallet af Censorerne holdt sig bogstavelig til hvad skrevet

staaer. En derved foranlediget Forespørgsel ledte naturligviis

til den rette Mening og Bestemmelse for Fremtiden. — Et

andet Tilfælde er følgende. Det hedder: „Til at erholde

Hovedkarakteer: Meget duelig udfordres, at Examinanden i

det Mindste i syv af samtlige (10) Fag og deriblandt Reli¬

gionskundskab og to andre Hovedfag (hvortil regnes Kateki¬

sation, Stiil, Regning) har faaet Karakteren: Udmærket godt

eller Meget godt og i de øvrige Godt. Dog skal den Exa¬

minand, som i et af de (6) mindre vigtige Fag kun har faaet

Karakteren: Temmelig godt, ogsaa kunne erholde Karakteren:

Meget duelig til Hovedkarakteer, naar han paa den anden

Side har et Udmærket godt eller Meget godt mere, end der¬

til ellers var fornødent.“ „Ligeledes skal Mangel af det fulde

Antal af Specialkarakteren: Meget godt kunne erstattes ved

at Examinanden igjen for andre Fag har Karakteren: Ud¬

mærket godt, der da, i Forbindelse med Godt for et andet

Fag, regnes lige med Meget godt for to Fag; dog uden

Eftergivelse i hvad der oven er foreskrevet om de Fag, hvori

Examinanden uomgjængeligt maa have enten Meget godt
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eller Udmærket godt.“ At ethvert af disse to Tilfælde for

sig medførte Berettigelse til den nævnte Hovedkarakteer, er da

givet; men at den ene Forhøielse skulde kunne foretages, for

at den anden kunde bygges derpaa til Erhvervelse af be¬

mældte Hovedkarakteer, det synes hverken at ligge i Bogstaven

eller i Bestemmelsernes Aand. Her indtraf nu for nogle Aar

siden det Tilfælde, at en Dimittend fik 6 „meget godt“1

„udmærket godt, 2 „godt“ og et „temmelig godt.“ For at

faae „Meget duelig“ ud heraf maatte man, ifølge Præmisserne,

først lægge dette „u. g. og et „g. sammen til 2 „m. g. og

dernæst forbinde det ene „m. g. med „t. g. til 2 „g.,

hvilket blev ved Censuren anseet for utilstedeligt, saa meget

mere som bemældte „m. g.“ havde et vedhængt (2) og „t. g.

i Rubriken for Sang og Musik i Grunden kun var dette

halvt, da det kun gaves for Musik, medens ingen Karakteer

kunde gives for Sang. Da imidlertid den Vedkommende,

for de to Aar, hvori han, med anden Karakteer, skulde tjene

som Hjælpelærer, vare omme, kunde erholde et fast Skolelærer¬

embede, saa paastod han, at der ikke var skeet ham hans

fulde Ret ved hiin Karakteerbestemmelse. At han fik Kaldet

og tillige, skjøndt uden Sangkarakteer, blev Kirkesanger er
vist; men om han fik Adkomst ved Karakteerforhøielse efter

en høiere Kjendelse, eller ifølge Dispensation for den mang¬

lende Tid, er mig ubekjendt.

Meerbemældte Plakat henførte samtlige Examinationsfag

til 10 Rubriker, uagtet de udgjorde et næsten dobbelt saa

stort Antal; herved bleve da oftere temmelig forskjellige Fag,

f. Ex. Boglæsning og Sproglære, slagne sammen; men i

ingen Rubrik var Kombinationen ubeleiligere end i den for

Sang og Musik. Det traf og træffer sig ofte, at en Exami¬

nand kan synge, men ikke spille, eller omvendt; fremdeles at

en musikalsk Ubegavet kan ved Flid lære at spille Orgel, men

ikke Fiolin. Skulde man nu lade Karakteren for den ene

Færdighed, f. Ex. i Sang, have fuld Gyldighed ved Hoved¬

karakterens Bestemmelse, og det ligesaa vel naar Dovenskab

2
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som naar nogen Naturmangel havde været Grunden til den

manglede Færdighed; saa at f. Ex. den, der fik „m. g. for

Sang, men „t. g. for Musik, kun kunde faae „g. i det
Hele, medens den, der havde „m. g.“ for Sang, men 0 for

Musik, skulde beholde sit „m. g. med fuld Gyldighed' Dette

synes ubilligt. Halverede man Karakteren „m. g.“ hvorved
ader ikke udkom stort mere end et „t. g., faa var dette vel

haardt navnlig for den, der uden egen Brøde manglede al

musikalsk Færdighed. En ny Forlegenhed kunde opstaae, naar

en Examinand blot kunde spille eet Instrument, medens

Andre besadde Færdighed baade paa Orgel og Fiolin.

Plakaten foreskrev, at naar Rogen havde faaet anden

Karakteer, „duelig“, da skulde han tjene i to Aar som Bi¬

eller Hjælpelærer, og med tredie Karakteer endog i fire Aar.

Dette synes at være for strængt, helst naar man betænker, at

Forskjellen imellem Karaktererne ofte kan være meget ringe;

ja det kan hænde sig, at Een med en lavere Hovedkarakteer

har en bedre Karakteer navnlig for Gaver og Færdighed til

at undervise end en Anden med en høiere Hovedkarakteer og

er forsaavidt dygtigere som Lærer, medens han alligevel

maatte tjene et Par Aar for at faae Præg og Adkomst som

fuldt berettiget lige med den i denne Henseende ringere

Lærer. Saadanne Mangler ere saa temmelig blevne afhjulpne
ved de seneste tilsvarende Bestemmelser.

Som anført vare Lærefagene henførte til 10 Afdelinger:

Religions= og Bibelkundskab, Katekisation, skriftlig Udarbei¬

delse i Modersmaalet, Regning, indbyrdes Underviisning og

almindelig Methodelære dansk Sproglære og Boglæsning,

Geografi og Fædrelandshistorie, Skjønskrivning, Gymnastik,

Sang og Musik. Her var altsaa ikke Tale om naturviden¬

skabelige og mathematiske Discipliner, om Verdenshistorie eller

Tegning, der dog allerede havde faaet Plads i Reglementet

af 10de Februar 1818 (§§ 17, 18, 19 og 25); ikke at tale
om en endnu ældre Praxis, der havde adopteret dem alle

paa Tegningen nær; de vare da allerede ved Plakaten, af
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19de Oktober 1824 udslettede af vort Lektionskatalog for at

give tilstrækkelig Plads for et saa mærkeligt=Fag som

indbyrdes Underviisning i dens hele Længde og Brede og
Fylde! Men Trangen til de forskudte Fag yirede sig uvil¬

kaarlig endog hos Eleverne, saa meget mere som flere af

disse vare ikke ubekjendte med dem, naar de bleve optagne,

og da maatte finde en Stilstand, ja Tilbagegang noget be¬

sonderlig der, hvor de vare komne for at gjøre Fremgang.

De kunde jo desuden ikke engang benytte en realistisk Læse¬

bog i Skolen paa en nogenlunde frugtbar Maade uden nogen

Indsigt i de vigtigste af de samme Fag. Man stræbte da

saa godt det lød sig gjore, at raade Bod paa Manglerne.

Min Formand gav en enkelt Time om Ugen nogen Under¬

viisning i Arithmetik, ogsaa alt iblandt i Tydsk og Verdens¬

historie; som Andenlærer dengang gav jeg en Oversigt over

andre Realier i et Par ugentlige Timer. Men Trangen til

nogen fuldstændigere Underviisning i denne Retning blev Aar

for Aar føleligere, og jeg besluttede da, som Forstander, at

forsoge et Tillob. Seminariet var, som mældt, i Aaret 1840

kommet under en Direktion, med hvis enkelte, navnlig geist¬

lige, Medlemmer jeg da forelobig forhandlede Sagen; derefter

indgav jeg igjennem Direktionen et Andragende til Kancelliet

om Optagelsen af de nævnte Fag samt Tydsk i Lærefagenes

Kreds, hvilket i det Væsentlige blev taget til Følge. Der

blev da overeensstemmende med Forslaget (i Efteraaret 1844)

bestemt Følgende: „I Henhold til Reglementet af 10de Fe¬

bruar 1818 §§ 17 Litra c., 18 og 25 bifaldes det, at der

ved Jonstrup Seminarium udenfor de befalede Lærefag ugent¬

lig anvendes 2 Timer til Meddelelsen af et Overblik over

Naturvidenskaberne, 2 Timer til Underviisning i Arithmetik,

1 à 2 Timer til Geometri; fremdeles: at der anvendes 2

Timer ugentlig til Underviisning i Tegning, og 4 Timer til

Underviisning i Tydsk, dog saaledes, at Eleverne ved Under¬

viisningen i Tydsk blive deelte i 2 Partier efter deres Kund¬

skab til Sproget, og at hvert Parti faaer 2 Timers Veiled¬

27
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ning om Ugen, samt at det overlades Seminariets Forstander

at fritage de Elever for at deeltage i Underviisningen i Tydsk,

som ere mindre skikkede dertil.“, Over Verdenshistorien blev
slaaet en Streg, jeg veed ikke ret af hvad Grund, men i alt

Fald næppe med Rette.

Til Besørgelse af Underviisningen i Tydsk og Tegning

blev der bevilget 100 Rdlr. aarlig af Seminariifonden, og

bleve saa disse Fag overdragne til Fjerdelærer Horst, hvis

knappe Kaar (200 Rdlr., frit Lys og Brænde samt eet Værelse

til Afbenyttelse for ham, Alt beregnet paa en Ugift) derved

bleve lidt forbedrede. De andre Fag bleve fordeelte imellem

Anden= og Tredielærer uden særskilt Vederlag, saasom de

vare forholdsviis ret vel aflagde, idek de hver havde 610 Rdlr.

i Løn, fri Bolig for Familie og en Jordlod paa 5—6 Tdr.

Land samt Have.

Men da Kancelliet saa kort i Forveien, ved Plakaten af

10de April 1841, havde bestemt Læregjenstandene, deres An¬

ordning og Indflydelse ved Examen, saa troede det ikke at

burde foretage nogen Forandring heri for det Første. Det

blev da fastsat, at Dimittenderne skulde prøves i samtlige

disse Fag ved Afgangsexamen og have særskilte Karakterer

derfor, dog uden at der maatte indrømmes disse nogen Ind¬

flydelse ved Bestemmelsen af Hovedkarakteren, i Henseende til

hvilken der fremdeles blev at gaae frem efter de i meerbe¬

mældte Plakat fastsatte Regler. Herhos blev det indskjærpet,

at Forstanderen og de øvrige Lærere ikke burde tabe af Sigte,

at det, efter § 26 i Reglementet af 1818, „er Religions¬

kundskab, Modersmaal, Skrivning og Regning samt Øvelse i

at undervise, hvorpaa det ved Seminaristernes Dannelse for¬

nemmelig kommer an.“

At Kollegiet, der havde bestemt og yderligere ordnet og

stadfæstet Reduktionerne ved Plakaterne af 1824 og 1841,

kun modstræbende, sandsynligviis bestormet med lignende An¬

dragender fra flere Sider, gik ind paa saadanne Bestemmelser,

og at det paa muligste Maade begrændsede dem i deres
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Omfang og Virkninger, er i sin Orden. Der kunde følgelig

ikke være Tale om Erhvervelsen af Lærerkræfter beregnede

paa Fag, som kun indtoge en vegeterende Stilling; ligesaa

lidt om Anskaffelsen f. Ex. af nogenlunde tilstrækkelige natur¬

videnskabelige Apparater. Jeg erindrer saaledes, at da jeg,

som en lille bitte Begyndelse til Anlæggelsen af en Samling

af fysikalske Instrumenter, havde tilladt mig at anskaffe nogle

Smaating under Navn af „mekaniske Potentser“ til Priis

40 Rdlr., var det kun næppe at Kollegiet vilde finde sig i

en slig extraordinær Udgift. Og naar det nu derhos erindres,

at disse Fag ikke maatte udøve nogen Indflydelse ved Hoved¬

karakterens Bestemmelse, saa var det ikke at vente, at de af

Folk, som de ere fleest, bleve dyrkede med sønderlig Iver og
Frugt — der ere naturligviis altid Elever, som gjøre hæder¬

lige Undtagelser i saa Henseende, idet de lægge alvorlig Vind

paa ethvert Lærefag for dets egen Skyld, vel ogsaa tildeels

af Agtelse for vedkommende Lærer. Først ved de seneste Be¬

stemmelser have ogsaa disse Fag — tilforn kaldte Bifag

faaet deres Plads og Betydning i Lærefagenes Kreds; en

ny Lærerpost er som bemærket bleven oprettet, hvorved en

heldigere Fagfordeling er bleven mulig; der er ved de seneste
Embedsbesættelser i nogen Deel taget Hensyn til disse reale

Discipliner; ligeledes er her nu anskaffet en efter Omstændig¬

hederne ret anstændig Samling af fysikalske Instrumenter

(hvorom mere siden).

IV. Bekjendtgjørelse, indeholdende forandrede Be¬

stemmelser angaaende Adgangen til Skolelærer¬

Seminarierne i Danmark, Afgangsprøven

ved samme m. m., 9de Mai 1857.

Disse Bestemmelser ophæve som bekjendt, ikke Regle¬

mentet af 10de Februar 1818, men forandre kun deelviis og

supplere det. Da jeg af hyppige Foresporgsler om, hvad

der. udfordres for at blive optagen paa Seminariet m. m.
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dl., maa slutte, at denne Bekjendtgjørelse ikke er saa vidt

bekjendt, som den burde være, saa har jeg troet at burde

lade den aftrykke her paany, for muligviis derved at bidrage

til at gjøre den mere bekjendt. Jeg gjor dette saa meget

hellere, som jeg vil faae Leilighed til, hist og her at tilføie

et forklarende Ord, som saadanne almindelige Lovbestemmelser,

hvor klart de end kunne være udtrykte, altid kunne have

behov. Hertil kommer, at der ved Anvendelsen af saadanne

praktiske Regler kunne møde Vanskeligheder som selv den
nøiagtigste foregaaende Overveielse ikke kunde opdage, og som

dog fortjene at fremhæves, for at der paa een eller anden

Maade kan raades Bod derpaa.

§ 1.

„De, som attraae Optagelse paa et Seminarium for der

at uddannes til Skolelærere, have forinden at underkaste sig
Adgangsprøve ved Seminariet med følgende Fordringer*).

De skulle med egne Ord kunne fortælle de vigtigste bibelske

——

*) Herved er da følgende Bestemmelse i Reglementet af 1818 falden bort:

„De, som boe udenfor den Provinds, hvori Seminariet ligger kunne,

istedenfor at fremstille sig der til Adgangsprove, indstille sig hos Amts¬

(Distrikts=) Provsten i det Amtsprovsti (Distrikt), hvori de boe for af ham

at prøves i alle vedkommende Kundskaber. Provsten giver dem da, under

Haand og Segl, en Attest om den afholdte Proves Udfald, hvilken maa

følge tilligemed de øvrige udfordrede Attester, samt deres i Provstens Over¬

værelse af dem selv stilede og skrevne Ansøgning til Seminariets Forstan¬

der, om Antagelse til Underviisning ved Seminariet.“ Denne Forandring
er vistnok meget hensigtmæssig; thi hvor vanskeligt maatte det ikke blive

for en Provst at anvende netop samme Maalestok ved Prøven som vedkom¬

mende Seminarium, og hvor vanskeligt maatte det ikke blive i Udvalgs

Tilfælde at undgaae Forurettelse enten her eller der. Kun for Aspiranter

fra fjernere Øer, der intet eget Seminarium have, f. Ex. Bornholm, kan

det være forbundet med nogen større Ulempe at gjøre en Reise til Semi¬

nariet for Adgangsprovens Skyld. Det vil vistnok altid være Tilfældet

at Een og Anden søger Optagelse ved et fjernere Seminarium, snart for

at komme i Konvikt, snart for at undgaae det, eller formedelst en særegen
religies Retning her eller der, eller fordi Præparandlæreren, selv ud¬

gaaet fra et Seminarium, har meest Fortrolighed til og Forkjærlighed for

samme, eller fordi Freqventsen ved det nærmeste Seminarium ikke tillod at



23

Historier og gjøre Rede for de kristelige Hovedlærdomme,

samt være nøie bekjendte med Skriftsprogene i en af de

antoriserede Læreboger; endvidere skulle de kunne læse reent

og flydende, skrive en tydelig Haand have Færdighed i de

4 Regningsarter med hele og brudne Tal samt Reguladetri,

uden betydelige Sprogfeil skrive efter Diktat, have Kjendskab

til Historie og Geografi efter kortfattede Lærebøger, samt

have Anlæg for Sang og Musik. Det ansees ønskeligt, at

de alt ved Optagelsen paa Seminarierne kunne synge Skalaer,

nogle lette Koraler og Folkesange, samt have nogen Færdig¬

hed i Begyndelsesgrundene til Klaveer= og Fiolin= eller Fløite¬

spil. Den, der mangler musikalsk Anlæg, skal dog kunne

optages, naar der enten er en Plads ledig, eller naar hans

Fortrin i andre Retninger skjonnes at opveie denne Mangel.“

„Enhver, der indstiller sig efter Udgangen af 1857 til

at optages paa Seminariet, maa i det Mindste i eet Aar

enten selv have forestaaet en Skole, eller under en dygtig

Lærers Veiledning have deeltaget i Underviisningen i en

Skole, saa at han kan medbringe Vidnesbyrd om Lyst og

Anlæg til Skolefaget. Under særlige Omstændigheder kan

Ministeriet for Kirke= og Underviisningsvæsenet dog meddele

Fritagelse for denne Fordring.“

Hertil et Par Bemærkninger. Hvor simple disse For¬

dringer end ere, saa er det alligevel sjældent, at de kunne

tilfredsstilles: Klarhed og Sikkerhed i de kristelige Hoved¬

lærdomme med tilsvarende Bibelsteder er langtfra almindelig;

Læsningen er oftest mangelfuld, Skriften uden Eenhed og

Reenhed; i Regningen skorter det saare ofte baade paa Ind¬

sigt og Færdighed. Det mangler i Reglen paa orthografisk

Sikkerhed; om nogen stilistisk Færdighed af Betydenhed kan

optage alle tilstrækkelig Forberedte; men de Vedkommende maae da finde

sig i saadan Ulempe, som meest beroer paa eget Valg. Naar tilstrækkelige

Grunde ere tilstede, vil Dispensation iøvrigt ikke blive negtet i denne Hen¬

seende.
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der meest ikke være Tale. Naar der fordres at disse Aspi¬

ranter skulle uden betydelige Sprogfeil kunne skrive efter

„Diktat, da kan dette Ord næppe være at tage lige efter
Bogstaven; thi i saa Fald kunde nok Retskrivnings=, men

næppe egentlige, endsige „betydelige“, Sprogfeil indløbe; en

ganske simpel Reproduktion, f. Ex. skriftlig Gjentagelse af en

mundtlig meddeelt Fortælling, en Beskrivelse efter givne Data

o. dl., maatte dog vel i det Mindste kunne forlanges.

Naar der paa Seminariet kun maa anvendes 3 Timer for

hver Klasse til Sang og Musik, saa havde det unegtelig

været ønskeligt, at der vare blevne stillede bestemtere og

strængere Fordringer til Aspiranterne, da Fremgangen ellers

næppe vil være tilfredsstillende uden hos de i musikalsk Hen¬

seende særdeles begavede Elever. Fløitespillet kunde, synes

mig, ret vel været udeladt, saasom det næppe kan være af

sonderlig Nytte for Skolen.

At Fordringerne ere stillede saa lavt, kan jo da forsaa¬

vidt være i sin Orden, som end ikke de i Almindelighed til¬

fredsstilles; det kunde desuden være at befrygte, at man ved

strængere Fordringer let kunde i knappe Tider skræmme vel¬

skikkede Personer bort fra Skoleveien. Man maatte jo derhos

kunne gjore Regning paa, at Fordringerne af sig selv og paa

naturlig Maade vilde stige, naar Tilstrømningen blev større.

Naar dette er skeet, turde det ogsaa være passende at hen¬

vise til bestemte og passende Læreboger i de forskjellige Fag

—forsaavidt saadanne maatte haves eller lade sig fremkalde.

Man maatte iøvrigt raade Præparandlærere at holde sig til

de Fag, som Bestemmelserne fordre, og ikke uden i særdeles

gunstige Tilfælde indlade sig paa andre Ting, saasom mathe¬

matisk og naturvidenskabelig Underviisning, endsige paa Teg¬

ning og navnlig Tydsk.
Den Fordring, at enhver Aspirant skal i det Mindste i

cet Aar enten selv have forstaaet en Skole, eller deeltaget i

Underviisningen deri under en dygtig Lærers Veiledning, er

visselig i og for sig meget hensigtsmæssig; men det var at
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onske, at den kunde været fremsat noget bestemtere. Enhver

Skolelærer, der er i Funktion, vil blive anseet for „dygtig“

nok i denne Henseende, og det vil være vanskeligt for Semi¬

nariet at føre et Beviis for det Modsatte, hvorpaa det i

givet Fald kunde grunde en Forkastelsesdom. Men at en

Aspirant hospiterer hos en simpel, efterladen, samvittighedsløs

Lærer, er vistnok kun til liden Fromme. Seminariet maatte

vel i det Mindste være berettiget til at fordre Vidnesbyrd

fra vedkommende lokale Skoleinspektør om, hvorvidt en „dyg¬

tig“ Veiledning til og Deeltagelse i Skolens Sysler har

fundet Sted. Forsaavidt som Veien til Seminarierne ikke

var stærkt søgt, har man vel ikke troet at burde vanskelig¬

gjøre den i ufornoden høi Grad; ikke f. Ex. villet hindre

en Fader i at veilede sin Søn, om han end ikke just var

iblandt de dygtige Lærere. Det kunde ellers, og navnlig

under gunstigere Tidsomstændigheder, være hensigtsmæssigt,

at der i hvert Provsti bleve udpegte enkelte Lærere, der,

samvittighedsfulde og dygtige i Ordets rette Mening, for¬

tjente, at et saadant Hverv blev dem overdraget, især naar

de lokale Omstændigheder (Bolig, talrig Skole, ordentlig

Skolegang o. s. v.) tillige vare gunstige.
§ 2.

„De unge Mennesker, der, uden at ville uddannes til

Skolelærere, i Henhold til Lov af 15de Februar d. A. (1857)

§ 3 skulle have Adgang, til Seminarierne, naar Pladsen tilsteder

det, og de have de fornødne Forkundskaber maae underkaste

sig en lignende Adgangsprøve. Ligesom det imidlertid ikke

skal være nogen Betingelse for deres Optagelse, at de have

Anlæg til Sang og Musik, saaledes skal det i det Hele ved

Bedømmelsen af, om de egne sig til Optagelse, ene komme

an paa, om de have en saadan aandelig Udvikling, at de
med virkelig Frugt for sig selv og uden at standse de andre

Elevers Fremgang, kunne deeltage i den Underviisning paa

Seminariet, der er beregnet paa den almindelige Dannelse.

Ministeriet har at bestemme, hvor mange Pladser ved hvert
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Seminarium der skulle forbeholdes dem, som ønske at ud¬

danne sig til Skolelærere, og skal det i saa Henseende væsent¬

lig tage Hensyn til den større eller mindre Trang til Semina¬

rister, der maatte vise sig at være tilstede. De ikke forbeholdte

Pladser gives dem, der have de bedste Anlæg og efter deres

Alder den største aandelige Udvikling, uden Hensyn til, i

hvilket Formaal de ønske at følge Underviisningen paa Se¬

minariet.“

At saadanne Skolefaget uvedkommende Elever ikke deel¬

tage i Underviisningen i theoretisk og praktisk Methodik, selv

iom den i nogen Deel skulde begynde med Seminaristerne

det andet Aar, er en Selvfølge; om de ville tage Deel i den

gymnastiske Underviisning, som man skulde antage, maa vel

helst overlades til deres eget Valg; derimod vilde det ikke

være noget godt Tegn, om de maatte ønske sig fritagne for

at bivaane Religionstimerne. Religionsunderviisningen bør

formeentlig være Middelpunkiet i Seminariiunderviisningen;

og Elever, der ikke skjøttede om Deelagtighed deri, vilde være

et for Seminarierne i den Grad fremmed forvirrende Ele¬

ment, at de slet ikke der burde taales. Det er nu bestemt,

at 5 saadanne Elever skulle kunne optages i hver af de

to nederste Klasser; men da det hedder, at derved „skal

væsentlig tages Hensyn til den større eller mindre Trang til

Seminarister, der maatte vise sig at være tilstede,“ og det er

vitterligt, at en betydelig Trang i denne Henseende virkelig

er tilstede; saa er det et Spørgsmaal, om det ikke havde

været hensigtsmæssigt at udsætte Ikrafttrædelsen af denne

Bestemmelse, indtil denne Trang nogenlunde er afhjulpen,

uden forsaavidt som der maatte blive Pladser tilovers, der

ikke kunne anordningsmæssig besættes med Seminarister. Ved

forrige Aars Adgangsprøve mældte sig kun Een som eventuel

Realelev; men da hans Fordannelse var eensidig og mangel¬

fuld, medens han ikke syntes at mangle Lyst og Evner, saa

fik han Lov til, vel ikke at boe sammen med de virkelige

Elever men at deeltage i Underviisningen med dem, indtil
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han muligviis ved næste Examen fik godtgjort sin Adkomst

til at indtræde i disses Kreds; hvilket har været Tilfældet.

Ogsaa iaar mældte sig kun Een til denne Stilling og Under¬

viisning. Der er da saaledes endnu ingen Fare for, at disse

Elever skulle optage Pladsen for Skolelærereleverne.

§ 3.

„Ved Skolelærerseminarierne skal der meddeles Under¬

viisning i folgende Fag. 1) Religionskundskab; 2) Boglæs¬

ning med dansk Sproglære og Literaturkundskab; 3) skriftlig

Udarbeidelse i Modersmaalet; 4) Regning; 5) Skrivning;

6) Historie, navnlig Fædrelandets; 7) Geografi, navnlig Fædre¬

landets; 8) Mathematik; 9) Naturhistorie og Naturlære; 10)

Opdragelses= og Underviisningslære; 11) Sang; 12) Musik;

13) Tegning; 14) Gymnastik, derunder indbefattet Svømning.“

„Underviisningen i de nævnte Fag skal meddeles over¬

eensstemmende med hvad i Reglementet af 11te Februar 1818

§§ 15—22 er foreskrevet og de nærmere Bestemmelser og

Forandringer, som maatte blive vedtagne af Ministeriet for

Kirke= og Underviisningsvæsenet. Underviisningstiden fordeles

i Reglen mellem Fagene saaledes, at der ugentlig tilfalder i
alle tre Klasser tilsammen: Religionskundskab 15 Timer;

Boglæsning tilligemed dansk Grammatik og skriftlige Udar¬

beidelser i Modersmaalet 19 Timer; Regning og Mathematik

15 Timer; Skrivning 5 Timer; Historie og Geografi 12
Timer; Naturhistorie og Naturlære 12 Timer; Opdragelses¬

og Underviisningslære 4 Timer; Sang og Musik 9 Timer;

Gymnastik 6 Timer; Tegning 6 Timer; Katekisation m. m.

6 Timer. Derhos skulle Seminaristerne vexelviis overvære

eller deeliage i Børnenes Underviisning i de med Semina¬

rierne forbundne Skoler.“

„Ved Fordelingen af de ethvert Fag tillagte Timer

imellem Klasserne skal der drages Omsorg for, at, i Over¬

censstemmelse med hvad i Lov af 15de Februar 1857 § 3

er bestemt, Underviisningen i de to lavere Klasser beregnes

paa at bibringe Eleverne saadanne Kundskaber og Færdig¬
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heder som kunne fremme deres almindelige Udvikling og

Dannelse, og at derimod den Underviisning, hvorved en til¬

kommende Livsstilling som Skolelærer særligt haves for Øie,

hovedsagelig meddeles i den øverste Klasse. I Forbindelse

hermed bliver at iagttage, at Underviisningen i de to lavere

Klasser danner saavidt muligt et afsluttet Hele, beregnet paa

at gjennemgaaes af dem, der, uden at ville uddanne sig til
Skolelærere, ønske at deeltage i Underviisningen ved Semi¬

nariet. Ligesom disse Elever kunne fritages for enkelte af

de ovennævnte Fag, saaledes kan der ogsaa for deres Skyld

blandt Underviisningsgjenstandene optages andre end de oven¬

for bestemte, saasom Tydsk eller Engelsk, Landmaaling o. dl.

Skulle Skolelærereleverne ogsaa ønske at deeltage i Under¬

viisningen i saadanne Fag, da kan det tillades dem, naar

Forstanderen skjønner at det kan skee uden Skade for deres

Fremgang i andre Henseender; men hvad de saaledes paa¬
begynde, kunne de ikke senere opgive uden Forstanderens

Samtykke.“

„Alle de Bestemmelser, som denne Paragraf vil med¬

føre, ere at optage i en Læreplan, der approberes af Mini¬

steriet for Kirke= og Underviisningsvæsenet for hvert enkelt

Seminarium.

Her er jo visselig et betydeligt Antal Faggrupper, og
dog ere de næppe talrige nok for at forebygge visse praktiske

Vanskeligheder ved Karakterernes Bestemmelse. I enkelte

Grupper saasom 2, 12 og 14, ere meget forskjellige Fag

forbundne, og ifølge Forskjelligheden i Fagenes Natur er

ofte Indsigten og Færdigheden deri ogsaa meget forskjellig

i Grad. Det træffer ikke sjælden, at en Examinand læser

fortrinlig, men er soag i Sproglære, ikke at tale om Literatur¬

historie, spiller bravt paa Fiolin, men ikke Orgel, er en meget

god Gymnastiker, men en maadelig Svømmer; men ogsaa

omvendt i de forskjellige nævnte Rubriker. Hvad Billighed
i saa Fald synes at tilraade, vil blive berørt herefter un¬

der § 5.
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Bestemmelserne i §§ 15—22 i Reglementet for Seming¬

rierne af 1818 anseer jeg det for overflødigt at lade aftrykke,

da de have tjent som Regel i over 40 Aar og folgelig maae

antages at være noksom bekjendte; at de efter saa mange
Aars Forlob kunne trænge til en Revision, er rimeligt.I
§ 17 er føreskrevet, hvorledes der skal undervises i Natur¬

historie og Naturlære, men med den Tilføielse: „Dog skal

Kundskab i disse tvende Underviisningsgjenstande ikke fordres

hos Seminaristen som en Nødvendighed, men han uden

samme, naar han forresten fortjener det, have Adgang til
bedste Karakteer med Udmærkelse.“ Denne Undtagelse er ikke

gjort i „Bekjendtgjørelse o. s. v.“; tværtimod ere disse Fag

indlemmede i Lærefagenes Kreds med deres bestemte Betyd¬

ning og Timeantal i Forhold til andre Fag; og at det er

alvorlig meent med Underviisningen deri, sees ogsaa deraf, at

der ved samtlige Seminarier anskaffes fysiske Instrumenter i

et ikke ganske ringe Omfang: Vilkaarligheden i den Hen¬

seende maa altsaa antages at være falden bort.

I § 20, der giver Regler for Underviisningen i Sang

og Musik, hedder det: „Seminaristen bor, saafremt han tillige

skal ansees duelig til at forestaae Kirkesangen, kunne synge

med sikker og reen Intonation alle de i den anordnede Koral¬

bog indeholdte Kirkemelodier, og, om muligt, den til samme

anførte Bas= og Mellemstemme, samt paa samme Maade

Melodier til gode Folkesange. Det Uhensigtsmæssige for

ikke at sige Urimelige i disse Bestemmelser, saavidt de angaae

Bas= og Mellemstemmer er iøinefaldende, og de ere da

ogsaa ophævede. Naar det fremdeles hedder, at Koralmelo¬

dierne skulle spilles efter beziffret Bas, da maa ogsaa denne

Bestemmelse, som grunder sig paa Indretningen af Zincks

Koralbog, træde ud af Kraft, forsaavidt som samme Bog
ikke bruges. Den Fordring endelig, at „den, der mangler

naturligt Anlæg til Sang, bor bringes saa vidt, at han paa

et eller andet Stryge= eller Taste=Instrument kan i reen og
tydelig Intonation og ordentlig Takt spille Kirkemelodier og
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gode Folkesange, for at han i Skolen kan, ved Hjælp af
samme, veilede og styre Bornenes Sang,“ var mere vel meent

end vel overveiet, siden den i det Mindste hvad Stryge¬

instrumenter angaaer krævede det Uopnaaelige, og saaledes

lige fra først af maa faktisk have været traadt ud af Kraft.

(Ivfr. Prof. Berggreens Bemærkninger her nedenfor).
§4.

„Afgangsproven ved Skolelærerseminarierne kan afholdes

i to Dele, saaledes at den første Deel af Proven finder Sted

ved Oprykningen i den overste Klasse. Den fuldstændige

Afgangsprøve omfatter alle de i den foregaaende Paragraf

paabudne Fag efter de i Reglementet af 10de Februar 1818

§§ 35—45 foreskrevne Regler, dog med følgende nærmere

Bestemmelser: a) Proverne i Sang og Musik bortfalde for

dem, der ei have Anlæg i saa Henseende; men naar der

saaledes ei meddeles nogen Karakteer herfor, da er det ved

Bestemmelsen af Hovedkarakteren at ansee, som om der var

given en Karakteer uden Talværdi. Ingen kan ansættes som
Kirkesanger, med mindre han i Sang har faaet Karakteren

„godt“; men forsaavidt Nogen, der ikke ved Afgangsproven

har opnaaet denne Karakteer, senere skulde ønske at underkaste

sig en ny Prøve, kan dette tillades ham. Opnaaer han da

en Karakteer, der berettiger ham til at ansættes som Kirke¬

sanger, da gjøres en Bemærkning herom paa Dimissions¬

attesten; men den nye Karakteer for Sang udøver ingen Ind¬

flydelse paa Hovedkarakteren, med mindre Vedkommende

underkaster sig en ny fuldstændig Prøve. b) Forsaavidt en

Examinand har en eller anden Legemsfeil, der, uden at gjøre

ham aldeles uskikket til at være Skolelærer, hindrer ham i
at udføre gymnastiske Øvelser, indskrænkes Prøven i Gymna¬

stik saaledes, at han kun har at godtgjøre den fornødne Ind¬

sigt og Færdighed til at veilede Børnene ved de gymnastiske

Øvelser. I saa Fald kan der imidlertid ikke for Gymnastik

meddeles høiere Karakteer end „godt.“ c) Det afgjøres nær¬

mere ved særlige Bestemmelser for de enkelte Seminarier,i
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hvor mange Fag der skal afholdes skriftlig Prøve. De skrift¬

lige Udarbeidelse blive derpaa, med Paategning af Lærerne
om, at de i deres Overværelse ere affattede af selve Exami¬

nanderne, omdeelte til Censorerne i det seneste 2 Uger for

den mundtlige Prøve for at bedømmes af disse. De maae

være tilbagesendte til Seminariet een Dag forinden Prøven

begynder. d) Der aflægges derhos Prove paa de Afgaaendes

Duelighed til at lede Underviisningen i en Skole. Enhver

skal ved denne Prøve saavel katekisere med Børnene og for¬

tællende meddele dem en eller anden bibelsk Historie, som

ogsaa læse med dem og forestaae Underviisningen i et af de

andre Fag, men der gives kun een Karakteer herfor under

Benævnelsen: „Praktisk Færdighed.“ e) Ved Boglæsning

oplæses et Stykke Prosa og Poesi af en dansk Forfatter.

1) Ved Bedømmelsen af Skrivning er ei alene at tage Hensyn

til Proveskriften, men ogsaa til Haandskrift og Orden i de

skriftlige Arbeider.“

„Det bestemmes af Ministeriet for Kirke= og Underviis¬

ningsvæsenet, paa hvilken Tid den mundtlige Afgangsprøve

skal afholdes, og er samme Ministerium bemyndiget til, naar

det dertil maatte finde Anledning, at beskikke een eller flere

Mænd til at deeltage i Censuren, ligesom der ogsaa med

Dets Samtykke kan gjøres saadanne Forandringer i de i

denne Paragraf givne Bestemmelser, som Erfaringen maatte

vise at være hensigtsmæssige.

„Elever, der uden at ville uddanne sig til Skolelærere,

deeltage i Underviisningen ved et Seminarium, skulle ved

deres Afgang, naar Forældre eller Værge maatte ønske det,

underkastes en Prøve og meddeles der dem Vidnesbyrd om

Prøvens Udfald.
Da det hedder, at Afgangsexamen=kan, ikke at den skal

afholdes i to Dele, saa synes der ved Afgjørelsen af denne

Sag at være indrømmet den særlige Bestyrelse for det enkelte

Seminarium Stemmeret. Jeg har da ogsaa paa given

Foranledning benyttet mig af denne Ret til at erklære mig
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derimod. Vigtigere Stemmer maae imidlertid have erklæret

sig derfor, da det senere er foreskrevet, at bemældte Deling

skal finde Sted ved samtlige Seminarier. Naar jeg ikke

desto mindre atter bringer en afgjort Sag paa Bane, da er

det mere for at vise, at den afvigende Mening stotter sig til

ikke aldeles forkastelige Grunde end i den Tanke, at jeg

skulde kunne bevirke nogen Forandring i hvad fastsat er; en

saadan kan kun ventes, dersom Erfaringen skulde lære, at

Delingen ikke er hensigtsmæssig. Den Analogi for en slig

Deling, som kunde hentes fra de lærde Skoler, har ikke stort

at betyde; thi ved Seminarierne er Afgangsexamen tillige

Embedsexamen, ikke saaledes ved Skolerne. Snarere maatte

man hente en Analogi fra andre Embedsexamina; men den

vilde, saavidt jeg veed, meest kun lede til en Deling efter theoretisk

og praktisk Hensyn; dette er imidlertid ikke, hvad man her har

for Øie, og kunde heller ikke være det, efterdi de fra Semina¬

rierne Dimitterede i Reglen strax træde ind i fuldstændig

Praxis. Det er vel saa, at jo færre Fag Eleven har at gjøre

Rede for til en given Tid, desto mere Tid og Kraft kan han

anvende derpaa og desto grundigere kan han omgaaes der¬

med; men naar visse Fag skulle absolveres tidligere, saa

sluge de imidlertid Hovedinteressen, og de andre, maaskee

vigtigere Fag blive til en vis Grad forsømte; og naar saa

Touren for Alvox kommer til dem, ere de ikke nær saa vidt

fremmede som de ellers vilde været, medens de andre nu

blive saa godt som ganske tilsidesatte; thi at Eleverne skulde

af egen Lyst og Drift beskjæftige sig med Fag, som de alle¬

rede have aflagt Prøve i og faaet den endelige Karakteer

for, er ikke at vente; og om man end stræber at opfriske dem

i Hukommelsen ved praktiske dem vedrørende Forsog, eller

ved Behandlingen af tilgrændsende Discipliner, eller endog

ligefrem ved Examinatorier — uhensigtsmæssigt nokl — da

vilde Interessen derfor i Almindelighed være saa ringe, at

man ikke vilde komme nogen Vei. Fagene ere jo i alt Fald

de samme og Timeantallet, der kan tilfalde hvert især, er i
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det Hele det samme; og det er et stort Spørgsmaal, om

Grundigheden vinder mere ved, at vedkommende Læretimer

fordeles paa færre end paa flere Aar. De Fag, der skulle

absolveres et Aar før Dimissionen, ere: de naturvidenskabelige

Fag, Mathematik, Historie og Geografi; men Regningen

støtter sig i flere Dele til Mathematiken, og de burde vel
forsaavidt følges ad til Enden; Historien er et Hovedfag, som

ogsaa Skolen har umiddelbart Brug for, og den staaeri

visse Dele i nær Berøring med den religiose Historie, i andre

med vor hele folkelige Tilværelse; den burde vel da først

absolveres ved Afgangsexamen; men Historien har nøie For¬

bindelse med Geografien og bør være dens bestandige Led¬

sager. Jeg mener derhos, at ethvert Fag, hvori Seminaristen

modtager Underviisning, maa være et væsentligt Led i Rækken

af de dannende Elementer, maa yde sit Bidrag til den Sum

af Indsigter, Kræfter og Færdigheder, hvoraf han ved sin

Overgang til Lærerens Gjerning maa være i Besiddelse; at

det følgelig maa komme for Orde, naar Dueligheden hertil

skal godtgjøres. Det kommer derved ikke an paa, hvad

Examinanden eengang har vidst og kunnet, men hvad han

nu veed og kan; og lad Indsigten i nogle Fag blive mere

omfattende til en vis Tid ved hiin Deling, den vilde, som

det forekommer mig, i det Hele blive fuldstændigere og Dan¬

nelsen mere harmonisk, naar den faldt bort.

Naar det fremdeles hedder: „Den fuldstændige Afgangs¬

examen omfatter alle de i den foregaaende Paragraf paa¬

budne Fag efter de i Reglementet af 10de Februar 1818

§§ 35—45 foreskrevne Regler, dog med visse (følgende)

nærmere Bestemmelser“ saa kan Meningen ikke være den,

at der ved Dimissionen atter skal aflægges Prøve i de Fag,

som allerede ved Oprykningen i den overste Klasse ere ab¬

solverede; thi da fandt jø ingen Deling af Afgangsproven

Sted; der skal snarere derved betegnes en Ophævelse (see

næste Paragraf!) af tidligere Bestemmelser (af 1824 og 41),

ifølge hvilke visse i hine Paragrafer nævnte Fag enten ganske vare

3
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udelukkede, eller dog ingen Indflydelse havde paa Hoved¬

karakteren. — I § 35 af bemældte Reglement foreskrives, at

ved Prøven i de egentlige Lærefag eller, om man vil, viden¬

skabelige Discipliner „opsætter Læreren i disse Fag et Schema,

hvorefter alle de af ham, enten efter trykt Lærebog eller

skriftligt Foredrag (man tor antage, at saadanne, for saa

hyppige, nu ere sjældne) gjennemgaaede Sandheder i den af

ham fulgte Orden, fra den første til den sidste, ere med

vedtegnet Numer inddeelte i saa store Afdelinger, at enhver

af dem kan give tilstrækkeligt Stof til at prøve Seminaristens

Kundskaber ...“ At give Examinationsstoffet et saadant Om¬

fang og en saadan Anordning kan næppe ansees for hensigts¬

mæssigt, og er da ogsaa ved de seneste Bestemmelser an¬

gaaende Afgangsprøven erklæret for ufornødent. Det maatte

derved ofte skee, at een Examinand fik en meget let, en anden

en meget vanskelig Materie at behandle, een et meget alminde¬

ligt Spørgsmaal f. Ex. af Disciplinens Indledning, en anden

ect, som gik meget i Detail: man tænke sig f. Ex. de mathe¬

matiske og naturvidenskabelige Discipliner, den ældre Historie

med dens ophøiede Simpelhed og den nyere Histories for¬

viklede Forhold! Derved kunde da let en svag Examinand

for Bedømmelsen komme til at staae ved Siden af om ikke

over en langt flinkere, og den tilsyneladende strænge Ret blev

saaledes en komplet Uretfærdighed; eller hvis en svag Exami¬

nand fik et af Disciplinens vanskeligste Partier, vilde han

maaskee gaae istaa, medens han vel kunde klaret lettere

Spørgsmaal; omvendt kunde den dygtige ved Besvarelsen af

et lettere Spørgsmaal ikke faae Leilighed til at vise sin fulde

Kraft og Grundighed. Saadanne Ulemper vil kunne fore¬

bygges derved at hvert Numer har et almindeligere og et

speciellere, et lettere og et vanskeligere Spørgsmaal; thi da

kunne svagere som stærkere Kræfter faae Leilighed til at vise,

hvad de formaae, og Bedømmelsen af den relative Indsigt

og Grundighed kan blive retfærdigere. Man kan komme til

samme Maal ved af de forskjellige Dele af en Disciplin at
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udtage rigelig saa mange vigtige Punkter til Examination,

som der ere Examinander, idet man derhos henviser til andre

Materier, som dermed staae i nogen naturlig Forbindelse,

eller giver Antydninger til orienterende Overblik. Et Par

Exempler: Det jødiske Tabernakels og Tempels Historie;
Jesus i Forhold til Jødernes Lov og Anordninger; Betyd¬

ningen af Jødernes Landflygtighed for dem selv og med

Hensyn til Kristendommen; Profeternes Stilling i Israel og

Forhold til den nye Pagt; Samaritanerne i deres Berøring

med Jøderne og med Kristus. — Gud som en Aand og

Betydningen af den udvortes Gudsdyrkelse; Bønnen som et

Naademiddel samt om den Pligt at bede; Gnds Hellighed

og deraf følgende Forpligtelse med Hensyn til Brugen af

hans Navn; Kristi Forsonlighed og vor Pligt at tilgive vore

Skyldnere. — Begyndelsen af Bjergtalen hos Matth. og hos

Lukas; Lignelsen Matth. 25, 14 ff. og Luk. 19, 11 ff.; Ud¬

sendelsen af de 12 og af de 70; Himmelbrødet ved Moses

og ved Kristus; Kobberslangen i Ørkenen og som Forbillede

paa Kristus; Psalmerne 16, 22, 110 og deres Anvendelse i

n. T. - Den kateketiske Læreform og dens Anvendelse paa

bibelske Fortællinger; Børns Medhjælp i Skolen overhovedet

og i Særdeleshed ved Memorering; den didaktiske Regel: fra

det Lettere til det Vanskeligere og dens Anvendelse ved Lyd¬

ovelser med Smaabørn o. s. v.
At Ingen bor ansættes som Kirkesanger, der ikke i det

Mindste har faaet Karakteren „godt“ for Sang, er i sin

gode Orden; det turde være rigtigt at tilføie den samme

Indskrænkning med Hensyn til Orgelspil. Den Bestemmelse,

at Een, der har faaet en ringere Sangkarakteer, atter tør

indstille sig til Prove i Sang med den tilføiede Indskrænk¬

ning, synes vel billig, men vil næppe komme sønderlig til

Anvendelse; thi den, der har Øre, vil nok ved Seminariets

Sangunderviisning i 3 Aar kunne bringe det i det Mindste

saa vidt; men den, der mangler det, vil næppe nogensinde
bringe det til at kunne synge reent og rigtigt og „godt.“

35
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Derimod vilde der i Orgelspil snarere ifølge Sagens Natur

kunne opnaaes et gunstigere Udfald ved en senere Prøve.

§ 5.

„Ved Afgangsprøven gives for hvert Fag en af følgende

Karakterer, der har den vedføiede Talværdi:

9Udmærket godt...

Meget godt7

5Godt

Temmelig godt ...2

Maadeligt.... — 2
Slet — 9.“

Ved Sammenlægningen af de enkelte Karakterer for at

bestemme Hovedkarakteren regnes Religion og praktisk Fær¬

dighed firedøbbelt, men Boglæsning med dansk Sproglære

og Literaturkundskab, skriftlig Udarbeidelse i Modersmaalet,

Regning, Skrivning og Historie dobbelt.“

„For at opnaae de nedenanførte Hovedkarakterer udfor¬

dres som mindst Hovedsum til:

Udmærket duelig...216

164Meget duelig....
130Dnelig.... * * *

109.“Ei uduelig....

„For den, der i noget af de i § 3 førstnævnte 5 Fag,

eller i „praktisk Færdighed“ faaer ringere Karakteer end

„temmelig godt,“ kan ikke udstedes Afgangsbrev.“
Da saaledes ikke et vist Antal Special=Karakterer af

en vis Grad og Art nu udfordres til en vis Hovedkarak¬

teer, men kun et vist Antal Points, saa bør, mener jeg,
Talberegningen gjennemføres konseqvent; saa at om end

Tallet, der kommer ud ved Bedømmelsen af Præstatio¬

nerne i et Fag, omsættes i en bestemt Karakteer, „meget

godt, „godt“ o. s. v., det virkelige Tal dog bibeholdes
og benyttes ved Sammenlægningen. Har saaledes en Exa¬

minand faaet 8 eller 6, da sættes ved Sammentælling

resp. 8 eller 6, men ikke 7, der ellers er Udtrykket for Karak¬
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teer „m. g.“; vakles der imellem „temmelig godt“ og „maade¬

ligt, da sættes 0, o. s.v. Følger man i det Hele en stræn¬

gere Fremgangsmaade, saa bortkaster man i givet Fald det
Overskydende og vælger den lavere Karakteer; et Par mang¬

lende Points kunne nu, som man veed, rejicere, medens denne

nøiagtigere Beregningsmaade muligviis kunde raade. Bod

paa Mangelen og forebygge Nederlaget. Hylder man der¬

imod en mildere Fremfærd, saa at man i Tvivlstilfælde vælger

den høiere Grad uden Hensyn til det Manglende; da kan

Een slippe til en høiere Karakteer, end han egentlig for¬

tjener, og end han ved en nøiagtigere Beregningsmaade vilde

kunnet opnaae. At Bedømmelsen vilde blive retfærdigere

ved en saadan større Nøiagtighed i Beregningen, er klart.

Men for at ikke Dimissionsattesten saa skulde synes at være

i Strid med denne Paragrafs Bestemmelser i givet Fald,

burde man føie et Kryds eller et Spørgsmaalstegn til ved¬

kommende Karakteer, eller, endnu nøiagtigere, det givne Tal
i Parenthes. Skulde man finde det noget smaaligt udtrykke¬

lig at notere Broker, som kunde forefalde ved Sammentælling

og Divideren, saasom aandelige Præstationer dog vanskelig
lade sig afveie med mathematisk Nøiagtighed; saa kunde de

alligevel faae deres Betydning ved at gjøre Udslaget til den

ene eller den anden Side: 68 eller, om det traf saa, 64

maatte saa regnes for 7 og give Karakteer „m. g.“ den vilde

ogsaa 6½ give, men kun tælle 6, det nærmeste Heeltal. I

det Tilfælde, at Tallet laae midt imellem tvende Karakterer,

f. Ex. 8, 6, vilde det i Grunden være ligegyldigt, om man

satte den høiere eller lavere Karakteer, naar det udkomne

Tal selv brugtes ved Sammentællingen og udtrykkelig notere¬

des paa Attesten. Men dersom der ved Beregningen kom

Halve ud (84, 5½ o. s. v.), medens man i Sammenlægningen

kun regnede med Hele, saa kunde det Spørgsmaal blive af

nogen Betydning, til hvilken Side Vægtskaalen da skulde

hælde. Afhang Bestaaen eller Ikkebestaaen, en høiere eller

lavere Hovedkarakteer af Brøkens Forhøielse eller Bortkastelse,
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da seer man nok, hvad Billighed tilraader; iøvrigt maatte

enten Stemmefleerhed eller, hvad der synes rimeligt, ved¬

kommende Lærers Erklæring gjøre Udslaget, efterdi han jo

bedst maa vide, hvad Examinanden i det foreliggende Til¬

fælde veier.

Et Par andre tvivlsomme Punkter skal jeg endnu berøre.

Naar, som under § 3 er antydet, flere enkelte Fag ere samlede

under een Rubrik og skulle have en fælles Karakteer, hvad¬

er saa at gjøre i det Tilfælde, at Dommen om dem hver

især falder forskjellig ud? Det Simpleste vilde være, at hvert

enkelt Fag fik sin Karakteer udtrykt i Tal, at de tre eller to

Poster bleve lagte sammen og Summen divideret med Posternes

Antal, og at Qvotienten saa blev Rubrikens endelige Karak¬

teer. Og ved Fag som Tavle= og Hovedregning, Arithmetik

og Geometri, Naturhistorie og Naturlære kan der i Reglen

næppe være Grund til at gjøre Forskjel, da de overhovedet
maae antages at blive behandlede med omtrent samme Grad

af Udførlighed og Grundighed. Hvad Religionsfaget angaaer,

da vil vel hvad man kan kalde Bibelkundskab, d. v. s. Bibel¬

historie og Bibelforklaring i Forening, kunne gaae op imod

den egentlige (systematiske) Religionslære, saa at de mulig¬

viis forskjellige udkomne Tal uden videre kunne adderes og
Summen halveres; og formedelst det temmelig betydelige

Omfang, som Bibelforklaringen skal have, kan den vel jævn¬

stilles Bibelhistorien; hvisaarsag den nys anforte Fremgangs¬

maade kan følges for at faae den samlede Karakteer for

Bibelkundskab ud. Maaskee Fædrelandets Historie behandles

udførligere i det Hele end Verdenshistorien; men saa er

denne Eleverne mindre bekjendt, i flere Dele mere indviklet

og for saa vidt vanskeligere, ikke at tale om, at enkelte Par¬

tier f. Ex. betræffende religiøs=kirkelige Forhold behandles

udførligere. Der er forsaavidt ingen Grund til at lægge

mere Vægt paa hiin end paa denne. — Anvendte man nu

den samme Regel paa Rubriken: Boglæsning, Sproglære

og Literaturhistorie, da vilde f. Ex. de specielle Karakterers
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Udtryk: resp. 7, 5 og — 2, adderede og dividerede med 3,

give som Qvotient: 34, der nærmest svarer til „t. g., som

da blev den endelige Karakteer. En saadan Beregnings¬

maade maatte imidlertid for at kunne kaldes billig forud¬

sætte, at de tre nævnte specielle Fag vare af omtrent eens

Vigtighed med Hensyn til den Paagjældendes Duelighed og

Modenhed; men dette er ingenlunde Tilfældet. Færdig og
udtryksfuld Boglæsning er saare vigtig for Skolelæreren

baade som saadan og som Kirkens Tjener; mindre vigtig er

grammatikalsk Indsigt, og for Literaturhistorien har han i

alt Fald lidet eller intet Brug i Skolen og Kirken. Man

tør da vel antage, at Boglæsningen burde gjælde ligesaa

meget som de to andre Fag tilsammen; fremdeles at Sprog¬

læren burde gjælde dobbelt imod Literaturhistorien. Bereg¬

nedes ovenstaaende Exempel paa denne Maade, saa blev

Karakteren: 5. 2 = 10 — 2 = 8: 3= 23 +7 = 93: 2

— 4k, d. e. omtrent een Grad og 1½ Points mere end til¬

forn. Et andet Exempel: sæt at Karaktererne vare resp. 7,

7 og 2, da kom der efter den første Beregningsmaade ud:

54, efter den anden 6½, atter henved een Grad høiere i det

sidste Tilfælde og omtrent eet Point mere ved Sammen¬

lægning.

Ligeledes maa den egentlige Gymnastik ansees for vig¬

tigere for Skolelæreren end Svømningen: den turde fortjene

at vurderes dobbelt saa høit. Fik altsaa en Examinand f. Ex.

„udm. g. (9) for Gymnastik og „t. g.2“ (1) for Svømning,

da vilde han, naar Fagene gjaldt eens, faae „godt“ eller 5;

men efter dette Forslag „m. g2“ eller 63.

Noget vanskeligere er det at fælde en billig Dom om

den musikalske Færdighed. Det er i Reglen Fiolin= og Orgel¬

spil, hvorom det gjælder. Skolen har intet Brug for Orgel¬

spillet, de fleste Kirker endnu ikke heller; det overlades da

fornemmelig til Eleverne selv, om de ville tage Deel i Under¬

viisningen i Orgelspil: Faget er forsaavidt hvad man i

Skolesproget kalder fakultativt. Da det desuden paa Dimis¬
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sionsattesten særlig bemærkes, om og hvorledes Dimittenden

spiller Orgel: saa kan det vel overhovedet forsvares, at Karak¬

teren i Rubriken „Musik“ kun gives for Fiolinspil, med til¬

svarende Værdi ved- Hovedkarakterens Bestemmelse. Den, der

med musikalsk Anlæg alligevel kun gjør ringe Fremgang i

Fiolinspil, har da alene sin egen Efterladenhed at beklage

sig over; det synes ogsaa at være i sin gode Orden, at en

vis Strænghed i denne Henseende bliver en Advarsel imod

Forsommelighed ved et Fag, der er af Vigtighed for Skolen.

Noget anderledes synes Dommen billigviis at burde blive

angaaende Saadanne, som ganske mangle musikalsk Anlæg,

og som følgelig ikke ville blive istand til at spille reent og

godt paa Fiolin, om de end gjøre sig nok saa megen Umage

derfor. Sæt nu, at een eller anden musikalsk ubegavet Elev,

understøttet af en nogenlunde sikker Taktfølelse, ved Flid og

Anstrængelse gjør ordentlig Fremgang i Orgelspil; saa synes

det billigt, at dette kommer ham noget tilgode ved Karakteer¬

bestemmelsen; og man kan jo heller ikke med Sandhed give

den 0 i Rubriken „Musik,“ som f. Ex. spiller meget godt Orgel;

hans musikalske Indsigts Forøgelse er desuden en nødvendig

Forudsætning ved, samt Følge af Orgeløvelserne; og ved et

reent stemt Klaveer kan han dog ogsaa i nogen Grad veilede

Børnenes Sangøvelser i Skolen. Det forekommer mig da

billigt, at Orgelspilskarakteren i saa Fald kom i Betragtning,

saaledes, at den halveredes naar den var ene, eller at den

eventuelle Fiolinspilskarakteer lagdes dertil og Summen divi¬

deredes med 2. „Godt“ for Orgelspil uden Fiolinspil vilde

saa give „t. g.“ til Musikkarakteer, „m. g. for Orgel= og

„t. g.“ for Fiolinspil vilde give „godt.“
Et beslægtet Sporgsmaal er dette: naar der aflægges

baade en mundtlig og en skriftlig Prøve i visse Fag, skulle

saa begge være af eens Gyldighed, eller hvis ikke, hvilken

skal da have Overvægten og i hvilken Grad? Man kunde

mene, at den skriftlige Prøve burde være den overveiende,

da den kunde antages at afgive den sikreste Maalestok for
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Bedømmelsen af Examinandens Modenhed og at være et

paalideligere Middel til at fælde en sikker Dom end det flyg¬

tige Ord, der desuden deelviis let kan overhøres. Men denne

Mening kan næppe holde Stik. Man er berettiget til at

antage, at Censorerne ere tilstede med fuld Opmærksomhed;

og da de desuden ere flere om Budet saa er det ikke at

antage, at de alle skulde overhøre væsentlige Punkter. Der¬

imod er det meget vanskeligt, f. Ex. ved Regneopgavers

skriftlige Løsning, at forebygge al ulovlig Hjælps Ydelse og
alle utilladelige Hjælpemidlers Anvendelse, som Enhver veed,

der bar nogen Erfaring i saa Henseende. Ved skriftlige

Opgavers Løsning overhovedet har Examinanden Tid til at

grunde og pønse og besinde sig; og har han nu lidt Omløb

i Hovedet, saa kan han uden sønderlig grundig Forberedelse

endda komme ret taalelig fra det; ved den mundtlige Prøve

gjælder det derimod om at have Tingene paa rede Haand,

og Ukyndigheden, men ogsaa den omhyggelige Forberedelse

træde tydeligere og sikrere frem for Bedømmelsen. I alt

Fald maa den mundtlige Fremstilling med dens Form og

Farve ansees for et nlige vigtigere Middel til at bedømme

den vordende Lærer end den skriftlige — man tænke sig en

skriftlig Prøve i Katekisation: — og at den dygtigste Stilist

ogsaa skulde som saadan være den dygtigste, livligste og om¬
hyggeligste Lærer, stemmer i det Mindste ikke overeens med

mine Erfaringer. Jeg vilde da foreslaae (saa temmelig i

Overeensstemmelse med „Udkast til en Læreplan o. s. v.*), at

Forholdet imellem den mundtlige og skriftlige Prøve over¬

hovedet blev at regne som 2 imod 1 (omfattede den kun en

speciel Deel af et Fag, f. Ex. Bibelkundskab, burde dette For¬

hold fastholdes inden denne Deels egne Grændser, og Resul¬

tatet dernæst træde op til Jævnstilling med den øvrige Deel

af Faget). Havde saaledes en Examinand 9 for den ene

Prøve og 5 for den anden, da blev Middeltallet efter sæd¬

vanlig Beregningsmaade 7, men efter dette Forslag enten

73 eller, om der var faldet 9 for den skriftlige og 5 for
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den mundtlige Prove, 6½, følgelig omtrent 1 Point mere

eller mindre end ellers.

Man vil maaskee mene, at Saadant er Smaalighed og

Inkonseqvents; men ifølge Beregningsmaaden med Points

kan Hovedkarakteren blive afhængig af slige „Smaaligheder,“

ja en Examinands Bestaaen eller Ikkebestaaen kan komme til
at beroe derpaa; og hvad Bebreidelsen for Inkonseqvents

angaaer, da kan man rolig finde sig deri, naar kun en billigere

Bedømmelse kan erhverves for denne Priis.

§ 6.

„Den, der ved Afgangsproven kun har erholdt Karakteren

„ei uduelig,“ kan ikke strax ansættes som fast Skolelærer,

men han maa forinden have tjent enten som Hjælpelærer

Bi= eller Omgangslærer i det Mindste i 2 Aar samt derhos

efter denne Tids Forløb godtgjøre, at han har anvendt den

til at udvide sine Kundskaber og sin praktiske Duelighed i

Lærerfaget. Det paaligger til den Ende vedkommende Skole¬

direktion at føre nøiagtigt Tilsyn med og anstille nøiagtig

Undersøgelse om hans Flid og Duelighed i Embedsførelsen,

og, saafremt Kaldsretten til det Skolelærerembede, hvori han

efter den foreskrevne Tids Udløb attraaer at erholde fast

Ansættelse, tilkommer Andre end Skoledirektionen, kan han

ikke kaldes, med mindre han forskaffer sig Skoledirektionens

Vidnesbyrd om, at han dertil har viist sig skikket

„Den Allerhøieste Resolution af 2den April 1841 be¬
kjendtgjort ved Kancelli=Plakat af 10de April s. A., er op¬

hævet; dog skal Ministeriet for Kirke= og Underviisnings¬

væsenet være bemyndiget til i et Tidsrum af 4 Aar at træffe

saadanne Forandringer i de ved denne Vor Allerhøieste

Resolution gjorte Bestemmelser, som billigt Hensyn til hvad

hidtil har været anordnet maatte gjore ønskelig.“
De tidligere Indskrænkninger formedelst ringere Karak¬

terer vare for store og tildeels modsigende. At den, der

kunde fortjene Prædikatet „duelig“ til at forestaae Skole¬

lærerembede, alligevel skulde tjene et Par Aar i en under¬
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ordnet Lærerstilling for hertil at opnaae fornøden Duelighed,

er en aabenbar Modsigelse, som da nu er hævet. Derimod

er det i sin Orden, at den, der ei ved Dimissionen kan for¬

tjene dette Prædikat, maa ved fortsat Flid og Øvelse godt¬

gjøre sin Adkomst dertil; og 2 Aar kunne vel i det Hele

ansees for en passende Prøvetid, medens de 4, som for vare

foreskrevne, vare for mange. Men det er vanskeligt, for ikke

at sige umuligt, ved et saadant Lovbud der maa fastsætte

en bestemt Grændse, at undgaae Ubillighed. Udtrykket „Hjælpe¬

lærer, Bi= eller Omgangslærer“ er laant fra forannævnte

Plakat, og foranlediger et Par Bemærkninger til nøiere

Overveielse. „Bilærer“ er egentlig den, der er ansat ved en

saakaldet Biskole; men dersom Læreren ved den tilsvarende

Hovedskole ikke har eller, f. Ex. ifølge en meget afsondret
Beliggenhed kan have Tilsyn med eller Ansvar for Under¬

viisningen i Biskolen; saa er jo Læreren ved samme selv¬

stændig Lærer i det Væsentlige ligesaa fuldt som den ved

Hovedskolen ansatte Lærer; og da Underviisningen der som

iher er af samme Art og Omfang: saa udfordres der

Grunden ogsaa samme Duelighed hos Læreren. Saaledes

forholder det sig ogsaa ved Omgangsskolehold, hvor en anden,

overordnet Lærers Tilsyn og Ansvar endnu mindre kan an¬

tages at ville finde Sted. Bi= og Omgangslæreren har vel

i Reglen færre Børn ad Gangen at undervise; men dette er

tilfældigt og i alt Fald af underordnet Betydning. Det er

saaledes mere grundet i en tilfældig Mangel paa de fornodne

Midler til at bekoste en dygtig Underviisning end i Sagens

egen Natur, at lidet duelige Lærere ere henviste til saadanne

Skoler som endog ofte maae tage til Takke med uexamine¬

rede Lærere. Naar Andenlærere, navnlig ved Landsbyskoler

ogsaa indbefattes under Kategorien Bilærere, da kan dette

kun forsaavidt være i sin gode Orden, som vedkommende

Førstelærere bære Ansvaret for og følgelig maae føre Tilsynet

med Underviisningen i det Hele. Men da Andenlærere jo

dog ansees som fast ansatte Lærere, med deraf følgende
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Andeel i Skolepengene, Fritagelse for Krigstjeneste o. s. v.;

saa ere de derved stemplede som selvstændige „faste Skole¬

lærere;“ hvoraf da synes at maatte følge, at „ei uduelige“

Dimissi ikke kunne have Adkomst til saadanne Pladser for

deri at udtjene deres Prøvetid. Jeg veed dog ikke, om man

burde ønske udtrykkelig udelukkende Bestemmelser for dette

Tilfælde. Da disse Pladser i Reglen indbringe mindre end

Hjælpelærerpladser, saa er det ofte vanskeligt at faae dem

besatte, og man nødes da ikke sjælden til at antage mindre

duelige Lærere dertil for at undgaae det, som værre er: at

Pladserne maatte staae ledige. Man kunde jo fastsætte, at

unge „ei uduelige“ Seminarister maatte ansættes i saadanne

Poster, naar ingen duelige vare at erholde; at de saa nøde

samme Begunstigelser som andre Andenlærere og aftjente i

samme Poster deres Provetid men maatte finde sig i, at

Førstelærerne, ældre, dueligere og mere erfarne, som de maatte

antages at være, havde den ordnende, ledende og kontrolle¬

rende Magt og Myndighed, hvad der vel i de fleste Tilfælde

vilde give sig af sig selv. — Hvad endelig Hjælpelærere

angaaer, da er Sagen ogsaa mislig nok. Ofte maae saa¬

danne ansættes „paa eget An= og Tilsvar;“ og i Alminde¬

lighed antages Hjælpelærer først da, naar den ældre Lærer

enten savner Evne eller Villie til at antage sig Underviis¬

ningen paa nogen frugtbar Maade; og det Hele hviler da i

Hovedsagen i Hjælpelærerens Hænder, selv om ingen ud¬

trykkelig Bestemmelse derom er tagen ved hans Beskikkelse.

Han indtager altsaa dog i Grunden en selvstændig Lærers
Stilling med deraf følgende Ansvar uden Hensyn til, med

hvilket Duelighedens Præg han er stemplet.

Efter min Mening burde da det resp. Lovbud bestemmes

nøiere saaledes: at ingen Seminarist med Karakteer „ei udue¬

lig“ kan strax ansættes, det være sig som Andenlærer eller

Hjælpelærer, som Bi= eller Omgangslærer, uden i en virkelig

underordnet, afhængig Stilling, d. e. uden i Forbindelse med
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og under Afhængighed af en ældre, i alt Fald en dueligere

Lærer.

Et andet Spørgsmaal er dette: om Bestemmelsen af 2

Prøveaar uden alt andet Hensyn netop har truffet det Rette.

Derom endnu et Par Ord til nærmere Overveielse.

Der maa altid klæbe endeel Vilkaarlighed ved slige Tal¬

bestemmelser som Maalestokke for Aandsudvikling og Dannelse;

men ofte kan Vilkaarligheden træde ret paafaldende frem og

i sine Konseqventser lede til aabenbar Ubillighed. Jeg skal

for vort Vedkommende oplyse dette ved et Par Exempler.

En Dimittend kunde f. Ex. have Karakteer „godt“ i alle Fag

paa eet nær: maaskee han af Mangel paa Sanggave eller

formedelst nogen legemlig Svaghed eller Ubeqvemhed kun

kunde faae „t. g.“ for Sang eller Gymnastik; han kunde da

kun opnaae 127 Points, og maatte altsaa nøies med Karak¬

teer „ei udnelig, medens et billigt Hensyn til Omstændig¬

hederne vilde ansee ham for „duelig.“ — Een kunde endog

have „m. g.“ for „praktisk Færdighed“ „godt“ for de øvrige

Fag, men af de nævnte Grunde 0 for Sang, „t. g. for

Musik og Gymnastik; han maatte da billigviis kunne ansees

for „duelig“ til Lærerkaldet; men see, han faaer kun 127

Points og er derved reduceret til Karakteer „ei uduelig“ og

forpligtet til 2 Aars Provetjeneste under specielt Tilsyn!

Omvendt: Een kan tilfældigviis være en udmærket Kalligraf,

en meget god eller endog udmærket Sanger eller Gymnastiker

formedelst særegne Gaver i saa Henseende, men derhos kun

have „t. g. for Underviisningsfærdighed og være „god“ i de

øvrige Fag. Han vilde saa faae 130 Points, altsaa blive

stemplet som „duelig“ til Lærerkaldet, medens et billigt Hensyn

vilde stille ham lavere end de to Foranførte, navnlig den

Sidste.

Min Mening med disse Bemærkninger er nu ingenlunde

den, at Grændserne i det Hele burde fastsættes anderledes,

men kun at motivere et Forslag om en, som det synes, billig
Modifikation. F. Ex., dersom en Examinand havde i det
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Mindste 120 Points, altsaa var kommen over Halvveien

mellem „ei uduelig“ og „duelig“ (109—130), og ikke havde

under „godt“ i noget Hovedfag, da kunde Prøvetiden for¬

kortes til 1 Aar; og dersom en saadan havde „m. g. for

„praktisk Færdighed“ og „godt“ for de øvrige Fag undtagen

for een eller anden teknisk Færdighed formedelst Mangel paa

naturligt Anlæg, og saaledes kun manglede ganske enkelte

Points til Karakteer „duelig“ (see her strax foran); da kunde

Prøvetiden med dens Konseqventser for ham ganske falde bort.

V. Seminariets reglementerede huuslige Orden

og Indretning.

Her er, som allerede bemærket og bekjendt, Internat:
Eleverne have Bolig, Kost, Vask, Varme og Lys samt Syge¬

pleie her paa Stedet. Kun naar en enkelt Elev har sit Hjem

i Seminariets nærmeste Nærhed, bliver det ham paa For¬

langende tilladt at boe hjemme og kun at besøge Læretimerne.

Han har i saa Fald kun at erlægge sine 10 Rdlr. aarlig

som „Kjendelse til Seminariifonden,“ med mindre han som

Søn eller Stedsøn af en Skolelærer er fritagen ogsaa for

denne Afgift. Seminariet har en Oekonom, der besørger

Elevernes Forpleining: Kost, Vask m. v. Den nuværende

Oekonom, Gehl, har tilforn været Seminariets Elev, siden

Skolelærer, senest i Maalov her i Nærheden, hvor hans

Fader ogsaa i sin Tid var Lærer til sin Død; hans Kone er

en Skolelærerdatter fra Ballerup ligeledes nær herved. Begge

kjendte da, af disse, som af andre, Grunde, nøie Seminariets

Indretning og Skolelæreres Vilkaar, og egnede sig allerede

derved vel til denne Post, som de tiltraadte sidstafvigte 1ste

Oktober. Bespiisningsmaaden er bestemt ved følgende

Reglement.

1.

„Oekonomen kan opsige og opsiges paa et halvt Aar.“
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2.

„De reglementerede Spisetider ere: Kl. 7 Morgen og

Aften, Kl. 12 om Middagen og Kl. 5 om Eftermiddagen.

En halv Time efterat Spiisningen er endt Morgen, Middag og

Aften, men et Qvarteer derefter om Eftermiddagen har Ingen

for den Gang Ret til at fordre Spise, uden forsaavidt Op¬

fyldelsen af nogen Pligt, f. Ex. Deeltagelse i Gudstjenesten,

maatte have forhindret Een eller Flere i at være tilstede i

rette Tid.“

3.

„Om Morgenen gives der bart Smørrebrød og en Pægel
kogt Mælk, tilligemed kogt Vand for hvem der maatte onske

dette. Kl. 5 om Eftermiddagen 4 halve Stykker bart Smørre¬

brød samt et passende Qvantum kogt Mælk til en Portion

Theevand. Kl. 7 om Aftenen det fornodne Smørrebrød,

men hvoraf 4 halve Stykker til hver Person maae være

belagte deels med Kjød, deels med Ost. Om Middagen gives
2 Retter simpel, men sund og god Mad, saadan som den

gives i jævne borgerlige Familier. Saasom: om Søndagen

Kjødsuppe og dertil kogt Kjød med Peberrod eller Gemyser,

eller og Grynsuppe og Steg; om Mandagen Grød og salt

eller fersk Fisk; Tirsdag og Torsdag Saltmad, afvexlende:

Hvidkaalsuppe, Kaal eller Ærter, med tilhørende Kjød og

Flesk; om Onsdagen Grynsuppe og Frikadeller, Ragout o. a.

dl.; om Fredagen Mælkemad og Æggespiser: Fleskekage,

Brødkage, Pandekager, Æbleskiver e. a. s.; om Løverdagen

Øllebrød, og dertil f. Ex. salt Sild med opstuvede Kartofler,

Plukkefisk o. s. v. Opstuvede Sager gives overhovedet nu

og da som Tilmad, afvexlende efter Aarstid og Leilighed.

Formedelst Vanskeligheden ved at faae fersk Kjød og Fisk

m. v. til aldeles bestemte Dage, maa der indrømmes nogen

iFrihed i Valget af Retterne; ligesom da ogsaa andre,

almindelige Familier brugelige, men ikke her udtrykkelig

nævnte, Retter maae, efter Omstændighederne, efter billigt

Skjon og Overeenskomst, kunne leilighedsviis ombyttes med
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de her foran anførte. Paa Høitidsdagene: Nyaarsdag, Jule=,

Paaske= og Pintsedagene, Seminariets Stiftelsesdag d. 14de

Marts, Kongens Fødselsdag samt de Dage da her holdes

Afgangsexamen, bor Middagsmaden være af finere Tillavning

end til dagligt Brug. De tre store Høitidsdage gives om

Morgenen Kaffe med tilhørende Fiinbrod f. Ex. Julekage,

istedenfor det Sædvanlige: Mælk og Smørrebrød. Jule=,

Nyaars= samt Mortens=Aften ligesom og om Aftenerne d. 14de

Marts og Kongens Fødselsdag er Beværtningen, tildeels efter

Landsbyskik, noget kostbarere end sædvanlig, og Anretningen

kan f. Ex. bestaae af Steg og Kage og dertil et Par Glas

Punsch eller Viin til hver Elev; derimod maae spirituøse

Drikke, som pleie at bydes og nydes snapseviis, ingensinde

gives. Et Festmaaltid gives samtlige Elever ved Slutningen

af Afgangsexamen.
At Maden i al sin Simpelhed maa være sund, nærende

og i det Hele god samt gives i tilstrækkelig Mængde, uden

at dog Qvantiteten i Almindelighed lader sig nøiagtig be¬

stemme, er i sin Orden. Skulde en enkelt Ret eller nogen

Deel deraf een eller anden Gang være mislykket, saa at

samme ei vel kan nydes, da maa Oekonomen være forpligtet

til, saafremt han ei strax kan erstatte det Mangelfulde ved

Andet og Bedre, at give paalagt Smørrebrød isteden, om

det forlanges.

I Henseende til de Syge, da bør Bespiisningen rette

sig efter Lægens Anordning, og særskilt Vederlag for hvad
dertil medgaaer kan kun da forventes, naar det Anordnede

maatte i nogen betydelig Grad i Priis overstige den sædvan¬

lige Forpleining.

Øl maa aldrig savnes paa Spisestuen; det maa være

sundt, ufordærvet og vel tillavet, og i det Mindste ikke

ringere end det, der i Kjøbenhavn sælges under Navn af

Skibsøl. Ved alle høitidelige Leiligheder bor det være bedre

end til dagligt Brug.“
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4.

„Den fornødne Opvartning paa Spisestuen (men ikke

paa Sygestuen) paaligger det Oekonomen at besørge (helst,

som ogsaa nu er Tilfældet, ved en Mandsperson); men til

at belyse og opvarme Spisestuen leverer Seminariet ham det

fornodne Materiale.

5.

„Saa besørger han ogsaa Seminaristernes Tøi vasket,

grovt som fiint, uldent og linned. Der vaskes een Gang

hver Maaned, og til Besorgelsen af Vasken maa der tilstaaes

ham 8 til 14 Dage hver Gang, alt efter Aarstiden. Bort¬

kommer eller beskadiges noget Stykke Tøi, medens det er

afgivet til Vaskning, da maa han erstatte det efter billigt

Skjøn.“

6.

„Den for nærværende Tid gjældende Betaling er 31 Rdlr.

qvartaliteter for hver Elev, Oekonomen bespiser; dog maa

heri Forhøielse eller Nedsættelse kunne finde Sted dersom

Prisen paa de almindelige Fodemidler i det Hele i nogen

betydelig Grad og med nogen Bestandighed bliver en anden,

end den nu er. Bliver nogen Elev i Løbet af et Qvartal

bortviist, da er Oekonomen berettiget til at nyde fuld Be¬

taling for samme Qvartal. Hvorimod for det Tilfælde, at

Nogen afgaaer ved Døden, Betalingen maa ophøre fra hans

Dødsdag af. Ligesaa bor den midlertidig ophøre for den,

hvem Seminariets Læge formedelst Sygdomstilfælde, der dog
ikke ere af den Beskaffenhed, at de medføre Bortviisning,

maatte tilraade at henlægge paa et Hospital, eller at sende

hjem til Familie, for at Sygdommen der beqvemmere eller

sikrere kunde hæves.“
7.

„Den fastsatte Betaling modtager Oekonomen, ved Forstan¬

deren, i følgende Terminer: den halve Deel af hvert Qvartals Be¬

løb i Qvartalets Begyndelse; Restens tvende Halvdele i Begyndel¬

sen af de to følgende Maaneder, og selv i det ugunstigste Tilfælde
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(naar een eller anden fattig Elev vanskelig kan tilveiebringe

de behørige Betalingsmidler betimelig) Alt, inden Qvartalets

Udløb. Det staaer ham naturligviis iøvrigt frit for at mod¬

tage sit Kontingent umiddelbart af saa mange Elever, som

han maatte ønske det, og da at forenes med dem om Beta¬

lingstiden, imod at Parterne selv indbyrdes overtage Risikoen.

Herhos maa Oekonomen finde sig i, at een eller anden ufor¬

muende, skikkelig Mand i Seminariets Nærhed, hvis Søn er

dets Elev, efter dertil erhvervet Tilladelse bespiser Sønnen

hjemme, og da naturligviis uden at betale Noget til denne

Bestillingsmand.“

8.

„Oekonomen har til Afbenyttelse den Jordlod (cirka

10 Tdr. Land) og Have, de Værelser og Udhuse, den Kjelder

og det Loftsrum, som bestandig have været Oekonomen over¬

ladte til Brug. Ved den aarlige Reparation vil han kunne

vente at faae sin Leilighed efterseet og forbedret, forsaavidt

det eragtes fornødent.
Ligeledes overlades ham til Brug de Kar og Redskaber

i Kjøkken og Kjælder samt paa Spisestuen, som der findes

og tilhøre Seminariet. Han vedligeholder dem selv (dog
med Undtagelse af Kobberkarrenes Fortinning), afleverer dem

ved Fratrædelsen i en Tilstand, der svarer til den, hvori han

modtog dem; hvorhos dog den ved Brugen uundgaaelige

Forslidelse bor tages i billig Betragtning. Der tilstaaes

ham da til Inventariets Vedligeholdelse i forsvarlig Stand

en aarlig Godtgjørelse af 30 Rdlr.“
9.

„Jøvrigt skylder han nærmest Seminariets Forstander

Regnskab for sin Gjerning som Oekonom, og bør modtage,

samt rette sig efter de Raad, Vink og Erindringer denne

(eller i enkelt Fald, hvad navnlig Beværtningen angaaer, In¬

spektøren) maatte finde sig beføiet til at give ham.“
Saavidt Reglementet for Seminariets Oekonom! Det

turde være sjældnere, at der stadig hersker et venligt Forhold
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imellem Oekonomen og Alumnerne ved slige Anstalter. I
Reglen finde smaa Rivninger Sted, idet han synes, at de fordre

for Meget og de at han præsterer efter Omstændigheder for

Lidet. Anderledes er det for Tiden her, idet Oekonomen er

kommen Eleverne imøde med en Velvillie og Forekommenhed,

som de forstaae at vurdere. Saaledes giver han dem om

Morgenen og Eftermiddagen Thee, endskjøndt han kun er

forpligtet til at give en Smule kogt Mælk og kogt Vand.

Kaffe foreskriver Reglementet, som man seer, kun paa de

egentlige Høitidsdage; men vor Oekonom skjenker den for en

meget billig Betaling, Formiddag eller Eftermiddag, som

det ønskes. Ved de af Eleverne selv foranstaltede smaa Fest¬

ligheder besørger han Beværtningen for dem og deres Gjæster

paa den beqvemmeste Maade uden at gjøre sig nogen For¬

deel deraf, o. s. v. Dette har bidraget Sit til at forebygge

den Uskik, at Eleverne søgte slige Nydelser paa andre Steder,

og det paa en baade hvad Tid og Penge angaaer for kostbar

og i det Hele lidet glædelig Maade.

Hvad Samlivet angaaer, da skal jeg ikke her fornye

gamle Strid om, hvorvidt et saadant, som Modstanderneden

deraf gjerne sammenligne med et Kaserneliv, er at foretrække

for Opholdet hos Familier udenfor Seminariet efter Elevernes

eget Valg; saa meget mindre som det egentlig kun er min

Hensigt at fremstille Tilstanden her som den er, ikke at kriti¬

cere eller forsvare den; hver af de to Indretninger har des¬

uden sine Fordele og sine Mangler; af Erfaring kjender jeg

kun Seminariilivet, som det er ordnet her, og kunde da let

fælde en eensidig Dom, dersom jeg vilde indlade mig paa

Enkeltheder. Jeg skal da indskrænke mig til et Par alminde¬

lige Bemærkninger angaaende disse Forhold. Naar Eleverne

boe sammen, under en nogenlunde kraftig og aarvaagen Be¬

styrelse, kunne de naturligviis bedre vænnes til Punktlighed,
til god Skik og Orden, end hvor de udenfor Læretimerne

maae saa temmelig overlades til sig selv; og hersker der et

agtelsesfuldt og velvilligt Forhold imellem Lærere og Elever,

4*
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saa ville nidkjære og agtværdige Lærere kunne virke ligesaa

velgjørende paa Eleverne ved deres daglige Omgang med

dem som ved deres Underviisning, langt mere opdragende

og forædlende end hvor disses spredte Liv frembyder langt

færre gjensidige Berøringspunkter. Fremdeles: har en god

Aand og Tone faaet Indpas imellem de samlevende Elever,

da ville de virke opdragende paa hinanden indbyrdes, og

mange skarpe Kanter afslibes og mangen Raahed i Tale og

Adfærd hos Adskillige formedelst tidligere ugunstige Forhold

trænges tilbage — ikke at tale om det nøiere Kjendskab til
Karakterernes Forskjellighed, som det stadige, tættere Samliv

kan medføre, og som ikke er af ringe Betydning for de vor¬

dende Opdragere. Men det forstaaer sig, at dersom saadanne

gunstige Forhold ikke finde Sted, at f. Ex. Bestyreren er en

svag eller lunefuld Karakteer der vil Eet idag, et Andet

imorgen, der lader sig imponere af Elevernes Masse eller af

deres høirøstede Ordførere o. s. v. o. s. v.; ja da udeblive

rigtignok hine Fordele og Samlivet er mere skadeligt end

gavnligt. At dette medfører endeel Forstyrrelse for de Flittige,

helst om Vinteren, og navnlig naar, som her, en heel Klasse

maa være samlet i eet og samme Værelse i Arbeids= eller

Forberedelsestiden, er en Kjendsgjerning og en næsten uund¬

gaaelig Ulempe. Denne kan nu vistnok langt bedre undgaaes,

hvor Eleverne boe spredte og de Flittige kunne tye sammen;

men saa savnes da rigtignok ogsaa næsten enhver tvingende

Magt, der skulde beherske de Efterladne. Livet i Adspredelsen

vilde imidlertid ubetinget være at foretrække dersom man

kunde gjøre Regning paa, at alle eller dog de fleste Elever

fik Ophold i dannede, sædelige og samvittighedsfulde Fami¬

lier, der i Ordets rette Betydning vilde antage sig de Unge;

men dersom det Modsatte er Tilfældet: Eleverne maae tage

Leiligheden, som den forefalder; tage Ophold hos aldeles

udannede, vel endog alt iblandt hos lidet anstændige og sæde¬

lige Familier; i Huse, hvor man modtager dem ene og alene

for Fordelens Skyld og beregner Alt derefter, saa at Alt
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tilstedes de Unge, hvad der kun kan betales: da kan det

spredte, ukontrollerede Liv blive farligt. — Naar jeg nu i

det Hele maa foretrække Samlivet, som da ogsaa i en given

Egn maa være billigere end Livet i „Seminaristqvartererne

(som vedkommende Boliger nok hist og her kaldes) i samme

Egn: da seer man jo nok, at jeg ingenlunde gjor dette

ubetinget.

Betalingen er, som anført, 124 Rdlr. aarlig for Kost og
Vask; men Betalingens Byrde lettes betydelig ved den Under¬

An¬støttelse, som ydes Eleverne af offentlige Midler.

gaaende Omfanget og Fordelingen af den Understottelse, som

tilflød Eleverne fra Seminariets Oprindelse og til Aaret 1841 kan

jeg henvise til mit lille Skrift: „Historiske Efterretninger...

P. 50 og 51. Hvorledes det siden dette Aar har forholdt sig

hermed, skal jeg kortelig berette (jvnfr. Tidsskrift for Almue¬

skole= og Seminariivæsenet, 15de Aargang S. 185, 86 og

87). Den i bemældte Skrift nævnte Understøttelse fra Sorø

Akademi bortfaldt ifølge kongelig Resolution af 11te April

1849; ligesom ogsaa Overkammerherre Grev Moltke til

Bregentved der i en Række af Aar holdt 4 Elever, meest

Skolelærer= og Bøndersonner fra hans egne Godser, frit her,

for et Par Aar siden har ophørt med denne Understøttelse.

De egentlige, offentlige Fripladser hvormed endog var for¬

bunden en Hjælp til Klæder paa 20 Rdlr. aarlig, bleve til

sin Tid bortgivne af Rentekammeret som det Kollegium, der

bestyrede Domænernes Midler, af hvilke Understøttelsen

udrededes siden af Domænedirektøren og endelig af Kultus¬

ministeriet, Alt efter Indstilling af Forstanderen ledsaget med

Direktionens Betænkning. Da jeg var bleven Anstaltens

Bestyrer, begreb jeg snart, at den ikke ubetydelige Under¬

støttelse kunde fordeles noget hensigtsmæssigere, hvorved Flere

kunde blive hjulpne. „Det traf sig ikke sjælden, at Elever, og

det ikke altid de værdigste, havde Friplads og dertil 20 Rdlr.

aarlig til Klæder under deres hele Ophold her; det traf sig

ogsaa, at af omtrent lige værdige kunde nogle have en saa
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betydelig Hjælp, medens andre fik slet Intet, efterdi Pladserne

vare saa faa i Forhold til Elevantallet — for blot at berøre

dette. Den første Forandring, jeg fik bevirket, var den, at

bemældte Klædepenge, i Alt (for 12 Fripladser) 240 Rdlr.,

bleve adskilte fra Fripladserne og som mindre Stipendier

fordeelte imellem trængende Elever, der ingen Friplads havde

kunnet opnaae; den næste var denne, at Fripladserne i egentlig

Forstand ophørte, og at Beløbet forvandledes til større og
mindre Understøttelser; paa 80, 60, 50 og 40 Rdlr. aarlig.

Jeg følger dernæst ved at koncipere mit Forslag til Hjælpens

aarlige Fordeling følgende Regler: Ingen at indstille til

Gratifikation for deres første Underviisningsaar, da man ikke

endnu kjender af Erfaring deres Trang og relative Værdighed,

og Andres Vidnesbyrd ikke kunne være afgjørende, blandt

Andet fordi de kun kunne tale for den Enkelte, medens en

Sammenligning, støttet til Erfaring, maa vise, hvem der

fortjener Fortrinnet. Dernæst især at anbefale Elever af den

overste Klasse, og navnlig i Forhold til deres relative Vær¬

dighed, derefter de flinkeste i den mellemste Klasse, saavidt

Beløbet strækker til; endelig ikke at anbefale Nogen, som har
klækkelig Understøttelse andensteds fra, eller om hvem det er

vitterligt, at de ikke trænge, eller som formedelst deres mindre

I Aaretgode Opførsel ikke fortjene saadan Gratifikation. —

1852 blev Summen af den aarlige Understøttelse efter dens

daværende Beløb bestemt til 1660 Rdtr. og Udredelsen gik

over fra Domænernes Jordebogskasser til Statskassen, idet
Dispositionen da ogsaa blev nedlagt i Kultusministeriets

Hænder Alt fra Begyndelsen af Finantsaaret 1853. Men

fra Begyndelsen af Underviisningsaaret 1854 blev meer¬
bemældte Understøttelses Beløb formindsket med 500 Rdlr.

(saavidt vides til Fordeel for andre Seminarier), og er da

nu fremdeles 1160 Rdlr.“ — Saaledes kunne da flinke,

trængende Elever gjøre Regning paa en Understøttelse paa

en 130 Rdlr. i det Hele, saa længe som saa staaer.

Det Mynsterske Legat (hidtil to Portioner), der, saavidt vides,
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bestyres af Enkebispinde Mynster, Sjællands Biskop og Provst

Münter, uddeles til tvende Skolelærersønner, som hver faaer

40 Rdlr. om Aaret, til Juni og December Terminer, hver

Gang det Halve.

Samlivet gjor, som man kan tænke, en bestemt, fore¬

skreven Dagsorden for Eleverne nødvendig; en saadan har

ogsaa ved trykte eller skrevne Reglementer været fastsat lige

siden Seminariets første Tider. I min Formands Embeds¬

tid, 1821, bleve de ældre Bestemmelser reviderede, og der

fremkom derved et nyt eller rettere fornyek Reglement, der,

approberet af den daværende Overbestyrelse, det danske Kan¬

celli, har været gjældende siden. At dette nu efter 38 Aars

Forløb kunde trænge til en Revision, vil man finde rimeligt,
saa meget mere naar man betænker, at en deelviis ny Tingenes

Orden har taget sin Begyndelse med Ansættelsen af en In¬

spektør i forrige Aar. Jeg foretog derfor i Begyndelsen af
dette Aar en Revision af Reglementet for dette Semi¬

nariums Elever af 1821, og denne reviderede Udgave

lyder som følger.

§ 1.

„Seminariielevernes nærmeste Foresatte er Seminariets

Forstander og første Lærer; ham have de at lyde og til ham

at henvende sig i ethvert deres Anliggende som Elever paa

Seminariet; ham saavelsom hans Medlærere og navnlig

Inspektøren skulle de stedse vise beskeden Horsømmelighed og

al Agtelse i Ord og Adfærd; med Tillid og Taknemmelighed

bør de modtage samtlige Læreres Raad, Veiledning og Paa¬
mindelser, som de Mænds, der leve og virke for Elevernes

Dannelse til deres vigtige Kald og for deres Fremtids Vel.“

§ 2.

„Man forudsætter, at Enhver, der lader sig antage som

Seminariilærling, er som tænkende Menneske tilstrækkelig

overbeviist om Vigtigheden af det Kald, hvortil han selv i

skjønsom Alder bestemmer sig. Saa bør da ogsaa den Tanke,

at han engang skal have Indflydelse paa mange Menneskers
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tidlige Dannelse til kristelig Kundskab, Tro og Dyd, og der¬

ved paa deres timelige og evige Vel, stedse være levende i

hans Sjæl, og stedse være en Hovedbevæggrund til alle hans

Bestræbelser.“

§ 3.

„Eleven bor udvise utrættelig Flid i Betragtning af, at

de Aar, som forundes ham til hans Underviisning (og religios¬

sædelige Dannelse) paa Seminariet, hastig bortile, og at han

siden i Embedet ikke lettelig vil finde Tid og Leilighed til at

indhente det Forsømte.“

§4.

„Da intet Arbeide har Fremgang uden ved stræng

Ordens Iagttagelse, saa skal Eleven i alle Henseender holde

sig den ved Seminariet indførte Orden efterrettelig, saaledes
som dette Reglement fastsætter, saavelsom hvad der ellers i

enkelte Dele, af Seminariets Forstander fastsættes, og ingen¬

lunde paa egen Haand tillade sig den mindste Afvigelse

derfra.

§ 5.

„Til den daglige Orden hører:
Eleven staaer op til det bestemte Slæt Klokken 6, reder2.

selv sin Seng, saalænge ikke anden Foranstaltning des¬

angaaende er truffen, og bringer sit Tøi i Orden paa

den ham anviste Plads i Sovestuen, førend han forlader

samme. Smudsigt Linned Skotøi, som for Tiden ikke

er i Brug, o. a. dl. anbringes andensteds, navnlig i

Pulterkammeret; Klædningsstykker, forsaavidt de ikke

bruges, gjemmes i de i Sovestuerne anbragte Skabe.

Han indfinder sig til bestemt Tid, reenlig og ordentlig

paaklædt, i Lærestuer, Skolestue, eller hvor hans Forret¬

ninger kalde ham.

I Lærestuerne henlægger han Boger, Papirer, Landkort

og andet Lærevæsenet Uvedkommende paa de dertil be¬

stemte Steder: i Skabe, Skuffer, Rum i Bordene o. dl.,

naar det ikke længere bruges.
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d. Han lader alle uvedkommende Sager blive udenfor Lære¬

og Skolestuerne, saasom: Overklæder, Hatte, Kasketter,

Galoscher, Stokke, Piber, Paraplyer o. s. v.

e.Eleven skal gaae tilsengs om Aftenen imellem Klokken 10

og 11, ikke tage Lys med sig paa Sovestuen, ei heller

om Aftenen hensætte sig med Lys til Arbeide elleri

andet Diemed i noget andet Værelse end der, hvor Plads

er anviist for den Klasse, hvortil han hører.

Tobaksrygning inden Dørre, som helst ganske maattef.

falde bort, maa i alt Fald kun finde Sted paa Spise¬

stuen, og heller ikke der en halv Timestid for Spise¬

tiderne.

Men da det vilde være umuligt, her at opregne ethvert

særskilt Tilfælde, saa maa Eleven i Almindelighed paa det

Nøiagtigste føie sig efter enhver Foranstaltning, som af hans

nærmeste Foresatte, Seminariets Forstander, maatte findes

nødvendig til Ordens Vedligeholdelse ved Seminariet i enhver

Henseende.“

§ 6.

„Samtlige Elever maae beflitte sig paa Reenlighed i

alle Henseender hvormed dog den muligste Simpelhed og

Tarvelighed i Klædedragten kan bestaae og af Pligt bør iagt¬

tages. Til Reenligheden hører: at de ved Vaskning holde

sig frie for alt Slags Smuds og Ureenlighed samt, hvis

Seminariet faaer et Badekammer, alt imellem, efter Lægens

Raad og Anordning, tage et Bad; at de ved at benytte

Lommetorklæder, Spyttebakker og de ved Dørrene anbragte

Skrabere og Maatter undgaae at besudle Værelsernes Gulve;

at de udføre en vis nødvendig Forretning kun paa det dertil

bestemte Sted, ikke f. Ex. umiddelbart op til Bygningen

eller paa anden anstødelig Maade. Fremdeles: at de skifte

Kroplinned mindst een Gang om Ugen og Lagener hver 4de

eller (om Vinteren) 6te Uge, og følgelig ere forsynede med

det fornodne Antal af Skjorter Undertøi, Lagener, Haand¬

klæder o. dl. til Skiftning; at de, dersom de selv børste
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Klæder og Skotøi (Betjenten er villig til at besørge denne
Forretning imod en billig Godtgjørelse af hver), udføre denne

Forretning paa Vaskestuen eller en af Gangene, som det kan

findes passende, men ikke i andre Værelser. Alt Afstikkende

i Paaklædning, der røber forfængelig Modesyge, bør und¬

gaaes.“

§7.

„Deres sædelige Opførsel i Ord og Adfærd, baade paa

Seminariet og udenfor samme, bør i alle Maader være ei

alene upaaklagelig, men exemplarisk, saaledes som det med

Rette kan fordres af dem, der i sin Tid skulle danne Andre

ved Underviisning og foregaae dem med eget gode Exempel.

Som en Følge heraf bør de undgaae ethvert Selskab, enhver

Omgang, enhver Adfærd, der paa nogen Maade kunde vække

ufordeelagtige Tanker om deres Sædelighed. Til Usømme¬

lighed i Tale bor henregnes: Banden, Sværgen, som alle¬

slags usædelige Yttringer; endvidere: Skjældsord, Øgenavne,

skadefro Spot og Haan samt krænkende Drillerier betræffende
Eens Huusfæller hvad enten mundtlig eller skriftlig, saasom

ved Skriverier og Karikaturtegninger paa Vægtavler, ved

Opslag paa Spisestuen o. dl. Til usømmelig Adfærd kan

henføres ikke blot Drik og Spil og anden Usædelighed; men

ogsaa letfærdigt Lefleri med Fruentimmer, Besøg af Smug¬

kroer, hvorhen ingen Fornødenhed kan føre, hvor Egennytten

tilsteder, hvad der kun kan betales, og hvor ingen offentlig

Kontrol lægger Baand paa Tøileslosheden; voldsom Adfærd

imod Kammerater. Ogsaa den letsindige Skulkesyge, som

undertiden kan spores, er af flere Grunde forkastelig, og det

dobbelt hos voxne Mennesker, der snart selv som Lærere og

Opdragere skulle bekjæmpe alle slige Usømmeligheder hos

deres Elever.“

§ 8.

„De maae aldrig uden Nødvendighed være borte fra Semi¬

nariet, ingen Reise foretage uden at mælde deres Reises Hensigt

til Forstanderen og uden at have hans og, for deres Læretimers
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Vedkommende, de øvrige Læreres og navnlig Inspektørens Til¬

ladelse. Ingen Nat maae de være borte fra Seminariet uden

Forstanderens og Inspektørens Vidende og Villie. Gaaer Nogen

undertiden i en Fritime eet eller andet Ærinde til et Sted

i Nærheden, d. v. s. til de nærmest om Seminariet liggende

Gaarde, Huse eller Byer: Jonstrups Vang, Bringe, Maalov,

Ballerup eller Værlose; da mælder han det til Inspektøren,

Omnaar han gaaer bort og naar han kommer tilbage. —

Søndagen skulle Eleverne flittig deeltage i den offentlige Guds¬

dyrkelse og efter Tour tage Deel i at anføre ved Sangen og

udføre andre tilsvarende kirkelige Forretninger samt, om

forlanges, spille Orgel i Kirkeværlose (eller, hvis der bliver

anskaffet Orgel, i Maaløv) Kirke, efter den Orden, som i

denne Henseende bestemmes.“

§ 9.

„I Læretimerne bor de stille og opmærksomt agte paa
det, der foredrages, og undgaae Alt, hvad der kunde for¬

styrre dem selv eller deres Medelever. Deraf folger da ogsaa,

at de ikke uden nodvendig Grund forlade nogen Læretime i
Utide. Ethvert Arbeide, som foresættes dem f. Ex. Udar¬

beidelse af Stiil, Dispositioner o. dl., enhver Øvelse, som

ved Seminariet skal foretages, skulle de forrette lige trolig,

med muligste Flid og til bestemt Tid.“

§ 10.

„Ligesaa skulle de ogsaa paa det Nøiagtigste efterkomme

Lærernes Erindringer med Hensyn til Methoden ved Under¬

viisningen i den med Seminariet forbundne Skole, dens

Orden o. s. v.; og til Skolens forskjellige Underviisnings¬

arbeider maae de til sin Tid, ifølge Sagens Natur, især for¬

berede sig med stor Omhyggelighed.“

§ 11.
„Af Inspektøren, som er beskikket til Vedligeholdelse af

god Skik og Orden paa Seminariet, have Eleverne at mod¬

tage de Erindringer, Advarsler og Tilretteviisninger, som

denne ifølge sin Stilling og den ham meddeelte Instrux
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maatte føle sig beføiet til at give, og at rette sig derefter

uden Modsigelse, og paa ingen Maade lægge nogen Hindring
i Veien for hans Opsynsforelse i Embedsmedfør.“

§ 12.

„Hvis nogen Elev skulde troe, med Grund at have

Noget at paaanke enten imod Opsynsmændene eller mod

nogen anden iblandt sine Medelever, da maa han ingenlunde

tage sig selv til Rette; men han har i saadant Fald, saavel¬

som i ethvert andet, hvor han troer sig at have nogen Grund

til Anke, at henvende sig til Inspektøren eller, i betydeligere

Tilfælde, til Forstanderen.“

§ 13.

„Den Mad og Drikke, som gives ved Seminariet, maae

Eleverne hverken laste eller vrage, ei heller maae de forsyne

sig med andensteds kjøbt Mad eller Drikke, eller af Semina¬

riets Oekonom fordre for sig nogen Forandring i den be¬

staaende Orden i denne Henseende. Skulde Noget med Grund

være at erindre mod Beværtningen, da have Eleverne at

mælde Saadant til Inspektøren, som iøvrigt jævnlig vil være

tilstede under Spiisningen; at Forstanderen ikke unddrager

sig fra Mellemkomst og Afgjørelse i Strids og Uvisheds

Tilfælde, er en Selvfølge. Ved Spisebordet og i Spisestuen

bor Enhver iagttage Reenlighed, Sømmelighed og Orden;

til hvilken sidste ogsaa hører dette, at Eleverne ikke bortbære

Mad og Drikke fra Spisestuen enten til sig selv eller til

Andre; hvad der skal bringes til de Syge, besørges ved
Betjenten eller hans Kone.

§ 14.

„Til hvad Skade Seminariets Elever tilføie enten Seming¬

riets Inventarium: Stole, Vinduer, Tallerkener, Duge o. dl.,

eller deres Medelevers Eiendele, eller de dem til Brug be¬

troede Boger o. s. v., bør de være ansvarlige og erstatte

samme efter Taxation af Inspektøren. At skjære i Borde,

Bænke, Kathedre, bemale Vægge, Dørre, Kathedre, Borde
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o. dl., maa ansees for Usommelighed hos voxne Mennesker,

vordende Lærere og Opdragere.“

§ 15.

„Gjentagne Overtrædelser af de i dette Reglement fore¬

skrevne Pligter, eller af hvilke andre Bestemmelser der af

Seminariets Forstander i Overeensstemmelse med dette Regle¬

ment og hans Embeds=Ansvar maatte fastsættes, og endnu

mere Forbrydelser, dem man dog nodig vil tænke sig at

kunne finde Sted hos dem, der have saa god Leilighed til

at danne deres Aand og Hjerte ville have Bortviisning fra

Seminariet til aldeles uundgaaelig Følge. Man haaber der¬

imod at enhver Seminariielev, om end dette Reglement
aldrig var givet, ikke alene selv vil beflitte sig paa en saadan

Vandel, som egner og anstaaer det Menneske, der i Tiden

skal som Skolelærer gavne Ungdommen, ei alene ved Under¬

viisning, men ogsaa ved exemplarisk, kristelig Adfærd, men

at han ogsaa vil gjøre sig en Glæde af at lede og styre sin

yngre eller svagere Medbroder, og at han, af redelig Iver

for Seminariets Ære, vil, uden Skaansel, som her kunde

have de skadeligste Følger, aabenbare med redelig og upartisk

Sandhedskjærlighed hans Forseelse for Seminariets nærmeste

Foresatte naar venskabeligt Raad og Advarsel befandtes

frugtesløse.“

Den ved forrige Aars Begyndelse ansatte Inspektors

Stilling og Forhold til Seminariets Orden, allerede

antydet i det Foregaaende, er endnu fuldstændigere og tyde¬

ligere betegnet ved følgende ham foreskrevne Instrux.

A.

„Han vil som Inspektor ifølge sin Beskikkelse have at

føre Tilsyn med Eleverne udenfor Læretimerne, til Vedlige¬
holdelse af god Skik og Orden. Til den Ende vil han for¬

nemmelig have at iagttage Følgende:
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Paa Lære= og Læsestuerne. Det maa ansees for

hensigtsmæssigt, at han om Morgenen, førend Under¬

viisningen begynder, gaaer igjennem disse Stuer for at

paasee, at Alt der er i Orden: at ikke forskjellige Sager,

saasom Boger, Tavler, Landkort, Aviser o. dl. ligge der

og flyde omkring; at Nodepulte Sang= og Tegne¬

apparater ere anbragte til Opbevaring paa de dertil

bestemte Steder; at Rullegardiner og Uhret ere i Orden,

Vægtavlerne ikke beskrevne med uvedkommende Ting.

samt at ingen ubehørige Sager findes i disse Værelser;

at Kathedre, Borde og Bænke m. v. ere rene; at der,

til sin Tid, er en passende Varmegrad og Værelserne

tilborlig reengjorte og udluftede; kort: at Alt der er i

sømmelig Orden. Men ogsaa til andre Tider, især om

Aftenen, maa det ansees fornodent, at Inspektøren jævnlig

besøger bemældte Stuer for at paasee, at Eleverne op¬

holde sig i de for hver Klasse især bestemte Værelser til

Forberedelse, og ingen Forstyrrelse eller Usommelighed

der finder Sted. Det følger af sig selv, at han i givet

Fald tilholder vedkommende Opsynsmand eller Klasse¬

overste at iagttage, hvad der til god Ordens Vedlige¬

holdelse er dem paalagt.

Paa Skolestuen. Paa det der staaende lille Orgel

maae de spillende Elever have Adgang til at øve sig i

dertil bestemte Timer. Ligeledes er det tilladt de Elever,

som have Skoletour, at opholde sig i denne Stue uden¬

for Skoletiden; kun at de ikke der ryge Tobak eller

foretage andre Underviisningen uvedkommende Ting, ikke

fyre for stærkt i Kakkelovnen, ikke borttage til eget Brug
Skolens Boger eller andre den tilhørende Apparater.

Gribes nogen Elev i Brud paa denne Orden, paamindes

han om, at han i Gjentagelsestilfælde forspilder sin Ret

til saadant extraordinært Ophold paa Skolen. Inspek¬

tøren bor ogsaa her aflægge Besog, om Morgenen som

til andre Tider, for at paasee, at ogsaa i denne Stue
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god Skik og Orden holdes vedlige. Han tager en For¬

tegnelse over Skolens Bøger og Inventarium i det Hele,

og efterseer hver Løverdag Eftermiddag, om noget Stykke

skulde mangle; gjemmer under Laas og Lukke, saavidt

muligt, Psalmeboger, nye Testamenter, samt andre Dele,

som lettest kunde udsættes for at komme bort, naar de

ikke vare saaledes gjemte.

Paa Spisestuen. Inspektøren vil i Reglen indfinde

sig der til de reglementerede Spisetider for at vaage

over, at ogsaa der Sømmelighed og Anstændighed er

herskende samt at Eleverne spise i rette Tid og ikke

komme bagefter, men heller ikke trænge sig ind for
Bordet er dækket og Klokken ringer. Han paaseer der¬

hos, at ingen Elev tager Mad eller Drikke fra Spise¬

stuen, til sig selv eller til Andre (hvad der skal bringes

til syge Elever bringer Seminariets Betjent eller hans

Kone); fremdeles: at ikke Tallerkener, Kopper, Glas o.

dl., som er Seminariets eller Oekonomens Eiendom,

tages bort fra Spisestuen. Er der Noget med Grund

at klage over Beværtningen, over Mangel paa Reenlighed

desangaaende, over Opvartningen, over Vaskning, da

gjør han Oekonomen opmærksom paa Manglerne, at de

snarest muligt kunne blive afhjulpne. Han vaager end¬

videre over, at der ikke ryges Tobak under eller en halv

Timestid for Spiisningen, heller ikke om Aftenen længere

end høist til Klokken 9, med Undtagelse af Løverdag og

Søndag Aftener, da denne Stue, oplyst og opvarmet,

kan være til fri Afbenyttelse til Sengetid (i andre

Værelser er al Tobaksrygning forbudt); endelig: at dette

Værelse holdes reent og ordentligt efter Omstændighederne,

at Eleverne ikke færdes der med bedækt Hoved med

Tøfler paa Fødderne, eller paa anden upassende Maade,

ikke opslaae upassende Bekjendtgjørelser, o. dl.

I Rustkammeret paasees, at de der henhørende Sager,

over hvilke Inspektoren har en Fortegnelse, ere tilstede
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og behørig ordnede, og at Dørren for en Sikkerheds

Skyld aflaases efter hver respektiv Læretime*).

Paa Vaskestuen, hvor Eleverne vaske sig og, tildeels,

børste deres Klæder og Skotøi, paaagtes, at Betjenten

iagttager, hvad der paahviler ham angaaende Vand,

Reengjørelse o. dl., og at ogsaa dette Værelse holdes

saa reent og ordentligt, som det efter Omstændighederne

er muligt.
Paa Sygestuen have Eleverne Intet at bestille uden

i Sygdomstilfælde. Naar saadant indtræffer og nogen

indflyttes der efter Lægens Anordning, da seer Inspek¬

tøren alt imellem ind til de Syge for at fornemme,

hvad de kunne have behov angaaende Pleie, Lægetilsyn og
Lægemidler, samt for at paaagte, at Sygereglementet bliver

overholdt, og gjor behørig Anmældelse til Oekonomen

eller, om fornødent, til Forstanderen, som iøvrigt selv

omhyggelig ogsaa her vil iagttage Tingenes Gang; han

vaager over, at Reenlighed og Orden der finder Sted,

at der, til sin Tid, er den fornødne Varmegrad, at

Luften holdes reen, ingen Tobaksrygning der foretages,

ingen uvedkommende Personer der opholde sig, ingen

uvedkommende Ting der indføres.

Paa Sovestuerne. Inspektoren deler Soveværelse

med Eleverne og paaagter, at de staae op om Morgenen

Kl. 6, at Sengene blive ordentlig redte og Matratserne

vendte, at der skiftes Linned, Lagener m. m. til fore¬

skreven Tid; at enhver Elev bringer sine Sager samme¬

steds i Orden, for han forlader Stuen; ikke lader

smudsigt Linned, ei heller Klæder og Skotoi, som ikke

for Dieblikket bruges, forblive der nordentlig henslængte,

i, under eller ved Sengene, men anbringer det paa sit

Sted, i Pulterkammeret, Skabe, Kasser o. dl., Alt efter

Omstændighederne; at ikke Eleverne der børste deres Sko

*) Dette Tilsyn med Rustkammeret og dets Inventarium gaaer nu over til

den i Juli 1859 ansatte Gymnastiklærer.
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og Støvler, men henvises med denne Forretning til
Vaskestuen, forsaavidt som man ikke vil lade den, imod en

billig Godtgjørelse, udføre ved Betjenten. Han bor

fremdeles ogsaa til andre Tider besøge disse Værelser

for at vaage over, at man ikke der ryger Tobak, ikke

ligger i Sengene udenfor den egentlige Senge= og Sove¬

tid, naar ikke Sygdom noder dertil; at Vinduerne aabnes

til Udluftning; at der her, ligesom i de andre Værelser,

ordentlig feies, afstoves og afvaskes, saaledes og saa

ofte som det er bestemt. Herhos paaseer han, at Ele¬

verne alle gaae tilsengs i rette Tid, Kl. 10 om Sommeren

og Kl. 10½ senest i de Maaneder, da Værelserne op¬

lyses; at Ilden er slukket i Kakkelovnene, Lys og Lamper

slukkede paa Stuerne og Gangene overhovedet Kl. 104,

og paa Sovestuerne i alt Fald inden Kl. 11. Han vil

da tillige vaage over, at ingen Forstyrrelse eller Uorden

paa disse Stuer finder Sted, at ikke to Elever lægge

sig i samme Seng, eller den ene i den andens Seng

eller paa hans Plads, at ikke Fremmede overnatte der

uden under ganske særegne Omstændigheder og efter

særskilt Bevilling af Inspektoren eller Forstanderen.

Det følger dernæst af Stillingen og Sagens Natur, at

Inspektøren jævnlig færdes iblandt Eleverne, ogsaa om Som¬

meren, naar de bevæge sig i det Frie, og at han da, for¬

staaer sig uden Smaalighed og Pedanteri, agter paa deres

Tale og Adfærd, og hvis han deri finder noget Uanstændigt,

Usømmeligt, Usædeligt, da efter Omstændighederne, mildere

eller strængere, paataler det; indfinde de sig paa Værelserne,

navnlig Lære=, Læse= og Skolestuerne i upassende Paaklæd¬

ning, med bedækt Hoved, med Tøfler, og i Læretimerne med

Morgensko eller i Slobrok o. s. v., da undlader han ikke at

vise dem til Orden. Som det da forventes at han i det

Hele af yderste Evne, ved Ord og Exempel, vil bidrage til, at

en god Tone, kristeligt Sind og Skik kan mere og mere vinde

Indgang og Befæstelse iblandt Seminariets Elever.

5
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Det maa endelig ansees for gavnligt, at han holder Bog

over Elevernes Forhold, og navnlig deri optegner enhver

Usømmelighed af nogen Betydenhed, han maatte bemærke hos

dem. Ved Ugens Slutning, f. Ex. Løverdag Eftermiddag

eller Aften, turde det være i sin Orden, at han samles med

Forstanderen, for at de i Forening kunne samtale om hvad

der er passeret i Ugens Løb, samt hvad derefter kunde være

at foranstalte.“
B.

„Som Skolens Lærer vil det være hans Opgave, at

Eleverne ved hans Exempel, Belærelse, Rettelse og Paamin¬

delse faae saa klart et Begreb som muligt om en kristelig

Skolelærers Færd og Forhold i det Hele som Lærer og Op¬

drager for de Smaa, og at de faae den størst mulige Øvelse

i Skolearbeidet i hver Henseende; hvorhos det maa være

den øvede Lærers Skjonsomhed overladt, naar og hvor han

selv bør tage fat — mere i Underviisningsaarets Begyndelse,

mindre senere — og hvorvidt han bør lade Eleverne, som have

Skoletour eller Skoletime, arbeide selv under hans Opsyn.

Ikke mindst bør han beflitte sig paa at haandhæve en for¬

nuftig og kristelig Disciplin paa monsterværdig Maade. At

han efter hver af de begyndende Læreres Præstationer, men

ogsaa naar Ugens Arbeide i Skolen er endt, samtaler med

dem om deres Feil og Fremfærd, er i sin Orden.

Det er iøvrigt en Selvfølge, at Forstanderen, der har

Hovedansvaret for Stiftelsens Virksomhed og Fremme i det

Hele, altid er beredt til at understøtte, raade og hjælpe efter

muligste Evne, naar og saavidt det maatte ansees for¬

nødent.

Summen af alle disse Bemærkninger vil da være: at

det er Inspektørens Pligt at vaage over, at de forskjellige

reglementariske Bestemmelser angaaende Orden, Reenlighed,

Sundhedsforhold m. v., som enten ere eller herefter maatte

blive fastsatte, nøiagtig og punktlig blive tagne til Følge.
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Det er en gammel Skik, at her Aar for Aar udnævnes

4 af de agtværdigste og paalideligste Elever af den øverste

Klasse til Opsynsmænd, en Indretning, som før Inspek¬

tørs Ansættelse var aldeles nødvendig, men som heller ikke

nu er overflødig. Een af dem indsamler Breve til Forsen¬

delse med Posten, modtager og omdeler ankomne Breve og
Aviser, holder Bog og Regnskab derover; en anden omdeler

Lys til Elevernes forskjellige Klasser og Afdelinger, til
Oekonomen for Spisestuens Vedkommende og til Portneren

angaaende Belysning af Gange, Sove= Syge= og Vaske¬

stuer, og holder Kontrol dermed; to andre modtage Elevernes
Tøi til Vaskning og holde Bog derover, ligesom de atter

omdele de vaskede Stykker til deres Eiermænd. Skifteviis,

en Uge ad Gangen, tage de Deel i Inspektionen til Ordens

Vedligeholdelse. I en dertil indrettet Mældningsbog, som

hver Morgen forevises Forständeren, optegne de, hvem der

have Skole= eller Kirketour, hvem der maatte være syge eller

fraværende, samt om noget Usædvanligt, der fortjente Paaagt¬

ning, er forefaldet. De give (i Forening med den Øverste i

hver af de to yngre Klasser) Lærerne Vink, naar Underviis¬

ningen hver Gang skal begynde, ogsaa efter Mellemminuterne

(10 imellem hver to paa hinanden følgende Læretimer),

efterat de i Forveien have sammenkaldt Eleverne; de tilvarsle

deres Medelever, naar det er Tid at staae op og gaae til¬

sengs; naar nogen Elev er bleven syg, underrette de For¬

standeren derom, for at han kan foranstalte det Fornodne,

samt forebringe ham deres Kammeraters Ønsker og Andra¬

gender i hvad der angaaer dem i Almindelighed. I det

Hele gaae de Inspektøren og Forstanderen tilhaande ved at

holde Personerne og Tingene til og i Orden.

Seminariet har som Betjent en gift Mand; han be¬

endskjøndt her ingennævnes endnu sædvanlig „Portner“

Port er med tilsvarende Forretninger;Benævnelsen stammer

7)4
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fra „Blaagaard“ og der havde den sin Betydning. Han

modtager, saver og kløver Seminariets Brænde og fordeler

det omkring paa Værelserne; han forsyner Vaskestuen med

det fornødne Vand, tænder Lys og Lamper paa Sove=, Syge¬

og Vaskestuerne, lægger i Kakkelovnene, besørger samtlige

Lokaler feiede og vaskede efter foreskreven Orden, Inventariet

afbørstet og reengjort (med Undtagelse af Spisestuen og hvad

dertil hører, som Oekonomen holder i Orden); ligeledes brin¬

ger han Mad til de Syge og gaaer dem tilhaande efter

Behov; kun i alvorligere Sygdomstilfælde, naar der skal

vaages eller stadigt Tilsyn er fornødent, leies Andre dertil.

Han besørger fremdeles Elevernes Sengeklæder solede til sin

Tid, mindst et Par Gange om Aaret, aabner Vinduer og

Ventilatorer til Udluftning, navnlig paa Sovestuerne. Han

holder Gaarden, Render og Rendestene rene, og udfører over¬

hovedet saadanne Forretninger, som ellers tilfalde Gaards¬

karle; kort han gaaer tilhaande ved allehaande Smaasysler,

som vedkomme Seminariet; ligesom han da ogsaa, men mod

særskilt Vederlag, besorger Seminariets Post to Gange om

Ugen til og fra Ballerup, en lille halv Miil herfra.

For al saadan Tjeneste har han som Løn og Godtgjø¬

relse: en beskeden lille Bolig her paa Stedet med tilhørende

Kjælder, Brænde= og Svinehuus, en lille Plet Jord til Have;

fremdeles: 6 Læs Tørv og 1 Favn Brænde og i Løn 200 Rd.

(til dette Finantsaars Begyndelse havde han kun 120 Rd.); til

Hjælp ved Reengjørelse udbetales ham nu 5 Rd. qvartaliter. For

at besorge Seminariets Post faaer han for hvert af de to

Vinterqvartaler 4 Rd. og for hvert Qvartal i Sommerhalv¬

aaret 3 eller 4Rd., i Alt for Aaret: 14 til 16 Rd. Lønnens Forø¬

gelse i dette sidste Aar er en naturlig Følge deels af den i

de senere Aar indtrufne betydelige Forhøielse af Prisen paa

allehaande Livsfornodenheder, deels af de større Fordringer,

man nu efter Tidernes Medfør gjor i Henseende til Reen¬

lighed og Reengjørelse m. a. dsl.; hvortil da ogsaa kommer,

at Lokalerne ere blevne flere og større og Arbeidet ved
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at holde dem rene og nette naturligviis forøget i Forhold

dertil.

Men man har været betænkt paa udvidede Foranstalt¬

ninger i denne Retning, og et Forslag desangaaende er ind¬

sendt og forventes i Hovedtingene approberet. Det gaaer

iblandt Andet ud paa: at samtlige Gulve skulle vaskes hver

fjortende Dag, feies hver eller i det Mindste (i tørre Som¬

merdage) hver anden Dag; at Betjenten alene passer samt¬

lige Kakkelovne (hvis ikke Perkins saa meget omtalte og

anpriste Varmeindretning, hvad der dog stærkt tænkes paa,

kan ansees for hensigtsmæssig og blive indført), som ogsaa

Lamperne der nu ville træde istedenfor Belysningen ved

Tællelys; at han besørger samtlige Elevers Senge redte

(Jernsenge med tilhørende Matratser og Tepper ere anskaf¬

fede); at han alene besørger Sygepleien, istedenfor at
Eleverne selv i mindre betydelige Tilfælde have hjulpet til

herved. Dersom nu dette Forslag bliver antaget, da vil ved

det Anførte og andet Mere Arbeidet i den Grad forøges —

især da Elevernes Antal efterhaanden forventes forøget en

40 til 50 pCt. — at een Hjælper eller Hjælperske til vil

bestandig have fuldt op at bestille i visse Tilfælde endogsaa

to. Man har derfor seet sig beføiet til at udvide Forslaget

derhen: at der maae anvendes et Par hundrede Daler mere

end hidtil paa Opvartning og Reengjørelse; man vil næppe

paa dette dyre Levested faae Alt besørget ordentlig udført

med ringere Bekostning.

Lægetilsynet med Eleverne besørges af den nærmest,

nemlig i Ballerup, boende praktiserende Læge, som ogsaa har

Apothek. Han er egentlig forpligtet til at befordre sig selv

hertil een Gang hver Uge i Vinterhalvaaret, og ellers at

besøge de Syge og give Raad, naar forlanges. Han hono¬

redes indtil forrige Aar med 70 Rd. for Aaret; men da

blev paa Grund af Omstændighederne Honoraret forhøiet til
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100 Rd. Da imidlertid Lægens Arbeide rimeligviis vil til¬

tage, siden Elevernes Antal forventes at ville tiltage og det

i betydelig Grad og endnu hyppigere Lægebesøg desuden

kunde ønskes; saa vil en yderligere Forhøielse næppe kunne

undgaaes. Man har troet at burde foreslaae: at Lægen besøger
Seminariet mindst een Gang om Ugen Aaret igjennem med

Undtagelse af Ferietiderne, som da overhovedet saa ofte det

eragtes fornodent, og altid ved egen Befordring; og at

som Følge af alt dette hans Honorar forhøies til 200 Rd.

for Aaret. Medicinregningen er gjerne kun en 30 Rd., lidt
mere og lidt mindre efter Omstændighederne; hvilket er et

ikke ugunstigt Vidnesbyrd om Sundhedstilstanden ved Semi¬

nariet. Det ældre Sygereglement af 1841, konciperet af
Seminariets daværende Læge Hr. Kancelliraad og Distrikts¬

læge Mürer i Lyngby, vil formeentlig bliveafløst af et

inyt, skrevet af Stiftelsens nuværende Læge Hr. Busch

Ballerup og indlemmet i ovennævnte indgivneForslag.

VI. Underviisningsforhold.

Ved Bekjendtgjørelsen af 9de Mai 1857 var tilkjende¬

givet, at der skulde følge nærmere Bestemmelser for hvert
enkelt Seminarium angaaende dets Virksomhed og i Hen¬

hold hertil er nu Følgende foreskrevet for dette Seminariums

Vedkommende.

§ 1.

„Forsaavidt Pladsen tilsteder det, kan der i enhver af

Seminariets Klasser optages indtil 30 Elever.*) Af disse

————

*) Det er sandsynligt, at her ville mælde sig saa Mange til Optagelse, at

Seminariet vilde kunne hver Gang optage 30 som Elever og alligevel

have afviist adskillige aldeles umodne Aspiranter; men det er ikke efter

de hidtil gjorte Erfaringer sandsynligt, at her for det Første — man bør

i denne Henseende haabe paa bedre Tider — ville iblandt Aspiranterne

være 30, der kunne tilfredsstille de tarvelige Fordringer, som bor gjores

ved Adgangsexamen. Men Lokalet vilde heller ikke kunne rumme saa
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30 Pladser forbeholdes i den øverste Klasse alle, og i de to

lavere Klasser 25 for dem, der ville uddanne sig til at være

Skolelærere. Skulle saa stort et Antal Elever ikke kunne

optages i en Klasse, da skal desuagtet 5 Pladser i hver af

de to nederste Klasser staae aabne for dem, der kun ønske at

deeltage i den Underviisning paa Seminariet, der tilsigter

en almindelig Uddannelse.“

§ 2.

„Paa Seminarierne skal indrettes et særligt toaarigt
Kursus i Agerdyrkningskemi Landmaaling og Tydsk eller

Engelsk for de Elever, der ikke ønskede at deeltage i den kun

for vordende Skolelærere beregnede Underviisning, og kan

der paa dette Kursus anvendes indtil 10 Timer om Ugen.

Forstanderen bestemmer for hvilke andre Underviisningsfag

disse Elever bør fritages for at vinde Tid til ovennævnte

Kursus og har han i denne Henseende ikke alene at tage

Hensyn til Elevernes Anlæg, Kundskaber og Færdigheder, men

ogsaa, saavidt Omstændighederne tillade det, til deres egne

Ønsker. Hvert Aar bekjendtgjores af Forstanderen saavel i

den Berlingske Tidende som i det paa Egnen meest udbredte

Lokalblad, at saadanne Elever kunne optages paa Seminariet,

med Angivelse af den Underviisning, hvortil der vil blive

aabnet dem Adgang, samt med øvrig fornoden Oplysning.“

Mange. Her ere indrettede 4 Sovesale: 3 til 20 Senge hver og 1 til
11, hvilket giver 70 Pladser fornden Inspektørens; efter samme Forhold

ere da ogsaa Senge, Skabe og andre Inventariistykker beregnede. Tallet
30 kan alligevel komme til Anvendelse, forsaavidt som her eet og andet
Aar kan indstille sig et forholdsviis for lidet Antal Aspiranter med be¬

hørig Forberedelse, hvorved der næste Gang bliver Plads til Flere, maa¬

skee indtil 30; desuden falde gjerne Enkelte fra i Aarets Løb og navnlig

ved dets Slutning. Da den mellemste Klasse kun kan have 25 Skole¬

lærerelever, saa kan den overste naturligviis heller ikke faae flere, med

mindre det skulde være ved Oversiddere eller formedelst Aspiranter, der strax

kunde indtræde i den overste Klasse, Noget, der hidtil saare sjælden har
fundet Sted.
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§ 3.

„Den skriftlige Prøve aflægges i Religion, Katekisation,

Opdragelses= og Underviisningslære og Regning. Ved den

skriftlige Prove have Eleverne ogsaa at godtgjore deres Fær¬

dighed i Skjønskrift og Tegning samt at udarbeide en dansk

Stiil over et opgivet Æmne. Ved Bestemmelsen af Karak¬

teren for skriftlig Udarbeidelse i Modersmaalet er at tage

Hensyn til Retskrivningen og Stilen i alle de skriftlige id¬

arbeidelser. Som en Folge heraf bortfalde Bestemmelserne i

Reglementet af 10de Februar 1818 § 39. (De lyde saa:

„Til Slutning opsættes, ved Seminaristens Afgang, af

Lærerne adskillige for Seminaristernes Kundskabs Omfang

passende Æmner der ikke i deres Underviisningstid forhen

have været opgivne; af disse udtager han ved Lodkastning

eet eller tvende, af hvilke han, under een af Lærernes spe¬

cielle Opsigt, udarbeider det ene og indfører det i den oven¬

nævnte Stilebog.*)
Ved Fastsættelsen af Karakteren for Skrivning tages ikke

alene Hensyn til Proveskriften, men til Skriften i alle de

skriftlige Udarbeidelser. De ved den skriftlige Prove givne

Karakterer sammenlægges med den Karakteer, der gives ved

den mundtlige Prove for vedkommende Fag, for at bestemme

den endelige Karakteer for samme. I Tvivlstilfælde skal

imidlertid den mundtlige Karakteer altid have Overvægten,

og skal dette navnlig finde Sted ved den praktiske Prove

hvor under ingen Omstændighed den for den skriftlige Kate¬

kisation givne Karakteer kan hæve eller sænke mere end een

Grad Karakteren, der gives for den mundtlige Prøve.“

(Den skriftlige kateketiske Prove kan jeg for mit Ved¬

kommende ikke tillægge nogen sonderlig Betydning. Som

Middel til at bedømme stilistisk Færdighed er den deels over¬

flødig formedelst de flere andre Udarbeidelser, og deels ifølge

Sagens Natur lidet hensigtsmæssig. Som Middel til at

bedømme den unge Lærers Underviisningsfærdighed — og
dette er formeentlig Hovedhensigten dermed — forekommer
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den mig temmelig upaalidelig. Det betyder noget ganske

Andet, naar den unge Lærer maa hente Svaret, hvortil han

skal knytte sit næste Spørgsmaal, hos Børnene, og naar han,

skriftlig, tillemper og giver det selv, naar han oieblikkelig

maa lade Spørgsmaal følge paa Svar og naar han, atter

skriftlig, har al ønskelig Tid til at overveie og betænke sig.

Optræder den unge Kateket keitet og forlegen, stammende og

famlende, uden Frihed og Aandsnærværelse, uden Liv og

Interesse, da maa han kaldes en daarlig Kateket, hvorledes

saa den tilsvarende skriftlige Prøve falder ud. Overhovedet

maa den hele udvortes, umiddelbare Optrædelsesmaade ansees

for at være fuldkommen tilstrækkelig til at bedømme den unge

Lærer som saadan og i den Grad overveiende ved Bedøm¬

melsen, at en skriftlig Prøve ikke bør i nogen Maade være

afgjørende. At en skriftlig Disposition over den foreliggende

Materie derhos kan have sin Berettigelse, er naturligviis ind¬

rømmet).

§4.

„Karaktererne ved den mundtlige Prøve bestemmes af
Læreren, der examinerer, og to Censorer, der vælges af Semi¬

nariedirektionen. Forsaavidt Ministeriet for Kirke= og Under¬

viisningsvæsenet i Henhold til Bekjendtgjørelse af 9de Mai

f. A. § 4 har beskikket en af disse Censorer, indskrænker

Seminariedirektionens Valg sig til den anden. Det Hensyn,
der efter Reglementet af 10de Februar 1818 § 32 b. ved

Karakterens Bestemmelse kunde tages til Udfaldet af de aar¬

lige Examiner m. v., bortfalder fremtidig.“ (Det hedder der: Ved

Bestemmelsen af Karakteren ved Dimissionsexamen „skal der tages

Hensyn saavel paa de Karakterer, Dimittenden forhen har

erholdt ved de aarlige Examiner, som og paa de Vidnesbyrd,

Forstanderen og Lærerne meddele ham for Opførsel og Flid

i den hele Tid, han har nydt Underviisning ved Seminariet.“

Som Censorer udnævnte af Ministeriet have i de sidste Aar

modt: Generalmajor og Direktor for Gymnastiken la Cour,

Professorerne Berggreen og Helsted samt Inspektør Fjord,
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resp. angaaende Gymnastik, Sang og Musik, Tegning og

Skrivning, Mathematik, Regning og Naturvidenskaberne)

„Ved Sporgsmaalenes Bestemmelse ved den mundtlige

Prøve forholdes overensstemmende med Reglementet af 10de

Februar § 35; men det er ikke nødvendigt, at Spørgsmaa¬

lene omfatte Alt, hvad der paa Seminariet er gjennemgaaet.

(I bemeldte § hedder det nemlig, at med Hensyn til Exami¬

nationen i de forskjellige Fag „opætter Læreren deri et Schema,

hvorefter alle de af ham, enten efter trykt Lærebog eller skrift¬

ligt Foredrag gjennemgaaede Sandheder i den af ham fulgte

Orden, ere med vedtegnet Numer inddeelte i saa store Afde¬

linger, at enhver af dem kan give tilstrækkeligt Stof til at

prøve Seminaristens Kundskaber .. *) Ved Sangprøven

bortfalder den ved Reglementet af 10de Februar 1818 § 42

paabudne Prøve paa at synge Basstemme efter Koralen.

Karakteren for Musik bestemmes ene ved Elevens Fiolinspil.“

(Disse Bestemmelser ere berørte her foran S. 29).

„Med Hensyn til den praktiske Prove (jfr. Bekjendtgjørelse

af 9de Mai 1857 § 4 d) iagttages det, at saavidt muligt

intet Underviisningsfag forbigaaes ved Fastsættelse af Opga¬

verne og at disse ogsaa indeholde Spørgsmaal, hvorved

Eleverne faae Leilighed til at lægge for Dagen, at de nøie

kjende den indbyrdes Underviisning“. (Denne Læremaade,

saaledes som den er ordnet og anordnet ved den bekjendte

Methodelære med tilhørende Schemata, er i mine Tanker et

saa ufuldkomment Middel til Borns virkelige Forfremmelse,

at den næppe i og for sig fortjente at befæstes ved ny Ind¬

skjærpelse; men da den, som man let kan tænke sig, endnu

bruges i mange Skoler, saa kan det forsaa vidt være nød¬

vendigt, at de tiltrædende unge Lærere ere bekjendte dermed).

„Derimod godtgjøres under denne Prøve ikke Elevernes Dyg¬

tighed til at forestaae den gymnastiske Underviisning, da

saadant henhører til Proven i Gymnastik.“ (Ifr. Regle¬

mentet af 10de Febr. 1818 § 45, hvori Prøve=Maaden

i dette Fag er foreskreven.)
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§ 5.

begynder ved Jonstrup Semina¬„Den mundtlige Prøve

Juni Maaned. Den i Regle¬rium den 4de Mandag i

mentet af 10de Febr. 1818 § 32 a paabudne Prøve afhol¬

des umiddelbart efter Afgangsprøven. Forstanderen er beret¬

tiget til at underkaste de Elever en særlig Prove, med Hen¬

syn til hvem han anseer det for tvivlsomt, om de bor stedes

til Afgangsprøven.“
Jeg havde ønsket og foreslaaet, at Afgangsexamen her

kunde være bleven forlagt til henimod Slutningen af Juli

Maaned, især til Beqvemhed for dem, som Aar for Aar op¬

tages. De maae nu først gjøre Reisen hertil for Adgangs¬

prøvens Skyld dernæst indfinde sig her i Begyndelsen af

Juli Maaned, og saa efter en 4 Ugers Underviisning faae

de Sommerferie hvilken de Fleste benytte til Besøg og

Ophold i Hjemmet; saa meget mere ubeleiligt som nu Alle

skulle indfinde sig personlig her paa Stedet til Adgangsprøve,

og Seminariet faaer endeel Elever fra fjernere Egne f. Ex.

Bornholm, Lolland=Falster ja enkelte endog fra Monarkiets

endnu længere fraliggende Dele. Disse Elever kunde ved

den attraaede Forlæggelse undgaaet een af bemældte Reiser, om

ikke to, og Seminariet undgaaet den Ubeqvemhed, efter een

Maaneds Underviisning at maatte give een Maaneds Ferie.

Denne Forandring kunde sluttet sig til adskillige andre For¬

andringer og nye Indretninger, og her kunde iaar været

en særegen Foranledning dertil, da vi formedelst Bygnings¬

forandringer nodtes til at udstrække sidste Sommerferie til

2 Maaneder: den Maaned, som derved gik tabt for Under¬

viisningen, kunde saa atter bleven vunden. Men der kunde

af følgende Grunde ikke tages Hensyn til et saadant Forslag.

En af Seminariets Direktører, nemlig Biskoppen, er netop
til den paatænkte Tid paa Visitats; denne fører Visitator

som oftest længere bort fra disse Egne, og det vilde være

ham til Uleilighed, om han for at kunne overvære vor Exa¬

men et Par Dages Tid skulde afbryde sit Arbeide og derhos



76

gjøre en maaskee længere Reise hid og did. Men desuden,

det er for en stor Deel de samme Mænd der ere Censorer

ved de forskjellige Seminarier, og disse ligge, som bekjendt,

temmelig langt fra hinanden; der vil altsaa maatte beregnes

mindst en Maaned imellem Aarets første og sidste Semina¬

riiexamen, denne kan da naturligviis ikke ved alle Seminarier

slutte sig til Hundedagsferien; og det vilde faae Udseende af

Vilkaarlighed om man gjorde Brud paa den hidtil fulgte

Orden i Henseende til Examens Afholdelse: Jonstrup, Skaa¬

rup o. s. fr. efter et enkelt Seminariums Ønske og Be¬

qvemhed.

Angaaende den saakaldte aarlige Examen, da foreskriver

meerbemældte Reglement (§ 32), at der „ved ethvert Semina¬

rium skal holdes 2de Examina: a) en aarlig, hvilken bliver

at foretage paa den Maade, som er bestemt i §§ 35 til 48,

begge iberegnede, og afholdes i de i § 33 anførte Fag, som

enten med samtlige Seminarister eller enkelte Klasser ifølge

de forskjellige lokale Indretninger (§ 27, som antyder For¬

skjellighed med Hensyn til Anordning af Timerne og Under¬

viisningsgjenstandenes Fordeling efter Seminariernes For¬

skjellighed) ere fuldstændigen foredragne og tilendebragte.

b) En endelig Afgangsexamen, der skal holdes i Direktorernes

personlige Overværelse, hvori Dimittenden enten (atter?) prø¬

ves i alle de i § 33 anforte Fag .. * Disse Bestemmelser

bleve af min Formand opfattede og anvendte saaledes; her

blev af Lærerne selv, der censurerede hos hinanden indbyrdes,

afholdt en vidtløftig Examen, der varede Uger igjennem, og

de givne Karakterer bleve indtegnede i Examensprotokollen i

vedkommende Rubriker; men ved Siden af disse saaledes ud¬

fyldte Rubriker vare andre til Censorers Afbenyttelse i givet
Fald. Thi kort efter Fuldendelsen af denne Examination

blev her i een eller to Dage afholdt en kort, gjentagen

Examen med Dimittenderne i Overværelse af to eller flere

af Kancelliherrerne i Forbindelse med andre Censorer, meest

Geistlige fra Kjøbenhavn. Det var dog sjældnere, at denne
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Gjentagelse ledte til noget nyt Resultat, og da navnlig meest

til en Forhøielse af de af Lærerne givne Karakterer. Denne

Fremgangsmaade fandt jeg meget tidsspildende og i flere

Dele uhensigtsmæssig, og fik den derfor forandret saaledes:

at Afgangsproven kun holdes een Gang, navnlig i Censo¬

rers Overværelse, to hos hver examinerende og i Censuren
deeltagende Lærer, men uden at Lærerne censurere hos hin¬

anden; at den skriftlige Examen blev endeel udvidet; at en

„aarlig“ Examen blev afholdt af Lærerne selv med de to

lavere Klasser, enten umiddelbart før eller strax efter Afgangs¬

examen; endelig at der ligeledes af Lærerne ene hver for sig
blev afholdt en Halvaarsexamen med samtlige Klasser og
Elever: og en saadan Anordning lader sig ogsaa, om jeg

ikke feiler, forene med hvad nu er foreskrevet.

§ 6.

Klasse foretages den ende¬„Ved Oprykningen i overste

lige Prove i Geografi, Historie, Naturhistorie, Naturlære og

Mathematik.

Denne Bestemmelse træder først i Kraft 1861, med min¬

dre Seminariidirektionen maatte finde, at der ikke er Noget

til Hinder for, at den tidligere kommer til Anvendelse.“ (Om

den her berørte Deling af Examen har jeg havt Leilighed

til at ytre min Mening her foran S. 31—33.)

I Henhold til de gjældende Bestemmelser skal Forstan¬

deren for hvert Seminarium indsende Udkast til en Læse¬

plan for samme; og naar et saadant, revideret af Direk¬

tionen, er approberet af Ministeriet, bliver det Regel for

Underviisningens Anordning i de paafølgende 3 Aar, efter

hvis Forløb Planen atter bliver at revidere og approbere

paa samme Maade. Efter særlig Opfordring har jeg da

udbedet mig mine Medlæreres Betænkning i denne Henseende

skriftlig, hver for sine Fags Vedkommende; og med stadigt

Hensyn saavel hertil som til de Grundtræk for Underviis¬
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der indeholdes i et Udkast til enningen og dens Anordning,

Læreplan, som Ministeriet havde ladet mig tilstille, har jeg

udarbeidet en Læseplan for dette Seminarium, der har faaet

behørig Approbation. Jeg meddeler den her tilligemed dens

Motiver, tildeels udtalte med vedkommende Læreres egne Ord

Religion.

Nederste Klasse 4 ugentlige Timer. I 1 Time gjennem¬

nemgaaes Læren „om Gud, hans Væsen og Egen¬

skaber samt hans Gjerninger“ (efter Balles Lærebog 1ste

og 2det Kapitel). I 3 Timer behandles den hele Bibel¬

historie (efter Herslebs ved Lind reviderede Lærebog).

Mellemste Klasse 4 Timer. I de 3 gjennemgaaes Læren

om Synden, om Frelsen ved Kristus, om Saliggjø¬

relsens Orden samt om Kjærlighed som Lovens Op¬

fyldelse (3die til 6te Kapitel hos Balle). I 1 Time

meddeles en kort Indledning til den hellige Skrift i

Almindelighed og dens enkelte Dele i Særdeleshed og

forklares et af de tre første Evangelier indtil Lidelses¬

historien.

Øverste Klasse 7 Timer. I det første Halvaar gjennem¬

gaaes i 2 ugentlige Timer Læren om Naademidlerne

og de sidste Ting (7de og 8de Kapitel hos Balle), samt

foretages praktisk Analyse af Lærebøgerne, navnlig
Balslevs Forklaring. 5 Timer anvendes til Bibelfor¬

klaring: 1ste Mosebog, 20 af Davids Psalmer, 2 af

de smaa Profeter og „Apostlernes Gjerninger.“ I
det andet Halvaar forklares i 2 Timer Johannis Evan¬

gelium (med Lidelseshistorien efter samtlige Evange¬

lier) og Galater= (eller Romer=) Brevet; de øvrige

5 Timer anvendes til Repetition af de væsentligste

og vanskeligste Partier af Troeslæren og Bibelhistorien,

i fri, sammenhængende Udtalelse, og hvorved der læg¬

ges fortrinlig Vægt paa Foredraget.

Et Par Anmærkninger om denne Anordning og For¬
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deling! I Ministeriets forannævnte Udkast er antydet, at i

den yngste Klasse skal Bibelhistorien behandles som Grund¬

vold for den følgende Udvikling af Troes= og Pligtlæren;

men Meningen kan næppe være den, at alle 4 Religions¬

timer i samme Klasse skulle anvendes alene dertil. Fore¬

draget over de almindelige religiose Sandheder (1ste og 2det

K. hos Balle) vil formeentlig have det fornødne bibelhistoriske

Grundlag deels i den Kundskab som Eleverne medbringe,

deels i den, de snart erholde i de 3 bibelhistoriske Timer;

formegen Eensformighed er ikke god. Forsaavidt som her maatte

være Realelever, der, som naturligt, tage Deel i Religionsunder¬

viisningen og ønske et fuldstændigt Kursus ville de, i det

Høieste 5 i Antal, kunne høre Foredraget over Lærebogens

7de og 8de Kapitel i de dertil fornødne Timer i Forbindelse

med vedkommende Klasse. Naar jeg ogsaa fremdeles vil

knytte mit Foredrag over Troes= og Pligtlæren til Balles

Lærebog (og min Forklaring derover), da har dette fornem¬

melig sin Grund deri, at den bør nøie kjendes af Eleverne,

saasom den endnu paa mange Steder er i Brug og sand¬

synligviis længe vil blive det, og at den, alle sine Mangler

uagtet, dog i det Hele er af rigere, fuldstændigere Indhold,

og forsaavidt et mere tjenligt Grundlag i denne Henseende,

end Balslevs; thi at Foredraget over Religionslæren slutter

sig til en af de autoriserede Lærebøger, er, synes mig, i sin

gode, naturlige Orden.

Jeg har i det sidst forløbne Aar lagt L. C. Müllers Bibel¬

historie til Grund ved Underviisningen i dette Fag; men den

er dog, sine flere gode Sider uagtet, mere en Læse= end

en Lærebog, og de mange, tildeels udførlige og ordrette

Uddrag af Skriften tilegnes sjælden af Eleverne og vanskelig¬

gjore forsaavidt Tilegnelsen af det egentlig Historiske; den ud¬

trykkelige Bestemmelse i Udkastet, at de bibelske Fortællinger

skulle, saavidt muligt, læses i Skriften selv, gjor desuden en

Lærebog af dennes Beskaffenhed og Omfang overflødig: jeg

tænker da under disse Omstændigheder at vende tilbage til
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Herslebs. At det bibelhistoriske Kursus tilendebringes i det

første Aar, er, saavidt jeg skjonner overeensstemmende med
Udkastet, som ogsaa med Sagens Natur. Stoffet opfriskes

desuden og faaer mangfoldig nyt Lys ved Bibelforklaringer,

samt ved Præparation til Skoleunderviisningen og ved Re¬

petition det sidste Halvaar.

Jeg maa ansee det for hensigtmæssigt at meddele en

Indledning til Bibelen og begynde Bibelforklaringen allerede

i mellemste Klasse, deels fordi Stoffet ellers vilde blive for

omfattende og overvældende for den øverste Klasse, deels og¬

saa for at befæste og deelviis udvide og opfriske den Indsigt,

som er vunden i de bibelhistoriske Timer. Men desuden:

hvis Realeleverne, som ret og rimeligt kan være, tage Deel i
Religionsunderviisningen, da bor de ogsaa gjøres bekjendte

med eet eller andet Hovedstykke af Skriften, saasom Matthæi

eller Lucæ Evangelium. Det er i sin Orden, at man ved at

gjøre et Udvalg af Davids Psalmer tager tilbørligt Hensyn
til de messianske Psalmer og Poenitentspsalmerne, som over¬

hovedet til dem, der oftest eiteres og anvendes i Religions¬

læren; af de smaa Profeter turde Joel og Mika, Haggai og

Malakias især fortjene at komme i Betragtning for vort Ved¬

kommende. Naar jeg har foreslaaet at anvende et Par ugent¬

lige Timer ogsaa i det sidste Halvaar, som efter Udkastet ellers

er bestemt til Repetition, til Bibelforklaring, da har dette sin

Grund i Frygt for, at man ellers ikke selv ved fornøden

Korthed i Forklaringen, skal blive færdig med de temmelig

mange og omfattende Partier af begge Testamenter, som

skulle forklares: mindst en 60 Kapitler, samt 20 Psalmer af

g. T. og over 80 Kapitler af n. T. Udkastet vil, at 20 af

de vanskeligste og meest kjærnefulde Psalmer i den nye Psalme¬

bog skulle forklares for Seminariernes Elever; og dette kan

have sin Nytte saavel for deres egen som for Skolens Skyld,

hvor Psalmelæsning og Psalmeforklaring paa ingen Maade

bør undlades. De bør vælges af Psalmebogens forskjellige

Hovedafdelinger, men ogsaa med Hensyn til de forskjellige
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Hovedpartier af Religionslæren, der forklares i Forbindelse

med de tilsvarende Afsnit af samme.

„Katekisation.

Øverste Klasse: 6 ugentlige Timer. 4 Timer til Be¬

handling af religiøse Materier: Katekismen, Balslevs

Forklaring og alt imellem Balles Lærebog, bibelske

og andre Fortællinger af religios=moralsk Indhold,

samt, leilighedsviis, Psalmer og Evangeliitexter. 1 Time

til Sprogøvelser med Skolens overste Klasse og 1 Time

deels til historisk=geografiske Øvelser, hæftede til ved¬

kommende Afsnit i Læsebogen, med samme Klasse,

deels til forberedende, saakaldte Anskuelsesøvelser med

den nederste Skoleklasse.“

Hertil et Par Bemærkninger. Samtlige kateketiske

Øvelser ere tillige Underviisning for de tilsvarende Klasser

og Afdelinger af Skolens Elever. Den ledende Seminarii¬

lærer drager ved sin Anordning og Indgriben til rette Tid

Omsorg for, at Børnene faae den beregnede Belærelse hver

Gang. At rive en lille Afdeling ud af en Klasse i visse

Timer for at experimentere med dem, er i Grunden en For¬

syndelse imod disse Børn; og ofte ere Klasserne i vor Skole,

navnlig om Sommeren, saa smaa, at en Deling i Partier

næppe er mulig. Der er desuden noget ganske anderledes

Vækkende og Øvende for den vordende Skolelærer i at disci¬

plinere og undervise en heel Klasse med dens mange for¬

skjellige Elementer og holde dem alle i Aande, end at syssel¬

sætte nogle faa Børn: om Besparelsen derved af Lærerkræfter

skal jeg ikke engang tale.
De 2 af bemældte kateketiske Timer anvendes til Be¬

handling af Luthers lille Katekismus med Skolens yngste

Klasse. Jeg knytter til Katekismens enkelte Materier bibelske

Fortællinger, som og andre Smaafortællinger af passende

Omfang og tilsvarende religiøst Indhold; derhos enkelte let¬

6
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tere, helst historiske Psalmer ved Slutningen af Hovedpartier,

ved de store Fester o. s. v.: saa at de flere beslægtede Ele¬

menter, men af forskjellig Form og Farve, blive sammen¬

knyttede, og det saavel for Øvelsens som for Børnenes Skyld.

En tredie Time anvendes til kateketisk Behandling af Bals¬

levs Forklariug for Skolens øverste Klasse, sjældnere af Bal¬

les Lærebog, da denne bliver saaledes oplyst i de egentlige

Religionstimer for Seminaristerne, at de hverken kunne savne

Stof eller Vink til dens kateketiske Behandling; den har

hidtil været given af Skolens Lærer, men vil herefter blive

given af Andenlærer cand. theol. Clausen. Den 4de Time

til religiøs Katekisation bliver benyttet til Bibelhistoriens
Behandling efter Balslevs Lærebog, med Skolens overste

Klasse, under Veiledning af Skolens Lærer Beyerholm. At

enkelte Psalmer ved passende Leilighed blive behandlede ogsaa

med denne Klasse, ligesom og at nogle af Evangeliitexterne
ville blive forklarede i Samtale med den, er i sin Orden.

Den femte kateketiske Time anvender Lærer Clausen til

praktiske Sprogøvelser orthografiske og navnlig grammati¬

kalske, forstaaer sig med øverste Skoleklasse og knyttede til

passende Stykker i Læsebøgerne. Den sjette Time anvender

Læreren i Geografi og Naturvidenskaberne til Anskuelses¬

øvelser med de yngre Børn. Disse Øvelser omfatte deels

anskuelige Beskrivelser af huuslige Forhold, Naturgjenstande

og Naturforandringer, som ligge de Smaa nær nok; deels

Foreviisning af Afbildninger af enkelte Handlinger og Situa¬

tioner, eller af hele huuslige og landlige Scener og Sam¬

tale derover; deels Behandling af Fortællinger: Fabler,

Parabler, Anekdoter, Lærefortællinger o. dl.: Alt som Forskole
og Forberedelse for den tilstundende forgrenede Underviisning.

Men derhos vil denne Lærer, H. Mortensen, der skal foretage Re¬

petition af geografiske og naturvidenskabelige Materier med den

overste Seminariiklasse, med praktisk Formaal, alt iblandt

forlægge tilknyttede historisk=geografiske og naturhistoriske
Øvelser paa Skolens Grund.



83

Hvad angaaer „indbyrdes Underviisning, da maa man

vel indrømme dens Berettigelse i Almueskolerne overhovedet,

om man end ikke kan billige den smaalige, vidtløftige, meka¬

niske Form derfor, som er foretegnet i afdøde Krigsraad

Villes Methodelære og Bestemmelser; og for vor Skole med

dens ringe Børneantal og med de behørige Lærerkræfter vilde

dens fuldstændige Indførelse aabenbart være til Skade, som

Erfaring tidligere har viist. Da Seminaristerne imidlertid

skulle aflægge ikke blot theoretisk, men ogsaa praktisk Prove

i den Henseende; saa har man tænkt, for deres Skyld at

burde anvende 1 Time om Ugen til denne Methodes prak¬
tiske Udførelse; og man haaber derved at kunne opnaae den

behørige Afrettelse i saa Henseende saavel med Hensyn til

til Børnene.Seminaristerne som

„Boglæsning med dansk Sproglære og Literaturkundskab.
Skriftlig Udarbeidelse i Modersmaalet.

Nederste Klasse 7 Timer. Til Sproglære: Orddannelses¬

og Bøiningslæren efter Meiers Lærebog, anvendes 3

Timer; til Boglæsning 2 Timer; til stilistiske Øvelser

2 Timer.

Mellemste Klasse 7 Timer. Til Sproglære: Sætnings¬

og Retskrivningslæren efter Meier, 2 Timer; til

Boglæsning og Literaturkundskab 3 Timer (hvoraf 10

til 12 Timer om Aaret til Læsning af Svensk); til

stilistiske Arbeider 2 Timer.
Øverste Klasse 5 Timer. Til grammatisk=analytiske Øvel¬

ser 2 Timer; til Læsning og Literaturkundskab 2

Timer; til Stiil 1 Time.“

Bemærkninger hertil. Meiers Sproglære lægges til

Grund for den grammatikalsk=orthografiske Underviisning,

medens dog en betydelig Deel af det Specielle og mindre

Vigtige overspringes.

I det første Aar gjennemgaaes Orddannelseslæren

6*
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(Stamord, afledede og sammensatte Ord), og derefter Bøi¬

ningslæren. Een eller anden god dansk Bog bruges i

Timerne, for deraf at hente Ordforraad og Stof ved selve

Underviisningen. Det forstaaer sig af sig selv, at man ei

lader det beroe ved at faae de stive og tørre grammatikalske

Betegnelser og Udtryk indprentede i Elevernes Hukommelse,

men derimod beflitter sig paa, saavidt muligt at øve deres

Forstand og skjærpe deres Blik for de forskjellige Fænomener

i Sproget.

I mellemste Klasse gjennemgaaes Sætnings= og

Retskrivningslæren. Med Hensyn til den første stræber

man, ved Hjælp af een eller anden Bog, at indøve Sætnin¬

ningens forskjellige Dele, Sætningernes forskjellige Stilling
og Forhold til hinanden, og lægges her fortrinlig Vægt paa

at skjærpe den logiske Sands ved atter og atter at gaae til¬

bage til Sporgsmaalet: „hvorfor?“ I Retskrivningslæren

bestræber man sig for, saa meget som muligt at nærme sig

til vor Tids ypperste Forfatteres Skrivemaade.

I den øverste Klasse repeteres, hvad der er gjen¬

nemgaaet i de to lavere Klasser, dog saaledes, at nu mere

den praktiske Side træder i Forgrunden, saa at de fleste

Timer benyttes til at analysere og under Analysen at give

Vink, Almueskoleunderviisningen vedrørende.

Den danske Literaturs Historie, som er henviist

til de tvende øverste Klasser, meddeles helst i særegne Timer,

fordi der ellers næppe vilde opnaaes noget tilfredsstillende

Resultat, til sand Nytte for Livet. Denne Oversigt (thi der¬

til maa man indskrænke sig) gives i korte Træk efter et skiz¬

zeret Uddrag af N. M. Petersens Literaturhistorie, saavidt

den naaer. Vægten lægges herved ikke saa meget paa at

erindre og fæstne i Hukommelsen Aarstal eller smaalige Be¬

givenheder; men man søger at føre Eleverne ind i det danske

Sprogs Udviklingsgang, dets Paavirkning af andre Sprog,

og at fremhæve de fremragende Personligheder, der have

virket til Sprogets Fornyelse og Berigelse. Men netop der¬
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for ønskes det ogsaa, at der maa forbeholdes i det Mindste

een Time ugentlig til Literaturhistoriens Behandling, da

ellers Intet vil kunne opnaaes, som kan udvide Elevernes

tidt saa snevre og indskrænkede Synskreds og virke frugt¬

bringende paa deres hele Omdømme.
Til Opgaver i dansk Stiil gives der den yngste

Klasse Spørgsmaal, som ere beregnede paa at fremstille

eller skildre en Egn, et Land eller en historisk Personlighed.

I Mellemklassen gjøres Overgangen til Opgaver hvor

Reflektionen kan træde mere frem: snart af historisk, snart

af religiøst Indhold, eller ogsaa eet eller andet Ordsprog.

I den øverste Klasse, hvor Opgaver af samme, men

mere omfattende Indhold stilles, sees navnlig hen paa Æm¬

nets Behandling, Sprogets Reenhed og Udtrykkenes Kor¬

rekthed, medens i yngste Klasse det Orthografiske maa

være overveiende.

„Historie.

Nederste Klasse 3 Timer; navnlig til Fædrelandets

Historie efter Allens Lærebog, samt med flittig Be¬

nyttelse af Saxo og Snorro for den ældre Tids Ved¬

kommende.

Mellemste Klasse 3 Timer; navnlig til Verdenshistorie

efter Kofods fragmentariske Lærebog, saaledes at der

lægges fortrinlig Vægt paa de religiøs=historiske Mo¬

menter.

Øverste Klasse 1 Time; navnlig til Repetition af det

Hele, men med praktisk Tendents.“

Bemærkninger. Fædrelandets Historie gjennem¬

gaaes fornemmelig efter Allens mindre Danmarks Histo¬

rie, og dvæles der fornemmelig ved Reformationen, Sou¬

verænitetens Indførelse og den nyere Tids Historie lige ind¬

til vore Dage, da det ansees for en uafviselig Fordring, at

Skolelæreren i vor Tid ikke er uvidende om det sidste halve
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Aarhundredes store Betydning i religios og politisk Hen¬

seende. Det næste Aar foredrages Verdenshistorien, saaledes

at der dvæles ved de store Hovedbegivenheder saavel i den

gamle som nyere Tid, og medtages der saa meget som muligt

af Kirkens vigtigste Hovedbegivenheder og henpeges paa de

for det kirkelige Liv betydningsfuldeste Personligheder.

„Geografi.

Nederste Klasse 2 Timer. Første Halvaar: Fysisk

Geografi i Almindelighed, Enropas, Asiens og Afri¬

kas Naturforhold efter Rimestads større Lærebog (S.

1—126).
Andet Halvaar: Amerikas og Australiens Na¬

turforhold. Klima, Vegetation. Danmarks, Sverrig¬

Norges og Englands politiske Geografi (S. 126

246).

Mellemste Klasse 2 Timer. Første Halvaar: Det

øvrige Enropas politiske Geografi (246—364).

Andet Halvaar: De andre Verdensdele i poli¬

tisk Henseende (364—478).

Øverste Klasse 1 Time, at anvende til Repetition med

praktisk Formaal.“

Bemærkninger. Da Rimestads udførlige Geografi

skal gjennemgaaes i 2 ugentlige Timer i 2 Aar, saa vil der

i disse Timer ikke kunne levnes Plads for Mineralogien.

Men denne hører da ogsaa nærmere hen under Naturhistorien,

og vil for dette Seminariums Vedkommende lettere finde sin

Plads der, deels fordi Timeantallet til Naturhistorie bliver

større, deels fordi de her brugte naturhistoriske Lærebøger

ere forholdsviis mindre. Den saakaldte mathematiske

Geografi maa tildeels af de samme Grunde henføres under

Naturlæren, hvor den ogsaa heelt vel kan have sin Plads.
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„Mathematik og Regning.

Nederste Klasse 7 Timer: 3 til Regning, 2 til Arith¬

metik og 2 til Geometri.

Mellemste Klasse 6 til 7 Timer: 3 til Regning, 2 til

Arithmetik og 1 eller 2 til Geometri.

Øverste Klasse 1 eller (helst) 2 Timer til Regning, og

navnlig især med Skoleunderviisningen for Øie.“

Bemærkninger. At den egentlige Mathematik er et

ypperligt formelt Dannelsesmiddel og fremfor de fleste Discip¬

liner skikket til at øve i skarp, sikker Tænkning, indrømmes

gjerne; og man kunde følgelig mene, at der burde indrøm¬

mes den flere Timer i Forhold til Regningen. Men lig¬

nende Fordele kunne opnaaes ved Regneunderviisningen,

naar den gives paa den rette Maade; og ligesom Regningen

er langt vigtigere for Skolelæreren end Mathematiken, for

hvilken Almueskolen kun har liden Anvendelse, saa opføre

Anordningerne for Seminariiunderviisningen ogsaa Regnin¬

gen iblandt Hovedfagene og fordre skriftlig som mundtlig

Prøve deri, hvilket ikke er Tilfældet med Mathematiken:

følgelig bør den ogsaa have fleest Timer. Det vilde i nogen

Maade forandre Sagen, dersom Eleverne ved deres Optagelse

vare vel øvede i Regning; men dette finder sjældnere Sted.

Den ene af disse Discipliner løber desuden saaledes over i den

anden, at skarpe Grændser imellem dem ere vanskelige at

drage; hvilket da heller ikke behøves, hvor, som det her til¬

forn har været Tilfældet og ogsaa fremdeles vil blive det,

den samme Lærer underviser i begge Fag. - Det kunde end¬

videre ansees for hensigtsmæssigt, at Seminariets Elever

allerede i det andet Aar bleve gjorte bekjendte med Reg¬

ningens methodiske Behandling i Skolen, at de med desto

større Sikkerhed kunde med det tredie Aars Begyndelse tage

fat paa Øvelserne med Born; men deels kunne de endnu

behøve ret megen Øvelse i Faget selv, deels vilde man derved node

Realeleverne (forsaavidt som saadanne indfinde sig) til at deel¬

tage i methodiske Øvelser, ligesom i Regneunderviisningen
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overhovedet, med de egentlige Seminarister, uden at de deraf
vilde have nogen Nytte. Den methodiske Veiledning bør

man derfor helst udsætte til Overgangen til det tredie Aar,

der fortrinlig skal ofres til theoretisk som praktisk Methodik.

Da det gjaldt om at revidere det gamle Reglement og

give nye Bestemmelser for Underviisningen ved Seminarierne,

udbad Ministeriet sig Erklæring navnlig angaaende Regne¬

og Mathematik=Underviisningen samt angaaende Underviis¬

ning i Naturhistorie og Naturlære, Sang og Musik, af

Professor Steen, Dr. Chr. Lütken, Professorerne Holten og
Berggreen. Deres Erklæringer ere, i Afskrift, tilstillede Semi¬

narierne; og jeg skal med Forfatternes Samtykke, som jeg

har udbedt mig, meddele dem her paa vedkommende Steder.

Professor Steen har angaaende Regne= og Mathematik¬

Underviisning ved Seminarierne bemærket Folgende.

„Nederste Klasse Regning 3 Timer ugentlig deels
til Indøvelse af praktisk Færdighed, navnlig i Hoved¬

regning, deels til Underviisning i saadanne Regninger,

som ikke kræves ved Adgangsprøven, deels til saa¬

danne Beregninger, der ere Anvendelser af hvad

der læres i Arithmetik og Geometri, saasom Decimal¬

regning, Rodnddragninger, Opløsning af Ligninger, Areal¬

beregninger. — Arithmetik 2 Timer ugentlig. De 4 Spe¬

cies med Forklaring over de derunder opstaaede Begre¬

ber om negative og positive, brudne og hele Tal.

Forhold og Proportioner (som Udvidelse af Læren

om Brok). Decimalbrøk. Ovadrat= og Kubikrod.
Anvendelsen af de lærte Sætninger saavel paa ligefremme

algebraiske simple Beregninger, som paa Opløsning

af Ligninger af første Grad med een Ubekjendt,

uden videre theoretisk Udvikling (jfr. den Maade, hvorpaa

Ligningers Opløsning indføres i Prof. Steens mathema¬

tiske Opgaver i det indledende Kursus).

Geometri 2 Timer ugentlig. Almindelig Indled¬

ning, hvorved man ad Anskuelsens Vei udvikler og ordner
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Forestillingerne om forskjellige Rumsforhold ikke blot saa¬
ledes, at plane Rumstørrelser betragtes, men saaledes, at navn¬

lig ved Hjælp af Legemer udskaarne i Træ og deres Udfold¬

ninger i Papir Sandsen for Former og Rumstorrelser

vækkes. Der udfordres saaledes som Resultat korrekt mundt¬

lig Beskrivelse af seete Legemers Form, Angivelse af Figuren

af Gjennemsnit og Udfoldninger m. m.: (Herved bemærkes

dog, at denne Indledning til Geometrien ikke almindelig

gives, ligesom ogsaa at Læremidler dertil mangle. Men

enhver Lærer, hvis Opmærksomhed er bleven vakt for en saa¬

dan Indledning til Geometrien, har strax folt en særdeles

god Virkning deraf. Navnlig er den for Lærere i Almue¬

skolerne, hvor Underviisningen i Geometri ofte med Nytte

kan indskrænkes til en saadan Indledning, i Forf. Tanker

særdeles vigtig.)
Plangeometri, nemlig Hovedsætninger om rette

Linier og Cirkler, Kongruents og Ligestorhed,

Ligedannethed Arealberegning af retlinede Figurer.

Anvendelse til simple Konstruktioner, som udføres paa

Tavlen eller i Tegneboger med Passer og Lineal.

Mellemste Klasse Regning 1 Time ugentlig med

særligt Hensyn til Underviisningsmethoder. Dvelse i mundt¬

lig detailleret Gjennemgang af Regnestykker. Arithmetik
3 Timer ugentlig. Potentsopløftning og Roduddrag¬

ning (med Begreberne irrationale og rationale Stor¬

relser, imaginære og reelle Størrelser). Hovedsætnin¬

ger om Tallenes Delelighed forsaavidt ikke i det

Mindste det Vigtigste deraf maatte være medtaget i første

Klasse som Anvendelser (jfr. Steens Elementær=Arith¬

metik). Theorien af Ligninger af forste Grad (med

een og flere Ubekjendte). Ligninger af anden Grad.

Logarithmer med praktiske Anvendelser, navnlig paa Ren¬

tesregning. De allerførste Begreber om Sandsynlig¬

hed, med Anvendelse paa Lotteri, Livrente og Livs¬

forsikkring.
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Efterhaanden som Underviisningen skrider frem, anven¬

des passende Timer til Øvelse i Anvendelser af det Med¬

deelte.

Geometri 3 Timer ugentlig. Regulære Polygoner,

Cirkelberegning. Stereometri, navnlig Hovedsætnin¬

ger om Planers og rette Liniers Stilling i Rummet,

om Hjørner, om Legemers Kongruents, Ligestorhed og

Ligedannethed, Symmetri, om Prismers og Pyrami¬

ders Kubikindhold, om Cylinder, Kegle og Kugle samt

deres Udmaaling.
Ogsaa her blive passende Timer at anvende til Øvelse

i geometriske Beregninger.

Øverste Klasse i Time ugentlig anvendes paa Underviis¬

ningsmethodernes Betragtning og til Øvelse i at forklare og

gjennemgaae enkelte Sætninger og Afsnit, navnlig saadanne,

som henhøre til de første Begyndelsesgrunde.“

„Naturhistorie.

Nederste Klasse: 3 Timer: 1. a. Formlæren af Bota¬

niken (efter Vaupells „Planterigets Naturhistorie“ S.

1—72) i Juli, September og Oktober Maaneder.

b. Mennesket og Pattedyrene (efter Chr. Fr. Lüt¬
kens „Begyndelsesgrunde af Dyrerigets Naturhistorie“

S. 1—48) i November og December.

2. a. Fugle, Krybdyr og Fiske (L. S. 48—110)

i Januar, Februar og Marts.

b. Plantens Sammensætning og Liv (V. 72¬

114) i April, Mai og Juni.

Mellemste Klasse 2 Timer: 1. a. Blomsterlose, eenfrø¬

bladede og kronlose Planter (V. 114—163) i Juli,

September og Oktober.
b. Leddyrene (L. 111—154) i November og De¬

cember.

2. a. Bløddyrene (L. 154—174) samt Minera¬
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logien (nærmest efter en Forelæsning af Forchhammer)

i Januar, Februar og Marts.
b. Slutningen af Plantelæren (V. 163—197) i

April, Mai og Juni.
Øverste Klasse: 1 Time til Repetition, med praktisk For¬

maal. Et Par ugentlige Timer, helst Loverdag Ef¬

termiddag, anvendes om Sommeren til botaniske Ex¬

kursioner. (Den saakaldte Plantegeografi efter

Rimestad i de geografiske Timer.)'

„Om Underviisningen i Uaturhistorie ved Skolelærer¬

seminarierne,

en Betænkning afgiven paa Opfordring af Kirke= og Underviisnings¬

ministeriet

af Chr. Fr. Lütken.

Ministeriet har ved Skrivelse af 31te August d. Aar for¬

langt min Betænkning over, hvorledes Underviisningen i Na¬

turhistorie hensigtsmæssigst kunde indrettes ved Skolelærer¬

seminarierne. De Betragtninger over denne Gjenstand, som

i denne Anledning have fremstillet sig for mig, har jeg her¬

ved den Ære at indsende til det høie Ministeriums Provelse,

idet jeg for at lette Oversigten deler dem i 4 Afsnit, nemlig:

Om Underviisningen i Mineralogi samt i Geologi og1)

Geognosi.
2) Om Underviisningen i Zoologi og Botanik.

Om Lærebøger i Zoologi og Botanik samt om Billed¬3)

værker og andre Hjælpemidler til Brug ved Underviis¬

ningen.

4) Om en naturhistorisk, fornemmelig zoologisk Underviis¬

ningssamling.

I. Om Underviisningen i Mineralogi samt i Geologi

og Geognost.

Ved „Naturhistorie“ forstaaes i Regelen baade den orga¬

niske og den norganiske Naturs Historie. Jeg antager imid¬

lertid, at Ministeriet nærmest har tænkt paa Dyre= og Plante¬
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rigets Naturhistorie og ikke egentlig tillige paa Steenrigets.
Da jeg imidlertid ikke har nogen Vished for, at denne min

Antagelse er rigtig, skal jeg tillade mig først kortelig. at ud¬

vikle, hvorfor jeg antager, at Underviisningen i Naturhistorie

foreløbig idetmindste bør indskrænkes til Zoologi og

Botanik.

Mineralogien forudsætter som Indledningsvidenskaber

Chemi og Krystallographi. Hvor meget man end vilde ind¬

skrænke Mineralogiens Omfang som Underviisningsfag ved

Seminarierne — selv om man f. Ex. vilde indskrænke sig til

at characterisere en 20 à 30 Mineralier — vilde dog denne

Characteristik være saagodtsom umulig eller rettere blive ufatte¬

lig for Eleverne med mindre Chemiens Hovedsætninger og
vigtigste Forhold staae klart for ham, og medmindre han har

lært Krystallographi. Hvorvidt Chemi er bestemt at skulle

optages blandt Underviisningsfagene paa Seminarierne, er

mig ubekjendt; jeg skulde imidlertid finde det overmaade ønske¬

ligt for ikke at sige aldeles nodvendigt, og i saa Fald vilde

den nødvendigste mineralogiske Kundskab der finde en meget

naturlig Plads, saaledes som det f. Ex. er Tilfældet i Hr.

Overlærer Johnstrups lille Lærebog i Chemien til Brug for

Realklasser. Men selv om der i Henseende til chemiske For¬

kundskaber ikke var Noget iveien for, at Mineralogien kunde

medoptages som særskilt Underviisningsfag, vilde Krystallo¬

graphien dog altid være en Hindring, da det sandsynligviis

for det Første vilde være vanskeligt at finde Lærere, som i

den Grad kunde magte Fremstillingen af denne temmelig ab¬

stracte Disciplin, at den ikke vilde blive meget vanskelig at

opfatte for de fleste Elever. Da endelig Mineralogien kun

har ringe praktisk Betydning og kun faa Tilknytningspunkter

i vort Fødelands Natur, synes alt dette at tale for indtil

videre ikke at optage Mineralogien blandt Underviisnings¬

fagene som en særegen Afdeling af Naturhistorien.
Man skjelnede tidligere mellem Geologi og Geognosi,

saaledes at Geognosien kun skulde omhandle Jordskorpens Sam¬
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mensætning og de øvrige sig dertil knyttende faktiske Forhold,

Geologien derimod behandle Jordlagenes Dannelsesmaade og

Jordklodens Udviklingshistorie. Nu pleier man ikke at ad¬

skille disse 2 Sider af een og samme Videnskab, men at

sammenfatte dem begge under Navn af Geologi og stedse at

lade Fremstillingen af de faktiske Forhold følges umiddelbart

af den theoretiske Forklaring. For desto bedre at kunne drofte

det Spørgsmaal, om Geologien burde have Plads blandt

Seminariernes Underviisningsfag, skal jeg dog tillade mig

paa en Maade her at gjenoptage den ældre Distinction, idet

jeg skjelner mellem Geologi sensu slricliori og Jordens

Udviklingshistorie. Jeg anseer det for afgjort, at en almin¬

delig Oversigt over Jordskorpens Lag, disses Aldersfølge,

Udbredning, Forsteninger o. s. v. vilde falde udenfor de om¬

handlede Opgavers Omraade. Derimod antager jeg det for

nødvendigt, at der meddeles en Oversigt over Danmarks

Jordbundsforhold. Denne forudsætter ganske naturligt,

at Læreren ogsaa forklarer, f. Ex. hvorledes Kalk, Sandsteen,

Tørv o. s. v. dannes, hvorledes Granit er sammensat, og un¬

der hvilke Forhold den er dannet, hvorfra vore Kampestene

hidrøre, hvilke Forandringer det maa antages, at Danmarks

Niveanforhold og Physiognomi efterhaanden have undergaaet,

o. s. v. o. s. v. Alt dette vil ganske naturligt finde sin Plads

ien Indledning til Danmarks Geographi, der altsaa vil
komme til at optage det Nødvendigste af Danmarks Geo¬

gnosi og Mineralogi. Jeg antager overhoved, at Underviis¬

ningsregulativet vil tage det tilbørlige Hensyn til Geogra¬

phiens physiske Deel og at derfor Læren om Vulkaner, Hæv¬

ninger, Sænkninger og andre Forhold, som man ellers pleier

ogsaa at afhandle i Geologien, der kunne finde en passende

Plads.

Heller ikke troer jeg, at den vordende Folkelærer burde

savne rigtige Forestillinger om Jordens Udviklingshi¬

storie, og da navnlig ikke om Plante= og Dyrerigets for¬

skjellige Optræden i de forskjellige Jordperioder, fornemmelig
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paa Grund af denne Kundskabs Betydning for den alminde¬

lige Dannelse, som jeg sætter lige med den Vigtighed, man

nu indrømmer Kjendskabet til Chemiens vigtigste Sætninger.

Om man har en mere eller mindre klar og rigtig Forestilling
om Dyre= og Plantelivets Processer og Hovedformer er

langtfra ikke af den Betydning, som at man har opfattet

gjennem Chemien, at alle Stoffer i Naturen ere ufor¬

gængelige, hvormeget end deres Form og Forbindelsesmaade

skifter, og gjennem Geologien, at den nuværende Periode

siden Menneskets Optræden kun er kort i Sammenligning med

de tidligere, og at den nulevende Dyrverden vel nu er fuld¬

komnere end de foregaaende Perioders, men dog kun en min¬

dre Deel af den, der har existeret. Herved er der jo rigtig¬

nok den Vanskelighed, at disse Sætninger let stille sig i en

tilsyneladende Modsigelse med de gjennem den hellige Skrift

overleverede Anskuelser, og at man med Rette kunde betvivle

baade Lærerens og Lærlingens Evne til at magte en saadan

Strid, saaat derved kunde aabnes Fritænkeriet et farligt Ind¬

pas baade i Seminariet og i Folkeskolen. Jeg maa dog til¬
staae, at jeg ikke nærer denne Frygt, da Læreren jo altid

vil kunne vise, at Videnskabens Opfattelse af Jordens Ud¬

viklingshistorie ikke ligefrem modsiges af den bibelske Ska¬

belseshistorie, og jeg skulde mene, at Seminariets Elever fra

saa mange andre Sider ville være sikkrede mod aandelig Ud¬

skeielse, at det derfor ikke vilde være nødvendigt at afspærre

Videnskabens bedste Resultater fra dem. Mit Forslag gaaer

iøvrigt ikke ud paa at optage Jordens Udviklingshistorie som

et særligt Afsnit af Naturhistorien, men blot paa, at disse

Forhold komme paa Tale paa passende Steder ved Under¬

viisningen i Zoologi og Botanik. Anderledes vilde Sagen

stille sig, hvis der existerede en passende Lærebog i Minera¬

logi og Geologi; da vilde det jo nemlig ligesaa godt kunne

lade sig gjøre at undervise deri som en særskilt Afdeling af

Naturhistorien.

Mit Forslag gaaer altsaa for det første ud paa:



95

Foreløbig undervises der ikke særskilt i Minera¬

logi og Geologi, men disse Videnskabers vigtigste

Data og almindelige Sætninger gjennemgaaes
paa passende Steder, deels under Underviisnin¬

gen i Chemi, deels i den physiske Geographi, deels

som Indledning til Danmarks Geognosi, deels

endelig, hvad Jordklodens tidligere organiske

Frembringelser angaaer, under Underviisningen

i Zoologi og Botanik.

2. Om Underviisningen i Zoologi og Botanik.

Med Hensyn til disse to Videnskaber gaaer jeg ud fra
den Forudsætning, at Opgaven vil være fornemmelig at gjøre

Folkeskolens tilkommende Lærere bekjendte med vor egen

Natur, med hvilken deres tilkommende Lærlinge staae i saa

mangfoldig Berøring og som disse i practisk Henseende ere

meget fortrolige med, skjøndt de i høi Grad kunne trænge

til theoretisk Oplysning om den.
Underviisningen i Zoologi maatte altsaa efter en kort

Oversigt over det menneskelige Legemes Bygning og Livs¬

functioner gjennemgaae de Former (d. v. s. Slægter, paa

enkelte Steder vel ogsaa Arter) af Pattedyr, Fugle, Krybdyr,

Padder og Fiske, som udgjøre en væsentlig Deel af vor

Fauna eller have Betydning som Fødemiddel, Huusdyr o. s. v.

Det zoologiske System bliver her ikke nogen Hovedsag, men

det vil falde ganske naturligt, at efterat f. Ex. alle de Patte¬

dyrslægter ere gjennemgaaede, der falde indenfor den ovenfor

opstillede Categori, Læreren da stiller dem sammen til et

Overblik efter deres Ordener og characteriserer Klassen i Mod¬

sætning til de øvrige Hvirveldyr, og at fornd for Fuglenes

og Fiskenes mere specielle Naturhistorie gaaer en almindelig
* *

Indledning om deres Bygning og Liv. Undervnsningen vil

altsaa ikke komme til at savne en systematisk Ramme. Jeg
troer imidlertid ikke, at Underviisningen i Zoologi kan ind¬

skrænkes til vore indenlandske Hvirveldyr alene. Ogsaa de
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vigtigste fremmede Dyreformer f. Ex. Abe, Pung¬

dyr, Bæver, Dovendyr, Bæltedyr, Elefant, Næshorn, Flod¬

hest, Struds, Klapperslange, Skildpadde, Krokodil, Flyvefisk

o. s. v. o. s. v. bør medtages i Underviisningen, men skildres

i løsere Omrids og mindre fuldstændigt end vore egne inden¬

landske Dyreformer. Den maa i det Hele ikke gaae ud paa

at give et kort Excerpt af Systemet, men kun paa at frem¬

drage de meest characteristiske Dyreformer og at

give i al Korthed et anskueligt Billed af deres
Bygning og Liv. Endnu mere eklektisk og, om man vil,

vilkaarlig maa Behandlingen af de lavere Dyr blive.

Forholdsviis størst Udførlighed maa tilkomme Insecterne,

der have saa stor Betydning i Landbrug, Skovdrift o. s. v.

Af de øvrige Dyreclasser fremdrages og afhandles en enkelt

Hovedform. Da saa mange af vore Skolebørn ere fra Kyst¬

sognene og som Fiskerbørn have et paa deres Viis meget

praktisk Bekjendtskab til Havets lavere Dyr, kan det alle¬

rede af dette Hensyn ikke gaae an at springe disse aldeles

over ved Underviisningen paa Semingrierne, selv om det

kunde forsvares at lade disses Elever være ukyndige i hele

denne vigtige Side af Naturlivet.

Paa en aldeles lignende Maade tænker jeg mig den

botaniske Underviisning gjennemført. At kjende Ho¬

vedslægterne, visse Steder ogsaa Arterne, af de danske pha¬

nerogame Planter, at kunne benytte Langes Haandbog i den

danske Florg eller et andet lignende Værk, anseer jeg for at

være en Hovedsag. Men Seminariets Elev maa ogsaa læ e

at kjende Grundtrækkene af det naturlige System, og frem¬

mede Zoners meest fremtrædende Planter, f. Ex. Oranger,

Palmer, Brodfrugttræer o. s. v., maae ikke være ham noget

aldeles Ubekjendt. Han maa have en Forestilling om Plante¬

verdenens Physiognomi under forskjellig geographisk Brede,

Høide over Havet, paa de store Stepper o. s. v. Han maa

endelig vide, hvilke Planter i de forskjellige Verdensdele give

Mennesket „det daglige Brød“ (de saakaldte Brødplanter).
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En almindelig Indledning om Planternes ydre og indre Byg¬

ning og om de i dem foregaaende Virksomheder er heller

ikke til at undgaae.

Ved denne Begrændsning af de naturhistoriske Fag blive

Zoologi og Botanik omtrent stillede paa lige Fod og man

kan ikke gjøre Regning paa, at Botaniken vil lade sig nøie

med meget mindre Tid end Zoologien. Man kan derfor vist¬

nok i det Hele fastsætte, at Sommeren anvendes til Botanik,

Vinteren til Zoologi, men forresten overlade Læreren den

nærmere Ordning af Underviisningens Gang. Jeg troer

hverken, at det er muligt at udarbeide Regulativer for Un¬

derviisningens specielle Gang og Methode, eller ved Ord at

præcisere dens Omfang nøiagtigt. Alt beroer paa, at Lære¬

ren i disse Henseender har opfattet sin Opgave rigtig. Har
han ikke dette, eller er han den ikke voxen, nytte Regulati¬

verne dog ikke noget. - Det vil give sig af sig selv, at

Læreren om Sommeren jevnlig vil foretage Excursioner, navn¬

lig botaniske, uden dog at forsømme at lede Eleverne ind i

Insectlivet eller i Livet i vore ferske Vande, eftersom de ham

omgivende Naturforhold yde Leilighed dertil. For det første

Underviisningsaar kan man maaskee ansætte en mindre Ex¬

cursion paa nogle Timer til en Gang hver Uge om Som¬

meren, for det andet Aar en større Udflugt 3 à 4 Gange i

Løbet af den gunstige Aarstid.
Det er mig ubekjendt, hvormange Lærere hvert Semi¬

narium vil tælle, og jeg har derfor ingen Kundskab om,

hvormange Fag enhver Lærer vil komme til at overtage. Jeg

skal derfor kun i Almindelighed henlede Ministeriets Opmærk¬

somhed paa det Ønskelige i, at den naturhistoriske Underviis¬

ning henlægges enten under den samme Lærer, der besørger

den geographiske Underviisning, eller under Læreren i Physik

og Chemi, saafremt ikke, hvad der forekommer mig meget

passende, Underviisningen i alle disse Fag kunde tildeles en

og samme Lærer.

Mit Forslag for Naturhistoriens Vedkommende troer jeg

7
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derfor for det andet at kunne sammenfatte i følgende Sæt¬

ninger:
Det vil være ønskeligt, om Læreren i Natur¬

historie tillige kan være Lærer i Geographi, Phy¬

sik og Chemi. Underviisningen skal fortrinsviis
stræbe at oplyse vort Fædrelands Natur i sine al¬

mindelige Træk, dernæst ogsaa at fremdrage de

meest fremtrædende Træk af den fjernere liggende

fremmede Natur. Den skal søge at give et klart

og anskueligt Billede af Dyrenes og Planternes

Bygning og Liv, og skjøndt Fremstillingen maa

støtte sig til en systematisk Ramme, maa Syste¬

met dog ikke gjøres til Hovedsagen. I Regelen

anvendes Vinteren til Zoologi, Sommeren til

Botanik; om Sommeren foranstaltes tillige deels

større, deels mindre zoologiske og botaniske Ex¬

cursioner.

3. Om Lærebøger i Zoologi og Botanik samt om Billeder og

lignende Hjælpemidler til Brug ved Underviisningen.

Jeg skal ikke her drøfte det Sporgsmaal, hvorvidt Mi¬

nisteriet vilde finde det tilraadeligt at fremkalde Udarbeidelsen

af en egen paa Seminarie=Underviisningen beregnet Lære¬

bog, hvilket vistnok vilde kunne lykkes ved at udsætte en

Præmie for en slig Bog, eller ved at overdrage en Enkelt

eller en Comité dette Hverv; jeg bemærker i denne Hen¬

seende blot, at det vel i saa Fald vilde være tilraadeligt i
denne til Brug ved Semingrierne autoriserede Lærebog og¬

saa at optage et kort Omrids af Mineralogien og Geologien

efter de i første Afsnit af denne Betænkning udviklede Prin¬

iciper. Men jeg forudsætter, at Ministeriet vilde foretrække

det mindste at begynde Underviisningen med de allerede

existerende Læreboger og skal derfor ikke undlade ogsaa korte¬

lig at fremsætte min Mening om dette Punkt.

Desværre savner man endnu en mindre Lærebog i
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Botanik, beregnet paa den første elementaire Underviisning.

Der har rigtignok været Udsigt til, at Hr. Cand. theol. C.

Vaupell agtede at udarbeide en saadan. Indtil dette For¬

sæt maaskee realiseres, troer jeg, at man er henviist til

Dreyers mindre Botanik (i Bramsens og Dreyers Zoologi

og Botanik), uagtet denne Bogs temmelig concise Form og
undertiden temmelig abstracte Fremstilling. Men min Me¬

ning er da ogsaa kun, at Underviisningen skulde støtte sig

til den; den maatte mange Steder gaae udenfor den. Til

Brug ved Underviisningen i Zoologi veed jeg ikke bedre

end at anbefale min egen mindre Lærebog i Zoologien

(„Begyndelsesgrundene af Dyrerigets Naturhistorie“), uagtet

den ikke egentlig er udarbeidet til Brug ved Seminarierne,

men for de lærde Skolers nederste Klasser — skjøndt rigtig¬

nok den Tanke stadigen under Udarbeidelsen foresvævede mig,

at den ogsaa maatte kunne bruges ved Seminarierne, hvilket

jeg ogsaa har udtalt i Fortalen. For de første Dyreklassers

Vedkommende, troer jeg, at den meddeler i passende Om¬

fang, hvad der ovenfor er anbefalet at skulle læres ved Se¬

minarierne. Kun for Pattedyrenes Vedkommende maatte Un¬

derviisningen rigtignok gaae en Deel videre og navnlig kor¬

telig omhandle adskillige i den forbigaaede fremmede Dyre¬

former, f. Ex. Giraffe, Dovendyr, Bæltedyr, Pungdyr o. s. v.,

ligesom ogsaa det menneskelige Legems Bygning og Physio¬

logi maatte afhandles noget udførligere. Det i disse Hen¬

seender Manglende vil Læreren imidlertid let kunne uddrage

af min større Lærebog („Dyreriget“) og supplere ved mundt¬

lig Forklaring eller ved Dictat.

Af botaniske Afbildninger er mig ingen bekjendt, der

eftersom Schnitz¬med Held kunde understøtte Underviisningen —

leins leonographia samiliarum naluralium plantarum vel er

for dyr til at kunne anskaffes til Seminarierne — uden An¬
dersons lille „Atlas öfver den skandinaviska florans na¬

lurliga familjer “ hvoraf hvert Seminarium helst maatte

have flere Exemplarer til Brug for Eleverne. Forresten er

7*
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Læreren henviist til den ham omgivende Natur og til de Have¬

planter, som han vist aldrig vil savne Leilighed til at skaffe

tilveie til Underviisningen. Til Brug ved denne vil han og¬

saa let kunne anlægge en lille Samling af Kogler og andre
tørre Frugter Gjennemsnit af Stammer o. s. v. Et herha¬

rium af indenlandske Planter vil han sikkert føle sig opfor¬

dret til at anlægge, mere for sin egen Skyld end for Under¬

viisningens. Af zoologiske Afbildninger vil Burmei¬

sters zoologischer Hand=Atlas gjøre udmærket Nytte

for visse Klasser, f. Ex. Insekter og Fiske, Pictorial museum

of animated nature (eller dens tydske Version: Illustrirte

Naturgeschichte des Thierreichs) for andre, f. Ex. Pattedyr

og Fugle. Hvis Sundervals Sverriges foglar, som nylig

er begyndt at udkomme, bliver fortsat, vil det vist være

mange Lærere et meget kjærkomment Hjælpemiddel. Endelig

skal jeg erindre om, at de af Hr. Thornam med Ministe¬

riets Understøttelse udgivne Underviisningstegninger

ogsaa ville kunne være til megen Nytte her.

Da det vel neppe kan forudsættes, at Lærernes Lonning

vil tillade dem at anskaffe ret mange litteraire Hjælpemidler

til at udvide og vedligeholde deres Kundskaber, vil det være

nødvendigt, at der ved hvert Seminarium er et lille natur¬

historisk Haandbibliothek. Af Skrifter, der ikke burde

savnes i et sligt Bibliothek, skal jeg nævne Melchiors den

danske Stats og Norges Pattedyr. Kroyers Danmarks Fiske,

Nilsson Skandinavisk Fauna, Eschrichts Læren om Livet,

Bendz Hestens Bygning og Liv, Forchhammers Danmarks

geognostiske Forhold, Langes Haandbog i den danske Flora,

Schouws Naturskildringer og Plantegeographi, Schleidens

Grundzüge der wissenschaftlichen Botanik, Milne=Edwards,

Beudauts og Jussieus cours élémentaire d’histoire na¬

turelle (maaskee bedst i tydsk Oversættelse), C. Voigts

Handbuch der Geologi und Petrefaktenkunde, sammes „zoolo¬

gische Briefe“ og „physiologische Briefe“ (paa hvilket sidste

Værks noget materialistiske Tendens jeg dog ikke vil lægge
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Skjul), Vaupells „Planterigets Naturhistorie“ og mit „Dy¬

reriget“ forsaavidt ikke hvad man vel tør antage, de to

sidstnævnte Skrifter ville være i Lærerens egen Besiddelse.

Mine Forslag med Hensyn til dette Betænkningens tre¬

die Hovedpunkt reducere sig altsaa i det væsentlige til føl¬

gende:
Indtil der foreligger en approberet Lærebog

i Naturhistorie til Brug ved Seminarierne be¬

nyttes Dreyers mindre Botanik og Lütkens min¬

dre Zoologi, men med de fornødne Tilføielser,

mundtligt eller skriftligt. Hvert Seminarium an¬

skaffer de fornødne Billedværker til Brug ved Un¬

derviisningen og et lille naturhistorisk Haand¬

bibliothek til Brug for Læreren.

4. Om en naturhistorisk, fornemmelig zoologisk Underviis¬

ningssamling.

Det er nu almindelig anerkjendt, at Underviisning i
Naturhistorien er uden Betydning, naar den ikke støtter sig

til Opfattelse af Organisationsforholdene og Formerne gjen¬

nem Øiet. Hverken Atlasser eller illustrerede Lærebøger

kunne i denne Henseende erstatte Naturgjenstandene selv; hvert

Seminarium maa derfor have sin lille Underviisningssamling

af zoologiske Gjenstande, hvorimod de botaniske i Regelen

ville kunne skaffes tilveie til hver Underviisningstime, i Sko¬

ven eller Marken. Men denne zoologiske Samling behøver

derfor ikke at være stor eller kostbar at anskaffe og vedlige¬

holde; en Deel af den antager jeg, at det kan overlades
Læreren selv at skaffe tilveie, hvorved jeg da rigtignok for¬

udsætter, at han har lært at omgaaes med sligt, og at man

ikke vil overdrage nogen Lærer Underviisningen i Naturhi¬

storien, uden at han i Kjøbenhavn har gjennemgaaet et grun¬

digt Cursus deri, ved hvilken Leilighed det vil være let at

sørge for, at han bliver indviet i Sagens practiske Side.

Han maa kunne anlægge en Samling af indenlandske In¬
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secter, stor nok til at tjene til Grundlag for Underviisningen;

han maa ogsaa kunne indsamle og opstille i Glas med Spi¬

ritus af vore indenlandske Krybdyr, Padder, Fiske o. s. v.,

hvad han finder tjenligt til Brug ved Underviisningen; han

maa kunne skelettere taaleligt et Cranium eller en anden

større Skeletdeel af et Pattedyr; han maa endelig nogen¬

lunde godt kunne aftage og præparere Skindet af et mindre

Pattedyr eller Fugl. Den Deel af Underviisningssamlingen,

som anskaffes paa denne Maade, vil ikke koste meget. Der¬

imod vil det nnegtelig være forbundet med en Deel Udgifter

at tilveiebringe den til Underviisningen nodvendige Suite af

udstoppede Pattedyr, Fugle, Krybdyr, Fiske, Skeletter, Cra¬

nier, enkelte lavere Dyreformer i Spiritus o. s. v. Efter et

af mig udkastet Overslag vilde Samlingen komme til at be¬

staae af c. 110—20 Stykker — foruden hvad Læreren, som

ovenfor anført, Tid efter anden vilde kunne skaffe tilveie

og foruden en lille Suite af Conchylier og Koraller, som jeg

gjør Regning paa, at Universitetets zoologiske Museum vilde

overlade gratis af sine Donbletter — og vilde kunne haves

for en Sum af 220 à 230 Rdlr. for hvert Seminarium.

I Betragtning af, at Eleverne med Undtagelse af Jonstrup*
Seminarium, vel neppe ville faae Leilighed til at besøge de

kjøbenhavnske Samlinger, og at Læreren, for at vedligeholde

sine Kundskaber vil være henviist til sine Bøger den ham

omgivende Natur og hans Underviisningssamling, vover jeg
ikke at foreslaae en Nedsættelse af hiin Sum ved at indskrænke

Gjenstandenes Antal. Rigtignok har Universitetets zoologiske

Museum tidligere kunnet udrette mere for de lærde Skoler

for et lignende Beløb; men deels kunde man dengang raade

over betydelige Oplag af visse Gjenstande, der kunde over¬

lades Skolerne næsten eller aldeles gratis, men som man nu

maatte skaffe tilveie ved Kjøb, deels skete hiin de lærde Sko¬

lers Udstyrelse med zoologisk Underviisningsapparat ved lige¬

fremme Opoffrelser fra Museets Side, og endeligen ere Pri¬

serne paa Præparationsarbeide, Materialier o. s. v. stegne siden
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den Tid. Om Maaden at tilveiebringe et sligt Apparat skal

jeg dog ikke yttre mig nærmere, da flere Veie i denne Hen¬

seende ville staae Ministeriet aabne. Det vil imidlertid være

tilraadeligt at forberede dets Tilveiebringelse jo før jo heller,

da denne altid vil udkræve et Tidsrum af 2—3 Aar. Inden

jeg forlader dette Emne, vil jeg dog fjerne en mulig Frygt

for at en slig Samling skulde gaae til Grunde af Mangel

paa kyndigt Tilsyn; de udstoppede Gjenstande ville kunne

præpareres saaledes, at de ikke ere udsatte for Angreb af In¬

sekter eller Skimmel, forudsat at de ikke henstaae i et fugtigt

Værelse. For Skeletter og deslige er der ingen Fare, og

for at conservere Spirituosa behøves der blot lidt Agtpaa¬

givenhed fra Lærerens Side. Jøvrigt vil Læreren jo — efter

hvad ovenfor er fremsat — fra sit Ophold i Kjøbenhavn

kunne medbringe noget Kjendskab til Fremgangsmaaden med

Naturaliers Conservation, og i vanskeligere Tilfælde soge Raad

ved en af de offentlige Samlinger i Kjøbenhavn. Samlingen

maa helst have sin Plads i Underviisningslocalet, baade for

dens egen og for Underviisningens Skyld.
Uagtet mit Forslag, som ovenfor er udviklet, ikke gaaer

ud paa at indføre Mineralogien som et eget Underviisnings¬

fag, bliver et lidet mineralogisk=geognostisk Under¬

viisningsapparat dog derfor lige nødvendigt for at op¬

lyse de Capitler af Mineralogien og Geologien, som jeg har

foreslaaet at henlægge under nærstaaende Underviisningsfag.

Der maatte være en lille Samling af Krystalmodeller, en

Suite af visse Mineralier, af saakaldte Bjergarter for at op¬

lyse især vore egne Jordbundsforhold, endelig c. 100 Arter

af Forsteninger som Repræsentanter for Dyre= og Plantefor¬

mer fra forskjellige Jordperioder, deriblandt omtrent ⅓ danske.

Jeg antager at det vil være muligt at tilveiebringe dette

Apparat temmelig billigt, men skal heller ikke om dette Punkt

yttre mig nærmere, med mindre Ministeriet udtrykkelig skulde

ønske det.

Mit Forslag gaaer altsaa ud paa:
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Der anskaffes i Løbet af 2 à 3 Aar med en

aarlig Udgift af c. 100 Daler for hvert Semina¬

rium en zoologisk=mineralogisk Underviisnings¬

samling, som det tillige anbefales eller paalægges

vedkommende Lærer at supplere efterhaanden med

Gjenstande af vor egen Fauna. Anskaffelsen af

dette Apparat forberedes snarest mulig.

Idet jeg slutter denne Betænkning, kan jeg ikke undlade

at udhæve, at Underviisningen i Naturhistorie ved Seming¬

rierne efter min Mening hellere maa skydes ud i den uvisse

Fremtid end sættes i Gang, uden at de fornødne aandelige

og materielle Kræfter ere tilstede. Til de første høre opvakte

og vel instruerede Lærere, til de sidste et tilstrækkeligt Apparat
af Naturgjenstande, med Hensyn til hvilke det maa være

Seminariebestyrerens Pligt at paasee, at det virkelig benyt¬

tes, og at Læreren ikke af Magelighed indskrænker sig til sin

Bog alene.“

„Naturlære, med et lille Udtog af Kemi og Meteorologi.

Nederste Klasse 2 Timer. Første Halvaar: Faste, flydende

og luftformige Legemers Ligevægt (Holtens Bog:

„Læren om Naturens almindelige Love“ S. 1—129).
Andet Halvaar: Bevægelseslæren, Bølgetheorien og

Lydlæren (H. S. 129—203).

Mellemste Klasse 3 Timer. Forste Halvaar: Lys, Varme,

Magnetisme og Elektricitet (H. S. 203—318, med

Forbigaaelse af §§ 228, 229, 278, 282, 284, 286¬

289).

Andet Halvaar: Kemiens Hovedresultater (efter John¬

strups Bog: „De kemiske Grundstoffer og deres vigtigste

Forbindelser*), mathematisk Geografi: Betragtning af
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Jorden som et Verdenslegeme; Fremstilling af Ver¬

densbygningen m. m. (efter et Udtog af Lærer H.

Mortensen); samt Veirlære.

Øverste Klasse 1 Time til Repetition, med Skolens Tarv

for Øie.“

Bemærkninger. „Uagtet Veirlæren (Meteorologien)

ikke er nævnt i Ministeriets Udkast til en fremtidig Lektions¬

plan for Seminarierne synes dog en Fremstilling af Var¬
mens Fordeling paa Jordens Overflade, Vindforhold, Regn,

Snee, Dug, Lynild og Torden, Nordlys o. s. v. at være om

ikke aldeles nødvendig, saa dog høist ønskelig. I Rimestads

Geografi ere disse Fænomener nemlig kun fremstillede, ikke

forklarede.“

I Overeensstemmelse med bemældte Udkast vil der for

ældste Klasses Elever blive ansat 1 Time til hvert af de 3

(Lærer H. Mortensen overdragne) Fag: Geografi, Naturhi¬

storie og Naturlære. Denne Time skal væsentlig benyttes til
„at oplyse for Eleven den Form, under hvilken de omtalte

Kundskaber kunne bibringes Børn i Almueskolen, — paa en saa¬

dan Maade, at denne Beskjæftigelse tillige bliver en Repeti¬

tion af det i de to lavere Klasser Lærte.“ Altsaa maatte

friere Samtaler om bestemte Gjenstande finde Sted, Øvel¬

ser anstilles, eet og andet Punkt af Underviisningsstoffet (f.
Ex. Bestemmelsen af Planter og Dyr) behandles udfør¬

ligere, skriftlig Behandling af særegne Spørgs¬

maal foretages o. s. v.

„De naturhistoriske Exkursioner ville vel i Reglen
blive foretagne om Løverdag Eftermiddag, for ikke at komme

i Kollision med Lektionsplanen. Imidlertid vilde det være

ønskeligt, om man en enkelt Gang om Sommeren kunde fore¬

tage en længere Udflugt, f. Ex. til Sundet, Issefjord,

Frederiksborgegnen, da ellers visse Naturfrembringelser (Strand¬

planter f. Ex.) aldrig vilde frembyde sig for den umiddelbare

Iagttagelse. Endvidere vilde det i flere Henseender virke op¬

livende og forædlende paa Eleverne, om de et Par Gange
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aarlig, maaskee helst om Vinteren, kunde faae Leilighed til
at see Hovedstadens rige Samlinger af Naturens og Kunstens

Værker; det er at formode, at man uden Vanskelighed vilde

erholde Adgang til de fleste Musæer paa særegne Tider.“

„Underviisningen for Real=Eleverne.

Nederste Klasse 5 Timer. Til Agerdyrkningskemi

1 Time: Luften og dens Bestanddele, disses Kilder

og Vandringer; Vandet og dets Vandringer; Jorden

og dens uorganiske og organiske Bestanddele (efter et

Skrift af H. Mortensen). Til Landmaaling theo¬

retisk og praktisk 2 Timer (efter Hannemanns „Prak¬

tisk Anviisning til Landmaaling og Nivellering“. Til

Tydsk 2 Timer.

Øverste Klasse 5 Timer. Til Agerdyrkningskemi:

Planterne og deres Bestanddele samt den rationelle

Agerdyrkningslære, 1 Time. Til Landmaaling, især

praktisk 2 (sammenhængende) Timer; idet kun omtrent en

Trediedeel af Timeantallet anvendes til Theori og Kon¬

struktion af Kort over de opmaalte Jordstykker. (Land¬

maalingen maatte selvfølgelig baseres paa Brugen af

ganske simple Apparater, maaskee endog blot Stokke

og Kjæde eller Favnemaal). Tydsk 2 Timer.“

Professor Holtens „Betænkning over Ordningen af Un¬

derviisningen i Naturlære ved Skolelærerseminarierne“ er
følgende:

„Underviisningen i Naturlære maa behandles paa ganske

forskjellig Maade, eftersom man ifølge de Forkundskaber, Ele¬

verne medbringe, tør lægge en mathematisk Udvikling til Grund

eller ikke, og dette maa vel forstaaes saaledes, at man ingen¬

lunde tor anvende den mathematiske Fremstilling for alle Ele¬

ver, der have aflagt en Prøve i Mathematikens ganske ele¬
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mentære Dele; men kun for dem, som ere saa indøvede i

Anvendelsen af de mathematiske Operationer, at de bevæge

sig med stor Frihed og Lethed deri. Hvor en saadan Sik¬

kerhed i Anvendelsen ikke er naaet, vil efter min Overbeviis¬

ning Læreren berede sig selv og Eleverne mangfoldige Bry¬

derier ved at foredrage Naturlæren „mathematisk“ og jeg

troer derfor, at det maa ganske opgives ved Seminarierne

at følge denne Methode. Opgiver man da Mathematikens

Anvendelse, bereder man sig imidlertid andre Vanskeligheder

paa Grund af, at flere Afsnit af Naturlæren ere af en saa¬

dan Beskaffenhed at de næsten fordre en mathematisk Be¬

handling, og at udelade disse vilde i det Hele ikke være til¬

raadeligt, da det Tilbageblevne da vilde vorde blottet for al

indre Sammenhæng.

Det er imidlertid heldigt, at de Vanskeligheder, som

frembyde sig ved det ikke=mathematiske Foredrag, falde ude¬

lukkende paa Læreren, som maa være vel funderet i Viden¬

skabens mathematiske Grundlag, naar han skal være istand
til at give en populær Fremstilling, som er forbunden med

samme Klarhed og Sikkerhed som den reent videnskabelige,

og som tillige kan sætte Eleverne istand til at optræde som

Lærere paa et andet endnu mere populært Standpunkt.

Disse Vanskeligheder kunne da ogsaa overvindes ved alle

Afsnit af Naturlæren, og kun den saakaldte nyere eller høiere

Optik maa jeg tilraade at udelade af Foredraget, fordi den,

behandlet populært, vilde blive i høi Grad trættende og svulme

op til et Omfang næsten ligesaa stort som hele den øvrige
Deel af Naturlæren. Med Undtagelse af dette Afsnit maa

jeg fraraade at udelade nogen anden Deel af Naturlæren;

da de samtlige gribe ind i hinanden og Anvendelser hyppigt

forefalde baade i Naturens Huusholdning og i det daglige

og praktiske Liv. Men Physiken staaer paa flere Punkter i

et saa inderligt Forhold til Chemien, at Kundskab i denne

ikke ganske kan savnes. Dog behøver denne Kundskab ingen¬

lunde at være dybtgaaende. Jeg skulde nærmest i saa Hen¬
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seende foreslaae, at der i Indledningen til Naturlæren, hvor

der handles om Legemernes Egenskaber i Almindelighed, op¬

tages et Afsnit af chemisk Natur, hvori der kunde gives en

kort Oversigt over de meest charakteristiske Grundstoffers Egen¬

skaber Hovedtrækkene af de sammensatte Legemers Forhold

og de vigtigste Love for de chemiske Forbindelser. Paa den

anden Side staaer Physiken i saa nær Beroring med Astro¬

nomien, at den angiver Hovedlovene for Himmellegemernes
Bevægelser; deels af denne Grund deels af Hensyn til det

Standpunkt af aandeligt Overblik, man kunde ønske Skole¬

lærerne var det vistnok onskeligt, om der tillige meddeeltes

en kort Udsigt over Verdensbygningen, dog uden al astrono¬

misk Detail. Jeg kan ikke Andet end antage, at den nor¬

merede Tid vil blive tilstrækkelig, naar den benyttes med

fornuftig Oekonomi. Med Hensyn til Underviisningsmetho¬
den maa jeg i Særdeleshed lægge Vægt paa, at alle For¬

hold og Phænomener saavidt muligt anskueliggjøres ved For¬

sog, og at Læreren oplyser de foredragne Love med Talex¬

empler, for saa meget som muligt at udfylde den Mangel,

Omgaaelsen af Mathematiken unægtelig medfører.

De Hjælpemidler, Literaturen har at yde den paatænkte

Underviisning, ere ingenlunde talrige nærmest fordi den

populære Fremstilling, den vanskeligste af alle, er bleven i

høi Grad misforstaaet af Fleertallet af de Forfattere, som

have skrevet populære Lærebøger, og det i en saadan Grad,

at de fleste af disse hverken ere let forstaaelige, eller inde¬

holde en rigtig Fremstilling af de Forhold, de afhandle. Jeg.

veed for Øieblikket ingen anden Lærebog i Physik at fore¬

slaae til Underviisningen i Seminarierne end den af mig

selv udarbeidede: „Læren om Naturens almindelige Love,

der skjøndt vel i flere Henseender mangelfuld, dog for det

Meste har opnaaet at give en Fremstilling af endogsaa ind¬

viklede Phænomener saaledes, at den temmelig let kan op¬

fattes uden at Mathematiken er bragt til Anvendelse deri.

Den væsentligste Mangel ved Bogen er maaskee, at den som
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Lærebog betragtet er noget for vidtløftig udarbeidet; men jeg

troer dog, at den i en dygtig Lærers Haand maa kunne an¬

vendes med Nytte. Med Hensyn til det chemiske Afsnit

kunde maaskee med Nytte anvendes en af Justeermester I.
Thomsen forfattet populær Chemi; men her ere Vanskelig¬

hederne i ethvert Tilfælde ikke saa store, da Chemien, navn¬

lig dens Begyndelsesgrunde, er af langt mere populær Be¬

skaffenhed end Physiken.

Efter det her Udviklede troer jeg, at Underviisningen i

Naturlære ved Seminarierne passende kunde ordnes saaledes:

I det første Aar: Indledning til Naturlæren; hvori

afhandles Legemernes Egenskaber i Almindelighed samt gives

en Oversigt over deres chemiske Eiendommeligheder og For¬

hold. Den mechaniske Naturlære indbefattende Læren

om Legemernes Ligevægtsforhold og Bevægelse.

I det andet Aar: Bølgebevægelse og Lydlære.

Den chemiske Physik indbefattende Læren om Lys, Varme,

Magnetisme og Elektricitet. Oversigt over Verdens¬

bygningen.“

„Opdragelses= og Underviisningslære.

Øverste Klasse 4 Timer. 3 Timer anvendes til en Over¬

sigt over Sjælens Evner som Grundlag samt til at

fremstille de almindeligste Regler for deres pædagogiske

og didaktiske Udvikling; til Forklaring af Methodens

Væsen og dens Hovedstykker m. v.; til Udvikling af
Almueskolens Begreb og Indretning, af Smaabørn¬

og Fortsættelsesskoler, samt af visse Partier af den

specielle Methodik; endelig til en Fremstilling af Ho¬

vedtrækkene af Pædagogikens Historie. 1 Time an¬

vendes, af de flere Lærere, successivt eller samtidig,

til at gjennemgaae, hver for sine Fags Vedkommende,

den specielle Methodiks forskjellige Partier. Curtmans

Lærebog lægges til Grund, samt Villes Methodelære
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betræffende den indbyrdes Underviisning. Det Histo¬

riske efter frit Foredrag.
Bemærkninger. Det er i sin Orden, at een af Semi¬

nariets Lærere fortrinlig har med Skolen at bestille, og det

allerede af den Grund at der kan herske Eenhed og Konse¬

qvents i Bogføring, Disciplin, som Anordning i det Hele, til

Mønster for de unge, begyndende Lærere; og saaledes er da

ogsaa den sidst ansatte Lærer Beyerholm fornemmelig syssel¬

sat med Skolen, og befatter sig der med Underviisningen i

Bibelhistorie, Regning, den yngste Skoleklasses Læsning og

Forberedelse til Retskrivning samt med indbyrdes Underviis¬

ning. Men det er ligeledes i sin Orden, at den praktiske

Duelighed, som de forskjellige Lærere, hver i sine Fag, ere i

Besiddelse af, kommer Seminariets Elever tilgode, og at de

følgelig have tilsvarende Timer, hvori de lede Underviisningen

i Skolen. Saaledes har Forstanderen, der er Anstaltens Re¬

ligionkslærer, 2 Timer til kateketisk Behandling af Luthers

Katekismus med hvad dertil hører og 1 Time til Bibel= og

Psalmelæsning; Andenlærer har 2 Timer til Behandling af

Balslevs Forklaring og 1 Time til Sprogøvelser; Musik= og

Skrivelæreren leder Underviisningen i Sang og Skrivning;

Læreren i Geografi og de naturvidenskabelige Fag har 2 Læse¬

timer med Skolens overste Klasse, og benytter dem da tillige

til at veilede til historisk=geografiske samt naturhistoriske Kund¬

skaber ved Behandlingen af de tilhørende Afsnit i Læsebogen;

ligesom han ogsaa har i Time til Anskuelsesøvelser som For¬

beredelse til Underviisning i Realier af forskjellig Art, saa¬

vidt de have hjemme i Almueskolen. Det er da herhos na¬

turligt, at hver Lærer for sine Fags Vedkommende gjennem¬

gaaer den theoretiske Methodik, som siden under hans Vei¬

ledning kommer til Anvendelse ved Fagenes Behandling i

Skolen. Saaledes gjennemgaaer da Forstanderen den kateke¬

tiske Læreform med hvad dertil hører samt den religiøse Me¬

thodik; Andenlærer Sprogets og Historiens Methodik; Tre¬

dielærer Sangens og Skrivningens Methodik; Fjerdelærer
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methodiske Regler for Anskuelsesunderviisningen, den geogra¬

fiske og naturhistoriske Underviisning (og maaskee endeel af

Læseunderviisningens Methodik); Femtelærer Methodiken for

Regne= og tildeels Læseunderviisningen samt for den indbyr¬

des Underviisning; ligesom da den nye Gymnastiklærer vil

theoretisk som praktisk antage sig den gymnastiske Underviis¬

ning. Det Ene med det Andet vil hver Lærer for sit Ved¬

kommende omtrent kunne behøve henved en halv Snees Ti¬

mer, og hertil er da ogsaa ansat en ugentlig Time for Aaret.

Men det turde være hensigtsmæssigt, at Eleverne fik denne

Underviisning, som Forberedelse til de praktiske Forhandlinger i

Skolen, allerede ved det andet Aars Slutning og i Begyndelsen af

det tredie, i flere ugentlige Timer; og hvad enten de nu af denne

Grund fik 6 Timer ugentlig i et Par Maaneder, eller de fik 1 Time

Aaret igjennem, maatte dette hvad Tiden angaaer være det Samme.

Opdragelseslæren samt den almindelige, som flere Dele af den spe¬

cielle, Underviisningslære er hidtil bleven foredraget af mig;

men da den religiøse Underviisnings Gebeet er blevet endeel

udvidet, navnlig ved en mere omfattende Bibelforklaring,
medens jeg, af Grunde, som ikke her skulle anføres, ikke an¬

seer det tjenligt, at den religiøse Underviisning gives af forskjel¬

lige Lærere: saa maatte jeg overgive den ovennævnte metho¬

diske Underviisning i andre Hænder; og det laae da nær nok

at tænke paa Læreren i de naturvidenskabelige Fag H. Mor¬

tensen. Han har i den senere Tid givet Underviisning i

Geometri; men dette Fag er nu gaaet over til Beyerholm,

da det synes hensigtsmæssigst, at een Lærer har samtlige

mathematiske Discipliner; der levnedes derved Mortensen Tid

til dette nye Fag. Fremdeles, som Lærer i Naturhistorie,

er det ham paalagt at foredrage Læren om Menneskets legem¬

lige Natur; men det Legemlige og Sjælelige hos Mennesket

er saa nøie forenet at det Ene ikke lettelig kan behandles

grundig uden at berøre det Andet; jævnlig er der Foranled¬

ning til at streife over fra det ene Gebeet paa det andet,

som Enhver vil have erfaret, der har befattet sig med anthro¬
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pologiske Studier og Underviisning. Det synes da naturligst,

at den, der underviser om Legemet, ogsaa belyser Sjælens

Natur og Grundytringer; og den hele Opdragelses= og

Underviisningslære skal netop have et psykologisk eller rettere

anthropologisk Grundlag; ja den er i Grunden anvendt

Anthropologi, som da ogsaa den legemlige Udvikling hos

Barnet bør skee efter Opdragelseslærens Anviisning.H.

Mortensen har desuden i 3 Aar været Lærer i en Almueskole

og et Par Aar forestaaet Underviisningen i Seminariets

Skole, saa at det praktiske Skoleliv og den rette Omgang

med Børn ingenlunde er ham fremmed. Dersom iøvrigt den

methodiske Underviisning, denne Lærer saaledes skal give,

maatte hehøve et Korrektiv og Supplement, hvilket jeg paa

ingen Maade antager, da vilde den have det i den ovenan¬

førte Deeltagelse af de forskjellige Lærere i methodisk Under¬

viisning og Øvelse, og navnlig i den fleersidige Belysning

af Sjælens Evner, hvortil Underviisningen i Troes= og

Pligtlæren giver rig Anledning. Den bedste Methodik og
Didaktik er forresten den, som udtaler sig i de forskjellige

Læreres Personlighed og Forhold i som udenfor Læretimerne.

Jeg kan saaledes med gyldig Grund overgive et Fag, hvori

jeg har underviist i 21 Aar, i andre Hænder.

„Skrivning.

Nederste Klasse 2 Timer. Første Halvaar de enkelte

danske Bogstavformer; andet Halvaar Sammenskrift,

Taktskrivning (for at give Skriften Fasthed) og sam¬

menslyngede Træk (for at gjøre dem flydende og let).

Mellemste Klasse 2 Timer. Den latinske Skrift paa

samme Maade.

Øverste Klasse repeterer i 1 ugentlig Time begge Skrift¬

arter og øves i at skrive uden Linier. Forskrifter

bruges ikke sønderlig.
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„Sang og Musik.

Nederste Klasse: Sang 2 Timer, Fiolinspil 2 Timer.

Mellemste Klasse: 1 Time Koralsang og 1 à 2 Timer

harmonisk Sang; 2 Timer Fiolinspil; 3 Timer Orgelspil.

Øverste Klasse: 1 Time Koralsang; 1 à 2 Timer har¬

monisk Sang (i Forening med mellemste Klasse); 2

Timer Fiolinspil og 3 Timer Orgelspil.“

Bemærkninger. Naar man betænker, hvilken opli¬

vende og dannende Kraft der ligger i den harmoniske Sang,

og med hvilken Lyst og Interesse de nogenlunde musikalsk

begavede Elever tage Deel i de harmoniske Sangøvelser, saa

vil man indrømme, at 2 ugentlige Timer dertil ere det

Mindste, som bor tilstaaes. Lysten dertil lægger sig ogsaa

for Dagen deri, at de bedste Sangere gjerne slutte sig sam¬

men til en privat Sangforening og frivillige Sangøvelser;

en Lyst, som Læreren paa sin Side kommer imode ved at

indøve adskillige smukke og fortrinlige Sangnumere med dem

til smaa Aftenunderholdninger.

Til Fiolinspil maae anvendes mindst 2 Timer om

Ugen, saa meget mere som en ikke ganske ringe Deel af hver

Time gaaer hen, navnlig for de nøvede Spillere, med at

faae Fiolinerne stemte og i Orden; men Klasseinddelingen

kan ikke her anvendes eller forslaae formedelst Elevernes saa

saare ulige Fremgang og oprindelige Færdighed: de sondre

sig gjerne i denne Henseende i en 6—8 Grupper. Man seer

ingen bedre Udvei end den, man hidtil her har fulgt: at

dele Eleverne i saa mange Smaaafdelinger, som deres for¬

skjellige Standpunkt tilraader, og saa lade de færmeste Spil¬
lere iblandt dem anfore hver sin Gruppe i 2 Timer om

Ugen, forstaaer sig under Lærerens Ledelse. Anførerne

erhverve sig derved storre Færdighed i at undervise, og gjøre

saaledes selv Fremgang, idet de befordre Medelevernes Frem¬

gang. Et hensigtsmæssigt Læreapparat, som nu er udkommet,

beregnet paa disse Forhold og paa saadan Anordning, vil

fremme Øvelserne i denne Form.
8
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Naar der i oftnævnte Udkast er foreslaaet 2 ugentlige

Timer for hver af de to øverste Klasser til Orgelspil,

da trænger denne Bestemmelse til nøiere Forklaring. Der

kan ikke menes at hver Elev af de to Klasser, som spiller

Orgel, skal for sig have 2 ugentlige Timer. Regner man,

at blot en 25 Elever i de samme Klasser spille Orgel (An¬

tallet vil upaatvivlelig blive større); saa vilde dette efterdi

Underviisningen her er aldeles individnel, blive 50 Timer

om Ugen, og to Lærere vilde udkræves for dette ene, under¬

ordnede Fag, hvilket ikke har nogen Rimelighed. Endeel af
den til Orgelunderviisning bestemte Tid maa anvendes paa

den fornødne Theori, og derved er hele Klassen sysselsat; det
Meste ved dette Fag beroer paa flittig Øvelse, som vel lig¬

ger udenfor den egentlige Underviisningstid, men dog anstil¬

les efter Lærerens Anviisning, staaer under hans Kontrol og

foretages i Favor af Læretimerne; og saadan Øvelse har

faaet en ny Ansporelse derved at Seminariet har faaet et

nyt Orgel med Pedalværk, ligesom et saadant ogsaa er an¬

skaffet til Værløse Kirke, hvorpaa Eleverne ligeledes kunne
spille under Gudstjenesten, maaskee den bedste Øvelsesskole

i dette Fag. Naar alt dette tages i Betragtning, saa maa

det indrømmes, at der sikkerlig anvendes rigelig 2 Timer om

Ugen paa Orgelspillet. Hvad de egentlige Underviisnings¬

timer angaaer, da kan man ikke i Forveien vide, hvor talrige

Klasserne ville blive og hvor mange pCt. af Eleverne der

kunne og ville spille Orgel, thi derefter maa Timeantallet i

Hovedsagen rette sig; dog antager man, at en 3 til 4

Timer i det Høieste for hver Klasse vil være fuldkommen

tilstrækkeligt.

Professor Berggreens Betænkning angaaende Sang= og

Musikunderviisningen lyder saa:

„Førend jeg efter det høie Ministeriums Opfordring skal

forsøge at antyde en Plan for den musikalske Underviisning
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paa Seminarierne være det mig tilladt at gjøre nogle Be¬

mærkninger angaaende de Fordringer, der efter Forordningen

af 10de Februar 1818 §§ 20 og 42, og Resolutionen af

2den April 1841 ere stillede, og som ere gjentagne i Bekjendt¬

gjørelserne af 20de Marts og 9de Mai 1857 § 3 for at

Forholdet mellem hvad der fordres og den Underviisningstid,

som dertil kan tilstaaes ret kan vurderes. Dersom nemlig

Seminaristen skal kunne erhverve sig en saadan Indsigti

Harmonien, at han „med Færdighed og i en reen Sats

kunde spille Choralmelodier efter beziffret Bas“ (Frdn. 10de

Febr. 1848, § 20), maatte, især da han i Regelen kommer
aldeles musikalsk=udannet til Seminariet, et langt større

Antal Musiktimer tilstaaes end Seminariets Opgave i det

Hele kan indrømme. Heller ikke har jeg ved de 4 Semi¬

narier, hvis Examina jeg iaar (1857) har overværet opda¬

get det mindste Spor af Forsøg paa at opfylde hiin For¬
dring, hvad der ogsaa gjorde Kundskaber hos Lærerne nød¬

vendige, som neppe overalt tør forudsættes. Da nu heldigviis

Grunden til den gjorte Fordring, „at kunne spille efter beziffret

Bas,“ er bortfalden derved, at Psalmelodierne ere saa fuld¬

stændigt udsatte, at hiin Færdighed ikke behøves, foreslaaer

jeg, at Bestemmelsen forandres til „at kunne med Fær¬

dighed spille Psalmemelodierne og give dem en

passende Indledning og Slutning“ (jfr. § 20).

Dernæst fordres af Seminaristen, at han skal kunne

„synge Basstemmen efter Choralbogen til i det Mindste 20

af de meest brugte Kirkemelodier, samt afsynge et lige Antal
Melodier til Folkesange, og ledsage samme med Bas eller

harmonerende Mellemstemmer“ (§ 42). Dersom denne Pas¬

sus skal forstaaes, som den kan forstaaes, indeholder den atter

en stærk Fordring; men fortolket paa den lemfældigste Maade,

og uden at tale om, at ikke alle Seminarister have Bas¬

stemme, er den her forlangte Færdighed uden praktisk Betyd¬

ning og vilde foranledige megen Tid anvendt paa en ufrugt¬

bar Øvelse — ligesom der ogsaa kun undtagelsesviis er

8*
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gjort Forsøg paa Opgavens Løsning ved Jonstrup Semina¬

rium — da det, hvorpaa det for Seminaristen i hans Stil¬

ling som Kirkesanger især vil komme an, er, at han med

Sikkerhed kan foresynge Menigheden Melodierne (ↄ: den

1ste Stemme) til Psalmerne. Jeg foreslaaer derfor, at

hiin Fordring bortfalder.
Udtrykkene „Orgelspil og Instrumentalmusik“ (§ 33) og

„Orgelspil og anden Instrumentalmusik“ (§ 43) tillade den

Fortolkning, at Fløite, Clarinet, Haandharmonica, eller hvilket¬

somhelst andet Instrument kan gjøre fyldest for „Instrumen¬

talmusik“ (og Erfaring har lært mig, at Ordene ogsaa ere

blevne saaledes forstaaede); men som det Instrument, hvorpaa

nogen Færdighed bør fordres af Seminaristen (naturligviis

foruden Orgelet for den, der vil være Organist), maa Fio¬

linen bestemt udhæves da Melodierne ved den bedst kunne

indøves med Skolebørnene, ikke blot paa Grund af dens

gjennemtrængende Tone, men ogsaa fordi den tillader Læreren

at bruge Munden under Spillet, hvad ikke en Fløite eller

Clarinet gjør, og endnu kan benyttes af den ældre Mand,

medens Tabet af Tænder og et svagere Bryst forbyder Be¬

nyttelsen af et Blæseinstrument. Et Fortepiano vilde vistnok

kunne gjore Tjeneste istedetfor Fiolinen; men uden at tale

om Vanskeligheden ved at holde dette Instrument stemt og

skaffe det Plads i Skolestuen, vilde kun meget faa Skole¬

lærere have Evne til at anskaffe sig et saadant. Det saa ufuld¬

komne Haandharmonica kan aldeles ikke komme i Betragtning.

Det er derfor mit Forslag, at Fordringen til Seminaristen,

cmed Hensyn til „Instrumentalmusik,“ bestemt gaaer ud paa,

at han erhverver sig saa megen Færdighed paa

Fiolinen, at han derpaa kan spille Psalmemelo¬

dierne og lette Folkesange (ifr. § 20 c.).

Jeg maa endnu dvæle noget ved denne Fordring, idet

jeg anseer Færdigheden i Fiolinspil ligesaa vigtig for en

Skolelærer og Kirkesanger, som Sangevnen. Han skal nem¬

lig med Skolebørnene indøve Psalmemelodierne og andre
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Melodier; men om han endogsaa selv kan dem nok saa rig¬

tigt, vil han ikke kunne udholde — i alt Fald kun til en Tid

med den blotte Stemme at lære Børnene Melodierne. Her¬

til kommer, at de allerfærreste Seminarister lære saaledes at

synge efter Noder („at træffe“), at de blot ved Ledelse af

Noderne kunne lære sig nye Melodier eller styrke sig i de

gamle. Endelig vil det Trættende i bestandigt at skulle bruge

Stemmen sløve bans Lyst til at øve Børnene, og med Lære¬
rens tiltagende Alder vil Sangen snart gaae ganske istaa.

Utilstrækkelig musikalsk Dannelse hos Skolelærerne er en stærkt

medvirkende Aarsag til den slette Tilstand, hvoraf man nu

bestræber sig for at udfrie Kirkesangen. Da nu de ovenfor

gjorte Fordringer i Fiolinspil ere saa beskedne, at kun Man¬

gel paa Flid kan lægge Hindring iveien for deres Opfyldelse

af den Seminarist, der har Øre (og kun en Saadan kan

være Kirkesanger), saa tillader jeg mig at foreslaae, at Cha¬

rakteren for Fiolinspil tillægges samme Betyd¬

ning som den for Sang, saa at den Seminarist, der for

Fiolinspil har under „Godt,“ ikke maa ansættes som Kirke¬

sanger. De to Musikcharakterer, som Forordningen fordrer,

vilde altsaa blive for „Sang“ og „Fiolinspil,“ medens der

med Hensyn til „Orgelspillet,“ som ogsaa Skikken er, paa

Dimissionsattesten gjores en Paategning, om Seminaristen

„kan forestaae Orgelspillet“ (§ 54), og Charaktererne for Fiolin¬

og Orgelspil vilde da ikke, som tidligere, blive at sammen¬
lægge. Ligesom det tillades Seminaristen, naar han ikke har

bestaaet i Sang til Afgangsexamen, senere at aflægge en sær¬

skilt Prøve deri, saaledes maatte han vel kunne gjøre det

Samme i Fiolin= og Orgelspil, og den derefter erholdte Paa¬

tegning paa Dimissionsattesten vilde da godtgjøre hans ved

fortsat Øvelse erhvervede Qvalifikation.

Efter min paa det Foregaaende grundede Forestilling

om det Maal, som Seminaristen har at arbeide til, skal jeg

tillade mig at angive følgende Træk til en Plan for den

musikalske Underviisning ved Seminarierne, idet jeg fornd¬



118

skikker den Bemærkning, at alle de, der ikke have noget An¬

læg til „Sang“ eller „Musik“ bor udelukkes fra Musikunder¬

viisningen, at der kan vindes Tid for de Andre. Ved Be¬

gyndelsen af hvert Cursus vil altsaa en kort Tid hengaae

med de Undersøgelser, som Læreren maa anstille, for at over¬

bevise sig om, hvem han har at antage til Musikunderviis¬

ningen.

Med disse kunde da Underviisningen drives paa folgende

Maade:

A. Underviisningen i Sang.

I nederste Klasse gjøres Eleverne bekjendte med Noder

og Takt, synges Scalaer, foretages Træffeovelser, og indøves

eenstemmige Psalmemelodier og Folkesange. Denne Under¬

viisning kan meget vel meddeles alle Eleverne paa eengang;

men Tid efter anden holder Læreren et Slags Examinato¬

rium for at overbevise sig om, at hver Enkelt har tilegnet

sig det Foredragne.
I mellemste Klasse udvides Elevernes Kundskab til

Psalmemelodierne (som det Fornemste for den tilkommende

Kirkesanger); men den større musikalske Dannelse skulde til¬

kjendegive sig ved Udførelsen af tostemmige eller, om muligt,
trestemmige Sange, alt efter Omstændighederne, der eet Aar

kunne være mere, et andet mindre heldige.

I øverste Klasse bor alle Psalmemelodierne og

flere Folkemelodier indøves. Den fleerstemmige Sang fort¬

sættes efter saa stor Maalestok, som Elevernes Evne i det

Hele taget tillader; ligeledes bor de lære de i Kirken almin¬
delige Responsorier: „Amen“, „Og med din Aand. „Gud

være lovet for sit glædelige Budskab.“

Den fleerstemmige Sang øves ved Seminarierne for¬

nemmelig for derved at danne Elevernes Gehor og vække

deres musikalske Sands; thi den vil i deres senere Stilling

som Skolelærere i Regelen ikke komme til Anvendelse, hvorfor

Udførelsen af de fleerstemmige Sange ved Afgangsexamen
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ikke heller har nogen Indflydelse paa Sangcharakteren. I
denne Omstændighed har jeg ogsaa seet en Støtte for mit

Forslag om at opgive som Fordring den i Frdn. af 10de

Febr. 1818, § 42, ovenfor omtalte Bestemmelse.

B. Underviisningen i Instrumentalmusik.

Det turde være hensigtsmæssigt, at Eleverne i nederste

Klasse kun beskjæftigedes med eet Instrument, og da Fio¬

linen er det for Skolelæreren vigtigste, hvis Øvelse er

tillige Gehøret meget skjærpende, foreslaaes, at Underviisnin¬

gen i Instrumentalmusik i nederste Klasse indskrænker sig

til Fiolinen. Scalaer spilles i de lettere Tonearter; Psalmeme¬

lodier og lettere Folkemelodier indøves. Eleverne anvises til

at stemme Fiolinen og advares imod for længe at bruge

fremmed Hjælp dertil.
I mellemste Klasse kunne nogle vanskeligere Sca¬

laer foretages, for at danne Øret (thi i Skolelærerens Praxis

ville de ikke forekomme), og lidt vanskeligere Melodier for¬

søges. Folkemelodier, udsatte for to Fioliner, vilde i flere

Henseender afgive særdeles passende Øvelsesstykker. Her be¬

gyndes paa Orgelet. Kjendskab til Noder (med Undtagelse

af Basnoderne, som nu foretages) og Takt er medbragt fra

den tidligere Underviisning i Sang og Fiolinspil. Finger¬

ovelserne indskrænke sig til de simplere Scalaer. Det er

ingenlunde nødvendigt at opsætte Choralspillet, indtil Eleven

med særdeles Hurtighed kan udfore Scalaerne; thi denne

Færdighed er ikke nødvendig for Landsbyorganisten. Saa¬

snart han derfor har lært at stille Fingrene rigtigt under

Scalaspillet, begyndes paa de lettere Choraler. Fingersæt¬

ningen til Accorderne læres under Choralspillet. Han maa

og ved Over¬tilegne sig en rigtig Udførelse af Fermaterne,

gangen fra den ene Sætning til den anden og fra det ene

Vers til det andet holde Melodiens Tone — efter det sidste

Vers Bassens Tone — i en passelig Tid. Kun i enkelte



120

Tilfælde holdes den sidste Basnode mellem Versene (see f. Ex.

Berggreens Choralbog Nr. 21 og 25).
I øverste Klasse maa Udførelsen af Psalmemelodierne

forbindes med et lille Forspil. Motivet hertil kan hensigts¬

mæssigt — og lettest — tages af Psalmemelodiens Begyn¬

delse, eller dannes ved en Forbindelse af dens første og sidste

Tacter (see herom Indledningen til 2det Hefte af Berggreens

„Sange til Skolebrug“). Ogsaa særskilte Forspil og Stykker,

passende til Indgangs= og Udgangsspil, indøves forsaavidt
Tiden og den Enkeltes Anlæg tillade det. Et Par Choral¬

Slutninger bibringes Eleverne, der lettelig kunne lære aldeles

mechanisk at transponere dem i Psalmemelodiernes forskjel¬

lige Tonearter.

Med Hensyn til Fordelingen af Timeantallet, maa det

vist tillades Læreren at gjøre nogle Modificationer i de Be¬

stemmelser der af Ministeriet maatte blive tagne, eftersom

det større eller mindre Antal af de i de forskjellige Musikfag

deeltagende Elever ved det enkelte Seminarium kunde gjøre

Anvendelsen af flere Timer til det ene, færre til det andet

Slags Musikunderviisning ønskelig. Imidlertid troer jeg, at

de ugentlige Timer i Almindelighed passende kunde fordeles

i dette Forhold.

Til Sang 5 Timer.
Nederste Klasse.

—Fiolinspil 4 Timer.

Til Sang 4 Timer.Mellemste Klasse
— Fiolinspil 2 Timer.

og

—Øverste Klasse Orgelspil 3 Timer.

Slutteligen tillader jeg mig at henpege paa et for

Seminarierne nærliggende Middel til at indvirke musikalsk

forædlende ikke blot paa Seminaristerne, men i en videre
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Kreds. Jeg forestiller mig nemlig, at en Samvirken mellem

Seminariets Musiklærer og Læreren ved den med Seminariet

forbundne Skole kunde gjøre det muligt at udføre Sang¬

stykker for Sopran, Alt, Tenor og Bas, idet de to første

Stemmer kunde besættes af de musikalsk meest begavede

Skolebørn. Den fleerstemmige Udførelse af religiøse Sange

i Kirken ved indtrædende Festdage og til andre Tider kunde

bidrage meget til at forherlige Gudstjenesten og med det

Samme vække og danne Menighedernes musikalske Sands.“

„Tegning.

Hver Klasse 2 samlede Timer, efter Helsteds Tegne¬

apparat.“

„Gymnastik.

Hertil anvendes 2 ugentlige Timer (i Sommermaa¬

nederne til Svømmeøvelser) for hver Klasse; kun at to Klasser

ved visse Øvelser hensigtsmæssig kombineres. Øvelserne fore¬

tages og Underviisningen gives i Overeensstemmelse med

den anordnede Lærebog.
Bemærkninger. En militær Gymnastiklærer, nemlig en

Underofficeer af Artilleriet, er nu ansat ved dette Seminarium.

Han beholder, efter Krigsministeriets Tilbud, sin Underoffi¬

ceerslønning og faaer derhos af Seminariifonden 3 Mk. om

Dagen samt frit Qvarteer eller en billig Godtgjørelse (1 Mk. om

Dagen)for samme. Kun i Exerceertiden maa han være tilstede ved

sit Korps (Øvelserne ved Seminariet maae da rimeligviis hvile

imidlertid), og der godtgjøres ham Reiseomkostningerne frem

og tilbage. Denne Foranstaltning skal for det Forste finde

Sted paa 3 Aar; befindes den saa hensigtssvarende, vil den

rimeligviis blive perpetueret, eller dog fortsat paa ubestemt
Tid. Den samme Lærer, der kun har 6 ugentlige Timer at

give ved Seminariet (og 5 ved Skolen), skal ogsaa antage

sig Gymnastikunderviisningen ved et Par af de ved Semi¬

nariet nærmest liggende Skoler (i Ballerup og Maaløv).
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VII. Bøger og forskjellige andre Underviisnings¬

apparater.

a. Til Indkjøb af Skrifter bevilges gjerne aarlig

100 Rd. (for indeværende Aar er bevilget 250 Rd.).

Det vilde blive for vidtløftigt, her at opregne alle de

større og mindre Skrifter, som for en saadan aarlig Sum i
Aarenes Løb ere anskaffede; ikke at tale om ældre, tildeels

ganske forældede Boger, som ere blevne samlede, før en mere

bestemt, planmæssig Anskaffelsesmaade blev vedtagen. For

imidlertid at give Læserne noget Begreb om, hvorledes be¬

mældte Sum bliver anvendt, skal jeg hidsætte en Fortegnelse

over de Skrifter, som i det sidste forløbne Aar ere anskaf¬

fede. (Foreløbig bemærkes, at jeg ved mit Embedes Tiltræ¬

delse indsendte til det danske Kancelli et fuldstændigt Katalog

over de Boger, som Seminariet da eiede, ligesom jeg da

ogsaa Aar for Aar i mine Indberetninger til dette Kolle¬

gium og siden til Kirke= og Underviisningsministeriet har

fortsat Fortegnelsen over de aarlig anskaffede Bøger og Lære¬

apparater.)

De i forrige Aar anskaffede Skrifter ere:

Allen: Det danske Sprogs Historie i Hertugdømmet

Slesvig, 2den Deel (1ste Deel havdes alt).

Andersens nye Eventyr og Historier, 1ste og 2det Hæfte.

Ankjærs geografiske Haandbog, 18de til 26de Hæfte.

Berings Beskrivelse af Landsbyskolelærer=Embederne

Danmark, 1—4 Hæfte.
Bock: Wegweiser für evangelische Volksschullehrer.

1—3Volksschullesebuch für mehrklassige Schulen,

Theil.

Boisen: Israels Historie i det g. T., 4de Deel.

Brammer: Et Indlæg i Kirkeforfatningssagen.

Brandt: Gammeldansk Læsebog.
Chandles: Ved Saltsøen, et Besøg hos Mormonerne i

Utah, oversat af Sørensen.

i
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Dietlein: Wegweiser für den Schreibeunterricht.
Dorner, Liebner und Palmer: Jahrbücher für deutsche

Theologi, 3ter Jahrgang.

Ewald: Geschichte Christi und seiner Zeit.

Feuchtersleben, Bidrag til Sjælens Diætetik, oversat

af Grove.

Fogh, Lütken og Vaupell: Tidsskrift for populære Frem¬

stillinger af Naturvidenskaberne.

Graul: Bekenntniße im Lichte göttlichen Worts.

Gubitz: Volkskalender.
Hagenbachs Encyklopædi und Methodologi der theolo¬

gischen Wissenschaften.

Hentschel: Euterpe, eine Musik=Zeitschrift.

Hjort: Evangelisk Ugeskrift.
Humboldts Kosmos, oversat af Petersen; 4de Binds

1—5 Hæfte.
Koch: Bidrag til Bedømmelsen af den kirkelige Tilstand

i Slesvig.

Kühnel: Indvielse af Seminariet i Tønder.

Layard; Opdagelserne i Niniveh, oversat af Moltke.

Lind: Christendommens Indflydelse paa de occidentalske

Folkeslags sociale Forhold fra Aar 500—814.

Mac Clüre: Opdagelsen af Nordvestpassagen, oversat

af Svendsen.

Matthes: Kirchliche Chronik.
Nacke (Lüben): Pædagogischer Jahresbericht 1856.

Nielsens Sjæle= og Tænkelære.

—
Afsked til Menigheden og Seminariet i Lyngby.

Ostertag: Die Bibel und ihre Geschichte.

Petersen: Sind Aufruhr und Meineid im dänischen

oder im schleswig=holst inischen Lager zu suchen?

Rafn: Annaler for nordisk Historie og Oldkyndighed

1856—1557.

Rimestads lille Geografi.

Danmarkshistorie.
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Scharlings og Engelstofts theologiske Tidsskrift.

Schirlitz: Griechisch=deutsches Wörterbuch zum neuen

Testamente.

Schmid: Encyklopædie des gesammten Erziehungs= und¬

Unterrichtswesens, 5—10 Heft.
Schnorrs Bibelbilder, 19—24 Heft.

Schulblatt für die Provinz Brandenburg.

Herzogthümer Schleswig und Holstein.

Schöppe: Hausschatz der Länder= und Völkerkunde,

1—12 Heft.

Seiersmindet ved Fredericia.

Trap: Statistisk=topographisk Beskrivelse af Kongeriget

Danmark.

Trap: Grundtegninger af Kjøbstæderne m. v. 1ste Hæfte.

Viborgs Forklaring over de 4 Evangelier, 1—6te Hæfte.

Weizel: Der Lesebuch=Unterricht in der Volksschule.

Oehlenschlägers poetiske Skrifter ved Liebenberg, 1—23

Hæfte.

Hertil skal jeg føie en Fortegnelse over Skrifter af danske

Forfattere, som 1856 bleve anskaffede for den særlig dertil

anviste Sum 300 Rd.

Abrahams, Nyerups og Rahbeks udvalgte danske Viser

fra Middelalderen, 1—5te Deel.

H. C. Andersens samlede Skrifter, 12 Bind.

Baggesens danske Værker, 12 Bind.
Biographi ved August Baggesen, 4 Bind.

Birckners Skrifter, 2 Bind.
Anders Bordings poetiske Skrifter i tvende Parter.

Boyes udvalgte og samlede Digte, 4 Dele i 2 Bind.

Hans Adolph Brorsons Psalmer, uddragne af „Troens

rare Klenodie“, af A. Winding Brorson.

Nordahl Bruuns mindre Digte.
L. Engelstoft: Tanker om Nationalopdragelsen.

Joh. Evalds samlede Skrifter, 8 Dele i 4 Bind.

Fabricius: Samling af fædrelands=historiske Digte.
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Peter Foersoms Digte, 1 og 2 Deel i 1 Bind.

Peter Foersoms (Wulfs o. A.) Oversættelse af William

Shakspeares dramm. Værker, 11 Dele.

Forsøg i de skjønne og nyttige Videnskaber, ved et patrio¬

tisk Selskab, 1—7 Bind.

Ove Hoegh Guldbergs Oversættelse af det n. T., 2

Dele.

Carsten Hauchs Skrifter.

Johan Ludvig Heibergs poetiske Skrifter, 8 Bind.

prosaiske Skrifter, 3 Bind.
Peter Andreas Heibergs samlede Skuespil, 4 Dele i 2

Bind.

Henrik Herzes Digte fra forskjellige Perioder, 2 Dele i

1 Bind.

Holbergs samlede Skrifter i 21 Bind, udgivne ved

Rahbek.

H. P. Holst: Ude og hjemme, Reiseerindringer.

Stemninger i Tiden; Digte.

Hostrups poetiske Skrifter, 5 Bind.

Jacobis samlede Skrifter, udgivne af Liebenberg.

S. Kierkegaard: „Enten=Eller.“

Kingos Psalmer og aandelige Sange, udgivne af P. A.

Fenger.

Jens Kraft: Kort Fortælling af de vilde Folks Ind¬

retninger, Skikke og Meninger, 1 Bind.

Peder Lolles Ordsprog.

Martensens Prædikener, 1—4 Samling.
Hr. Michaels tre danske Riimværker fra 1490, ved

Molbech.

Christian Molbech: Johannes Evalds Levnet.

Chr. K. F. Molbech: En Maaned i Spanien. Nogle

Reisebilleder.

Chr. K. F. Molbech: Dæmring. Lyriske Digte.
Fr. Paludan Müller: Ungdomsskrifter; Zuleimas Flugt;

Trochæer og Jamber.



126

Nyerups og P. Rasmussens Udvalg af danske Viser

fra Midten af det 16de Aarhundrede til henimod

Midten af det 18de, med Melodier.

Erich Pontoppidans Afhandling om Verdens Nyhed.

Prams udvalgte digteriske Arbeider samlede og udgivne

af Rahbek, 5 Bind og 1 Supplementbind.

Psalmebog til Kirke= og Huusandagt, revideretaf Inge¬

mann.

Rahbek: Nordiske Fortællinger, 1 og 2 Bind.

——
Erindringer af mit Liv, 5 Dele.

Poetiske Forsøg, 1 og 2 Deel i 1 Bind.

Töger Reenbergs poetiske Skrifter, 1 og 2 Deel.

Jonas Reins nyeste Digte 1810.

Tyge Rothes Tanker om Kjærlighed til Fædrelandet.

Samsøes efterladte digteriske Skrifter udgivne ved Rah¬

bek, 2 Dele i 1 Bind.

Andreas Schytte: Staternes indvortes Regjering, 5

Bind: Staternes udvortes Regjering, 2 Bind;
Danmarks og Norges naturlige og politiske Forfat¬

ning, 1 Bind.
Sibbern: Ud af Gabrielis Breve til og fra Hjemmet.

L. Smiths Forsøg til en fuldstændig Lærebygning om

Dyrenes Natur og Bestemmelse.
Fr. Sneedorffs samlede Skrifter, 4 Dele.

I. S. Sneedorffs samtlige Skrifter i 9 Bind.

Schack Staffelds Levnet og samlede Digte, ved Lieben¬

berg.

Ambrosius Stubs samlede Digte.

Suhms samlede Skrifter, 16 Bind.

Peder Syvs kjærnefulde Ordsprog, udsøgte og ordnede

ved Nyerup.

Thaarups efterladte poetiske Skrifter, udgivne af Rahbek.

Thiele: Thorvaldsens Biographi, 4 Dele.

Birgitte Totts Oversættelse af Senecas Værker.
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Niels Treschow: Om Gud, Idee= og Sandseverde¬

nen m. v.

Anders Sørensen Vedel: Oversættelse af den danske Krø¬

nike af Saxo Grammaticus; paany udgivet ved

Wegener.

Wegeners liden Kronike om Kong Frederik den Sjette

og den danske Bonde.

Werlauff: Historiske Antegnelser til Holbergs Lystspil,

1ste Bind.

Christian Wilsters Oversættelse af Homers Iliade og

Odyssee.

Digtninger og Digte, 6 Bind.Christian Winther:
4 Noveller i 1 Bind.

3 Fortællinger i 1 Bind.

Hjortens Flugt.

Krummachers Parabler.

Indith, Bruchstück eines Gedichts,

oversat af Holst.H. P.

samlede Digte 1—6 Bind.Oehlenschlägers

nordiske Oldsagn.

Helge og Yrsa samt Hroars Saga.

Nordens Guder, et episk Digt.

Aladdin.

Hrolf Krake, et Heltedigt.

Af mit Livs og min Tids Historie, 4A. S. Ørsted:

Bind.

Læserne ville ikke antage, at man havde forbigaaet andre

danske Forfattere, som have erhvervet sig et berømt Navn i

Literaturen, saasom: Steen Blicher, H. N. Clausen, Grundt¬

vig, Ingemann, Poul Moller, P. E. Müller, Mynster, N. M.

Petersen, Rask, H. C. Ørsted o. fl. A.; deres vigtigste Skrifter vare

allerede tidligere anskaffede Tid efter anden; ligesom man af

flere Forfattere, saasom: Hertz, Martensen, Oehlenschläger,

havde adskilligt Mere, tidligere anskaffet, end der er anført i

ovennævnte Fortegnelse.
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b. Til Underviisningen i Fysik og Kemi ere fol¬

gende Apparater anskaffede.

Allerede for 1818 havde man gjort en lille Begyndelse

vedAnvendelse af 40 Rd. til Anskaffelsen af de saakaldte

mekaniske Potentser. Hvilke ere:
En Centrifugalmaskine med flere Hjul.

En Skrue uden Ende med Tandhjul, Snoskive o. s. v.

En Skruepresse.

Et Spil med Bomme.

Et Stel med Balance, Skraaplan og Valse.
2 Blokke med 3 Skiver.

En Kran med Løftestang.

Forskjellige Zinkplader.

6 lose Træruller og 6 ditto med Beslag.

I Aaret 1853 bleve200 Rd. bevilgede til følgende Sager:
Et Planetarium.

2 Pd. Qviksølvi en Steendunk.

En Cylinder med sluttende Hylster.

Tantalusbægeret.

Vandhammeren.

En Cardans Lampe.

En Glas=Spirituslampe.

Cartesiansk Djævel i Glas.

Flydevægt med Skaal og Foderal samt Cylinder.

Leidener Flaske.

Brændeviinsprover i Foderal.
Klangfigurer med Bue.

Undersætter.

Et Mikroskop med 3 Lindser.

En Loupe.

2 smaa Magnetstænger.
En hydrostatisk Vægt.

Justerede Granlodder.

Polygon til Læren omTyngdepunktet.

Atwoods Faldmaskine.
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Samqvemhavende Rør.

Haarror i Stativ.

Barometer med Jernhane og Glaskop.

En Dykkerklokke.

2 Hanemodeller.
En Skorsteen til Spirituslampen.

En Magnetnaal med Fod.

En Elektriceermaskine med Batteri.

I Aaret 1857 anskaffedes, for bevilgede 150 Rd., Følgende:

En Luftpompe med Fodskammel, 2 Klokker og Trykmaaler.

Et Blæresprængningsglas.

En Luftveiningsmaskine.

4 Kulzinkelementer.

Klemmer og Ledningstraade.

Et Vanddekompositionsapparat.

En Elektromagnet.
4 Flasker med Svovlsyre og Skedevand.

En Skive til en Elektriceermaskine.

En lignende Sum blev tilstaaet 1858, og derfor anskaffet:

En Dampcylinder med Kjedel.

Et Pyrometer.

Et Thermometer i Foderal.

En Archimedes' Vandskrue.

Et Vaterpas.

En Sugetrykpompe.

Et Gaffelrør med Pompe og Hane paa Stativ.

En Farveskive med Snurre.

Et elektrisk Hjul.

2 Kolber.

2 Potter Viinaand i Flaske.

En Pot Saltsyre i Flaske med indsleben Tol.

Et Glasrør til at vise den mariottiske Lov.

Et Ringapparat til Centrifugalmaskinen.

9
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Et Toneror med Stempel.

Et Vinkelspeil.

En Udlader med Glasflaske.

Et Platinfyrtøi.

Zinkstrimler.

De magdeborgske Halvkugler.
Voltas Søile med Stativ m. v.

En Rotator.

2 convexe og concave Glas.

Et Prisma.

Faldrør til det lufttomme Rum.

For indeværende Aar 1859 er bevilget 100 Rd., og derfor

anskaffet:

En Kikkert.

En Vægt med Messingskaaler.
Et Sæt Vægtlodder i Kasse.

Endvidere et maleria medica af følgende Indhold:

101 Glas indeholdende: Rødt Lakmuspapir, Blaat Lak¬

muspapir, Chlorsuurt Kali, Brom, Jod, Flusspath, Svovl,

Engelsk Svovlsyre, Phosphor, Arseniksyrling (Rottekrudt),

Realgar, Auripigment, Svovlantimon, Svovlkulstof, Ammoniak,

Borsyre, Salpetersuurt Sølvilte, Crystalliceret og smeltet Qvik¬

solv, Rødt Qviksølvilte, Calomel (Qviksolvforchlor), Sublimat,

Jodqviksølv, Zinnober, Kobbervitriol, Tinilte, Chlortin (Tin¬

chlorüre), Sølverglød, Blyhvidt, Blysukker, Chromguult, Møn¬

nie, Metallisk Vismuth, Jernvitriol, Bruunrodt, Svovljern,

Bruunsteen, Albumin, Mangonoversuurt Kali, Allun, Brændt

Magnesia, Svoplsuurt Magnesia (Engelsk Salt), Chlorkalk,
Chlorcalcium, Tungspath, Glaubersalt, Soda, Salpetersuurt

Natron, Borax, Salmiak, Kalium (Steenolie), Kaustisk Kali,

Potaske, Salpeter, Syresalt, Viinsteensyre, Viinsteensuurt Kali

(Viinsteen), Brækviinsteen, Citronsyre, Garvesyre, Benzoeharpix,

Opium, Chinin, Arabisk Gummi, Islandsk Mos, Irlandsk

Charageenmos, Palmeolie, Bomolie, Mandelolie, Linolie, Rice¬

nusolie, Hvalrav (Spermacet), Terpentinolie, Citronolie, Cam¬
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pher, Bergamotolie, Peruviansk Balsam, Nellikeolie, Copal,

Mastix, Sandarak, Schellak, Drageblod, Dyvelsdræk, Bitter

Mandelolie, Kunstig Mandelolie (Nitrobenzol), Chloroform,

Indigo, Orsellie, Vandfri Alcohol, Spiritus Vini, Æther,

Eddikesyre, Myresyre, Spanskgrønt, Kreosot, Steenolie, Sal¬

petersyre, Natrium, Gutta Percha, Kautschuk, Antimon=Metal.

Endvidere: En mindre tubuleret Glasretort, en dito uden

Tubus, fire Bægerglas, en Porcellæns Morter med Støder.

Ved Underviisningen i Naturhistorie maa man endnu

meest behjælpe sig med Afbildninger (Buurmeisters zoologiske

Atlas, endeel af flora danica, henved 100 Stykker Mine¬

ralier m. m.). Dog er her en ikke ganske ubetydelig Sam¬

ling af tørrede Insekter, som skyldes Eieren af Strandmollen

Hr. Drewsens Velvillie; og Lærer H. Mortensen eier en smuk

Samling af tørrede Planter m. m.

Til Fremme for den musikalske Underviisning er her

iaar anskaffet et nyt Orgel paa 7 Stemmer med særskilt

Pedalværk, bygget af Gregersen; ligesom ogsaa et godt Forte¬

piano af Petersens Fabrik nylig er blevet Seminariets Eien¬

dom; for faa Aar siden kjøbtes en Violoncel.

VIII. Seminariets Examina i Aarene 1858 og 1859.

Saalænge jeg udgav „Tidsskrift for Almueskole= og Semi¬

nariivæsenet,“ meddeelte jeg deri Aar for Aar en Oversigt

over „Seminariernes Tilstand og Virksomhed,“ saavidt jeg

kunde erholde Kundskab derom; og navnlig pleiede jeg at

give noget udførligere Beretning om dette Seminarium, dets

Adgangs= og Afgangsprøve m. v. Men da bemældte Tids¬

skrift ophørte ved Slutningen af Aaret 1857, saa har jeg

ikke havt Leilighed til at berette Noget offentlig angaaende

vort Seminarium siden; jeg skal da benytte den Leilighed,

her tilbyder sig, til at indhente det Forsømte.

Den aarlige Adgangsprøve for Aaret 1858 blev af¬

holdt den 3die og 4de Mai s. A. Alle de, der ønskede sig

optagne, indstillede sig her til Prøvens Aflæggelse. Af det

9)*
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hele Antal, 42, bleve 23 optagne som Skolelærerelever og 1

som Realelev. Da dennes Forberedelse imidlertid var ufuld¬

stændig, saa blev han blot foreløbig antagen paa Prøve, med

Tilladelse til at boe hos en af Lærerne, dog med Adkomst til

en virkelig Elevs Plads, saafremt han, hvad der har været

Tilfældet, godtgjorde sin Berettigelse dertil ved god Fremgang;

samtlige andre Aspiranter ønskede sig optagne som Skolelæ¬

rerelever. Flere havde ikke en nogenlunde tilfredsstillende For¬

beredelse, og Seminariet, der hidindtil kun rummede 50 Ele¬

ver, havde heller ikke Plads til flere; Antallet maatte endog

været lidt mindre, dersom ikke 3, formedelst forskjellige Om¬

stændigheder, havde faaet Tilladelse til at logere andensteds

her i Nærheden.

Af bemældte 42 Aspiranter var 1 fra Als, 1 fra Fyen,

4 fra Lolland, 1 fra Falster, 2 fra Møen, 2 fra Bornholm;

de øvrige vare fra Sjælland, og navnlig 4 fra Kjøbenhavn,

1 fra Roskilde, 1 fra Helsingør, 1 fra Nykjøbing, Resten fra

Landet. 16 vare Skolelærersonner (af hvilke 9: 1 fra Fyen,

1 fra Lolland, 7 fra Sjælland, bleve antagne), 11 Gaard¬

mandssønner (af hvilke 6: 1 fra Als, 2 fra Lolland, 1 fra

Falster, 1 fra Bornholm og 1 fra Sjælland, bleve antagne),

2 Præstesønner, 2 Sønner af Veipiqvører (begge antagne),

2 Huusmandssønner (af hvilke 1 blev antagen); de øvrige 9

(af hvilke 5 bleve antagne), vare meest Sønner af nærings¬

drivende Borgere uden at kunne indbefattes under nogen

fælles Benævnelse. De Allerfleste havde faaet den særegne

Forberedelse for Seminariet hos Skolelærere, saa meget mere

som enhver Aspirant skal mindst et Aar have taget Deel i

Underviisningen i en Almueskole; men i denne Fordring, som

var stillet forholdsviis kort i Forveien, maatte man for denne

Gang slaae endeel af hos Adskillige. De fleste Aspiranter

vare i den for Optagelse fastsatte Alder, imellem 17 og 23

Aar; 5 vare derover (resp. 29, 28, 25, 24 og 24 Aar), 5

derunder (i det syttende Aar).

Afgangsprøvens skriftlige Deel blev foretagen
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den 4de og 5te Juni. Den omfattede: Dansk Stiil, Bibel¬

forklaring, Methodik, Regning, Mathematik, Skjønskrift og
Tegning, i hvilket sidste Fag Prøverne dog vare udarbeidede

i tilsvarende Timer tidligere. Opgaverne vare følgende:

I Stiil: Opdragelsen sammenlignet med en Bygning under

Arbeide.

I Bibelforklaring: Matth. 19, 1—12; Luk. 4, 20—30;

Joh. 16, 1—11; Ap. G. 20, 28—38.

I Methodik: I hvilke Henseender og paa hvilke Maader

kan en Skolelærer bidrage til at berede sin Skole

velvillig Bistand fra Børnenes Hjem: —Hvorvidt bør
Børnenes Æresfolelse opvækkes og benyttes i Skolens

Tjeneste? — Paa hvilke Maader maatte en forbere¬

dende Geografi=Underviisning helst meddeles i en

Almueskole?

I Regning: 1) 8 Personer kunne befordres 21 Miil paa

aaben Vogn for 56 2ß; hvor mange Miil kunne 30

Personer befordres med lukket Vogn for a =8 efter¬

som Taxten for disse to Befordringsmaader forholde

sig til hinanden som 2:32 — 2) Et K Brutto koster

i Indkjøb 12 ß; et K Netto i Udsalg, med b pCt.

Fordeel, 24 ß: hvor mange pCt. Thara er her reg¬
net? — 3) 21 Potter Viin à 5 M 8 ß blandes med

14 Potter a 7 M, 3 Potter à 2 Mk 8 ß og nogle

Potter Vand. Naar man vil have e pCt. Fordeel paa

denne Blanding, kan man sælge den for 1 28 Pot¬

ten: hvor mange Potter Vand brugte man? — 4)

En ret Kegle har en Overflade af d □ Fod og en

Radius af 3½ Fod: man angive dens Volumen!

(7= J). — 5) En cirkelrund Plads, hvis Om¬

kreds var = 44 Favne, blev gravet for 4 28 4 Mk

14 ß; en eliptisk Plads, hvis ene Diameter var e

Favne, kostede 3 † mere: hvor lang var dens anden

Diameter? — 6) Hvor mange □ Tommer maa en

f—pundig Jernkugles Overflade udgjøre, naar Jer¬
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nets Vægtfylde antages = 72 (En Kubikfod Vand

— 62 A.)
Den mundtlige Deel af Examen blev afholdt den 24de

og 25de Juni. 14 af Seminariets Elever: 2 efter et to¬

aarigt, de øvrige efter et treaarigt Kursus, indstillede sig til

Prøven. 12 bleve dimitterede; 8 med Karakteer „meget

duelig“ nemlig: Rudolph Gjertsen- Caspar Christian Hoff¬

mann, Lorentz Andreas Wello, Vilhelm Emil Jensen, Søren

Petersen, Peter Thorvald Nielsen, Niels Peter Geertsen og

Jacob Christian Dippel; 2 fik Karakteer „duelig“, nemlig:

Julius Georg Mengel og Joseph Ludvig Neergaard; 2 fik

„ei uduelig“, 2 udholdt ikke Examen: den ene havde gjen¬

nemgaaet flere langvarige Sygdømme, der havde sat ham en

heel Deel tilbage; men han ønskede dog gjerne at følge med

Kammeraterne, og manglede blot 3 Points for at bestaae;

den anden stod noget tilbage i visse Fag, men havde dog

til dagligt Brug klaret ret vel for sig, som han da stedse

har udviist alvorlig Flid; men han er hvad man kalder en

daarlig Examensmand. Begge ønskede at forblive her endnu

et Aar, med Haab om et heldigere Udfald af Prøven næste

Gang. 1 af ovennævnte Dimissi, Hoffmann, erholdt kort

efter Dimissionen en fast Lærer= og Organistplads i Nestved;

en anden, R. Gjertsen, har senere faaet Skolelærerembede i

Hjelm paa Lolland; de øvrige ere blevne ansatte som Anden¬

lærere eller Hjælpelærere paa forskjellige Steder i Sjælland.

Ved Afgangsexamen 1858.

I, som nu have bestaaet i den nylig endte Examen,
ønske først og fremmest at høre det endelige Udfald af de

afholdte Prøver. Dette saa naturlige Ønske skal jeg opfylde

ved at bekjendtgjøre for Eder de givne Karakterer (hvilket skete).

Vore indbyrdes Forhandlinger ere saa hermed til Ende.

I skulle ikke længere være et Led i dette Samfunds Kjæde,

men forlade os og hverandre, rimeligviis uden nogensinde
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at mødes Alle igjen. I skulle ikke længere modtage Læreres
Underviisning og Veiledning, men bringe det, I have mod¬

taget, hen ud i Landet og nedlægge det i Børnenes Hjerter

hver i sin Kreds. Maatte I dog Alle have gode Gaver at

give de Smaa og give dem med Flid og Held, under Vel¬

signelse herovenfra! Lærlingens Aar ere omme og Lærerens

stunde til: og dog skal Livet fremdeles være en Skole, hvori

I kunne og skulle undervises; og jo mere Livet aabner

sin Fylde for Eder, desto mere indbydes I derved til at gaae

i denne Skole. Men hvor forskjellig er ikke Livets Skole og

hvor forskjellig dens Underviisning efter Vilkaarenes store For¬

skjellighed: I Børnenes Kreds skal Skolens Lærer tilbringe

sin bedste Tid; der er det især han skal modtage Under¬

viisning, idet han giver den, lære selv, medens han lærer

Andre, forfremmes selv, idet han forfremmer Andre, ogsaa

for ham har det gamle Ord: „ved at lære Andre, lære vi

selv“ sin fulde Sandhed, naar han kun lægger sig det ret

paa Sinde. Og hvor meget kunne vi ikke lære af disse

umyndige Læremestre, naar vi kun agte ret paa dem og for¬

staae dem rettelig! Seent vilde jeg blive færdig, om jeg skulde

gjennemgaae alle Stykker af denne Underviisning: jeg skal

indskrænke mig til det, den unge Skolemand meest kan

have at lære i denne Skole, som Lærer, som Op¬

drager, en ydmyg Tilhænger af Børnenes store,

himmelske Ven.

Vi tale til Børnene for at blive forstaaede af dem; en¬

hver Sætning, ethvert Ord, som de ikke fatte, fordi de ikke

kunne det, er spildt Tid ødt Kraft: og hvor meget bliver

der ikke ødt og spildt i vore Skoler! Den unge Lærer har

vænnet sig til det Sprog, som han har hørt fra Lærersædet,

har truffet i sine Bøger og Hæfter. Vi antage, at det er

simpelt og fatteligt, men det er dog dette næppe i den Grad,

at det uden videre fattes af ældre, endsige af yngre Børn:

de høre, men forstaae ikke! I sin fyrige Iver taler han høit

og hurtig: det uovede Barneøre bedøves og følger ikke Ta¬
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lens hurtige Strøm. Bemærkende dette, irettesætter, truer,

ja straffer han de formeentlig Uopmærksomme og gjentager

sine Spørgsmaal, sit Foredrag med stigende Iver, ja Hæf¬

tighed; men Udfaldet bliver det samme. Børnenes fortsatte,

forknytte Taushed siger og lærer ham da omsider, at han

maa tale paa et andet Tungemaal, om han vil blive for¬

staaet. Han vænner sig da til at tale i langsommere Tempo,

i en mere sagtfærdig Tone, hvormed Livlighed heelt vel lader

sig forene, og han skal mærke at dette hjælper meget hos

nogle Børn og noget hos alle — med andre Ord: de

Smaa have underviist ham om den rette Tone, hvori de bør

tiltalest — Fremdeles: han taler til Børnene i udvidede Sæt¬

ninger, i en periodisk Ordenes Føining og Sætningernes For¬

bindelse, fordi Tankestoffet saaledes naturligst grupperer sig

hos ham selv; han bruger valgte Udtryk, hentede fra dannet

Tale, Billeder, som hans livlige Indbildningskraft og hans

Læsning tilføre ham, bibelske Talemaader, med hvilke han er

fortrolig; men Børnene fatte ham ikke. De overskue ikke det

Mangfoldige for dem Indviklede, fatte ikke de Ord, som

Hjemmet ikke kjender, see ikke de skjulte Sammenligningspunk¬

ter, ere ubevante med Skriftens eiendommelige Udtryksmaade:

og Læreren har atter talt for døve Øren. Men han taler

dog ikke for at udtale sig: han vil forstaaes, at hans Tanker

kunne gaae over i Barnesjælene, blive deres Eiendom og der

avle andre Tanker i frugtbar Fylde. Han agter da paa Bor¬

nenes Sprog, og mærker, at de bruge korte Udtryk, løst hen¬

satte hos hinanden, uden nogen periodisk Indvikling og Kunst;

og han vænner sig til at opløse det Forbundne og frembyde
Enkelthederne til Beskuelse hver for sig, dem de vel kunne

fatte og holde fast. Han finder i deres Tale Ord dem de

ligesom have indsuget med Modersmælken, men som ere ham

fremmede i deres særegne Brug og Betydning; han hører

der Ordsprog og Talemaader og Billeder, som de forstaae og

vide at anvende og som ere dem gyldige liig Troesartikler.

Han forsøger nu at blande slige Elementer ind i sin egen
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Tale, at jævnstille sine egne Udtryk dermed: og han skak

mærke, at Bornenes Ører ja deres Hjerter efterhaanden

aabne sig for hans Ordt — Han har saaledes lært af Bør¬

nene at tale et nyt Sprog, som dog atter er saare gammelt,

efterdi det er Naturens ukunstlede Sprog, som netop derfor

finder Indgang i disse Naturbørns Sjæle: og hver Sprog¬

time, han saaledes har taget hos Børnene, vil bære Frugt

for ham selv og hans Skole. O, forsmaaer dog ikke at gaae

i Skole hos de Smaal hos dem er Meget at lære.

Den unge Lærer forstaaer sjælden den Kunst at begrændse

sig. Han har vel i methodiske Timer hørt, at ikke Alt, hvad

han selv faaer, er for Skolen; han har modtaget Belærelser,

Advarsler, ja praktisk Anviisning til Maadehold i sine Med¬

delelser. Men Sligt oversees let, ændses ikke, fattes maaskee

ikke. Mageligheden vil ikke sondre, beskjære, forarbeide Stof¬

fet, men give det i modtagen Form og Omfang; den ung¬

dommelige Iver vil gjerne meddele Alt, hvad den eier, vil

muligst udtømme Materien, bevise og begrunde til det Yderste.

Ogsaa her maae Røllerne ombyttes og Læreren sætte sig ved

Lærlingens Fodder. Han mærker strax, at de fatte ikke denne

megen Lærdom, at det er dem for høit og for dybt, for langt

og for bredt; han gjør nye Tillob med stigende Iver, men

ikke med større Held: de have fattet Lidet af det Enkelte,

Intet af det Hele. De føle ingen Lyst og Glæde ved den

uklare, overvældende, for dem ufordøielige Masse, og Frugten

er saare tvivlsom. Dette foranlediger den samvittighedsfulde

Lærer til at begrændse sig, bortskjære det Ufornødne og lempe

Indhold som Form efter Børnenes Tarv. Han mærker, at

Fortællingens Form vækker fortrinlig deres Opmærksomhed,

og han betjener sig hyppig deraf; i det Enkelte anskue de

klarest det tilsvarende Hele: og han underviser meest ved en¬

kelte Træk, ved Exempler; det i synlig Skikkelse Fremtrædende

tiltaler Barnet, og ved Sandsens og Indbildningskraftens

forenede Virksomhed trænger dette ind til det Liv, den Tanke,

som derunder skjuler sig: derfor betjener han sig flittig af
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Billeder, Farver og Former, af Kunstens som Naturens Frem¬

bringelser, og aabner derved en ny Verden for den unge

Sjæl. — Saaledes give da ogsaa her Børnene ham en frugt¬

bar Underviisning, kun at han vil modtage den og anvende

dens Frugter!

Men Bornenes Lærer skal tillige være deres Opdrager;

indskrænker han sig til at dyrke deres Forstand og nedlægge

Sæden til nyttige Kundskaber og Færdigheder hos dem,

medens Hjertegrunden ligger brak; da forsømmer han Hoved¬

sagen. Men han maa dog kjende den Grund, han skal dyrke.

Den hellige Skrift skildrer vel Menneskeslægtens Fordærvelse

og kan lære ham, at Menneskets Digten og Tragten er ond

fra Ungdommen af; men hvorledes Fordærvelsen særlig aaben¬

barer sig og vil modarbeides i den Kreds, han hver Gang
har for sig, det lærer den ikke, kunde det ikke heller. Pæda¬

gogiske Skrifter og Belærelser kunne tilføre ham mangen

træffende Sandhed navnlig om Barnets Natur og indeholde

mange nyttige Vink: og der kan øses Klogskab stundom
Viisdom af disse Kilder. Men de maae dog blive staaende

ved almindelige Betegnelser og Raad; hvad der særlig er at

gjøre i det Samfund, der til en given Tid er samlet om en

Lærer og vente af ham, hvad de kunne have behov, ja derom

maae de tiel Læreren har maaskee umiddelbare, levende Erin¬

dringer fra sin egen Barndom og sit Barndomshjem; men

hvor snever er ikke her Synskredsen, og hvor vanskeligt at
see klart og dømme rettelig i disse Forhold! Vil han have

en saadan Kundskab, som han kan anvende i Omgang med

de enkelte Børn, da maa han hente den fra deres Liv og

Færd, saaledes som det Dag for Dag udfolder sig for hans

iagttagende Blik. Seer han nu grant og til alle Sider, da

vil han opdage, at ligesaa forskjelligt som Ansigternes Udtryk

er, saa forskjellig er ogsaa Sjælens Fysiognomi. Naar han

da seer, hvad her er at see: det Onde som det Gode, i Hen¬

seende til Oprindelse og Form, Omfang og Grad; da seer

han ogsaa, hvorledes det bliver at tage; da veed han at
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anslaae de rette Strænge i Barnehjertet til at fremlokke de

rette Harmonier. Han veed, hvor lavere og hvor høiere Be¬

væggrunde ville være at anvende, hvor mildere og hvor stræn¬

gere Forholdsregler, hvor Haab og hvor Frygt ville være

virksomst; han veed at finde det eiendommelige Livs Spirer

hos de enkelte Børn, undertrykke de slette, befrugte og frem¬

hjælpe de sunde og gode; kort: han veed at udvikle det eien¬

og det er Sum¬dommelige Livs Fylde i kristelig Retning —

men af Opdragelsens Viisdom og dens Kunstl —Men saa

blive da atter her Børnene hans Lærere, naar han kun agter

det Umagen værdt at gaae i denne Skole, at læse i denne

Naturens Bog for deraf at lære Viisdom !

I unge Venner, som nu skulle betræde Lærerens ansvars¬

fulde Bane, I kunne og skulle ogsaa lære Meget af de Smaa,

som ville vorde betroede til Eders Veiledning; men det koster

Flid og Møie og kjærlig, ydmyg Selvfornegtelse at gjennem¬

gaae denne Skole rettelig. I maae vel vogte Eder for i

stolt Folelse af Eders Lærerværdighed at see ned paa de Smaa

og derved skræmme dem fra Eder idet I kun skjøtte om at

befatte Eder med dem, saavidt det netop er nødvendigt. Tvært¬

imod maae I i en vis Forstand blive Børn paany for at faae

Børnehjerterne til at aabne sig for Eders prøvende Blik. I
maae, liig Frelseren, agte de Smaa høit, og derfor jævnlig

og gjerne færdes i deres Kreds, lade deres smaa Glæder og
Bekymringer ogsaa være Eders, lytte til deres Ord, agte paa

deres Adfærd, finde Eder i deres Skrøbeligheder, raade, trøste

og hjælpe, som I bedst kunne; kort: slutte Eder til dem med

Haand og Mund, med Sind og Hjerte; paa det I kunne

vinde deres Hjerter og knytte dem til Eder med Hengiven¬

hedens ømme Baand, og saaledes med Iver og Held beile

til den Ære af høit Værd, at være Børnenes Venner i Or¬

dets fulde, kristelige Mening, rette Hyrder for denne Hjord,

over hvilken Herren sætter Eder til Tilsynsmænd, og som

han saa dyrt har kjøbt.

Oat vi, som hidtil have veiledet Eder, maatte hertil
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have givet Eder en ret frugtbar Veiledning! O at vi, hvad

vi saa inderlig have ønsket, maatte, i vor Omgang med Eder

som med de Smaa, have givet Eder det rette Exempel paa

Klarhed og Livlighed, Iver og Varme selvfornegtende Yd¬

myghed og kjærlig Sagtmodighed — og I saa maatte folge

disse Spor! O at I fremfor Alt maatte lære af ham, den

store Mester, der som ingen Anden var Børnenes Ven, sagt¬

modig og ydmyg af Hjertet; o at I i hans Mening maatte

vorde som Børn, at I med dem kunne komme til ham og i

hans Rige!

Vi, som blive her tilbage, vi ville med sand Glæde og Tak,

ved voxende, utrættelig Iver i vor Gjerning, paaskjønne den

Viisdom og Velvillie, med hvilken vor høie Øvrighed anta¬

ger sig denne Anstalt, at den kan blive istand til at udfolde

et frodigere, kraftigere Liv herefter og vi fryde os ved et

venligt, hyggeligere Hjem, der i disse Forhold er af saa stor

Betydning, og vi føle levende den deraf følgende Forpligtelse

for os. Og naar vi, om Gnd vil, næste Aar skue med Høi¬

tidstanker og Høitidsglæde tilbage paa det halve Aarhun¬

drede, i hvilket Stiftelsen her har havt et beskedent, roligt

og nyttigt Hjem; saa kunne vi med glædelige Forhaabninger,

knyttede til de nye Foranstaltninger, see en frugtbar og lyk¬

kelig Fremtid imøde for denne vor kjære Stiftelse. — Herren

være med Eder, I unge Venner, som vi nu sende bort, og

med os Allel hans Ord være vort Lys paa Livets Vandring,

hans naaderige Kjærlighed vort Hjertes Haab og Glæde,

hans Hellige Aand vor Trøst og Styrke i hvad der fore¬

staaer! Amen!

Seminariet havde begyndtsit Underviisningsaar, i Juli 1857,

med 52 Elever; men henimod Juul tog 1 herfra formedelst den

ringe Fremgang, han havde gjort, og 2 andre efter Halvaars¬

examen, ved (Kalender=)Aarets Slutning, ligeledes af Man¬

gel paa tilstrækkelig Fremgang: samtlige af den overste Klasse.

I Underviisningsaarets sidste Qvartal udmældte 1 sig af den
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mellemste Klasse af Mangel paa Midler til fremdeles at be¬

tale for sig (han tog i Efteraaret Skolelærerexamen i Aal¬

borg); og efter Examen i Juni toge 4 af samme og 1 af
den yngste Klasses hidtilværende Elever bort, navnlig for¬

medelst et ugunstigt Udfald af Examen; en anden af først¬

nævnte Klasse, for hvem Prøven ogsaa var falden uheldigt

ud, beqvemmede sig til at forblive endnu et Aar i samme

Klasse. Ved slig Afgang blev her Plads til dobbelt saa

mange, som her bleve dimitterede.

Ved det nye Underviisningsaars Begyndelse i Juli 1858

vare her 12 Elever i den øverste, 17 i den mellemste og 24

i den nederste Klasse. Efter Sommerferien — som desværre

denne Gang maatte udstrækkes til 2 Maaneder, da Semina¬

riets samtlige Værelser undergik en gjennemgribende Foran¬

dring, og det var med Nod og næppe at de vare blevne

saaledes færdige, at de kunde tages i Brug den 1ste Oktober

— indtraadte endnu tvende Elever; den ene, der formedelst

Svagelighed havde maattet tage hjem i Juni, men nu an¬

toges for helbredet, i den øverste Klasse, dog med Forplig¬

telse til at tage Logis udenfor Seminariet; den anden, som

formedelst utilstrækkelig Fremgang ikke havde, efter Tour,

kunnet rykke op i den overste Klasse, forblev i den mellemste;

og saaledes var Antallet steget til 55, idet dog 3 logerede

udenfor Semingriet. Men ved Juletid forlod 1 den mellemste

Klasse formedelst en mindre tilfredsstillende Fremgang, 1

den nederste Klasse paa Grund af Brystsvaghed; og da den

Elev der formedelst (Sinds=) Svagelighed havde eengang

maattet tage bort, men atter var vendt tilbage som formeent¬

lig restitueret, igjen blev hjemsøgt af sit Onde, maatte han

i Løbet af det sidste Halvaar tage herfra for stedse. Endelig

tog een Elev af den nederste og een af den mellemste Klasse

herfra omtrent i Midten af Juni, tildeels formedelst Mangel

paa behørig Fremgang i visse Fag, men med det Forsæt, ad
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privat Vei at stræbe fremad mod Maalet. Og saaledes var

da Antallet sunket ned til 50, hvormed Aaret saa endte.

Adgangsprøven for indeværende Aar blev afholdt den 6te

og 7de Mai. 41 indstillede sig til Prøven, de 7 anden Gang (af

hvilke de 5 nu bestode). En Søn af en formedelst Diensvaghed

entlediget, siden i Hjørring boende, nu ved Døden afgaaet Skole¬

lærer, havde, for at undgaae den lange og kostbare Reise hertil for

Prøvens Skyld, faaet Bevilling til at lade sig prove hjemme

af Distriktets Provst, med Paalæg at hidsende de fornødne

Beviisligheder, og da navnlig de ham givne Karakterer samt

de skriftlige Prøvearbeider. Af de 42 befandtes det, at de 25,

ivistnok med megen Forskjellighed (fra 141 til 72 Points),
det Hele tilfredsstillede de Fordringer, som stilles i Bekjendt¬

gjørelsen af 9de Mai 1857 §§ 1 og 2. Flere lode sig og¬

saa prøve i Fag, som Bekjendtgjørelsen ikke fordrer: Verdens¬

historie, Naturhistorie, Naturlære, Mathematik, Tegning og
Tydsk; men man havde, i Samklang med Loven, vedtaget,

ved Valget af dem, der bleve at optage, kun at tage Hen¬

syn til saadanne Fag, forsaavidt som de kunde gjøre Udsla¬

get til Fordeel for Een blandt Flere, der stode omtrent paa

samme Standpunkt i andre Henseender. Seminariet kunde vel

kun dimittere 12 denne Gang; men da her er bleven opført

en ny Bygning og den gamle Leilighed er bleven betydelig

forandret, saa er her bleven Plads til 70 Elever, hvorpaa

da ogsaa det nye Inventarium er beregnet. Foruden de 25

Skolelærerelever optoges 1 Realelev, den eneste som mældte

sig i denne Egenskab.
De Examinationsfag, hvori Prøven faldt mindst heldig

ud, vare: Regning, Geografi og Musik. Meningen af meer¬

bemældte Bekjendtgjørelse, betræffende Adgangsproven, er upaa¬

tvivlelig, at Aspiranterne skulle have erhvervet sig et lille

Overblik over og være nogenlunde orienterede i vedkommende

Discipliner i deres hele Omfang, navnlig i Religionslære og

Bibelhistorie, Fædrelandets Historie og Geografi; men i dets

Sted havde Mange fordybet sig i Enkeltheder, f. Ex. i en
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2, 3. 4 eller 5 Kapitler af Balles Lærebog, det Meste af det

g. T. Bibelhistorie, enkelte Perioder af Fædrelandets Historie
o. s. v., men uden noget Overblik over det Hele. Denne Frem¬

gangsmaade, der ikke er ret hensigtsmæssig eller i Samklang
med de gjældende Bestemmelser, gjør ogsaa den relative Be¬

dømmelse af Præstationerne temmelig vanskelig. Det er her¬

hos ikke at anbefale, at udstrække Forberedelsen til saadanne

Fag, som Bekjendtgjørelsen slet ikke nævner, naar det ikke
kan skee uden paa de fordrede Fags Bekostning. Hvad an¬

gaaer den Fordring, at Aspiranterne skulle mindst i et Aar

have forestaaet Underviisningen i en Almueskole eller dog
taget virksom Deel deri, da var der af dem, som ellers be¬

fandtes modne til Optagelse, een, som slet ikke havde taget

Hensyn dertil, et Par, som kun havde efterkommet den i ind¬

skrænket Omfang; enkelte havde kun en 6 til 8 Maaneders

Deeltagelse at beraabe sig paa. Det Misligste ved denne hele

Sag er endda dette, at man i Regelen kun faaer Vidnes¬

byrd desangaaende fra vedkommende Lærere, uden at deres

Virksomhed i denne Retning har været kontrolleret eller er

behørig konstateret; og disse ere ikke sjælden ganske unge Læ¬

rere der selv nylig have forladt Seminariet, og tildeels ere

Een ganske ubekjendte, og da ikke mindre deres (aandelige)

Berettigelse til saadan Virksomhed. Hvorledes denne Sag
kunde ordnes paa en formeentlig hensigtsmæssigere Maade,

har jeg berort paa sit Sted i det Foregaaende. Af dem, der

kunde optages, vare 5 under, 2 over den fastsatte Alder;

den ene af disse havde ved Vaadeskud mistet 3 Fingre paa

den venstre Haand. 9 af Aspiranterne vare Skolelærersonner

(af hvilke 8 optoges), 11 Kjøbstadborgeres Sønner (af hvilke 6

optoges), de fleste andre vare Sønner af Gaard= eller Huus¬

mænd (11 optoges af dem). 1 er fra Jylland, 1 fra Fyen,

1 fra Slesvig (født i Fyen), 1 fra Lolland, 1 fra Falster,

2 fra Møen, 4 fra Bornholm; de øvrige vare fra Sjælland.

1 havde i nogle Aar besøgt en lærd Skole, flere havde faaet
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den væsentlige Deel af deres Fordannelse i Realskoler, de

fleste hos Skolelærere.

Afgangsexamens skriftlige Deel fandt Sted den 1ste 3die

og 4de Juni. Den omfattede:

Dansk Stiil, hvori Opgaven var: Hvilken Indflydelse

have Korstogene havt paa Europa?

Religion: Forholdet imellem Jodedom og Kristendom efter

Gal. 4, 1—5.

Katekisation: Den 5te Bøn efter Luthers Katekismus.

Methodik: Indbyrdes Underviisning, dens Omfang og nød¬

vendige Forberedelse ved anden Underviisning. — Hvil¬

ken Gang bør Læreren følge ved den allerførste Regne¬

underviisning? —Hvorvidt bor der gaaes med den
historiste Underviisning i Landsbyskolerne, og hvilket

Maal bor Læreren have for Øie ved samme?

Regning: Hver Dimittend fik sine 5 Opgaver; jeg skal blot

exempelviis anføre de Opgaver, der ved Lodtrækning

tilfaldt et Par af Dimittenderne: 1) 3 Brødre og 5

Søstre skulle dele 41,000 Rdlr. saaledes, at hver Bro¬

der skal have 1500 Rdlr. mere end hver Søster; hvor

stor er Forskjellen imellem Brødrenes og Søstrenes

Arvedeel? 2) En Pyramides Grundflade er en Tre¬

kant, hvori den ene Side maaler 23 Tomme og hver

af de andre Sider 2½ Tomme. Pyramidens lodrette

Linie er 7½8 Tomme: hvor stort er dens Indhold?

3) En Ager, hvis Figur er et Paralleltrapets, er

1163 Alen lang og indeholder en Skjeppe Land geo¬

metrisk Maal. Den ene af de parallele Endelinier er

12½ Alen; hvor lang er den anden? 4) En Dam kan

gjennem 2 Sluser tømmes i 4½ Time. Hvor snart

kan den tømmes gjennem den største, da den gjen¬

nem den mindste kan tommes i 12 Timer? 5) For

6 Aar siden var en Mands Gjæld 1000 Rdlr., men

ved Slutningen af hvert Aar har han betalt 10 pCt.
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af den hvergang forhaandenværende Gjæld. Hvor

stor er Gjælden nu?
1) Et Faar, som er kjøbt for 6 Rdlr., har 26 ß Kjød,

13 5 Uld og 34 7 Talg; naar nu Skindet koster

1k68, 1 * Uld 3M 10 og 1 2 Talg 1 k98,

hvor meget koster saa 1 s Kjød? 2) Dersom Ind¬

byggernes Antal i Byen A, hvilket for Øieblikket ud¬

gjør 46,656, vil vedblive at aftage i samme Forhold

som i de sidste Decennier, nemlig 334 pCt. i hvert

Decennium; hvor mange Indbyggere vil Byen saa

tælle efter Forløbet af 6 Decennier? 3) En Kegles
krumme Overflade er 22112 □ Tommer, dens hele Over¬

flade 3542 □ Tommer; hvor stor er dens lodrette

Høide? (n — J2). 4) Hvor dyb er en cylindrisk Brond,

hvoraf opkastes ved sammes Gravning 352 Kubikfod

Jord, naar Brøndens Diameter er 3 Alen? (7=22).

5) En Huushölderske skal for 5 Rdlr. kjøbe 30 X

deels Oxe=, deels Lammekjød; hvor meget maa hun

tage af hver Sort, da hun skal give 16½ ß for Pun¬

det af den første Sort og 15 ß for Pundet af den sidste?
Den skriftlige Examen blev afholdt den 27de og 28de Juni

i Overværelse af Seminariets Direktion. De af Ministeriet

beskikkede Censorer vare: General la Cour, Professorerne

Berggreen og Helsted samt Inspektør og Docent Fjord;

de af Direktionen indbudte Censorer vare: Stiftsprovst Dah¬

lerup, Pastorerne Smith, Stub og Wolff, Skolelærerne

Aagesen og Brasch. Ogsaa enkelte andre Videnskabs= og

Skolemænd beærede Seminariet med deres Nærværelse i denne

Anledning, saasom: Professor Lange, Kancelliraad Mürer

og Andre.
Dimittendernes Antal vare 12, af hvilke 2 havde gjen¬

nemgaaet Seminariet i 2, 8 i 3 og 2 i 4 Aar. 5 fik til
Hovedkarakteer „meget duelig“, 7 „duelig“; 4 kunne „udmær¬

ket godt“ 5 „meget godt“ forestaae Kirkesang, 6 „meget godt“

spille Orgel.

10
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Erindringsord i Anledning af Afgangsexamen ved

Jonstrup Seminarium 1859*)

Det er nu halvtredsindstyve Aar siden dette Seminarium,

der efter sit første Hjemsted oprindelig hed Blaagaard, fik

sit nuværende Hjem og Navn; og det udsender nu den halv¬

tredsindstyvende Gang herfra et Antal unge Lærere som Vei¬

ledere for den unge Slægt hist og her i Landet. Et halvt

Aarhundrede er kun en liden Deel af Tidens endeløse Strom;

men anvendt paa menneskelig Indretning og Idræt i det

Enkelte er det betydeligt. Har et Menneske været i en nyt¬

tig, hæderlig Virksomhed i halvhundrede Aar, da ansees dette

for noget Mærkeligt og Priseligt, og man jubler paa Oldin¬

gens Jubeldag, priser hans Lykke, hædrer ham selv og takker

Gud, der gjorde det saal Og naar en Læreanstalt under de

menneskelige Tings Omskiftelighed og Tidens stærke Strom¬

ninger har bestaaet paa samme Sted og i samme Stilling i

et halvt Aarhundrede da er ogsaa dette glædeligt og prise¬

ligt — forndsat at den har bestaaet i Velmagt og udfyldt

sin Plads i Rækken af Samfundets nødvendige Dannelses¬

anstalter.

I 50 Aar har da vort Seminarium havt sit Hjem og

gjort sin stille, nyttige Gjerning paa dette Sted. Naar vi

Ældre hvis Erindringer naae op til Begyndelsen af dette

Tidsrum, skue tilbage derover, da forekommer det os i visse

Maader som en forsvunden Drøm, men hvis enkelte Billeder

dog endnu træde mere eller mindre klare og levende, frem

for Bevidstheden. De fleste Smaabegivenheder, som udfyldte

det jævne, rolige, eensformige Liv, ere bortskyllede af Tidens

Strom og forsvundne af Erindringen; kun hvad der var af

mere indgribende Natur har efterladt bestemtere Spor; og

hvad der skete efter offentlig Foranstaltning, gjennemgribende,

*) Denne Tale blev dog ikke, efter sin oprindelige Bestemmelse, holdt, men

en kortere, der dreiede sig om: Hvad Seminaristen har at glæde
sig over ved sin Afgang fra Seminariet.
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omformende, vedrørende Anstalten i det Hele, det staaer op¬

tegnet i dens Aarbøger med uforanderlige Træk. Det bliver saa¬

ledes muligt at danne sig et Billede af Stiftelsen i dens Grund¬

træk i det forløbne halve Aarhundrede, hvoraf det vil kunne

skjønnes, hvad den har været, hvad den er bleven, og hvad

der kan haabes for dens Fremtid. Med et saadant Billede

for Øie, hvortil de enkelte Træk meest ere laante fra Erin¬

dringen, skal jeg forsøge kortelig at fremstille: Hvad vor

Stiftelse har at glæde sig over og takke Gud for

i disse halvhundrede Aar, samt hvad vi tor haabe

i den Tid, som forestaaer.

Vi glædes over, at vort Seminarium, der formedelst Kri¬

gens Ødelæggelser var blevet hjemløst og en Tidlang var uden
blivende Sted, omsider fandt et Hjem her hvor den afson¬

drede Stilling indbyder til at slutte sig sammen og fordybe

sig i alvorlig Idræt medens en skjøn Natur forfrisker det

ungdommelige Sind og stemmer det til Livlighed og ukunstlet

Glæde. Krigens vilde Strøm bragte Forstyrrelse næsten i

alle Haandteringer og Forhold. Den rev Bonden fra Plo¬

ven, Haandværkeren fra Værkstedet, standsede Handel og Van¬

del, lagde Landets Høiskole med meget Andet i Aske, ja

bragte endog ofte selv Minervas Sønner til at ombytte Bo¬

gen med Sværdet; kort: de kraftigste Arme og de kløgtigste

Hjerner maatte med Tilsidesættelse af alt Andet arbeide paa

Landets Betryggelse. Hvor stor var da ikke Faren for, at

det Lettere og Løsere skulde blevet bortrevet naar selv det

Vægtigere og Fastere mangen en Gang ikke bestod; at en

saa ung, saa lidet befæstet og af Mange saa ringe agtet
Stiftelse skulde gaaet til Grunde af Mangel paa Besøg eller

paa Forsorg og Pleie. Landets Pengevæsen blev formedelst

bekjendte Omstændigheder i Bund og Grund ødelagt: hvor

let kunde da ikke en saa saare mangelfuldt udstyret Anstalt,

men som alligevel ifølge sin Beskaffenhed kostede ikke Lidet,

—kommet til at savne de nødvendige Midler til sin Bestaaen!

vi vide, at Faren var stor. Hvor maae da ikke vi, der sætte

10*
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Priis paa denne Beredelsesanstalt og dens Virksomhed, glæde

os over, at den blev frelst, om end „som igjennem Ilden“

og prise den kjærlige Forsorg, der opholdt den i Trængslernes

Tider! Vi kjende vel de Tider, da Oplysningen og dens Ud¬

bredelse lige ned til Samfundets nederste, yngste Led var

Dagens Løsen. Jeg skal nu ikke indlade mig paa, af hvad

Beskaffenhed den Oplysning var hvormed man troede at

skulle lyksaliggjøre Slægten; nok: Oplysningens Talsmænd

vare mange og Iveren stor, og den dreiede sig fortrinlig om
Almuen og dens Børn. For disse reiste der sig Skole ved

Skole, og Læremidler i Tidens Aand og Smag skjøde frem

i frugtbar Fylde. Da blev det ogsaa en Velfærds=, fast en

Modesag at faae dannet Lærere. Mange, navnlig geistlige

Mænd, stræbte at indlægge sig Fortjenester eller forøge allerede

vunden Hæder ved at oprette Anstalter til Læreres Dannelse;

og der opstod Seminarier i hver Deel af Landet. Jo flere

de bleve, detlo billigere vare de ogsaa, og desto lettere blev

Adgangen dertil; men desto større maatte da ogsaa Faren

blive for en Anstalt som denne, hvortil Adgangen ikke kunde

være saa billig og saa let, at den ikke skulde kunne bestaaet

i disse Prøvelsens mislige, saa trange Tider: i saadanne

agtes og søges de billige Varer medens de dyre forsvinde

af Markedet. Dog, ogsaa denne Anfægtelse udholdt vor Stif¬

telse, medens flere andre, Døgnets Børn, bestode en stakket

Tid og forsvandt derpaa saa aldeles, at man knap kjender

deres Sted og Navn. Men ogsaa Seminarier, der hvilede

paa en fastere Grund, vare knyttede til berømte Navne og

bleve pleiede med viis Omhn, ja med faderlig Kjærlighed,

bleve bortskyllede af Tidens Strøm. Vi glæde os over denne

Stiftelses fortsatte Bestaaen, og prise den vise Magt, som

holdt den i Live. Men der kom den Tid, da saavel dette

som samtlige andre Seminarier bleve truede med Undergang
og Død. Et Aar optog man ingen Elever, da det Spørgs¬

maal blev reist og drøftet, af Private som ved offentlig For¬

anstaltning, om man ikke burde ophæve samtlige Seminarier.
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Man meente, at de, hvor billige de end forholdsviis ere, dog
kostede for meget, og at man kunde faae Skolelærere dan¬

nede for bedre Kjøb. Geistligheden, som ikke var ret tilfreds

med de ved Seminarierne dannede Lærere, meente, at naar

den fik de vordende Skolelæreres Dannelse i sine Hænder,

da vilde denne kunne bringes i bedre Samklang med Kirkens

som Skolens Tarv. Meningen om disse Anstalters Undvær¬

lighed blev rimeligviis ogsaa støttet fra en anden Side.

Man havde i et bekjendt Land, af Mangel paa fornødne

Lærere og Skoler, taget sin Tilflugt til den Nødhjælp, at lade

Børn undervise Børn. Idet man herved forvexlede Afret¬

telse med Dannelse, Indøvelse af det Lærte med Belærelsen

selv, kunde en saadan Læremaade, baade hvor den var for¬

nøden og hvor den, som her, var saa temmelig overflødig,

vinde en Anseelse og en Indgang, som den i det Hele ikke

fortjente. Man behøvede nu næsten ikke Seminarier; thi

det heed: een Lærer for 1000 Born. Men lod man end for¬

medelst stedlige Omstændigheder de oprettede Skoler bestaae,

saa havde dog Lærerne, hvis Virksomhed meest sank ned til

Opraabning og Fløiten og Tilsyn, en langt ringere Dannelse

behov, end foreskrevet var. Det er i alt Fald vitterligt, at

paa samme Tid som hiin Underviisningsmaade begyndte her

tillands at gribe om sig, blev først Seminariernes Tilværelse

truet, dernæst blev deres Antal formindsket, Lærefagenes Kreds

snevrere og Adgang til Afgangsprøve aabnet for Privatister.

Vi glæde os over, at Stormen ogsaa denne Gang gik hen

over vore Hoveder uden at omstyrte vort Huus; vi glædes

over, at dog denne vor Anstalt, med sin eiendommelige, kost¬

barere Indretning, var iblandt de faa, som vel maatte bøie

sig for Uveiret, men uden at blive oprykkede deraf.

Denne vor Glæde vilde imidlertid svækkes meget, dersom

vi maatte antage, at denne Moderanstalt kun blev holdt i

Live af en vis Pietetsfølelse eller som en kummerlig Nød¬

hjælp i Mangel af noget Bedre. Det kommer da an paa

at godtgjøre, at den har ydet et agtværdigt Bidrag til Fol¬
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kets Oplysning og Dannelse og saaledes fortjent sin Plads

ved Siden af lignende Anstalter; dette har imidlertid sine

store Vanskeligheder. Af Frugterne kjendes Træet; men Frug¬
terne af denne Planteskole ere kun for en ringe Deel at skue

i Examensprotokoller og Karakteerlister; de ere i det Væsent¬

lige spredte rundtom i Landet, i Husene og paa Markerne,

i det borgerlige og huuslige Liv, ja i Hjerternes skjulte Hel¬

ligdomme; og de ere paa ethvert Sted sammenvoxede med

mange andre Frugter: saa at det bliver hartad umuligt at

paavise dem og føre dem tilbage til deres egentlige Udspring

som Vidnesbyrd om samme. Hvor vanskeligt er det derhos

ikke at dømme upartisk om Sager og Forhold, hvori man

selv væsentlig er Part. Man maa da indskrænke sig til et

Par almindelige Betragtninger.
Vort Seminarium har som bekjendt, sin egen Huus¬

holdning, Indretning og Bestyrer; men den er følgelig ogsaa

endeel kostbarere end noget andet i Landet. Siden Regje¬

ringen alligevel under Tidernes Knaphed og Mislighed har

opretholdt den dyrere Anstalt, hvor billigere ere blevne ophæ¬

vede, saa maa den dog vel have havt den Overbeviisning,

at denne Anstalt fortjente sin Plads, selv for den høiere

Priis, og denne Betragtning vinder i Styrke ved den Om¬

stændighed, at en Søsteranstalt paa Naboøen med lignende

Indretning for mere end 30 Aar siden blev ophævet.

Det fortjener herhos at bemærkes, at Stiftelsens fleste

Lærere i de sidste 30 til 40 Aar have tilforn været dens

Elever. Det kan nu vel ikke ubetinget paastaaes, at en Lære¬

anstalt er kvel tjent med at forsyne sig selv med Lærere:

Eensidigheder kunne da let forplante sig og Livet stivne i en

sygelig Eensformighed. Men dette er dog mindre at be¬

frygte, naar de, som her oftere var Tilfældet, have erhvervet

sig en videregaaende Dannelse andensteds og saa med forøget

Kundskab ere vendte tilbage til Fostermoderens Arne for at

tjene hende med de større Gaver. Dette er dog et Vidnes¬

byrd om, at hun har vidst at vinde sine bedste Sønners
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Hjerte, men ogsaa om, at hun har vidst at vække Lyst og

Drift hos dem til større Dannelse og at forberede Udviklin¬

gen af de gode Kræfter, hvorved de kun vare istand til at

yde hende god Tjeneste. Jeg har nu kjendt samtlige Semi¬

nariets Lærere i disse 50 Aar, efterdi nogle have været

mine egne Lærere, de andre og fleste mine Medlærere; jeg

kan saaledes vidne om deres Værd og Færd. Ingenlunde

tor jeg paastaae, at de alle havde et indre Kald navnlig til
denne Tjeneste; men om de fleste tør jeg sige, at de hverken

savnede Gaver eller Iver; at de med Duelighed og trofast,

kristeligt Sind have tjent Anstalten, og ved Lære som ved

Exempel have stræbt at veilede deres Elever til hvad godt

og priseligt monne være. At flere af dem ogsaa have ydet

beskedne Bidrag til vor temmelig fattige, pædagogiske Lite¬

raturs Ophjælpning, berøres her blot i Forbigaaende. En

Læreanstalts Held beroer vistnok paa forskjellige Omstændig¬

heder, paa det Stog, den faaer at bearbeide, paa dens Ind¬

retning og Hjælpemidler m. m., men Sjælen i det Hele er

dog dens Lærere: staaer det overhovedet vel til med dens

Læreretat, da tor man med nogen Sikkerhed slutte, at dens

Virksomhed har baaret gode Frugter.

I de her forløbne 50 Aar har Seminariet dannet og

udsendt halvotte hundrede Lærere til Landets Skoler og desu¬

den prøvet og dimitteret mere end hundrede Andre, der mest

havde erhvervet deres Dannelse andensteds. De fleste Skole¬

lærere i Sjælland og paa Bornholm, mange paa Falster og

Lolland ere udgangne herfra; men ogsaa andre Dele af

Riget, selv de fjernere: Island, Færøerne og Vestindien, have

faaet enkelte Lærere herfra. Det har, desværre! maattet

dimittere Adskillige, af hvis Gaver og Iver det hverken

turde love sig Ære eller Skolen Velsignelse — hvor kunde

det ventes anderledest — men jeg tor derhos troe, at den

større Deel har havt gode Gaver at skjenke de Smaa. Jeg
tør troe det, fordi jeg har kjendt de Allerfleste og mere end

to Trediedele have været mine Elever, og fordi det ikke
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uøvede Øie har seet Blomsten i den sunde Knop og Frug¬

ten i det yppige Blomster; men ogsaa fordi mange Vidnes¬

byrd af forskjellig Art have sagt mig det, som jeg da heller

ikke selv er uden Erfaringer paa disse Enemærker. Jeg skulde

lettelig kunne nævne en Mængde Exempler paa dygtige

Lærere, som sagkyndige Mænd i denne hæderlige Forsamling
ikke skulde negte deres Vidnesbyrd, om det kom derpaa an

ikke at tale om de flere Mænd, der, herfra udgangne, siden

have erhvervet sig en høiere Dannelse og nu enten forestaae

vigtige Lære= og Opdragelsesanstalter i Hovedstaden og

andensteds, eller ere indtraadte i Kirkens Tjeneste.

Enhver veed, at Almuen i de sidste Menneskealdre er

gaaet betydelig frem i Oplysning og Dannelse, Kraft og

Velvære, og at denne gunstigere Tilstand er bevirket ved et

Sammenstød af flere forskjellige Omstændigheder; men man

vil da ogsaa, tænker jeg, indrømme, at disse Fremskridt for

en væsentlig Deel skyldes Almueskolerne og deres Lærere; og

dette fører atter tilbage til de Anstalter, hvor Lærerne bleve

forberedte til deres Idræt; af Frugterne kjendes Træet. Ikke

skal jeg indlade mig paa saa mislig en Sag som den at ville

hæve eet Seminarium paa andres Bekostning, eller at ville

bedømme Oplysningens Grad i Landets forskjellige Dele og
deraf uddrage Slutninger om Skolernes Lærere og deres

Forberedelse; men dersom man, hvad jeg troer, tør antage,

at Almuesmanden i Sjælland og de nærmest tilgrændsende

Øer i alt Fald ikke staaer tilbage i Oplysning og Dannelse,

Kraft og Driftighed, Sædelighed og Velvære for Brødrene

paa og i Landets andre Øer og Dele: da tor maaskee vort

Seminarium tilegne sig en beskeden Deel af Æren derfor

og derved maae vi her blive staaende.

Ja, Gud være lovet! vi have ikke Lidet at glædes over

formedelst hans Naade; og vi sige med Glæde og Hjertets

Tak: hidtil har Herren hjulpet os, han vort sande Ebenezer !

Men ved Afslutningen af det større Tidsrum vender Blikket

sig ogsaa mod de kommende Aar, og det Spørgsmaal
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trænger sig uvilkaarlig frem: hvad have vi at haabe i dem¬

Fremtiden er uvis, og Ingen veed, hvad den vil bringe;

men Nutiden gjemmer dog Fremtiden i sit Skjød ifølge Naturens

Orden; hvad hiin har grundlagt vel, pleier denne at bygge

videre, at bringe til Modenhed, hvad den har bragt i god

Væxt, naar ikke uforndseelige Uveir bryde forstyrrende løs.

Siden Regjeringen har opretholdt vor gamle Stiftelse under

mangehaande Rystelser udenfra, saa maa den have forvisset

sig om, at der ligger en rigtig Tanke til Grund for Anlægget;

at Stiftelsen i det Hele har levet et sundt og nyttigt Liv,

og at den hører til Landets uundværlige Dannelsesanstalter:

og hertil knytter sig et glædeligt Fremtidens Haab. For en

halv Snees Aar siden var Tilstrømningen, her som anden¬

steds, saa ringe, at alle ledige Pladser ikke kunde besættes,

selv om man søgte efter Gjæster paa Korsveie og ved Gjær¬

der. Var denne Tilstand vedbleven; da vilde den hensygnende

Anstalt sandsynligviis gaaet til Grunde; men den er, og som

vi haabe for stedse, forbi, idet Tilstrømningen betydelig er
tiltagen, og har i de seneste Aar været større end nogen¬

sinde tilforn. Regjeringen har lagt en mægtig Løftestang
under Bygningen, idet den i væsentlige Dele har forbedret

Skolelærernes Kaar og Stilling. Derved er der aabnet en

naturlig Udsigt til at faae stedse flere Elever med heldige

Gaver og Udstyrelse, medens den Tid snart turde være forbi,

da Seminarierne vare Tilflugtssteder for ikke faa svage og
vildfarende Aander, der styrede Kaasen mod Skolen som en

Nødhavn; ja den Tid turde nærme sig, da Forældre af de

mere dannede Klasser sende ogsaa deres vel begavede Sønner

hid; og, forsynet med et bedre, mere danneligt Stof, vil

Anstalten da kunne glæde sig ved ædlere Frembringelser og

til et frodigere, hæderligere Liv.

Folkemængdens Tiltagelse og den formedelst bekjendte

Tidsomstændigheder voxende Trang til større Dannelse have
medført, at flere Lærere og udvidede Anstalter til deres Dan¬

nelse ere blevne fornødne. Regjeringen har været alvorlig
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betænkt paa at tilfredsstille saadan Fornødenhed. Den har

aabnet en friere Adgang til Lærerkaldet ad den private Vei,

som flere ville slaae ind paa; den understøtter vel anbefalede

Ynglinger ikke blot ved Seminarierne, men ogsaa før Opta¬

gelsen derved samt efter Afgangen derfra til Erhvervelse af

en høiere Dannelse, og styrker saaledes i høi Grad disse

Anstalter. Den har herhos viist, at den anseer Seminarierne

nødvendigere nu end nogensinde, idet den i meget har om¬

dannet og udvidet dem, ja ladet dem i væsentlige Dele frem¬

træde i en fornyet Skikkelse. Og navnlig har dette Semi¬

narium, der i alt Fald har Alderens Fortrin og Adkomst,

været fortrinlig Gjenstand for nidkjær, velvillig Forsorg.

Understøttelsernes Kilde flyder rigere her end andensteds; flere

og kostbarere Læremidler anskaffes Aar for Aar; og hvad

der ikke mindst fortjener Paaskjønnelse og Tak ere vore nye

Boliger, for Lærere som for Elever. Til en vigtig Green

af Øvelser have vi hidtil savnet et passende Værelse; dette

have vi nu faaet, saa beqvemt og rummeligt, som det kun

kan ønskes. Boligen er bleven udvidet til endnu een Lærer¬

familie, og til flere Elever: før var her snever Plads til 50,

nu rigelig Plads til 70. Værelserne ere blevne rummelige

og beqvemme, lyse og luftige, sunde og hyggelige tillige;

nyt og smagfuldt Indbo af forskjellig Art, vil smykke de nye

Leiligheder. Saadanne Omgivelser virke oplivende og veder¬

qvægende paa det indre som ydre Menneske, ja de ere sande

Dannelsesmidler for de Unge. Og hvilket mærkeligt og lykke¬

ligt Sammentræf! Netop nu da Seminariet har havt sit Hjem

her i 50 Aar, kan det glæde sig som paa en Jubelfest ved at frem¬

træde i en ny, udvidet, beqvemmere og i hver Henseende

bedre Skikkelse. Vi takke af Hjertet vore høie Foresatte, som

have beredt os alt dette; og som dette Sammentræf sikkert

laae udenfor Beregningen, saa maae vi fremfor Alt takke det

kjærlige Forsyn, der har tilskikket os denne Lykke og beredt

os denne Jubelaarets Glæde! Vi kunne ikke andet end deraf
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øse den Fortrøstning: at som det er vor gode Regjerings

Hensigt, saa er det ogsaa det naadige Forsyns Villie, at vor

gamle Stiftelse skal endnu leve et langt som et frodigere og

kraftigere Liv; at den ved kjærlig Pleie og under Himlens
Varetægt skal voxe, bære skjønne Blomster og modne Frug¬

ter til Vederqvægelse for den unge Slægt i mange Led.

Det er vort Hjertes Ønske, vort Haab og vor Høitids¬

glædel

Jeg taler i Fleres, jeg tør antage i Manges Navn; thi

der ere sikkert Mange, fjernt som nær, der dele vor Glæde

i Haab. De flere hæderlige Mænd, der i kortere eller læn¬

gere Tid have tjent denne Stiftelse, og som enten, efter lang

og tro Tjeneste, ere traadte tilbage i vel fortjent Hvilestand,

eller ere gangne over i andre Virkekredse, at tjene Kirken

eller Skolen, de have bevaret Stiftelsen i kjær Erindring,

ligesom de tjente den med trofast Sind og forlode den med

Agtelse og Velvillie: jeg tør antage, at dens Høitidsglæde

og gode Forhaabninger ogsaa er deres Glæde, ligesom den

mindes dem med Agtelse og Tak. Mine høiagtede Medlærere,

af hvilke de tvende have været iblandt mine værdigste og

kjæreste Elever, glæde sig med mig over Stiftelsens Vel¬

færd, Liv og Haab; thi vi ere forenede i inderlig Hengiven¬

hed for den og i nidkjær Redebonhed til at tjene den med

vore bedste Kræfter. Og hvor meget har ikke jeg at glæde

mig over og takke for ved denne festlige Leilighed! Da Se¬

minariet høitideligholdt sin 25 Aars Jubelfest, deeltog jeg

deri som dets Elev og mindes endnu den Tid med Glæde;

da Halvhundredaarsfesten feiredes, havde jeg tjent det som

Lærer og Forstander i 15 Aar; og i denne Egenskab tjener

jeg den endnu, da en anden Høitidelighed fylder Sjælene med
festlige Tanker og Høitidsglæde bevæger Hjerterne. Det var

efter fremmed Opfordring at jeg oprindelig søgte og erholdt

en Lærerpost her; og det var ved forskjellige indtrædende

Omstændigheders Medfør at jeg blev fastholdt i denne Stilling,
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medens jeg mange Gange, i tidligere og sildigere Aar, an¬

søgte, men stedse forgjæves, om geistligt Embede, som var

det Maal, jeg lige fra det Øieblik, jeg betraadte den viden¬

skabelige Bane, stadig havde for Øie. Det forekommer mig

da, at han, der bestemmer sine Tjeneres Plads efter deres

Gaver, har i sin Naade særlig beskikket mig til at tjene

denne Stiftelse med mine svage Kræfter; og i denne Over¬

beviisning har jeg tjent den hidindtil efter bedste Evne, og

vil saa fremdeles, saalænge Gud vil forunde mig Kraft dertil.

Jeg er ikke saa blottet for Ydmyghedsfølelse, at jeg skulde

mene, at jeg havde udrettet noget Stort eller Fortrinligt

her i de mange Aar; men jeg troer dog at turde mene at

jeg har tjent med trofast Sind, med redelig Iver, efter den
Formue, hvilken Gud forundte; og jeg tør haabe, at mine

Elever fra ældre og nyere Tider ikke ville sige imod. Med

oprigtig Glæde seer jeg tilbage paa de mange Aar og gjen¬

kalder de mange dyrebare Minder, som de have efterladt, og

med rørt Hjertes levende Tak skuer jeg op til ham, som

faderlig førte mig hidindtil, og som er mit Haabs sikre

Grund, faste Klippe for de Dage, som forestaae.

Ja, jeg tør antage, at flere hundrede Brødre dele vor

Glæde; thi alle brave Lærere — og deres Antal er stort,

hvis Dannelse her blev grundlagt, og som føle deres Kraft,

skatte deres Stilling og glæde sig i Gud over deres Gjer¬

ning, de maae glæde sig over den Anstalt, som, om end

under Skrøbelighed beredte dem dertil, og ikke over Mode¬

rens Svagheder glemme hendes ømme Kjærlighed; og Glæ¬

den faaer forøget Styrke, naar den bæres af Haabet om en

kraftigere, lykkelig Fremtid. J ældre Sønner af denne vor fælles

Moder! forsaavidt mine Ord maatte komme Eder for Øre eller

Die, da modtager dem som en venlig Røst fra hende ved en

af hendes ældste Sønner, hvem hun har indrommet Forste¬

fødselsret i sit Huus og Ret=til at føre Ordet i hendes

Navnl Lader venlige Tanker om Samlivets Dage her be¬
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søge Eder i Jubelaaret, at Kjærligheden til den gamle Moder

maa oplives og avle Høitidsglæde i Hjerterne! Mange af
Eder har jeg i kjær Erindring fra Samlivets Aar; endnu

langt Flere have efterladt sig et dyrebart Minde hos mig

som mine kjære Elever, hvem jeg underviste med Glæde,
afskedigede med Haab, og som med trofast Iver have aagret

med deres Pund. Mindet om vor Samvirken og dens Frug¬

ter ere iblandt mine kjæreste Minder og giver Halvhundredaarets

Glæde den rette Betydning og Styrke. Modtager Alle en

venlig Hilsen fra den gamle Stiftelse og hendes alderstegne,

hengivne Søn: Mange af vore Brødre ere vandrede heden;

de hvile fra deres Arbeide, men deres Gjerninger skulle følge

Fred være meddem. De leve i kjær, venlig Erindring —

dem

I kjære Unge Stiftelsens yngste Sonner! skjonner vel

paa Alt, hvad her er blevet beredt til Nytte og Fromme, og

som I ere de Første til fuldelig at nyde godt afl og viser

eders Paaskjonnelse ved med taknemmelig, brændende Iver

at benytte Tid og Kræfter og Midler til eders Forberedelse,

saa at I til sin Tid kunne aflægge Proven med Ære og

især bestaae i de Provelsens Dage, som følge derefter! — I

unge Venner, som nu drage herfra med Adkomst til Lærer¬

kaldet, jeg haaber at I Alle have gode Gaver at bringe de

Smaa; giver dem da med trofast Sind, med kjærlig Iver, i
Tillid til Børnenes himmelske Ven, hvem I skulle aflægge

Regnskab for eders Gjerning! Denne eders Fostermoder føl¬

ger eder med inderlig Deeltagelse, fryder sig over eders Held,

men sørger over eders Vanheld; lader da Erindringen om

hendes kjærlige Iver bidrage med til at styrke eder under Li¬

vets Kampe og Anfægtelser, og tager et venligt Minde og

Jubelglæde i Hjerterne med herfral Bringer en venlig Hilsen

hen ud til hendes ældre Sønner, som I maatte mode paa eders

Veie, og som med sønlige Følelser mindes den gamle og hen¬

des altid unge Kjerlighed!

Og nu vore høie Foresatte, hvor Meget ere vi ikke dem
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skyldige! De have vaaget over os i Trængslernes Dage, ledet

os med Viisdom, styrket og oplivet os ved deres kjærlige,

nidkjære Omhu: hvor meget Nyt og Godt og Glædeligt have

de ikke beredt os lige til disse sidste Dagel Og naar vi kunne

sige: See, det Gamle er forsvundet og næsten Alt er vorden

nyt, da vide vi Alle, hvem vi, næst den himmelske Giver af

alle gode Gaver, have at takke for det Altsammen. Men vi

vide det vel, at Gjerningens Tak betyder mere end Læbernes.

Derfor ville vi Alle aflægge det høitidelige Løfte, paa denne

Høitidsdag: at vi ville arbeide i Stiftelsens Tjeneste med en

Anstrængelse, som ikke trættes, med en Iver, som aldrig kjøl¬

nes og med en Kjærlighed, som aldrig affalder. Og naar

her da, som vi haabe, rører sig et frisk og frodigt Liv her¬

inde og Træet bærer gode, modne Frugter, da skal dette være

Gjerningens, være Kjærlighedens Paaskjønnelse og Tak.

Du, Herre, som er ophøiet over Tidernes Vexel og styrer

Alt med almægtig Kraft og viis, uforanderlig Kjærlighed!

modtag vore varme Hjerters Tak for de mange Aar, der ere

henrundne over denne Stiftelse, og for dine rige Gaver og

al din Naade mod os i deml Hav Tak, fordi Du har be¬

varet den i de mange Aar under Tidernes mangehaande Om¬

skiftelser! Hav Tak for alle de gode Kræfter, som have tjent

den, og for Velsignelsen formedelst deml Hav Tak for alle de

gode Kræfter, som her bleve beredte, og for det Liv, de have

avlet og givet Næring hos de Smaal Hav Tak for hvad vi

her have nydt og vundet og virket i de faa, de flere, de

mange Aar, hvori vi have siddet ved denne Moders Arne

og udrettet hendes Gjerning! Flere Omstændigheder lade os

haabe en kraftig, en lykkelig Fremtid for denne Stiftelse;

du Haabets Gud, lad Haabet ikke svige! Lad Fremtiden holde,

hvad denne Tid forjætter! Lad Stiftelsen stedse udfolde nye

Kræfter og et nyt Liv og i altid rigere Maal virke til dit

Navns Ære og til Slægternes Velsignelse indtil sene Dage!

Lad din Naades Sol lyse over vort kjære Fædreland og over

dets dyrebare, folkekjære Fyrste, og lad Kirken og Skolen som
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hver ædel Stiftelse og Bedrift glæde sig ved din naaderige

Varetægt og ved de Livets Kræfter, som udgaae fra Dig! Dit

Navn være lovet, Du hellige, treenige Gud i Tid og Evig¬

hedl Amen!

Forhandlingerne endtes med en noget kortere Tale af
Forstanderen, da foranstaaende Tale, hvad den paa flere Ste¬

der bærer Spor af, var beregnet paa en lille Fest i Anled¬

ning af, at Seminariet har været her netop i 50 Aar og
nu er fremtraadt i en i flere Dele fornyet Skikkelse, men som

formedelst indtrufne Omstændigheder ikke kom istand. For og

efter den holdte Tale blev efterstaaende Sang, digtet af Læ¬

rer H. Mortensen og hvortil Lærer C. Mortensen

havde komponeret Musiken, afsungen:

(Chor.)

En underfuld og hellig Magt,

Som did mod Himlen fører,

I Barnets Hjerte blev nedlagt;

Guds Rige det tilhører.

Men trang og vildsom er vor Sti,

Imens vi her har hjemme;

Tidt vandrer Synden os forbi

Med falske Lokkestemme.

O, maatte vi med sikker Haand

Den Unges Fodtrin lede!

Da briste Arvesyndens Baand,

Guds Engle os omfrede.

(Dnet.)

Hvor Stadens Taarne sig hæve mod Sky,

Og Livet, fra aarle Morgengry,
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Med Bulder og Larm fremskrider:

Hvor Sundets Vove mod Kysten slaaer,

Og Snekken i Kongedybet gaaer
Med Mindet om gamle Tider:

Der stod hiin mindeværdige Gaard,

Som Kundskabens Skatte, Aar for Aar,

Hen over Landet udspredte.

Derfra udvandred' de gjæve Mænd,

Som siden med Haand og Mund og Pen
Med Flid Guds Ager beredte.

Og Livet derinde var frisk og frit;

Men Verdenslarmen fængslede tidt
De unge, livsglade Tanker.

Den Unge behover Ro og Fred,

Og Grublen i stille Ensomhed,
Naar Viisdoms Skatte han sanker.

(Solo.)

Krigsluen raste om Axelhuus,

Og Borg og Hytte nedsank i Gruus,

Mens Fjender sig leired' i Støvet.

Og Ødelæggelsen stormede fort;
Nu Blaagaards Sønner maae drage bort,

Den hjemlige Arne berøvet.

Da vandred' de hid til Jonstrups Vang

Og bygged' i Ly af Skovens Hang,

Ved Søens blaanende Bølge.

Et halvt Aarhundred svandt hen i Fred:

End stander det Huus paa samme Sted,

Mens Slægter paa Slægter følge.
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Et halvt Aarhundred svandt hen i Fred;

End stander det Huus paa sammeSted,
Nær Søen og Bakken og Skoven.

Forynget, fornyet det nys fremstod

s. Gud lade sin rige Velsignelses Flod
Nedstrømme til det fra ovenl ::

(Chor.)

Til Dig, Du store Borneven,

I Bon vort Suk vi hæve:

O, drag os Alle til Dig hen;

Din Aand lad os omsvæve !

H. M.

IX. A. Seminariets Dimittender fra Aaret 1841

til Aaret 1859, og

B. Samtlige herfra dimitterede Privatister.

A. I mit lille Skrift „Historiske Efterretninger om det
blaagaard=jonstrupske Seminarium“ har jeg leveret en For¬

tegnelse over de fra dette Seminarium Dimitterede indtil

Aaret 1840. Mange af disse ere naturligviis i de siden

henrundne 18 Aar afgangne ved Doden, andre ere forflyttede,

eller indtraadte i andre Stillinger; men da jeg dog næppe

vilde være istand til at give fuldstændig og nøiagtig Besked

herom, saa skal jeg indskrænke mig til at fortsætte Fortegnel¬

sen fra Aaret 1841 af, idet jeg dog tillige leverer en Over¬

sigt over samtlige herfra dimitterede Privatister der tilforn

vare forbigaaede, saavidt Data dem angaaende ere ved Haanden.

11
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Rettelser:

Side 16 Linie 14: repiceret læs; rejiceret.

32 — 1: Vigtigere l. Vægtigere.

78 — 34: Anmærkninger l. Bemærkninger.



Paa Undertegnedes Forlag ere følgende Skrifter udkomne af

Professor J. Jensen:

Forklaring over Balles Lærebog.

Andet Oplag. 1854. 2 Rdlr. 40 ß.

— ——

Forklaring over Luthers liden

Katekismus.

1856. 1 Rdir.

Et kort Indbegreb af de chrislelige

Lærdomme,
—

hvilket slutter sig forklarende til Luthers liden

Katekismus.

1858. — 60 ß.

C. A. Reitzel.


