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Indbydelsesskrift

til

Afgangsexamen og Hovedxramen i

Odense Cathedralskole

i Aaret 1861.

—

Indhold.
1. Rasmus Rasks Skoleliv.

Odense
Trykt i Fyens Stiftsbogtrykkeri hos M. C. Hempel.

Rasmus Rasks Skoleliv,
Tale ved Translocationshøitideligheden

1860.

Den Dag af Aaret, paa hvilken Skolen samler en større
Kreds indenfor sine Mure, naar den ligesom aflægger

Regnskab for sin Virksomhed i det Aar og gjør Rede for

Frugterne af sit Arbeide, er tillige det Tidspunkt, da den

tager Afsked med og skilles fra dem af sine Lærlinger, hvis

første og almindelige Dannelse kan betragtes som afsluttet,
og der nu ad forskjellige Veie vandre ud i en større Ver¬
den, i hvilken de skulle befæste, udvide og anvende hvad

de have lært i Skolen. De Ord, hvormed en saadan Dags

Gjerning indledes fra dette Sted, pleie i Almindelighed at
dreie sig om Nutiden og Skolens Stilling til denne; de

pleie at handle om den Aand, der bør besjæle Disciplene,
de Egenskaber og Dyder, som ere Frugterne af den gode

Aand i en Skole, de Fordringer, som Disciplenes Forhold
til Skolen medfører og paa hvilken Maade disse rettest
kunne fyldestgjøres af dem. Dog ogsaa af Betragtningen
af Skolens Fortid kan mangen nyttig Lærdom uddrages,

og det er ikke af Veien engang imellem at gaae tilbage
til den for hos vore Disciple at opfriske Mindet om nogle
af de Mænd, som ere udgaaede fra denne Skole til betyd¬

ningsfuld Gjerning i Livet. Ikke faa af denne Skoles

Føstersønner have udmærket sig navnlig som Videnskabs¬
mænd og skaffet sig et Navn, der fortjener at bevares med

Glæde og Taknemmelighed i Efterkommernes Erindring;

men der er dog een, som overstraaler alle de andre ved
Betydningen af de Opdagelser, han har gjort i Videnska¬
bernes Rige, og ved den Berømmelse, han har naaet ikke blot

i sit Fædreland, ikke blot i Norden, hvis Sprog og Fortid hans

Forskninger fornemmelig havde omfattet, men saa at sige i hele

den dannede Verden. Denne Mand er Rasmus Christian

Rask. Men han er tillige den eneste, af hvis Liv og
Gjerning i Skoletiden nogle Træk ere bevarede, og just

dette Skoleliv indeholder Spiren til den Retning, hvori

han senere virkede saa meget, Spiren til hans tilkommende
Storhed. At fortælle Alt, hvad der vedkommer denne

Mands Levnet, vilde være for vidtløftigt og mindre

passende for dette Sted; jeg vil derfor saa godt som ude¬
lukkende indskrænke mig til at gjøre mine Disciple bekjendte
med, hvorledes han begyndte sin studerende Bane og hvad

han udrettede i sin Skoletid; for de Ældre i denne For¬

samling vil Meget af hvad jeg har at fortælle vistnok
allerede være bekjendt af de Bidrag til hans Levnet, som

ere optegnede af en anseet endnu levende Videnskabsmand,

der har været hans Skolekammerat og Ungdomsven; endeel
Oplysninger om ham findes i Skolens Protokoller, og en¬

kelte Begivenheder af hans Liv har jeg, der kjendte ham
og traadte i nærmere Forhold til ham i hans sidste Leve¬

aar, erfaret af ham selv.
Rasmus Christian Rask er født d. 22de Novbr.

1787 i Landsbyen Brændekilde; hans Fader Niels Han¬

sen Rasch var Huusmand og Skrædder, men forstod sig

paa endeel Mere, end hvad en Bondemand dengang kjendte
til; han blev kaldt en klog Mand, fordi han befattede sig
med at kurere Folk, men han fortjente ogsaa i andre Hen¬

seender dette Navn; han havde Sands for Læsning, havde
derved erhvervet sig endeel Kundskaber og gjorde en for¬
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standig Brug af dem ved sine Børns Opdragelse. I Be¬
gyndelsen var han lidet glad ved den skrøbelige og lille
Søn, som han beholdt efter at have mistet sine ældre og
kraftigere Sønner; men snart opdagede han, hvilken Aand

der boede i dette svage Legeme, og han tog sig da ivrig af

hans Oplærelse, hvilken iøvrigt neppe faldt ham vanskelig,
da Alt hvad der skulde kunnes af Børnelærdom, Catechis¬
mus, Forklaring o. desl. dengang lærtes ordret udenad,
og Sønnen tidlig røbede en overordentlig Hukommelse;

dog Faderen synes ikke at have ladet sig nøie blot hermed,
og hvad der nok saa meget gavnede Sønnen, var, at han

fik Lov til at læse mange af de Bøger, som Faderen eiede,
især af historisk Indhold, og derved fik han mange Kund¬

skaber, som Drenge ellers først langt senere blive bekjendte
med, og tillige vaktes derved tidlig hans Selvtænksomhed.

Han blev i Faderens Huus til Moderens Død og var
allerede næsten 14 Aar gammel, da han kom i Skolen,

men var lille og spinkel af Væxt og saae meget yngre ud,
end han var. Han blev optagen i Latinskolen d. 3die Juni

1801 og sattes i anden Lectie, som dengang var den nederste;
at han kom med gode Forkundskaber til Skolen, viser den
Anmærkning af Rector Heiberg i Skoleprotokollen: „Fa¬
deren har selv læst for ham og det ret godt“ og den Om¬

stændighed, at han allerede efter faa Maaneders Forløb
opflyttedes i tredie Lectie, og atter efter eet Aars Forløb

i October 1802 gik han op i fjerde Lectie, en Hurtighed,
hvormed dengang vistnok yderst faa Disciple forfremmedes
paa deres Skolebane; men han betegnes ogsaa allerede
dengang i Protokollen som „ypperlig af Naturgaver, Flid

og Opførsel“. Imidlertid var det Tidspunkt, hvori han

indtraadte i Skolen, temmelig ugunstigt for en saa særdeles

videbegjerlig og opvakt Dreng som Rask; det var dengang
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endnu den gamle Skole, hvori Religion, Latin og Græsk,

i de to øverste Classer ogsaa Hebraisk, sysselsatte Disciplene
næsten i alle Timer; ganske faa Timer vare indrømmede

Regning og Historie og Geographie efter et meget magert
Compendium; Modersmaalet og de fremmede Sprog havde

ingen Plads iblandt Skolefagene, Mathematik lærtes i

yderste Tarvelighed kun i Mesterlectien eller øverste Classe,
og næsten Alt lærtes udenad paa Remse efter Bogen; hver
Classe havde sin Lærer, som underviste der i alle Fag,

Rector og Conrector i øverste, hver de tre Dage af Ugen,
i de andre Classer Lærere, der meget betegnende kaldtes

Hørere, fordi deres Opgave var ikke saa meget at veilede
og gjennemgaae, som at høre det Pensum, der var lært

udenad af de tørre Haandbøger. Men denne Skoleind¬

retning, der i og for sig var saa mangelfuld, forældet og
lidet tilfredsstillende for det gode Hoved, var dengang tillige

i en Opløsningstilstand, da en Reform var bebudet, men

det tog lang Tid med Forberedelserne dertil, og imidlertid

førte Skolen en kummerlig Tilværelse, idet Lærere og Lær¬
linger arbeidede med Følelse af, at det Gamles Tid snart
var forbi, men dog uden at vide, hvad det Nye var, der

skulde komme, eller om de selv skulde være deelagtige i den
nye Tingenes Orden. Flere Lærerpladse forbleve indtil

videre ubesatte, og af de tilstedeværende Lærere vare kun

Rector og Conrector dygtige; de tre Hørere vare fattige

paa Kundskaber og endnu fattigere paa Aand, og just disse
vare Rasks første Lærere. Men ligesaa piinlig som denne
Tilstand var for den tænksomme og lærelystne Dreng, der

selv kaldte de første halvandet Aar af sin Skolegang et
Helvede, ligesaa gunstige vare Forholdene i hans øvrige
Skoletid. I November 1802 indtraadte den saakaldte Re¬

form, en fuldstændig Omdannelse af Skoleindretningen og
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Underviisningsmaaden, der da først til Prøve blev indført

i Kjøbenhavns, Odense og Christiania Skole. Den la¬
tinske Skole blev til en lærd Skole, og ved denne For¬

andring af Navnet vilde man antyde, at ikke den eensidige

Dyrkelse af de gamle Sprog, men Sjæleevnernes Udvikling

og Uddannelse igjennem en fleersidig Underviisning var
Skolens Hovedformaal. Skolen kom til at bestaae af fire

toaarige Classer, hver i sit Værelse (i den gamle Skole

havde samtlige fem Classer været forenede i eet Rum),
hver Lærer fik anviist sit eller sine specielle Fag, og til
Lærere valgtes de som havde givet Prøver paa deres

Kundskaber og særlig forberedet sig til Ungdommens Vei¬

ledelse i det saakaldte pædagogiske Seminarium. Odense
Skole udstyredes med et Lærerpersonale, ligesaa udmærket

ved sin Dygtighed som imponerende ved sit Antal. Af de

tidligere Lærere forbleve blot den nogle Aar i Forveien

her ansatte Rector Heiberg og den unge, meget flinke
Conrector, endnu levende Etatsraad Bloch; foruden dem

ansattes endvidere tre Overlærere og fire Adjuncter*), der

næsten alle senere virkede som Rectorer ved forskjellige
Skoler eller Professorer ved Universitetet; endelig endnu en

Skrive= og Tegnelærer. Baade ved de mange nye Fag og

ved disses Behandlingsmaade og Lærernes Foredrag fandt
Rasks Aand et rigt Stof og tilfredsstillende Næring. Han
gik over fra fjerde Lectie til anden Classe og vakte ved sine
overordentlige Evner strax de nye Læreres Interesse i høiGrad,

ligesom han ogsaa med Lyst sluttede sig til dem. De Vidnes¬

byrd, som i Skolens Censurprotokol ere optegnede om hans

*) Overlærerne Trojel, Rohde og Degen, Adjuncterne Ber¬

genhammer Suhr Bjørn og Schandorph (istedetfor
hvem efter et halvt Aars Forløb Brohm kom); Skrive= og

Tegnelærer Hanck.
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Naturgaver, Flid hjemme og paa Skolen og hans Frem¬
gang, udtale Lærernes høieste Beundring af hans glimrende

Evner, hvoraf Skarpsindighed var mest fremtrædende, hans
Grundighed i Studeringer og den Lethed, han havde i at
udtrykke sine Tanker i et smukt og kjernefuldt Sprog; men

ligesaa meget rose de hans rene og elskværdige Charakteer
og paaskjønne alle, hvormeget Hjemmet har bidraget til at

vække og fremme det aandelige Liv hos ham. Dog disse
Vidnesbyrd ere for mange og vidtløftige til her at anføres

endog blot i Udvalg: men foruden mange almindelige Be¬
mærkninger indeholde de ogsaa endeel specielle Vink om,

hvorledes han har benyttet sin Skoletid, og disse Kjends¬
gjerninger er det mig mest om at gjøre at fremhæve her.

Han fulgte med udeelt Opmærksomhed Lærernes Foredrag
paa Skolen, og derfor kostede Forberedelsen hjemme navnlig
i de lavere Classer ham ikke megen Tid; men hjemme op¬

skrev han, allerede medens han var i anden Classe, i alle

Fag de vigtigste Momenter af hvad der var foredraget i
Skolen og de Oplysninger, han havde faaet ved at spørge

sine Lærere, og holdt et Slags Dagbog derover, ligesom

han ogsaa gjorde Uddrag af sin private Læsning; nogle
Fritimer anvendte han allerede da paa at veilede yngre
Kammerater, og siden blev han Lærer for mange af sine

Jævnaldrende i de Studier, han drev paa egen Haand.

Fra denne Tid findes antegnet i Deliberationsprotokollen,
at da der i Januar 1803 blev Spørgsmaal om Stipen¬

diernes Fordeling, vare Skoleraadets Medlemmer enige om,
at til det høieste Stipendium ei turde bringes i Forslag

uden Disciple af tredie og fjerde Classe, undtagen i det

Tilfælde, at anden Classe skulde have en særdeles fortrinlig
og udmærket Discipel, som for nærværende Tid Rask; og

han blev indstillet til det høieste Stipendium, hvilken Un¬
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derstøttelse i Forbindelse med nogle Legater og nogen Hjelp
af private Velgjørere under hans Skolegang frelste ham

for trykkende Næringssorger; thi Faderen kunde ikke hjelpe

ham synderlig. Allerede i Mai 1803 opflyttedes han i 3die
Classe og sprang saaledes eet Aar forud for sine Classe¬

kammerater, og i October 1804, altsaa efter halvandet Aars
Forløb kom han i fjerde eller øverste Classe, hvor han
forblev i tre Aar, rimeligviis efter eget Valg og vel nær¬
mest af oeconomiske Grunde; thi at han ikke behøvede saa
lang Tid for at blive duelig til at underkaste sig examen

artium, viser, foruden hvad der i Almindelighed er bekjendt

om hans Anlæg og hurtige Fremgang, ogsaa den Omstæn¬
dighed, at han bl. A. i Mathematik og Naturlære, der ikke

egentlig hørte til hans Yndlingsstudier allerede imedens

han var i tredie Classe havde bragt det saa vidt, at efter
Lærerens Vidnesbyrd hans Kundskaber i disse Fag ikke
alene overgik hans Meddisciples, men endog mangen saakaldt

academisk Borgers. Selv de Betænkeligheder, hans Lærere
i tredie Classe af og til yttre om den Retning, hans Ud¬
vikling syntes at tage, vise, hvor høit de satte og hvor

Meget de ventede af denne Discipel, hvis usædvanlige Færd
og Idrætter de alle fulgte med Interesse, men ikke ret kunde

blive fortrolige med. Først frygtede man for, at det almin¬

delige Bifald, som han med Rette erhvervede sig, skulde
virke til hans Charakteers „Forstemning“; dog kom man

snart til den Erkjendelse, at han var saa langt fra de Feil,
som en af Lærerne betegner med det nævnte formildende
Ord, at han snarere nærede en vis Mistillid til sig selv,
og denne Mistillid, eller om man vil kalde det Ydmyghed

og Beskedenhed, var et af de mange elskværdige Træk i hans
Charakteer. En anden Ting, som foruroligede hans Vei¬

ledere, var, at han anvendte den Tid, som Lectierne levnede
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ham, til hvad de kaldte „uvedkommende Sysler“; dog ind¬
rømmede de, at dette skete med mindre Skade for ham selv

end for hans Meddisciple „for Exemplets Skyld“; men det
varede temmelig længe, inden man ret vilde vedgaae, at

hans friere og selvstændigere Studier vare berettigede.
Disse hans Yndlingsstudier toge deres Begyndelse med hans

Indtrædelse i tredie Classe og vare først reent historiske,
men gik snart over til det sproglige Gebeet, der senere blev

hans Videnskabeligheds egentlige Hjem. Det var især den
nordiske Historie og Oldtid, som drog ham til sig; men snart

indsaae han selv, af hvor megen Vigtighed Kjendskab til
Oldsproget eller Islandsk, som man dengang og længe efter

næsten udelukkende kaldte det, var til en grundig Indsigt
deri, og derfor begyndte han omtrent i Foraaret 1804 at

lægge sig efter dette Sprog, som derefter blev Gjenstanden

for hans høieste Lyst og Begeistring. Dette Studium be¬
gyndte han uden alle andre Hjelpemidler end en Oversæt¬

telse af den islandske Bog, hvilken han først fik til Laans
af en af Lærerne, men eet Aar derefter til sin store Glæde

fik i Eie paa en meget hæderlig Maade. Det var en fra
de forrige Tider nedarvet Skik, at der hvert Aar efter

Examen til endeel Elever som Flittighedsbelønninger ud¬
deeltes Bøger, indkjøbte for visse Legaters Renter; disse

Bøgers Indhold rettede sig gjerne, saavidt muligt, efter de
Disciples Tarv, for hvilke de vare bestemte, og Fordelingen

foretoges med en vis Høitidelighed af Rector fra det impo¬
nerende store Catheder i øverste Classe. Rask havde lige

fra 1802 efter hver Examen som „Belønning“ eller Ud¬
mærkelsestegn faaet et historisk Værk eller nogle gamle

Classikere; men efter Examen 1804 bestemtes i November,
at han skulde have de tre da udkomne Bind af Schønnings
Udgave af Snorro Sturlesen. Uddelingen skete dog først
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i Marts 1805, og ved denne Leilighed forefaldt den mor¬

somme Scene, som er omtalt i Professor Petersens Bi¬
drag til Rasks Levnet, og som Rask selv ogsaa engang

har fortalt mig med den ham egne korte Latter som et af
de Minder fra Skoletiden, der altid stod levende for ham.

Pedellen Larsen, en snurrig Personlighed, havde nemlig
bragt alle de andre stadselig indbundne Præmiebøger fra
Lærerværelset og stillet dem op paa Cathedret foran Rector

Heiberg, men Heimskringla savnedes, og Rector maatte
gjentagne Gange befale Pedellen at hente den og skjendes
en Tidlang med ham, inden han fik ham til at bringe den

store Bog, som endnu laae i Lærerværelset, og da han
endelig kom slæbende med Folianten, vakte det almindelig
Munterhed, at han udbrød: „Hr. Rigter1 jeg meente ikke
vi skulde ha’ den store Prottekol med.“ — Rasks Lærere

kjendte ikke til Islandsk, og dette Sprog lærte han sig da

selv uden Ordbog og Grammatik, men han uddrog selv
under Læsningen af Heimskringla en Formlære ved at
betragte og optegne de forskjellige Forbindelser, i hvilke

hvert Ord forekom, og paa lignende Maade samlede han sig
af den samme og andre islandske Bøger, han læste under

sin Skolegang, en temmelig udførlig og nøiagtig Ordbog,
hvoraf flere af hans Skolekammerater, for hvilke han blev
Lærer i Islandsken, toge Afskrifter, og hvilken de endog
undertiden paaberaabte sig som en Auctoritet ligeoverfor

Lærerne, ligesom han overhovedet havde stor Anseelse iblandt

dem og megen Indflydelse ved sit Exempel, sine Raad og

sin Veiledning. Begge disse Skolearbeider vare ham til
stor Nytte i hans første Studenteraar, Ordbogen ved Ud¬
givelsen af Bjørn Haldorsens islandske Lexicon, Formlæ¬
ren, forsaavidt som den dannede Grundlaget for hans første

betydelige Skrift: „Veiledning til det islandske eller gamle
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nordiske Sprog,“ hvis Trykning allerede begyndte 1809.

Den samme Fremgangsmaade, han i Skolen havde brugt

i at uddrage et Sprogs Formlære af de Bøger, han læste,

beholdt han under sine senere Sproggrandskninger, og
derved dannede han Grammatiker i næsten alle bekjendte og

mange forhen ubekjendte Sprog. Omtrent en Maaned før

hans Død traf jeg ham endnu med en, saavidt jeg mindes,
georgisk Bibel foran sig, sysselsat med et saadant gram¬

matisk Arbeide, og da jeg spurgte ham, hvorledes han
bar sig ad dermed uden Ordbog og andet Hjelpemiddel eller

Forarbeide, svarede han, „at han ikke behøvede Andet end

Fadervor i et Sprog for at danne samme Sprogs Form¬
lære.“ Saadan Færdighed havde han opnaaet, men saa

let kom han ikke til et Resultat i de første Aar; tvertimod

det var ad den besværligste Vei, som kunde afskrække hver
Anden; men Begeistringen for Forfædrenes Sprog an¬

porede ham til denne mageløse Udholdenhed: og dette
gamle Sprog betragtede han som det Ypperligste, han lærte

i Skoletiden. Grunden til sin Forkjærlighed for dette
Studium udtaler han selv med ungdommelig Varme i et
Brev fra 1805 til en ældre Kammerat i følgende Ord:
„Ikke lægger jeg mig efter det Islandske for deraf at lære
Statskunst, Krigskunst o. desl., nei, for at tænke et
Menneske værdigt, for at forandre den lave og nedtrykte

Aand, der er mig bibragt ved Opdragelsen fra min spædeste
Ungdom, for at danne min Sjæl til at gaae Farer imøde
med Foragt, til hellere at forlade Livet, end forandre de
Grundsætninger, om hvis Sandhed og Værdighed den een¬

gang føler afgjørende Vished.“ — Efterat han havde udført

dette vanskelige Arbeide med Islandsken, var Tilegnelsen af
andre Sprog en let Sag for ham, og af disse Sprog

kjendte han allerede i Skoleaarene mange; i Skolen selv
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havde han foruden de gamle Sprog lært Tydsk og Fransk,
og til Engelsk fik han nogen Veiledning af Adjunct Suhr,

hvorefter han siden naaede en betydelig Færdighed i at

skrive og tale det; til endeel andre Sprog førtes han ved

sine islandske Studier og lærte sig selv paa denne Maade
Svensk, Hollandsk, Angelsachsisk og andre beslægtede Sprog¬

arter, men han udstrakte allerede dengang sit Studium til

fjerntliggende Sprog, som Grønlandsk og Creolsk. Disse
omfattende Sprogkundskaber foranledigede mangen Gang,
at han ved given Leilighed eller Opfordring fremkom med
en eller anden Rettelse eller Oplysning til Lærerens

Foredrag; dette skete i al Beskedenhed og blev fra Lære¬
rens Side modtaget ikke blot med Venlighed, men ogsaa

med den Glæde, som den gode Lærer føler ved at see

sin Discipel frigjøre sig fra Auctoritetstro og paa
Veie til at blive hans Lærer; og dette smukke Forhold

forstyrredes end ikke, da i et betydeligt sprogligt Spørgs¬
maal Lærlingens System kom i Strid med Lærerens. I

Aaret 1805 udgav Conrector Bloch sine „Grundtræk til
en dansk Retskrivningslære.“ Denne Bog henvendte Rasks

Opmærksomhed paa samme Gjenstand, og hans Kjendskab
til Sprogets historiske Udvikling viste ham snart, at de i
Blochs Bog opstillede Grundsætninger vare meget usikkre

og tildeels indbyrdes strede mod hinanden; han drev denne

Undersøgelse med stor Iver, dannede sig til privat Brug
en egen Skrivemaade og samlede ogsaa i dette Punkt

allerede da Forarbeiderne til hvad han siden udførte; han
talte og skrev til sine Venner derom og antydede vel ogsaa

ofte selv paa Skolen sine fra Læreren meget afvigende

Meninger om denne Gjenstand. Men den Maade, hvorpaa

Læreren opfattede denne Discipelens videnskabelige Opposi¬
tion, er ligesaa taktfuld som den smukt betegner det Forhold,

16

hvori Læreren troede sig at være stillet til en saadan
Lærling. Bloch frygter hverken for Formindskelse i sin
Auctoritet som Lærer eller føler sin Forfatterære krænket

ved at Discipelen rokker Grundpillerne af hans System;
tvertimod er det Glæde og stor Agtelse, der fremskinner

af disse Ord, som findes skrevne af Bloch om Rask i
Censurprotokollen i October 1805: „Paa hans Skarp¬

findighed og Evne til at trænge ind i en Gjenstand, at
betragte den fra egne Synspunkter og opdage
Urigtigheder, har jeg i dette Semester havt meget ual¬

mindelige Prøver. I Skolen savner jeg ikke den fornødne

Opmærksomhed. Og er han ikke af den store Hob, der
uden videre Undersøgelse tager for fuldt Alt hvad Læreren

siger. Idelig gjør han mig gode, velgrundede, ofte endog

meget fine Anmærkninger og Indvendinger.“ — Rasks

private Studier, forenede med Skolearbeidet, kostede megen
Tid; men han var ogsaa overordentlig flittig; hans Rector

vidner om ham i October 1806: „Det er ikke usædvanligt,
at han studerer til Klokken 1 eller 2 om Natten og er

igjen oppe imellem 5 og 6 om Morgenen, og man kan
være sikker paa, at hans Studering er alvorlig og ikke for

at give sig Anseelse af at være flittig.“ Hans Helbred var

ikke stærk, og han led en lang Tid af Øiensvaghed, men

han var kun borte fra Skolen, naar han var virkelig
syg, altsaa yderst sjælden, og aldrig for at nyde en For¬
nøielse: „til Livets sædvanlige Adspredelser“, siger den

Ven, som har skrevet hans Liv, „levnedes der os hverken
Lyst, Tid eller Anledning; vor Vederqvægelse var et Slags
regelmæssige Søndagssammenkomster, hvor Samtalen næsten
altid dreiede sig om alvorlige Gjenstande, især om det

gamle Norden. Han og hans Classekammerater gjorde
een Gang om Sommeren en længere Vandring ud i den
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frie Natur; ofte besøgte de i Samling Rasks Fader, og
hertil maatte vælges den sildige Aften eller den tidlige
Morgenstund, for at Skolen ikke skulde forsømmes. Rector
kunde da henimod Udgangeni af Skolen bl. A. give ham

den Lov, „at han hverken savnede hans Person eller hans

Agtpaagivenhed nogen Tid paa Skolen.“ Paa Grund af
den Forvirring, som Kjøbenhavns Bombardement havde

foraarsaget ogsaa i Universitetets Forhold, dimitteredes han
først i November 1807, og han indgik saaledes til Livets
Kamp og store Møisommeligheder, men som førte til Seier

og Berømmelse.
Rask blev kun 45 Aar gammel; men hvad han ud¬
rettede i Videnskabernes Tjeneste i de 25 Aar af sit Liv,

efterat han havde forladt denne Skole, indtil sin Død,
ligger for Alles Øine, og derom vil jeg Intet fortælle

her; og selv med hvad jeg har fortalt har jeg mest havt
til Hensigt at fremstille for mine Disciple et Mønster til
Efterligning, et Billede af en Discipel, saadan som der

gives faa af, men som kan vise den brave og dygtige
Discipel Veien, ad hvilken der allerede i Skoletiden kan

udrettes Meget og endnu Mere forberedes for Fremtiden,

naar kun Villie, Alvor ag Kraft ikke mangle. Som Rask
fødes faa Genier; dog her er heller ikke Tale om Fordringer,

som kun kunne opfyldes af unge Mennesker med over¬
ordentlig Begavelse, men om det, hvori enhver nogenlunde

vel begavet Discipel kan træde i hans Fodspor, naturlig¬
viis ikke blot de ganske almindelige og simple Fordringer

til hver Discipel, at han skal være flittig og opmærksom
og skikkelig, men ogsaa meget Andet, som ikke er saa ganske

sædvanligt hos Disciple især i vor Tid. Det var ønskeligt,
at der kunde siges om enhver Discipel, hvad der sagdes om

Rask lige fra Begyndelsen af hans Skolegang, „at der hos
2
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ham findes Munterhed uden Vildskab, Frihed uden Næs¬
viished, at han hører med Begjerlighed, svarer med Forstand,

spørger med Skarpsindighed“; og jeg vilde ønske, at det
efterhaanden maatte vise sig hos enhver Discipel, som det

viste sig hos Rask, at han ikke blot hører og lærer, men

selv tænker og prøver, endelig at han ikke nøies med de
Kundskaber, han erholder igjennem Skolens daglige Under¬

viisning, men selvstændig arbeider og studerer, og alt som

han udvider sine Kundskaber i sine Yndlingsfag, med det
Samme mere og mere uddanner sin Aand og skærper sin

Dømmekraft. Dette Selvstudium kan vel hos de Fleste

ikke falde synderlig før i de sidste Aar af deres Skoleliv,
da de have naaet en vis Grad af Modenhed og have bedst

Tid dertil. Ja Tid, Tid er der nok af for den Discipel,

som kun vil bruge den til det Gode og Nyttige: dette siger

jeg til Trods for de Skrig, der høres i vore Dage om at
Disciplene ere overanstrengte, og at denne Overanstrengelse
dræber al Lyst til Selvvirksomhed, og til Trods for andre

Beskyldninger, som for nylig ere fremførte imod den nye
Underviisningsplan for at besmykke mange unge Menne¬

skers Aands= og Livsmathed nuomstunder. De Fordringer,
som stilledes til Disciplene i Begyndelsen af dette Aar¬

hundrede, da Rask gik i Skolen, vare ikke mindre ja

snarere større, end de, som stilles nu; Fagene vare endog

flere, og vel vare Lærebøgerne ikke saa strengt viden¬
skabelige, men Hjelpemidlerne til Arbeidet vare langt færre
og ufuldkomnere; Skolen krævede af de almindelig Begavede

større Arbeide hjemme, end den nu kræver; de daglige
Skoletimer vare flere, Fridagene langt færre. Og hvorfor

kunde ikke blot Rask, men ogsaa de dygtigere af hans
Kammerater overkomme saa Meget ogsaa udenfor Skole¬
arbeidet2 Det var, fordi deres Sind og Tidens Sind
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var saadant, at der efter det Vidnesbyrd, som jeg allerede

har anført, „hverken levnedes dem Lyst eller Tid eller
Anledning til Livets sædvanlige Adspredelser.“ Disse

Livets Adspredelser, denne verdslige Lyst og alle disse

Blødagtighedens og Forkjelelsens forskjellige Former, hvori
vi Ældre, der selv meget lidet kjendte til dem i vor Ung¬

dom, tildeels selv indføre vore Børn, disse Nydelser bort¬

tage ikke blot saa uendelig Meget af de Unges Tid, men

drage ogsaa deres Tanker og Interesser saa meget bort fra
de aandelige og alvorlige Sysler og gjøre dem ved Over¬
mættelsen saa tidlig livstrætte og aandsmatte. Jeg vil da

ende disse mine Opmuntringer til at følge Rasks Exempel
med den gamle Paamindelse, at der ikke gives nogen Vei
til sand Dannelse uden igjennem Anstrengelse og Alvor,
uden Fornægtelse allerede i Ungdommen. Men idet jeg

henvender denne Paamindelse til alle mine Disciple, er det
mig en Tilfredsstillelse at kunne sige, i Modsætning til hvad
der nylig er paastaaet paa Prent om den nye Skoleplans

skadelige Virkninger paa Ungdommens Læsning udenfor
Lectierne, at i al Fald i denne Skole Lyst til Selvstudium

og selvstændig Læsning snarere er tiltaget end aftaget hos
de øverste Classers Disciple i de senere Aar, og dette kan

jeg navnlig ogsaa bevidne med Hensyn til dem, som idag
udgaae fra Skolen, efterat de have fuldendt den Prøve

som de skulle underkaste sig, inden de kunne faae Adgang
til Universitetet. Jeg skal nu bekjendtgjøre de Charakterer,

som disse Dimittender have erholdt ved den nylig her
under Underviisningsinspecteurens Nærværelse og Tilsyn

afholdte Afgangsprøve.
(Oplæsning af Charaktererne).

De skulle nu, mine kjære unge Venner, vandre bort

herfra, og hvad bedre kunde jeg vel gjøre, idet jeg paa
3º
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Skolens Vegne tager Afsked med Dem, end ogsaa at med¬
give Dem Mindet om den Mand, hvis Skoleliv jeg nylig

har skildret, som et Mønster til Efterligning. Tvende af

Dem ere udgaaede fra den Stand, hvorfra Rasmus Rask
og kort før ham hans faderlige Ven Rasmus Nyrup

vare udgaaede. Vedbliver, ligesom disse, at elske det Hjem,

hvor Eders Vugge stod, og høit at holde i Ære dem, som

have gjort saa store Opoffrelser for Eder; bidrager til at
udbrede Kundskaber i den hæderlige Bondestand, men hov¬

moder Eder ikke af Eders Viden: kort, værer altid til

Prydelse for Eders Stand, aldrig til Forargelse. Alle
gaae De ud til Livets Kamp, men de ydre Kaar ere for¬

skjellige; Adskillige af Dem ville maaskee allerede tidlig føle
Livets Alvor igjennem Savn og Sorger for det daglige

Brød, ligesom han lige fra sin Indtrædelse paa den acade¬
miske Bane maatte kæmpe med saadanne Sorger; men han

lod sig aldrig bøie eller forstyrre deraf; og gid det maatte

siges om Dem, hvad der er sagt om ham: „han var lykkelig
midt i sin Fattigdom, lykkelig som Faa; han vidste hvad
han vilde, og Gud havde givet ham Evner til at kunne“.
Andre af Dem. ville kunne leve frie for Næringssorger eller

endog maaskee have fuldt op af ydre Goder: og for dem

gjelder det endnu mere at holde sig opreiste i Livets Kamp,

at ikke Fristelser skulle forlokke dem, at ikke Livets Lyst

skal rive dem med sig og drage dem bort fra Arbeide til

det, som kan fordærve Sjælen. Alle behøve De Kraft til
at modstaae Verden og dens Idrætter, og denne Kraft ville

De kunne erhverve Dem igjennem Arbeide og Alvor og
Selvfornægtelse, naar De blot ikke stole paa Dem selv og

Deres Forstands Kløgt, men søge Herren baade i gode og
i onde Dage, ihukommende Apostelens Ord: „Øv Dig selv
til Gudfrygtighed; thi Gudfrygtighed er nyttig til alle
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Ting; den har Forjættelse for det Liv, som er, og for det,

som kommer“ Guds Naade og Bistand være med Dem i
alle Dagel Farvel1
Jeg gaaer nu over til at bekjendtgjøre Skoleexamens

Udfald og Translocationen o. s. v.

