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IV.

Aeg kjender meget vel det Onste, og har hort det fra

fra forstjellige Laber, at Soro Zleademi ffuldc haves
til en betydelig Hoidc ved at overtage alle danske Stu-

derendes Underviisning i Tidsrummet mellem Skole-

gangen og Attcstatsstudierne; men jeg har ikke et eneste
Vieblik kunnet skjenke det mit Bifald. For det Forste
maa jeg antage, at godt de halve af Studenterne vilde

ligge mest i Kjobenhavn for deres Fornoiclse, i Stedet

for i Soro for deres Studier; thi al Control faldt jo

bort med eu saadan Masse. For det Andet kunde

Byen her paa ingen Maade stige saalcdes i Indbyg-
gcrtal, at tie se kunde modsatte Studentertonen eu

anden Tone; men denne Studenterkorte , som ganssc
kom til at mangle de aldre Studerendes Bearbejdelse,
vilde vist blive overmaade stem og drengeagtig. Dette

vilde have til s>lge, at de Dovne ikke fik stort anden

Mocrstab, end at forstyrre de Flittige med deres Be-

fog. Desuden vilde der mangle Leilighed til Fortjeneste

for de Fattigere; og endelig maa jeg bemarke, at det

blev et unaturligt Talforhold, at den Studerende blev

þÿ�8 ��931ar i Skelen, 1 1 eller hoist 2 Aar i Soro, men

3þÿ �5 Aar i Kjobenhavn. Han vilde leve med Uro i

Soro, ligesom den, der standses paa sin Reise af flet
Veir eller en itugaaen Bogn, og saalcdes spilde sin Tid.

Saa meget mere maa jeg antage det for det

eneste Rigtige, at lade Soro Aeademi blive , hvad
det senest er bestemt til, kun med de i Stiftel-
fens eget Princip endnu fljult liggende ZEndringer. þÿ �

Men denne Bestemmelse kan siges at vcrre en udmcrr-

ker , seeregen , over det Almindelige hoevet Skoles (og

Opdragelsesanstalts) Fremstaaen. Det maa nemlig
antages, at der hos alle cultivercdc Nationer, hvor me-

get ogsaa Ståenderne ncrrme sig hinanden i Rcttighe-
der og Pligter , stedse maa blive en ikke ubetydelig

Masse, der har Evne og Lyst til at attraae en hoiere,
fuldstædigere, mere gjenncmgribendc og mere harmonisk
Uddannelse for deres Sonner, end den Dannelse kan

blive, som Statens almindelige Studenter - Fabrikker'
kunne meddele, hvor godt de endogsaa indrettes og le-

des, hvor rigeligt de endogsaa udstyres. At forskaffe
de Begjeerende en saadan Dannelse, kan vel ikke siges
at hore til Statens Pligter; men naar den kan ydes
paa en Maade, som medforer de ovcnncrvntc Fordele
for Videnskab og social Culiur i Almindelighed , og

naar andre Betingelser, som s. Er. de givne soranske
Forhold, cre tilstede, saa mener jeg, at Staten endog-
saa bor gribe eu saadan Leilighed til at foroge sin
Kraft , idet den foroger Statsborgernes Dannelse,
Dulighcd og intelleetuelle Capital. Og , som sagt,
den intelleetuelle Capital er i Danmark, som det en-

gang er eg maa blive, den storste og uudtommeligste
Skat; hvorhos jeg vil tilfoie, at denne sidste Syns«
maade ikke er nogen ny , som jeg har opsnappet af
Stoendertidcndcr eller patriotiske Blade, men en Grund-

scrtning, som jeg allerede for ni Aar siden har udviklet
i en Tale her ved Academict. En saadan flrregeu
Fremhævelse af noget mere Udvalgt viser sig alle-

vegne ; man har saalcdes Architekter foruden Muurme-

steve , Chronometre foruden andre gode Uhre, Seede-

gaardc foruden mindre Landeiendomme , o. s. sr. Z
alle seicrvante Hoere, i Aleranders , Tyrkernes, Napo-
leons, fandtes udvalgte Skarer. Det er aldeles intet

Aristokrati, som stal begrundes hermed. Denne fortrinlige
Dannelse stal ikke gjorc sig gjcldende ved nogensomhelst
Rettighed, men alene ved sig selv, ved sin Fortrinlig-
hed. Men hvorvidt Academiet hidtil har streebt, eller-

bar kunnet ftra-be, til et saadant Maal, stal ikke under-

sogcs her, hvor blot Stiftelsens Tilveerelse forsvares;
og om vore Studenters Dulighcd maac Universitetets
Lcrrerc tale. Jeg vil i den Anledning kun bemcrrke
saa meget: Den forste Directeur sandt sig »stilket til

Posten, sogte sin Zlfsted og fik den. Den anden Di-
recteur stod bestandig i'Feldtcn imod de Hindringer for



Academiets fulde Opblomstre«, han allevegne troede at

stode paa, tabte derover Ro og Tilfredshed, og trak

sig endelig, med Kongens allcrnaadigste Samtykke, til-

bage fra Posten, for at glenvinde hiint folelige Tab i

landlig Eensomhed. Den tredie Directeur har kun

vceret her i tre Uger.
Men hvorom Alting er, saa maa en faadan An-

stalt ikke blot sirabc, i rigtig Forstand, at holde Skridt

med Tiderne, men endogsaa at vare forud for dem þÿ �

hvilken Forudvaren iovrigt undertiden netop kan be-

staae i at holde sig tilberbgt tilbage. Som faadan
maa Anstalten bave sine Larere paa Udkik, at Intet
stal gaae deres Opmarksomhed forbi; den maa kjende,

undersoge og prove de nye Ideer, Methoder, Loerebo-

ger osv., hvormed da ikke kan menes, at alle dens Di-

sciple stulle vare dens Proveklude, me.i dccls dette, at

der ved Hjelp af saa niangc Larere og saa mange Lei-

ligheder kan forsogcs meget, just til enkelte Disciples
Tarv, som de andre Stoler slet ikke eller kun hoist
ufuldkomment kunne prove paa, deels dette, at ved af-
talte Sammenkomster, eller i smaa Eommittcer, meget

theoretist kan undersoges og forberedes, som andensteds

langt mere maa foretages paa Puf, eller reent opgives.
Som saadan maa Anstalten ingen Midler spare, for
at komme i Besiddelse af ethvert erkjendt padagogist
Gode, f. Er. af alle Slags Apparater, as en stor
Klassefordeling, helst i eenaarige Klasser ; as en For-
beredelsesklasse, der bragte mere Harmoni i Sagerne og

Eenshed i Tildannelsen þÿ �en Egenstab, som en fiin
K sender, den asdode Biskop P.E. Muller, som tilstedevcr-
rende Censor ved vor forste Eramen Artium, isoer sav-
nede; þÿ �af en hoiere , adlerc, hnmanere, christeligere
Identitet i Behandlingen af Uudcrviisning og Opdra-
gelse, men ikke nogen Adstiilelse i physist og intellectuel

Henseende, og mindst af Alt en fast Embedsmand, ud-

trykkelig ansat i þÿ ��d�e�nphysiste Opdragelse" som Fag;
af et kroesent Adjunctvalg, eller som Moldenhawer strev
allerede i Aarct 1S10 : þÿ ��d�a�s�;alle anfangs und kunstig
bei der Anstalt bcschaftigle Personen, der Einflufi auf
die Sittlichkeit der Zoglingc in eincr Erziehungsan-
stalt desto grostere Aufmerksamkeit verdient, je mchr er

im Geheimen zu wirken pstegt, nicht nur nach genaue-

stor Kunde von ihrer Personlichkeit angestellt , sondern
auch bei Ausrichtung ihrer Functionen mit ununtcrbro-

chener Wachsamkeit bcobachtet werden." (Nord. Tids-

strist t, 58«). Men fremfor Alt maatte Anstalten
sprcenge det Snorliv, den har midt om Livet, dens kjo-

beichavnste Eramen Artium. Men hermed menes flet
ikke, at Anstaltens Forbindelse med Universitetet i denne

Anledning stulde hoeves; tvertimod v.l det voere den

bedste Betryggelse for Academiets Renommee, at der

cre flere kjobenhavnste Professorer tilstede ved vor Era-

men Artium som Censorer. I den seneste Tid ere der

komne fire, i Begyndelsen tre; man kunde gierne onste
fem; ikke at tale om det Underholdende, Opmuntrende
og Loererige for soranske Loerde, som dette Bcsog i Som-

merens bedste Tid medforer ! Men med Snorlivct me-

nes, at hiin Eramens altfor eengstelige Tillempelse ef-
ter den kjobenhavnste Artium afdcler vor Anstalt alt-

for tydeligt i to sarlige Stykker , nemlig Skole og

Academi, uden igjen levende at forene dem til et Hcelt.
Den indsnarper vor hele Stiftelse paa Midten ligesom
Kroppen af en Hveps, i Stedet for at den stulde vare

det Blomsterbager, hvoraf i Academiet det fulde Blom-

stcr fremsprang. At soranske Studenter have lige Ret-

tighed med de kjobenhavnste, maa ansecs for aldeles

nodvendigt; men stulle de have en såregen Dannelse,
saa maae de ogsaa have en saregen, ci blot en noget

forstjellig, Eramen , en Eramen, som er et udviklende,

fremforende, sammenknyttende Overgangstrin fra Skole

til Academi, men isar en Eramen, som frit kan modi-

ficeres efter de Skikkelser, den hele Anstalt kunde komme

til at antage. Men nu er denne kjobenhavnst indret-

tede Artium ligesom en Jernring omkring Academiets

Stamme, der med Tiden vil bevirke mange sygelige
Symptomer.

V.
At der i Soro oprettedes een, ja flere Anstalter

eller Skoler, ved hvilke de hervarende Larere paa en eller

anden Mande benyttedes, uden vasentlig Udgift for
Staten eller Academiet, er i og for sig meget plan-
sibelt, enten saa dette blev en Realstole þÿ �en Syg-
domsform , som vor Tid absolut synes at ville gjen-

nemgaae þÿ �eller en Forststole, en Agerdyrkningsstole,
etter- lignende. Kun maa jeg bemarke, at man i Al-

mindelighed synes at have en stjav Forestilling om

disse sidste Skoler, for saavidt som man overseer, at

de som Skoler maae vare vasentlig theoretifle Anstal-
ter, og at Ager og Skov ikke ere synderlig nodvendi-

gere hertil end Kirke til theologiste, eller et Tinghuus
til juridiste Forclasninger. Bel er der en Forstjel ; idet

at en Skole af den Art kan og bor vise sine Disciple
langt mere, end Theologen og Juristen stal gjore ; men

at anvise Disciplen maa dog overlades til Liver lelv.
Landmanden faaer paa Hcrregaarden, Forstmanden hos
Skovrideren, ligesom Lagen i Hospitalet, sin bcdirc

Underviisning , naar han forst har indsamlet de sor-
nodne Hjclpekundstaber. Det vilde saaledcS blive langt

rimeligere, at Agerdyrkningsstudercnde om Morgenen tid-

lig gik engang imellem fra Soro en Fjcrdingvei eller

to ud paa Landet, sor at see, hvad Larernc viste dem,

end som hine Morupper gjorde, at kjore Formiddag
eller Eftermiddag en hecl stiv Miil derind, for at hora
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en Forclcrsning, hvormed Timer medgik og hele
Dagen afbrodcs.

Om Forstelever maa bcmcerkes, at et enkelt

District, selv et saa stort som Academiets herværende,
ikke er i Stand til at befkjeflige saa mange Elever,
som en Skole vilde samle, med hver Aarstids Arbeide;
saa at Tanken om et egentlig praktisk Forstinstitut
alene af den Grund vel maa opgives ; ikke at tale om,
at den solideste Stamme til Fremtidens Forstmand,
nemlig Skovbetjentes Sonncr, hvis afgjorte Fortrin
fremfor visse Hovedstadens Brosteensflibere vel er

indlysende, vilde hindres i at afsatte sine bedste Grene,
naar alle Forstelever skulde komme sammen paa et fligt
praktisk Institut, hvor det lange Ophold blev kostbart.
Af lignende Grund maa jeg tillade mig at yttre, at

jeg finder det uretfardigt at fordre Kundskab i det

Franske til Forstelevers Praliminaireramen. En san-
dal, Praliminaireramen stal dog egentlig kun holde
den Raae og Slctoplarte ude, hvorfor man let kunde

komme til at fortryde det, at man vil have saa po-

leerte Skovmand.
Soro den 21 de Mai 1837.

p. Hjort.

Nyheds -
Hjotcn&Avn, den 27dc Mai 1837 þÿ �Fra Consul ».oli?

i Rom er indledet Brev til Gross. Puggaard, dateret d.

6tc Mai hvori det hedder: þÿ ��M�a�a�s�t�e�evil Te ogsaa have

yort om det almindelig udbredte Rygte, at Thorvaldsen
,kulde have forandret sin Plan, og ikke tangere vare til-

sinds at reisc til Kjebcnhavn. Dette Rygte har alene

sin Oprindelse fra Opfattelsen af vor Reise til Slut-

»ingen af indevarende Maaned; og dersom De ogsaa
stuldc have hort derom, gladcr det mig at kunne berette

Dem, ar Thorvaldsen har givet mig sit Ord paa, ikke

at lade mig vente langers efter sig end til den oven-

navntc Tid. Skulde det imidlertid endogsaa forst blive

i Juni at vi begive os paa Resien, saa mener jeg , at

De og Deres Venner ville have Fordcel deraf; thi jo

senere Reisen bliver foretagen, desto mindre vil han kunne

tanke paa at vende tilbage for nastc Sommer."
þÿ �Ten Trompeter Automat, Hr. Raufmann paa

Sondag vil lade hore , og som stal vare et rccnt mecha-

nist Mesterstykke , stal have givet Anledning til en ret

interessant akustist Opdagelse. Hidtil havde man nemlig

antaget, al den hoierc Oetave udfordrede et dobbelt >aa

stort Antal Svingninger, som den lavere, men ved hanS

Mechanisme, der som tidligere bomarket, kan frembringe
Dobbeltoner paa en Trompet, er det fundet, at Tonen i

saa Fald bliver falst, og at man for at faac den rene,

maa gjerc et lidet Tillag i Svingningerne. þÿ �Forhol-
der dette sig rigtigt, saa ville Physikerne nu maatte sinde

paa en ny Lov, der stemmer med denne Erfaring, men

den »armeste practiste þÿ ��N�u�t�z�a�n�w�e�n�d�u�n�g�"vi ville gjore
heraf, er at anbefale vore Lasere ikke at lade den paa

Sendag givne Lejlighed ubenyttet ril at hore disse Konst-
stykker. In.
þÿ �Adresseavisen for i Dag indeholder en Bckjendt-

gjorelse, der ikke kan andet end tildrage sig almindelig
Opmarksomhed. Efterat nemlig Nationa banken deri , i

Overeensstemmelse med Octroien af 4 Juli 1818 8 14
f

har ladet kundgjort, at der Torsdagen den 27de d. M.

paa Gardens Ercrcecrplads ved Philosophgangen er, un-

der behorig Control, blevet opbrandt cl opgivet Antal dccls

af forslidte Sedler, hvorfor nye cre satte iCircularion, og
deels af indfriede Obligationer for Laanet af 4de Fcbr.
1820 og for Jndlaan, sindes der, umiddelbart under denne

Kundgjorelse, folgendc Avertissement: þÿ ��L�i�g�e�s�o�mder flere
Sange forhen er bleven brandt de efrcrhaanden af
Scarsgjeldodirectionen i dens Vestyrelsesrid ildstedre Ob-

ligationer m. m. , saaletes er ogsaa ved denne Lejlighed

af bcmeldce Direcrion foranstalter opbrcendr et betydeligt
Belod af senere indfriede og as ombyttede Obligationer."
Vi vide ikke rigtigt , fra hvem denne Bckjcndtgjorelse

egentlig strivcr sig. Officiel stal den vcrrc, det seer man

tydeligt nok, og Herr Redactcur Jetsmark er ogsaa bc-

kjendt for at vcrrc cn saa forsigtig Mand, ar ban ikke paa

egen Haand vilde indrykke saadanne Avertissementer.
Banken kan naturligviis ikke bavc ladet dette Avcrtisse-
ment indfore, da Statsgjcldsobligationcrnes Forbrcrnding
er cn den uvedkommende Sag, ligesom hiint Tillcrg forst

folger esrer dcn af Nationalbanken understrevne Bekjentt-

gjorelse om Sedlernes og Bankobligation crnes Opbrcrn-
ding. Det maa saaledcs nodvendigviis antages, at det

er Srarsgjcldsdireerionen selv, som har ladet hiint Aver-

tissement indfore, stjondt det i saa Fald forekom os pas-
sende, at den havde understrevet det paa samme Maade,
som Banken har understrevct sin Bckjcndtgjorelse, og ikke,
om vi maae bruge et saadant Udtryk, ligesom indsmuglet
det i Forbindelse med hiin Kundgjorelse fra Banken. Jmid-
lertid er hiin Bckjcndtgjorelse fra Stadsgjcldsdircctionen i

ethvert Tilfcrlde for saavidt gla'dcliz, som den viser, hvorledes
den offentlige Mening lidt efter lidt gjer sig gjeldcnde. og

at Statsgjeldsbcstyrclscn selv foler Nodvendigheden af at

gjore noget, for at berolige Publicum med Hensyn til

dcn stedse voxende Nationalgjeld. Det stal. som man ler

seer, vcere et Slags Surrogat for dcn i Preussen ind-

forte tstarionalbestyrelse as Sraroajeldevceicnet, stjondt

vistnok et hoist maadcligt Surrogat. Thi en Kundgjo-

relse som den ovenstaaende er at ansee som et Intet, ja

vcerre end intet, da den kun kan tjene til at bolde en

suldstcrndig Oplysning om Statsgjeldens nuvcerendeStor-

relse og dens successive Af- og Tiltagen tilbage. Den

hele Bckjcndtgjorelse er meget mystist og uiyldestgjorende.
Der er flere Gange forhen brcrndt de esterhaanden af

Statsgjelds-Directionen > dens Bestyrelsestid udstedte

Obligationer, m. m. , og ogsaa nu er der opbrcrndl et

bctydeligtBciob afsenere indfriede og ombyttede Obligationer .
Ere alle de af Statsgjeldsdirectioncn i dens Bestyrelses-
tid esterhaanden udstedte Obligationer forhen opbrændte?
Hvorledes er det at sorstaae k Lige efter Ordene kan .et




