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Gekostet af Selskabet til unge Haa'idvoeckeres Foroedling
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I.

Forerindring.
i Kisbenhavn oprettede Selskab, der har erklær

rer unge Haa ndv ær keres Dannelse at være

.Formaaier for dets Foreeuing, har ved offentlig at be?
b^de dette Formaal,
mM,

og ved det Udsatte Prussporgs-

opvakt betydelige Forventninger i Publiko.

Tree danske, og sex tyd sie Mænd have meddeelt Deb
skabet nlangc kostelige Tanker og Raad om de rienligste

Midler til at iværksætte dets store Idee.

Ikke des

mindre fandt Selskabet ikke i nogen af de til Preisspörgsmaalets TXjvarelfe ittdkomne
Plan,

der i alle,

^afhandlinger

en

eller i det mindste i sine Hoved-

de-le med Sikkerhed lod sig ftllge,

gen betegnede det den Vey,

og ganske twyagtt-

det havde at gaae,

for
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ved hvert videre Skridt rMere at nærme sig det fore
satte Maal.

Selskabet overdrog os at udarbeide en

saadan Plan,

uden Tvivl i det Haab,

yt Opfyldet-

sen af dets Tuske meget vilde lettes os ved at nytte de
ypperlige Forslag,

der i hiine Afhandlinger indeholdes.

Med samme Haab paatogc vi os den os overdragne For

retning,

og følte os alleres i Forveien lykkel'ge,

uaar vi kunde bidrage noget til at udfore en Idee,
som Selskabet ester vor Overtydning nu ikke mane op;
give,

sapfremt ikke de Hindringer,

skulde være gandske uovervindelige.
kunne vi ikke have,

der modsætte sig,

Men denne Frygt

uden enten at drage Selskabets

Stifteres vedvarende Nidkiærhed eller Publikums »Deeltagelse i dette store og almeennyttige Anliggende, i Tvivl.

Thi saa afskrækkende endog ved fsrste Oiekast de Hin
dringer kunne være,

der først maae overvindes, inden

Selskabet kan gisre en lykkelig Begyndelse med at ub-'

fsre sin Plan,

vil dog under ovenanførte Forudsæt-

ni ug ingen Vanskelighed være saa stor,

at den var

isand til at undskylde hos de-t forventningsfulde danske
og træffe Publikum,
slnmccde hen.

at den engang vækkede Idee
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Inden vi forsøge at opfylde,

har beæret os med at overdrage os,

vore Tanker om,

hvad Selskaber,
ville vi meddeele

hvad der udfordres til en Plan,

som svarer til Selffabers Formaai og nærværende Ber

Derved give vi selv en Maalescok,

hov.

efter hvil

ken vi snske at see vort Arbeids Værdie bestemt.
Man prsve altsaa, om denne Maalesrok er rigtig.

2.
Fornsdne Egenffaber ved den forlangte Plan.

i.

Planen maae e tn fa tt c den heele

Idee, der efterhaanden skal realiseres, og
ikke indskrænke sig til dens enkelte Dcele.
Krm under denne Betingelse lader et velordnet Heelt
sig udkaste. —

Ved enhver Plan maae een Hove dr

idee ligge til Grund.

Denne maae være Fore

stillingen om det hoieste Maal man kan opnaae.

Lader endog det Heele,
vaa eengang,

man har til Hensigt,

sig ikke

men kun scykkeviis efterhaanden iværk-
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vil dog den ved Planen til Grund liggende Ho-

(ætte,

vedidee sirax fra Begyndelsen af lede hver enkelt Deels

Anordning saaledes,

som den er passeligst til ar frem

bringe ct harmoniskt Heelt.

Haandvcerkeve,

Læreanstalter for unge

theoretiske og praktiske Znsrituter, cre

ve! at ansee som enkelte,

men ikke som de eneste

Midler til at oynaae Selskabets Liemecd.

Man kan

finde det raadeligt, at begynde Udførelsen af bette Mie;

meed med,
den,

at ssge at indrette saadanne;

hvorpaa de skulle indrettes,

og ledes ved hovedideen;

maae bestemmes,

og denne er Håndværks

standens Forædling overhoved.
nun denne Zdee,

men Maa-

Fremsætter

som Selskabets Hoved- eller'hsyesie

vil enhver af dets didsigtende Operationer,

Oiemecd,

enten det har Ltilighed at foretage disse tidligere eller
sildere,

være indbefattet i dets Plan.

mod den Plan,

man følger,

Gaaer deri/

krin ud paa at realia

sere en Deel »af den store Hovedidee,

vil man siden,

naar Omstændighederne ere en Udvidelse af Formaalet
gunstige,

tit ikke være istand til at nytte disse,

fordi

man ved fsrsre Anlæg satte sin Virkekreds altfor snævre

Grændser.
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Planen maae

2.

angive de al me ene

Fornødenheder og væsenlige Betingelser til

at opnaae det heelc foresatte Liemeed, samt
viise,

hvorledes man kan foranstalte disse;

men derhos er det hverken fornødent eller

raadeltgt,

at den nSye soger at bestemme^

pna hvilken Maade hvert enkelt til Hensig
tens Opnaaelse fornsdent Middel er at til-

veieb ringe, indrette, og settle i Anvendelse.
Dette sidste er ikke fornsdent;
blot an paa en sikker Bei,

forsyne sig med alt det,
Maal.

thi det kommer nu

hvor det efterhaanden kan

det behSver for at naae sit

Men det er heller i^e raadeligt;

t-)i en

saadan detailleret Bestemmelse vilde, saafremt den skub

d- wm fuidstikndig,
brr og (Erfaringer,

Kundffa-

forubfætte langt

-nd vi maask« cndog i F°r-k»jng

tncb samtlige Pnis->fh°ndling-rn-s indsiglfulde Forftltm kunne besidde,

»s.

og ha«- Seihgtjcb til at

Pilde vi ikke Lesmindre medd-ile en Plan, hvori

gandske nry- b-st-mk-s,

h«°r>-d-s hmr -nk-lt D--l af

det store afS-Iskab-t projekterede F°r-ha»-nd- skulde bchandl-e °g iibfm»,

°s vi'dc S-lsk-bet.

s-ast-nit dkk
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havde Kræfter dertil,
dan Plan,

begynde at virke efter en saa-

saa vilde ved dette ligesaa vanskelige som

vigtige Anjiggende meget let samme Tilfælde indtræffe,

som allcreedc ved saa mange Anordninger og Indres
ninger har fundet Sted, naar disse vare fastsatte, indr

forte, cg antagne, efter en Plan, som bestemte alting
nsyaatigen forud:

Kundskaber,

at man nemlig ved foregaacnde

og udvidede Erfaringer fandt samme i en

h§y Grad mangelfulde og uhensigtspassende,

og dog

nu ikee metre var i Stand til at afhielpe disse Mang,

ler og Feil.

- Selstabet til Handværkssrandens Foræd

ling mane gaere med saa meget stsrre Vaersomhed til
Værks,

vinde,

jo srerre Vanskeligheder,

det har at over

for at kunne realisere sin Idee.

Det maae

for Alting ssge at staffe sig indsigtsfulde og erfarne

Haandværksmesteres Raad og Oplysninger,

vil undgaae den Fare,

nt gribe urigtige Forholdsregler

til at udfore sit Forehavende,

og see sin score Idee

synke hen i daarlige Projekters bundlsse Hav.

Fare afvendcs,

naar ben Plan,

Fremfærd vil lægge til Grund,
indeholder,

naar det

Denne

Selskabet ved sit

ingen Bestemmelser

hvorved Udførelsen af nogen bedre Idee,
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eller øg hsele Foretagendets tilkommende stedse forsgede

FuldkomMelse,

kunde hindres,

eller vel endog gisres

umuclig.

g.

Pladen maae affattes med besratu

digt Hensyn
Tilstand.

paa Selskabers nærværende
Selskabet har ingen lovgivende Magt,

og ingen Myndighed i Hænde til at bringe sine fattede
Beslutninger til Udssrelft;

det har heller ingen Fond

til at bestride de Omkostninger,

ger,

mange Foranstaltnin

der til at opnaae dets Maal torde bcfindes for-

NLldne og nyttige,

runde udkl'Eve.

^vad hialp un?

der denne Mangel paa Virkeevne de ypperligste Planer

til theoretiffe og praktiske Underviksningsanfraltcr,

og

de udførligste Fremstillinger af,

hvad der, til at opnaae

dets Maal, lod sig foretage.

Der vilde derved kun

faae Bidrag til at besvare det fremsatte Priisspsrgsmaal,

men ingen Raad,

som det under sine nærvæ
Den Plan,

ed<

skabet i sin nærværende Forfatning har behov,

maae

rende Omstændigheder behsver.

vm mueligt vise det,

hvorledes det maae bære sig ad,

for st for saavidt mpligt at gaae sikkert i at vælge
de Midler og Indretninger,

som udkræves tit at ud;

10

fgre dets Hensigt, dernæst for at opnaae, eller i
det mindste nt fortiene Publikums Deeltagelse og Uii;

dcrsiSttclse, saa at, om dets Zdee ikke skulde blive

udsSrt, Aarsqgcn dertil ikke er at finde i en urig
tig Fremgangsmaade fra dets Side.

*

*

*

Inden vi'meddeele vore Tanker om den Frenn

gangsmaade, hvorved Selskabet efter vore Tanker let;
test og sikkrest kan opnaae sin Hensigt, troe vi, först

at maatte erMre, hvorledes vi have forestilt os denne.

Derpaa ville vi opgive Hovedfornsdenhederne, eller
de væsenlige Det ngelser til at opnaae Selskabets For-

maa! i Almindelighed, og saaledes fremlægge de Grun
de, hvorefter vore Forslags Værdie bliver at bedomme.

3-

Nsyerc Bestemmelse as Selffabets Fornraal.
Ät angive den Synspunkt, hvorfra vi betrag
tede den Gienstand,

om hvis rigtige Behandling Sel

skabet forlanger at.vide vor Mecning, synes os saa-
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rneget meere nødvendigt, da vi af de os t'.i Giennemr

son meddeelte Afhandlinger have seek, ar Forfatterne
meget mærkelig afvige fra hverandre i deres Forey.illin-

ger om Selskabets Formaal.

Selskabet har udtrykt sit PriisspSrgsmaal med
disse Ord: Hvorledes bsr et theopetisk og
praktisk Institut for unge Haandværkere i

Ktsbenhavn være indrettet, for at det med
mindst Bekostning kan stifte dcn meesre mutt

lige Nytte?

Ved ak affatte denne Opgave svævede formo
dentlig Ideen om et Znstitur i snævrere 'Betydning

for det spørgende Selskab; -

en Idee, om hvilken

vi aabcnhiertigen bekiænde, at-den deels^orekommer
os for indskrænket for det Navn, under hvilket Sel
skabet har bebudet sig;

decls ogsm

saafremt u;C

heele Tingen tilstdsr skal gaae ud paa at oprette nogle
»"hensigtspassende ^aandværksskolcr — at være aldee^
tes uudfsrlig.

' '

Vi troede at korde tillægge Selskabet uden Ber

tænkning det stsrste og værdigste Formaal, det kunde
tænke sig som opnaaeligt, og dette troede vi i<^ ul,g.

--

tegen at betegne,

12

naar vi erklærede Haandværksr

standens Forædling i Danmark for dets Hens?>k.

xlnlednutg af en fra os indgivet Begiæring

om nsyere .Bestemmelse af Selskabets For
maal cre vi af Sclskalet selv blevne berettigede at

at vi i det her brngte Udtryk rigtig have angir

rrøe,

v' *■

ere altsaa heri ogsaa eenige med den

kronede Afhandlings agkværdige Forfatter,

Hr. Pro/

ftssor Villaume,

da han anseer Haandværker,-

nes^ Forædling,

og Industriens Forøgelse

som SclPabees Formaal.

Kun forestille vi os Fors-

gelscn af den indenlandske Vindskibelighed og Fuldkom-

melsen af dens Kunstprodukter ikke som enkelte Formaal,

der hver for sig særdeeles skulde komme under Over-

men betragte begge som naturlige Følger og

veielse,

Virkninger af HaandvErksstMdens Forædling, og af de
Midler og Foranstaltninger,

der til at opuaae dette

Maal maac tilvejebringes.

jul vrlle vi søge at udvikle os noget nsPere

ten store Idee,

ftre,

Selskabet har ti! Hensigt at realir

saa vel efter dens Omfang,

Tendcnrs.

som efter dens
•
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i.

De Begreber,

man forbinder med Udtryk

kene Ha andværke re og Haandværksstand,

Selv da, naar man vilde uder

saare vidtomfattende.
lukke alle

ere

de 'Professionister,

som

man ved Navnet

Kunstnere pleicr at udmærke fra de egentlige Haandr

varksmænd,

vilde ikke desmindre Antallet af de Indivi-

duer, over hvilke Selskabers Virksomhed efter dets ært?

givne Hensigt havde at strække sig, være meget betydeligt,

følgelig dets Virkekreds af en overmande stor Omfang.
Ved den Tilsætning, iKi sbenhavn, indffrænr
ker Selskabet rigtig nok pan en meget bestemt Maade
Men er endftisndt Kis-

sin Virksomheds Sphære.

benhavn der Sted,

hvor det fsrst v:l søge ar sætte

sin Plan i Udførelse,

og hvor Middelpunkren af alle

de Kræfter,

der for denö Hensigt blive

Virksomhed, maae være;

behsvcr det dog i det mindste

ikke ak nægte sig det Haab,
Anstalt,

ar fæ c te i

at lægge Grund til eu

der fra Kisbenhavn as vil efterhaanden kun

de udbrede sig ril fleere selv fraliggende Provindser af

den danske Stat.
2,

Begrebet Forædling,

vi end vil anvende det paa,

hvilke Gienftande.

indbefatter to Bestra/belr
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Den forste beftaaer i at bortskaffe oller bort-

ser.

rnddc alle de tilfældige Omstændigheder, hvorved no;
get hindres at blive saa fuldkomment, som det efter sin

Naair og Bestemmelse er istand til at blive;

den an-

den ganer ud paa at foranstalte og anvende tieniige
Midler til at frembringe den Fuldkommenheds Grad,
som vi kunne tænke os som opnaaelig hos den Giem
.stand,

der skal forædles.
Haandvss'l -^tnttLen lecd hidtil en meget stor

Mangel paa ethvert Slags Cultur,

i mange,

og fremstilte os

om c:ib ikke i de fleese dens Medlemmer,

en (Äennesteklasse, der ved Raahed, Uvidenhed, Smag

løshed og Hang til mangehqande Udsvævelser, gjorde
sig uværdig til sine mccrc dannede MeLborgereL Agtelse.

De almindeligste Aar siger til dette Kegelige Sarsyn,
vare heels Vtangel paa Opdragelse ovcr^ved, deels

de af Laugsvæsenct i Særdeeleshed flydende Hindringer

for en herisigtpassende Uddannelse.
kun hæves af Negieringen selv,

Den sldsee knude

og denne gior^e ved

Forø, nf 21 i.aarli i'6oo *) en meget lovende Begyndelse.
•)

Forordning angaaendo Haandvæe?5-Laugene i København.
.Trptr i)06 I- H. Eu ulH. ,

i5

Denne Forordning gier (§15,16) Haandvcerksr
mesteene ansvarlige for deres Lærlinges Fremskridt t de
Haandværker, de af dem skulle lære,

Fremtiden paa det alvorligste
ling,

og forbyder for

hiin uværdige Behand

som Lærlingene hidtil i deres Læreaar saae dem

udsatte for.
Den giver (§ 17) agtværdige Haandværksmænd

i Henseende til Adgang til borgerlige Embeder lige Netr

Ligheder med andre agtede Borgere.
Den

indeholder adskillige andre Bestemmelser,

hvorved en og anden Hindring for Haandværksfrandens
Forædling hæves.
Indholdet af 6 §,

Men af udmærket Vigtighed er
hvor det hedder:

har lært et Haandvcerk,

"Enhver,

der

hvad enten denne Kundskab

er erhvervet ved Underviisning hiemme i Hunset, eller
paa et Sted,

Maade,

hvor der ei er Lang,

eller paa anden

skal have Ret til at blive Svend og Mester,

uden at han har fornoden at staae visse Aar i Lære,
eller som Svend,
svarligt Svender
han forstaaer,

naar han alleens ved at gisre for
eller Mester; stykke, / godlgilsr,

og har lært det Haandvterk,

ket han vil ernære sig;

dog skal han,

at

vcd hvil

ifald han ikke

-— i6 —

har været indskreven som Dreng,

skrive,

lade sig saa'edes ind«

og stra.r derpaa være berettiget at Mre sit

Svendestykke;

og dersom han vil nedsætte sig som Me,'

ster, skal han fsrfk labe sig indskrive som Svend, hvor.'
efter han maae være berettiget ril at gisre Mesterstykke;

hvilket den,

der saaledes har lært Haandværket maae

kunne gisre, uden at være forbunden til ar gisre (Som

trakt med,

eller gaae i Tiencste hos nogen Mester i

Lauget euren,som Dreng eller Svend."
Ved denne Forordning, der vidner saavel om

en op'ysi Tlenkemaade,

som om en priisværdig Nid-

kiærhed for HaandværrSstandens Forædling,

er det

meget blevet lettet for Selskabet at opnaae dets Maal.
Ikke meere hindret af de laugsmæssig dannede Haand-

værkeres forhen udelukkende Rettigheder,

derimod ber

günstiger i sine Hensigter af Landets hpyesie Hvrighed,

vil det nu være istand til at udfore meget,

som det

forhen tkke kande grsre sig noget grundet Haab om.
Men Selskabet har,

i det det vil gisre Haand-

værksstemdens Forædling til Gienstand og Formaal for

sine tilkommende Bestræbelser,

tvende T i n g til

Hensigt: fersr Forædling af Haandværkerne, betrag-

—Ai

som Menneske,
-else,

eller Haanbværkerens Opdrev

til et legemlig sundt og stærkt,

rigtigfölende,
ske;

”***

»i

selvtænkende,

for det andet,

og aandelig

og sædelig godt Menne

hans Fuldkommelse,

betrag-

tet som Haandvcerksmand og Kunstner,

hans

Dueligheds Fremme til den mueligst fuldkomne Frem

bringelse af de Vindffibeligheds Produkter,

hvis Ber

arbeidelse han har valgt tis sin Virksomheds særegne
Giensiand.
Vilde Selskabet indskroenke sine Bcsrmbelser til
-en sidste af de her anførte Formaal,

om,

og ubekymret

hvad Haandværksmanden var søm Menneffe,

stræbe blot af Mennesket at danne en duelig Haandarr
beider, havde dets Hensigt ingen moralsk Værdie,
og for Menneskeheden liden eller aldeeles ingen sand

5interresst. —
greb:

Men i- det Selskabet vnder det Be

Haan dvcerks standens Forædling, tager

begge fra hinanden forskiællige Gienstande sammen,

henvender der fscst sicLiemeed paa Drenge og unge

Mennesker,

der ville bestemme sig til at lære et

Haandværk.

Disse ville vi,

for at fremme ec fulk

— i8
sindigere Overfort af,
befatter,

hvad Selskabets AorniMl indr

bringe i to Afdeelingcr.

satte vi dem/

Z den

fsrsts

der enten af blind Vedhcengenhcd ved

den Profession, de fra deres tidligste Barndom as hav»
seet deres Fcedre drive,

eller og

tankelose lære den;

formedelst deres trængende udvorte- Omstændigheder oz

den deri grundede Mangel paa Opdragelse og Dannelse
bestemme sig til

at lære en eller anden Profession,

sidm de derved lettest for det fsrste haabe at finde For-

frelse,

og i Tiden Sere- Udkomme.

Den anden

Afdeeliug indeholder nu saadanne Drenge og Unglinge,
sbm ikke drevne af udvortes Omstændigheder,

men af

frit Balg og Ti'.bsreiighed ønske at lære et Haandværk.

tr ;nc udgjorde hidindtil det langt siersie Antal af Lær
lingene i Haandvcrrkssranden,

og det var vel fornem

melig en Folge af deres udvortes Stilling,

at de hverr

ken som Mennesker eller Kunstnere hævede dem til tæn
kende Væsners Rang.

Antallet af dem,

der ved en

HSiere Grad af Cultur af Valg og TilbSielighed bleve

Professionister,

var hidindtil meget lidet;

E ganske naturligt,

i denne Stand,

og bette

saalænge ingen knnde træde ind

uden derved at bringes i et Selskab
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og en Forfatning,

der for den velopdragne yngling

waatte være aldeeles utaalelige. —

De fieesie unge

der øpoffre sig til Haandværksstanden,

^Mennesker,

ville vel og for Fremtiden udgerae fra de lavere Folke;
klasser,

og i alt,

deres Dannelse,

hvad der kan have Indflydelse paa

for sisrsie Deelen vsere afhængige af

deres Lceremestercs Villie og Indsigterv

Naar nu

disse ingen Sands have for deres Stands Forædling,

ville de ikke begunstige deres Undergivnes fuldkomnere

Dannelse,

den,

men meget meere, istæden for at fremme

lægge den alle muelige Hindringer i Veycn.

Heraf følger,

at et Selskab,

der Mr Haandværts-

siandcns Forædling til sit Formaal,

ikke maae ind-

strænke sin Virksomhed til Professionernes Lærlinge,
Men og udbrede den over disses Lærere,

og Svendene,

især over de fsrsie.

Mest er ne
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4Hobedfonwdenhedcr fil ak opnaae det opgivne I
Maal.
Ester flt vi have forestilt os Selskabets' Fonnaal

i hecle dets Omfang,

vende vi dernæst vor Opmærk

somhed pan Hovedfornodenhedcrne,

eller de væsentligste

Betingelser til æt opnaae dette Mae.!.

Derhos tage

vi endnu intet særdeclcs Hensyn paa Selskabets nærvær

rende Tilstand og Forholdet af dets Kræfter til Zværk-

slettelsen af, hvad Udf-relsen af dets Hensigt Udfordrer,
si>en vt derved vilde forledes til en eensidig altsaa ufuldr
siændig og Ufyldestgierende Besvarelse af det forelig:

gende Spsrgsmaal.
i.

Skulle Haandvcerkerne for Fremtiden blive

fuldkomnere Mennesker,

tænke og handle mcere

overrencsiennnende med deres menneffelrgc ^bestemmelse
og Værdighed,
Tilfældet,

end hidtil i det hecle taget har været

da maae de,

Haandværksstanben,

der ville bestemme sig til

have en ulige bedre Opdragelse,

end hidtil er blevet dem til Deel.

Saavel deres Le.-

— Ji I

som Diæls Anlæg-,

-ems,

tuel og moralff,

og disse saave! r rntellek-

som og i æschcrisk "Henseende,

planrigtigen udvikles,

og uddannes.

mat

En ganske fuld

kommen Opdragelse er og bliver overalt et blot Ideal,
siden der ingen ganske fuldkomne Mennesker,

alrsaa

heller ingen ganske fuldkomne Opdragere gives,
nogensinde vil gives;

fslgelig tales her,

kun om den Grad af Fuldkommenhed,

Omstændighederne lader sig opnaae,
alt,

cl er

som

der i Folge

naar man g'.or

hvad matt er istand til at g:sre.

«=„ at bttryggi de tilkommende Haandv-crk-re

,n b«drc Optragctfe,

maatte fremfor Alting de,

tat

ntligete Udvikling og Dannelse af der«S W»ncr cr ic>
ttwt,

fEa6er.

ikke fatte« g-d- Spd»g°«s »«(«ntligfre Eg-nMrn da nu d-

•piger,

st»h,.°rf°-st-nd-r-,

»atm«
°g evente,

sa-»-ls'M V-I-

d.r sor bet mttstc overgive d«-s

Plriestnnrr til H°»nd««rtt-st>'nd-n, i en meget ! '»
Grab fattes disst.

Mim H°a"d««k°rn-S Opdrog.lse

tii stldk-mnn- M-nn.ft-r,

kun da mulig,

.man enten foræNer de Personer feto,
k.gdfe »-«ligger.

iu«

fom d--:s ÜP-

-U-r hvis delte ikk- -r «t

zanske h-ndrer deres Indflydelse paa de Drenge,

skulle opdrages,
ikke finder Sted,

eller i det mindste,

der

hvor dette

saa meget mueligt svækker den ved

Modvirkning.

Selve de Voxnes Forædling maae værS Menneskcvcnnen vvermaade magtpaaliggenbc,

da den opblom-

sirende Ungdoms FuldkoMMölse ikke hindres saameger
ved noget,

som ved de Vognes Naahed. --

En fuld

kommen AphævM af den fordærvelige Indflydelse, som
usædelige Personer kunne have paa Dsrn og unge
Mennesker,

finder ikkun Sted,

hvor man har Leir

lighed ganske at bortskaffe disse fra hiine. -—
en saadan Adskillelse ikke lader sig gisre,

Hvor

der maae

inan ssge ved fortreflig indrettede Skoler at svække him

skadelige Indflydelses Ä^agt,

og saa meget mueligt op

rette den huuslige Opdragelses Mangel»
Den heUsigtpasseligste Indretning af slige Skør

ler,

fortt ikke rene eller fornemmelig have til Formaal

at tneudeele visse Berball dg Äeeal-Kundskaber,

men

meget meere at Udvikkle det ulige Menneskes An-

l ig,

og danne hans AZvner,

sm,t Giensland for Eftertanken.

er en hsysr interresVore sædvanlige

-z —LKJIHGFEDCBA
S koler «dritte »d°n T»>»I for d-r-s -«rling-s »irEeUge

g o slin g

m indre,

-nd -nhv-r L c°i- P W <, °,

na°r d-ns P I-n « » ä tu n b et p a ,

og vilb«,

rig tig e D -g r-b -r om W -n n -sk -rs N a tu r °g
B eftem m else.

2.

S ral H aandvæ rksstanden faae fulbroiv.;

M „ l A rb -id -r- og S u n fm c te ,
m indclighcd hidtil h-»d- ,

* ** * >

* W •* * 1 i?nnC *

fccnbe skaffes iitrlm gtne c ti langt fulbfom netc 3>..>.nU |.,

tnb fibril blev d-m til D --I.

D ° « '°-- «te i-rk-d-

flc drrcs 2nd cg S tæ ftcr p-a fije S y sler,

s°m M £ -=

» cn for or tun.« frem m e bete« U bbannrif«,

tcm fra d-r-s V 'rk-Ug- »eftelnm dfet,
t trone dcm ti! en fattig i°d>gg»ng,
fem nabe.

og dcSudcn oste
°» <" ncbvi 8 X tc “ ’

D -r m »« -I'v-s drm « .w an in g til at

H E to K S «nbf«6« »O 7wvt14W<.

m -cn M 'nncskedannkls- w »undvleriige.
t>.-roii6iiing,

der i ßcnfK ttbc til bet

jfnde to « ,

m -a- o-»-« d-M ,

*» til *
D -n U ntc

ik^e blot bcfr.ue

, at bibring- d-m d- hidhorende m -chan-st- F«chig')°tet>

m en d- M E tore at arbeide m ed O »-rIlcg oz

S m ag efter 9i<»d =5 M " .

» ° «•««• f« ae

hed til at glbe Agt paa det Fuldkomneste,
Slags,

de arbeide i,

har frembragt,

opmærksomme paa Grundene,

til de Fuldkommenheder,

udkræves,

og gipres

hvad der

der ere giorre

Opsindelseskr.aften maae vækkes hos

dem beskuelige.
dem,

samt paa,

man i det

og ved Meddeeling af de theoretiske eller viden-

lkabelige Kundskaber,

hvoraf de til at forhsye dcre-

clrbciders Barbie kunne gi^re en nyttig Anvendelse,

nares og ledes.
skaffe HaandvErkslærlingene en saa-

Kan

dan ttnderviistting >

er antydet,
en Grad c.f

som den her kun med faa Ord

ri'le seere iblandt dem snart hæve sig til
,v h /

.euunenhed,

der saavel for dem selv,

som for o* ovcfftttb'ct vil være ri i g paa store og man g-

selbige Fordcele,

og erhverve Haandværkssiandens Lem

mer al den agtelse,
og

hvorpaa enhver retskaffen, oplyst,

veldædig virksom Mand,

l evrigt kan regne ham,

Z.

til hvad Stand man

tov gisre grundet Fordring.

Skal den Bestræbelse at meddeele Haand-

vcrrkeren en heyere Grad almeen Dannelse,
ud^ redet Kundskab om det,

en meere

der sraacr i nærmere eller

fhVrucie Forhold til hans Arbeidcr,

en meere dannet

tn virksommere Nkdriærhed for at fuld

Kun sksmag,

komme de af ham bearbejdede Kunftprodukter,

indskrænke sig til Professionernes Lærlinge,

men og

udstrække sig til Mesters og Svende,
man før ft fsye Anstalter,

kan vækkes,

ikke

maqe

hvorved hos disse det Tnske

nt gisre sig fuldkomnere i deres Kunst.

Har man opnaaet dette,

lader det sig af Grunde,

der ligge i selve den menneskelige Natur,
kig stadfæstes af Erfaringen,

og almurSe-

med Sikkerhed vente, at

hvert hensigtpas'nde indrettet og anvendt Undervirs'

mngsmiddcl as mange Mcsrere og Svende vil, ril d-crcs
Uddannelse,

og deres Arbeiders Ful-dtvirunelse, med

uemmelighed og Iver blive nyttet.

For at dcame Haandvlerkere,

der ere fuldkomne

i deres Fag, behoves altsaa thcoretiste og pramste Lær
re an stal ter.

Acen ved dette Udtryk maae man

ikke blot forfraae Skoler i Ordets sædvanlige Betyd-

nin-g,

men alle Foranstaltninger,

man til at stemme

nyttige Kundskaber og Indretninger lan fske,

ler ere egentlig for yngre Personer;

de fattelige,

for de ældre vil

og, deres Grnndighed uffadt,

morende Forelæsninger,

Sko>

tryl te Blade,

behagelig

DekiændtgiS'
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relse og Forevlisning af indenr og uden-landske Pro

dukter af Kunstfliid,

forbundne med Udviklinger af

disses Fuldkommenheder,

og Anviisning til efterligr

nenbe Forssg, være ligesaa velkomne som nyttige Um

tzerviisningsrMaader.

5*

v.

W

Forsiag fil Selffabet, til at opnaae den udvordes LEvne, Ler udkncves til at reaasere

dets Idee.
(5tia vidtomfattende efter vor foregaaende Frem»
frilling end Selskabets Hensigt er,
det ved forste Äiekast tsr synes,

og faa vanskeligt
/
at tilvejebringe alle

til dets Udførelse fornødne Midler, saa sikkert tør Sei; ,

skabet haabe,
Maal,

at det ikke har sat sig noget uøpnaaeligc

naar det kun med sand Alvor og Zver vil for;

folge sit Liemeed,

leise.
Forsiag,

og derved vogte sig for al Overil

Zstædcn fok, alt nu at vilde bringe eensidige

og tue noksom prsvede Planer, i Udfsreise,

,

maatte Selpabets nærmeste Bestræbelser gaae ud pa«:

at skaffe sig et siörre Antal indsigtfulde, ar
Almeenaand besiælede, og til nidelær Med

virkning for dets score Maal bereedvilltge
Medlemmer.

Ved fieere saadanne Mænds force-

nede Klogstaber og Bestræbelser — Mett cg cens
derved —

vil Selskabet blive sat istand til, ester-

haanden at erhverve alle til dets store Anliggendes rig
tige Behandling fornødne Indsigter, og realisere hver
enkelt til dets Plan hörende Idee ester foregaaende

omhyggelig Prøvelse paa den efter Omstændighederne
bedste og hensigrparseligste Maade.

Men gaaer det

sra Begyndelsen af ved Alt, hvad det foretager, frem
med vedbsriig Kundskab og Vaersomhed, vil det snart

Lerved erhverve sig Tilliid og hiclprriig D^rltagelse h,avel as dets Medborgere, som af Reaieringen, og da
med Udvidelsen as Hess Virksomhed ogsaa see de udvor

tes Hielpemidlcr til ders Understøttelse forogev.
i. Det vil for Selskabet være hsist veldædigt,

naar, som de ro R ep rve sen tanter, Mlerch stc-ae
i Spidsen for der, hvis Navne Publikum er vant td

at nævne mrd Agtelse, og hvis off.nUtg Carakreer air

* p9 for sg selv kan bidrage til, at tildrage Selskabet
Opmærksomhed og Tileroe.

Man ter formøde, at slige Mcrnd ikke ville
væggre sig ved nt beklæde det Sted, som deres til ja a

«delt et Liemeed forcenede Medborgere frem for andre

FN skede at fee bcm paa, og hvor de ville sinde Lciligr

hed, at erhverve sig nye Forticncster af Fædrelandet
og -Menneskeheden. Kun mane man ikke ville bebyrde

de ugtele Mkkpd,. Selffabet Mffer til sine Repræsen
tanter, med mange Forrelmugep c denne L.vaiitet,

siden de derved med Fsye kunde bevæges til at afsiaae
C ifi ;:t rc ^ilblld.

Dette vil saa meget mecre være

Tiis«id c, da blandt de mange ædle Mand og Fevdrelandsvenner. Dannemark tæller blandt alle Classcr af

sine Borgcre, her Valget frem for andre torde væve

at henvende paa saadanne D?«nd, der allerede siaae i
'ubeder og Forretninger, som lade dem beholde liden
Friet

tuovers;

thi just deres udbredte Virksomhed er

Hovelgruu^n til den offentlige Agtelse, de nyde;
o , La dette ni aae være er se rd ee les Hensyn for Selskab

bet ved at vælge dets Ncpræsetttantcr, vilde det selv
hindre u‘

inees Opfyldelse, naar det af dem vilde

~-------------
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de skulde paatage dem mSysommelige For

fordre,

retninger.

Lykkeligt nok vil Selskabet kunde ansee sig ^
de Mænd,

de rraal.de t Spidr

der allereede ved det,

sen for det,

naar

i en hsycre Grad forskaffede det ^ubltvilde paatage sig at

kums Tiltroe og Opmærksomhed,

vedligeholde Selskabets Virksomhed,
liggenders Gang —

at lede dets An-

at prsve dets Zdeer og Forslag,

og ved deres dybere Indsigter i de lovformelig c'onstituereoe

borgerlige Forfatninger og Forhold vedbsrlig modificere

disse, rmdeksrMte UdfSrclsen af enhver af fem billiget
Plan ved deres 2tnseelse,

ogsaa,

naar det behsvc4,

ved deres Forord hos Landets Regiering,
styre Selskabets Finantsvæsen,

endelig be

og ssrge for den hen-

fgtspa'sseligste 2tnvendelse af detö Penge.

Naar Cheferne for de Negieringseollegier, under

hvis Opfta og Bes.yl^- deeU
fenet staler,

*' Chefen for Finanee- Oeeonomke-

i ■; -Tov.i:r,ereeeolleg'rim, <-'•-. ^,-rev S eh ifil m e hn a u »,
ø 1 Presidenten i det kongelige danske Laneelli?,
Kammerherre Moltke,

Hr.

ikke afsioge at'blive Selstn/

bers Repræsentanter — og dette kunde man efter deres

3o —

Humanitet og bektændte Nidkiærhed for alt Nyttigt oz
Godt vel ikke befrygte —

vilde Selskabet derved be-

fsycs til store Forhaabninger om sine Planers og til;
kommende Bestræbelsers Held.

Foruden og med dem,

vilde vel frem for andre Hr.EtatsraadO.Malling væve

at indbyde til en Nepræsentantplads, ikke blot i Hensyn til hans almindelig agtede Earakteer, og den ue

gennyttige Iver, hvormed han overalt bidrager til Fte-

drelandecs Fremtarv,

men og i Sardecleshed,

for -

saavidt han er en af det kiLbenhavnske Fattigvæsens
virksomfte Direktører; da dettes hsystveldcedige Hensigt
i mange Punkter vil modes med Selskabets Formaal.
Til disse ypperlige Mænd,

var det at haabe,

paa

Selskabets Indbydelse en Mand vilde træde, der lige;

ledes saavel for sin ædle Carakteer, som for sine siældrre
Talenter og Kundskaber agtes meget hsit i Publiko, og

af hvis virksomme Deeltagelse man i meere end een Henseende torde love sig meget vigtige Fordeele.

Selftabet

kiænder en saadan Mand i Hr. Oberhofmarschal Hau ch.
Den nærværende Direktions Medlemmer maatte

paatage sig i Selskabers Navn at indbyde saadanne
Mæud til at væve dets Repræsentanter.

2. For at forskaffe sig alle de Kundskaber, bet
üdfordres til at udfore Selskabets vihtomfattende -Ven;

sigt — for at betrygge fig for den Fare, efter een;
sidigt Syn at gisre Udkast, fatte Beslutninger, vK
foretage Skridt, lnan underrettet ved seenere Erfq>

ringer maatte holde syr overilede, hensigtssrridende, og

skadelige — endelig for at tilvejebringe de fornSLne
Kræfter til den virksomme og planrigtige Fremme af

alt, hvad Selskaber vil faae ak henvende sin Opmærk»

somhed og fortsatte Bestræbelser paa — synes os in

tet Middel sikkrere end at oprette en Committee,

der foreener saa mange Personer, som til den bedste
muclige Udførelse af Selskabets Plan t alle dctv ey,
telte Deele, kunde sindes fornødent.

Z denne Committee maatte besinde sig som or

dentlige Medlemmer.
a) Flccre t deres Fag udmærkede ProfeLsioniftev

i det mindste een af hver Profession, saa-

snarr dennes Forædling bliver en Gienstand for Selska

bets Opmærksomhed og Bestræbelser.

b) Nogle Lærde, ister saadanne, som ved
machematiske, physikalffe, og technolvgiske Kundffa-

6er ere fstand til deels at give Anviisning til at fuld
komme Haandværkernes Arbeider,

deels at anordne

Lærlingerne en til disses forskiællige Tarv NLlyagti-

svarende Underviisning,

og fremme denne ved Opsyn,

vz Vejledning.
c)

Nogle Moend — ligemegek om Lærde ek

ker Jkkelærde — der med mangehaande i Haandværksr

væsenet indgribende Kundskaber foreene en oplyst Forr
og en dannet Aunstsmag.

stand,

d) Nogle i Opdragelses og Ungdomsdannelses
Faget vel bevandrede Mænd,

der især sysselsætte sig

rued at undersøge,

og lede alt det,

bearbejde,

bev

ester Selskabets Formaal kan virkes til Haandværksr
siandens moralske Forædling i Almindelighed,

og k

Cærdeeleshed til Ungdommens Opdragelse og Dannelse
i denne Stand.
e)

En Forstander for de

Søndagsskoler,

ak anfte,

ki sb e nhavn ske

da denne roesværdige Anstalt er

font et allereede virkelig tilværende Middel

til at fremme Selskabets Hensigt.

Denne Committee rilforordnes en i at concipeve,

og i godt skriftligt Foredrag velsvet Mand, somSecrekair.

33 —

For nsie at kunde bestemme det fornsdne Antel
af Medlemmer, og den hensigtpasseligste Organisation af

et saakaldet Committee, maatte man have et fuldstæn

digt og omstændeligt Oversyn af, hvad Selskaber vil
soge at virke. Men da dette kan være afhængigt af

mangehaande udvortes Omstændigheder, og derfor ikke
i Forveyen nsye kan angives, ville ogsaa Hune Bestcim

melser her være utidige.

Kun til at oplyse vort For

slag, ville vi, angaaende denne Committees Virke-

maade, som vi tænke os denne, og angaaende adskillige
Omstændigheder, som derved vilde komme i Betragt-

ning, tiifoye nogle Anmærkninger.
Hvert Medlem i Committcen har sin bestemte 2(n;
deel t de Forretninger, der cre at bestride.

Z Begyndelsen vil Committcen især sysselsætte sig
med at affatte de nødvendige Udkast til den bedste

muelige Udførelse af Planens enkelte Deele, og maatte

gisre sig Umage for at erhverve sig alle dertil fornoLne Kundskaber og Midler. — De til Priisspsrgömäar

lets Besvarelse indkomne Afhandlinger indeholde mangen

Idee, der t denne Henseende fortiener at samles og be'
vares; men uden at rage det nsyeste Hensyn paa Lo3
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frtlet, uden i Forveyen nbyagtigt at overveke Haandr

virkernes nærværende Tilstand t Kisbenhavn, og uden
bet forsigtigste Overlæg af de Mger, der af enhver
Forandring, der giordes, rimeligen lade sig vente, maae

ingen Idee iværksættes, paa det man ikke ved sine
Operationer skal fra den cene Side stifte ligesaa megen
eller endnu meere Skade, end som man fra den anden
siister Nytte; et Tilfælde, der desværre ved'saa man#

<;e 'treere rilshneladcnde end virkelige 2e former har sum

dec' S rebe ■— Om de fors i lüge Slags Skoler og
5daun-lftsansia!ter, som Selskabets Formaal udkræver,
o3 om disses bedste Indretning, maae ester vort Skisn-

i.ente dybere indtrængende Undersøgelser ansiilles, og
ruerc syldestMrende Udkast gisres,

Afhandlinger have fundet.

vi i de omtalte,

j

x

: :..av Comm ttecn har tilendebragt sine foreløbige j

oa giert Begyndelse« med at udfore Planen,

vi

• /.-rem'nger, der bestandig blive at besorge, nsye i

fu; » '.ade sig bestemme, 03 ordentlig iuddeele. Der vil

brhsves Sver-Opsynsm rnd over S kolerne, — Opsyns- i
mænd ever den physiske og moralske Opdragelse, —

prsvende

edsmmcre over Lærlingenes Frxmstridt i de
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' Haandværker, de skulle lære. —

Man vil trænge til

virksomme Mænd, der gisre sig det til en egen Syssel

hastig at lære at kiænde alle i Haandvcerks- yg KunsbFa-

get gierte indem og udenlandste nyttige Indretninger og
Forbedringer, og bekicendtgiøre disse, samt giveAnviisning
til at efterligne dem, vække Eftertanken, og oplive Opfin-

delsesaanden, bære Omsorg for, lidt efter lidt at frembringe

et rigtigt Forhold mellem etHaandværks Vigtighed,,og
Antallet af dets Lemmer, forud prøve' Wvnen hos de

unge, der Friske at opoffre sig til Haandværksscandcn.

Efter den Mængde af Forretninger, Committeen
saaer at besørge, maae Antallet af deus Medlemmer be;
fremmes.

Af jo fleere Personer Committeen bestod, jo

færreArbeider vilde tilfalde hver enkelt, og derfor korde
Selskabet haabe, at dets Medlemmer uden Betaling vil
de gaae det tilhaande med deres Indsigter og Mvner.

Men antager man, ak færre Personer vilde Udrette meere

end fleere, saafremt hiine som Selskabets virkelige Em
bed s m ee n d cre dette, eller dets Repræsentanter ansvar
lige, for Opfyldelsen af de paatagne Forretninger, maae

man være betænkt paa, i det mindste at udvirke nogle af

Committeens Medlemmer besren t aarlig L§n.

For em
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kelte med betydelig Tiids og LEvners Anvendelse Selffar
bet miste Tienesier kunne Gratifieationcr sinde Sted ister-

den for ordentlig Len.

Et Medlem as Committcen maae præsidere som
Ordfsrer.

Til ham vende sig alle Selskabets Lemmer

saavidt muligt med skriftlige Forestillinger, naar de

ør,(Fe at see Committeens Opmærksomhed henvendt paa
ren eller anden dem vigtig forekommende Gienstand. Han

refererer da herom til Committeen, og foreslaaer, efter

foregaaende Overlæg mrd dens samlede Lemmer, de Gicnr
stande, angaaende hvilke der först bliver Udkast at forfær

dige, Dcslutn'nger at tage, eller Foranstaltninger at fsye.
Naar alle, eller dog de siecste derom med ham ereæenigd,

aftaler han med dem, som paatage sig at udfore de giorte

Forsag, til hvad Tird de ville forelæggeCommittcen deres
Udkast, Forestillinger, Indretninger til Prøvelse.

Paa

denne Maade vil han i Almindelighed være isx-nd til,
hver c He,ode ar angive, hvad i det følgende skal foretages,'

og dette er for C- nimitkeens Lemmer c i uvigtigt, da ikke

alles Nærværelse er nsovcnUg i hver Forsamling, og ved
denne Inbeettting en ubehagelig tidsspilde kan forebygges

fve mange.

Kun naar en færdig Plan skal so relæ ses, og
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en formelig Beslutning affattes om dens Udførelse, blive
samtlige Committeens Medlemmer anmodede, at indfinde

dem ved Msdet, for enten at give deres Stemme til

dens forelæste Plans Antagelse eller Zkkeantagelse, eller
og — hvor Afgiorelse efter fleesre Stemmer ikke fornuft
tigvits er at anvende — at næbbede deres Tanker, Be
tænkeligheder, og Tvivl, og anbefale de Personer, der ha

ve med foreliggende Sag at gielre, disse til nsyere •.jvv#xvi;

fe. De af Committeen fattede Vesiutninger forelægges
Repræsentanterne ved Formanden. Naar disse ingen

Forandringer deri sinde fornødne, og ikke i denne Hen

seende snske nye Naadslagninger, bekræftes Besiutningernc ved Repræsentanternes Underskrift i Selskabets Navn.
Dette sidste kunde, saafrcmt ikke hasrende Omstændighe
der udfordrede simre Hurtighed, maaskee foretages ecngang
maanedlkg, da Repræsentanterne bivaanede Committeens
Msde. Ved denne Lejlighed kunde tillige ved Selskabets

Secretaire» ndfdrlig til Trykken bestemt Indberetning om
alle i sidsrafvigte Maaned foretagne Behandlings og fat
tede Desutninger, samt om de hidtil anstillede Forsags

og anvendte Bestræbelsers Udfald- forelæses. Inden Msdet hcevedeS, meddeelte Repræsentanterne deres Anmærk-
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ninger og Forslag, gav Efterretning om Selskabets For-

mues Tilstand, og bestemte i Folge denne, hvorvidt Com-

mitteen kunde udvide fin Virksomhed.

Da det fornemmelig vil komme an paa de Indsigter

og den Nidkirerhed, en saadan Committees Medlemmer

besidde, om Selskabets Idee lykkelig skal udfores, eller ta;
be sig i Drømmenes umaadelige Rige:

ni aae man vcd

at vælge bisse gaae med megen Forsigtighed til Værks.
Det lader sig ikke med Vished antage, at hvert Seista-

bets Medlem Uænder saadanne Mcend, som man til den

forcsiagne Committee maae suste sig.

Det vil da være

fornødent paa en vis Maade at lede Selskabet i dette

Valg. Dette skeede, naar Repræsentanterne præsenterede

ads illige dem udmærket duelige forekommende Mcerid,
, og samtlige nuværende Medlemmer da blot valgte mellem

disse.

Man har Grund til at troe, at saavel de hidtil

værende Dirceteurer, som og de, der ere committcrede

til at affatte en Plan, ved at eftertanke Midlerne til at
fremme Selskabets Hensigt, ogsaa havde tænkt paa
Mænd, ved hvis Indsigter og Virksomhed denne Hen

sigt iscer kunde fremmes.

Repræsentanterne vilde vel

derfor neppe tage i Betcenlning, at fremstille de af diose

Mlend anbefalede «wir« med de af dem sti» duelig be,
fundne Personer, til Balg.

Det vil være tilstrækkeligt, naar til den Committee,
Ler skulde oprettes, for dct fprste kun omtrent ni Meo-

lemmer blive sammenkaldte;

Tree særdeeles duc!>ge

ProL'ssionister, hvoriblandt den eene vel maatte pære en
Bygmester; to Lærde, som ister besad mange lnath-ura-

tiske, HyWff«. ch-misie, G technologist- Kuqdffaber-,

to Dtænd, som udmærkede sig ved almeene Kullene-car
'enter, og en meget dannet Smag; een i Opdrages:u> og

Un-zdomsdannelsesFagetexfarenMayd; tzlytder:fyrste

ForstandervebdenKisbenh^onjskeSøndagsskole maatte ind
bydes at tiltræde denne lommittcc. De Medlemmer, der c
Fremtiden for Committeen kunde agtes sornsdne, valgtes
as de alt værende, otz fkadsæsredes af 3tepra entail.

Hver præsenterede Een til Valg. Ved at vælge en For
mand for Committee«, og cn Secretair kan man gaae
frem paa samme Maade. For cn Bogholder eller,Regn-

skabvfbrer, saasremt denne foeudcn^eerctaircn endnu ber

hoves, ssrge Repræsentanterne, da de garantere sel
skabet dets Formue.
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For at staff) sig Kundskaber om nye Opfindelser

og Forbedringer i Henseende til HaanLvoerker og Kunster,
maae Lommittecn holde saadanne især periodiske Skrifter,

hvori mcddecles Efterretning derom.

Men vnsteligt var

det tillige, at nogle Medlemmer af Committecn t dette
Hensyn maatte holde en vedvarende Brevvexling med

udenlandske i Tyd ski a nd, F ranke ri g og Enge ll and
levende Lærde og Kunstnere.

Disse Mand, der ved de

res Efterretninger understøttede Selskabets Hensigt, vare

at ansee, som overordentlige Medlemmer af Commirrecn, og som saadanne at indfsre i Selskabets Aarbn

ger.

En egentlig Indbydelse til at forcene sig paa denne.

^.Raade med Committee» kunde gisres til de udenbyes For-

sattere af Priisafyandiingerne.

Nogle af disse haveselv

yttret det Luske at sage Deel i Selskabets tilkommende

Virksomhed.

Hvor velkomne maae disse Uegennyttige

Tilbud være os, og hvor gierne maae vi antage Oplysuim

ger og Naad af slige Mænd, der saa virksomt interesserede
sig for Selskabets Hensigt, og have sagt det saa meget læ;

rerigt, og som vel forticner at lægges paa Hierte, om

Midlerne til at opnaae dets Maal.
f) Men hvorfra vil Selskabet faae de Penge, det

vehsver foe at kunne fsie de fornsdne Anstalter til ar

iværksætte sin Zdee? —

Nogle Forfattere af de ind

sendte Afhandlinger have ogsaa i denne Henseende givet

Naad. Hr. Doktor Begtrup, der har nævnet sig som

Forfatter af den lærerige Afhandling med Motto: severe
arbores, qu-æ alteri seculo prosint, *)

troet at tøv«

de löve Selskabet en sikker aarlig Indtægt af 1000 Rdlr.
af Fonden ad usus publicos,

R epersen ske Legat. —

og ligesaameget af det

Den os nbekiændte Forfatter

af den tydskc meget ideerige Afhandling med Motto: Was

das Häuslein nicht lernt, lernt der Hans nimmermehr,

regner paa Legater, og Overskud deels vcd pin corpora,

deels ved Langcne og Corporationer, og foreslaaer at for
hsie Paalægget ved Dispensationer, f. Ex. naar nogen
inden den i Lovene bestemte Tiid ønskede at gifte sig, eller

lægge Sorgen af;

en Laanebanke, ogsaa i Nddsfaid be

stemte offentlige Afgifter rc.

At ikke alle disse Forslag ere

af lige Anvendelighed og lige Værdie, behdver ikke at
erindres.

•)

Øcnnr Afhandling rr rftcr en ossc-r-.um Opfordring frpH.
Den flndcs i Decenibcrhckstet r/yg nf ben danske Minerva.
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Er Selskabet saa lykkeligt at faae ovennævnte agr>

værdige Mænd til dets Repræsentanter;

vil alt derved

Sorgen for at tilfredsstille dets udvortes Fornsdenhedcr
nu,et formindskessaafremt ellers dets tilkommende
Virksomheds Slags kan berettige det til Decltagelse i be
offentlige Hielpckilder, der ere til at understStte almecnnyttige,men især alle vigtigere til Fædrelandets Vel sigten

de Foretagender.

.

Men foruden dette tor Selskabet, naar det blot faaer
Publikum overtydet deels cm Vigtigheden, dcels og om

GiFrligheden af dets Foretagende, uden 2vivl fra dette
love sig- en meget betydelig UndersrMtelse.

Ja saasnart

man kun see SeistabetS S g komme saavidt, at den Tvivl
falder bort, orn man og interesserer sig for meere end et

tomt Projekt, vil vel ingen enkelt velhavende Indbygger
i Kisbenhavn nægte Selskabet sin Tiltrædelse, og sit Fier-

dingaars Contingent af en Rigsdaler;

især da denne

Untzersistcelse er ga.nste frivillig, og strap igien kan ophæ

ves, saasnart man ikke seer noget værdigt Maal opnaact

derved.
For dessnarere at forsikkre sig en saadan Deeltagelse

og UnderslSttelse af sine Medborgere, paatager, saasnart

4j

den foreslagne Committee er til, et Medlem deraf sig at
udarbejde et Skrift, hvori beels Vigtigheden og 2;lmcwv

nyttigheden af Selskabets Formaal, dcels og dets -dine- lighed vcb tilstrækkelig UnderstSttelse, fremstilles paa en
overcydende Maade. Saavel i dette Skrift, som i offener

lige Blade indbyder man sine Medborgere til at tiltræde;
ogsaa vil ethvert Selskabets.Medlem soge at bidrage til

dets Tilvext, ved at bekiendtgisre dets ^ormaal, hvor
Leilighed gives..
Men ikke nok, at Selskabet ved en omstændelig og
sandfærdig Forestilling af de vigtige Fcrdeele, Utføvdfcn

af dets Forehavender lover Fædrelandet og Menneskeheden,

opmuntrer sine Medborgere til Deeltagelse og Uriderst^i^
telse; Dets Repræsentanter og Lommittcrede maae og

bevare det Publikums Trlliid, og til den Ende ikke hlot t

hveråAensecnde gaae faaledes tilværks, at de erhverve sig
alle Fornuftiges .Bifald, men de maae og ssge med Klog

skab at forebygge, og med Vavdighcd tilirtteb.i.cae a^e a:

Egennytte og Dadlesyge frembragte ufordeelqgtige Rygter
og Bagvaskelser, som dette Foretagende, saavel som en

hver anden veldædig Anstalt, vil være udsat for. Dertil
vil en offentlig MedLeelelse as Alt, hvad Seiji...
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ter foretage, være et ligesaa fornødent som sikkertMiddtl.

Fslgelig bjive fra den Tiidspunlt af, da Committeen be
gynder sine Msder, t eet periodisk Skrift, Fjerding-eller

Halvaars viis Forhandlingerne i Selskabet t<l
H aa nd'vcerks stande ns Forædling t Danmark
forelagte Publikum.

Saalænge Committeen vedbliver,

med Alvor og Iver at antage sig det store Anliggende, den
har at styre, kan Iournalen hverken fattes LEmne eller

Interesse.

Alle af Selskabets Lemmer i og uden sor

Committeen giorte Forslag, det væsentlige Indhold af de

dexved foranledigede Raads.agninger, de af Committeen
tagne Beslutninger med deres Grunde eller Udkast til de
enkelte Foranstaltninger, der Tiid efter anden skulle sættes

ivlrrk, tilligemed fuldstændige Efterretninger om de alt i
Udførelse bragte Planers Fremme og Udfald meddceles her
ved. Da tmldlertiid ikke hvert Fjerding- eller Halvpar tiger
mange Materialier vil være til Journalen, og Afhattdlinger om moralske^ politiske og andre Materier her ingen

Optagelse fulde, tør man ikke love noget bestemt Arker
tal.

Zonrnalen kunde aabnes mcd en Fortælling om

Selskabets Oprindelse og Stiftelse.
og Aefordreres Navne bevares her.

Det6 Medlemmers
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Selskabets Secretair bliver tillige Redakteur af
Ivurnalen, og deels af mundtlige Forhandlinger e.ter cr.nr

viisning af den ved ham fsrte Protokol, decls af skriftlige

Forestillinger, der efter deres Form ikke qvalificere sig til
offentlig Meddeelelse forsærdiger egne Udarbejdelser. Hvert

Stykke af Journalen maae, inden det overgives til Tryk
ken, meddeelcs,Committeen, eller et Udvalg af den, ril

Giennemsyn og Prøvelse, og naar dette deri fandt betyder
lige Forundringer fornødne, nred bH herom giorte Forslag
forelægges Repræsentanterne.

Men naar disse have pa<v

kiændt de opkastede Betænkeligheder og foresiagne Foran
dringer erklære de ved deres Navns Underskrift, al Skr.fr
tet kan overgives til Trykken.

Dette underskrevne Mar

nustript bliver t Selskabets Archiv;

Sekretairen besø

ger en Afffrift deraf til Trykken. —

Iagttagelsen af

disse Forsigtighedsregler skal ingenlunde være en tom oa

unyttig Formalitet;
til

den

til at

den synes os meget meere i Hensyn

bestemme

Trykkesriehedens

Grcendser, den 27 September 1799 udkom-

11 e Forordning at være nsdvendig.

I det Selslar

bet srievilligt giver sin Journal, hvori jo mueligen et lov
stridigt Udtryk lunde indlede, under sine Repræsentanters

Censur, forebygger det, at det sættes under siskalff Tilta
le;

og at undgaae dette, er det for sit store FormaalS

Skyld sig selv skyldigt.

Efter den Forestilling, vi have om vore Medborgeres
Beredvillighed til at understøtte almeennyktige Anstalter,

og som vi ved saa mange Lejligheder have fundet stadfæstet
kunde vi ikke andet end med stsrste Tilliid haabe, at Selr

skabet ved en saadan Fremgangsmåde hastig maae voxe
til adffillige hundrede Medlemmer, og snart i enhver Hen-

seende vil see sig tilstrækkelig underststtet til at udfore sin

Hensigt paa en Maade, som i Fremtiden ikke blot for de
banste Stater vil være af ubeskrivelig Nytte, men og for

Menneskeheden overhoved vil have en meget vigtig Im
tcreose.
I Tilfælde, hvor Selskabet enten Fnskede at foran-

stalte en nyttig ril Varighed bestemt Indregning, eller opr

fordret af Tidens ^mste-mdigheder at gisre et meget loven;
de ^ersog, torde det vel ikke befrygte, at det vilde fattes
Undetsionelse, near det i sin Journal og nogle offentlige
Sj 'Li L? aabuede en Subskriprion.

Ikke blot mange

bemidlede og vclögircnde Indbyggere i Byen Kiobenhavn,

men og mange formuende Personer udenfor samme, særdel
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ses rige Godseiere, vilde ved saadan en Leilighed gierne

bidrage til at fuldkomme en Anstalt, hvis veldædige Virkr
tunger esterhaanden kunne udbrede sig over alle stænder,

O?1 ane Rigets Deele.

Dog forudsætte vi ndtrykkelig her

ved, at Publikum, naar det opfordres til UnderstSttel.e,

skuffes ved skisntie Ord, og bedrages ved glimrende
Lsstcr.

Det mane kunde overtyde sig, at det ved jmr

Bidrag fremmer et Foretagende, der er ligesaa ædelt t pre

Hensigt, som det giver Haab om at blive rigt paa Velsig
nelse i sine Virkllinger.

Kun under denne Forudsætning

er man berettiget til at vente Hielp af dem, der kunne
hielpe, og behsver ikke at tage i Betænkning, for at naae

denne Hielp, ac anvende et Middel, der, hvorvel ikke nædelt, dog formedelst den hyppig deraf giorte DUsbrug alt
i larlg Tiid ikke har været i noget godt Ord.

*

*

**

g disse simple Forflag troe vi ar have viist Selskabet

en V-i, det strax kan betræde. Uden at opholdes af sin

nærværende Mangel paa Virkeevne, og uden at gisreS
vaklende i sine Beslutninger ved Mængden af de det med-

deelte Forslag, der ikke vel vilde være at foreene.

Vi ha-
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ve angivet Selskabet Midler, hvorved det efter vov Over

bevisning ganske sikkert kan skaffe sig alle indvortes og
Udvortes TEvner til at udfore sin Hensigt.

Og derved

haabe vi paa cn med Selskabets nærværende Tarv langt

meere passende Maade at have opfyldt, hvad os er overbear

get, end naar vi havde forelagt det mangehaande specular
tive Udkast, som det, forudsitt og, det havde fundet sig be

væget til at beære disse med uindskrænket Bifald, dog i

sin nuværende Forfatning ikke vilde være isrand til at nytr

te.

Vi hare en saa levende Foleise af Vigtigheden af

Selskabets Formaal, og ere strå inderlig overtydede om

den ydcrste Nødvendighed af, ved et saa stort, og i
den talrigeste Borgerclasses Interesse saa
dybt indgribende. Foretagende, at vogte sig
for alle ecnsidi-ge Planer og overilede Oper

rationer, at vi umuelig kunde drifte os til at forelægge
i
Selskabet detaillerne Planer i den Tanke, at det ingen be;

dre kunde faae.

Saafremt Selffabet fslger vore Forsiag i deres Hoveddeele, vil det i Alt, hvad der i Fremtiden skal skee til

at ubføte dets Hensigt, gaae frem efter Planer, der grunr
de sig paa fuldstændige Kundskaber og rigtige Erfaringer.

— 49 —

Intet Middel, hvoraf noget lader sig haabe, vil blive
umærket og uprøvet;

men man vil ingen Forseg vove,

der, saafremt det ikke fkulde have det snsrede, men vel cndr

og det modsatte Udfald, vilde stadfæste det til vor Advarsel
fremsatte Udsagn:

Menneskevennen bringer, naar han

er vanheldig. Menneskehedens Sag tilbage.

6.
Specielle Forflag til nogle Foranstaltninger,

der ere lette at soie.
^nden vi nedlægge Pennen, være det os tilladt, endnu
at omtale nogle Foranstaltninger, der uden nogen Vansker
lighed lade sig udfsre.

Z dette Hensyn anbefale vi den

Committee, der bliver at oprette, dem til Opmærksomhed
og Prøvelse, da det vil være denne snsieligt, ret snart at

kunne give Bcviiser paa sin Iver for det vigtige Anliggenr
de, der skal betroev den.
i)

Man kunde foranstalte technologiske Fore

læ s n i n g e r for Haandveerksmestere og Svendene. Ved

4
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„ hensigtpassende Indretning vride disse kunde gisres li;
gefaa lærerige som tilsirækkcnde, og mange for Selskabers
Hensigt gunstige Ideer derved vækkes. Ved at foreviise
et nyel'ig opfundet eller betydelig forbedret Kunstprodnkt,

ved ar forklare dets Deele, og disses Sammensætning,
ved at udvikkke deis Fuldkommenhed og Gavniighcd, ogsaa 'efter Omstændighederne ved at anmærke, hvorved

Værket kunde gives en endnu hsire Grad af Fuldkommen
hed

ved saadanne Underviisninger vilde mangt til

Opfindelse oplagt Hoved bringes ril Bevidsthed om sit slumrende Talent, og Eftertankens Aand snart begynde at
rsre sig der, hvorhidtil en siellss MechanisMUs havde

faaet Hiem. Slige Forelæsninger behøvede ikke just at

holdes Ugentlig, men ikkun, naar en særdeeles Anledning

, denil var sorhaanden; - Hver Lærd og hver Kunstner,

der ikke ganske fattedes Gave til et tydeligt og behageligt
Foredrag, kunde paa denne Draad'e gisre sig fortient af
sine Medbotgere. Fürelcesningens Giensiand, saavel som

Tiden og Stedet, ben skulde holdes, kunde i KiSberchavnS
Addresavis forud bekicrndtgisres, og for at foreoygge et

alt for stort Tillob af Mennesker, Sædler uddeeles.

Dr

ril Selffabcr hörende Haandværkere maatte hertil hav5
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Forret; var Antallet af dem, der vilde bivaane en saadan

Forelæsning for stort efter Rummet, den holdtes paa,
kunde samme Forelæsning gientages flere Dage.

Ogsaa sammenhængende technologiske Forelæsninger
vilde uden Tvivl være adskillige Haandvckrkcre velkomne,
naar blot derved bestandig toges Hensyn paa det prakriffe,

og dem overalt blev givet en saadan Indretning, at deres
Nytte ikke blot maatte paascaacs af Læreren, men og kun

de fSles afben efterrænkende Tilhorer.

Ddt bedste Ver

hikel for slige technologiske Forelæsninger vilde maaske væ;

vc en med klogt Valg foredraget Haandværkernes,

Kunsternes og Opfindelsernes Historie.

O^ogr

le hidhsrende Anmærkninger finder man i Pros. Vi Rau

mes Priisskrift S. 28, 29 i ben danske Svcrs.
2)

Til at fremme Sædeligheden og en bedre Be

handling af deres Undergivne ,—

til at frembriyge me

re Receptivitet for en Drre Grad af Dannelse overhoved,

vilde et andet Slags Forelæsninger for Haandveerkomefte-

re og Svende uden Tvivl virke meget godt;

vi meene

Forelæsninger af anthropologist, moralsk og pædagogisk

Indhold. Segte man at gisre hver i disse forestilk Sand

hed, saa meget mirettgt, beskuelig ved Exempler af^slo-

-- 52

to-05 det daglige Liv, vilde de tillige bleve en behagelig
Ttidsfordriv'.' De inaatte ikke være i den hsindelige
Prcediketone, men maatte holdes snarere i det friere Om;
ganMirog, og ligesaameget ved en lys og grundig Frem-

stilling ssge at overtyde Forstanden, som ved en blid Var/

ms at rSre Hicrtet.
3)

Vcd de sorskiellige Forsag, Forfatterne afPriis-

afhanblinzerne have g;ort til at oprette et praktisk Haand-

vcerlsinsritUt, er næsten bestandig forudsat, at Selskabet
befandt sig i Besiddelse af cn Formue, der var stor nok til

strax for adskillige Drenge at foranstalte en udmærket god

Undervisning i alt det, der til fuldkommen at lære et
Haandværk er fornødent. —

De, som ved et practisk

Ir. ti tut til nnge Haandvcerkcee Dannelse tænkte sig et
vs lags Opdragelsesanstalt, eller et Sted, hvor samt
lige Lærlinge skulde soreencde lære, og sves og underviises

i allehaande Haandværker, Kunster, og Videnskaber, syr

nS il.e noksom at have betænkt, med hvilke uhyre De
kodninger og uovervindelige Vanskeligheder Oprettelsen og
Vedligeholdelsen af et saadant Institut vtlde være forbun
det, oz hvor indskrænket dog dets Virksomhed vilde være.

Adskillige have erkicendt dette med os;

men derimod for
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det meeste antaget, at Lærlingene ved Haandværkerne xaa
Selskabets Bekostning maatte dannes i duelige Mesters

V ce r k si æ d e r. — Da Selskabet for nærværende Tud

endnu intet Middel har i Hænde, til at lade ganske træn
gende unge Mennesker paa dets Be^opurng >,ere en Plo,

session, og da Forbindelsen med de raa og »sædelige Ä>nnefter, man endnu træffer paa bc allersieesie Bæresi .'der.

vil tilbageholde alle Ynglinge af de meere dannede Tlau-

derfra at lære etHaandværk, saalcenge der ingen

uden for det sædvanlige Blerksred gives; laa Under

kaste vi den tilkommende Haandvlrrescommittees Prøvelse

følgende Forslag, hvis Udfdrelse ikke synes underkastet no
gen af de Vanskeligheder, vi have anfsrt, og som maastee

derfor kunde findes stikket til, at giere Begyndelsen med
til at virke for unge Haandværkeres praktiske Dann-.he.

a) Committeen foreslaaer adsnlligc, saavel iot de

Cavacter, som for deres Indsigter og Duelighed i Pubiico
agtede Haandvcerkere, at anlægge praetiske .Instituter,

under Ledning og Opsyn af dertil beftemle
Medlemmer af Committeen.
b) Hver Prsftssionist, der aabner et saadant In
stitut, maae til de ham af Selskabet betroede Sæt unge ha-
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ve et eget Værksted, eller en sErskilt Arbejdsplads.

Og-

saa gisres det ham til Pligt, at han til den Undervitsning,
Lærlingene skal gives, vælger sig saadanne Medhielpere,

som Committetn i enhver Henseende finder Fbie at være
tilfreds med.
c)

Naar Forældre og Formyndere ville overgive der

res Dorn og Myndlinge til et faadant Institut, vendede sig
herom til Committeens Formand.

Committeen contra;

herer med de Mesrere, der cre besunbne dygtige til at be

styre en saadan Anstalt, og besorget dcrpaa ved sine Med
lemmer det omhyggeligste Opsyn, mneligt er, ikke blot
over enhver Sei,tabet betroede Lærlings Fliid og Frcmr

gang, men og over hans Sæder.

d) Den Priis, for hvilken de Unge lære det af dem
valgte Haandvark, maae saaledes sættes, at Mesteren

ved den Sum, han faaer af sine samtlige Lærlinge, finder
hg fuldkommen tilfredsstillet for sin anvendte Tiid og Umar
ge,

ogsaa med Hensyn til Værkstcedet han maae holde,

famt Marerialier, VErktSi, Ild og Lys o. s. v.
e) Paa det den Sum, der for hver enkelt Lærling

skal erlEgges, ikke skal blive for stor, maae paa eengang
saamange Lærlinge optages t et Institut, som deri, uden
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gen har Udlært nogle eller alle til Haandvcerket hsrende

Færdigheder, er paa eengang at erlægge.
i)

Naar de Unges Formues Omstændigheder ikke

tiklade at betale den heele Summe, den, der opretter et

saadant Institut, fordrer for enhver af sure LErimge; kan
for de manglende Penge Udvirkes ham cn Godtgørelse

ved, at Lærlingen maae forpligte sig til, endnu efter nt

han er blevet cn duel:g Arbeidcr, at blive cn bestemt Tiid
hos sin Læremester, for at anvende sin erhvervede Duelig
hed ril hans Bedste.
k)

Ved cn saadan Indretning af praktiske Haandr

værksinstituter kunde de i Kisbcnhavn værende Forældre
og Formyndere selv opdrage deres Dorn og Myndlinge i

deres Huuse; kun at disse have at rette sig efter de Love
og disciplinariske Anordninger, der for stige Læreirrflitnter

blive at affatte.
l)

Naar udenbyes FoEdre og Formyndere ville

sende deres Bern eller Myndlinger til Kisbenhavn, at ta;
qc

Deel i et practise Haandværksinstitut, og herom i Forr

vcren henvende dem til Committeens Formand, sorger
denne for, at slige Unge optages i et godt Huus, og der

behandles som Lemmer af Familien.
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Vi overgive Selskabet disse vore Tanker og Forsiag
med det inderligste Lnske, at dets store ædle Formaal hos
dets Medborgere maae finde den varme Deeltagelse, og

den ivrige Understøttelse, det er saa værdigt til, ba see vi
med Begyndelsen af det komm-ude Aarhundrcde i vort el
skede Fædreland en Anstalt opblomsre, der lover Dan
marks S-nner, og deres sildere Efterslægt de skiFnneste

Frugter.

Skrevet vedSlutningenaf itzdeZtarhundrede.

Chrisiiant.

Slubr. G amborg.

Barens.

Pro Mcmotia.
3 Gaar blev mig tilstillet de af Committeens Pluralitet

udkastede Grundlinier til en Plan til Ha a ud,'

værksstande ns Forædling i Danmark.

Som

et Anhang til denne Afhandling, der rsber philosophise

Aand og udbredte Kundskaber, har jeg affattet følgende

korte Udkast til Grundlinier for et, efter min For/

meening, sirax iværksærteligt Institut, til un

ge Ha andværkers Dannelse i Kisbenhavn:
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1.

Selskabet til unge Haandvrerkeres Dannelse- opr

retter Opdragelses; og Lærer-Instituter, eller Anstalter
for unge Haandværkerc t København, i Begyndelsen i et

eller fieere enkelte Ha andværker,

og hos en eller firere

Haandvcerks-Lcerere, saavrdt Selftabets Kræfter og die;

vernes Antal tillade det, men ligesom disse tiltage, da fleece.

Z disse Znsiituter oplæres Eleven

2.

a) Z den praktiske Deel af det Haandvcerk,

hvor

til han anbringes.

b) Z de theoretiske Deele af sit Haandværk, og de
dertil brugende Redskaber.
e) Z Beskaffenheden og Forskielligheden af de der.'

til brugende Materialier.
f) Eleven eves desuden i Skrivning, Hegning og

Tegning, anvendte paa den Stilling, han som
Haandvcerker bliver sat-i;

g)

og

Smges der for Elevens saavel moralske som phyr
siske og intellektuelle Dannelse.

h)

Selskabet udreder alle de til Instittitets nød

vendige Fremme medgaaede Omkostn nger.
4.

Selskabet forestaaer Institutet ved af dets Med/

lemmer valgte sagkyndige Bestyrere og Lærere.
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De sagkyndige Bestyrere

5.
a)

have Over-Opsynet over Jnstitutet.

h)

de mcddeele Lærerne Forholdsregler, og forcffri,
ve Lærcmaaden.

de vaage over at Eleverne dannes til gode Men^

c)

neskcr, og at deres Forsiand dyrkes;

De ssrg»

for god Ordens Vedligeholdelse i Jnstitutet.

d)

De bestemme og forbede Læretimerne.

e)

De antage og afskeedigc Lærerne.

f)

De .bestemme t Foreening med SclffabetS svrü
ge For-randere, Linninger for Lærere.

g)

De oprette, paa Selskabets Vegne, Cont.acter

med alle Vedkommende.
h) De bestemme, om en Eleve kan antages i Institutet, saavel i Hensyn til hans Alder og Kræsrer,

som i Hensyn til hans Forkundskaber.

i) De bestemme (Gradationen i henseende ti! .<*.cttetfer /. Revselser eller andre Tvangsmidler, som
skulle sinde Sted i Znstitntet.

k)

De afvise fra Jnstitutet de Elever, som findes

»skikkede for Institutes, i een eller anden Henseende.

6.

Znstituters Lærere ere.

6o -—
a) I de praktiske Deele as Haandvcdrker, •

b) Z be theoretiske Deele, samt t Mattrialtcrnes
Beskaffenhed og Forskiellighederne.

c) Samtlige Insiitutets Lærere ffulle hver for sig

i deres Underviisningstimer have vedbsrlig Opsyn over
Eleverne.

Lærerne i de praktiske Deele af Haandværker

8.
a)

give Undervilsning

i

samme

paa

dcreS

Værk læder, forsyne der Eleverne med de fornød
ne Redskaber og Materialier, samt med Lysning
/
og Varme, med videre Haandværkee tilhørende,
imod for hver Eleve at erholde en aceorderet Be

taling, og desuden Arbeidet, som forfærdiges nf
Eleverne.

b) Eleverne maae ikke blandes med andre Haandværkssvende eller Drenge, de maae tkke bruges til

Budr Wrender, eller anden personlig Ticncste,
menUnderviisningstimerne maae eene og alleene

anvendes hertil.

c)

De maae ikke ved andre end ved dem selv give

Eleverne Undervilsning, med mindre de sagkyn
dige Bestyrere dertil give sit udtrykkelige Samtykke.
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— 62 ---Bedre, skulle man dog ikke forkaste det mindre Gode. Zeg

har formeent: at et nyttigt Værk maaepaalcegges virksom
Haand, og nt Tuden og Omstændigheden ville nok fuldr
kommengisre en ringe Begyndelse.

mig Underviisning for6, 8 til

io

Om jeg kun tænker

Elever i en Nad afAar,

saa vil dog, naar Tallet af disse Elever stedse er det samme.

Let ccnc Aar i det andet, der blandt de, desværre!

nu

meget raae og vilde Haandværkere blande si'g,et skisndt li

det, dog virkende Antal af sædelige og kyndige Haandværr
kere, og disse frembringe en blidere Tone blandt den udyr-

kede Mængde, thi disse ville blues ved dcves Ukyndighed
øg Raahed, og foragte de ved Tidens 2Elde hævdede
Skråner og Vedtægter, der have kasret Haandværkerne i

Danmark under Udlcendingernes barbariske Zernsepter.
Danmarks Haarrdværkere ville da ikke vanære sig
ved Kryb en, Tiggeric, ved anarkiske Grundsætninger,

ved Kroessgning og

andre Sædelighed

sordærvende

Samqvem, ved vild Skraalen, Slagsmaal, Svir og
Spil, samt ryggesløs Adfærd.

Hiin forædlede Klasse af

Borgere, ville da, næst Agerdyrkerne, staae i Gavnlig
heds Rangorden; —

men naar Selskabet sætter Ver

tænkeligheder tilside, naar det bloc indskrænker sig til det

—

63 —

S ibe t og tit E n ke lt- i fin B s g y n d-ls -, og m -d N id k i-e rh -d
cg 2 » -r fo rtfæ tte r fit °lm « n m )ltig - z °rm -> < da » il d «S

F r-m v V t stig- til « d b , -h i h « ° » --i> ittc ' n t fy n d ig og „tfE afn e H a on dv irrk er .« <« u -fh-e ng ig M a n d ,

fo n t

a n> re tra n g t m e tre tit, -nd h -m til d -m , og h «° « ild e (*» ,

n«-> rH -> !>nd».rrkS ft< >»d-n tilv ü id c r flg A gtcls- »kd K un dska 
b er, D urlig he d °g M o ra lite t, sn a rer- a n v in g e sin- < L »n -

„ „ i benne end i E m b -b s S ra n d in ?

5 3e d

J 'S s tr

m ig

h -w -d , °- j-g ikke « » G irU Ii skal

« « n f« m Y >«nd- « f m ilte C m i S -W b -r« 2 "s titu t, n -a r der-S A a r g irre d -m d -qve m m e d e rtil, °g S -lsk,>b-c so rge r fo r a r dem b ibrin g':« M o m lin r og K u nd skab .

_ M e d G l> rd- b etale r j-g da til 3 n ftitu te t, ikke otterne
faa sto rt ct « a rtis t B id ra g fo r e nh ve r a f te n , som
ge6 i a n d r-S "d n > « O pd rag cls-s' °» °!d -n st--b-U g- 3 » s-i-

tu k -r, m e n endog » m d ik u dfo rd r«« , « enb s t« rk-D id r« g .

T U S lu k n in g a nm e erter jeg : n t n aa r S -ls ta b -tfa n ta .ile d cr, fo rm -c n -r )« , a t » e l o pd rag ne

og td rn t:

rig « D « n > , i« as P a n g -I x->« « $» •> = «» « - « » « -d - M -

d rag -t, ikk- dcsaarsag ku n» - » "ka g es i S n ftitu te t, b u rd«

s °ru n d -r P U idS d -ri, u be n D e a lin g .

K is b en ha v n, deu 29de D e.em b r. 1 L 00 .
T il H r. L o fp ræ sr L h ris tian i rc.

H o rn .

>^aavidt jeg har kunLet bemærke ved engang at have hört

den af^ommitteens Pluralitet antagne Plan oplæse, for
rekommer den mig meget god, vel udtænkt, fliSnt ordnet,
og fortreffelig forfattet.

Dog synes mig, at jeg ikke kan

tiltræde den i det heele, da der er nogle Forslag, jeg ikke

bifalder.

Derimod cr jeg ecnig med Herr Assessor Horn

i HovcdrIdccrne af hans ovensiaaende Udkast.

Ligesom

jeg og troer, at det fra Begyndelsen af var Selskabets Hem

sigt, at Folk af Middelstanden kunde faae Lcilighed til at

lade deres Born lare en eller anden gavnlig Profession.
Men derfor ansecs dog ikke Pluralitetens Plan for over#
fisdtß;

thi man kan jo gierne begynde med smaa Prø

ver, og endda ssge nt organisere noget stort, noget

fuldkomment.

Kisbenhavn d. iz Ianuarii, igoi.

g

■' ')■ I

til
I

Grundlinier til en Plan
X
for

i; yt
-t

HllündvEkksbü U d en 6 A »k h l k n A
i

Danmark.

Uddragne og oversatte fra den tydsse Udsave
af

I' Thomsen,
Lærer i Machemarik vg Handelen i Hofpræft

Christianis Jnstirur.

I

Kjebenhavn, thot.

Bekostet af Selskabet for L^aandværkstandens Forædling
Trytr bos E. M. Esben.

V $

Som Menneske, som dans^ Borger, font Med
lem af det Selskab, hvis Bcsiraebelser gane ud

paa Haandvcerkstandens Fornevling i Danmark,
har jeg en tredobbelt Interesse ved Selskabets
Ajemeed.

Hvad skulde vel berettige mig til de« for»

nærmende Tanke, at danffe Borgere intet Onffe
naerede til OjemeedetS Fremme? Har ikke Dan
mark netop i denne Tid givet de umiskendeligste

Prever paa Opoffrelser for at befordre Medborgeres

Lykke? Skulde der vel behoves mere, end nerop
at henvende deres Opmærksomhed paa denne Gren-

stand, for at vnekke Interesse for den? De paafel
gende krigerffe Tildragelser have saa ganske for-

ti'Kngk enhver med slg ubeslcegtet Idee, at det alde«
keö ikke bor nedsiaae Menneffevennen, at Planens
Bekjendtgjsrelse ej har gjort saa stor Sensation i

Publikum, som man afDanmarks varme Deelcagelss

i andre mennessekM-lige Indretninger havde Grund
til at haabe.

Ideens Vigtighed for Industriens

Fremme og dens Udforelses Muelighed ligge sna

tydelig udvikklede i den cedle Forfatters Plan, at jeg
derom ej har et Ord at sige.

Nu da Fredens blide

Genius igjen synes at ville ffjamke sin Pndling,

Danien, sin hulde Beskyttelse, har jeg troet, at
Oversirttelsen af disse faa Blade maatte interessere

de danffe Laksere, da de heraf see Planens Antagelse,

d-r kan ansees som det Porste Skridt til Selffabetö

Virksomhed,

maassee ogsaa finde een eller anden

Tvivl i Henseende til Udforelsen besvaret, som ved
Planens Gjennemlaesning faldt dem ind.

Historist

maa jeg blot tiLfeje, at den i Planen foreflagne Re

præsentation virkelig har modtaget Selskabets Valg,
vg hvad kan der ikke ventes af etSelssab, der, bestyret

uf Msend somSchimmekmarin, Moltke, O. Matting,
Hauch, sikkert tor gjore sig Haab om talrige Med-'
borgeres Understottelse.

Jnstrtutet paa Vesterbro den 27 Juni.

Oversetteren.

Hans Kongelige Hojhed,

Kronprinds

Frederik.

Raadisste Kronpnnds!

S-a ue-iyd-lig-,

i H-ns-°"d° Ht

y-mst-, We «* « «'

l°m i-g h°'M-d o»,r.

,ED-r°sK°ng--ig-S°'h°d,saa".°°EE°'

1<n Id--, d°- Mi-' Ejenstanr-n f°- r-r-s Inthow.
E„ .ytt-lig Udferelft »-'< «e

d-«

gMt en «a« »«•«* ' ind»°«-s W,dk°«M-N'
„ci °g

«-lstand.

Fr« »«*

tt tit M« W*WM»» at tcné SKc“lift""8 A MCt
„M ha--

M s°m “

M -og «N sa°dan Brkymrin- -f ' s°mm- Focho'd,

som d-k bl-» Mig mecr °g meet inilvftnd«,

-t d°r,

ri, at -v-wind- all- modsimbend« Lansi-ligh-d-r, meet

«bfbrtre« Hielt en almemnyktiz og vedholdende "ver,
ltr Vl*"cr lig kold og deeaiiks-m j Dalg-e af d- For-

hvldsr-gl-r, trr stal rages, varm -g kraftfiud i tires
Anvendelse.

Mm hvad kan toere ->pvakk- °g vff.re

vedligeholde dciinr adle og virksomme Iver,

hved

kan aabnc ftjennete Ucsigt-r for Opnaaelsm af det
siore

hcr stcmstillche Øjemeeb,

end naar Deres

Kongelige Hejhed vårdiger d-t Deres Bestyktelse og Deres llnv-rstort-is-?

Og ae gjsrc Dem

tilbøjelig dertil, beheves der intet mere, end at lede

D-r-s vitt -mfamnd- Tlik ogsaa p.ia denne @jclt,

$t Vi h-rvcd gjer det,

kan jeg ikke anste

f°r et vovfomt Stritt; thi det var, efter min Se.
Mie, ae miskj.nde Dem, og ligisaa uretfmdig som

liratnemmelig ar

indffmnke dm

Roes,

d-r offr.s

Dercs lp tetye ®ef{r»bdfer for Danims B>l ligest«»
»igelig af den upartiffe Udisoding fom af dcn ,°rloméirie F>rdrclandsven,

Den adle Mand ejer ingen Næring for sin Til

fredshed af egennyttige Sniigrerers Lovtaler.

Hans

Maal er Fuldkommenhed i Kraft og Handling;

hvo der vil indbilde ham,

og

at Opnaaelsen af dette

Ojemecd allerede har lykkel's ham, fornærmer hans
i>
Forstand, og gjor fig ganffe uværdig til hans Tiltro.

Men deres opugnge Hejagtelse,

der »den personlige

Hensigter rose sand Fortjeneste af Fædreland og Menne-kehed, hos hvem de finde den, er en Tributs som

ogsaa kan give den gode Fyrste Opmuntring og

Styrke paa ten heje Bane,

han har at vandre.

Denne Tribut frembarer jeg ogsaa Dem, naadigste

Kron pr ind s! i det jeg, ved at overlevere felgende

Ark, pttrer det tillidsfuldeste Haab,

at De vil op

tage det Sjcrnccd, jeg her har vdvikklet, og ved
nogle i mine Øjne tjenlige Forslag sogt at befordre,
blandt de Gjenstande, de stjanke Deres Opmarksonched og Omsorg,

og ved dets kraftige Underster-

ttlfe erhverve Dem nye Fortjenester af Danmarks
Borgere og deres sildigste Efterkommere.
Med dm inderlige og sande SLrbodighed,

som

ganste fortrinlige» tilkommer den vise, mennestehærlige

og virksomme Regent, til hvis Tanke, og Handle-

maade Forsynet bandt Folkenes Vel, er jeg

Deres Kongelige Hojheds

Ved Kjobenhavn den

ii Marz igoi.

underdanigste

C. I. R. Christiank.

S iflabkt for tinge Haandvik'IkttS Dannklse i Kiel'kiv

havn havde tiltjenbt .» Afhandling af Hr. ProstOr

Will au me den »rømtt, fom var bestemt for ben meist
titf«b6"titlrnbe Besvarekft af dels udsatte SxorgSmaak.
Ni, overdrog det til de Hrr. Professor Gamborg,

Mssoreme i H°f- °g Slad«r«m> Horn og Bärcn»,
v. Lchn-ll og mig d-n fckl!-S Udarbejdelse af en Plan,

fom kunde lede rmS »ide« B-stra-belser.

De navnt«

Herrer, der allcrcde ton« bksa° bel h-tva-r<»de, titbeelå
Cflfaa del fremmede Publikums Agirlse, <mtogt, saavel

fom i-g, Sclstabrt« arefulte Andragende.

S Felg«

h„af tragte vi ufortewt tilsammen, for faller at overtøqg, Sclstabeis Sjemeed og ben Maadr, del kunde

udfoiks paa.

Snart bl«ve VI enige i, at tre Punctek

ferft niMtie brn.g-S i Ri»U,h-d, f-rrnd vi nog-»lide»

12
Finite haabe,

paa en til Selskabets O-'ster svarende

Maade, at fuldende den os anbetroede Forretning.
Fsrsi syntes det os nodvendigt at vide, om Selftabet kun onstede at orstaffe Lejlighed til fuldkomnere
ar lære visse Haandvmk og Kon,ker,

uden derved at

tage Hensyn ti! den almindelige Forstandsoannelse og

moralste

Foradling

hos

HaandvErkstanden;

eller

vm det ogsaa vilde giere disse Ting til Ajemeed og
Ejenstand for sine Bestræbelser. — Selstaber erklærede

sig for der sidste.
fremdeles troede vi, at nraatte være enige med

S^skaoet deri, at det ej knude være det om at gjöre
at indrette et Institut, i dette Ords snævrere Me

ning,

men at dets Hensigt ved andre,

i Uoferelsen

langt lettere. Foranstaltninger maatte kunne opnaaes i

en videre Omfang end ved et egentlig Opdragelsesinstitut
for Haandvsrkere. — Selskabet bifaldt vore i den Hen

seende gjorte Forslag.

(Man finder disse, noget afkor

tede, i Planens 6te Afsnit S. 53 til 57.)
Andelig gjorde vi Selskabet opmærksomt paa de

Hindringer,

som LangsvEsenets dengang endnu be-
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staaende tvangfulde Indretning maarte sætte mod enhver

fornuftig Plans Uofsrelse, og opfordrede det til ar for-

sege paa,

igjennem det kongelige danske Cancellie at

udvirke en Lov, >i Folge hvilken det i Fremtiden maatte

være enhver ung Haandvarker tilladt, saasuail han ves

en streng og upartisk Plove havde viist sig som cn i sit
Fag fuldkommen dygtig Mand, uden Jndstravkmng øg
Forbeholoenhed at nyde alle de Rettigheder,

som hid

indtil kun kunde vorde den langsmassig dannede Haandvarker til Deel.

Sclstabets Direction vendte sig i Hen

seende til denne Puncl til General -Proemeuren,

Conftrentsraad Colbisrnscn,

som allerede i mange Aar

har gjort Haandværkstandcns Forædling

for sine Bestræbelser,

Hr.

og fik as ham

til Gjenstand
den forønskede

Efterrcltt'Ng, ar en kongelig Forordning, som om en feie

Tid kunde ventes, vilde hæve den.Hindring, som fra Laugs-

virseuets Side kunde sættes ienod Selskabets Bestræbel
ser.

Denne Forordning udkom og begunstigede Se'sta

dets Ojemeed paa cn Maade,

intet lød det tilovers at or-st'e.

som i denne Henseende
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Forfærdiqelse udvalgte

Nu blev den' til Planens

Committee, af Aelstabets Direction opfordret til at haste
med der paatagne Arbejde.

Denne Opfordring steede i

forrige Sommer paa en Tid, da ikke alle (Sommifterte

vare sam'xde i Kjobenhavn.

I det derpaa følg, ude

Eftcraar og i de ferste Maancder af Vinteren saae de

fiesre Medlemmer i Cvmmitreen sig saaledes overlæssede
med andre Forretninger,

at de ingen Tid kunde faae

tilovers til at fremme Selskabets Anliggender.

For at

der dog under disse Omstændigheder kunde flee noget,
paatøg jeg mig at ordne mine Tanker om den os fore
lagte Gjenstand.

forrige Aar,
Herrer,

lcrsning.

deels

Planen blev fuldendt mod gnben af

og deels forelast for de forhen nævnte

overleveret

dem

til

egen

Gjennem-

Hr. Professor Gamborg og Hr. Assessor

Barens gave ved deres NavnS Underftrivt deres Bi
fald tilkjende.

Hr. Assessor Horn og Hr. v. Schnell

afvege i nogle Punkter fra Forfatterens Mening,

ledsagede derfor den,

og

til Selsiaber paa Danst indleve

rede, Plan med deres Anmærkninger.

Srrar derefter

blev Selstaber indbudet til en Forsamling,

hvori dßt
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»eb E-nst-mmiB-d ttltert«, at M ganfle »et>!jenbte fig

bet i Planen sig tiüagle Aemerd > deis hele Omfang.
Ester henne Erkwlng kaldte dci sig ikke tangere S-l-

ffabet

for unge Haa»dv«rker-S Dannelie,

men ©tlfM-et for Haand»«rkstand°nS $»>-

I -n anden Forsamling bl-v

adling i Danmark.

der noteret paa toet fsrste Fmsiag til at realisere Selstabcts øjem«», og dette antaget »,-d en m-gcl °v-r.

rejrnde S-cmm«flc-rhed.
fluttet,

Herved er altfa ble°-i> be-

at S-Iikabet vil organisere sig ester den med-

deelte Plans Forflag.
De indsigtsfulde Mand, som hl^ve segt at diere
stg fortjente af Selstabet, ved at indsende deres lære
rige tydste Afhandlinger, troede jeg i en vis Henseende

at stylve Meddelelsen af den antagne Plan i sin fsrste
uforandrede Skikkelse. Vidste jeg deres Navne og Boe-

pal: saa vilde jeg have tilladt mrg at sende enhver af
dem et Exemplar, og derved at bede dem om deres

videre Deeltagelse i dette Anliggende.
Uden Tvivl aabner denne Plan enhver Mennefleven

en behagelig Udsigt.

Kun synes mange maastee, at
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M Foretagende, at bearbejde den Mark/som her ligger
udstrakt for voreOjne, er forbundet med all for mange

Vanskeligheder,

til at de ter lov' sig en betydelig

Nytte af deres Bestræbelser i den Hens ende.

Hvo der

troer det, ham maa jeg bede, npari.st at prove Forflagene til det her frem si Lede Ojemeeds Opnaaelse,

forend han ved Meddelelsen af een eller anden Betænkelighed svækker det Mod og den Iver, hvoraf man maa
vare besjelet, for at ndfere noget Stort.

Del gives fnn alt <or mange Lasere, som entek
af Mangel paa en ovet Tankekraft, eller af Træghed,

eller vgsaa af Pamsthcd for forudfattede Meninger,

deels ej rigtigen fatte Meningen af hvad de læse, deels

ingen fuldstændig Feresiill-ng faae om det, de have læst.
Naar nu saadaune Lasere, uagtet den meeft afgjorte
Incompetents, ikte desto mindre tiltage sig at ville lede
Publikums Stemme:

saa kunne de, i hvor grundlose

og urimelige deres Raisor nemeuts endog maatte være,

alligevel betydelige« stade en god Sag. — Mange
Mennesker bekymre sig flet ikke om det, der ligger uden

sor Grandftrne af den umiddelbar sandselige Nydelse 05

i?

Tilfredsstillelsen af egennyttige Hensigter. Iblandt dem,
som ogsaa synes at henvende nogen Opmærksomhed paa

hojere Gjenstaude, er Classen af dem, der selv tænke oz

prove, endnu bestandig lidt talrig; de fleste lade sig i
deres Meninger, i deres Roes og Dadel, i deres Bestræ«

belser for eller imod en Ting, bestemme ved AudreS

Domme. — Hvor advarende er denne Menneskehedens
Tilstand for dem, som blvt ved ubesinoige Domme formaae
i

at opholde og vanffelrggjsre virksomme Midlers Anvendelse
til dens Forbedring, og Nytten af adle dertil sigtende Be-

simbelserl

Naar det vigtige Anliggende, som irfhandlcs i disse
Blade, vedborlig overvejes og proves afret mange ind

sigtsfulde og gode Mennesker:

saa kan det umuelkg

nrangle Deeltagclse og Understottelse.

Mm maaflee

giveS der til dets Fremme flere Midler, som denne Plan
ikke vilde fore til at bruge.

I denne Henseende maa

enhver Underretning være Selstabet meget velkommen;

2g jeg opfordrer derfor herved alle dette lille Skrivts
forstandige og sagkyndige Lasere, at ftjanke dets Sjemeed
nogen Opmærksomhed,

og ved at meddele dereS Dom,
r
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deres Uudervilsning og Raad herover,

ar bidrage til

dets Fremme.

Iblandt de Medlemmer af Selstabet, som havde for-

samlet sig før at votere om Planens Antagelse, vare dcr
nogle, som ej gave den sit Bifald i alle Punkter.
anfore enhver Betænkelighed,

Jeg vil

som jeg herte yttre af En

eller Anden, og med faa Ord tilføje min Meening derom.
Derved

haaber

jeg at give Anledning

nejere Prove af Planens Hovedidee,

til en

anden

maaffee

ogsaa

bringe de fra hinanden afvigende Forestillinger narmere
sammen.

Forste Betænkelighed.

„Det

i

Planen

an-

meldte Ojemed for Selskabet omfatter langt

mere,

end hvad det ved sin ferste Sammen-

tradelse havde foretaget sig at virke."

Det er sandt; imidlertid havde jo Selstabet allerede,

da Comitteen for i Vejen forespnrgte sig,

erklæret sig før

Udvidelsen af dets i Begyndelsen indstrernkede Mmeed.
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Dersom dette Ajemeed nu, da Selskabet krmde oversee del

tydeligere i sin heele Omfang, forekom det ft>m alt for om
fattende, og dets Realisering sym alt for vanstelig: saa

kunde det, det forstaaer sig, vgsaa endnu erklære, at det

ej vedkjendte sig det, i det foreliggende Udkast sig tillagte,

Vjemeev som' sit.

I dette Tilfælde var da den over-

leverte Plan aabenbar ikke skreven for det, men maastee
for et andet Selskab, som da forst stulde constitUeres.

Men det tilsiadeverrende Selskab erklærede paa ny og det
eenstemmigen, Haandvcrrkstandens Foradling i Danmark
for'sit sande Ojemeed; hvorved da den her omtalte Be-

Mnkelighed fuldkommen blev harvet,
>
Anden BeMnkeltghed.

„Skulde der ej virre

bedre, at begynde med noget Lidet,

end faa

sir ar at arbejde til at realisere en saa meget

»mfattende Idee?"
Vilde man sige, at det var bedre, at bringe noget
lidet Godt til Virkelighed, end at gjere store vidt omfat
tende Planer, og til Slutning dog intet at udrette: saa
sagde man vist nok en uimodsigelig Sandhed.

Mm
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Af tt Selffab, der

hvortil denne Almeensattmug? —■

opfordrer to Nationers Tænkere til Besvarelsen af et

PriZsporgsmaal, og siden udvalger en Committee, som

ftal foretegne dets tilkommende Operationer en sikker og
planmæssig Gang, ter man vende, at dels Hensigt gaaer

ud paa noget Stort, og"at det ej vil lade sir store
meed fare, saklænge ej ganfte uovervindelige Hindringer

sætte sig imod dets Noferelse.

I d^tte Tilfalde, som

dog her aldeles ikke har Sied, maatte del være nodt til

at gaae tilbage fra det Storre til del Mindre.

„Men-,

usen at indskrænke det idealste Ajemeed, vilde man kun,

foruden sin Bestræbelse at bringe det i Udforelse, begynde
det i det Smaa, og saa lidt efter lidt stride frem kildet

det Sterr'e." — .Skulde dermed ikke siges andet, end at
ikke alr, hvad der i Folge Planen knude foretages, paa

«engang skulde sættes i Værk, saa veed jeg ej, hvorfor
man sagde dette.

Ved alle Foretagender maa naturlig-

vris en Fremgang fra det Mindre til det Storre' have

Sted, og for fra hnnt at komme til delte, maa der wc

en Folge i de enkelte Besireebelser.

En saadan Felge er ester

min Mening i Planen angivet med tilstrækkelig Tydelighed.
.

i

■

\
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Omsterndeligen vises den, hvorledes? Selstabet fremfor
alt ved fcii hensigtsmæssig Organisation mag forberede s:n

tilkommende Virksomhed, og forskaffe sig de fornodne

indvortes, og udvortes Kræfter, for i Forhold dertl! for st

at virke noget, derpaa mere, og saa lidt efter lidt aleid
komme nærmere til fit score Maal. — »Men, rneente
nogle, man kunde jo uopholdelig giere KegyudUsen

med at oprette nogle Opdragelses- Yg Uudervissnings-

ansialter for unge Haandvoerkere i Kjobenhavv, 03 liden
forege og bringe dem til storre Fuldkommenhed, ester-

sorn Tid og

Omstændigheder vilde tillade det." —,

Denne Mening lader sig ej forene med de Gruudsætninger,

som Planens Forfatter uophorlig havde for

Ojyene; thi efter disse skal man paa vet omhyggeligste

vogte sig for at gjore noget overilet, ej tilstrækkelig
forbereder Skridt, ligemcget hvilket.

Men kun da

kan man vare sikker derfor, rkaar man fra begyndelsen
af gaacr planmässigen til Værks, og selgeligen ej sæt

ter et enkelt Hiul af Mgstiurn i Gang, förcnd man

er istand til med mueligst Aöjagtighed at bestemme

dets Pirkyings Forhold til det Hele.

I selve Afhand-

2«
Ungm kroer jeg selv at have sagt det Vigtigste, hvad der

lader sig sige mod hun Mening.

Derfor afholder jeg

jeg mig her fra alle videre Oplysninger, for ej at trætte
ved Gjentagelser.

Lufte;

Man opfylde

det Side 5

Ytt-ede

man prove Indholdet af andet Afsnit over de

fornedue Egenftaber ved den forlangte Plan;

n an bedomme derefter det Hele og dets enkelte For

sag:

saa vil man betragte Tvistens Gjensrande i der

v indste fra een Synspunkt med Forfatteren, og maasiee
Leboves kun dette,

for i Hovedsagen fuldkommen at

eeues med ham over den her berørte og enhver ailden
stridig Punkt.

Tredie Betænkelighed.
Planen Selstabet

Ud for elsen af det,

tillagte,

drer uhyre Summmer.

i

£)jemecb udfor
,

Planens Forfatter antager-ligefrem og bringer det

ofte i Erindring, at Selskabet ingen Formue har til at
realisere store Planer.

Derfor arbejder han derben, at

det, istedet for allerede nu at ville bringe eensidige Forpag og ej tilstrækkelig prevede Planer i Udferelse, for
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det fsrste kun stal henvende sine Bestræbelser til at øpe

naae de indvortes og udvortes Kræfter, som ud fordres

til at realisere sin Idee.

Han viser,

hvorledes det

har at begynde, for at gjore sig værdig til saavel Md-

borgerneS som Regjeringens Tillid, Deeltagelfe og Understottelse, og vil, at dets Virksomhed stedse stal ud
vide sig i den Grad, hvori dets Krafter tiltage.

disse ej lade sig bestemme,

Da

saa kunde og burde der

heller ikke i Forvejen bestemmes, hvormeget selskabet

vil og kan udrette.

Det vil, i Folge den foreliggende

Plan, til enhver Tid virke saameget, som der er passende

til dets Krafter; og jo værdigere det gjor sig til Pub
likums Deeltagclse og Understøttelse, des simre vorde

dets Virkekrafter.

Ere disse Forestillinger rigtige,

saa er der aldeles ingen Grund til den her omtalte
Betænkelighed.

Fjerde Betænkelighed.

„Hvorfor

na-vnedcS

der for Selskabet i Forslagene til Planen fire
Mand,

søm det stulde indbyde til sine Re-

præsentantere;

flulde det ej have varet det

«verladt,

selv at

vcclge fig

sine Reprisen-

tarn ere?"
Det fvrstaaer sig,

Selstabet var berettiget til at

forkaste den forelagte Plan enten i Almindelighed eller

i enkelte Pnnkter;
§en tilkommer det,
Planens

Forfatter

nten denne Rettighed,

som ustrioi-

kunde paa ingen Maade paalægge
ved hans Forsiag

nogen

Tvang.

Efter den ham overdragne Forretning stnlde han flet ikke
have noget Hensyn til,

hvad Meninger og A-aster en

kelte Medlemmer i Selstabet kunde

angive de Midler,

der forekom

men kun

have,

ham de

sikkreste og

virksomsie til at vpnaae det fremstillede Aemeed.

Esrer

hans Overbevkisnirlg kunde der nu for Selstabet intet
være

snstelizere,

end

naar

de

af

ham

nævnte

M.rnd traadte som dets Repræsentantere i Spidse« for

det.

Han navnte dem i den bestemte Henssgt, at fore

bygge et Valg,

fordi Selstabet derved var udsat for

den Fare, at føae Rprasentantere, som, i hvor agtvær«
dige de end i og for sig selv maatte være, dog maastee
alt for lider vilde have svaret til Selskabets nuværende

Zornodercheder og det Collegiums Anster,

der stnlde

vwlges.'— For Rest?« vil enhver, der vil eftersL'fe^

hvad der er sagt S. 37 til 30 med H nsyu paa denne
Punkt, let finde, ar hverken SelssabctS Medlemmer ej
heller andre agtværdige Personer ere fornærmede ved mine
b stemte Foefl^lg.

Hvo der paa nogen Maade kundes

troe, at Planens Forfatter v-d dette Forflag eller ved
Lers Iudkladning har villet smigre dc Mand, hvilke

han fremfor andre onffede at fte i Forbindelse med
Selskabet som dets Reprasenranme, den ved theoretisk ikke,

Lxvad det er,

at smigre.

Ped forekom-

trende Leiligheder offentlige» at vise meget agtværdig-,

oa meget agtede Mand sin Agtelse, det hehder blandt

f rstandige Folk ikke at smigre, men at opføre sig.
ret og anstændig«.
Femte Betænkelighed.

„Selskabets Medlems,

rrrer synes efter denne Plan gt Haye for liden
rgen Indflydelse."

Dette cait vil tabe sig, n»ar man bil eftcrlerse

de Vttringer i ^.'lauen, som angaae denne Punct; thi
den fastsætter, at ethvert Selssabets Medlem er beret
tiget ril at henvende det vordende kollegiums OpmErk-
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svmh-d paa Manne ®jeti|tanbe, som fremfor and«
synes ham vigtig- (S. zb).

All-d« Fo,siag, som af

-r M-dl-m i Telstabet ov-rziv-s Golkgiet, tiSigcmeb
d-r Msmrliz, 96*» < te d-rv°d

Uns

trrfegelf« og B.fluMmger flu,I- trykkes i Sekstabeis

Journal <S-44).

F°r at delle des snarere kunde ft«,

paal.rgg-s dc. Sc-r-t-i>-n s-m P!!g', -i «tawiMt*
Fmm al i»dk!.rdc saatam,- ssnvllig- Opsa-ft» s°m f°rmedclst paastwende F-jl i JM«dning og Skrivemaade

ej kunde tags imod «-gen offentlig Meddelelft, mm
Ege af Mot nmnL-Iig- Forhandlinger, vkd Hrelp af

den derover ferte Pr°r-k-l ak affatte
til Trykken

Und-n-t,unger h«r°m (S. 4<>>,

Paa den»- Maade kan efter den s°>-<'gg-»d- P'an ct-

hv«l M-dlem af T-lffab°t fta- en, uden Tvivl langt

flem, JndM-lse paa at fremme d-tö Hensigt, cnd
de fleste blandt d«m nogensinde enffc at ha»c.

Thi

injinge agwardige Menncffe« og FadrelandSvenner so>binde sig sierne med et S-Isiab, n-ar d- k»»»e h-ab-,

red e» lid-n Pengesum at »nderstkil- et a,m«»nynigt
9j-meidS Udforelft.

Men Le vttdk, om ej af mitte
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Grunde, saa dog af Mangel paa Tid,

nægte at tik

træde, naar man vilde fordre nicer end det forlangte

Slags Undersrettelse af dem.
desto beredvilligere/

Til denne ere de altid

jo mere dercö Iver og Duelighed,

som arbejde for Selstabets Ojemeed, giver dem Grund
til ar haabe , at virkelige» noget meget Velgjorende og

Stort vil blive udsort.

Planens

samlinger,

Forfatter

taler

ikke om

(generalfor

til hvilke Sclstabetö samtlige Medlemmer

siulde indbydes;

ikke desmiudre troer han,

at disse,

hensigtsmamgen indrettede, kunne b-drage til at vedligehølve Iveren for del fælles Ojcmeed,

og maatte

altsaa om nmeligt, have Sled.
Den Mening, at Selstabets Medlemmer, ved at
vælge det vordende Collegium,

paa nogen Maade

maatte ledes i deres Valg, har jeg ikke hort dadle af
Nogen, men billiget og antaget af Mange; den behs-

ver derfor her ingen Retfardiggjorelse.
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Dverbevnft om, at mange ædle Menu ester i Tydsthrnd interessere sig for det store og fljonne Ojemecd,
srm Selflabet for Haandværestandens Foradling i Dan

mark vil gjsre til Gjenstand for sine Vesirerbelser, haljeg besluttet for Fremtiden enten at fvrarprnlte en tydsk

Kversættelft af de Forhandlinger,

som i Felge

Planen kan ventes trykte, eller og Tid efter anden at
give en kortere

Efterretning om Selskabets Fremgang

og dets Bestræbelsers Held.

Dette sidste kande sinde

Sted i det nye periodiske Skrivt,
Stykke,

i det seneste

under Titel: Blätter,

Erzrehungsinsiitut

hvoraf det

til Michaelis,

försre

stal udkomme

herausgegeben aus dem

Disse

bey Kopenhagen,

Blade kan man ansee som en Fortsættelse as mine Bey-

trage zur Veredlung der Menschheit;
ingen Udarbejdelser af Andre

optages deri,

Lun at
undtagen

naar Særenu t nzit Institut en stede paa denne Maade

at underholde sig med Publikum over pædagogisse Gjem
stande.

Skulde denne foreløbige Annmldelsekomme

saadanne Llrsere af mine Beytrage for Vje,

sam flere

Gange have opfordret mig til at fortsatte dem:

faa
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tjene den dem til Bevüs paa, at det ej mangler mig
paa Beredvillighed til at opfylde deres Ouste.
Fwntidcn,

For

haaber jeg ogsaa at vL're mindre eud hid

indtil hindret af udvortes Omstændigheder fra at med

dele et Publikum, som har Receptivitet for frimodigen
fremsatte Sandheder,

Gjenstande,

ma'ngeflags vigtige og værdige

isirr angaaende praktist Opdragelse — og

det ikke saamegct i Almindelighed,

med specielt Hensyn paa mit Institut.

som meget mere

I

