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tejine Damer og Herrer.
p
De har hørt om Sorø Kloster, den ældste

8

og hidtil længste Del af denne berømte Stif
telses Historie, og jeg skal nu have den Ære i korte
Træk at opridse for Dem Skolens og Akademiernes
Historie. Det sker i denne Sal, i hvilken Kongebille
derne paa Væggene markerer de vigtigste Afsnit. Det
er nemlig ejendommeligt for Sorø Institutionen i dens
senere Historie, at den har haft svært ved at falde
til Ro i den engang givne Form. Medens den om
trent samtidige Herlufsholm Skole har bevaret Kon
tinuiteten fra Stiftelsen til vore Dage, falder Sorø
Stiftelsen i forskellige Afsnit. Hertil kan i hvert Fald
anføres 2 Grunde, dels at Sorø Stiftelsen har været
saa meget rigere, at der har været Grundlag for at
fatte videregaaende Planer, dels at medens Herlufs
holm var en privat Mands Stiftelse, var Sorø en kgl.
Stiftelse, som senere Konger eller Regeringer har følt
*) Afsnittene om Fr. l l ’s Skole og Chr. IV ’s Akadem i følger
nøje Dr. Mackeprangs Frem stilling i Værket „Sorø“ , 1924.
10*
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sig mere berettigede til at ændre end en privat In
stitution.
Første Afsnit knytter sig til Kong JFj^yxÜ£__irs
Navn, og det er ham, som vi med Rette anser for
Skolens Stifter.
Dette vil ikke sige, at der ikke har været Skole
her før hans Tid, for det har der. I den katolske
Tid øvedes der Skolevirksomhed, og vi ved, at den
berømte Søhelt Otte Rud var Elev af Munkene i Soer;
og efter Reformationens Indførelse holdtes her stadig
Skole, og i det ældste bevarede Regnskab, som er
fra 1562, findes der Udbetalinger til Skolemesteren,
6 Degne o: Elever i ældste Klasse og til 22 Peblinge.
I Aaret 1580 blev Klosteret og alt dets Gods ind
draget under Kronen, og 1585 udsteder Kong Frederik
II en Fundats, der ordner den allerede eksisterende
Skoles Forhold og fastsætter dens Elevantal til 28,
hvad der svarer til de i 1562 omtalte 6 Degne og 22
Peblinge, og de skal undervises af en Skolemester
og en Hører.
Samtidig undervistes og opdroges Kongens 7-aarige
Søn Christian, den senere Kong Christian IV, og hans
Broder, den 6-aarige Ulrik, en kort Tid her sammen
med nogle adelige Drenge.
Det betydningsfulde og grundlæggende, der nu
sker, er det, at Kongen d.
^ g ^ 5 8 6 udsteder en
ny Fundats, hvorved han oprettede, hvad han kaldte
en „besynderlig og bedre Skole“ i Sorø, og til denne
Skole skænkede han „vort og Kronens Kloster Sorø
med al sin Ejendom og Tilliggelse, Fiskeri, Skove
og anden Herlighed“ .
Der udarbejdedes en meget indgaaende „Skik og
Ordning“ for Skolen, som blev dens Grundlov lige
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til Ophævelsen 1737. Det fastsættes, at der i denne
kongelige, frie SkrU*, som den kaldes, skal under
holdes og optugtes 3p adelige-og sn horgerlige unge
Personer, for at de „udi Guds Ord og den christelige
Religions saa vel som udi politiske Bestillinger at
bruge kunde være tjenlige“ . Det første Aar skulde
være et Prøveaar, og ingen maatte blive mere end
6 Aar i Skolen. Skolegang og Ophold var frit, og
Skolen sørgede for fri Beklædning for de ikk&adelfge
Børn, der havde ubemidlede Forældre.
Til at bestyre Stiftelsens hele Økonomi indsattes
en Forstander, der nærmest var stillet som en kgl.
Lensmand, medens Skolen lededes afen „Skolemester“ ,
hvis Titel senere ændredes til det latinske „Rektor“ ,
der som Hjælpere havde 2, senere 3, Locater eller
Hørere. Skolemesteren havde Straffemyndigheden,
men det blev forbudf at bruge Ferie og at „sla nogen
under Øren, hvoraf nogen kunde fange Skade paa
Hørelsen eller i andre Maader komme i Ulykke; men
hvem sig forser, han skal skarpeligen straffes med
Ris, som sig bør“ .
Aarlig holdtes i August en Eksamen af Bispen og
en af de fornemste Professorer ved Universitetet.
Det er af Interesse at forfølge vore gamle Kam
merater i denne den ældste Skole i deres daglige Liv,
men jeg maa holde mig til de store Træk: Til at
begynde med laa Eleverne i Kamre, spredt omkring
i Bygningen, men det varede kun en Snes Aar, saa
gik man over til Sovesale ved Siden af Skolemesterens
og Hørernes Kamre, og der laa altid to i hver Seng.
Men de fik ikke Lov at ligge og drive i Fjerene; nej,
Kl. 4 blev de jaget op af Halmen om Sommeren og
Kl. 5 om Vinteren. Derefter Vask i et stort fælles
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Kar; hver Klasse fik eet Haandklæde om Ugen. Til
at to og klippe Hovederne var der ansat en særlig
Badskærer. Derefter holdtes Morgenandagt.
løvrigt er Dagsordenen følgende:
Kl. 6—7 Skole.
Kl. 7 Kirkegang. Derefter Davre: Øllebrød og
Smørrebrød.
Kl. 8— 10 Skole.
Kl. 10 Middag, afsluttet med Øvelser i Grammatik
og Disputering.
Kl. 11 — 12 Fritime med Boldspil og anden tugtig Leg.
Kl. 12— 1 Musik og Sang.
Kl. 1—2 Skole.
Kl. 2—3 Kirkegang.
Kl. 3—5 Skole.
$
Kl. 5 Aftensmad med samme Andagts- og Disputereøvelser som om Middagen.
Kl. 6—7 Legetime.
Kl. 7—9 Lektielæsning, en Tid afbrudt af Kirke
gang Kl. 8, som man dog opgav, da Drengene var
saa tilbøjelige til at lave Spilopper.
Kl. 9 kom alle i Seng, alt blev lukket, og Nøglerne
afleverede til Forstanderen.
Saadan gik de 4 Dage om Ugen. Onsdag og
Lørdag var der en Del Fritimer, som skulde anvendes
til Stilskrivning, og om Søndagen gik hele Formid
dagen med Gudstjeneste og Andagtsøvelser.
De ser, at man ikke laa paa den lade Side, men
Dagen blev godt udnyttet, og Ferier kendtes ikke i
de Tider. Forplejningen var god og solid efter Tidens
Skik, og der serveredes 4 Retter Mad baade til Mid-
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dagen Kl. 10 og til Aftensmaden Kl. 5. Saltmaden
spillede naturligvis en stor Rolle, og den gjorde tør
stig. Der beregnedes 1 Pot Øl til hver ved hvert
Maaltid.
Denne „besynderlige og bedre Skole“ nød stor
Anseelse og var i stadig Fremgang til Aar 1623, i
hvilke 37 Aar der i den undervistes 195 adelige og
501 ikke-adelige Elever. Det var dog ikke meget
over Halvdelen af Eleverne, som opholdt sig i Skolen
saa længe som i Fundatsen bestemt, og som derfra
kunde overgaa til Universitetet. Men selv af dem,
der var i Stand dertil, var der mange, der ikke gjorde
det, og det gælder særlig de unge Adelsmænd. Uni
versitetet var jo særlig en Præsteskole, og de unge
Adelsmænd kunde ikke dér erhverve de Færdigheder
og Kundskaber, som deres Stand og deres senere
Virksomhed i Statåjenesten krævede af dem, og
derfor drog de efter endt Skoletid paa Udenlandsrejse,
ja, mange afkortede Skolegangen herhjemme og rejste
ud med en Hovmester. Rejserne begyndte i 14— 16
Aars Alderen og strakte sig i Reglen over 6, men
ikke sjældent over mange flere Aar. Det var ikke blot
unge danske Adelsmænd, der saadan drog paa Uden
landsrejse, men det samme Træk findes i andre
Lande. Da Rejserne var meget kostbare og Udbyttet
ofte var af tvivlsom Værdi, var man — særlig i
Tyskland — begyndt at oprette Akademier for de
unge Adelsmands Uddannelse. Tanken om et saadant
Ridderakademi kom ogsaa frem herhjemme og blev
efter Christian IV’s Ønske drøftet i Rigsraadet, der
fremsatte Forslag om Oprettelsen af et saadant i Sorø.
Planen blev godkendt af Kongen, som med over
ordentlig stor Iver arbejdede for dens Virkeliggørelse.
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Som hans særlige Raadgiver skal nævnes Holger
Rosenkrans den Lærde og Kansleren Chr. Friis til
Kragerup.
Fundatsen for den nye Stiftelse. det adelige, rid
derlige Akademi i Sorø, udstedtes d. 30, Novbr. 1623.
Til at underholde dette Akademi henlagdes Maribo
og Børglum Klostres Gods og det eventuelle Overskud
af Sorø Skoles Gods. Det blev forbudt Adelsmændene
at sende deres Børn udenlands for at studere før
deres fyldte 19. Aar, og det blev meddelt dem, at
Kongen gerne saa, at de sendte deres Sønner til
Akademiet. Til at styre Akademiet og Skolen i For
ening indsattes en Forstander, der udnævntes af
Kongen efter Rigsraadets Indstilling. Til Lærere for
Akademisterne ansattes foruden Skolens Rektor 6 Pro
fessorer og 9 Exercitiemestre.
Karakteristisk med
Hensyn til den Vægt, man lagde paa de specielt
adelige Interesser, er det, at Berideren og Fægte
mesteren lønnedes med 800 Rdlr., medens Gennem
snitslønnen for Professorerne var 400 Rdlr.
Den normale Alder for Ophold ved Akademiet var
16— 18 Aars Alderen.
Medens Skolens Elever stadig alle var Gratister,
betalte Akademisterne 150 el. 200 Rdlr. om Aaret,
men en Del af dem fritoges dog for Betalingen.
Det var en storstilet og ypperlig Stiftelse, Kong Chri
stian skabte til den danske adelige Ungdoms Uddan
nelse heri det gamle Klosters Bygninger, og han gjorde,
hvad han kunde, for at den kunde trives. Han ud
styrede Akademiet med alt, hvad der kunde fremme
dets Virksomhed, deriblandt ogsaa et eget Bogtrykkeri,
da han mente, at „lige saa lidt som Soldaten til en
hæderfuld Kamp kan undvære de fornødne Vaaben,
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og det blev saaledes en lang Tid, en ung Adelsmand
kunde tilbringe i Sorø. Rekorden indehaves af Corfits
Ulfeldts Broder Mogens Ulfeldt, der kom i Skolen 7
Aar gammel og tilbragte 12 Aar i den, hvorpaa han
efter 6 Ugers Ferie gik over i Akademiet, hvor han
var i 2 Aar — ialt en Soranertid paa 14 Aar. —
9— 10 Aar var ingen Sjældenhed.
Men Herligheden varede kun kort. Antallet af
Akademister sank efter en 20—30 Aar betydeligt, og
værre endnu var det, at en stor Mængde af de adelige
Forældre var meget slette Betalere, hvem end ikke
Henvendelser fra Kongen og Trusler om Rettergang
kunde presse de Kontingenter ud af, som de var
skyldige. Samtidig voksede Folkeholdet og Driftsud
gifterne, særlig naar der var mange fyrstelige Akade
mister, som skulde leve standsmæssigt. Akademiet
skulde jo leve af Maribo Klosters Gods, men dettes
Indtægter svigtede snart, idet det sank fra 9 à 10,000
Rdlr. til 4000, medens Professor- og Lærerlønningerne
alene udgjorde 6600 Rdlr. Skolens Overskud var ikke
i Stand til at dække saa store Underskud, selv om
den stadig, taget alene for sig, var solvent, og Resul
tatet blev, at Akademiets Gæld voksede. Forholdene
var saa elendige, at Professorerne i adskillige Aar
kun fik en Brøkdel som Vr, el. */«. ja et enkelt Aar
kun Vio
deres Løn udbetalt, og de klagede, som
rimeligt er, jammerligt baade paa Dansk og Latin,
paa Prosa og paa Vers. Under Svenskekrigen indtraadte
yderligere en almindelig Forarmelse, og Bønderne
kunde ikke betale deres Afgifter. Nedgangen fortsattes
baade med Hensyn til Indtægterne og Søgningen af
Akademister, og det hjalp ikke, at der blev nedsat
Kommissioner til at bringe Stiftelsen paa Fode. I den
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saa kunde ej heller Professorerne til deres litterære
Virksomhed undvære et saadant Trykværk“ — , og
han sendte sine to Sønner, Frederik (III) og Ulrik
hertil som Elever, og saa længe Kongen var i Live,
besøgtes det ogsaa af unge af næsten alle danske
Adelsslægter og af en Del udenlandske adelige og
fyrstelige Personer. Det berettes, at den svenske
Konge Carl X Gustav som Kronprins har studeret
ved Akademiet, men en kritisk Undersøgelse af dette
Spørgsmaal viser, at det hele indskrænker sig til, at
han paa sin Udenlandsrejse har aflagt et Eftermid
dagsbesøg i Sorø og spist til Aften hos Forstanderen.
Men Akademiet besøgtes i de første 30 Aar af
dets Liv af c. 300 unge danske Adelsmænd, særlig af
de fornemmere Slægter, og næsten alle de Adelsmænd,
som fra Christian IV’s sidste Dage og en Aarrække
frem i Tiden fik Betydning i vort Lands Historie, har
været Akademister i Sorø. Blandt de berømteste kan
nævnes Hannibal Sehested og Niels Juel. Desuden
besøgtes Akademiet af talrige fremmede, især Tyskere.
Af Kongens egne Sønner gik 6 paa Akademiet, og
desuden flere Medlemmer af Kongehusets Sidelinier.
I Akademiets Fundats hedder det, at det er stiftet
ved Siden af den kongelige Skole i Sorø, „hvis Fundation Vi i alle Maade vil have uforkrænkt“ .
Men det kunde naturligvis ikke være andet, end
at al denne Herlighed maatte fordunkle og nedtrykke
Skolen. Særlig skæbnesvangert blev det, at der indtraadte en Spaltning mellem dens adelige og borger
lige Elever, idet de adelige holdtes for sig og for en
Del sammen med de adelige Akademister, medens de
borgerlige var et ringere Sæt. For de adelige blev
Skolen i stor Udstrækning en Forskole for Akademiet,
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sidste kgl. Kommission stilledes der Forslag om at
overflytte Akademiet til København. Dette blev dog
ikke gennemført. Derimod blev man klar over, at
Akademiet var haabløst, og at Skolen led saa meget
baade økonomisk og paa anden Maade ved Forbin
delsen med det, at den i Stedet for 60 Personer efter
Fundatsen ikke havde en Tredjedel, mederis den, hvis
den kunde nyde sine egne Midler, formentlig kunde
opfylde sit Formaal. Kongen befalede da £ April
1665, at Skolen skulde separeres fra..Akademiet, og~
at man for dens ”Vedkommende helt skulde vende til
bage til Fundatsen af 1586. Dette skete, og Akademiet
hørte dermed faktisk op at eksistere, idet d. 20. U k ”
td6er~T665"dé'to sidste' Akadémister, Brødrene Claus
og Niels Krabbe, forlod Sorø.
Tilbage af hele den stolte Bygning var der kun
nogle gamle Lærere og Professorer, som sad paa
Ventepenge eller Pension.
Saa stod der da tilbage, at man skulde genrejse
Frederik II’s gamle Skole; men heller ikke det lykkedes.
Uagtet Skolen ejede Qods paa 3200 Tdr. Hartkorn,
indgik dets Afgifter saa sparsomt, at Elevantallet
maatte nedsættes til 24, der skulde undervises af en
Rektor og to Hørere, og for at spare Penge nedlagde
man for en Tid Husholdningen og tingede Eleverne
i Kost i Byen. Det hjalp dog ikke; Skolen kunde ikke
genvinde sit gamle Ry, og Godset forarmedes mere
og mere.
Skolen selv synes dog i en Periode at have været
vel anskrevet i den offentlige Mening, da der stadig
var et stort Antal, som havde kgl. Ventebrev paa
Plads, efterhaanden som saadan blev ledig. Rent
galt blev det under den store nordiske Krig (1709—20)
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da Skatter og Afgifter foruden Misvækst og Kvæg
pest igen trak Bønderne ned i den dybeste Fattig
dom.
Da Krigen var forbi, kom Bønder og Gods paa
Fode igen; men nu var Skolen kommen i Vanry.
Grunden hertil kunde man ikke rigtig enes om. Rek
toren mente, at det kom af den slette Bespisning,
medens Spisemesteren hævdede, at det kom af Rek
tors Haardhed, hvorpaa der gives nogle Eksempler.
Saaledes lod han Fastelavns Mandag to Drenge
„nøgen udklæde“ i Borgestuen og af hver Discipel
give 3 Slag. Da han ikke syntes, at de slog haardt
nok, hudflettede han selv den ene og lod ham der
efter, skønt det var meget koldt, nøgen overvære den
andens Afstraffelse. Til sidst maatte begge Synderne
to Gange læse det Vers: „M in Ungdoms Brøst og
Ufornuft“ .
En Elev, som Rektoren havde slaaet blaa og blo
dig, løb hjem til sine Forældre og kom ikke igen.
En Kendsgerning er det, at Skolen i ingen Hen
seende overgik de almindelige Latinskoler, og Ele
verne maatte ligesom andre Steder opvarte i Kirken
ved Begravelser og Bryllupper, o: synge; Uddannel
sen førte kun til, at man kunde studere til Præst eller
blive Degn. Der var saaledes et sørgeligt Misforhold
mellem Skolens oprindelig saa rige Midler, og hvad
der kom ud af det, og da i 1735_en af Skolens gamle
Elever, Wilhelm August von Ostan. blev Forstander,
fremkom han med Reformforslag, som fik vidtgaaende
Betydning. Det gjaldt foreløbig om at faa den gamle
Skole afviklet, hvorfor der ikke blev optaget ny Ele
ver, og St. Hansdag 1737 dimitteredes 10 som Stu
denter, deraf 2 med Udmærkelse, og de tilbagevæ-
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rende 6 Elever overførtes til andre Skoler eller
sendtes hjem med et Aars Kostpenge.
Hermed endte f ^ ^ b i g Frederik U's besyqdeilige og
bedre Skole efter et Liv af godt 150 Aars Varighed;
de første 37 Aar var lykkelige, og alt gik paa bedste
Maade; derefter kom 42 Aars svækkende Forbindelse

med Akademiet, der kun fortsattes af 72 Aars Kamp
mod Døden.
Der blev nu brugt 10 Aar til at opspare Stiftel
sens Indkomster og til at overveje, hvad man vilde
indrette.
Det gamle Klosters Bygninger blev nedrevet med
Undtagelse af Kirken og den Buegang, som omgav
Klostergaarden, og der opførtes efter Tegning af
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Thura en ny og pragtfuld Bygning i fransk Renais
sancestil til at huse det ny adelige, ridderlige Aka
demi. som Kong Christian VI besluttede at op
rette, og som hans Efterfølger, Frederik V, fuldførte
og højtidelig indviede i Aaret 1747. Det var til dette
Akademi, at Holbey* testamemerede sine Godser,
Tersløse og Brorupgaard, sin Formue og sit Biblio
tek, og han opnaaede til Gengæld, at Godset op
højedes til et Baroni. Værdien af Holbergs Gave er
1300 Tdr. Hartkorn eller saa meget som c. 1/5 af
Akademiets Formue. Formaalet med dette nye Aka
demi var i det væsentlige det samme som tidligere,
nemlig at overflødiggøre de unge adeliges Udenlands
rejser ved at give dem en Uddannelse, der passede
for deres Stand og gjorde dem skikkede for Stats
tjenesten, hvad der jo stemte godt med Holbergs Syn
paa Opdragelsen. Han har ikke blot muliggjort Aka
demiets Oprettelse med sin Gave og taget virksom
Del i Planens Udformning, men man kan med Rette
hævde, at det var Holbergs Aand, som raadede her
under dette Akademis kortvarige og straalende Blom
string, da det ved Mænd som Jens Schjelderup Sneedorf, Kraft, Schytte o. fl. bidrog saa meget til at
føre moderne europæiske Tanker ind i Landet og til
at forme det nyere danske Skriftsprog, ja i det hele
blev Midtpunktet for et virkelig dansk aandeligt Liv.
Som Elever kan nævnes Joh. Biilow og Brødrene Reventlow, der er kendt fra Bondereformerne. Der gik imidler
tid ikke mere end 25 Aar, før Akademiet begyndte at
gaa tilbage. De senere ansatte Professorer kunde ikke
maale sig med de første, man havde ingen Tillid til de
Eksaminer, der afholdtes her, og Antallet af de studerende
tog stærkt af. Det hjalp ikke, at man aabnede Por-
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tene for borgerlige Studenter; Søgningen blev stadig
mindre, og i 1793 rejste de sidste Studenter, og der
kom ikke nye igen, — og endelig brændte A kade
miet en Juninat i 1813. Kun Kirken og de to*Pavifloner, Ingemanns og Molbechs Hus, blev staaende;
ellers brændte alt: Thuras Bygning, det værdifulde
Bibliotek, Arkiver fra Klosterets Tid og Malerier.
Under denne Nedgang og Ulykke arbejdedes der
paa Grundlaget for den nuværende Skole.
Den bekendte Poul Christian Stemann var 1801
blevet Amtmand og Bestyrer af borø Akademis Gods.
Han overtog det i en daarlig og forgældet Forfat
ning, med 200000 Rdl. Gæld, men ved sin store Klog
skab og Dygtighed fik han det bragt saaledes- paa
"Fodßr-at han, da han 1827 forlod Sorø for at blive
Statsminister, afleverede Godset gældfrit, forøget med
Gaardene Mørup og Nordruplund foruden en Formue
paa 600000 Rdl., ja, og saa tillige en ny Bygning,
den hvori De befinder Dem.
1 1822 havde Kong Frederik VI nemlig igen aabnet Skolen som en almindelig lærd Skole, der var
Kostskole, og til den optørie man aerf nuværende
Skolebygning efter Tegning af Peder Malling. Den
blev færdig 1826 og indviedes 1827. Endnu kunde
man dog ikke opgive Akademitankerne, og man knyt-,
tede derfor til Skolen en saakaldt Akademisk Indret
ning, hvis Opgave i det væsentlige var aL undervise
Skolens Studenter til dpp tunsnfiske Eksamen.
Der ansattes en Direktør og 8, senere 10, Lek
torer, der dels skulde holde Forelæsninger for Stu
denterne, dels undervise i Skolen, og desuden nogle
Adjunkter til at undervise i Skolen og holde Inspek-
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tion over Alumnerne. Dertil kom Lærere i Gymna
stik, Tegning og Musik.
Denne akademiske Læreanstalts største Betydning
blev det, at en Række fremragende Mænd, som knyt
tedes til den, fik Embede og tilstrækkeligt Otium til
at gøre en betydningsfuld Gerning i dansk Aandsliv,
og vi faar for anden Gang en Række straalende

Sorø Akadem i.

Navne knyttede til Sorø: Først og fremmest Inge
mann og Hauch, men dernæst Mænd som Peder
Hjort, Bredsdorff, Historikeren Estrup, Chr. Wilster,
Wegener, Japetus Steenstrup o. fl. I sig selv fik
denne Studenterundervisning her i Sorø kun ringe
Betydning, og det var kun et meget ringe Antal Stu
denter, som den kom til gode. Desuden viste For
bindelsen af Akademi og Skole sig igen uheldig,
hvorfor man i Begyndelsen af Fyrrerne skilte dem
ad, saa Skolen, som trivedes godt, blev selvstændig.
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Samtidig begyndte der en Drøftelse af Spørgsmaalet,
om den akademiske Indretning simpelthen skulde op
hæves eller erstattes af noget andet og bedre.
Grundtvig havde jo allerede i 1838 udsendt sit
Skrift om „Skolen for Livet og Akademiet i Soer“ ,
hvori han fremsatte den Tanke foruden Skolen at
oprette en folkelig Højskole her, en Tanke, som i
ikke ringe Grad havde Tilslutning fra hans Ven Inge
mann, og det er Dem bekendt, at det lykkedes ham
at vække Kong Christian V III’s og ikke mindst Dronnin
gens levende Interesse herfor, medens Planen mødte
stærk Modstand hos Direktionen for Universitetet og
de lærde Skoler og hos Mænd som H. C. Ørsted og
A. S. Ørsted. Talrige Forhandlinger endte med, at
Kongen den 31. December 1847 udsendte en Resolu
tion om Oprettelsen af Sorø Akademis Realhøjskole.
Men i 1848 blev Kongen syg og døde, og Monrad
og Madvig, som var Ministre i den nærmeste Tid
derefter, var bestemte Modstandere af Planen, hvor
for A k a H p m ip t h lp y n p rila g t i 1849,
Som bekendt virkeliggjordes Tanken om Folke
højskoler paa anden og, tror jeg, mere frugtbringende
Maade, og jeg nærer ingen Tvivl om, at det har
været en Lykke for Frederik I l’s gamle Skole
at faa Lov at leve i Fred som en om ikke „besynder
lig “ saa dog formentlig bedre Skole. Den kan i
hvert Fald glæde sig ved god Tilgang, et godt Navn
og sine gamle Elevers Hengivenhed. Den har nu
omtrent 350 Elever, af hvilke 150 bor paa Skolen,
og den dimitterede i Aar 41 Studenter og 16 Realister.
Som det fremgaar af denne Oversigt, har det sta
dig vist sig at være et Fejlgreb her i Sorø at ville
li
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skabe enten en Skole for en særlig Klasse af Folket
eller noget i Retning af et Universitet.
Men Grundtanken i Frederik H’s Skoleplan
har staaet sin Prøve og er det, man er vendt tilbage
til, ændret efter Tidens Forhold.
Skolen er nu en Folkets Skole, hvor Drenge fra
alle Samfundslag og fra alle Egne af Landet foruden
en Del Sønner af Danske i Udlandet for en Betaling,
der retter sig efter Forældrenes Kaar, kan leve og
oplæres sammen og lære at forstaa og respektere
hverandre uden Hensyn til andet end, hvad de selv
præsterer, og hvordan de optræder i Samlivet, — en
god Skole for Livet.

