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Om Religions4Jmlei'viismiig som et Skolefag.

V ed Ordningen af denne Skoles Forhold toge d’Hrr. Besty
rere den Bestemmelse at henlægge „Ledelsen af Religions- 
Underviisningen“, som et særligt Anliggende, under en af 
Stadens Præster, da de hos en saadan Mand kunde forud
sætte god Villie for denne Sag og Lyst til at paatage sig 
det Ansvar, som fulgte dermed. Det var Bestyrernes Tanke, 
at lade Religions-Underviisningen, indenfor Skolens Virk
somhed og mellem dens ovrige Fag, indtage en Stilling, der 
kunde svare til denne Læregjenstands særegne Væsen og 
Betydning, og de meente saaledes samvittighedsfuldest at liave 
draget Omsorg for denne Sag.

De henvendte sig i denne Anledning til mig med An
modning om at overtage dette Hverv-, Der blev givet mig 
fri Raadighed til at handle efter eget Skjön, dog indenfor 
de Grændser, som Skolens Tarv maatte kræve. — Hertil 
erklærede jeg mig villig, haabende ikke at skulle skuffe den 
mig beviste Tillid; paa Lyst og god Villie mangler det 
ikke; uden Erfaring i disse Sager, som jeg oftere har gjort 
til Gjenstand for Overveielse, troer jeg mig ikke heller at 
være; hvorvidt jeg saa forøvrigt vil være Sagen voxen og 
formaae at virke Noget, overlader jeg Andre i Tidens 
Lob at afgjöre.
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Skolens Virksomhed i sin nuværende Udvidelse er 
endnu kun i sin Begyndelse; følgelig er ogsaa min Stilling 
deri kun begyndende. Hvad der efterhaanden vil kunne 
udvikle sig, fornemmelig i Retning af personlig Paavirkning 
paa Eleverne, lader sig endnu ikke bestemme eller angive. 
Til en stadig, egenlig Lærervirksomhed har jeg ikke havt 
Ledighed; heller ikke er dette Grundtanken i mit Forhold, 
der nærmest maa kunne betegnes at være den ansvars
havende Tilsynsmand over Religions-Underviisningen. Hoved- 
sageligen har Virksomheden fra min Side indskrænket sig 
til at sorge for Underviisningens Anlæg efter de Anskuelser, 
jeg nærer i denne Henseende, til Valg af Lærer og Be
stemmelse af Lærebøger samt disses Brug. Saadant er natur- 
ligen ogsaa det Første, som maa gjöres. Er der nemlig 
vedReligions-Underviisningen mere end ved nogen anden det, 
som ligger udenfor al Anordning, som ingen Bestemmelse 
kan udvirke, ingen Lov frembringe, saa er der dog ogsaa 
her det, som kan og maa falde ind under Bestemmelser, 
for at kunne passe med en Skoles hele lovbundne Orden. 
Er der nogen Læregjenstand, hvori der tilvisse maa lades Rum 
for en fri, personlig Virken af Læreren, saa er det ved Op
læreisen i Christendoms Kundskab. „Besørgelsen“, Maaden, 
hvorpaa der virkes indenfor de givne Bestemmelser, har
en overveiende Betydning. Det Levende og Leveiulegjorende 
lader sig ikke ordne; saadant afhænger af Lærerens Gaver 
og det Greb, han har paa at undervise. Derimod kan det 
høre med under Ordningen, naar der sørges for. at der ikke 
frembydes store eller uovervindelige Hindringer i denne 
Retning.

Vanskeligheden ved at gjøre „Christendom“ til et Sko
lefag er mig ingenlunde fremmed eller skjult; men ligesom 
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jeg troer det muligt, at der kan gives en Virksomhed i 
denne Sag, som ikke skal agtes forgjæves og som vil kunne 
have Betydning for det følgende Liv, — saaledes mener 
jeg, at Skolen bør og maa, efter de bestaaende Forhold og 
under den nærværende Livets Udvikling, tilbyde sine Elever 
den forberedende Veiledning i deres Sjæls Anliggende, som 
er og kan være en Religions-Underviisnings Maal.

Det har nemlig været fremdraget som et Spørgsmaal, 
hvorvidt Oplærelse i Christendom burde eller kunde være 
Gjenstand for Skolens Virksomhed — og altsaa høre med 
til dens Fag eller Discipliner. Tvende modsatte Anskuelser 
kunne her mødes i at betvivle Hensigtsmæssigheden af det 
nu Bestaaende i denne Henseende, og i at tilstræbe en Op
løsning af Forholdet, eller dog en Grund-Forandring deri.

Fra den ene Side gjör en Betragtning sig gjældende, 
som skulde det være „en fri Sag“, om Nogen vilde være 
Christen eller ikke; ingen Tvang maa tinde Sted, ingen 
udvortes Magt paatrænge et Barn Noget, det siden maaskee 
kunde ønske at være fri for, naar det fik „bedre Forstand“, 
ingen forud givet Mening maa indvirke paa den senere 
Afgjörelse. — Eller det burde, efter en saadan Anskuelse, 
idetmindste være en fri Sag for et Barns Forældre, om de 
vilde have dette oplært i den „christelige Børnelærdom“.

Sligt kan fremføres af dem, for hvem højere aandelige 
Interesser i det Hele ere fremmede — og af hvem ogsaa 
det, der hører Guds Rige til, igrunden agtes for en lidet 
„nyttig“ Sag; — Tiden, synes dem, kunde bedre anvendes 
til andre, mere „praktiske“ Ting, til Udvidelse f. Ex. af 
Underviisningen i Sprog, Naturvidenskaber o. s. v. Højst 
maatte der i Skolen meddeles de almindelige religiøse og 
moralske Begreber. Skulde det være for Meget sagt, at 



6

der gjennem saadanne Yttringer stedse udtaler sig et 
mod det Christeiige ligegyldigt Sind, saa er det idet- 
mindste den ugunstige og uvenlige Stemning mod „Kirken“, 
eller vel nærmere „Folkekirken“ i sin nuværende Stilling og 
Forhold, som oftere kommer til Udtalelse, og som nødigt 
vil vide Börnene oplærte til at blive Medlemmer af det
Kirkesamfunds Liv, til hvilket der ikke næres nogen Tillid 
og Kjærlighed. —

Men ogsaafra en ganske anden og modsatSide fremhæves 
det Mislige i at gjöre Oplærelse i Christendoms Kundskab 
til en Skolesag og et Skolefag. En Anskuelse, grundet i 
en varm Følelse og en levendeSands for de aandelige Ting, 
kan finde det stridende mod Christendommens frie, aandelige 
Væsen, at de Unges Oplærelse deri böies ind under det 
Planmæssige og Lovbundne, som en Skoles Orden kræver, 
f. Ex. Brug af de almindelige Lærebøger, Hensyn til Classe- 
Inddeling o. m. A. Fuld Frigjörelse fra alle de Hensyn, 
som ellers maae tages ved et Lærefag, er Betingelsen, hvor
under denne Gjerning alene skulde kunne faae Betydning 
og Sandhed; „Lærefrihed“ ogsaa i Skoleforholdet. — Herhen 
hører derfor ogsaa Spörgsmaalet om „Udenadlæsningens“, 
Lectielærens Forkastelighed, idet overhovedet et Maal til
stræbes, hvor alle virkelige eller formentlige Hindringer for 
Livs - Strömning, Livs - Vækkelse og Livs-Næring, ere 
fjernede.

Det skal villigt anerkjendes og indrommes, som oven
for allerede blev antydet, at Religions-Underviisningen (for 
at bruge det gængse Udtryk for den hele Sag) ■- taber sin 
Kraft, hvor der ikke er Liv, Friskhed og sand, aandelig 
Frihed; den ikke blot forfeiles, men vil synke ned under 
andre Fag i Betydning, hvor den anlægges og besörges uden 



Syn og Sands for Christendommens Aandelighed, den chri- 
stelige Viisdoms Forskjel fra anden menneskelig Intelligents, 
det ch ristelige Aands-Liv som et Rige, der ikke er af denne 
Verden, men som har sin egen Historie, sit eget Sprog, 
saa at sige en eiendommelig „Naturvidenskab“, egne Rets
forhold og derfor en egen Retskyndighed o. s. v., o. s. v. 
Udgaaer der intet Vækkende og Levendegjörende fra Læ
rerens Person, og lades der intet Rum for en anden og 
friere Omgang med Underviisnings Gjenstandene, end blot 
at „overhøre“ — raisonnere over det Læste og Lærte —, 
maa Underviisningen ansees for mislykket; om den just ikke 
gjör ubodelig Skade — (Meget kan i dette Forhold gaae godt, 
om ogsaa vi Mennesker bære os daarligt ad) — kan den dog 
hæmme Livets Fremvæxt i Sjælen; og om den just ikke 
kvæler Livet — thi det af „Livet“ (det sande Liv), der kan røre 
sig i et Barns Indre, kvæles ikke paa denne Maade — saa 
kan dette dog lide derunder; idetmindste fremmes det ikke. 
Desværre besörges ofte Gjerningen saa tørt, at denne kun 
har lidet tilfælles med det „at vande“, hvad der indplantes.

Altsaa Aand og derfor Frihed i Religions Underviis
ningen; men ikke den Frihed, som kun er en Frasigelse 
fra Lov og Orden, eller Frigjørelse fra ethvert Baand; og 
ikke den Aand, der sætter sig udover ethvert Hensyn uden 
det, som enhver enkelt Lærer maatte finde for godt at tage 
efter egen Lyst. Det bliver dog et nyt Baand, en ny Trang, 
og neppe mindst hindrende, naar Alt skal lægges i Personens 
Magt. Tilsidst opnaaes neppe Mere derved end at faae 
lige saa mange „Lærebøger“ som Lærere, og som tilmed ville 
blive maaskee endog de vanskeligste for Eleverne at sætte 
sig ret ind i med tilbørlig Frihed. Man vil staae Fare 
for at faae Elever, som kunne blive troe Afstøbninger,
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mere eller mindre gode Copier af deres Lærers Ejendomme
ligheder, (og jo besynderligere disse ere, des snarere vil det 
skee) for Selvstændighedens Udvikling derimod vil der kun 
tilsyneladende gives Ledighed; thi det primitive Liv staaer i 
Fare ligeoverfor den Magt, som naturligt gjør sig gjældende 
fra Lærerne paa og over Disciplene. I Virkeligheden øve en 
Lærers Ord samme tvingende Magt paa Elevernes Sind og 
Tankeliv, som en Lærebogs Sætninger, der „gives for“. 
I Læretiden — og dette gjælder ikke blot hvad der angaaer 
Religion — hviler Elevernes indre Liv i Lærernes Haand; 
først paa de senere Trin, og det endda ikke som det
Almindeligste, vil Selvstændighed kunne ventes at vise 
sig. Er der — og har der fornemlig tidligere været — en 
Underviisningsmethode, hvorved Elever bleve meer eller 
mindre gode „Eftertryk“ —, maa dog den Yderlighed ogsaa 
undgaaes, at Eleverne bringes i et saadant Afhængigheds
forhold til Lærernes Subjektivitet og tilfældige Eien- 
dommeligheder, at de kun blive Efterlignere eller en Slags 
sjælelige Photographier.

Et Grundhensyn maa aldrig tabes af Sigte ved Skolens 
Virksomhed ogsaa til Oplærelse i Christendom — nemlig at 
det er Born og uudviklede Unge, man har at gjöre med, og 
at disse nu skulle forberedes til et fuldere Liv, opfødes, 
oplæres, oplyses stykkeviis, indtil de siden modnes i Livet og 
blive voxne. — I alle Retninger er Skolen forberedende, 
indledende, øvende, grundlæggende den Dannelse, der siden 
videre maa opbygges, befæstes, udvikles og forøges. Enhver 
vel anlagt Skole har sit Maal, hvortil den vil føre sine 
Elever; dette kan ikke være at gjöre dem til fuldt ud
viklede Videnskabsmænd, Handelsmænd o. s. v. — , men 
at sende dem saaledes ud i Livet, at de kunne være 
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skikkede til selv at arbeide videre og tilegne sig den fastere
Føde, som bydes paa senere Udviklingstrin. Jeg skal her 
tillade mig at støtte dette til et, som det synes mig træffende, 
Udtryk af Biskop Tegnér*). Han siger: „Hovedsagen i 
Skolen er, at Barnet lærer at lære — ligesom Hensigten 
af de gymnastiske Øvelser ikke er at lære just denne eller 
hiin Bevægelse, men at styrke Muskelkraften i Almindelighed, 
for at kunne i alle Tilfælde besidde Herredømmet over sine 
egne Lemmer: saaledes skal Barnet ogsaa i Skolen styrke 
Sjælens Muskelkraft, for at kunne anvende den, hvor det 
behøves/

I det Christeiige er der ogsaa en saadan forberedende 
Virksomhed, som har sin Sandhed og Betydning, en nød
vendig eller dog saare nyttig og frugtbar Forskole og Ud
dannelse, hvorfor Skolen ogsaa kan have sin begrundede 
og berettigede Gjerning i denne Henseende, som ikke 
bør unddrages den, eftersom Livets Forhold have ud
viklet sig.

Dersom nemlig Alt med Hensyn til det Christelige var 
ganske anderledes, end det i Virkeligheden er, kunde det muligt 
ogsaa være anderledes med Foranstaltningerne til Under- 
viisning og Oplysning i Christendoms Kundskab. Dersom 
det at være en Christen i Sandhed var en „fri Sag“ i den 
Forstand, at det virkeligt skulde staae et Menneske frit for 
— som vi sige — om han havde Lyst dertil eller ikke, 
saa blev det overladt hans vilkaarlige Valg om han vilde 
eller ikke vilde, uden at der skulde være Spørgsmaal om 
nogen Andens Villie i den Sag end Menneskets, ja saa 
kunde der vel ogsaa være Tale om det Rigtige i at stille

*) Det findes nærmest: Mynsters bh Skrifter 2. Deel p. 302. 
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det „frit hen'" til Enhver, om han ogsaa vilde gjøre sig be- 
kjendtmed denneSag eller ikke; med mindre man dog vilde 
anerkjende det Hensigtsmæssige i, at han først lærte at 
kjende Noget til det, han enten skulde forkaste eller antage. 
Men nu er denne Sag rigtignok ikke paa saadan Maade 
priisgiven et Menneskes vilkaarlige Lyst. Den Overbeviisning 
vedkjender jeg mig, at der er en høiere Villie end Men
neskets, en Beslutning med os, som ikke afhænger af os 
eller vort Behag, en Raadslutning, som er fattet og ikke 
forandret — og det af En, som har Noget at sige over os 
og tilmed mener os det godt. Jeg skal her henvise til det, 
vi kunne læse i Br. til Eph. Cap. L v. 9—11. Det hører 
med til vort Livs dybe Grundforhold efter den Vei, vi ere 
førte paa. at Ingen skal blive uvidende om denne høiere 
Bestemmelse, idetmindste for at de kunne være „uden Und
skyldning.“ Hvor Kundskab til Evangeliet agtes for et Gode 
(Apostelen Paulus holder Christi Evangelium for at være 
en Guds Kraft til Saliggjørelse for hver den, som troer — 
og „agter Alt for Tab mod Christi Jesu min Herres Kund
skabs Ypperlighed.“ Rom. 1 , 18. Philp. 3, 8.) der vil 
det ogsaa skjønnes for ret og godt, at der idetmindste til
bydes Alle at faae Oplysning derom og føres til nogen 
christelig Erkjendelse. Dersom nu Menneskelivet i Al
mindelighed, uanseet hvad der maa kjendes som nær
værende Tids-Aands Mærke, frembød nogen Sandsynlighed 
for. at der vilde blive ydet Børn og den opvoxende 
Slægt nogen Veiledning endog blot til de simpleste For
kundskaber; — dersom der ikke tvertimod, og meest 
med Hensyn til Nutiden, var al Sandsynlighed for at de 
vikle voxe op i Vankundighed; — dersom vor Troes An
liggende med Hensyn til Alt var ganske anderledes i denne 
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Retning, Livet gjennemsyret af den gode Suurdeig, idet- 
mindste Familielivet gjennemtrængt af den Aand, hvori 
Forældre begjære at leve med deres Born, som de, der med 
dem ere deelagtige i Evangeliets Naade — ja 1 saa kunde 
der blive Tale om mutigen at lade Underviisningen i disse 
Ting alene tilhøre Opdragelsen i Hjemmet, og om muligen 
at kunne undvære den Hjælp, som Skolen yder i denne 
Henseende. At der kan gives saadanne. Tider, hvor 
Livsstrømmen gaaer stærkere og friskere, saa den bryder 
igjennem Diger og Gjerder bortskyllende hvad der hidtil 
bestod, hvor det Gamle falder og noget Nyt kommer frem, 
skal ikke nægtes, og det vil da ogsaa være fornødent 
at see til, hvorledes man har at skikke sig under de 
forandrede Forhold. Men saadan frisk Tid for Aands
livet er den nærværende ikke, og indtil videre maa 
Skolen fornuftigviis betragtes ogsaa at være et af de 
Forbindelsens Led, hvorigjennem det ganske Legeme (det 
christelige Samfund) drager sin Næring efter ethvert Lems 
tilmaalte Kraft (ofr. Eph. 4, 16). Heller ikke skal det 
nægtes, at der stedse tindes en Levning, som endnu ikke 
have bojet Knæ for Baal. Folk, der sætte en Glæde i 
hjemme at tale tidligt til Børnene om de hellige Ting, fordi 
de selv have deres Glæde deri. Men endog for saadanne 
vil det ikke være overflødigt, at der findes en Skole, hvori 
de kunne sætte deres Børn, og hvor der arbeides med til 
samme Maal i de Timer, hvori der læses „Religion.“ I 
hvert Tilfælde kan der ikke ved almindelige Foranstaltninger 
tages altfor specielle Hensyn til Enkeltheder, især naar der 
ikke er nogen ret Grund til at mene, at disse Enkelte lide 
nogen Uret — og det er visselig ikke at lide Uret, om f. 
Ex. et Barn, som udgaaer fra et Hjem, hvor det ikke har 
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været fremmed for det Christeiige, men tidligt havt Ledighed 
til at‘ indaande denne evige Luft og opfedes med den 
aandelige „Mælk“ — nu maa deeltage med de Andre i 
den fælles Oplærelse. Ofte bringer netop et saadant Barn 
med, hvad der kan bøde paa de Misligheder, hvilke 
oftest fremhæves ved „Religion som et Skolefag.“ For
ældre , hos hvem der findes christelig Sands, have i
Almindelighed ogsaa de færreste og mindste Betænkeligheder 
ved at vide deres Børn underviste af en Religionslærer, 
snarere see de det gjerne, kun at de kunne være fortrøstede 
til, at det er en god og sund Lærdom, der bliver dem 
bibragt. Meget mere er det et ofte føleligt Savn , at der 
tinder saaliden Samvirken Sted mellem Hjemmet og Skolen 
i disse Ting. En Undtagelse for den frugtbare Betydning 
af en almindelig Underviisning gjøre naturligviis Børn af 
stærkt udprægede Secters Tilhængere, eller overhovedet 
saadanne Mennesker, hvis Anskuelser og Aands Retning 
have et meer eller mindre seeterisk Sving. At al Skole- 
Underviisning, saaledes ogsaa i det Anliggende, hvorom her 
handles, bør have en almindelig (objektiv) Charakteer — saa 
der ikke bestandigt kan tages særligt Hensyn til enhver Elevs 
afvigende og særlige Forhold, — maa indrømmes; men det vil 
dog ikke kunne agtes at være saadanne Børn „skadeligt“, 
om de møde en and n Betragtningsmaade end den, der 
indprentes dem fra andre Sider. Imidlertid er her dog et 
Punkt, hvor Læreren, naar han kommer til Kundskab om 
saadanne Forhold, maa handle med største Varsomhed og 
Skjønsomhed for ikke at krænke et Barns Følelser. Det 
vil blive en af de Ledigheder, hvor den friere Betragtning 
og Behandling af et saadant Livsforhold, som for os efter- 
haanden vil blive hyppigere, maa komme til Anvendelse.
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Uden at opgive Noget af hvad der maa agtes som den 
sunde Lærdom, der skal overleveres Alle som gjældende 
for det Sande og Rene, maa der omgaaes i Sagt
modighed med de Børn, der fra Hjemmet maaskee altfor 
meget ere bekjendte med det Sind, som er sygt for Spørgs- 
maal og Ordkrig — saa de endog kunne komme opsatte 
paa Modsigelser eller paa at, betragte Lærernes Meddelelser 
med Mistillid — eller for hvem idetmindste det Forhold er 
forrykket, hvor Eleven hviler med sit Hjerte i Lærerens Ord.

Overhovedet vil den nærværende Udviklingsgang i vore 
Samfundsforhold frembyde ikke faa eller ringe Vanskelig
heder for Religions-Underviisningen. Efter mit Skjønnende 
er det rigtignok langtfra at være de Tider, hvor et sundt, 
kraftigt christeligt Aandsliv bryder sig nye Lob — : der 
opløses snarere end knyttes sammen, nedbrydes mere end 
opbygges. Under saadanne Forhold gjælder det at bevare 
sin Holdning, hverken at bøie sig for ethvert Pust og 
lade sig omtumle af ethvert Vindstod, eller ved stiv og 
stridig Fastholden paa Alt, hvad der angribes, at holde sig 
lukket for. hvad Tiden kan bære i sit. Skjød og som 
bør have Fremgang. Det er jo dog for den opvoxende 
Slægt, for dem, der skal leve efter os, den fremtidige Ud
viklings Mennesker, at der arbeides i Skolen. Men det gjæl
der om et Fodfæste, en Grund, og saa at bevæge sig der- 
paa med Frihed; Bestemmelser og Begrændsning ere nød
vendige, for at ikke Alt skal splittes og komme ud af 
Fugerne - men saa indenfor disse Bestemmelser at arbeide 
saaledes , al Livets friske, aandelige Strømninger faae 
deres Løb. Og dette er muligt.

Den Grund, paa hvilken denne Gjerning, der her om
tales. hviler, er betegnet i Religions-Underviisningen som.
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Oplærelse i Christendoms Kundskab og Forberedelse til det
fyldigere Christenliv.

Det er i Christendom, der skal undervises. Den
Tale, der føres om en saakaldet Religions - Underviis- 
viisning, som skulde være en Oplysning om de almindelige 
religiøse Begreber o. s. v. — forstaaer jeg mig ikke paa, 
og veed ikke hvorledes noget Saadant skulde anlægges eller 
udføres. Derimod mener jeg at kunne forstaae, hvorledes 
en forberedende Oplærelse i det Christelige kan øves.

Gjerningen, som her skal varetages, er givet som 
forberedende, og det vil fornuftigviis ikke kunne nægtes at 
være en god, nyttig Forberedelse, hvilende paa en fast 
Grund, som Tidernes Strømninger ikke kan bortskylle, 
haar Eleverne gjøres bekjendte med de Kjendsgjerninger, 
hvorigjennem Naadens Huusholdning er bleven aabenbaret 
og det evige Livs Forhold har vundet Skikkelse iblandt 
os. — Dette er hvad der nærmest og almindeligst be
tegnes som den bibel histo riske Un der v i i s n in g. 
Her have vi faste Uoldningspunkter, Noget, der kan 
„læres“ og ligefrem være Gjenstand for Meddelelse, Ind
prentning, Overleverelse o. s. v. Der gives Navne paa 
Mennesker og Stæder, Begivenheder og Forhold, som det 
er nødvendigt eller gavnligt at have „lært“, medens det er 
beqvem Tid til at lære — og Barnealderen er unægtelig 
en saadan beqvem Tid. Det Bibelhistoriske afgiver en for
trinlig Byggegrund for det hele Underviisningsværk. Det 
modtages i Almindelighed med Lyst — jeg troer at det 
maa regnes som Undtagelse. naar et Barn ikke gjerne be- 
skjæftiger sin Sjæl med de bibelske Fortællinger, og med 
Glæde dvæler ved de Billeder, som derfra kunne danne sig 

.for Sjælen — og her er Stof for Læreren til fri Behandling, 
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rigt nok til at de ideligt kunne fremdrage deraf det For
nødne til Oplysning og til Forfriskelse under den øvrige 
Oplærelse.

De levende Menneskeskikkelser, i hvilke det Liv, hvorom 
der skal tales, træde frem med klare Træk, de forskjel
lige Skikkelser, hvori de Livsforhold blive kjendelige 
og forme sig, som her ideligt skulle bringes i Erindring, 
— Alt dette afgiver for den, som veed at bruge det, en 
rig Hjælp til at gjøre Underviisningen levende Her vil 
jeg ikke undlade at gjøre opmærksom paa et af de Mærker, 
hvorved Forskjellen mellem „Religion“ og anden Kundskab 
viser sig, f. Ex. anden historisk Kundskab. Det Christeliges 
historiske Stof kan læres saaledes i Skolen, som dog kun 
er forberedende, at ingen Udvidelse af det Stofagtige, Ma
terialet, siden behøves *)  — i Verdenshistorien derimod er 
det kun et forholdsviis ringe Qvantum, som kan læres; 
naar der siden skal være Tale om Udvidelse, kræves en 
Forøgelse netop af det Stofagtige, naturligviis dermed 
ogsaa forbundet et dybere Indblik i den historiske Gang. 
Med det Bibelhistoriske er det anderledes; Udvidelse er 

*) Kirkehistorien er atter forskjellig fra det oprindelig Bibelhistoriske.

her Tilegnelse af det Givne, det allerede Lærte, dybere, 
inderligere Forstaaelse, at faae Blikket klarere og mere opladt 
for det, som allerede kjendes, i det Hele en mere aandelig 
Brug deraf, til Næring for det Liv i Aanden, som er 
det Christeliges sande Væsen. — I det Bibelhistoriske er 
det Ubegrændsede og Uudtømmelige i den indre Fylde af 
disse forholdsviis kun faa, men desmere righoldige Træk af 
Gudslivet i sine forskjellige Aabenbarelser og af Menneskets 
Gudsforhold, som det har vundet Skikkelse iblandt os.
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Her er Nok at tage til, og medens man paa den ene Side 
kan blive færdig med at overlevere og modtage det For
nødne, kan man paa den anden Side aldrig blive færdig med 
at øse paany af den levende Flod, som strømmer gjen- 
nem den hellige Historie. Den forberedende Virksomhed ved 
Religions-Underviisning skal derfor med Hensyn til det Bibel- 
historiske ikke blot være Lectielæren, men, om den i Sand
hed skal blive forberedende, da en Øvelse, en Veiledning 
til at bevæge sig i den Livsverden, som her er opladt; en 
Hjælp til at faae øie og Øre, Sands og Forstand for det 
Liv, den .,anden Verden“, det Rige, den høiere Rets Orden, 
som træder os imøde gjennem disse Begivenheder, Forhold, 
Mennesker, Yttringer o. s. v. Eleverne maa øves i at gjøre 
Brug af det Bibelhistoriske, for at de siden i Livet kunne 
gaac videre frem og dybere ind i denne deilige Have, som 
Luther siger, med sine mange skjønne Træer, hvorfra der 
altid, naar man ryster et af dem, falder en saftig Pære eller 
et Æble. Det Vækkende og Oplivende fra Lærerens Side, 
vil være , at give dem Smag paa disse Frugter og derved 
Lyst til at gaae videre paa den betraadte Vei.

Paa „Bibelhistorien“ mener jeg derfor at der bør læg
ges en særlig Vægt. Efter det Anlæg, som er paatænkt 
for Underviisningen i denne Skole, slippes den intet Aar 
men fortsættes, forøges og bruges bestandigt. Til at begynde 
med, have vi en Lærebog, Balslevs Bibelhistorie, hvis For
trinlighed har vundet almindelig Anerkjendelse; dens rene, 
simple, uforvanskede Fremstilling og Fortællingsmaade gjør 
den til en af de bedste Skolebøger vi nu have. Den læres 
i Almindelighed let og med en vis Glæde af Eleverne. 
Men det er kun et begrændset Udvalg af Fortællinger, den 
indeholder, vistnok valgt med Skjønsomhed. men dog saaledes,
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at der efterhaanden kan og niaa finde en Udvidelse Sted. 
Dette skeer i Begyndelsen ved mundlig Fortælling af Lære
ren, senere ved Brugen af en mere udvidet Læsebog. Her 
vil S. C. Miillers Udtog af den hellige Skrift blive afbenyt
tet; især med Hensyn til det gamle Testament, Apostlenes 
Gjerninger og Brevene, afgiver denne Bog et reent og dertor 
godt Middel til bibelsk Kundskab. — Som videre Ud
vikling af Kjendskab til Evangeliets Historie gjennemgaaes 
ogsaa Søndagsevangelierne i Psalmebogen, som tilligemed 
den udførlige Fremstilling af „Lidelseshistorien“ afgive rige
ligt Slof, foruden at Eleverne derved paa en simpel Maade 
øves til siden at kunne følge „Kirkeaarets“ Gang. Endelig 
samles det Hele ved Læsningen af et heelt Evangelium, 
hvilket efter Planen falder i den Klasse, hvor det første, 
forberedende Underviisningsafsnit tænkes sluttet med Confir- 
mationsforberedelsen og Confirmationen.

Til den bibelhistoriske Underviisning knyttes som det andet 
Hovedled: Catechismus- eller i sin udvidede Skikkelse: Lære- 
bogsunderviisning. Vi møde strax i den hellige Skrift en 
Forskjel mellem Evangelierne med Apostlenes Gjerninger som 
Tillæg, og Brevene. Hvad vi nu nævne som det Dogmatiske 
og Ethiske træder frem i disse under besterntere Udtalelser; 
hermed har Catechismuskundskaben nærmest Slægtskab. 
Det er igjcnnem denne, at den christelige Samfundsbe
vidsthed eller den kirkelige Bekjendelse kommer til sin 
Udtalelse; i de Lærdomme, der skulle overleveres, vinder 
den christelige Viisdom eller den christelige Erkjendelse 
sin Skikkelse, saavidt den kan sammenfattes og inde
sluttes i „Sætninger“, og gjennem Catechismusunderviisning 
beredes derfor de Unge nærmest til Deeltagelse i det kirke
lige Samfundsliv, i Menighedslivet, som det har udviklet 

2 
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sig iblandt os. Her linder en bestemt Begrændsning, en 
fast Anviisning Sted for Tankens Gang og Overvejelsens 
Retning i disse Ting, ved Læresætningerne som faste Støtte
punkter for det christelige Bevidsthedsliv, men tillige som 
de kortfattede Udtryk for en riig „Viisdom“, i hvis Dybder 
der skal gives Eleverne et Indblik. Catechismusunderviis- 
ning er mere end at lade Eleverne lære udenad, — skjøndt der 
er en Udenadslæsning som hører med — dens Betydning 
er at føre dem med ind i det Tankeliv, hvis Frugt er „Sæt
ningerne“, at lade Indholdet udfolde sig i sine forskjellige 
Forgreninger, og saaledes øve dem i at kunne følge med i 
Menighedslivets modnere Forhold. Det er ikke blot at bringe 
Sætningerne ind i Eleverne, men ogsaa at føre Eleverne ind 
i Udtrykkenes Fylde. Den christelige Verden har sin egen 
Tankegang, det christelige Samfund sin eiendommelige Be
vidsthedskreds , og derfor sin eiendommelige Tankeform; 
Forberedelsen, som Skolen yder og bør yde, maa 
derfor være at øve Bevidstlivet til at kunne færdes paa 
disse Aandens Enemærker. Med det christelige Samfunds
liv og den eiendommelige Bevidsthedskreds følger ogsaa en 
Eiendommelighed i Udtryksmaade, et eget Sprog, som det 
gjælder at kunne forstaae , hvis ikke Alt siden skal hores 
som en fremmed Tale; Forberedelsen bliver derfor ogsaa at 
ligne med en Slags Sprogunderviisning, idet Bevidstheden 
maa øves i at modtage mere end Ordets Lyd og Ordets 
Lydelse, nemlig ogsaa Ordenes Indhold. Derfor bruges 
Lærere d. e. levende Mennesker (og jo mere levende i disse 
Ting, des bedre Lærer) til at føre Lærdommen ind i de 
Unges Sjæle eller de Unges Sjæle ind i Lærdommen. — 
Fornuftigviis kan Ingen mene, at Alt er færdigt og lært, 
fordi Bogen er læst — eller at christelig Indsigt er fuld-
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kommet, naar Underviisningen slutter — denne er Indled
ning, Forberedelse til den fuldere Tilegnelse, en Haands- 
rækning til at naae Eenhed i Troen og Guds Søns Erkjen- 
delse, som er Maalet for „Embedernes“ Forvaltning — og 
til „Embederne“ hører ogsaa den Gjerning, at oplære de 
opvoxende Christenborn i Lærdommens Begyndelsestrin.

Men saa beroer det Væsentlige uimodsigeligt paa Embedets 
Forvaltning. Netop fordi her er Noget, som skal gjøres fyldigt 
og levende, maa der være En, som formaaer dette, som 
selv har Sving og Friskhed i sin Aand, for ogsaa at sætte 
Elevernes i Sving. Sjeldent har jeg efter min Erfaring havt 
Grund til at beklage Brugen af Lærebøger, men snarere, at 
Børnene ikke altid møde den Magt hos Lærerne, som kunde 
løfte deres Sind op med i den Tankeregion, hvor det Læste 
ikke længer staaer som lutter Gaader eller tomme Formler. 
Overhovedet troer jeg ikke, man skal frygte for at bruge 
bruge Bøger. Børn lære i Almindelighed let og gjerne; 
det volder dem intet Anstød at lære deres Religion, naar 
de saa kun — om de end ikke vide at gjøre sig rede der
for — hos Lærerne møde den Livs- og Aandsmagt, hvor
ved de bæres, drages, löftes og paavirkes, deres Opmærk
somhed fængsles, og deres Sjæl holdes i Aande. Og dette 
hører visselig med. til Forberedelsen i disse Ting, at de tid- 
ligen i at omgaaes det Christelige lære en Livsmagt at 
kjende, som de maae og gjerne ville hengive sig under. De 
skulle ogsaa i dette Afsnit af deres Liv lære at „høre“ 
eller at være „Tilhørere“. — Ihvorvel saa Meget beroer 
paa den, som virker i Gjerningen, maa der dog lægges en 
Plan, afgrændses visse Afsnit o. s. v., men saaledes, at der 
ydes baade Tid og Ledighed til denne Virksomhed, hvorved 
Læreren kan virke ved sit Livsindhold.

2*
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Saaledes maa der haves en Lærebog og tages en Beslutning
om dennes stykkevise Afbenyttelse henimod et vist Maal, som 
ønskes naaet. For Underviisningen i denne Skole er det saaledes 
bestemt, at „Balslevs Lærebog“ skal afbenyttes og ingen anden 
gives Eleverne i Hænde før Confirmations Alderen. Paa „Gon- 
firmationen“ som Gjennemgangsstudium til det egentlige 
Menighedsliv er Alt lagt an, idet Opfødelsen eller Oplæreisen 
i Christendom nærmere finder sin Bestemmelse i en Forbe
redelse til at deeltage i det kirkelige Liv. — Brugen af denne 
Lærebog bliver mere og mere almindelig, og der skal ikke 
kunne klages over, at den fordrer formegen Læsning; Bør
nene overlæsses ikke ved dens kortfattede Indhold. — Eet 
skal ikke være min Hensigt her at indlade mig paa Spørgs- 
maalet om, hvorvidt man kunde ønske en anden Lærebog, 
eller hvorvidt noget af de nyere Forsøg paa at udarbeide 
en saadan, de Forslag og Planer dertil, som have været 
fremsatte, maatte være at foretrække; gjennem Lærebogen 
er det, at Tilknytningen nærmere finder Sted ved den fælles 
kirkelige Bevidsthed, og fordi nu „Balslevs Lærebog“ ei
den almindeligst benyttede, og Intet Væsentligt frembyder, 
hvorfor den maatte ønskes lagt tilside, er den uden Be
tænkeligheder bleven valgt. — Med fuld Anerkjendelse af 
hver alvorlig Bestræbelse for at udarbeide noget Nyt, og 
med villig Indrømmelse af, at det Nye tillige kunde blive 
det Bedre — er det min Overbeviisning, at der ikke er nogen 
væsenlig Grund til at gjøre Forandringer, med mindre Noget 
kom for Dagen, der i Sandhed maatte agtes for en Vinding, 
og som ved afgjørende Fortrin vandt almindelig Anerkjen
delse og Brug.

Hermed være saa denne almindelige Udtalelse sluttet. 
Skulde det heraf kunne vise sig for denne Skoles Venner, 
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Elevernes Forældre og Værger og Andre, som interessere 
sig for dette Anliggende, at Ledelsen af Religions-Under- 
viisningen er overdraget en Mand, hvis Anskuelse det er, at 
Oplærelse i Christendom kan være et Skolefag og bør være 
eu Skoles Sag, har jeg opnaaet, hvad der var mit nærmeste 
Øiemed; maatto det tillige kunne skjønnes, at en varm In
teresse for Sagen ikke uden Omblik giver sig tilkjende der 
igjennem, vilde dette være mig kjært. — Fremdeles skulde 
det glæde mig, om disse almindelige Bemærkninger kunde 
tjene Nogen af dem, der arbeide i Gjerningen, til Styr
kelse og Befæstelse af den Overbeviisning, at en tro, nid
kjær Virksomhed i disse Ting ikke er forgjæves.

L. A. Warburg,
2d. res. Capeil. ved Holmens Kirke.

Kjøbenhavn i Juni 1860.
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Skoleefterretninger.

I Skoleaaret 1859 — 60 er i de forskjellige Fag følgende 
gjennemgaaet:

Dansk.
(I Skolen følges i det hele den Retskrivning, som i disse Skoleefter- 

retninger er anvendt.)

1ste Forberedelsesklasse- Enkelte af denne Klasses Di
sciple have allerede fra Skoleaarets Begyndelse benyttet Læse
bog (Borgens og Rungs 1ste Kursus); med disse og ad
skillige af de i Aarets Løb optagne, der strax sluttede sig 
til dem, er gjennemgaaet den hele prosaiske Del med de 
hist og her i den spredte Vers samt en stor Del af Smaa- 
versene bag i Bogen, der ere lærte udenad. Ved Siden af 
Oplæsningen er der bleven lagt Vægt paa Opfattelsen og 
Gjengivelsen af det læste saavelsom paa Ordenes Opløs
ning i Stavelser og Bogstaver. De yngre Disciple i Klas
sen have lært ad læse ved Hjælp af Lydmethoden. Medens 
løse Bogstaver ere bievne brugte til at danne Ord, er Bor
gens og Rungs ABC benyttet til Læsning af enkelte Ord, 
hvis Betydning tillige er klaret ved Henvisning til en Barnet 
bekjendt Sammenhæng eller ved Afbildninger. Desuden er 
i Aarets Løb en stor Mængde fortællende Stof (Fabler, 
Eventyr, Sagn og Fortællinger) saavelsom adskillige Smaa-
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vers mundtlig meddelt og gjengivet, hvorved Opmærksom
heden stærkt har været henvendt paa Udtalen.

2den Forberedelsesklasse. Ved Undervisningen i Dansk 
er i denne Klasse bleven benyttet Funchs, Røginds og War
burgs danske Læsebog, og heri er bleven læst Afsnittet fra 
Pag. 149 til Pag. 195 med Forbigaaelse af et enkelt Stykke, 
hvis Indhold og Form gjorde det mindre anvendeligt. — 
Efter Oplæsning af det daglige Pensum, hvorved især er 
bleven lagt Vægt paa en sikker og bestemt Udtale, have Di
sciplene ’gjengivet Indholdet; Gjengivelsen har i Reglen 
maatte være ordret, dog er det ikke blevet den enkelte Di
scipel, hvis Udvikling tillod det, forment at gjengive det 
læste friere, forudsat at han viste, at han fuldkomment 
havde forstaaet Indholdet og var nogenlunde behjælpsom i 
Maaden at udtrykke sig paa. Naar Tiden har tilladt det, 
ore Disciplene bestandig bievne øvede i Oplæsning i Læse
bogen uden Forberedelse. Af den daglige Lektie blev i 
Begyndelsen et mindre Stykke efter Forberedelse hjemme 
benyttet til Staveøvelse, efterhaanden forlangtes Hoved
ordene angivne, og i Løbet af Aaret er Fordringen saavel 
heri som i Stavning bleven udstrakt til hele Lektien. Af 
Læsebogens lettere Pigte er en Del lært udenad. Ned
skrivning paa Tavlen af udenadlærte Smaastykker er paa
begyndt.

3die Forberedelsesklasse. 1 samme Læsebog er ligeledes 
læst fra Pag. 149 til Pag. 195 og desuden fra Pag. 195 
til Pag. 206. Fordringerne til Oplæsning, fortællende Gjen
givelse og Stavning have i det hele været de samme som 
i foregaaende Klasse, kun strængere. Hyppigt er anvendt 
Oplæsning i Læsebogen uden Forberedelse, hvilket har været 
særdeles nødvendigt paa Grund af de i Klassen optagne nye 
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Disciple. Enkelte af Andersens Eventyr, der ansaaes bedre 
skikkede til at sætte Fantasien i Bevægelse, ere oplæste og 
lejlighedsvis fordrede gjengivne. Af Digtsamlingen i Læse
bogen ere flere Digte, mest af fortællende og beskrivende 
Indhold, lærte udenad; af hvert Digt gjentoges hver Gang- 
hele det Foregaaende, saaledes at hele Digtet samledes med 
de sidste Vers og fremsagdes i Kor af samtlige Disciple. 
Nedskrift paa Tavle af udenadlærte Smaastykker er i Aarets 
Løb bleven afløst af Nedskrift paa Papir og har henimod 
Aarets Slutning afvexlet med Diktatstil.

4de Forberedelsesklasse. Punchs, Røginds og Warburgs 
danske Læsebog (S. 114—149 og S. 269—279) er be
nyttet til Oplæsning, Fortælling og den enkelte Sætnings 
Analyse. Med Hensyn til Analysen, der alene støtter sig 
til .Øvelser uden Brug af Lærebog i Grammatik, er indøvet 
Sætningens Dele og af Ordklasser: Hovedord, Udsagnsord, 
Tillægsord, Biord og Forholdsord. Nogle af Digtene bag i 
Bogen ere lærte udenad. 2 Stile om Ugen ere skrevne paa 
Skolen, den ene efter Diktat, den anden Nedskrift af et 
lært Stykke i Læsebogen.

5te Forberedelsesklasse. I Funchs, Røginds og War
burgs danske Læsebog er Afsnittet „Fortællinger efter Odys
seen“ blevet benyttet til Oplæsning, Fortælling og Analyse. 
Med Hensyn til Sproglæren er ingen Bog lagt til Grund, 
men i det læste har den enkelte Sætning (Sætningens Dele. 
Ordklasser), fra den simpelste indtil mere og mere fyldige, 
saavelsom Sætningsforbindelser (Hovedsætninger, Bisætnin
ger) været Gjenstand for Analyse. 2 Stile om Ugen ere 
bievne skrevne paa Skolen, hvoraf den ene i Reglen har 
været Diktat, den anden enten en let Oversættelse fra Tydsk 
af det læste Pensum eller Gjengivelse af en mundlig med
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delt Fortælling. Ved Stilene er tillige den rette Brug af 
Skilletegnene bleven indøvet. Enkelte Digte bag i Bogen 
ere lærte udenad.

6te Forberedelsesklasse. Paa Grund af at denne Klasse 
i Dansk i dette Aar har nydt Undervisning sammen med 
1ste studerende, er Flors Haandbog i den danske Litteratur 
ogsaa her bleven benyttet, og lettere Stykker af nyere For
fattere bievne giennemgaaede (Gjengivelse og Analyse). 
Medens Analysen for störste Delen har været knyttet til 
mundtlig Meddelelse, har den tillige støttet sig til Bojesens 
kortfattede Sproglære, der er gjennemgaaet med Undtagelse 
af adskillige Anmærkninger indtil Pag. 20. 1 ugentlig Stil 
er skreven paa Skolen, og har som oftest været Gjen
givelse af en mundtlig meddelt Fortælling, undertiden og
saa Oversættelse fra Tydsk eller Diktatstil til videre Ind
øvelse af Skilletegnenes rette Brug.

1ste studerende Klasse og Realklasse. Lettere Stykker 
af nyere Forfattere efter Flors Haandbog ere benyttede til 
Gjengivelse og Analyse. Bojesens kortfattede Sproglære er 
gjennemgaaet med Undtagelse af adskillige af Anmærknin
gerne (navnlig i Stykket om Sætninger) og Ordstillingen. 
Stilene (1 Stil om Ugen), der endnu dette Aar ere skrevne 
paa Skolen, have været Oversættelser fra Tydsk, Øvelser i 
at omsætte Vers i Prosa og iøvrigt Opgaver, hvorved det 
har været Formaalet at forbinde opgivne Momenter til sam
menhængende og fyldig Fremstilling i Fortællinger eller 
Beskrivelser.

Tydsk.

2den Forberedelsesklasse. Opmærksomheden har i Be
gyndelsen været særligen henvendt paa Udtalen, og med 
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Hensyn til denne specielt paa Indøvelsen af de mere ejen
dommelige Sproglyd og Lydforbindelser. De enkelte Sæt
ninger i det læste ere bievne oversatte paa Dansk, saavel 
Ord for Ord som i Sammenhæng, og derpaa gjengivne fra 
Dansk paa Tydsk saavel fuldstændigt som enkelte Dele 
deraf eller enkelte Ord deri, hvorved Disciplene tillige lidt 
efter lidt have vundet et praktisk Kjendskab til Verbernes 
(Hjælpeverberne og Verber af 1ste Konjugation) Böjnings
former, idet disse stedse ere bievne sammenstillede med de 
tilsvarende i Modersmaalet. Rungs Elementarbog S. I—14. 
Enkelte af Versene bag i Bogen ere lærte udenad.

3die Forberedelsesklasse. Rungs Elementarbog S. 1—40. 
Fremgangsmaaden har, overensstemmende med Skolens Plan, 
været den samme som i forrige Klasse. Med Hensyn til 
Gjengivelsen fra Dansk paa Tydsk, der stedse, hvor An
ledning dertil er, ledsages af Udenadsstavning, har det som 
Følge heraf tillige været Formaalet, lidt efter lidt at udvide 
Disciplenes Kjendskab til Sprogets Böjningsformer uden 
endnu at gjöre dem bekjendte med grammatiske Kunstord. 
Nogle Smaavers bag i Bogen lærte udenad.

4de Forberedelsesklasse. Kurtmanns Lesebuch für die
Stufe der Anschauung S. 1 —54. Sætningerne oversættes 
nu i Sammenhæng. Artiklerne, Substantivers og Adjektivers 
Deklination, Numeralier, Pronominer (personlige og posses
sive), Verber (Hjælpeverber og Verber af 1ste Konjugation) 
ere lærte efter Simonsens Formlære og indøvede ved Hjælp 
af Læsebogen og Materialier (Holbechs og Petersens), 
hvoraf Stykkerne 1, 2, 3, 5, 7, 8 og 9 ere bievne be
nyttede til mundtlige Øvelser, undertiden derefter tillige til 
Stil. Praktisk er indøvet en Del Substantivers Kjön, og 
efter hvilket Paradigma de böjes. Adskillige af Versene 
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bag i Bogen ere lærte udenad. En Gang om Ugen Ned- 
skrift af udenad lærte Smaastykker.

5te Forberedelsesklasse. Kurtmans Lesebuch S. 187—147 
(undtagen Stykkerne 94 og 95). Efter Simonsens Form
lære fuldstændigere end i forrige Klasse: Substantiver (und
tagen Kjonslæren), Adjektiver, Pronominer, Verber (1ste og 
2den Konjugation) og Præpositioner. 1 Time om Ugen er 
bleven anvendt til Stil, der dels har bestaaet i Diktat dels 
i Øvelser i Formlæren efter Holbechs og Petersens Ma- 
terialier.

6te Forberedelsesklasse. Kurtmans Lesebuch S. 107 —166 
(undtagen S. 116 —124). Bojningslæren efter Simonsens 
Formlære (undtagen Læren om Kjönnet og de sammensatte 
Verber). I Stil ugentlig efter .liirs og Rungs Matcrialier, 
af og til on Diktatstil. Nogle Vers bag i Bogen ere lærte 
udenad.

1ste studerende Klasse og Realklasse. Grubes Karakter
bilder S. 1—47. Simonsens Formlære er gjennemgaaet 
undtagen Læren om de sammensatte Verber, og efter sam
mes Syntax S. 1—38 (til Dativ). 1 Stil ugentlig, i Reglen 
efter .Jürs og Rungs Materialier.

Fransk.

4de Forberedelsesklasse. I Borrings „Abc instructif“ *)  
er læst forfra til S. 28. Medens Opmærksomheden navnlig 
har været henvendt, paa den rigtige Udtale og flydende Op
læsning samt Oversættelse, først Ord efter Ord, dernæst i 

*) Denne Læsebog er i dette Aar benyttet, paa Grund af at en del 
af Disciplene havde den, men vil i det følgende Aar i de 3 første 
Klasser blive afløst af Borrings „Manuel de langue francaiseæ
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Sammenhæng, af et kort forud nöje gjennemtydet Pensum, 
er tillige lejlighedvis gjennemgaaet det nødvendigste af 
Formlæren — Artiklen, Flertalsformer, Hjælpeverberne og 
Former af regelmæssige Verber —. Disciplene ere stedse 
holdte til at indprænte sig de jevnligt forekommende Gloser 
og til at gjengi ve mindre Ordforbindelser af Lektien paa 
Fransk. Staveøvelser ere dagligt foretagne.

5te Forberedelsesklasse*). I samme Læsebog som i for
rige Klasse er gjennemgaaet fra S. 41—97. Ved Siden af 
den ordrette Oversættelse er der i denne Klasse fordret en 
korrekt friere Oversættelse, medens de enkelte Ords Hoved
betydning tillige er fremhævet og enslydende Ord sammen
holdte og lærte, hvor Lejlighed dertil gaves. Efter Bor
rings Grammatik er det væsentligste af Formlæren gjennem
gaaet, hvorimod, hvad Kjönnet angaaer, kun Ordets Form, 
forsaavidt det er betinget ved Kjönnet, er paavist i Lektien; 
nogle af de hyppigst i det daglige Pensum i Læsebogen 
forekommende uregelrette Verber ere medtagne.

6te Forberedelsesklasse**). I Borrings ABC instructif 
er læst S. 85—139. Efter Borrings Grammatik er Form
læren repeteret til de uregelrette Verber, af hvilke dog alle 
de i den daglige Lektie forekommende stedse ere fordrede 
lærte. Medens saaledes Fordringerne væsentligst have været 
stillede til en korrekt Oversættelse og Sikkerhed i Form
lærens enkelte Dele, er den enkelte Sætnings Analyse tillige 
fordret i Fransk som i de øvrige Sprog i denne Klasse.

K) 3 af Klassens Disciple, der ere bestemte til at gaa over i 6te 
Forberedelsesklasses Realafdeling, have efter Forældrenes Ønske 
istedenfor Fransk i et tilsvarende Timeantal læst Engelsk.

**) Denne Klasses Disciple have begyndt paa Fransk et Aar sildigere 
end Skolens Plan fordrer.
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Mundtlige og skriftlige .Øvelser i Oversættelse fra Dansk til
Fransk ere her komne til og af Borrings Stileøvelser er 
gjennemgaaet 1 ste Afdeling 1 —40.

Iste studerende Klasse og Realklasse*).  Disse Klassers 
Disciple have paa Grund af det ringe Antal og samme 
Standpunkt i dette Aar nydt fælles Undervisning, dog saa- 
ledes, at 1ste Realklasse har havt en Time mere til Stil 
paa Skolen, medens 1 ste studerende Klasse ugentlig har 
skrevet en Stil hjemme. I Borrings Læsebog for Mellem
klasserne er læst 40 Sider og efter sammes Grammatik er 
kun Formlæren gjennemgaaet igjen, dels fordi de optagne 
Disciple ikke för havde gjennemgaaet den og dels fordi der
med de andre tidligere var fulgt en noget anden Plan fol
den grammatiske Undervisning. Af det daglige Pensum er 
fordret en fuldstændig Analyse.

*) v. Anni, til 6te Forberedelsesklasse.

Engelsk.

Engelsk er i dette Aar læst med 1ste studerende Klasse, 
1ste Realklasse og 3 Disciple i 5te Forberedelsesklasse 
(smig. Fransk), dog deltog af 1ste studerende Klasse to 
nyoptagne Disciple ikke i Undervisningen den forste Halv
del af Skoleaaret, da de tidligere havde nydt Undervisning 
i Engelsk og maatte benytte Timerne til Latin, som de ikke 
för havde læst. Listovs Elementarbog er læst og repeteret 
og de danske Stykker efter Læsningen gjengivne skriftligt. 
Øvelser i den rette Udtale have stadig været forbundne med 
S taveøv el s er.
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Latin.

6te Forberedelsesklasse. Forniaalet med Latinundervis
ningen i denne Klasse har været ved Hjælp af et ind
skrænket Antal Gloser og den enkelte Sætning at indøve 
den latinske regelmæssige Formlære. I Læsebog for Be
gyndere af Kjær er saaledes læst 1ste Afdeling, Stykkerne 
I—XI, hvorved Formlæren efter Madvigs Grammatik er 
indøvet til § 113 med Undtagelse af Verbernes Konjunktiv
former. I Forbindelse med daglig fuldstændig Analyse af 
det læste ere Disciplene stedse vænnede til at indprænte 
sig de forekommende Gloser i deres Hovedbetydning og 
mundtlig gjengive paa Latin Ordforbindelser og Sætninger. 
Ved den første Gjennemlæsning ere de danske Stykker 
umiddelbart efter Læsningen af det tilsvarende latinske Stykke 
paa Skolen skriftlig oversatte og derpaa lærte mundtlig, 
medens senere Øvelser i Oversættelser fra Dansk paa Latin, 
der stadigt ere foretagne enten mundtligt eller skriftligt, 
væsentligt have bestaaet i Oversættelser fra Aktiv til Passiv 
o. dsl. eller Omsættelser af lettere opgivne Exempler paa 
det, der nærmest har været Gjenstand for Indøvelse. Det 
hele Pensum er i Aarets Løb flere Gange repeteret

1ste studerende Klasse*)-  I Læsebog for Begyndere ffa 
Stykke XI og Læsebogen ud. Af Kornelius Nepos: Epa- 
minondas og Hannibal. Madvigs Formlære læst med Und
tagelse af de uregelrette Verber, (de anomale og defektive 
Verber ere derimod lærte) af hvilke dog alle de i det dag
lige Pensum forekommende ere forlangte lærte efter Gramma-

*) Ved Skoleaarets Begyndelse optoges i denne Klasse to Disciple, 
som ikke tidligere havde læst Latin men derimod Engelsk, hvorfor 
de engelske Timer i det farste Halvaar for deres Vedkommende 
benyttedes' til Latinundervisning.
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tiken. Lektien er stedse forud gjennemgaaet under Di
sciplenes Medvirken, og de givne Oplysninger fordrede gjen- 
givne; de nye Gloser ere lærte tillige i deres Hovedbetyd
ning; særegne Talemaader indpræntede; de hyppigst fore
kommende Regler af Læren om Gjenstandssætninger og af 
Kasuslæren ere indøvede saavel ved den daglige Analyse 
som ved Øvelser, mundtlige og skriftlige efter Trojels 
Exempelsamlinger, og Hjemmestile efter lettere sammen
hængende Diktat.

Religion.

1ste Forberedelsesklasse. Bibelbilleder ere bievne lagte 
til Grund for Undervisningen, og dertil knyttede bibelske 
Fortællinger mundtlig meddelte og gjengivne.

2den Forberedelsesklasse. 1 Forbindelse med den mundt
lige Meddelelse er Balslevs Bibelhistorie bleven benyttet, 
og deraf gjennemgaaet det gamle Testamentes Historie indtil 
det babyloniske Fangenskab. Nogle af Hammeriehs 100 
Fsalmer ere lærte udenad.

3die Forberedelsesklasse. Det gamle Testamentes Hi
storie efter Balslevs Bibelhistorie indtil Udsigten over det 
gamle Testamentes hellige Skrifter. Nogle af Hammeriehs 
100 Psalmer ere lærte udenad.

4de Forberedelsesklasse. Efter Balslevs Bibelhistorie: 
det gamle Testament, og af sammes Forklaring til Luthers 
Katekismus: Indledningen og første Hovedstykke indtil Af
snittet om Synden. Psalmer.

5te Forberedelsesklasse. Det nye Testamentes Historie 
efter Balslevs Bibelhistorie, og af sammes Forklaring til 
Luthers Katekismus: Indledningen og første Hovedstykke 
(Loven). Psalmer.
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6te Forberedelsesklasse. Efter Balslevs Bibelhistorie: 
det gamle Testament, og af sammes Forklaring til Luthers 
Katekismus: Indledningen af første Hovedstykke (Loven). 
Psalmer.

1ste Realklasse. Som Iste stud. Klasse.
1ste studerende Klasse. Efter Balslevs Bibelhistorie: det 

gamle Testament, og af sammes Forklaring til Luthers Ka
tekismus: Andet Hovedstykke (Troen). Evangelierne for 
Vinterbal vaaret ere gjennemgaaede og lærte. Psalmer.

Geografi»

2den Forberedelsesklasse. Samtidig med at forklare 
Jordklodens Hovedbestanddel Land og Vand og disses större 
Afdelinger, er Undervisningen gaaet ud paa at lære Di
sciplene at forstaa Brugen og Betydningen af Globus og 
Kort, saa at det blev dem tydeliggjort, hvorledes de plane 
Kort, vare Dele af Globuskortet. De forskjellige Retninger 
paavistes, og Øvelser holdtes i Angivelsen af disse med de 
större dem nu bekjendte Land- og Havafdelinger. Uden 
Anvendelse af Bog medtoges efterhaanden de mindre Af
delinger, hvis Beliggenhed altid fordredes angiven udenad, 
idet de tillige opfordredes til at benytte friere naturlige An- 
givelsesinaader, for saa meget som muligt i Tankerne at 
befæste et tydeligt Billede af Kortet. Efterhaanden indfør
tes Bog (Thriges Lærebog for Begyndere) og der gennem
læstes Bugter og Øer i alle Verdensdele (Afsnit 1 og 2). 
For endmere at samle og befæste det lærte ere Disciplene 
bievne øvede i Rejser, snart indenfor en enkelt Verdensdel 
snart over hele Verden, først udenad derefter gjentaget paa 
Kortet.

3die Forberedelsesklasse. Efter Repetition af det fore-
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gaaende begyndtes paa Bogens (Thriges Lærebog for Be
gyndere) 3die Afsnit (Jordens Overflade). Fremgangs- 
maaden i Henseende til Kortets Benyttelse har været den 
samme ved Læsningen af dette Afsnit, som ved det fore- 
gaaende. Forholdet mellem Landdelenes Skraaning og Vand
løbenes Retning er bleven fremhævet, og under Paavisnin- 
gen af de herhen hørende almindelige Naturlove henvistes 
stadigt til deres Yttringer i de nærmere Omgivelser.

4de Forberedelsesklasse. Ogsaa i denne Klasse har en 
nødvendig Repetition af det foregaaende optaget en Del af 
Tiden. Oversigten over Jordens Overflade er bleven fort
sat og udvidet ved forskjellige tilföjede Oplysninger, samt 
Bogens fjerde Afsnit gjennemgaaet, hvorved Klimaet og 
dets Begrundelse i Solvarmen og Modifikation ved Jord
klodens egne Forhold paa en letfattelig Maade er forklaret. 
Den derved begrundede Fordeling af Planters og Dyrs 
Hovedformer i Forbindelse med en kort Oversigt over 
Landenes Produkter i det hele taget og Menneskenes For
deling har sluttet Undervisningen.

5te Forberedelsesklasse. Her har Gjenstanden for Un
dervisningen været den politiske Geografi efter Thrige, men, 
da Disciplene i denne Klasse allerede havde gjennemlæst en 
Del af Europa, fortsattes Undervisningen heri, og i Aarets 
Løb er gjennemgaaet fra Schweits Bogen ud. Den fysiske 
Geografi er bestandig repeteret under Læsningen, ligesom 
Angivelsen af Beliggenheden uden Kort er gjennemført og
saa for Byernes Vedkommende.

6te Forberedelsesklasse. Efter den i forrige Skoleaar 
meddelte Skoleplan skulde den hidtil anvendte Lærebog af
sluttes i denne Klasse, da det imidlertid har vist sig, at 
Stoftet ikke var tilstrækkeligt. og der tillige udkom en ny 
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större Lærebog til at afløse den hidtil benyttede mindre, 
vil denne blive benyttet det følgende Skoleaar og paa
begyndt i 6te Forberedelsesklasse. I Aar er imidlertid 
efter Rimestads mindre Lærebog gjennemlæst Europa.

1ste studerende Klasse og 1ste Realklasse. Ogsaa her er 
i Aar Rimestads mindre Geografi bleven benyttet. Afsnittet 
§ 13 om Planters og Dyrs Udbredelse samt Klima tillige
med hele Europa er læst.

Historie.

4de Forberedelsesklasse. Overenstemmende med Sko
lens Grundplan har Undervisningen i denne Klasse kun 
været mundtlig*),  nærmest beregnet paa gjennem et i for
tællende Form meddelt Stof at vække Disciplenes Interesse 
for historisk Kundskab og paa en let Maade at lede dem 
til historisk Betragtning af Begivenhederne. Rigeligst er i 
denne Henseende Oldtidens Historie, som bedst egner sig 
til Fortælling, benyttet; de fremtrædende Personligheder, 
hvortil Historien knytter sig, ere nævnte i kronologisk 
Rækkefølge, og deres Livs vigtigste Begivenheder og disses 
Forbindelse med Verdensbegivenhederne fortalte og paaviste. 
Efter at de saaledes have modtaget et Billede af Oldtidens 
Liv, er det tilstræbt at meddele Disciplene et Billede af 
Middelalderen gjennem en kort Fortælling om denne Tids 
Begivenheder, navnlig saadanne, hvori en bestemt Ide klart 
traadte frem: Korstogene, Gejstlighedens Magtudvikling og 
Kamp med Fyrsterne, Kampen mellem Fyrster og Vasaller 
osv. Som Overgang til den nyere Tids Historie en let

*) Bliver som Følge heraf ikke Gjenstand for Examination ved Aars- 
prøven.
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Fremstilling af Reformationens Gang og Udvikling, endelig 
Kongemagtens og Enevældens Udvikling navnlig gjennem 
Frankrigs Historie, samt dens Synken ved Revolutionsperio
den. Det saaledes meddelte Stof er fordret gjengivet af 
Disciplene, og der er bleven lagt Vægt paa, at de under 
Gjengivelsen viste, at de havde forstaaet den historiske Be
tydning af de enkelte Fortællinger.

5te Forberedelsesklasse. Nissens*)  Danmarkshistorie er 
læst med enkelte Forbigaaelser af mere indviklede Forhold. 
Under den daglige Examination er Stoffet, hvor Anledning 
dertil gaves, stedse udvidet ved mundtlig Meddelelse.

*) For Fremtiden benyttes Bari'ods mindre Danmarkshistorie, som 
agtes gjennemgaaet i denne Klasse.

6te Forberedelsesklasse. Nissens Danmarkshistorie læst 
og repeteret. Ved de Begivenheder, som havde tilsvarende 
i andre Lande, ere disse bievne fortalte og fordrede gjen
givne. I Slutningen af Aaret er mundtlig meddelt en Frem
stilling af Folkevandringernes Periode som Overgang til 
Undervisningen i det følgende Aar.

1ste studerende Klasse. Efter at have gjennemgaaet 
Folkevandringernes Periode læstes Middelalderens Historie 
efter Kofods Lærebog (ved Thrige). Det har været Maalet 
samtidig med at bibringe Kundskab til de enkelte Landes 
Historie at samle Stoffet under et hele og paavise de en
kelte Begivenheder som udsprungne af en dybere alminde
ligere Bevægelse hos Folkene i de forskjellige Perioder.

1ste Realklasse. Af Kofods fragmentariske Historie er 
læst Oldtidens og Middelalderens Historie. Folkevandrin
gerne ere gjennemgaaede i en noget udførligere Form.

3*
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Naturhistorie.

3die Forberedelsesklasse. Den naturhistoriske Under
visning er efter Skolens Grundplan forberedt ved Frem
visning af eukelte Dyr dels i Præparater dels i Billeder, 
först kun de mere fremtrædende og bekjendte. Efterhaan- 
den er gjort opmærksom paa de mere iøjnefaldende Kjende- 
tegn og disses Forbindelse med Dyrets Levemaade og Op
holdsted.*)

*) Som Følge af den kun mundtlige Undervisning er Naturhistorie i 
denne Klasse ikke Gjenstand for Prøve ved Aarsprøven.

4de Forberedelsesklasse. Efter Liitkens „Begyndelses
grundene af Dyrerigets Naturhistorie“ er Pattedyrene og 
en Del af Fuglene gjennemlæst. Undervisningen er bleven 
støttet ved Fremvisning af Præparater, der forefandtes i 
Skolens Samlinger.

5te Forberedelsesklasse. Foruden Repetition af Patte
dyrene er efter samme Lærebog som i forrige Klasse læst 
Fugle, Krybdyr og Padder.

6te Forberedelsesklasse. Efter Liitkens Begyndelses
grundene af Dyrerigets Naturhistorie er gjennemlæst Leddyr 
og Bløddyr. Mundtlig ere Hovedtrækkene af Planternes Mor
fologi gjennemgaaede.

1ste studerende Klasse og 1ste Realklasse. Efter Liitkens 
mindre Bog er gjennemlæst Pattedyr, Fugle, Krybdyr og 
Padder, men ved Tilføjelse er det i Bogen givne Stof, hvis 
Omfang mere er beregnet paa de lavere Klasser, bleven en 
Del forøget. Efter Vaupells Plantelære er gjennemgaaet 
Begyndelsen (om Reden, Stængelen, Bladene og Blomsten) 
med Forbigaaelse af enkelte Afsnit, der bedre kunde med
tages ved en senere Gjennemlæsning (Bladstillingen, Knoppen).
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Mathematik.

Regning.
Iste Forberedelsesklasse. Medens Talrækken lidt efter 

lidt er bleven udvidet indtil 200, have de fleste af Di
sciplene opnaaet Sikkerhed i at lægge til og trække fra med 
Talstørrelser, der ere sammensatte af Tiere (höjere Orden) 
og Enere (lavere Orden); de yngste i Klassen lægge til og 
trække fra i Rækken af lavere Orden (Enere). De 3 første 
Tabeller i den lille Regnetabel ere bievne lærte (i Multi
plikation behandles de enkelte Fold som fortsatte Tillæg).

2den Forberedelsesklasse. De 4 Regningsarter ere ind
øvede med Talstørrelser indtil 1000, men i Multiplikation 
og Division med en etciffret Faktor og Divisor; i Over- 
enstemmelse hermed er den mindre Regnetabel, hvortil 
Regningen i denne Klasse begynder at støtte sig, bleven lært.

3die Forberedelsesklasse. De 4 Regningsarter med Tal- 
störrelser indtil 20,000, men i Multiplikation og Division 
som den ene Faktor eller som Divisor Tallene indtil 20. 
Den större Multiplikations - Tabel, der allerede i de fore- 
gaaende Klasser er bleven behandlet som en Række af 
Regnestykker, er bleven lært og tildels benyttet ved Reg
ningen. De viderekomne Disciple ere gjorte bekjendte med 
Reduktionstallene til de hyppigst forekommende Arter af 
Mønter, Maal og Vægt samt disses Anvendelse ved be
nævnte Tals Forvandling fra höjere til lavere Navn og 
omvendt.

4de Forberedelsessklasse. I Tavleregning, der efter
skolens Plan først begynder i denne Klasse, ere de 4 
Regningsarter i ubenævnte og benævnte Tal bievne gjen- 
nemgaaede efter Mundts Regnebog. Øvelser i Hovedregning 
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slutte sig til Tavleregning. Den större Tabel og dens An
vendelse paa höjere Talordener.

5te Forberedelsesklasse. Efter Mundts Regnebog er 
gjennemgaaet S. 19—22 (Maal og hele Tals Opløsning i 
Faktorer og S. 22—48 (de 4 Regningsarter med brudne 
Tal indtil Parttagning). Den store Tabel.

6te Forberedelsesklasse. Efter Mundts Regnebog S. 
55—60 (Exempler til Øvelse i Tegnene og Division med 
benævnt Divisor og S. 60—81 (enkelt, omvendt og sammensat 
Reguladetri). Den store Tabel og dens Anvendelse paa 
höjere Talordener.

1ste Realklasse. Efter Mundts Regnebog: Ligheds
eller Kjædereglen, Delingsreglen og de 4 Regningsarter med 
Decimalbrøker, og efter Ursins Regnebog: Procent- og 
Rentesregning.

Arith metik.
1ste studerende Klasse. Arithmetikundervisningen er her 

begyndt med Sténs „elementær Arithmetik“, hvor Afsnittene 
om Sum og Produkt ere gjcnnemgaaede. Den störste Del 
af Tiden er anvendt til ved Opgaver, der regnes paa Skolen, 
at skaffe Disciplene Øvelse i at udføre de fire Regnings
arter med lette Bogstavstörrelser.

1ste Realklasse. Efter Stens, „elementær Arithmetik“ 
ere Sætningerne om Brøk repeterede. Afsnittene om Pro
portion og Decimalbrøk ere gjennemgaaede. Af samme 
Forfatters „elementær Algebra“ er gjennemgaaet Afsnittet 
om Potens og en Del af det om Rod.

Geometri.
1ste Realklasse. Ramus Geometri forfra og til Funda

mentalsætningerne om Cirklen.
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Skrivning og Tegning.

Skrivning. I de fire første Forberedelsesklasser 
skrives kun med latinske, i 5te og 6te tillige med danske 
Bogstaver. Med Hensyn til de enkelte Klasser er den i 
forrige Program fremsatte Plan nöje fulgt.

T e g n i n g.

3die Forberedelsesklasse. Helsteds 1ste og 2det Tegne- 
hefte.

4de Forberedelsesklasse. Helsteds 3die og 4de Tegne- 
hefte.

5te Forberedelsesklasse. Helsteds 4de og 5te Tegne
hefte samt Halvdelen af 1ste Afdeling af Hetsch’s geo
metriske Tegnelære.

6te Forberedelsesklasse. 1ste Afdeling af Hetsch’s ge
ometriske Tegnelære.

1ste Realklasse. Alle Helsteds Tegnehefter og 1ste Af
deling af Hetsch’s geometriske Tegnelære.

Sang og Gymnastik.

Sang. Skolens Disciple have ved Sangundervisningen 
været delt i to Partier efter de ældre og yngre Klasser, 
saaledes at ethvert af Partierne har haft Sang en Time 
ugentlig, idet dog i de sidste Maaneder af Skoleaaret samt
lige Klasser have været forenede en Time om Ugen. Til 
Brug ved Undervisningen er benyttet C. I. Hansens to
stemmige Sange 1ste Hefte, hvorfor tillige endel Psalmer, 
tildels ogsaa tostemmigt, ere lærte. Endelig have Disciplene, 
forsaavidt Tiden har tilladt det, været indøvede i Kjendskab 
til Nodernes Benævning og Værdi, Taktinddeling og det 
øvrige elementære Grundlag.
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Gymnastik. Undervisningen har navnlig omfattet de 
saakaldte forberedende Øvelser i Gymnastiklokalet, men 
afløstes henad Foraaret for det större Hold af Exercerøvelser 
paa Pladsen. Med Sommermaanederne ere Svømmeøvelser 
traadte isteden i to ugentlige Formiddagstimer, og Skolen 
ønsker Deltagelse af alle Disciple i de höjere Klasser, der 
ikke ved Lægeattest fritages, hvorimod Disciplene i 1ste og 
2den Forberedelsesklasse vel maa være tilstede i Timerne, 
men efter Forældrenes Ønske kunne fritages for Svøm
ningen.



I.

Lærefagenes Optagelse og Afslutning.

Forberedelsesklasserne. Realklasserne. Studerende Klasser.

1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 5

Dansk.
Regning.
Skrivning.

Gymnastik.
Sang.

Religion.
Tydsk.

Geografi, 
(mundti.).

Naturhistorie, 
(mundtlig). 

Tegning.

Fransk.
Religion.
Historie.

(mundtlig).
Tavleregning.

De studerende.
Latin.

Tegning og 
Sang afsluttes.

Realisterne.
Engelsk.

Arithmetik.

Geometri.
Sang 

afsluttes.

f A
fgangsexam

en. 
dB______________________

Engelsk, 
(kun her).

Arithmetik.
Skrivning 
afsluttes.

Græsk.
Geometri.

1 
A

fgangsexam
en i Tydsk, Fransk, 

1 
G

eografi og N
aturhistorie.

Naturlære.
Hebrajsk, 
for dem, 
der ønske 

det.

CR
3

CR ta 
a

BO 
R
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Lærefagenes ugentlige Timefordeling i Skoleaaret 1859—60.

lærefagene.
Forberedelsesklasserne.

1. Ileal- 

klasse.

1. stud. 

Klasse.

1 2 3 4 5 6

Religion............................ tt 3 3 2 2 2 2 2
Dansk.............................. 9 6 6 4 4 3 3 3
Tydsk............................... 1) 3 3 5 4 3 3 3
Fransk.............................. tf tf tf 3 4 3 3 2
Engelsk............................ ft tf ff tf tt tf 3 3
Latin................................ tf ff ft tf tf 6 ff 6
Græsk .............................. ff tf ff H tf ff tf tf

Geografi............................. H 3* 2 2 2 2 2 2
Historie............................. tf tf ff 2 2 2 2 2
Naturhistorie.................... ff ff 2 2 2 2 2 2
Mathematik og Regning. . . 6 4 3 4 3 3 6 3
Skrivning........................ 6 4 3 3 2 2 2 2
Tegning............................ tf 1 2 1 1 2 tf

Gymnastik........................ 2 2 2 2 2 2 2 2

Sang................................ 1 1 1 1 1 1 tf tf

Ugentligt Timeantal........ 24 26 26 32 32 32 32 32
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I Aarets Løb ere 30 Disciple optagne, 5 udtraadte, 
Disciplenes Antal (i Slutningen af Juni d. A.) 67, der ere 
saaledes fordelte i følgende 8 Klasser:

1ste Forberedelsesklasse............................... 14
2den — —   8
3die — —   12
4de — —   10
5te — —   10
6te — —   8
1ste studerende Klasse og 1ste Realklasse 5

IV.

Skolens Lærere.

Hr. Benedictsen, B., Kand. theol., (Fransk).
- Damm, P. N., Stud, juris, (Dansk, Regning).
- Fanøe, G., Stud, med., (Regning).
- Frisch, H., Kand. filos., Bestyrer, (Historie, Geografi, 

Naturhistorie, Dansk).
- Holm, R., Stud med., (Geografi, Naturhistorie).
- Holst, H. P., Stud, theol., (Engelsk).
- Kjær, L. O., Kand. filol., Bestyrer, (Latin).
- Knudsen, B., Kand. juris (Tydsk).
- Kringelbach, Stud, juris, (Lærer i 1ste Forberedelses

klasse).
- Lind, H., Stud, mathes., (Mathematik).
- Lynge, C., Kopist i det slesvigske Ministerium, 

(Skrivning).
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Hr. Møller, A., Kand, juris, (Sang).
- Nyssum, J. L., Kand. theol., Bestyrer, (Dansk, Tydsk, 

Religion).
- Olsen, F., Kand, theol., (Religion).
- Ramsgaard, C., Stud, filol., (Græsk).
- Schrøder, Lærer ved det gymnastiske Institut, med 

Assistenter, (Gymnastik og Svømning).
- Thørrestrup, Genremeler, Elev af Kunstakademiet, 

(Tegning).
- Zahle, H., Kand. filos., (Tydsk, Fransk).

Hr. Warburg, L. A., Præst ved Holmens Kirke (leder 
Religionsundervisningen.

V.

Til en naturhistorisk Samling er i Aarets Løb anskaffet:

1. Pattedyr.
Udstoppede:

Vespertilio pipistrellus, Dvergflagermus.
auritus, langøret Flagermus.

Mustela vulgaris, Væsel.
Sciurus vulgaris, Egern.
Mus silvaticus, Skovmus.
Hypudæus amphibius, Vandrotte.

I Spiritus:
Talpa europæa, Muldvarp.
Mus musculus, Husmus.
Hypudæus arvalis, Markmus.
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Skeletter af:
Cebus sp.
Vespertilio noctula.

Cranier af:
Vespertilio pipistrellus. 

— auritus.
Talpa europæa.
Erinaceus europæus, Pindsvin. 2 Ex. 
Felis catus domesticus, Huskat. 
Canis vulpes, Ræv.

— familiaris, Hund. 2 Ex. 
Sciurus vulgaris.
Lepus timidus, Hare. 2 Ex.
Bos taurus, Ko.
Ovis Aries, Faar.
Cervus Capreolus, Raadyr.

— Dama, Daadyr.
Sus Scropha domestica, Svin.
Equus Caballus, Hest.
Delphinus Phocæna, Marsvin.

Fedder af:
Talpa europæa.
Felis catus.
Cervus Dama.
2 Luffer og
Halefinnen af en Delphin.
Hov af en Hest.
Tænder af forskjellige Pattedyr.
Barder.
Takker af Cervus Elaphus (ung).

— — — Dama.
Horn af en Vædder.
Halshvirvler af en Delfin.
Forskjellige Skeletdele.
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11. Fugle.
Udstoppede:

Astur Nisus, Spurvehøg.
Otus, lille Hornugle.
Lanius, Tornskade.
Parus, Mejse.
Fringilla montifringilla.
Corvus Pica, Skade.
Garrulus glandarius, Skovskade.
Trochilus, Kolibri.
Alcedo Ispida, Isfugl.
Picus, Spætte.
Psittacus, Papegöje.
Totanus hypoleucus, Tite.
Larus ridibundus, Maage.
15 udstoppede Fuglehoveder.

Skelet af:
Uria sp., Tejste.
7 Fuglekranier.
Vingeknogle af en Svane.
.11 Par Fuglefødder.
En Svale med Fjerribber.
En Fuglerede (Mejse).
4 Fugleæg.
Ophulkede, ufordöjelige Dele (af en Rovfugl).

I Spiritus:
Fordöjelsesredskaberne af en Höne.

111. Krybdyr.
T ö r r e t:

Testudo, Landskildpadde.

1 Spiritus:
Testudo.
Emys, Sumpskildpadde.
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Chelonla, Havskildpadde.
Alligator.
Lacerta agilis, ri' og O, almindeligt Firben.

— vivipara, c? og 9, levendefødende Firben.
Varanus, Varsler.
Platydactylus, Gekko.
Iguana, Leguan.
Scincus; 2 Ex., det ene med Unger.
Zygnis chalcidica.
Anguis fragilis, Staalorm.
Chamæleo.
Tropidonotus Natrix, Snog.
Coluber.
Vipera berus, Hugorm.
Hoved af Naja, Brilleslange.
Æg af Lacerta agilis.
— — Tropidonotus Natrix.

Skeletter af:
Lacerta agilis.
Crocodilus biporcatus (ung).
Krybdyrbvirvler.
Ham af Tropidonotus Natrix.

IV. Padder.
I Spiritus:

Rana platyrbina, brune Frø.
— esculenta, grönne Frø.

Hyla viridis, Løvfrø.
Bombinator igneus.
Bufo vulgaris, Skruptudse.
Bufo variabilis.

—• calamita, Strandtudse.
Larver af Rana temporaria. 2 Glas.
Triton punctatus, Salamander. 2 Glas.
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Triton cristatus.
Larver af Triton punctatus.

Skelet af: 
Kana temporaria.

V. Fisk.
I Spiritus:

Perea fluviatilis, Aborre.
Sp. af Squamipennernes Familie.
Cottus, Ulk.
Zoarees viviparus, Aalekvabbe.
Gadus minutus.
Platessa flesus, Skrubbe.
Gasterosteus aculeatus, Hundestejle.

pun gi tins.
Exocoetus evolans, Flyvefisk.
Syngnathus, Naaleflsk.
Cyprinus.
Esox lucius, Gedde.
Anguilla, Aal.
Salmo.
Clupea.
Acipenser Sturio, Stør.
Raja radiata, Rokke.
Acanthius vulgaris, Pighaj (med Blommesæk).
Petromyzon, Lampret.
Myxine, Slimaal.

Törret:
Ostracion, Kuffertflsk.
Hoved af en Haj.

Skelet af:
Gadus morrhua, Torsk.
Cranium af Urauoscopus.
Fiskekjæver.
Fiskehvirvler.
Æg af en Rokke.
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VI. Egti. Bløddyr.
I Spiritus: 

Kjæver af en Blæksprutte.
Umax ater.
- sp.

Glaucus.
Tritonia.
Buccinum undatum.
Clione borealis. 2 Glas.
Hyalæa.
Cardium.
Unio.
Mactra.
Salpa zonaria.
Ascidia.
Pyrosoma.
Kygplade af en Sepia.
Skal af Argonauta, Papirsnekke.
Belemnites, Vættelys /

I fossile. Flere Ex.
Ammonites i
Skaller af Muslinger.

— — Snegle.
Æg af Buccinum undatum.

VII. Straaledyr.
1 Spiritus: 

Holothuria, Søpølse. 
Echinus, Søpindsvin. 
Amphidetus cordatus. 
Asterias, Søstjerne. 
Actinia. 4 Ex.
Velella.

T ö r r e:
Echinus, med Pigge. 3 Ex. 

— uden Pigge. 3 Ex. 
Ananchytes, uden Pigge.

4
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Comatula.
PennatuJa.
Isis.
Gorgonia.
Tubipora.
10 Stykker forskjellige Koraller. 
Sertularia.

Vlll. Ægte Leddyr.
1 Spiritus: 

Gryllotalpa, Jordkrebs. 
9 Glis forskjellige Insektlarver. 
9 Glas Arachnider. 
Scolopendra, 3 Sp. 

— electrica.
Julus.
Hyas araneus, Sandkrabbe.
Carcinus maenas, almindelig Krabbe. 
Gjeller af Carcinus maenas. 
Pagurus, Eremitkrebs.
Krabbelarver.
Phyllosoma.
Æga.
Oniseus, Bænkebider.
Apus productus.
Anatifa lævis, Langhals.

— sp.
Cineras vittata.
Dinematura ferox.
Argulus foliaceus. 
Palæmon, Reje.

Törre:
6 Kasser med Insekter.
Cocon af Bombyx mori, Silkeorm.
Vesperede.
Vespekage.
Bikage.
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Insektboret Træ.
Telyphonus sp.
Astacus fluviatilis, ITodkrebs.
Limulus. Dolkliale.

IX. Orme.
I Spiritus:

Nereis pelagica.
Aphrodite aculeata, Guldmus.
Arenicola piscatorum.
Lumbricus terrestris, Regnorm.
Hirudo medicinalis, Blodigle.
Ascaris lumbricoides, Spolorm.
6 Glas Indvoldsorme.
En Blæreorm.
Bryozoer.

Törre:
Rør af Serpula, Rororm.

VI.

1 Skoleaaret 1860—61 bruges følgende Bøger.

1ste Forberedelsesklasse.
Borgens og Rungs ABC og danske Læsebog for Begyndere 1ste 

Kursus (nyeste Udgave).
2den Forberedelsesklasse.

Punchs, Røginds og Warburgs danske Læsebog for de lavere Klasser. 
Rungs tydske Elementarbog. Balslevs Bibelhistorie. Hammerichs „100 
Psalmer“. Et Atlas (helst Olsens).

3die Forberedelsesklasse.
Punchs, Røginds og Warburgs danske Læsebog for de lavere Klasser 

Rungs tydske Elementarbog. Balslevs Bibelhistorie. Hammerichs „100 
Psalmer“. Thriges Geografi for de lavere Klasser i lærde Skoler og 
Realskoler. Et Atlas (helst Olsens}'; Helsteds Tegnebog, 1ste Hefte.
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4de Forberedelsesklasse.
Funchs, Røginds og Warburgs danske Læsebog for de lavere Klasser. 

Curtmans Lesebuch flir die Stufe der Anschauung. Simonsens tydske 
Formlære. Holbechs og Petersens Materialer. Borrings Manuel de langue 
franfaise (nyeste Udgave/. 'Balslevs Bibelhistorie. Sammes Forklaring 
til Luthers Katekismus. Thriges Geografi for de lavere Klasser i lærde 
Skoler og Realskoler. Olsens Atlas. Bergs Atlas over den gamle 
Verden. Lütkens „Begyndelsesgrundene af Dyrerigets Naturhistorie“. 
Mundts Regnebog. Helsteds Tegnebog, 3die Hefte.

5te Forberedelsesklasse.
Funchs, Røginds og Warbugs danske Læsebog for de lavere Klasser. 

Müllers Danmarks Sagnhistorie. Curtmans Lesebuch für die Stufe der 
Anschauung. Simonsens tydske Formlære. Holbechs og Petersens 
Materialier. Borrings ABC instructif (nyeste Udgave). 
Borrings franske Grammatik og Stiløvelser. Balslevs Bibelhistorie. 
Sammes Forklaring til Luthers Katekismus. Thriges Geografi for de 
lavere Klasser i lærde Skoler og Realskoler. Olsens Atlas. Barfods 
Ledetraad i Danmarks Historie. Bergs Atlas over den gamle Verden. 
Lütkens „Begyndelsesgrundene af Dyrerigets Naturhistorie“. Mundts 
Regnebog.

6te Forberedelsesklasse.
Funchs, Røginds og Warburgs danske Læsebog for de lavere Klasser. 

Grubes Karakterbilder aus der Geschichte und Sage, erster Theil. Rungs 
og Jürs’s „deutsche Diether“. Simonsens tydske Formlære. Holbechs 
og Petersens Materialier. Borrings franske Læsebog for Mellemklasserne. 
Sammes Grammatik og Stiløvelser. Balslevs Bibelhistorie. Sammes 
Forklaring til Luthers Katekismus, Det nye Testament. Psalmebog 
til Kirke- og Hus-Andagt. Thriges större Geografi. Olsens Atlas. 
Kofods Verdenshistorie i Udtog vedThrige. Bergs Atlas over den gamle 
Verden. Lütken, Begyndelsesgrundene af Dyrerigets Naturhistorie. 
— For de Disciple, der ere bestemte til at gaa over i den studerende 
Afdeling: Kjærs latinske Læsebog for Begyndere. Madvigs latinske 
Grammatik (nyeste Udgave). — For de Disciple, der ere bestemte til 
at gaa over i Real-Afdelingen: engelsk Elementarbog af Listov. Stens 
elementære Arithmetik og mathematiske Opgaver i det indledende 
Kursus.
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1ste Realklasse.
Flors Haandbog i den danske Litteratur. Bojesens kortfattede 

danske Sproglære. Grubes Karakterbilder aus der Geschichte und Sage, 
erster Theil. Rungs og Jürs’s „deutsche Dichter“. Simonsens tydske 
Formlære og „det vigtigste af det tydske Sprogs Syntax“. Jürs’s og 
Rungs Materialier. Borrings franske Læsebog for Mellemklasserne. 
Sammes Grammatik og Stiløvelser. Engelsk Elementarbog af Listov. 
Balslevs Bibelhistorie. Sammes Forklaring til Luthers Katekismus. 
Det nye Testament. Psalmebog til Kirke- og Hus-Andagt. Thriges 
större Geografi. Olsens Atlas. Kofods fragmentariske Historie. Bergs 
Atlas over den gamle Verden. Liitkens „Dyrerigets Naturhistorie“ (2den 
Udgave). Vaupells Plantelære. Mundts Regnebog. Stens elementære 
Arithmetik og mathematiske Opgaver i det indledende Kursus. Mundts 
Geometri.

2den Realklasse.
Flors Haandbog i den danske Litteratur. Bojesens kortfattede 

danske Sproglære. Grubes Karakterbilder aus der Geschichte und Sage. 
Rungs og Jürs’s „deutsche Dichter“. Simonsens tydske Formlære og 
„det vigtigste at det tydske Sprogs Syntax“. Jürs’s og Rungs Materialien 
Borrings Læsebog for Mellemklasserne. Sammes Grammatik og Stiløvelser. 
Listovs engelske Læsebog (1ste Afdeling). Sammes Stiløvelser (1ste 
Afdeling). Balslevs Bibelhistorie. Sammes Forklaring til Luthers 
Katekismus. Det nye Testament. Psalmebog til Kirke- og Hus-Andagt. 
Thriges större Geografi. Olsens Atlas. Kofods fragmentariske Historie. 
Bergs Atlas over den gamle Verden. Liitkens „Dyrerigets Naturhistorie“ 
(2den Udgave). Vaupells Plantelære. Stens elementære Algebra. 
Ramus’s Geometri. Holtens „Læren om Naturens almindelige Love."

1ste stud. Klasse.
Flors Haandbog i den danske Litteratur. Bojesens kortfattede 

danske Sproglære. Grubes Karakterbilder aus der Geschichte und Sage. 
Rungs og Jürs’s „deutsche Dichter.“ Simonsens Formlære og „det 
vigtigste af det tydske Sprogs Syntax.“ Jürs’s og Rungs Materialier. 
Borrings Læsebog for Mellemklasserne. Sammes Grammatik og Stil
øvelser. Engelsk Elementarbog af Listov. Latinsk Læsebog for Be
gyndere af Kjær. Kornelius Nepos (Udgave uden Noter). Madvigs 
latinske Grammatik (nyeste Udgave). Trojels Exempelsamling til la
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tinske Stile. Balslevs Bibelhistorie. Sammes Forklaring til Luthers 
Katekismus. Det nye Testament. Psalmebog til Kirke- og Hus-An
dagt. Thriges större Geografi. Olsens Atlas. Kofods Verdenshistorie 
i Udtog ved Thrige. Bergs Atlas over den gamle Verden. Liitkens 
..Dyrerigets Naturhistorie“ (2den Udgave). Vaupells Plantelære. Stens 
elementære Arithmetik 4de Udgave og mathematiske Opgaver i det 
indledende Kursus. Mundts Regnebog.

2den stud. Klasse.
Flors Haandbog i den danske Litteratur. Bojesens kortfattede 

danske Sproglære. Grubes Karakterbilder aus der Geschichte und Sage, 
erster Theil. Rungs og Jürs’s „deutsche Dichter“. Simonsens tydske 
Formlære og „det vigtigste af det tydske Sprogs Syntax“. Borrings 
franske Læsebog for Mellemklasserne. Sammes franske Grammatik og 
Stiløvelser. Ciceros Taler ved Madvig. Madvigs latinske Grammatik. 
Trojels Exempelsamlinger til latinske Stile Bergs græske Læsebog. 
1ste Kursus. Sammes græske Skema (nyeste Udgave). Balslevs Bibel
historie. Sammes Forklaring til Luthers Katekismus. Det nye Testa
ment. Psalmebog til Kirke- og Hus-Andagt. Thriges större Geografi. 
Olsens Atlas. Kofods Verdenshistorie i Udtog ved Thrige. Bergs 
Atlas over den gamle Verden. Liitkens ..Dyrerigets Naturhistorie“. 
Vaupells Plantelære. Stens elementære Arithmetik 4de Udgave og Op
gaver i det indledende Cursus. Sammes „ren Mathematik“, 2den Ud
gave. Ramus’s Geometri.

VIL
Skriftlig Aarsprøve afholdes den 12te og 13de Juli, 

mundtlig, den 16de, 17de og 18de i følgende Orden:

1ste Forberedelsesklasse.
^andag Kl. 5—6*/s: Regning.
Onsdag Kl. 12—l1/«: Dansk.

2den Forberedelsesklasse.
Mandag Kl. 9—lOVa: Regning.

— Kl. KP/s—12: Geografi.
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Mandag Kl. 61/« —8: Tydsk.
Tirsdag Kl. 2—3: Religion.
Onsdag Kl. 9—101«: Dansk.

3die Forberedelsesklasse.

Mandag Kl. 9 — 101/a: Geografi. 
— KL 10'O—12: Regning. 
— Kl. 5— : Dansk.

Tirsdag Kl. 12—2: Tydsk.
Onsdag Kl. 9- lOVs: Religion.

4de Forberedelsesklasse.

Mandag Kl. 12 -2: Tydsk.
Tirsdag Kl. 9—107«: Fransk.

— Kl. IO1/»—12: Dansk.
— Kl. 5—6V2: Geografi.

Kl. 6V2—8: Religion.
Onsdag Kl. 9—lOVa: Naturhistorie.

5te Forberedelsesklasse.

Mandag Kl. 12—2: Geografi. 
— Kl. 2- 31/«: Historie.

Tirsdag Kl. 9—lO’/a: Naturhistorie.
— Kl. IOV2-12: Tydsk.
— Kl. 5—6*A>: Fransk.
- Kl. 6V2—8: Religion.

Onsdag Kl. IOV2—12: Dansk.

6te Forberedelsesklasse.

Mandag Kl. 12-2: Latin.
— Kl. 2-31/«: Dansk.
— Kl. 6V2—8: Religion.
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Tirsdag Kl. 9-101/e: Tydsk.
— Kl. lOVe —12: Historie.
— Kl. 12—2: Geografi.

Onsdag Kl. lO’/s—12: Fransk.
— Kl. 12—P/e: Naturhistorie.

1ste studerende og 1ste Realklasse.

Mandag Kl. 9—lOVa: Arithmetik.
— KL lOVe-12: Tydsk.
— Kl. 5—6V2 : Religion.
— Kl. 6V2-8: Engelsk.

Tirsdag Kl. 12—2: Latin (Geometri i 1. Realkl.).
— Kl. 2—3: Geografi.
— Kl. 6*/e—8: Fransk.

Onsdag Kl. lO'/a—12: Naturhistorie.
— Kl. 12—1: Historie.

Til at overvære den mundtlige Prøve indbydes alle, 
som have Interesse for Skolen.

Prøvens Udfald meddeles Torsdag den 19de Juli 
Kl. 11. Nye Disciple prøves Lørdag den 14de Juli 
og Torsdag den 19de Juli Kl. 1, eller Torsdag den 
16de August Kl. 12, dog helst en af de to første Dage.

I det nye Skoleaar begynder Undervisningen Fredag 

den 17de August Kl. 9.




