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KJØBENHAVN.
Trykt hos J. C. Scharling.

De forskjellige Skoler, der findes her i Landet, maa,
afseet fra de mange Overgange, der gives imellem dem,
dog allid kunne henføres til tre Hovedarter, hver med
sit særegne Formaal, den lærde Skole, hvis Opgave det
er at fremme den høiere Videnskabelighed og uddanne
vordende Embedsmænd, Realskolen, der skal uddanne den
øvrige Deel, af hvad man, i Mangel af nogen bedre Be
tegnelse, maa kalde den dannede Klasse, og Almueskolen
for den Deel af Befolkningen, der meest er hen\iist til
at erhverve sig sit Udkomme ved legemligt Arbeide, og
som derfor i Reglen maa noies med en Underviisning,
der svarer til de tilstedeværende Midler og Tiden, der kan
olfres derpaa.
Ad meget forskjellige Veie gaae deres forenede Be
stræbelser ud paa, al forskaffe Enhver i Samfundet saa
stor en Aandsudvikling og saa mange Kundskaber som
muligt, uden at forrykke det Standpunkt, den Paagjældende
senere skal indtage i Livet.
Ifølge sit Formaal og Udvikling maa den lærde Skole
i det Hele taget være stillet under Regeringens specielle
Bestyrelse, Almueskolen mere overdraget Communernes
Forsorg under Regeringens Control, hvorimod Realskolevæsenet her i Danmark, i det Mindste for nærværende Tid,
1*
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indtager en dobbeltstilling, da det deels er overtaget af
Staten, deels af Communerne og Private. Det skulde
synes, som om det Simpleste var at overlade den sidste
Slags Endeniisning til den »private Industri,« og i Hoved
staden, med dens concentrere.de Befolkning, Intelligents
og det derværende dygtige Lærerpersonale, har det ogsaa
viist sig at kunne gaae paa denne Matide; men i Kjobstæderne, hvor disse Betingelser for en stor Deel savnes,
har Regeringens directe eller indirecte Medvirkning været
nødvendig, naar denne Underviisning der skal kunne holde
Skridt med Tiden og dens Fordringer.
Blandt de forskjellige Sporgsmaal, der vedrøre den
sidstnævnte Green af Underviisningsvæsenet, er der især to,
som have været underkastede en vidlloftig, men endnu
neppe afsluttet Discussion, nemlig: til hvilket Maal skulle
Realskolerne føre deres Disciple, og ved hvilke Midler skal
man søge at fremme en regelret Afbenyttelse af samme?
Nu, efteråt de forste forberedende Skridt, for at bringe
den saakaldle høiere (ustuderende) Middelstand til at ind
tage den den tilkommende Plads i intellec.tuel Henseende,
ere afsluttede, kunde det ikke være afveien at give en kort
Fremstilling af, hvorledes der længere tilbage i Tiden slet
Intet blev gjort for at fremme dette Øiemed, i en senere
Periode Lidet, men uden synderlig Virkning, og først i
den nyeste Tid foretaget alvorlige Skridt, for at tilveie
bringe Klarhed i ovennævnte Ilovedspørgsmaal.
Realunderviisningen er saa noie knyttet til hele Underviisningsvæsenets tidligere Historie, at det kun er ved at
gaae tilbage i Tiden, at man ret kan forstaae de Vanskelig
heder, den har havt og endnu bar at kjæmpe med. Dog
kan der her ikke være Tale om at meddele nogen egent
lig historisk Skildring af Underviisningsvæsenets Udvikling

5
i Danmark, da en saadan haves i forskjellige Skri'ter,')
og vedkommer heller ikke i sin Heelbed disse Spørgsmaal. Der anføres derfor i det Følgende kun saadanne
Facta, der i denne Retning kunne tjene til at vise Mod
sætningen mellem Forlid og Nutid, og naar der antydes
den lærde Skoles Udvikling, er det kun forsaavidt den ide
forskjellige Perioder har udført Realskolens Hverv. Hen
sigten med denne Fremstilling er derfor mere at vedlige
holde den eengang vakte Interesse for Realunderviisningens
Fremme, ved at eftervise, hvad Plads den nu indlager
ligeoverfor den lærde Dnderviisning, og hvad der fra Re
geringens Side er gjort, for at tilveiebringe det bedst
mulige Resultat af denne nye Art af Cnderviisningsanslaller,
— end at yde noget væsentligt nyt Bidrag til Besvarelsen
af de mange dertil hørende detaillerede Spørgsmaal.
Disse kunne bedre afgjøres i Erfaringens noget langsomme
men sikkrere Skole, end igjennem usikkre theoreliske Be
tragtninger. Er det ogsaa kun Lidet, der endnu er ind
vundet igjennem de Svingninger, den har været underkastet,
er det dog altid godt at kaste et Blik paa den nu for
løbne Periode, sammenligne de til forskjellige Tider frem
satte Anskuelser, og see, om man kan antage, at Sagen
er skreden frem eller tilbage, nærmest med Hensyn til
Forholdene i Provindsbyerne, fordi det kun er i disse, at
Staten bar troet, at dens directe Medvirken behøvedes,
og hvor der desuden frembyder sig endnu flere Vanskelig
heder end i Hovedstaden.

O Worms Forsøg til en dansk Skolehistorie i Vidsk: Selskabs
Skrifter XI. 1777. Guldbergs Skildring af det danske Underviisningsvæsen 1801. Nyrups Udkast til en Historie om de latinske Skoler.
1804.
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I.
Den lærde Skole, som eneste Hannelsesanstnlt.

Det er først efter Reformationens Indførelse, at Sko
lerne her i Danmark begyndte at opfylde deres Hovedop
gave, da de bleve selvstændige Dannelsesanstalter, istedetfor som tidligere, paa enkelte Undtagelser nær, at være
knyttede til Klostrene og Kapitlerne, hvor de mere be
tragtedes som en Byrde, man derfor søgte at gjøre sig
saa let som mulig. Skolevæsenet gik nemlig paa den Tid
over til at være en Statssag, og, om det end kun tarveligt
opfyldte sin Hensigt, var del dog altid et Fremskridt, at
der vedtoges en fast Plan for Underviisningsgjenstandene
og deres Behandling, som udførligt bestemtes i Kirkeordinantsen af 1537. Deri fastsattes, at der istedelfor en
Mængde smaa saakaldte latinske, lydske og danske Skoler,
i enhver Kjøbstad i Danmark skulde oprettes een Latinskole,
som da bleve Forberedelsesanstalter for det i det foregaaende
Aarhundrede oprettede Universitet, samt at tillige »Skriver
skoler for Drenge , Piger og Andre, der ikke due til
at lære Latine, maa Øvrigheden forsørge; dog skulle For
standerne for samme Skoler see til med, at sand Gudsfrygtighed maa samme Børn efterhaanden indgydes og indgrundes med Børnelærdommen1).« Det er fra denne Tid,
at de første Spor af en egentlig Organisation af de lærde
Skoler og Almueskolerne skrive sig, og Borgerstanden
maatte altsaa, hvad Børnenes Underviisning angaaer, helde
til een af Siderne, enten noies med disse noget proble
matiske Elemenlarskoler eller vælge den lærde Skole, der
kun optog studerende Disciple, da alle Reglementerne
O Nyrup p. 4; men om disse communale Skolers Existents
og Virksomhed vides saagodl som Intet.

1

fra denne Tid ff. Ex. fra 1537, 1604, 1632, 1656, 1683.)
indskærpe endog ligefrem, at udvise af Skolen saadanne
Disciple, der ikke havde Evner til at studere. Og selv om
dette ikke var blevet overholdt, vilde det dog have været
uden Værd for den Ustuderende, da der kun maatte tales
Latin i Skolen, uden at Modersmaalet blev benyttet ved
Underviisningen.
Herved blev man saa staaende i omtrent 200 Aar
(1537—1739) paa enkelte mindre væsentlige eller ikke ret
gjennemførte Forandringer nær, saa at den lærde Skole
med dens daværende aandløse Formalisme, var det eneste
Dannelsesmiddel. Landet var næsten oversvømmet af La
tinskoler, uden at det var muligt at forsyne dem med de
fornødne Lærekræfter og Pengemidler, hvorfor ogsaa en
stor Deel hensygnede, og adskillige af dem maa have
været saare lidt benyltede, eftersom der fandies Skoler,
der i 10 Aar ikke havde dimitteret en eneste Discipel til
Universitetet. Disse store Mangler føltes allerede under
Christian den 5te, der i Aaret 1682 søgte at raade Bod
derpaa, og overdrog i det Øieined en Commission at lage
under Overveielse, hvorledes en stor Mængde Latinskoler
kunde nedlægges og »i deres Sted skulde danske Skoler
beskikkes, hvor Ungdommen foruden Katechismus kunde
lære at regne, skrive, Bogholderi og Navigation.« Hen
sigten opnaaedes dog ikke, da Forslaget mødte stærk
Opposition navnlig hos eet af Commissionens Medlemmer,
der var interesseret i een af Skolernes Bestaaen, og det
blev ved del Gamle, indtil 1739, da den paatænkte Re
duction af Skolerne og Udvidelsen af Underviisningsfagene
endeligen iværksattes. Hovedforandringen bestod i, at i
de nederste Klasser skulde Underviisningen gives paa Dansk
og forøges med adskillige reale Discipliner} hvorved : den

8

fik et Indhold, som den tidligere i høi Grad havde savnet.
I Sjællands Stift skulde kun være 8 lærde Skoler, i Fyens
Stift 4, i Nørre-Jylland 8, foruden Skolerne i Sorø og Her
lufsholm. De øvrige bleve nedlagte, og i deres Sted ind
rettedes danske Skoler, de saakaldte Christendomsskoler,
hvormed Grundvolden lagdes til vore nuværende Borger
skoler.
Vi have i disse to Arter af Skoler, den lærde og Christendoms-Skolen, et Vidnesbyrd om, fra hvad Standpunkt Staten
opfattede sin Forpligtelse at sørge for Borgerstandens
Uddannelse iAlmindelighed, hvilket ogsaa harmonerede med
den dengang skarpt trukne Grændselinie imellem den
dannede (lærde) og udannede Deel af Befolkningen. Om
man end ikke kan sige, at denne Afsondring belingedes’ af,
saa fandt den dog betydelig Næring i den store Kløft, der
var imellem disse to Slags Skoler. Ghristendomsskolerne
i Kjøbstæderne vare kun beregnede paa at bibringe Disci
plene den for alle nødvendige religiøse Forberedelse, og
de allertarveligste Elementer i Læsning, Skrivning og Reg
ning, hvorved man mere gik ud fra en reen praktisk Op
fattelse af Livet, end benyttede Underviisningen til at frem
me almindelig Folkeoplysning. Ihvorvel altid en stor Deel
af Befolkningen maa lade sig nøie med et saadant Mini
mum af Kundskaber, er der dog en anden noget høiere
stillet Deel af Samfundet, for hvis aandelige Udvikling,
der kun slet var sørget. At benytte den lærde Skole med
dens saagodtsom udelukkende, paa de gamle Sprog ba
serede, klassiske Uddannelse, var i flere Henseender mis
ligt, da den baade krævede for lang Tid og større Evner,
end Mange kunde antages at være i Besiddelse af, saa
det kun kunde blive en fragmentarisk Begyndelse, naar
Underviisningen ikke førtes til Ende.
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Efter Skolereformen i 1739 hengik heller ikke lang Tid,
før man atter følte Trangen til en ny Omdannelse af
Underviisningsvæsenet, saameget mere som man her i Dan
mark ikke kunde forblive upaavirket af de mange nye Ideer,
der i det 18de Aarhundrede især fremsattes i Frankrig
og Tydskland, for at fremme Folkeslagenes Cultur, og
bringe det enkelte Individ til en tidligere ukjendt Fuld
kommenhed. Den overspændte Anerkjendelse af Men
neskerettighederne og Alles ligeberettigede Deelagtiggjorelse
i det sociale Livs Goder førte vel til en Række Conseqventser, der snart viste det Hule og Uholdbare i de
opstillede Sætninger, men havde tilfølge, at man fik aabnet
Øinene for adskillige af Fortidens Mangler i Underviisnings
væsenet, og indsaae, at man ikke længere her i Danmark
kunde slaae sig til Ro med, intet alvorligt at gjøre for
at fremme Almeenoplysning. Der havde allerede længe
viist sig en Trang til bedre Underviisningsanstalter for
Ustuderende, og der fandtes ogsaa mange private Insti
tuter12), men de vare af ringe Betydning udenfor Kjøbenhavn. Paa hvad Fod de offentlige, ikke lærde, Skoler
stod mod Slutningen af det 18dej Aarhundrede, sees bedst
af de mange mørke Skildringer, der af og til fremsattes
derom.3)

>) See Collegialtidenden for 1802. Nr. 32.
2) Prof. Olsen yttrer i sin Tale om „Opdragelsesvæsenet i Dan
mark," Sorø 1794, at Bondestandens Uvidenhed var fremkaldt ved
at Underviisningen, ledet af Lærere, der som oftest vare Udskuddet
af de andre Stænder, indskrænker sig til en maskinmæssig Udenadslæsning i en elendig Katechismus, og at i Folkeskolerne i Kjøbstæderne hendrev Ungdommen en 7 å 8 Aar, uden at høste Andet
end nogle brogede Skaller af en hjerneløs Christendom og maaskee
lære lidet af en haandværksmæssig Skriven og Regnen. Ere disse
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Regeringen søgte, efter langvarige Commissionsforhandlinger, al afhjælpe dette Savn samtidig med, at der fore
toges en Forbedring af de lærde Skoler. I Forordningen af
1809 tilstededes nemlig, at den lærdeSkole ogsaa maatte
benyttes af Ustuderende, som da vare frilagne for at deeltage
iUnderviisningen i saadanne Fag, der ei passede for dem,
og hvis der ved nogen Skole var et tilstrækkeligt Antal
ustuderende Disciple, maatte der oprettes en særegen
Handelsklasse. Det kunde synes, som om denne Indrøm
melse kun var af ringe Værd, eftersom det udtrykkeligen
hedder, at der ikke maa foretages nogensomhelst Modi
fication i Læreplan eller Methode for de Ustuderendes
Skyld, undtagen Fritagelsen for at deeltage i enkelte Di
scipliner; deres Antal maa aldrig overstige j af det for den
enkelte Klasse bestemte Maximum (g 60), og hvis man
nogetsteds oprettede ved den lærde Skole en Handelsklasse for Ustuderende, da skulde Skolens derved forøgede
Udgifter dækkes ved en Forhøielse af Skolepengene (g 68).
At der negtedes Enhver, der ei vilde læse de gamle Sprog
i Skolen, Andeel i dens Beneficier (g 59), hvortil ogsaa
regnedes Fritagelse for Skolepenge , følger naturligviis af
sig selv.
Ikke desto mindre havde denne Foranstaltning dog Be
tydning i en anden Henseende. Derved fik nemlig den gamle
Fordom, at Dannelse var et Monopol for den studerende
Stand, sit første Banesaar, idet man indrømmede, at Ad-

Yttringer mulig for stærke, ere de dog et Vidne om, at man den
gang var sig Manglerne bevidst og folte Trangen til at faae dem af
hjulpne. Disse Yttringer ere Ingenlunde enestaaende, men træffes
hos mange Forfattere i denne Periode f. Ex. i Minerva 1791. 11. 203 ;
1795. I. 172.
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skilligt af det, derlærtes i den lærde Skole, baade i Indhold
ogMethode kunde umiddelbart benyttes ogsaa af Ustuderende,
og Staten afviste altsaa ikke længere sin Forpligtelse til og
saa at fremme denne Art af Underviisning, forsaavidt det
stod i dens Magt. I Realiteten var der for Provindsbyerne
vundet, at der i de lærde Skoler nu var aabnet Adgang
til en Uddannelse, som, hvorlidet den end var begunstiget
for den Usluderende, dog var bedre end, hvad der kunde
opnaaes i de udenfor Kjøbenhavn lavt stillede Privatinstituter,
der havde at kæmpe med mange Vanskeligheder, for at
kunne tilfredsstille selv de tarveligste Fordringer.
For at bøde paa denne Foranstaltnings praktiske Mang
ler1), udstedte Fr. VI i 1814 den bekjendte Anordning for
Kjøbstadskolernes Organisation, ifølge hvilken Underviisningen skulde besørges af en Katechet i Forening med een
eller flere Lærere, nye Discipliner optages og en forbedret
Methode indføres. I denne Forordning var ikke blot tilsig
tet, at Enhver, selv den meest Ubemidlede, skulde med
deles en vis begrændset Kundskabsmasse, men i § 2
hedder det, at der »i de folkerige og større Kjøbstæder,
hvor et tilskrækkeligt Antal Drengebørn findes, hvis For
ældre have Evne og Villie at bidrage til at borgerlige
Realskoler, der i Slæderne, kunne bestaae, skulle saadanne Skoler oprettes. Disse Skolers Øiemed skal være,
at de Børn, der vel ingen lærd Dannelse behøve, men
dog bestemmes til en saadan Virkekreds, som fordrer
særegne Kundskaber, kunne deri vorde oplærte.« Hvor
dette ikke lod sig gjøre, men Trangen til en udvidet Under-

>) Eflerat Foranstaltningen havde været iværksat i 5 Aar, var
der kun omtrent Ö0 ustuderende Disciple i samtlige lærde Skoler i
Danmark og Norge. Engelst. Skole-Annaler 1810. I. 103.
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viisning var tilstede, skulde Borgerskolen forøges med en
Realklasse. At der manglede Skoler for Middelstanden til
at kunne erhverve sig en bedre Uddannelse end den,
Almueskolen kunde yde, var derved endnu mere bestemt
anerkjendt og udtalt af Regeringen, og Villien til at af
hjælpe Savnet var tilstede. Destoværre betragtedes Realunderviisningen ved denne Ledighed, som det saa ofte er
skeet, som noget Underordnet, der let kunde tilveiebringes,
ved at man opførte en Mængde velklingende Underviisningsfag, der maaskee nok efter Forordningens Bud vilde
være bievne meddeelte i disse Realskoler, men uden at
man tog Hensyn til Maaden, hvorpaa det vilde skee. Det
maaltevære sande Vidundere af Lærere, der i et ringe Antal')
og med den Fordannelse, de efter Stillingens Beskaffen
hed kunde antages at være i Besiddelse af, skulde kunne
give grundig Underviisning, — og uden det vilde det Hele
være betydningsløst, — ifølge g 74 i Dansk, Religion,
Skrivning, praktisk Regning, Vexelregning og Bogholderi,
elementær Mathematik, de første Grunde af Mechanik, især
med Anvendelse paa Fabrikker og Haandværker, Jordens
og Verdens naturlige Beskaffenhed, Naturhistorie, Natur
lære, Kundskab om Handelsvarer, Haandværks og Fabrikarbeider, almindelig Verdens- ogudførligst Fædrelandets Hi
storie, Geographie, Tydsk, Fransk og Engelsk, saafremt Kjobstadens Handelsforbindelser dertil gav Anledning , Tegning
af geometriske Figurer, Maskiner, Architectur og Ornamen-

’) Der skulde være to Klasser, og Underviisningen
en theologisk Candidat og en Seminarist, saaledes, at
ei begge vare i Besiddelse af Kundskaber i samtlige
Fagi’), maalte dog Ingen af dem være aldeles uvidende
kelt Fag, for at kunne vicariere for hinanden (§ 81-82).

besørges af
om de end
her nævnte
i noget en
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ter, Sang, Gymnastik, og i Søstæderne en forberedende
Underviisning i Slyrmandsknnsten, samt i Svømning.
Havde man tidligere gjort for lidet, skulde man troe,
at man nu vilde indhente det Forsomte, ved at gjøre for
meget. Resultatet var derfor let at forudsee, at Realskoler,
anlagte paa en saadan Basis, intetsteds iværksattes; men
man indskrænkede sig til ved nogle af dem, at føie en Real
klasse til Borgerskolerne.
Endnu i 1834 var dette kun
Tilfældet i J af Landets Kjøbstæder, saa at det var efter
en meget indskrænket Maalestok. at Lovgiverens velmeente
Bestemmelser toges tilfølge, hvorimod en mere udvidet
Underviisning nu, ligesom tidligere, kun kunde erhverves i
Latinskolerne.

II.
Healskolerne fra 1838 til 1855.

De store materielle Fremskridt, der udmærke det nær
værende Aarhundrede, ere for en Deel fremkaldte ved
den Alvor og Dygtighed, hvormed Naturvidenskaberne
bleve dyrkede i den nærmest forangaaende Periode; men
de have tillige for hele Samfundet en mere ideel Betydning,
ved ligesom at afsløre en heel ny Verden, idet derved dem
paavisles den Aand og Lovstemmighed, der gjennemtrænger
den levende saavelom den livløse Natur. Forsaavidt disse
Naturvidenskabernes Sandheder ere betydningsfulde for
Livet i alle dets forskjellige Former, og lige tilgængelige
for den Lærde og Ulærde, maatte Ønsket om at fjerne den
unaturlige Skillevæg mellem disse sidste, dukke op med
fornyet Kraft i samme Forhold, som disse Videnskaber vandt
mere og mere Anerkjendelse, især som Dannelsesmidler,
der for den Ikkestuderende kunde tjene som et Æqvivalent
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for de gamle Sprog i Latinskolen. Da nu den polytechniske Læreanstalt og den militære Høiskole i 1829—30
vare bievne oprettede, og der til begge behøvedes Aspiranter
med Forkundskaber og en Aandsudvikling, som umuligt
kunde erhverves i Borgerskolerne, indsaae man endnu
me er end tidligere Nødvendigheden af vel organiserede
Realskoler.
Dog var det især med Indførelsen af Provindsialstænderne, at en ny og bedre Periode begyndte for Realunderviisningen, som nu fik djærve Talsmænd baade i
Pressen og Stænderne. Folkets directe sauvelsom indirecte
Deeltagelse selv i en blot raadgivende Forfatning, samt
i Bestyrelsen af de communale Anliggender, forudsætter
et bedre Cnderviisningsvæsen end det, der dengang fand
tes, og det vilde jo una'gteligen være i en vis Henseende
baade naturligere og ønskeligere, om det, der danner Grund
laget for en rigtig Benyttelse af disse politiske Rettigheder,
var gaaet forud for Indførelsen af Slænderinstilulionen saavelsom den conslitulionelle Forfatning i en senere Periode;
men, skulde slige Fremskridt opsættes til Alle vare tilbørligen forberedte derpaa, vilde de blive umulige. Med den
større politiske Frihed vækkes snarere Folket til efterhaanden at fatte Betydningen af en høiere Uddannelse, og
til at indsee, at Enhver bør bidrage Sit til at opnaae denne,
ved at benytte de Midler dertil, som Staten tilbyder. Den
allernyeste Tid indeholder tilstrækkelige Beviser for Rigtig
heden heraf.
Det vil være i Manges Erindring, hvorledes især
to Mænd, daværende Cancellisecretær (Etatsraad) AlgreenUssing og Handelscommis (Raadmand) Gad i 18-33 bidroge
overmaade meget til at henlede den almindelige Opmærk
somhed paa Realunderviisningen, den første ved en Række
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Artikler i »Dagen«, den sidste ved den bekjendte Piece:
»Hvor skal jeg sætte min Søn i Skole.« Deres bestemte
Optræden imod Hensigtsmæssigheden af det bestaaende
høiere Underviisningsvæsen, det Slaaende i mange af de an
førte Argumenter, og Stridens Heftighed baade i Angrebet
paa og Forsvaret for dét Bestaaende, kunde ei Andet
end vække hele det dannede Publikums Interesse for disse
Spørgsmaal, og bidrog meget til at Fordringerne ikke, som
ellers saa ofte skeer, bleve uændsede.
Det maa her være nok i Korthed at antyde, hvorledes
Forslag om Oprettelse af Realskoler kunde give Anledning
til saa langvarige og bittre Discussioner, uagtet de fandt
Bifald hos Fleerheden af den oplyste Deel af Nationen.
Om det egentlige Hovedspørgsmaal kunde der ikke være
megen Uenighed, men snarere om, hvorledes Øiemedet
skulde naaes, og man kan ikke Andet end undre sig
over, hvormegen Forvirring der frembragtes i Discusionen
derom, især ved Ussings i høieste Grad umotiverede Udfald
mod de lærde Skoler1), som om den i disse erhvervede

•) Det kunde vel synes smaaligt at udhæve, hvad en Enkelt
i et Dagblad har skrevet om denne Gjenstand , men deels ere disse
Yttringer fremsalle af en af Forkjæmperne for RealunderviisningenS
Fremme, deels er del ikke uden Betydning for Sammenligningens Skyld
at see, hvad der er sagt om denne Gjenstand blot for 24 Aar siden,
og hvorvidt del Samme kan antages at harmonere med Nutidens
Anskuelser. Her maa blot henvises til ‘’Dagen,, for 1833 Nr. 241,
242, 247, 249 og flere Nr , hvori følgende bekjendte Paastande, der
rigtignok ere nogle af de crasseste, forekomme. „At saa mange stu
dere , er ene at søge i den elendige Forfænglighedsaand og Kløe
efter at komme ind i eet af de 115 Nr. af Rangforordningen; Lan
dets forarmede Tilstand maa foren stor Deel tilskrives den uforholdsmæssige Mængde Studerende ; en Student duer ikke til Andet end til
Student, og han duer destomindre til noget Andet, jo bedre Student

16

Dannelse var ligesaa fordærvelig for heie Landet som for In
dividet, Paastande, som Resultaterne ingenlunde berettigede
til at opstille, og som man mindst skulde vente fremsat
af en Mand, der ved sin egen Dygtighed syntes at vidne
om det Modsatte. Gad , skjondt Lægmand, som han selv
kaldte sig, yltrede sig i det Hele taget i et langt mode
ratere Sprog, og hans Skrift kunde ei Andet end vinde
Anerkjendelse ved den Overbeviisningens Varme og den
Klarhed, hvormed han udviklede sine Anskuelser om det
Nødvendige i en Reform; men ved enkelte uoverlagte Yttringer om de lærde Skolers Organisation maalte ban irri
tere navnlig ældre Skolemænd, ligesom han ogsaa i sine
Betragtninger om Realskolens Formaal og Indretning gik
langt videre, end han burde. Han fordrede saaledes, at de
sidstnævnte Skoler ikke blot skulde give en almindelig,
men ogsaa en speciellere Uddannelse, der med Nytte ene
kan erhverves praktisk i de forskjellige Livsstillinger, uden
at fastholde, at det er Skolens Hovedopgave at udvikle Di
sciplenes Aandsevner, men ikke anstille smaalige Forsøg
med Fagenes Anvendelse paa Livets specielle Sysler.
Ved disse Angreb paa den lærde Skole, hvis Mangler
egentlig slet ikke vedkom Sagen, førtes Striden over paa et
aldeles fremmed Gebet, saa at hele Discussionen dreiede
sig langt mere om de lærde Skolers Uhensigtsmæssigbed
end om Realskolernes Nytte, hvilket havde tilfølge, at flere
af Humanismens Forsvarere lode sig henrive af en noget
han er; med det virkelige Liv er han aldeles ubekjendt; han kjender
kun Tingene af Bøger og ikke af egen Erfaring ; han vil ikke forstaae
at slaae et Søm i en Væg uden at slaae sig Fingrene tilblods; og
skjøndt han kan fortælle os , hvad baade Seglgarn og Karduuspapir
hedder paa Lalin og Græsk, er han dog ikke istandtil at binde en
Pakke forsvarligt sammen“ ; osv.
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usømmelig Bitterhed *). Havde disse rhed Ro og Værdighed
afviist de ubefoiede Angreb paa den lærde Dannelses totale
Siethed, agtende Modstandernes berettigede Interesse for en
ny Art Underviisning, og netop i Egenskab af Skolemænd
taget sig af Sagen, — vilde let Discussionen være ledet paa
rette Spor, nemlig om, hvorledes man ved forenede Bestræ
belser kunde frembringe noget Nyt, der ikke skulde bæve
sig paa Buinerne af det Beslaaende , men slutte sig til
dette som et nødvendigt Supplement. Det var, som man
maa haabe, den sidste Rest af den »sorte Skoles« Mono
pol paa Udbredelsen af Dannelse, der her gav sig tilkjende
i en bestemt Afviisning af al have Noget at gjøre med at
fremme en ringere Grad af Dannelse, og man troede at
kunne forhindre ethvert Samqvem med saadanne Skoler
ved at paaberaabe sig, at de vare Directionen for Univer
sitetet og de lærde Skoler uvedkommende. Hvor smukt
det end var saaledes at værne om Directionens Ære, var
det dog en misforstaaet Iver, da man oversaae, al naar
den i Forliden kun havde med de lærdeSkoler at gjore,
da var det fordi disse vare de eneste, der kunde siges
at fremme Dannelsen , og skulde denne udbredes til en
større Kreds end tidligere, da maatte det skee fra begge
Sider ved en forenet udvidet Virksomhed baade af den

') Denne totale Misforstaaelse af Hovedspørgsmaalet fremgaaer
bedst af at der kunde fremkomme Yttringer som, „Kan klassisk Skole
dannelse ikke forenes med Provindsialstændernes Indførelse, saa maa
vi, naar een af Delene skal opoffres, hellere undvære den sidste, end
give Slip paa den første,“ og „Da Ustuderte eller Halvstuderte ikke
ere istand til at dømme om de gamle Sprogs Vigtighed og Værd,—
saa maa de (gamle Sprog) beholde de Fortrin, som Aands og Smags
Overlegenhed har forhvervet dem“, (Kbhp. 1833 Nr. 211) foruden
mange lignende.
2
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lærde Skole og Almueskolen, saa at de ved at mødes kom
til at udfylde det tidligere imellem dem værende Gab. Det
maa iøvrigt indrømmes, at der ogsaa gaves enkelte Skolemænd, der yltrede sig anerkjendende om Realunderviisningen; men Ingen forfulgte Hovedspørgsrnaalet med mere
Besindighed end Schouw, der uden at indlade sig paa De
battens vidtløftige Forgreninger fremstillede kort og bestemt,
hvorledes Opgaven burde løses uden Collision med det
lærde Skolevæsen.
Til disse mere almindelige Discussioner føiedes
nu detaillerede Forslag om Organisationen af Realunderviisningen, blandt andre et af daværende Pastor Gad
og derefter indkom til Østifternes Provindsialstænderforsamling i 1835 — 6 tvende Andragender fra Secretær AlgreenUssing og Etalsraad Sleenfeldt om Oprettelsen af høiere
Realskoler, og et lignende til den jydske Stænderforsamling
i 1836 af Amtsprovst Schmidt. Der yttrede sig begge Steder
kun een Mening om det Tidssvarende i Petitionerne, men
desto meer vare Anskuelserne forskjellige om den Maade,
hvorpaa denne Underviisning skulde kunne gjennemføres.
Nogle meente, at der i enkelte af de større Kjobslæder burde
oprettes selvstændige videnskabelige Realskoler ved Siden af
de lærde Skoler, vel forsynede med alle Hjelpemidler og
et udvalgt Lærepersonale, hvilket især forsvaredes af Schouw,
der frygtede for at man skulde følge et andet Forslag, at
omdanne mindre besagte Latinskoler til Realskoler, som
da vilde oprettes i nogle Smaabyer, hvorfra ingen tilstræk
kelig Frequents var at vente. Andre troede, at man lettest
vilde kunne opnaae Hensigten ved til de lærde Skoler at

1) Om forberedende og høiere Realunderviisning af P. C. Ste
nersen Gad 1835.
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føie Realklasser, hvorimod indvendtes, at Bestyreren for en
saadan combineret Anstalt neppe vilde omfatte begge
Afdelinger med lige Interesse og Dygtighed, saa meget
mere, som der fordredes to aldeles forskjellige viden
skabelige Grundlag, i den ene fortrinsviis de gamle, i den
anden de nyere Sprog i Forbindelse med Mathematik og
Naturvidenskaberne. Atter andre udhævede, at der for
alle Byer allerede vilde vindes meget, naar der i Borger
skolerne skete en total Sondring af høiere Borgerskoler og
Friskoler, og de forste udvidedes paa den af Forordningen
af 29de Juli 1814 antydede Maade. Man vedtog at ind
give særligt det første og sidste af disse Forslag til Rege
ringens nærmere Overveielse, og om der end ikke frem
kom bestemte Antydninger af, hvorledes hele Landet kunde
nyde godt af bemeldte Underviisning, da man ved alle
Forslag strandede meer eller mindre paa Sagens peeuniære
Side, var der dog vundet et Hovedresultat, nemlig en
af Folkets Repræsentanter eenslemmig udtalt Amækjendelse
af Realunderviisningens Vigtighed, og Ønskeligheden af,
at den snarest muligt iværksattes efter en saa stor Maale
stok, som Landets Kræfter kunde tillade, og ikke som
tidligere indskrænke sig til at foreslaaes af Regeringen uden
nogensinde at træde i Live. Endvidere var man baade
i Stændersalen og senere i den af Regeringen nedsatte
Commission ’) enig om, at Realskolen ikke burde være nogen
Specialskole, men en almindelig Dannelsesanstalt for Livet,
saavelsom for enkelte særegne Fagstudier, hvortil ingen
lærd Dannelse behøvedes.

i) Denne bestod af Geheime-Conferentsraad Rotbe, Biskop Mynster,
Conferentsraad Lassen, Etatsraad Johnsen, Oberstlieutnant Quaade,
Oberstlieutnant Hansen, Professorerne Bang og Schouvv.
2*

20
Den her tidligere nævnte Paastand, at den høiere
Realunderviisning var Directioneii for Universitetet og de
lærde Skoler aldeles uvedkommende, blev hverken nævnt
i Stændersalen eller anerkjendt af Regeringen, og ved en
kongelig Resolution af 14de Februar 1838 overdroges det
netop Direclionen at indkomme med Forslag til Oprettelsen
af en videnskabelig Realskole, som ved Resolutionen af
10 Mai 1839 blev endeligen vedtaget at skulle indrettes i
Aarhutis. Den skulde være aldeles uafhængig af den der
værende Latinskole, med egen Rector og Lærepersonale,
kun at i enkelte Fag kunde samme Lærer undervise i
begge Skoler. Endvidere foranstaltede Direclionen. at der ved
Sorø Akademies lærde Skole oprettedes Realklasser, der i
de fleste Fag havde fælles Undervisningstimer med de
sideordnede studerende Klasser.
Herned var denne Undervisning bragt et godt Skridt
frem, idet Regeringen antog sig den med Interesse og
lagde den i Hænderne paa den Anetorilet, der maatle an
sees for den competenlesle og meest erfarne til at kunne
tilveiebringe et gunstigt Resultat af Forsøgene. Først fra
1838 kan man egentlig datere en regelret Realunderviisning her i Landet; tbi vel haxde der i Hovedstaden og
enkelte Provindsbyer allerede i mange Aar været Real
skoler, men man sa\nede deri et bestemt almindeligt Maal
for Undervisningen, saa det Hele havde en vis svævende
Charakteer, for en Deel afpasset efter den enkelte Skole
bestyrers individuelle Anskuelser og Forældrenes forskjel
lige Ønsker med Hensyn til deres Børns Eddannelse. Der
fra hidrører disse Skolers eiendommelige praktiske Anstrøg
og Benævnelsen Handels- (Grosserer-) Skole og HandelsKlasser, ligesom der ogsaa i saadanne undertiden ineddeeltes: Uandelshistorie, Handelsret, Bogholderi, Vare
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kundskab, meget detaillerede Arter Handelsregning, osv.
Dog er dette ikke Noget man særligt bor dadle vore Real
skoler for, da man begik samme Feil i Tydskland ved mange
af de ældste Realskoler, hvor Eleverne overfyldtes med
en Mængde polytechniske Specialiteter, som om de skulde
være Haandsværksmestre i alle Fag. En lignende Eensidighed var, som bekjendt, ogsaa stærkt fremtrædende
tidligere i den lærde Skole, hvor Disciplenes Modenhed
afmaaltes ene efter Færdigheden i at tale og skrive Latin,
Misgreb, der ere uundgaaeligt knyttede til enhver ny Bane,
der skal brydes i Skolen som i Livet.
Af samtlige Overveielser blev altsaa det endelige Re
sultat, at Regeringen bestemte sig for at anstille 2 For
søg med Reahmdeniisningen, ved Oprettelsen af
a)
en videnskabelig Realskole i Aarhuus, og
b) Realklasser i Forbindelse ined den lærde Skole i
Sorø;
hvortil endnu kan føies den noget senere tagne Bestem
melse om at yde Enderstøttelse til
c) nogle communale Realskoler, tildeels under Directionens Overtilsyn, istedetfor nedlagte Lalinskoler. — Vi
ville nu see, med hvad Held enhver af disse forskjellige
Former forsøgtes i den nærmest paafølgende Tid.
a) Aarhuus videnskabelige Realskole.

Om denne Skole haves udførlige Meddelelser af Sko
lens Rector i de aarlige Programmer og i en af Overlærer
Funch forfattet Piece 1), hvorefter her kun meddeles
Hovedresultaterne af Skolens Virksomhed. —Den aabnedes
i Nov. 1839 efter den af Commissionen udkastede Plan,
1) Den videnskabelige Realskole i Aarhuus 1845.
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ifølge hvilken den skulde have o toaarige Klasser, der
skulde kunne gjennemgaaes fra det 8de til det 18de Aar.
Der blev ikke, som først paatænkt, underviist i Latin, men
1) i Religion, Geographie, Historie og Dansk i et Omfang
væsenlligen som i den lærde Skole i dens daværende Form,
2) Mathematik med praktisk Regning, Tydsk og Fransk
i et storre Omfang end i den lærde Skole, og der optoges
som nye Discipliner, dengang særegne for Realskolen,
3) Naturhistorie, Naturlære, Engelsk og geometrisk Teg
ning, foruden 4) Frihaandstegning, Skrivning, Sang og
Gymnastik. Paa enkelte Ændringer nær i Timeantallet
for de enkelte Fag, fulgtes i det Hele Commissionens
Udkast, livis Grundtanke var 1), »at der paa den ene Side
bør sørges for, at intet af Hovedmidlerne til Aandens
Uddannelse forbigaaes, for at denne kan skee fleersidig
og harmonisk, og ikke heller nogen af de Hovedgrene af
den menneskelige Viden, der passe for Skolen, og som
intet dannet Menneske bør være ukjendt med, men paa
den anden Side at Eleverne ikke overvældes med for
mange Fag, hvorved baade det grundige Studium vilde
lide, og Elevens Sind letteligen adspredes«. Bygget paa
saa sunde og rigtige Principer, og efter at have gjennemgaaet en vidtløftig Behandling i Pressen, Stænderne, og i
den derom nedsatte Commission og iUniversitetsdirectionen,
var det intet Under, at den endelige Iværksættelse blev
modtagen med almindelig Interesse, og man nærede et
velbegrundet Haab om, at denne Skole maalte komme til
at indtage en hæderlig Plads blandt Landets Underviisningsanslaller, og ved de der vundne Erfaringer staae som et
Mønster paa, hvorledes Realunderviisningen hensiglsmæs>) Selmers akademiske Tidender. 4de Aargang S. 333.
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sigst skulde ledes her i Landet. I Begyndelsen syntes
Alt at tyde godt; fra al begynde med 22 Disciple varFreqventsen tiltagen saaledes. at i Tidsrummet fra det 4de—
11te Skoleaar var Discipelantallet i Gjennemsnit 60 (Max
imum 70, Minimum 50). som, naar man erindrer, at den
.var sideordnet en i samme By værende god lærd Skole,
maa ansees for en meget agtværdig Begyndelse, efter Frequenlsen at dømme, der omtrent svarede til de fleste
Lalinskolers, og disse sidste havde en Fortid at stolte
sig til, og behøvede ikke som Realskolen forst at ind
ordne sig i de bestaaende Forhold og vinde l’nblicums
Tillid og Anerkjendelse.
For den üdenforstaaende maa
Skolens Frequents, uden at det ellers er min Mening,
at den bor opstilles som en Maalestok for en Skoles God
hed, dog her have en ikke ringe Betydning, da Udgangspunctet ved Forslaget til disse Skolers Oprettelse og Be
tingelsen for deres Bestaaen var, at der existerede en
over hele Landet dybt følt Trang til samme, og ene derfor
er det, at der ved denne Skole, som ogsaa ved de folgende,
anføres Discipelantallet til Bedømmelse af Skolens Virksom
hed, saalænge ingen bedre almindelig Maalestok kan haves.
Dndersogte man derimod Frequentsen i de enkelte
Klasser, var Resultatet rigtignok ikke saa gunstigt, og efter
Overlærer Funchs Oplysninger i 1845 havde dengang 113
Disciple været fordeelte i Klasserne paa følgende Maade:
V. Klasse havde været besøgt af 3 Disc, hvorfra 3 v. udg.
IV. —
—
— —
- 22 — — 10 —
III. —
—
— —
- 55 — — 22 —
II. —
—
—
- 79 — — 18 —
I. —
—
— —
- 49 — —
2 —
Altsaa havde 5te Klasse, hvis øverste Afdeling slet ikke
endnu havde havt Disciple, været tarveligst, 3die og 2den
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stærkest sogt, uagtet det netop var ünderviisningen i de
øverste Klasser, hvoraf der kunde ventes størst Udbytte,
som skulde give Skolen dens egentlige Præg, og afrunde
Realumlerviisningen til et sluttet Hele. De anførte Tal ud
vise tilslrækkeligen, at der var gyldig Grund til at beklage
en noget for tidlig Udgang af Skolen, betragtet fra dennes
Standpunct. Disse Resultater, hentede allerede fra det
6teSkoleaar, troede Overlærer Funch maatte berettige til
den Slutning'): «det har viist sig, at Trangen til den hoiere
Dannelse, som. Skolen i sin Heelhed sigter til at meddele,
har været følt og føles af saagodlsom ingen,« uagtet det
stod i en mærkelig Modsætning til de patheliske Udbrud,
hvormed Ussing motiverede sit forslag i Stænderforsam
lingen2), saa man let kunde fristes til heri al see den
saa ofte fremtrædende Forskjel mellem Theorie og Praxis.
]) I det ovenfor citerede Skrift P. 37.
2) „Seer I dem da ikke, hvor de staae i utaalmodige Klynger, alle
de blaaoiede Drenge, og vente med Længsel paa, at Skoledøren
skal springe op, for at styrte ind. Du vil til Soes, du flinke Gut,
som gynger Dig forvovent hist paa den høie Green ? Ak, men Sko
len mangler, hvori Du skulde lære Navigation og Styrmandskonst, og
Din Vei vil gaae til Bogtrykkerkassen, hvor du snart vil glemme Dit
høie Mod. — Han, som sidder der og tegner Cirkler og Qvadraler
med Kridt paa Gulvet, det er det største mechaniske Genic, som Ver
den har frembragt. Han vilde gjøre sig udødelig ved Opfindelser og
forherlige sit Fødelands Navn i alle Zoner, men Skolen mangler, hvori
hans Genie kan udvikles, og derfor vil han døe som Skriverkarl bag
en Pult, og Verden vil aldrig høre om ham. — Hist sidder en Anden
og leger med Tavle og Grillel. Det er en født Handelsmand. Han vilde
engang blive Danmarks Stolthed, — ■— ■— ■—. Arme Ungdom ! Du
tørster efter at lære, men Du boer i en Ørken, hvor inlet Kundskabens
Væld kan læske Din brændende Tunge. Skolen mangler. Arme Fædre I 1 vilde gjerne offre Alt for at skaffe Eders Børn nyttige Kund
skaber, men hvor I vende Eders Øine hen: Skolen mangler“ For
handl. ved Provindsialstænderne for Østifterne. 1835 Side 857—8.
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Ussing overførte en hos den mere intelligente Deel af
Samfundet følt Trang, til at fremhjelpe denne Underviisning, paa den Deel af Publicum, der skulde benytte den,
men som i Almindelighed endnu ikke kunde antages at
være i Besiddelse af tilstrækkelig Interesse for en mere
videnskabelig Underviisning, eftersom den igjen forudsætter
hos den Enkelte en ganske anden Grad af Dannelse, end
Pluraliteten af de Paagjeldende hidtil havde havt Ledighed
at erhverve sig. Gammel Slendrian bidrog ogsaa Sit til at
Mange ikke havde Lyst at offre Noget derpaa, saalænge
man troede ikke at have tilstrækkelig Garanti for, at Re
sultaterne var det værdt. Hos dem begge vare Forvent
ningerne om, hvad Skolen vilde komme til at udrette
allerede i dens første Periode, noget for boit stillede og
man tænkte ikke paa, at enhver ny Institution har at
kæmpe med de fra Fortiden overleverede Traditioner, især
naar der ikke til en saadan er knyttet øjensynlige Fordele,
men snarere det Modsatte, og den maa derfor successivt
tilkæmpe sig Anerkjcndelse hos dem, der skulle benytte
den1). Som en Statsinstitution, om hvis Hensigtsmæssig
hed Regeringen nærede fuld Forvisning, maatle det der
for være dens Opgave, baade at benytte ethvert beret
tiget Middel til at fremme det gavnlige Formaal, den havde
for Øie, og med en vis seig Udholdenhed kæmpe Sagen

i) Da den polytechniske Læreanstalt var bleven oprettet, blev der i
Almindelighed spaaet den en stor og frugtbringende Virksomhed, uagtet
de Færreste forstode dens sande Betydning, men senere hed det sig saa i
en lang Aarrække, at der ikke var nogen Trang til den Slags Instituter
her i Landet, fordi Tilgangen af Examinander i de første 10—15 Aar
kun var saare ringe. 1 det sidste Decennium er den derimod bleven
søgt og benyttet i et Omfang, der med Hensyn til de forhaandenværende
Forhold i alle Tilfælde snarere maa ansees for stort end for ringe.
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ud, indtil denne seierrig havde gjort sig gjeldende, og
delte sidste kunde netop Staten alene overtage, da den
havde Evne til at gjennemføre det. Hvad det første Punct
angaacr, nem ig Midlerne til at fremme en planmæssig
Afbenyttelse af Reahinderviisningen, da maa det være nok,
at holde sig til et eneste af de forskjellige Forslag, der
af Mange ere fremsatte i denne Retning, og hvad enten
man vil tillægge det en stor eller ringe Betydning, kan
man ikke Andet end beklage, at Afgangsexamen ved Aar
huus videnskabelige Realskole ikke tillagdes lige Berettigelse
med den almindelige Forberedelsesexamen ved Universitetet^
uagtet del Maal, hvortil dens Disciple skulde bringes, var langt
omfangsrigere end Fordringerne ved Præliminærexamen.
Skolens Rector androg gjentagne Gange derom, ei al lale
om, at det paa det Indstændigste var anbefalet af Commis
sionen, hvis Forslag man ellers fulgte i alt Væsentligt. Ved
ikke strax fra Skolens Oprettelse at tildele den det som en
Ret, der ligefrem fulgte af sig selv, fældede man egentligen
en haard Dom over, eller viste i det Mindste en stor
Mistillid til Skolens Præstationer, som man jo kunde control
lere ligesom nu ved de lærde Skolers Afgangsexamen.
At sigte den daværende Universitetsdirection for Lunken
hed eller Ulyst til at fremme den Sag, der var betroet dens
Styrelse, er ofte blevet nævnt, men maa ansees for en
uberettiget Beskyldning, naar man seer hen til den Samvittighedsfuldbed, hvormed den varetog Alt, hvad der ellers
var den underlagt.
Vel underkastede sig Ingen den for Skolen bestemte
Afgangsprøve, men delle kan ikke gjelde som Beviis for
det Værdiløse ved den attraaede Berettigelse, da det paa
Sagens daværende Standpunct vilde være formeget at for
lange, at Forældre i Reglen skulde lade deres Børn op-
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offre endeel Tid paa at underkaste sig en Examen, der gik
videre, end Staten ansaae fornødent som Forberedelse til
adskillige af Universitetets Fagstudier. Hvormange Disciple
vilde vel findes i de lærde Skolers øversle Klasse, hvis der,
for at blive optaget som akademisk Borger, kun fordredes,
at man underkastede sig en Examen ved Universitetet,
hvor Fordringerne omtrent svarede til, hvad der var gjcnnemgaaet i næstøverste Klasse. Staten maa ved en, af den
organiseret, regelret lærd saavelsom real Underviisning
gjøre Alt, for al give sine Anskuelser om, hvad der bør
gjennemføres, ligemeget enten det skal betragtes som en
Afslutning for Livet, eller som Grundlag for senere Studier,
— en vis Vægt, hvilket faaer saameget større Betydning ved
Realunderviisningen, hvor Baandet til at holde Disciplene
til Skolen er meget slappere end i den lærde Skole.
Hvad enten det nu var den af Overlærer Funch be
stemt udtalte Formening, at Skolen havde forfeilet sin
Opgave, eller en vis Vaklen i Skolens Organisation, —
først 5 loaarige, saa 10(8) eelaarige Klasser og endelig Af
skaffelsen af de to nederste Klasser, hvilket er temmelig
store Forandringer i saa kort en Periode, — eller andre
tilstødende Omstændigheder, som her ikke kunne videre
forfølges, blev Resultatet, at Skolen i de tre sidste Aar
af dens Existenls kun havde respective 35, 31 og 29 Di
sciple, eller omtrent den omvendte Progression af Frequentsen i de tre første Skoleaar, hvilket blev anseel som el Beviis
paa, at Forsøget var mislykket, og Skolen blev derefter
nedlagt i August 1853. Hvem det nu maa tilskrives, at
der med ikke ringe Bekostninger blev vundet et næsten
kun negativt Resultat, vil neppe Nogen, der ikke er kjendt
med alle Details af Skolens indre Historie, kunne afgjore;
men Alle ere sikkert enige i at beklage, at dette Forsøg,
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hvortil der fra Begyndelsen knyttedes saa store og beret
tigede Forhaabninger, allerede efter saa kort en Periode
skulde faae el saadant Udfald.
Samtidig med dens Nedlæggelse oprettedes nu rigtig
nok Realklasser ved den lærde Skole sammesteds ligesom
de, der i længere Tid havde været forsøgt ved Soro Akade
mies Skole, og kunne maaskee nok betragtes som et til
strækkeligt Surrogat derfor. Den selvstændige Realskole
med et videre gaaende Maal end det, der kan naaes i
de anførte Realklasser, var noget ganske Andet, det var
et Forsøg, som man maatle ønske kunde være blevet anstillet paa en saadanMaade og i saa lang Tid, at det havde
givet positive Resultater, da det er af den Slags Experi
menter, der ikke til enhver Tid kunne anstilles om igjen.
I>) Realklasserne i Sorö Akademie» Skole

havde i Begyndelsen omtrent samme Skjebne som Aarhuus Realskole, saa at de i de første Aar vare næsten
uden al Betydning, men tilkæmpede sig derimod senere
lidt efter lidt en fast Basis, og om end den her givne
Realunderviisning i denne Periode har været noget mere
begrændset, tilvejebragtes der netop derved et bestemt
Resultat, saa at man tilsidst indførte en lignende Underviisning ved tre af de andre lærde Skoler i Overeensstemmelse med den her fulgte Plan.
Lige siden 1809 (1806) var det jo rigtignok tilladt
Ustuderende at benytte de lærde Skoler, saa at de vare
fritagne for at deeltage i Underviisningen i de gamle Sprog,
men der fremkom derved en Mængde Afbrydelser, som
vanskeligen kunde udfyldes med Underviisning i de for
Realisterne særegne Fag, da deres Antal ved den enkelte
Skole varsaare ringe. I 1834 fandtes der ikke mere end
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10 saadanne Realister i samtlige lærde Skoler'), saa at
den hele Foranstaltning kun havde overordentlig ringe
praktisk Værd.
Det var allerede i 1835 ved el allerhøieste Rescript
blevet paalagt Universitetsdireclionen at gjore Forslag til
en Realskoleindretning ved Sorø Akademie, som sam
stemmende med det i Akademiets Statuter udtalte Formaal,
»at være et Underviisningsinstilut for et vist Antal af Statens
Ungdom, hvor de kunne dannes til at vorde oplyste og
duelige Mænd for Staten, være sig i Embeder eller for det
private Liv, i hvilket velordnede Kundskaber mærkel igen
kunne samvirke til det offentlige Vel,« eller med andre
Ord, ikke indskrænket blot til de sædvanlige Kundskabs
grene i de lærde Skoler. Underviisningsfagene have der
for her altid havt et mere realistisk Præg; i Skolen under
vistes i Engelsk og Naturhistorie, og ved Akademiet fore
droges de nyere Sprogs Litteraturhistorie og samtlige Grene
af Naturvidenskaberne, saa at det altsaa var at ansee for en
combineret lærd og Real-Høiskole.
Den Indvending imod
at oprette Realklasser ved de lærde Skoler, at der manglede
dygtige Lærere i Realfagene, kunde derfor ikke finde An
vendelse paa Sorø Akademies Skole.
Efterat have confereret med Akademiets og Skolens
Lærere, indgav Universitetsdireclionen i 1837 et Forslag
til Ils. Majestæt om, at der maatte oprettes en, den
lærde Underviisning sideordnet, Realskoleindretning, saaledes at de tre nederste Klasser vare Fællesklasser, men
i de tre øverste var der særskilte Timer for Realeleverne.
Disse skulde undervises i Latin igjennem alle Klasser,
med et færre Antal særegne Latin-Timer i de tre øverste
’) Selmers akademiske Tidender IV. S. 353.
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Klasser; men i andre Henseender var Omfanget af Underviisningsgjenstandene omtrent det samme som i Aarhuus
Realskole og beregnet paa at gjennemgaaes fra det 10de
til det- 17de Aar. Ønskede nogen Elev at høre Forelæs
ningerne tilligemed Studenterne ved Akademiet, f. Ex. over
de levende Sprog, Mathematik, Astronomie, Naturviden
skaberne, Statistik, osv., da stod det ham frit for, og hans
Underviisning kunde da antages sluttet med det 18de —
19de Aar. Dette Forslag, der under 19de Sept. 1837
blev approberet af Ils. M. Kongen, og traadte i Kraft ved
Begyndelsen af Skoleaaret 18jg, lignede i Meget Planen
for Aarhuus Realskole, men havde endog forudsat en mulig
stedfindende Trang til et endnu mere omfattende frit Realsludium. Idet man kun fulgte det reent Ideale ved Realtmderviisningen. saaledes som man kunde onske den gjennemført, uden at tage Hensyn til, hvorvidt der var Sandsynlig
hed for, at den faclisk vilde blive benyttet, blev Resul
tatet naturligviis endnu ringere end i Aarhuus, da den
her ikke engang kunde rose sig af en forholdsviis heldig
Begyndelse. Den givne Tilladelse, at studere ved Akade
miet, blev aldrig benyttet af Nogen , og Realklasserne
havde i de 5 Aar (1838—43), denne Plan blev fulgt, føl
gende meget indskrænkede Frequents:
Maximum

VI R.

V R.

IV R.

»
i 1839
»
2
- 1840
1
1
- 1841
4
1
- 1842
3
3
- 1843
1
1
Da Professor Bojesen i 1843 blev ansat som Rector
ved Skolen, bevilgedes et af ham til Directionen indgivet
Andragende om at opsætte Underviisningen i Latin til 3die
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Klasse, en Foranstaltning, der senere blev gjennemført
ved samtlige lærde Skoler, og som, naarder lier blot tages
Hensyn til dens Betydning for Realeleverne, har været
af overordentlig Vigtighed ved en Forening af studerende
og Real-Klasser i samme Skole, især da man meer og meer
var kommen til det Resultat, at en mangelfuld Latimmderviisning burde afskaffes, for at andre for Realisterne nød
vendige Fag kunde dyrkes med tilstrækkelig Kraft i den
kortere Periode, hvori Eleverne kunde antagesat ville be
nytte Underviisningen. I de høiere Klasser bibeholdtes
den tidligere Fremgangsmaade med særskilte Timer i en
kelte Fag istedetfor Latin og Græsk; men naar Realisterne
ikke gjennemgaae samtlige Klasser med de studerende Di
sciple til Skoleunderviisningens Slutning, kan denne Com
bination aldrig bære den forønskede Frugt, og saasnart
der derfor i Skoleaaret 181,1 var Udsigt til en forøget Fre
quents af Realister, blev der strax oprettet aldeles selv
stændige Realklasser. Professor Bojesen udkastede nu
en Plan til en sammenhængende Realunderviisning med
et langt mere begrændset Omfang end det, der vedtoges
i 1837, hvorved Fordringerne nu ikke stilledes høiere, end
at man med Grund kunde vente dem fyldestgjorle, og Fagene
dog indtil en vis Grad afsluttede. Efterat denne Plan var
traadt i Kraft i 1848, blev i de følgende Aar Realklasserne
mere søgte, og ikke som tidligere opretholdte ved Affaldet
fra Latinklasserne.
Den af Professor Bojesen ansøgte Tilladelse til at de
Realelever, der havde bestaaet Skolens Afgangsexamen,
maatte fritages for at underkaste sig Præliminærexamen
(aim. Forberedelsesexamen), blev foreløbig heller ikke be
vilget Sorø Akademies Skole, uagtet Fordringerne ogsaa
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her vare i det Hele taget større end ved Universitetet.
Virkningen udeblev heller ikke, thi endskjøndt Skolens
Cursus nu afsluttedes med 5te Klasse, forlade dog deFleste
Skolen efter Confnnationen uden Hensyn til Underviisningens Afslutning. (See Tabellen Side 33). Adskillige
af disse tog til Kjøbenhavn for ved Manuduclion at for
beredes til Præliminærexamen, hvorved de sparede den
Tid, som de her anvendte paa Religion, Verdenshistorie,
Engelsk (tildeels Fransk), Naturhistorie, Naturlære, Reg
ning, Tegning, osv., saa at de derved bleve A—1 Aar
tidligere færdige, end hvis de vare forblevne her.
I Mai 1854 indrømmede Ministeriet Dimittenderne
den ansøgte Dispensation for at underkaste sig den al
mindelige Forbcredelscsexamen, forsaavidt de vilde være
Polytechnikere eller ustuderede Jurister, og der blev
givet Løfte om mulig ogsaa at forskaffe dem, der senere
vilde underkaste sig Landmaaler-, Veterinær-, Forst- eller
Pharmaceut-Examen, en lignende Dispensation hos de
Ministerier, under hvilke disse Examina sorterede. Der
kan neppe føres noget bedre Beviis for Betydningen af
en saadan Berettigelse end de i Tabellen Side 39 anførte
Tal over den stigende Frequents, Realklasserne have havt
siden denne Bestemmelse blev stillet i Udsigt, og, hvad
der er Hovedsagen, den tidligere almindelige Uskik her,
ligesom i Aarhuus, at forlade Skolen i Utide, er i det
mindste indtil den nærværende Tid hævet. Istedetfor at
Pluraliteten af Disciplene før neppe bleve J Aar i øverste
Realklasse, ere de efter 1854 saagodtsom Alle forblevne
endog to Aar i den, og den her meddeelte Oversigt over
Frequenlsen i øverste Realklasse viser noksom den paafal
dende Forandring, der indtraadle efter Skoleaaret 1853-54.
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Disciplenes Antal i V Realklasse.
Ved Begyndel
sen af Skrdeaaret

1847—48
1848-49
1849 — 50
1850 —51
1851-52
1852—53
1853-54
1854—55
1855—56
1856—57

0
0
5
7
9
8
9
16
19
19

Ved Hovcdcxanien

0
0
5
1
2
5
5
15
16
18

Det vil maaskee forekomme Mange, at Fritagelsen for
at underkaste sig Forberedelsesexamen ved Unix ersitetet
er i det Hele taget her tillagt en altfor stor Betydning, da
man dog hverken kan antage eller onske, at Alle de, for
hvem Bealnnderxiisningen er indrettet, skulde blive Polytechnikere, Forstmænd, Landinspectorer, osv.; men, foruden
at disses Antal iovrigl ingenhinde er saa ringe, som Mange
maaskee troe, og hvorom vil blive meddeelt Oplysning senere
ben, saa har det viist sig allerede her i Soro i de faa Aar,
hvorfra haves Erfaring, at de Fleste nu netop onske, at
deres Sønner skulle afslutte det hele Cursus'), hosNogle
maaskee af den Grund, at de sætte en Ære i at deres Horn
have underkastet sig en Afgansprove, der nu af Staten
har faaet et vist Præg, som giver den en ikke blot indre

1) Tager man dette Aars 7 Dimittender med, vil af de 21. der
deels have underkastet sig Afgangsexamen, deels agte at gjøre det,
kun 6 eller i det lløieste 7 Lcnytte den girne Dispensalkn, altsaa
omtrent kun J uf det hele Antal.
3
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men og ydre Værd , selv om der slet ikke er Tale om at
drage nogen Fordeel af den sidste. Det \ilde jo være
smukkere, om nian greb Ledigheden til at opnaae gavnlige
Kundskaber og den deraf betingede Dannelse uden noget
saadanl udvortes Hensyn; men kan det tilsigtede Øiemed
blot nogenlunde naaes i den nærmeste Fremtid ad denne
Vei, er det et simplere og naturligere Middel end de
fleste andre, der til forskjellige Tider ere forslaaede
baade her og i Tydskland, som f. Ex. Fritagelse for et
Aars Mililærljencste, særlig Adgang til Ansættelse i Toldog Postvæsnet, osv., uagtet saadanne Rettigheder, naar
denne Examen kan opfylde de Fordringer, der bor kunne
stilles til den, dog ikke ere saa ganske ubegrundede.
De meddeelte, maaskee noget for detaillerede, Facta
udvise noksom, hvor vanskeligt det er at ordne paa den
hensigtsmæssigste Maade en aldeles ny Art Enderviisning,
der tildeels skal soges for dens egen Skyld. Først nu,
efter næsten 20 Aars Forløb, kan den antages nogenlunde
sikkret en blivende Existents, og naar der i en tidligere
Periode blev paastaaet, at man i Benyttelsen af begge de
anførte Skolers Realunderviisning havde et Beviis for, at
Trangen dertil ikke fandtes udenfor Kjøbenhavn, da var det
destoværre sandt; men det er lykkedes her, bedre end i
Aarhuus, at vække denne Trang, om og hidindtil kun i et
ringe Omfang.
Det ligger i Sagens Natur, at ligesom en Deel Disciple
altid gaae ud af de studerende Klasser før Underviisningens
Afslutning, saaledes maa det Samme i endnu høiere Grad
være Tilfældet med Realklasserne, enten fordi Vedkommende
mangle Evner til at gjennemgaae det foreskrevne Cursus,
eller fordi deres Fremtids Bane fordrer en tidlig Indtrædelse
i det praktiske Liv; men mod disse to ^fuldkommenheder
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ved den regelrette Rcalunderviisning gives naturligviis intet
Middel, og de kunne derfor lier ikke komme i Betragtning.

Saasnart den ved de lærde Skoler paatænkle Reform
i 1850 vargjennemfort i dem alle, var ogsaa der Betin
gelserne tilstede til at kunne indfore en Reakmdeniisning
ved disse, lig den, der i en længere Aarrække var provet
i Soro. Uisse Betingelser vare i Særdeleshed 1) Lalimmderviisningens Afskaffelse ide to nederste Klasser, som derved
bleve lige godt skikkede til at frequenteres af studerende
og ustuderende Disciple, 2) de bedre Lærekræfter, der nu
kunde raades over i Realfagene, samt 3) de naturvidenskabe
lige Samlinger, der nu allevegne skaffedes tilveie ved
de udvidede Skoler, og der er ingen Tvivl cm at, hvis
disse Forhold havde existeret i 1836, vilde man ubetinget
have lilraadet at begynde Forsogel med at sætte Rcalunderviisningen i Forbindelse med nogle lærde Skoler,
indtil der ytlrede sig en afgjort Trang til de kostbarere
selvstændige Realskoler.
Da Tilbøjeligheden til at benytte denne Underviisning
i del Dele taget ikke bar viist sig at være meget stor,
kunde Regeringen foreløbig ikke indføre den paa andre
Steder, end hvor der kunde forudsættes en passende Fre
quents. De Byer, der paa Grund af deres Folkemængde
og Intelligents, nærmest maatte antages at egne sig der
til, vare, aabenbart Aalborg, Aarhuus og Odense. I 1853
opreltedes særskilte Realklasser i de lo førstnævnte Byer,
i Aarhuus paa Grund af Nedlæggelsen af Realskolen, som
Byen ellers vilde foleSavnet af, derimod var der i Odense
en god privat Skole, som det ikke kunde være ønskeligt
at træde i Concurrence med. Denne sidste blev tidligere
3*
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anfört som el Beviis paa, at private Realskoler godt kunne
beslaae i Pro\indsbyerne, (den fik forresten et, rigtignok
ikke stort, aarligl Tilskod af Staten) men naglet den havde
god Frequents, saae Skolens Bestyrer sig dog nødsaget til,
da han ikke havde Udsigt til at erholde de fornødne
Lærekræfter, at ophæve Skolen med Udgangen af 1855,
saa al der paa den Tid oprettedes Realklasser ogsaa ved
Odense lærde Skole.
For al kunne danne sig en Oversigt over, hvorledes
disse offentlige Realskoler hidtil ere bievne benyttede, er
paa Tabellerne S. 39—41 angivet Freqnentsen i Klasserne
d. 1 ste Juni for hvert Aar i Sorø, Aarhuus (i den videnskabe
lige Realskole og de senere oprettede Realklasser), Aalborg
og Odense. Del hele Antal Realister er nalurligviis slorre
end anført, da disses Antal i Fadlesklasserne ei kan op
gives, og for nn al nærme sig Sandheden saameget som
muligt, og tillige have et bestemt Sammenligningspunct
ved Bedømmelsen af, hvorvidt Søgningen til Realklasserne
forhoksrnæssigen er tiltagen, er Realisternes Antal angivet
i en særegen Rubrik i Procent af det hele Antal Disciple,
bestemt paa den Maade, al Fa llesklasserne, som indholde
begge Slags Disciple, ere holdte udenfor Beregningen.
Klasserne i Aarhuus videnskabelige Realskole ere henstillede
til Klasserne i den lærde Skole efter den for Disciplenes Op
tagelse normerede Aldersgrændse, hvorved Antallet reduceres
betydeligt, da de nederste Klasser derved slet ikke komme
i Betragtning ved Sammenligningen.
Eftersom del egentligen kun er i Sorø, at den nu
indførte Form for Realunderviisning har været regelmäs
sigen anvendt i længere 'lid, maa der hengaae adskillige
Aar, for man med Sikkerhed kan bedømme, hvorvidt en
slorre Benyttelse ogsaa yllrer sig de andre Sieder. Trods
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de meget vexlende Forhold ved Realunderviisningen i Anrliuus, hvilke neppe have virket gavnlig med Hensyn til
den almindelige Tillid til dens Nytte, er dog, som Ta
bellen udviser, Freqnenlsen nn ikke meget mindre end i
den vid. Realskoles bedre Dage, hvilket synes at antyde,
at ogsaa der maa Sagen med Tiden vise Fremgang.
Ilvad endvidere Aalborg angaaer, som kun har havt
særskilte Realklasser i 4 Aar, da gjentager sig her, hvad
der i en lang Aarrække virkede hemmende paa Realunder
viisningen i Sorø, nemlig det storre Publieums Ubekjendtskab med dens Betydning, og den dermed forbundne
for tidlige Udgang for Underviisningens Afslutning . Realklasserne i Aalborg har havt folgende Freque nts ved
Skoleaarets Begyndelse og Slutning,
III Realkl.
Ved Skoleaarets Begynd. Sluln.

1853—54
1854-55
1855-56
1856—57

10
12
13
18

11
7
5
14

IV Realkl.
Begynd. Slutn.

»
8
3
3

»
1
1
1

V 'Realkl.
Begynd. Sluln.

»
f»

0
n

1
1

0
0

saa at V Realkl, og lildeels ogsaa IV Realkl., kun har
bestaaet en ringe Deel af Anret. Det kan ikke nægtes,
at det er et temmeligt ringe Resultat nn, efterat Skolen
har faaet Ret til at afholde Real-Afgangsexamen, og saameget mere paafaldende, som der i denne By kim haves
et noget ufuldstændigt Prhalinslilut for Realdisciple. Det
kan altsaa ikke være Conctirrencen, der her trykker den
lærde Skoles Realundeniisning, men væsentligst den fra
Fortiden nedarvede Fordom, at naar en Discipel ikke skal
studere, kan al Skoleunderviisning afsluttes med Confirmationen. Da nu mange af Disciplene først have forsøgt
at ejennemgaae de studerende Klasser og siddet over i de
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nedre Klasser, naac de Confirmationsaldcren allerede i
111 eller IV Rcalkl., og gaae derfra ud. Odense Skole
har iaar faaet oprettet V Realkl. med rigtignok kun faa
Disciple, men sammenlignes Realisternes Antal i disse
to af vore slorsle Provindsbyers Skoler, da udgjor det i
Odense 373, i Aalborg derimod kun 162- Det seer ud, som
om Realunderviisningcn ved den i flere Aar der existerende
private Realskole dog liar vundet et Terrain, som den
mangler i Aalborg. Man kan naturligviis ikke vente, at
Forholdene skulle være eens i alle Kjøbstæder, paa et Sted
vil Trangen maaskee i Fremtiden vise sig storre end paa
et andet, men naar, som nu, Regeringen i Forening med
Skolen nærer den Overbeviisning, at del er en god Sag
der arbeides for, og der tillige gjores Alt, for at sætte
Befolkningen i Kundskab om Realunderviisningens Formaal,
og for al indgyde den Respect for samme, — vil der ved
Udholdenhed i de forberedende Stadier paa de fleste Steder
kunne fjernes adskillige af de Hindringer, der nu standse en
hurtigere Fremgang. —• Det kan ikke ofte nok gjentages,
at det er forst efter 19 Aars Forløb, at Forsøget her i Sorø
er bragt saavidt, at der nu kan siges at existere en øverste
Realklasse, og hvad de særegne Forhold angaaer, hvorunder
denne Skole er stillet, ved nemlig atvære beliggende i
en lille By og sat i Forbindelse med en Opdragelsesanstalt,
da kunne de ligesaagodt tale imod som for en forøget Fre
quents af Realister, men i ethvert Tilfælde er all Udvortes
af den Art her uforandret, ligefra den Tid Realklasserne
stode næsten tomme indtil nu.
Rønne høiere Realskole, der tillige har 3 studerende
Klasser, har havt Realklasser siden 1844, men det sees
ikke, at Realisternes Antal er tiltaget i nogen kjendelig
Grad, uagtet Realunderviisningcn siden den sidste Om
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dannelse af Skolen dog maa antages at være Skolens Hoved
opgave. Da Tilgangen til denne Skole er meget ind
skrænket, eftersom den paa Grund af sin isolerede Be
liggenhed er ben'iist til alene at modtage Disciple fra
Øen selv, kan der ikke udledes saa almindelige Resultater
herfra, som fra andre Skoler.
Sorø.
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1) Indtil 1848 er Akademisterne og for 1849-50 de dimitterede
Studenter medtagne, som svarende til den nuværende VII Klasse.
*) For Sammenligningens Skyld er, i Henhold til den for de enkelte
Klasser normerede Alder, den videnskabelige Realskoles HI B opført
under 111 R, 111 A under IV R, IV under V R, hvortil er foict de 3
Disciple iV Klasse, som kun var oprettet eet Aar (1815), og af den
anførte Grund er Discipelantallet for 11 og 1 Klasse (Aldersgrændsen
12—8 Aar) ikke directe angivet.
3) Skolen havde i de første Aar af dette Tidsrum kun 4 Klasser,
saa at de for 1845-48 ere fordeelte under de nu brugelige Klassebenævnelser.

c) Communale Realskoler*.
Ogsaa det i Stænderforsamlingen 1836 fremsatte For
slag, om at nedlægge nogle Latinskoler og i deres Sled
oprette Realskoler, er indtil en vis Grad cflerhaanden

iværksat i Helsingör, Nakskov, Nyborg (1838), Vordingborg
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(1846), Slagelse (1852) ogKolding(1856). Ved Nedlæggelsen
af disse Skoler blev Skolebygningen med Inventarium, Biblio
thek og Apparater, samt en ringe Deel af Skolens Formue
overdraget vedkommende Commune, »for dermed at sættes
istand til at skaffe Byen en forbedret og udvidet Ungdoms
Underviisning«. Staten har ved de fleste af dem ikke
Noget med den detaillercde Bestyrelse at gjore, ja yder
endog kun til to af dem, nemlig Realskolerne i Slagelse
og Kolding et aarligt Bidrag af den almindelige Skolefond,
den forste faaer indtil 2000 Rd., den sidste 1500Rd., saa
det Øvrige maa tilveiebringes ved Skolecontingenter,
Renter af Skolens Formue og ved Tilskud af Communen.
Da der i hele Tidsrummet fra 1739—1838 kun blev
definitivt nedlagt en eneste lærd Skole (Kjøge, 1776), kunde
det ikke undgaaes, at 6 Skolers Nedlæggelse i de paaføl
gende 18 Aar maalte fremkalde en stærk Opposition imod
den saakaldte Hensynsløshed, Regeringen udviste ved at be
røve saamange Kjobstæder de deri Aarhundrederopretholdte
lærde Skoler. Man betænkte ikke, at i samme Grad som der
stilles større Fordringer til de lærde Skolers Præstationer,
maa deres Antal nødvendigviis reduceres. Vel er det et stort
Savn for enhver By, og meest for den mindre, at miste
den derværende lærde Skole; men det Heles Tarv maa gaae
foran for de reent locale Interesser, og i de Skoler, der
bleve nedlagte, havde Frequentsen i en længere Periode
kun været ringe '), der fandtes i ikke mange Miles Afstand
■) Dog maa herfra undtages Kolding Skole, der fra 1845 indtil
dens Nedlæggelse blev paatænkt, havde flere Disciple, bedre Skole
bygning og Apparater end Horsens Skole, der ikke blev nedlagt.
Derimod havde f. Ex. Nakskov lærde Skole i 1807 kun 5 Disciple,
hvoraf endog 4 gik ud for den blev reformeret, i 1816, 1826, 1836
respective 15, 33, 19 Disciple.
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en større Latinskole, saa detmaatte ansees atvære natur
ligere, at der i de omhandlede Byer var en Realskole end
en lærd Skole. En ikke ringe Aarsag til den stærke Op
position, der altid reises imod Lalinskolers Nedlæggelse,
er, at en god lærd Skole fordrer man Staten skal opret
holde, og om Realskolen, der sættes istedetfor, skal være
god, veed man meget vel beroer for en stor Deel paa, om
vedkommende Commune vil bidrage Sit til at den kan
blive det, og saavidt strækker ikke i mange Communer
Evnen, i andre Anerkendelsen, afRealunderviisningens Værd.
Hvad nu de her nævnte Skolers Virksomhed angaaer,
da er det vanskeligt at give en sammentrængt Fremstilling
deraf, da dér aldeles ingen Eenhed er imellem dem i Hen
seende til Undervisningsstoffets Behandling og Begrændsning, eftersom de paa ethvert Sted ere afpassede efter
de locale Forhold og deres Anskuelser, der have med Be
styrelsen at gjore. De nævnes derfor her i al Korthed,
tilmed da de i det Hele taget ikke ere stillede under Statens
direcle Bestyrelse, og staae, som Følge deraf egentligen
udenfor, hvad der her tænkes gjort til Gjenstand for Med
delelse.
Helsingørs høiere Realskole oprettedes i 1843 og i
de 13 Aar, hvori den har existeret, har den i Gjennemsnit
havt 80 Disciple (Minimum 51 i 1843, Maximum 86 i 1856),
naar den særskilte Forberedelsesklasse, der hævedes i
1850, ikke medregnes. Man har ogsaa her forsøgt for
skjellige Klasseinddelinger, først 4 toaarige, derefter 8
eetaarige, og nu 5 eetaarige og 1 toaarig Klasse, for derved
at bøde paa de øverste Klassers ringe Frequents. Skolens
nuværende Rector klager tillige i et af Skoleprogrammerne
over, at Disciplene indsættes for silde i Skolen, hvorved
Arbeidet bliver vanskeligere med Børn af særdeles for-
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skjellig Alder i samme Klasse, hvilke desuden ofte have
nydt en meget mangelfuld forberedende Underviisning.
Del hele Cursns er beregnet paa at skulle kunne gjennemgaaes omtrent fra det 8de til del 15de Aar. I Henseende
til L'nderviisningen fulgtes fra Begyndelsen saameget som
muligt de samme Principer som i Aarhuus vid. Realskole,
og ere ikke blot senere fastlioldte, forsaavidt Omstændig
hederne lillode det, men i den allerseneste Tid har denne
Realskole ogsaa sluttet sig umiddelbart til den af Re
geringen vedtagne Organisation for Realundeniisningen,
der er sat i Forbindelse med de lærde Skoler. — Underviisningen besørges af Rectoren og 5—6 Lærere, foruden
Lærere i Skrivning, Tegning, osv. I Alt, hvad der angaaer
L’nderviisningen, staaer Rectoren under Cultusministeriet,
hvorimod del Oeconomiske bestyres af et af Communen
valgt Forstanderskab.
Nyborg borgerlige Realskole blev oprettet i Januar
1842. Den havde i Begyndelsen kun to Klasser med 25
Disciple, men Antallet har siden været jevnt tiltagende, saa
at den for nærværende Tid har 3 Klasser med 47 Disciple
i en Alder mellem 7 og 15 Aar. Fra at være en selv
stændig Communalskole, der eiede de fra den lærde Skole
overdragne Legater, hvortil kom et aarligt Bidrag af
Communen (de 5 forsle Aar 200 Rd., senere kun — 40 Rd),
er den med delte Aars Begyndelse henlagt under Byens
almindelige Skolevæsen, der da har overlaget samtlige
Skolens Indtægter og Udgifter. Derved har man blandt
Andet opnaaet den væsentlige Fordeel, al, medens der
foruden Bestyren kim er 1 fast ansat Lærer, erbaade
Katecheten (for Religionsunderviisningens Vedkommende)
og Lærerne ved den derværende Borger- og Friskole pligtige
til at undervise i Realskolen et vist Antal Timer, hvori der
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ikke haves Brug for dem i deres egne Skoler, saa at Byens
Undervisningsanstalter derved ligesom smelte sammen og
arbeide i Forening, hver med sit særegne Maal. Der be
nyttes desuden 4 Timelærere. Hidindtil har Skolen sogt at
meddele Disciplene en saadan Uddannelse, som svarer til
Fordringerne ved almindelig Forberedelsesexamcn, og hvis
det i Fremtiden skulde vise sig ønskeligt og muligt, vil
Skolens Virksomhed rimeligviis udvides i Overecnslemmelse
med den i 1855 anordende Realundeniisuing ved de lærde
Skoler.
Vordingborg videnskabelige Realskole er oprettet 1 Juni
1847, har 3 Klasser, der i Regien benyttes fra det Sde Aar
indtil Confirmationsalderen. Foruden at bibringe Disciplene
saarnegen almindelig Dannelse, som kan naaes ved de til
stedeværende Kræfter, har den ogsaa'sat sig del særlige Formaal, at forberede dem til Mellemklasserne i de lærde
Skoler, saavelsom til den almindelige Forberedelsesexamcn
ved Universitetet. Discipelantallet har i de sidste Aar
været omtrent 30, men Skolen har en noget usikker
Existents paa Grund af sin Afhængighed af Commtmen,
af hvilken den hidindtil har modtaget et aarligt 'Iilskud
paa 300 Rd. Den staaer iov rigt under Ministeriets Over
bestyrelse, og Undervisningen besørges af Bestyreren og
2 faste Lærere.
Slagelse Realskole oprettedes 1 April 1853 under en
lignende combineret Bestyrelse som er gjældende for
Helsingörs Realskole. Jfolge en af Ministeriel iaar appro
beret Plan beslaaer Skolen af 3 toaarige Klasser samt en
Forberedelsesklasse, og, naar Forholdene gjor det nød
vendigt, vil ogsaa der blive oprettet en loaarig Afgangs
klasse, der da altsaa vil komme til al svare til de lærde
Skolers V Realkl. Som Følge deraf er for Tiden Skolens
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Maal stillet en Deel lavere, end det vilde være ønskeligt,
naar Realunderviisningen skal tilfredsstillende løse sin Op
gave. Dog maa det vel erindres, at den endnu kun har
bestaaet i 4 Aar, og hvad Freqnentsen angaaer, da bar
den i disse Aar været 42, G4, CG, og G8 Disciple, naar
Forberedelsesklassen ikke medtages, ellers er Antallet 57,
84, 85, 8G. Skolen har foruden Rectoren 4 faste Lærere.
Om Nakskov borgerlige Realskole veed jeg kun, at
den i Henseende til Organisation, Frequents og L’nderviisningsgjenstandcnes Omfang har Meget tilfælles med
Nyborg Realskole, og ifølge den i det Foregaaende ved
tagne Begrændsning, maae de private Realskoler i Kjobstæderne, saa\elsomde med Borgerskolerne forenede Real
klasser, her forbigaacs. — Endskjøndt delte Afsnit egentlig
kun omhandler de indtil 1855 oprettede Realskoler, vilde
det dog være rigtigst her at nævne med et Par Ord den
istedelfor Kolding lærde Skole oprettede :
Veile Amisskole (Kolding Realskole). Den er først
traadt i Virksomhed i Slutningen af 1856 og skal ind
befatte 3 toaarige Klasser; men Tiden maa vise, hvor
vidt det lykkes at gjennemføre det der etablerede
Forsøg med en Realskole, der efter Planen skal kunne
bringe Disciplene til det samme Maal, der eftertragtes i
de lærde Skolers Realklasser, tillige virke som Bondehøiskole, og som ovenikjøbet er stillet ved Siden af en Borger
skole med Realklasser. Foruden Bestyreren er dér udnævnt
3 faste Lærere, og Skolen sorterer under Veile Amlsraad,
der garanterer dens Bestaaen, hvis Udgifterne ei skulle
kunne dækkes af de aarlige Indtægter.
Af disse faa statistiske Data om de nedlagte Latin
skolers Skjebne sees det altsaa, at Helsingørs Realskole
er den eneste, der hidindtil har havt en egentlig Afgangs-
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klasse, hvori der fastholdes Principerne for en Realunderviisning, der staaer over, hvad der maalle kunne med
deles i udvidede Borgerskoler. Den har i de sidste Aar
havt folgende Frequents i de tre øverste Realklasser, der
temmelig nær svare til de lærde Skolers 111, IV, VRealkl.
IV

V

VJ

ialt

16
7
1851-52
29 Disciple
6
17
6
5
1852—53
28
—
1853—54
15
10
3
28 —
11
1854—55
9
6
26
—
15
6
8
29 —
1855—56
For de andre Skolers Vedkommende lader sig ikke
anstille en lignende Sammenstilling paa Grund af, at der
ikke haves nogen Angivelse af Aldersgrændserne i de
enkelte Klasser, og fordi Fagenes Begrændsning er ander
ledes end i de lærde Skolers Realklasser.
En væsentlig Hindring for disse Skolers Fremgang
er Vanskeligheden med at faae dygtige Lærere, da disse
paa Grund af den ringe Gage uden Pensionsberelligelse
nødes til at søge en bedre Livsstilling, saasnart den til
byder sig, hvoraf let afstedkommes en altfor hyppig Om
skiftning af Lærere. De communale Skoler have saaledes
paa Grund af de pecuniære Forhold een Hindring meer end
de andre, af Staten organiserede, Realskoler, der for en
lang Tid vil være en væsentlig Anstødssteen for de Communer, der for Alvor ønske at fremme den høiere Realunderviisinng.
III.
Bekjcndtgjöreisen om Mealtinderviisningen
ved nogle lærde Skoler.
Den for Sorø Skole i 1849 foreløbig approberede Plan
for Realunderviisningen blev senere ogsaa fulgt ved de
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andre lærde Skolers Realklasser, men de gjentagne An
dragender fra Bestyrerne af offentlige og private Skoler,
om al Skolens Afgangscxamcn maatle medfore Fritagelse
forden almindelige Forberedelsesexamen, gjorde det ønske
ligt paa den nu indvundne Erfaring at underkaste den paany en Revision. Efter Forslag af et Udvalg i Folkcthinget
blev det overdraget en af Ministeriet i April 1855 udnævnt
Commission
at gjenneægaae Ministeriets Udkast til en
Undervisningsplan for særskilt Reahmdeniisning ved
nogle lærde Skoler, og en almindelig Real - Afgangsexamen. Resultatet af disse Forhandlinger var den under
18de Sept. s. A. udstedte Bekjendtgjorelse. De i den
indeholdte Bestemmelser adskille sig fra den hidtil fulgte
Plan af 1849 deri, at istedetfor fransk Stiil fordres nu
engelsk Stiil, samt desuden malhematiske Udarbejdelser,
og i det Hele taget en skarpere Begrændsning af Underviisningssloffet, som blev Noget udvidet, men Underviisningen afsluttes saa ogsaa forst ved Udgangen af den toaarige 5te Klasse, for at Disciplene kunne opnaae til
strækkelig Modenhed og anvende Størstedelen af det sidste
Aar til al ordne og tilegne sig, hvad der tidligere er gjennemgaaet.
Ifolge denne Bekjendtgjorelse kunne nu baade communale og private Skoler afholde den anordnede RealAfgangsexamen, naar dertil er indhentet Ministeriets
Tilladelse og under behørig Control, hviket betinges af, at
vedkommende Skoles Underviisningsplan , Lærekræfter og
hele Tilstand svarer til, liv ad der maa antages fornøden,

>) Denne bestod af Conferentsraad Madvig, Rectorerne Professor
Dlacbe og Bojeseu, Prof. Steen, samt Institutbestyrerne Prof. Hamme
rich og Bohr.
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for at præstere det i ovenomtalte Bekjendtgjørelse fastsatte
Maal.
Den tidligere stedfundne Ueensartethed i samtlige
Realskolers Underviisning nødvendiggjorde en fast Plan,
naar der med Skolens Dimission skulde forenes nogen
Berettigelse, som vanskelig kunde tildeles een Skole og
nægtes en anden. Ved Bekjendtgjørelsen af 18de Sept.
1855 er der derimod nu tilveiebragt Betingelsen for en
planmæssig og eensartet Real-Underviisning i den ikke
ringe Mængde Skoler, der nu ere opstaaede rundt om i
Landet, og det maa saaledes beroe paa de communale og
private Realskoler selv, hvorvidt de ville og kunne stræbe
hen til samme Maal som eftertragtes i de af Staten or
ganiserede. Uden at Regeringen direcle paalægger dem
nogensomhelst Tvang, har den dog indirecte sat sig istandtil at udøve en Slags Control med dem. Det kan nemlig
ikke feile, at den Skole, der i aandelig og materiel Hen
seende er udstyret, som den bør være, for at fortjene
Navn af Realskole i videre Forstand, vil sætte sig den Op
gave at føre Disciplene til det i Bekjendtgjorelsen fast
satte Maal. Og dog er der paa den anden Side indrømmet
denne Art Underviisning i samtlige høiere og lavere
Communalskoler al ønskelig Frihed til at bevæge sig
indenfor hvilkesomhelst Grændser, da Bekjendtgjørelsen
kun indholder en Antydning af den Plan, Staten for nær
værende Tid anseer det ønskeligt, at der bliver fulgt, hvor
Forholdene tillade det, og naar den omtalte Berettigelse
attraaes.
Hvis man nu vil opkaste det Spørgsmaal, om denne
Ordning af Rcalunderviisningen svarer til, hvad man med
Billighed kan fordre, saa at den, der maa indskrænke sig
til at gjennemgaae en Realskole, kan siges at være i
4
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Besiddelse af en saadan Dannelse, som Nutiden forlanger
hos den Klasse af Befolkningen, den er beregnet paa, da
vil man høre meget forskjellige Bedømmelser, idet Nogle
mene, at Fordringerne ere for høit, Andre, at de ere for
lavt stillede.
De Første gaae ud fra, at Erfaringen her saavelsom
i Tydskland viser, at Forældrene ikke ville lade deres
Børn gaae saalænge i Skole, som her er forudsat, men
i Beglen tage dem ud umiddelbart efter Confirmationen,
hvoraf altsaa bliver Følgen, at øverste Klasse kun vil være
lidet eller slet ikke besøgt, og at altsaa saagodtsom Ingen
vil absolvere en saadan Examen.
Tydskland er altfor ofte blevet brugt som et afskræk
kende Exempel med Hensyn tilRealunderviisningens ringe
Fremgang, som kun kan skade, ved at man saa let fristes
til ved den første Hindring at lægge Hænderne i Skjødet,
istedetfor, som nu er skeet, at lade den afpasset efter
vore egne Forhold udvikle sig fra det Mindre til det
Større. — Endnu er der hengaaet for kort Tid siden
denne Examen blev organiseret, til at der kan være samlet
synderlig Erfaring; men man maa haabe, at Fremtiden-vil
stadfæste Forventningen om bedre Resultater end de, der
hentes fra Aarhuus videnskabelige Realskole, og som kun
kunne betragtes som et yderligt slet Beviis paa hiin Paa
stands Rigtighed. Vist er det, at Forholdene her i Sorø
tyde paa det Modsatte, hvilket er søgt godtgjort i det Foregaaende, saa at i samme Grad som Regeringen her har
taget sig af denne Sag med Interesse, have Forældrene
meer og meer respecteret det Berettigede, i Skolens Ønske,
at beholde Disciplene indtil deres Dnderviisning har naaet
det fastsatte Maal.
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Langt mere berettiget er derimod den anden Paastand,
at Fordringerne ere for lavt stillede, saa at skal Realunderviisningen være, hvad den bør være, maa der ved denne
kunne tilveiebringes en Dannelse, der kan maale sig med
den, der opnaaes i den.lærde Skole, saa at Realisten ikke
staaer tilbage for den Studerende, ja, hvis han maalte
ønske det, endog kunne tilstaaes akademisk Borgerret, naar
han agter at studere Medicin, Statsoeconomie, Mathema
tik eller Naturvidenskaberne. Herimod maa dog bemær
kes, at hvor rigtig end Ddgangspunctet er for denne Be
tragtning ') , saa vilde en mere omfattende Plan sandsynligviis have viist sig upraktisk, som Forholdene ere
for nærværende Tid, eller vilde i al Fald have foraarsaget
et Spring i Udviklingen, der let paany kunde føre til mis
lykkede Experimenter, saalænge Reahmderviisningen med
det snevrere Maat ikke har hævdet sig en mere varig Plads.
Om nu Saadanne, der helde til disse Paaslande, end
ikke gaae slet saa vidt, nære de dog let den Anskuelse,
at Realisten, efterat have bestaaet den nu befalede
Afgangsexamen, dog ikke er i Besiddelse af den Fordannelse,
som man kan fordre hos den vordende Polytechniker, Pharmaceut, Forstelev, osv., naar han med sand Nytte skal
kunne dyrke vedkommende Fagstudier; og det kan ikke
nægtes, at det vilde have været ønskeligt, om Fordringerne
for disses Skyld kunde have været stillet noget høiere i
1) At ville paastaae, at Rcalunderviisningen uden de gamle Sprog,
om den saa er nok saa rigtig ledet, dog aldrig skulde kunne føre
til et Maal, der kan taale Sammenligning med den lærde Undervtisning, er blottet for alt Beviis, saalænge den ei med dette Maal for
Ole har været prövet grundigt efter en större Maulestok, i læn
gere Tid og

med lignende Adkomst, som nu tilstaaes de stude

rende Disciple.
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enkelte Retninger. Ilerpaa kan dog altid foreløbigt bødes
ved at det Manglende eflerhjelpes, som det nu skeer
med Polytechnikerne i Mathematik, og der vil da paa den
anden Side vindes ved den nye Examen, at naar Alle,
der skulle dyrke Specialsludier ved Universitetet, mode med
de i Bekjendtgjorelsen af 1855 anordnede Forkundskaber,
kan der ved Universitetet forbigaaes en Deel af Elemenierne
af Physik og Naturhistorie og disse Fag ville kunne fore
drages paa en mere sammentrængt og videnskabelig Maade
end hidtil. Men om man endog vil indrømme, at For
dringerne ei ere saa store , som maaskee kunde ønskes,
betragtet fra Universitetets Standpunkt, saa maa man for
alting ikke glemme, at Realskolen, foruden at tjene som
Forskole for de nævnte Fagstudier, saavelsom for Militær
akademierne og for Veterinær- og Eandbohøiskolen, tillige
haren anden og ikke mindre betydningsfuld Opgave at løse,
nemlig, at skaffe en stor Mængde, hvis hele Underviisning
afsluttes med Udgangen af Skolen, den størst mulige aandelige Udvikling. Paa disse haves intet Baand, og er Skolens
Maal stillet for høit, ville de altfor let, naar de dog ei
kunne naae dette Maal, fristes til at lade udvortes Hen
syn være det ene Bestemmende for Udgangen. Intet kan
hindre Forældrene fra ligefuldt at tage deres Børn ud i
Utide, hvilket altid vil blive nødvendigt ved mindre Be
gavede, men Adskillige ville lade deres Børn afslutte den
normerede Underviisning og lade dem underkaste sig en
Examen, der giver en vis Berettigelse, selv om de ei agte
at benytte denne.
For disses Skyld og for at vække
Sandsen for en regelret Fordannelse er det af stor Betydning,
at Examen ikke er sværere, end at de Flestes Tid og Evner
strække til at præstere det Anordnede.
Det kan ikke noksom paaskjønnes, at Ministeriet, hen-
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holdende sig til Betænkningen fra en saa sagkyndig Com
mission, som den, der i denne Anledning var nedsat, har
vidst at vælge den rette Middelvei mellem begge de her
antydede Yderligheder. Vindes der ikke for nærværende
Tid saa store Resultater, som Mange kunde ønske, maa
det dog af enhver Uhildet ansees for et stort Gode, at
man nu er kommen bort fra den svævende og usikkre
Stilling, denne Underviisning har indtaget i henved 20 Aar,
og efterat Staten har gjort Sit til at fremme den almin
delige Dannelse, heroer det paa Folket selv, om det vil
benytte de dertil sigtende Foranstaltninger paa den rigtige
Maade.
Da der nu haves baade gode lærde og Real-Skoler at
vælge imellem, er det egentlig beklageligt, at den nedarvede
Anskuelse, om det mere Hæderlige i at studere, altfor
ofte har tilfølge, at En, der ifølge sine Evners Beskaffen
hed kunde være bleven en udmærket praktisk dygtig Mand,
i det Sted bliver en middelmaadig Student og derved til
deels forfeiler sin Stilling her i Livet.
Vælges den
studerende Vei ikke paa Grund af gode Anlæg eller af
speciel Interesse for Videnskabernes Dyrkelse, har den
for den Ubegavede saa væsentlige Skyggesider, som oftere
burde tages med i Betragtning, naar der skal vælges mellem
de forskjellige Livsstillinger. Men uagtet nu Dannelse
og Kundskaber, — og det er dog det, hvorpaa det saagodtsom udelukkende kommer an i mangfoldige Livsstil
linger, — kunne opnaaes uden at studere, sees det ofte,
at Fædre, der ikke skye selv betydelige Offre for at deres
Sønner kunne gjennemgaae de studerende Klasser, ere
utilbøjelige til at gjøre langt færre Udgifter, naar Talen er
om Realunderviisningen, hvortil deres Børn maaskee langt
bedre egnede sig. Kunne disse Betragtninger ikke finde
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Anvendelse paa Sorø Skole, passe de destoværre for meget
paa andre Skoler, i det mindste som Forholdene have
været hidindtil.
Siden den lærde Skoles Reform i 1850, er Realskolens
Stilling bleven en heel anden, end man fra først tænkte
sig. 1 1836 gik man ud fra, at der i Realskolen skulde
opnaaes en Dannelse, frugtbringende for Livet i Almin
delighed, og bygget nærmest paa de levende Sprog, Ma
thematik og Naturvidenskaberne, hvorimod den lærde
Skole væsentligst var baseret paa de gamle Sprog. Ved
dennes Udvidelse er der skeet en betydelig Forandring
deri, saa at, naar de nu sammenstilles, er der kun et
eneste Sprog særegent for Realskolen, nemlig Engelsk,
hvorimod de andre Sprog (de gamle undtagen) og Viden
skaber ere fælles, kun gjennemgaaede i et mindre Omfang.
Selv det, der skulde give Realunderviisningen sit eien
dommelige Præg, Mathematik og Naturlære, maa foredrages
i et mindre Omfang end i de studerende Klasser, og der
vil derfor aldrig kunne være Tale om en Parallelisering
med den lærde Skoles Præstationer, om ikke af anden
Grund, saa alene fordi Underviisningen her forsættes
mindst 2 Aar længere, og afsluttes allsaa i en Alder, hvor
der er en ganske anden Aandsmodenhed til at samle og
tilegne sig det Lærte. Det er med andre Ord mere en
Qvantitets end Qvalitetsforskjel, der nu finder Sted mellem
disse to Skoler i Henseende til Realia, saaledes at Over
vægten er hos den lærdeSkole. For Realunderviisningen
har den omtalte Reform havt ikke uvigtige Følger, da
enkelte Discipliner derved ere bievne forsøgte i Skoleunderviisningen efter en Maalestok, som der ellers ikke
vilde have været Leilighed til, og den derved indvundne
Erfaring vil tidlig eller seent komme Realskolen til Nytte.
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Et andet Spørgsmaal er, hvorvidt Sammenhobningen af
Fag i den lærde Skole, uden tilsvarende Beskjæring, har
virket gavnlig for denne ved den derved foranledigede
Overfyldning af Underviisningsstoffet, hvilket for nylig efter
Ministeriets Foranstaltning har været underkastet en om
hyggelig Overveielse.
Hvad der har nedsat den her omtalte Slags Underviisning i mange Skolemænds Øine, er især det uheldige
Ord Realskole ’), og det seer ud som om man vilde bøde
derpaa ved Benævnelsen »videnskabelig« Realskole, hvis
Modsætning vilde være en Uting; men Sagen er, at det i
sin Tid endnu ikke stod ret klart, om dens Hovedopgave
skulde være Aandens alsidige Uddannelse, eller en speciel
Forberedelse til forskjellige techniske og mercantile Livs
stillinger. Endog ved Oprettelsen af Aarhuus Realskole
var det en udbredt Anskuelse, at man trængte til den Slags
Skoler for at ophjelpe Industrien her i Danmark.
Nu
falder ikke let Nogen paa at knytte disse eensidige Formaal til de mere almindelige, da den særegne Uddannelse
for Livet senere maa erhverves ved Kunst- og Handels
akademier , Navigationsskoler, Forst- og Agerdyrknings
instituter, den polytechniske Læreanstalt, Mililærskolerne,
ovs. Det vilde have gavnet Sagen mere, om man havde
undgaaet den omtalte Benævnelse, og anvendt den mere
passende »Borgerskole«. Vilde man have et Skjelnemærke
mellem Realskolen og hvad man nu kalder Borgerskolen,
behøvede man blot at tilføie den meget anvendte Betegnelse
*) I 1806 yttrcde Engelstoft herom: „Udelukkende at kalde dem
er, naar man tager real i den hidtil herskende Mening,
at nedværdige disse, og, hvis man tager det i Ordets rette Betydning,
at fornærme de lærde Skoler, ligesom der intet Reelt tærtes.“ Uni
versitets og Skole Annaler 1 B. Pag. 54.
Realskoler
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»høiere«, saa at man havde en høiere Borgerskole med
Afgangsexamen, og lavere Borgerskoler uden samme, en
Adskillese, der factisk vil indtræde i den nærmest paa
følgende Periode, om end de anførte Benævnelser for disse
to Slags Skoler nu neppe ville vinde Bifald, eftersom de
andre alt for længe siden have vundet Borgerret i Sproget.
Efterat der nu i det Foregaaende er antydet, hvad
man til de forskjellige Tider har tilsigtet ved Realunderviisningen, og hvorvidt Maalet er naaet eller ikke, bliver
altsaa Resultatet, at Regeringen for nærværende Tid troer
ikke at burde fremme den ved Oprettelsen af selvstændige
Realskoler, hvor baade Rector og Lærere udelukkende hen
give sig til den saakaldte Realunderviisning, hvilket vel
nærmest kan forklares ved den ugunstige Dom, man har
fældet over Forsøget i Aarhuus, — men indskrænke sig
til i Aalborg, Aarhuus, Odense, Sorø og Rønne at forene
Realskolen med den lærde Skole. Fordelene herved er,
at der opnaaes en større Udbredelse over hele Landet, det
er ikke forbundet med saa store Udgifter, og paa ethvert
Sted kan der let foretages en Udvidelse, Indskrænkning
eller fuldkommen Ophævelse efter Omstændighederne , og
Combinationen gavner desuden de respective Skoler ved,
at der lettere kan erholdes egentlige Faglærere. Skulde
disse Forsøg lykkes efter en større Maalestok, vil man
altid senere kunne vende tilbage til de selvstændige Skoler.
Imedens Realunderviisningen, som selvstændig bestaaende, var ny, var der ikke ringe Grund til at frygte,
at en eensidig Retning kunde gjøre sig gjeldende for ret
at udhæve Modsætningen til den lærde Underviisning, en Feil,
der lettere undgaaes ved Combinationen, naar blot ikke
ved denne en anden Indvending, der i Stænderforsamlingen
stærkt udhævedes af Schouw, i Fremtiden maa vise sig be-
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grundet, at nemlig samme Bestyrelse for begge Slags
Skoler ikke kan interessere sig ligemeget for begge Ret
ninger. Til enhver Tid vil et godt Resultat være betinget
af, at baade Bestyreren og Lærerne ved den lærde Skole,
forsaavidl der til den er knyttet Realklasser, ere gjennemtrængte af det Betydningsfulde ved Realunderviisningen,
og arbeide med Iver paa at fremme den, saa at den
Lunkenhed, der fra Folkets Side paa det enkelte Sted
bliver den tildeel, maa beseires ved Skolens Præstationer,
og ved at der af dem, i hvis Hænder den er lagt, ivres
for dens rette Brug med den overbevisende Kraft og Inder
lighed, som kun fremgaaer af sand Interesse for Sagen.
Den lærde Skole har, trods en saa lang Erfaring, dog
sikkert endnu enkelte Mangler, det er derfor meer end
rimeligt, at Adskilligt i Methoden og Begrændsningen af
Fagene i Realskolen, med dens snevrere Maal, ogsaa lider
af en og anden Brøst, der først eflerhaanden kan opdages
og afhjelpes. Og endskjøndl det, som tidligere nævnt,
ikke er Hensigten her at gaae ind paa Enkelthederne af
Underviisningens Anlæg, paatrænger der sig dog et Par
Bemærkninger med Hensyn til Muligheden af at tilveie
bringe en passende Afslutning og Afrunding af Underviisningsstoffet. I samme Grad som det fra den lærde
Skole overførte Materiale skal benyttes i mindre Omfang
og i kortere Tid, gjelder det i høi Grad at undgaae Over
fyldning. Hvis man derfor i hver enkelt Retning vilde
sigte efter et for vidt fremskudt Maal, saa at man vilde
opnaae Færdighed i at tale Sprogene, en detailleret Kjendskab til samtlige Naturlove og Naturfrembringelser eller
alle de elementære Dele af Mathematiken, medtage al
Detail i Historie og Geographie, da overvældes og sløves
Disciplene uden at kunne samle det Hele tilbørligt og er-
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bolde et Totalindtryk af Skoleundervisningen. Vel vil
Tidens Korthed og de i Bestemmelserne for Afgangsexamen opstillede Fordringer for en Deel 'værne mod
mulige Misgreb i disse Retninger, men der vil alligevel
nok kunne frembyde sig Vanskeligheder, paa Grund af den
fra den lærde Skole overførte Tradition i mange Enkelt
heder, Noget, som ligesaagodt maa kunne mærkes i Real
skoler, der ei ere forbundne med Latinskoler. Fagene
maae ligesom træde hinanden nærmere overalt, hvor det
lader sig gjøre, for at sammenarbejdes og grupperes, og
derved frembringe en lettere Oversigt. Saaledes maa,
for at nævne et Par Exemplcr, Geometrien anskueliggjøres
langt mere ved den geometriske Tegning, end man tid
ligere har været vant til, .Geographien maa slutte sig til
Naturvidenskaberne og opgive en Deel overflødig Detail,
ligesom det endnu er langtfra, at Naturvidenskaberne have
frigjort sig for Adskilligt, der er Skoleunderviisningens
Formaal uvedkommende, og kunne trænge til en inder
ligere Sammenslutning mellem de enkelte dertil hørende
Fag. Alt dette vil dog først tilfredsstillende kunne gjennemføres, naar der haves et større L’dvalg af Lærebøger,
affattede med særligt Hensyn til Realunderviisningens Begrændsning.
Det er nødvendigt ogsaa at berøre, hvad der i den
nærmest paafølgende Periode forhaabentiigen vil blive
iværksat som en umiddelbar Fortsættelse af, hvad der er
paabegyndt ved Bekjendgjørelsen af 18de Sept. 1855. Skal
nemlig den seneste Ordning af hele Realunderviisningen
faae den forønskede Betydning, vil det for en stor Deel
være afhængig af, om det lykkes ministeriet snarest muligt
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at faae ændret Præliminærexamen, der af Alle allerede
længe har været erkjendt for en næsten forældet Institution,
hvilket ogsaa tildeels fremgaaer af, at den i 1838 opret
tedes som en provisorisk Foranstaltning. Med sine i
flere Retninger beskaarne Discipliner, der mangle den
indre organiske Forbindelse og udgjore et Minimum af,
hvad der behøves ved de senere Studier, indtager den en
aldeles isoleret Stilling uden at fyldestgjøre det den skulde,
forsaavidt den burde yde en Garantie for tilstrækkelig Aands
modenhed; og da den er indstiftet af Staten, og nu har
bestaaet næsten uforandret i henved 20 Aar, virker den
skadelig ved at forvirre Begreberne om, hvad Staten an
seer tilstrækkelig til hvad man kalder almindelig Dannelse.
Nu er denne Examen saagodtsom ene baseret paa et kort
forceret Manuductionsvæsen, og enten maa den aldeles op
hæves, da der ved de private Realskoler i Hovedstaden og
de offentlige udenfor samme er Ledighed til at erhverve
de tilsvarende Rettigheder, eller den maa gives en til Afgangsexamen svarende Form. I modsat Fald vil et væsent
ligt Støttepunct for Realunderviisningens Fremskridt gaae
tabt, da man naturligviis som sædvanlig vil foretrække at
spare Tid, Linage og Udgifter (S. Aarhuus videnskabelige
Realskole), og det er en uafviselig Kjendsgjerning, at een
af Grundene til, at en Deel Disciple forlade de andre lærde
Skolers Realklasser saa tidlig, er den, at de nu langt
lettere kunne gaae til Manuductionsanstalterne ilvjøbenhavn,
og der i nogle faa Maaneder blive indøvede i at bestaae
Præliminærexamen, hvorved Exemplet er givet for de Øvriges
Vedkommende til et almindeligt Opbrud i IV Realklasse.
Heldigviis er der Udsigt til, at det samme Ministerium,
der saa energisk har virket for den ene Retning af denne
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Sag, ogsaa tager sig med samme Iver af den endelige
Ordning af det andet nødvendige Supplement').
Hvor vigtig en hensigtsmæssig Organisation af denne
Examen er, kan blandt Andet bedømmes af det ikke ringe
Antal, der aarlig underkaster sig den, saa al fra 51, der
i 1 839 indstillede sig, er Antallet steget til over 200 om
Aaret, men dette Antal reduceres betydeligt ved den store
Mængde, der aarlig rejiceres’), hvilket vidner om en
særdeles mangelfuld Forberedelse og en høi Grad af Emoden1) Efterat dette var nedskrevet, udkom „Meddelelser om Kjøben
havns Universitet af Etatsraad Linde,“ hvoraf erfares, at der under
lä Sept. 1856 er bleven nedsat en Commission til at afgive Betænk
ning og Forslag om en Forandring af den almindelige Forberedelsesexamen, at dens Forhandlinger alt ere sluttede, og dens Resulta
ter snart ville blive Offentligheden forelagte.
O Af Exaniensprotokollerne, som det godhedsfuldt har været
mig tilladt at gjennemgaae i dette Øiemed, udledes følgende stati
stiske Data:
Ei bestaaet
Indmeldt.
1839
51
19
37°
76
1840
26
34“
94
30
1841
32»
1842
54
114
47”
1843
109
38
35g
1844
136
40
29«
1845
126
41
32»
1846
133
30
23g
1847
35
141
25®
1848
323
126
41
1849
32”
117
38
1850
30?
142
42
1851
126
38
30”
1852
145
59
41S
194
1853
86
44”
208
1854
97
47J
190
1855
61
32J
220
1856
110
50°
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hed. Det sidste fremgaaer især af det paafaldende Phænomen, at saa overordentlig Mange faae maadelig i dansk
Stiil. Da der ikke kan være Tale om at monopolisere
denne Forberedelse til visse bestemte Realskoler, kan der
neppe raades Bod paa denne Mangel, tiden ved at stille
Fordringerne høiere ved den af Universitetet afholdte
Præliminærexamen, saa at den nuværende ufuldstændige
Forberedelse umuliggjøres. Det synes ikke, som om
de deri opstillede Pensa ere større, end at de ogsaa
maatte kunne fordres af samtlige Præliminarisler; men, i
hvad der saa end besluttes, vil det være i høi Grad øn
skeligt, om Examensfordringerne ved Universitetet og
Skolerne kunne bringes i den noieste Harmonie, saa at
samme Berettigelse er knyttet til samme Forpligtelser.
Hvad dernæst Antallet af Dimittender angaaer fra de
enkelte Realskoler, forudsat at Præliminærexamen kommer
til at bestaae under en forandret Form, vil der, naar der
fradrages det Antal, der underkaste sig Præliminærexamen
ved Universitetet, og de øvrige tænkes fordeelte paa samt
lige offentlige og private Skoler, der i Fremtiden ville
komme til at afholde Afgangsexamen, dog rimeligviis for
en lang Tid blive dimitteret et ringere Antal Realister,
indtil 185 7 har der altsaa ialt været indtegnet 2448, deraf har
885 ikke bestaaet Examen, som for hver enkelt Retning udgjør
af Polytechnikere
29,6g
- Landmaaiere
35,6g
- ustuderede Jurist. 36,2g
- Phaimaceuter
37,6g
- Veterinærer
38,lg
- Forststuderende 40,1 g
eller i det Hele 36,2g ikke bestaaet, hvorimod der ved Examen ar
tium i Aarene 1837 — 47 kun var henved 4$, der ikke bestode. I
Gjennemsnit har i de sidste 5 Aar 109 aarlig bestaaet ved alminde
lig Forberedelsesexamen.
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end der nu afgaaer Studenter fra den lærde Skole. Dette
anføres kun for at man ikke i denne Henseende skal op
stille overdrevne Fordringer, der ifølge Sagens Natur ikke
kunne blive tilfredsstillede, før Tilgangen til de forskjellige
Realskoler bliver større og Skolens Cursus fuldstændig«!
gjennnmgaaes af Pluraliteten, som i de senere Aar er
skeet her i Sorø.
Af denne Grund vil der vist for Øjeblikket neppe være
nogen Anledning til at oprette endnu flere af denne Slags
Skoler. Foruden adskillige mindre, er der nu allerede
Realskoler i Thisted, Aalborg, Aarhuus, Kolding, Odense,
Nyborg, Helsingør, Kjøbenhavn, Sorø, Slagelse, Vording
borg, Nakskov og Rønne, hvoraf to ere oprettede alene
i Lobet af det sidste Aar, nemlig i Thisted og Kolding, begge
med aarlig Understøttelse fra Statens SideMan nærmer
i) Det fortjener dog at bemærkes, at det ene er af Sorø Aka
demies Midler, at samtlige Udgifter afholdes til al den Realnnderviisning, der meddeles, foruden her i Sorø, ved Skolerne i Aalborg,
Aarhuus, Odense og Rønne, til et Beløb af mindst 9000 Rd. aarlig,
hvortil maae føies et Tilskud paa 1000 Rd. til Thisted Realskole,
saavelsom ogsaa tidligere alle Udgifterne til den nu nedlagte vid.
Realskole i Aarhuus (indtil 9000 Rd. aarligen-) og Bidraget til Real
skolen i Odense, — eller med andre Ord, saagodtsom Alt, hvorved
Staten i pecuniær Henseende fremmer denne Underviisning. Kom
den i 1848 forberedte storartede Plan til en Rea'-Høiskole her i Sorø
ikke til Udførelse, er dog Ideen, der laae til Grund derfor, trængt
igjennem under en rigtignok temmelig forandret Form, og om det
end ikke har været den oprindelige Bestemmelse med den hertil le
gerede Formue, at den paa denne Maade skulde benyttes til Formaal,
der er Akademiets tidligere Opgave temmelig fjern, kan denne An
vendelse dog heller ikke siges at staae i Uovereensstemmelse med,
hvad een af Akademiets Velgjørere efterstræbte ved sin Virken her i
Livet, nemlig Almeenoplysningens Udbredelse, og hvis Navn derfor
heller ikke bør glemmes, hvor der tales om hvad Stuten gjør for
Realunderviisningen.
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sig paa en vis Maade meer og meer til Tilstanden som
den var før 1739, da hver By havde efter Datidens
Fordring en lærd Skole, kun at nu ere nogle Byer for
synede med lærde, andre med Real-Skoler, og atter andre
have en combineret lærd og Real-Skole. Det synes, som
om man burde benytte Fortidens Exempel, al alt Forceret i
denne Retning hævner sig selv, saa at en overvættes Iver,
for ikke at staae tilbage for andre Byer, let vil føre paa
Afveie. Det kan ikke Andet end være bedre, at have et færre
Antal udvidede lærde Skoler og fulstændige Realskoler,
hvori de aandelige og materielle Kræfter kunne frembringe
et godt Resultat, end en for storSpreden af disse Kræfter.
Ellers vil let de mange smaa lærde Skolers Historie gjentage sig paany, Forventningerne ville skuffes og Tilliden
til en i og for sig god Sag kjølnes, naar de tilstrækkelige
Midler til at gjennemføre del paatænkte Maal ikke ere til
stede. Kjøbstads- saavelsom Amtscommunerne ere endnu
for lidet vante til at oflre betydeligt paa denne Art Under
viisning, og troe let, at der kan udrettes Meget med smaa
Midler. For at ikke de seneste Realskole-Forsøg atter
skulle mislykkes, maa man ønske al mulig Varsomhed
anvendt i denne liensende, da mange ufulstændige Real
skoler ville virke skadeligt tilbage paa de andre, der faae
en mindre Frequents, og som Følge deraf nedstemmes
Maalet og den almindelige Agtelse for Betydningen af
en fuldstændigere Afslutning nedbrydes. Det vilde være
langt hensigtsmæssigere, om man af al Kraft og efter en
bestemt Plan, i Forhold til de andre Underviisningsanstalter,
forbedrede de bestaaende Borgerskoler og nøiedes der
med, hvor man ikke seer sig istand til at oprette en med
det nødvendige Lærepersonale og Apparat vel forsynet
Realskole.
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Ville vi med faa Ord oversee Alt det her Fremsatte,
da bliver jo rigtignok Resultatet, at der endnu kun er
udrettet saare Lidet i Henseende til den Realunderviisning,
der skulde danne Grundlaget for en mere almindelig
Dannelse, og tjene til al hæve den Kløft, der tidligere
bestod imellem de forskjellige Stænder j men, hvor som
her, først den offentlige Mening skal vindes for Sagen,
kan Maalet kun naaes ved en langsom Fremskriden fra
det Lavere til det Iløiere, uden at lade sig henrive af
uoverlagte Fordringer paa det Nye, før dette er tilstrækkeligt
prøvet, og dog paa den anden Side heller ikke vise en
slavisk Vedhængen ved det Gamle, fordi det er gammelt.
Naar der fra Statens og Skolens Side vises Mistillid til
Udfaldet og en vis Higen efter at bøde derpaa ved en
bestandig Reformeren af det Bestaaende, forfeiles let det
Tilsigtede. I modsat Fald har man Grund til at haabe,
at den Deel af Folket, der skal nyde godt af Realskolerne,
meer og meer vil komme til at fatte deres Betydning og
benytte dem paa rette Maade, og hertil maa man ogsaa
føie det Ønske, at der i den nærmest kommende Tid maa
findes formaaende Mænd, der med Sagkundskab og levende
Interesse for denne Underviisnings Fremme, tillige ved
deres Navn og Stilling maa føle sig kaldede til at støtte
den, Noget, hvortil den nu kan trænge ligesaameget som
i tidligere Perioder.

Efterretninger
om

Sorø Akademis Skole og Opdragelsesanstalt
i Skolcaaret 1856—57
af

Skolens og Opdragelsesanstaltens Rektor.

Skolens Disciple.
Fil 1ste Juni 1856 var Antallet af samtlige Disciple 175,

nemlig 82 Elever og 93 skolesøgende Disciple. I Aarets
Løb ere 27 ved Dimission eller af andre Grunde udgaaede
af Skolen , og 34 nye optagne. Det største Antal, som
til samme Tid har været samlet i Skolen, har været 187,
hvoraf 54 vare Realister. De ledigblevne Elevpladser
ere efterhaanden bievne besatte med skolesøgende Di
sciple. Skolens nuværende Disciple udgjøre til 1ste Juni
1857 — 182, nemlig 79 Elever og 103 skolesøgende Di
sciple. Disse ere saaledes fordelte:
VII Klasse 20
VI -11
V -13
V Realklasse 18
IV -27
IV
—
18
III 16
III
—
15
II Klasse 28
I — 16

Skolens Lærere.
Med Skolens Lærere er der i Lobet af dette Skoleaar foregaaet følgende Forandring:
5*
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Under 14 Dec. 1856 blev den konstituerede Lærer,
Cand, theol. V. lleise udnævnt til Adjunkt ved Skolen.

Det daglige Tilsyn i Opdragelsesanstalten har været
overdraget de paa Akademibygningen boende Adjunkter,
Corfixen og Lorentzen.
De øvrige med Opdragelses
væsnet forbundne Forretninger have, ligesom tidligere,
været fordelte mellem Adjunkterne Sibbern og Lieben
berg. Med 7de Klasse bar Rektor ført det specielle Til
syn. Skoleinspektionsforretningerne ere udførte af Ad
junkt Assens.

Undervisningsgjenstaiide, Lærebøger og læste
Pensa.
Dansk.

Tre Timer ugentlig ere anvendte til Sti) efter Dik
tat, i de andre tre Timer er Klassen øvet i Oplæsning
og Analyse. Af Bojesens Gram, ere de 46 forsle
gg læste med Forbigaaelse af Anm. Klassen er jevn
lig examineret i de i Stilene begaaede Feil.
II Kl. har skrevet to Stile om Ugen, indtil Halvaarsexamen efter Diktat, derefter Gjengivelse af en fore
læst Fortælling. De øvrige Timer ere benyttede til
Øvelse dels i Oplæsning, dels i Analyse efter Boje
sens Sproglære.
IH Kl. En Stil om Ugen efter en forelæst Fortælling. Den
anden ugentlige Time er benyttet dels til Indenadslæsning, dels til at repetere og indove Grammatiken.
HI Realklasse har ugentlig skrevet to Stile; disse have
dels været en Gjengivelse af en oplæst Fortælling,

I Kl.
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dels ere Opgaverne tagne af Krossings og ’Borgens
Stiløvelser; undertiden en Oversættelse fra Tydsk.
Bojesens Grammatik er repeteret, og Klassen ovet i
Analyse, Oplæsning, Gjengivelse af det Læste, Frem
sigelse af udenadlærte Vers og i extemporal Stil
efter Grossing.
IV Kl. har skrevet 1 Stil om Ugen. Opgaverne til Sti
lene have bestaaet i Beskrivelser og Skildringer af
almindeligt Indhold, undertiden i Oversættelse af den
tydske Læsebog. Nordens Guder og Hakon Jarl
ere læste, og Dorphs Mylhologi gjennemgaaet med
Klassen.
IV Realklasse har ugentlig skrevet 1 Stil. Opgaverne
have dels bestaaet i Skildringer og Beskrivelser, dels
været af en almindelig Karakter; enkelte Gange en
Oversættelse. Klassen er øvet i Analyse og Op
læsning, og Bojesens Grammatik er repeteret. Dorphs
Mylhologi er læst samt Nordens Guder og Hakon
Jarl.
V Kl. Flors danske Læsebog er tildels gjennemlæst.
En større Del af Gjæmpeviserne er bleven oplæst,
fremdeles Holbergs Erasmus Montanus, Ewalds Fi
skerne, et al’P. A. Heibergs Skuespil, Oehlenschlægers
Correggio og Aly og Gulhyndy og Poul Møllers en
dansk Students Eventyr, m. M. En Stil ugentlig.
V Realkl. Flors danske Læsebog er tildels gjennem
læst, og en kort Udsigt over de væsenligste Overgange
i det danske Sprogs Udvikling meddelt. En Del af
Kjæmpeviserne er bleven oplæst, fremdeles Hol
bergs den politiske Kandestøber, forskjellige Digte
af Wessel, Ewalds Fiskerne og Oehlenschlægers Palnatoke. Ligesom ifjor Njåls Saga oplæstes, saaledes
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er i Aar som en Prøve paa Oldtidens Fortællingsmaade
bleven oplæst Dommernes Bog og Ruths Bog, efter
Heises Udvalg af det gamle Testamente. I Slutningen
af Aaret er meddelt et Omrids af den græske Mythologi. En Stil ugentlig.
VI Klasse. Det danske Sprogs Historie er foredraget efter
N. M. Petersens Fremstilling, i Forbindelse med Op
læsning af et passende Udvalg afskrifter fra de for
skjellige Perioder. Holbergs Peder Paars og nogle
af hans Epistler ere bievne oplæste, hvortil knyttedes
en kort Skildring af Holbergs Levnet. Af Ewald er
læst Lykkens Tempel og Balders Død; af Baggesen
nogle af de »komiske Fortællinger« , Emma, et ro
mantisk Digt, og flere lyriske Digte; af Pal. Müller
udvalgte Stykker af Adam Homo. I Slutningen af
Aaret ere Disciplene bievne øvede i Oplæsning og
Forstaaelse af lettere svenske Stykker i Prosa og
Poesi. I Reglen en Stil om Ugen.
VII Kl. Litteraturens Historie er bleven foredraget, tildels
efter N. M. Petersens Bidrag til den danske Lit. Hist.,
fra Reformationen til Holberg.
Det bemærkes for
at afværge Misforstaaelse, at det Fordragne ikke er
gjort til Gjenstand for Udenadslæren, men al Læreren
har foretrukket, ved af og til at give Opgaver til skrift
lig Besvarelse, hentede fra det meddelte Stof, saaledes
at overbevise sig om, at de unge Mennesker havde til
egnet sig dette. Heller ikke har Læreren indskrænket
sig til en almindelig orienterende og raisonnerende
Fremstilling af Litteraturens Udvikling, men han har
anseet Oplæsning af Stykker af de forskjellige Sprog
værker for at være ikke blot det nødvendige Grundlag
for hin, men saa at sige Hovedsagen ved en Fremstilling
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af Litt. Historie. Ved Siden heraf er af den nyere
Litt. Baggesens Levnet og Forfattervirksomhed bleven
gjort til Gjenstand for en udførlig Undersøgelse. Den
ene af de tvende ugentlige Timer er i Reglen bleven
anvendt til Bedømmelsen af de skriftlige Udarbeidelser. Ogsaa til Øvelse i mundtlig Foredrag er der,
med længere Tids Mellemrum, bleven givet Ledighed.
Isatin.

Ill Kl. Borgens latinske Læsebog forfra indtil S. 80.
Formlæren er gjennemgaaet og lært efter Madvigs
»kortere Bearbeidelse«. I Reglen 3 Stile om Ugen
til Indøvelse af de gjennemgaaede Regler.
IV Kl. har læst Cæsars bellum Gallicum 3die og 4de Bog
og Sallusts Catilina. Af Madvigs Grammatik det for
Klassen. Bestemte 3 Stile ugentlig, hvoraf 1 Extemporalstil. Klassen har i Stil været delt i 2 Partier.
V Kl. har læst Ciceros Tale pro lege Man., de 4 Taler
imod Catilina, Talerne pro Ligario og pro rege Deiotaro,
Virgils /Eneide 1ste Bog. Af Madvigs Grammatik det
for Klassen Bestemte. Der er skrevet 3 Stile ugent
lig, hvoraf den ene paa Skolen.
VI Kl. Cicero de olficiis 2den og 3die Bog, Livius’s 3die og
4de Bog og Virgils Æneide 1ste Bog. Bojesens Antiquiteter ere iæsle i Sammenhæng forfra til Regjeringsformen under Keiserne. Hver Uge 2 Stile og hver
anden Uge en Version. Madvigs Grammatik er stadig
benyttet under Læsningen.
VII Kl. Horats’s Breve. Virgils Æneide 1steBog. Livius’s
4de og 6le Bog. Cicero de offlciis 2den og 3die
Bog. De romerske Antiquiteter efter Bojesens Haandbog og den latinske Litteraturhistorie efter Tregders
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Haandbog ere gjennemgaaede i Sammenhæng dog med
Forbigaaelse af det mindre Vigtige. Hver anden Uge
ere tre Stile udarbeidede, hver anden to Stile og en
Oversættelse fra Latin til Dansk. Nogen Tid er an
vendt til kursorisk Læsning, især af Henrichsens Op
gaver til Oversættelse. Det Læste er tildels repe
teret paa Skolen og af det ældre Parti ogsaa en Del af
det tidligere i Skolen Læste. Enkelte Afsnit af Gram
matiken ere gjennemgaaede.
Græsk

har læst hele 1ste Del af Bergs Læsebog ogaf
2den Del alle Fablerne saml et Par Stykker af det
følgende Afsnit: Mythiske Helte.
Det Vigtigste af
Formlæren er indøvet efter Tregders Grammatik.
V Kl. Xenophons Anabasis 3die og 4de Bog. Odysseens
5te Sang. Tregders Formlære er benyttet under Læs
ningen.
VI Kl. har læst Odysseens 5te Sang, Xenophons memo
rabilia Socratis 1ste Bog, llerodots 9de Bog. Syn
taxens vigtigste Regler ere meddelte mundtlig under
Læsningen. Bojesens græske Antiquiteter ere benyttede
til Henvisning.
VII Kl B. bar læst Odysseens 1ste Bog, Xenophons me
morabilia Socratis Isle Bog, Platos Apologia og Crito
og af det tidligere Læste repeteret llerodots 6te Bog.
Tregders Litteraturhistorie og Bojesens Antiquiteter ere
læste i Sammenhæng. Det Vigtigste af Syntaxen er
meddelt mundtlig under Læsningen.
Vil Kl. A. har læst Platos Apologia og repeteret af det
i Skolen tidligere Læste Crito, Xenophons memor.
1ste og 2den Bog, Odysseens 1ste, 8de, 9de og 10de
IV Kl.

Bog, Ilerodots 5te Bog samt Xenophons Anabasis 1ste
og 2den Bog.
Tregders Litteraturhistorie og Bojesens Antiquiteter ere repeterede. Det Vigtigste af
Syntaxen er meddelt mundtlig under Læsningen.
Hebraisk.
VII A. Genesis og de 15 første Psalmer ere læste. Whitles
Grammatik er benyttet.
Tydsk.

Riises Læsebog fra Pag. 22 til 105, de 8 Øverste
desuden til 122. Af Hjorts Grammatik Deklinationer og
Konjugationer (inckis. de uregelmæssige Verber).
11 Kl. Riises Læsebog fra Pag. 130 ud.
Hjorts Læse
bog fra Pag. 20 til 72. 1 Hjorts Grammatik Formlæren
undtagen de sammensatte Verber.
111 Kl. Hjorts Læsebog Pag. 40-44, 113-122, 127-132,
134-162, 164-183. Formlæren efter Hjorts Gram.
En Stil om Ugen.
111 Realkl. Hjorts Læsebog fra Pag. 40 til 104. 1 Hjorts
Grammatik Formlæren undtagen de sammensatte
Verber. 2 Stile omUgen, i Begyndelsen af Aarct den
ene Diktatstil.
IV Kl. Hjorts Læsebog 134-146, 156-159, 164-173, 180248. Formi. og det Vigtigste af Syntaxen efter Hjorts
Gram. En Stil om Ugen.
IV Realkl. Hjorts Læseb. Pag. 95-1 13, 134-146, 164173, 186-235. Formlæren og det Vigtigste af Syn
taxen efter Hjorts Gram. 2 Stile om Ugen.
V Kl. Hjorts Læsebog Pag. 271-290, 391-446, i den
poetiske Del Pag. 48-82. Formi. efter Hjorts Gram,
og Synt. efter Wolle er læst og repeteret. En Time
om Ugen er anvendt til kursorisk Læsning eller til
1 Kl.
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mundtlig Oversættelse fra Dansk til Tydsk, og ugen
lig er der skreven en Stil, hveranden Gang paa Skolen
og uden Hjælpemidler.
V Realkl. Ældste Afdeling har særskilt læst Hjorts Læseb.
Pag. 459-480, yngste Afdeling Pag 21-87. 1 Fælled
skab er læst Pag. 113-126, 291-329, 340-361, 381391; i den poetiske Del Pag. 48-82, 98-109. Formi.
og det Vigtigste af Syntaxen er læst efter Hjorts
Gram. Ugenlig 2 Stile, hvoraf liver fjerde paa Skolen.
Hver Maaned har ældste Afdeling opgivet et Afsnit
af en tydsk Forfatter.
Vi Kl. Hjorts Læsebog Pag. 3S5— 433; i den poetiske
Del Pag. 109—141. Formlæren efter Hjorts Gram
matik og Syntaxen efter Wolle er repeteret. En
Time om Ugen er anvendt til mundtlig Oversættelse
fra Dansk til Tydsk, en Time hveranden Uge til kur
sorisk Læsning. To Stile om Ugen, hvoraf hver fjerde
paa Skolen. Hver Maaned have Disciplene opgivet
et Pensum af en tydsk Forfatter.
Fransk.

II Kl. Borrings Læsebog for Mellemklasser Pag. 1—30.
Sibberns Stiløvelser 1ste Afsnit: de ulige Nummere
fra 1—21, samt den første Halvdel af 31, 33 og 35.
Abrahams’s Grammatik: Artiklerne, Kjønsbøiningen,
Tallet, Sammenligningsgraderne , Talordene, Hjælpe
verberne, de regelrette Konjugationer, del passive og
det pronominale Verbum.
Ill Realkl. Borrings Læsebog for Mellemklasser Pag. 40 --53,
106—1 16,128—132, 210-212, 241-262. Sibberns
Stiløvelser 1ste Afsnit: de lige Nummere fra 2—20
undtagen 18; endvidere første Halvdel af 21 samt
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af de lige Nummere 22—36. Abrahams’s Grammatik :
Formlæren til de uregelmæssige Verber.
IH Kl. Borrings Læsebog for Mellemklasser Pag. 48—
53, 106—116, 128-143, 210-215, 241—262.
Sibberns Stiløvelser 1ste Afsnit: den første Halvdel
af de lige Nummere 22 48, samt 49. Abrahams’s
Grammatik: Formlæren til de uregelmæssige Verber.
IV Kl. Borrings Etudes litt. Pag. 10—20, 46—62,
133—172, 395- 401. Sibberns Stiløvelser 1ste Af
snit: første Halvdel af Nr. 50 og af de ulige Num
mere 51—83. Abrahams’s Grammatik: Formlæren.
IV Realkl. Borrings Etudes litt. Pag. 46 62, 133—192,
395—406. Sibberns Stiløvelser: første Halvdel af
de lige Nummere 38—82. Abrahams’s Grammatik :
Formlæren.
V Kl. Borrings Etudes litt. Pag. 62—105, 404—430.
Lebers Handbuch den prosaiske Del Pag. 1—120.
Sibberns Stiløvelser 2det Afsnit Nr. 1, 3, 5, 7, 9,
1 1, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 38,
40, 42, 44, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 65, 67, 68, 70,
71, 73, 75,77, 78. Det dertil Svarende i Abrahams’s
Grammatik. Formlæren er repeteret. Kursorisk Læs
ning. En Stil om Ugen.
V Realkl. Borrings Etudes litt, Pag. 46—105, 289—374.
Sibberns Stiløvelser 2det Afsnit Nr. 31, 32, 33, 38,
40, 41, 43, 49, 53, 55, 56, 58, 59, 62, 65, 67, 68,
70, 71, 73. Det dertil Svarende iAbrahams’s Gram
matik. Formlæren er repeteret. Kursorisk Læsning.
En Stil om Ugen.
Vi Kl. Lebers Handbuch den prosaiske Del Pag. 297—362,
472—506; den poetiske Del Pag. 200 — 247,
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459—514. En Stil om Ugen. Mundtlig Stil efter
Sibberns Stiløvelser 2det og 3die Afsnit. Gramma
tiken er repeteret. Kursorisk Læsning.
Kngelsli.

IV Realkl. Marryat: The Children of the New Forest
Pag. 263—336 og Pag. 1 -9. Mariboes Formlære.
1 Stil om Ugen samt Øvelse i Retskrivning efter
Diktat.
V Realkl. Ch. Dickens: David Copperfield Vol. 1 Pag.
105—322. Mariboes Formlære. Kursorisk Læsning.
2 Stile om Ugen, hvoraf den ene paa Skolen.
Ateligion.

1
II
111

111

IV
IV

V

V

Kl. Balslevs Bibelhistorie, Catechismus og nogle Psal
mer ere lærte.
Kl. har af Daugaards Lærebog læst de 4 første Kapitler
og hele Balslevs Bibelhistorie.
Kl. llerslebs Bibelhistorie: det gamle Testamente
indtil Makkabæerne. Af Lærebogen er læst Kap. 3,
4, 5 og 6.
Realkl. har læst hele Daugaards Lærebog med Und
tagelse af 7de Kapitel. Balslevs Bibelhistorie.
Kl. har af Bibelhistorien læst Jesu Liv indtil den sidste
Paaskefest, af Lærebogen Kap. 5, 6, 7 og 8.
Realkl. har læst hele Daugaards Lærebog med Und
tagelse af 7de Kapitel. Balslevs Bibelhistorie.
Kl. Herslebs Bibelhistorie: det gamle Testamente til
Rigets Deling, det gamle Testamentes Skrifter og
Aposlelhistorien, i Forbindelse med hvilken Apostlenes
Gjerninger ere læste. Fogtmanns Lærebog g 1—31.
Realkl. De i denne Klasse, der gik til Konfirmation,

77

og de ^konfirmerede have repeteret Balslevs Bibel
historie og læst Daugaards Lærebog.
VI Kl. har repeteret Bibelhistorien og læst g 1—46 af
Foglmanns Lærebog.
Fragmenter af Brevene ere
gjennemgaaede og for en Del lærte udenad.
VII Kl. B. Lukas’s Evangelium Cap. 1 —19 paa Græsk.
Troeslæren med Benyttelse af Fogtmann.
VII Kl. A. Lukas’s Evangelium paa Græsk. Den christelige Troes- og Sædelære med Benyttelse af Fogtmann.
Historie og- Geograph!.

I Kl.

Danmarks Historie til 1660 er læst efter Nissens
»Danmarks Historie i Udtog.«
En almindelig Udsigt over de 5 Verdensdele er givet
uden Benyttelse af Bog.
II Kl. Efter Kofods fragmentariske Lærebog er læst fra
den romerske Keisertid indtil den franske Revolution.
Europa med Undtagelse af England og de 3 syd
lige Halvøer er læst efter Velschous Lærebog.
IH Kl. Den gamle Historie efter Bohrs Lærebog.
Spanien, Portugal, Frankrig, Schweitz , Italien,
Østerrig, Tyrkiet samt Asien indtil det chinesiske
Rige efter Velschous Lærebog.
III Realkl. Danmarks Historie (efter Nissen) forfra til
Christian den 6te. I Kofods fragmentariske Historie
Pag. 166—194 (fra Frederik den 2den af Preussen til
Napoleon som Keiser).
1 Velschous Geograph! Spanien, Portugal, Frankrig,
Italien, Østerrig, Grækenland og Tyrkiet.
IV Kl. Efter Bohrs Lærebog er læst Middelalderens Hi
storie indtil Opdagelserne. Af Allens Fædrelands
historie er læst forfra indtil 1241.

Efter Velschous Lærebog er læst Afrika , Amerika,
Australien, Danmark, den skandinaviske Halvø og
Rusland.
IV Realkl. Efter Kofods fragmentariske Lærebog er læst
den gamle Historie, Middelalderen og af den nyere
Tid indtil Christian IV.
Efter Velschous Lærebog er læst Afrika, Amerika
og Australien samt Danmark, Norge, Sverrig og
Rusland.
V Kl. Af Bohrs Lærebog i Middelalderens Historie er
læst fra Opdagelserne indtil Enden , af Bohrs nyere
Historie forfra indtil 171 5.
Efter Velschous Lærebog er læst fra Preussen indtil
Persien inci.
V Realkl. Verdenshistorien efter Kofods fragmentariske
Historie. Allens Udtog af Fædrelandshistorien.
Hele Geographien efter Velschous Lærebog.
VI Kl. Af Bohrs Lærebog i den nyere Historie er læst
fra 1715 indtil Enden, af Allens Udtog det samme
Tidsafsnit.
Hele Geographien efter Velschous Lærebog.
Vil Kl. B. Oldtidens og Middelalderens Historie er læst
efter Bohrs Lærebog, de herhen hørende Perioder af
Danmarks efter Allens.
Vil Kl. A. Den hele Verdenshistorie er gjennemgaaet
efter Bohrs Lærebog; til Danmarks Historie er Allens
benyttet.
Mathematik.

I Kl.

Mundts Apparat og Regnebog er benyttet. Halv
delen af Klassen har regnet de 4 Regningsarter i
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Brok, den ovrige Halvdel de 4 Regningsarter i
hele Tal.
11 Kl. Nogle af de Flinkeste i Klassen have gjennemgaaet
Regning med sammensatte Størrelser og Reguladetri,
Resten de 4 Regningsarter i Brok; Mundts Apparat
og Regnebog er benyttet.
111 Kl. har læst Mundts Ledetraad ved Regneundervis
ningen indtil XXII! (om Kubikrodens Uddragning).
Det Læste er indøvet ved praktisk Regning efter
Mundts Apparat.
Geometrisk Tegning en Time
ugentlig.
111 Realkl. har læst Mundts Ledetraad ved Regneunder
visningen indtil XX111 og indøvet det Læste ved prak
tisk Regning efter Mundts Apparat.
IV Kl. Bogstavregning efter et trykt Manuskript. Af Jür
gensens Arithmetik gg 6, 8 og 9. Mundts Geometri
indtil 2det Afsnit (om Cirkelen).
IV Realkl. Arithmetik som 4de studerende Klasse; des
uden hver anden Uge en Time praktisk Regning.
Mundts Geometri indtil 4de Kapitel (Fladeindhold).
V Kl. Jürgensens Arithmetik § 7 samt gg 10—16. Lig
ninger af 2den Grad ere indøvede praktisk. Mundts
Geometri fra 2det Afsnit (om Cirkelen) indtil Enden.
V Realkl. Mundts Geometri fra Nr. 250—544, Jürgen
sens Arithmetik g 5—9, 12—14,18-19. En skrift
lig Udarbejdelse ugentlig samt Øvelser i praktisk
Regning og geometrisk Tegning. Den ældre Afde
ling er i særskilte Timer indøvet i Løsningen af Lig
ninger af 2den Grad, og i Anvendelsen af Logarilhmer; den har læst i Mundts Geometri Nr. 544—622
og repeteret hele Geometrien og Arithmetiken.
VI Kl. Jürgensens Arithmetik gg 17 indtil 20 samt g 23.
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Enkelte Sætninger til Beregningen af regulære Poly
goner. Ramus’s Trigonometri indtil § 14.
Vil Kl. B. Mundts Stereometri. Arithmetiken, Geome
trien og Trigonometrien ere repeterede.
Vil Kl. A. Mundts Astronomi. Det hele mathematiske
Pensum er repeteret.
An in. Desuden have 5te, 6te og 7de studerende
Klasse A og B hver Ege havt Opgaver til Udarbeidelse
hjemme.
B’ljysiJr.

IV Realkl. Grundtrækkene af den almindelige Ligevægtslære efter Ørsteds mechaniske Physik til § 193 med
Forbigaaelse af hvad der forudsætter Kundskaber,
som Disciplene i denne Klasse ikke kunne være i
Besiddelse af.
V Realkl. Af Silfverbergs chemiske Physik Læren om
Varme, Magnetisme, Elektricitet, samtMeteorologien.
Den ældre Afdeling har i særegne Timer læst efter
Ørsteds mechaniske Physik g 206—12, 218—25,
227—45, 262—65, 270—71,274, 278—79, 354—55,
357—64,
375—79, 402—5, 410—12, 414—25;
fremdeles har den læst Johnstrups chemiske Grund
stoffer og repeteret hele Physiken.
Vil Kl. B. Ørsteds mechaniske Physik indtil flydende
Legemers Ligevægt (289), af Mullers chemiske Physik
'Varmelæren og det første Afsnit af Meteorologien.
Vil Kl. A. Midlers chemiske Physik forfra indtil Varme
læren, 5te Afsnit af Meteorologien og af Ørsteds meclianiske Physik fra Pendulet indtil Bogens Slutning.
Repetition af det Læste.
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STaturliistorie.

Mennesket, Pattedyrene og Fuglene (undtagen Ind
ledningen).
II Kl. Mennesket, Fuglene og Krybdyrene, samt repeteret
Pattedyrene.
III Kl. Mennesket, Fiskene og Insekterne, samt repeteret
Fuglene og Krybdyrene.
III Realkl. Som III studerende Klasse, samt desuden de
øvrige Klasser af Leddyrene.
IV Kl. Mennesket, Pattedyrene og Fuglene, samt Noget
af Indledningen til Botaniken og enkelte Plantefamilier.
IV Realkl. Som IV studerende Klasse, samt desuden
Krybdyrene, Padderne og Fiskene.
V Kl. Et Omrids af Botaniken, samt Leddyr og Bløddyr.
V Realkl. De Disciple, som ville underkaste sig Afgangsexamen, have læst et Omrids af Zoologi og Botanik.
Den yngre Afdeling samme Pensum i Botanik og
Hvirveldyrene.
VI Kl. Et Omrids af Zoologi og Botanik.
I I, II, III Klasse og III Realklasse er benyttet Ltitkens
mindre, i IV Klasse og IV Realklasse sammes større Lære
bog i Zoologi. I V Klasse, V Realklasse og VI Klasse
er benyttet Bramsens og Dreiers Lærebog. I Botanik er
benyttet Planterigets Naturhistorie ved Chr. Vaupell.

I Kl.

1 Vocalmusik have 137 Elever og Skolesøgende, i In
strumentalmusik 13 Elever havt Undervisning.
I Tegning har I og II Klasse samt III, IV og V Real
klasse havt Undervisning. Disciplene have øvet sig i
6
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Frihaandstegning efter Fortegning og Naturgjenstande.
III Klasse samt IV og V Realklasse have havt særskilt
Øvelse i geometrisk Tegning.
I Gymnastik ere i Vintermaanederne alle Klasser
bievne underviste , de to V Klasser samt VI og VII tillige i
Hugning, de fire øverste Klasser i Exercits med Geværer,
og de tre nederste i Bands. I Sommermaanederne ere
alle Skolens Disciple daglig øvede i Svømning, saavidt
Veirliget har tilladt det.
I Skrivning have de fire nederste Klasser samt Real
klasserne havt Undervisning.

Schema,
der fremstiller det Antal Timer, som hvert Lærefag
har havt i hver Klasse.
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4 3
5
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5 5
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1
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9
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1

9

1

2
8 ”1
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V’
IV ill HI
R li
R IV R

4
C
QJ

Dansk........... 3
Latin............. 9
Græsk ........... 0
Hebraisk . ... 9
Fransk ........
Tydsk ........... —
Engelsk ....
Religion ....
Math, og Regn.
Naturlære. . .. 4
Hist. ogGeogr. 4
Naturhistorie .
Skrivning ...
Tegning.........
Gymnastik .. . 2

V

n^l oo

Vil VI

3
3
2
36|

5
2
3 4
2 2
2
2
3ö! 36|
5

2

20
50
9
44
22
16
10
20
360
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Anm. VII Kl. har været delt i alle Fag undtagen i Dansk og
Latin. V Realkl. har været delt i Skrivning, samt tildels i Tydsk,
Mathematik, Naturhistorie, Naturlære og Tegning. — IV Kl. har paa
Grund af det store Discipeltal været delt i latinsk Stil, Mathematik
og Historie — II Kl. har af samme Grund været delt nogle Timer
i dansk Stil, Tydsk og Regning.

Skolens Beneficier.

Gratistpladser have iaar været tildelt 14 Elever, som
saaledes have nydt fri Undervisning, Bolig, Kost,
Vadsk o. s. v.
Det Müllerske Legat har været tildelt 17 Elever i
Portioner paa 50 Rd. aarlig til hver.
Nedsættelse af 30 Rd. i det aarlige Elevkontingent
160 Rd. er tilstaaet 7 Elever og desuden 1 Elev extraordinært.
Fritagelse for Erlæggelse af Skolepenge er tilstaaet
18 skolesøgende Disciple.
Af den særlige Stipendiefond for Sorø, Fredriksborg
og Roeskilde lærde Skoler have 2 Elever nydt det høieste
Stipendium eller 50 Rd. hver, 1 Elev og 3 skolesøgende
Disciple det laveste Stipendium eller 20 Rd. hver.
Tvende Elever fra Slagelse have havt Andel i de ved
Loven af 14 April 1852 bestemte Understøttelsesportioner
for Disciple fra Slagelse By og Omegn. Disse have oppebaaret 60 Rd. hver.

Forskjellige Efterretninger.
Bibliotheket.

Da Pastor Bastholm døde i Juni 1856, blev det Rek
tor overdraget at foranstalte den Del af hans Bibliothek,
6*
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hvis Brug var overladt ham for Livstid, afhentet fra Kjøbenhavn. Dette udførtes af Bibliothekets Amanuensis,
der konfererede hans efterladte Bogsamling med den
derover affattede Fortegnelse og i alt Væsentligt fandt
den stemmende med samme, samt forøget med adskillige
Bøger, den Afdøde havde anskaffet i de senere Aar, hvil
ket Alt sammen blev afleveret til Sorø Akademis Biblio
thek. Da en stor Del af de afleverede Bøger bestode i
gjennemtrukne Haandbøger, hvori han havde fortsat
sine Optegnelser indtil sine sidste Dage, og af Repositorier, hvori han havde samlet, hvad han havde overkom
met, henhørende til forskjellige Materier, som han interes
serede sig for, indtoge de afleverede c. 2000 Bind en
efter deres Antal usædvanlig stor Plads, saa at de for
Øieblikket ikke kunde opstilles i Bibliolheket. Imidlertid
blev i Vinterens Løb anskaffet 4 Reoler. Derved , samt
ved at flytte en Del Aviser og efterhaanden at udsondre
Dubletterne lykkedes det at faae Røgerne anbragte i Bibliotheket, med hvis Ordning Amanuensis nu er beskjef
tiget. Naar dette Arbeide er endt, skal der begyndes
paa et nyt Seddelkatalog.
Med de modtagne 2000 Bind samt den i Aarets Løb
tilkomme Forøgelse af c. 300 Nummere skulde Bibliolheket
udgjøre c. 27,300 Nummere, men da herfra maafradrages
de allerede udsondrede Dubletter c. 2000, vil Antallet ikke
blive meget over 25,000.
De udsondrede Dubletter har Kultusministeriet tilladt
at maatte bortbyttes eller under Haanden bortsælges, og de
indkomne Penge anvendes til at supplere adskillige Vær
ker, som ere afleverede i ufuldstændig Tilstand, eller hvis
Fortsættelse for længere Tid siden er forsømt.
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Udlaan og det specielle Tilsyn med Bibliotheket be
sørges af Overlærer J. H. Bang.

Den naturhistoriske Samling

er i dette Aar bleven forøget med følgende Gjenstande:
Mennesket.
KlasseNr.

LøbeNr.

1 h. Hovedskal af et tiaars Barn. Sundby . . 1347.
1 i. Over- og Underkjæbe af et femaars Barn,
præpareret for at vise Tandskiftet. Sundby. 1348.
1 k. En Arm, præpareret for at vise Ledføiningerne. Sundby. 1346.

Patted yr.
108. Meles taxus. Hovedskal. Conradsen . . 1352.
109. Phoca groenlandica. Foster. Friis. I Spi
ritus. 1313.
110. Phalangista vulpina. Indvolde. Friis. Nyholland. 1314.
111. Lemmus norvegicus. Unge. Friis. I Spi
ritus. 1315.
112. Rhinoceros sp. Horn. Conradsen . . . 1353.
K rybdy r.
74.
75.

Testudo graeca. I Spiritus.
Emys europaea.
—

76.

Crocodilus biporcatus.

Holm . . . 1383.
Ældre og yngre
Dyr. Friis. 1316-17.
Hovedskal. Con
radsen. 1354.

86
LøbeNr.

KlasseNr.

77.

Crocodilus acutus.

78.

Lacerta viridis.

I Spiritus. Conradsen.
Vestindien.
—
Conradsen.

1353.
1356.

Fis ke.
Hippocampus sp. 1 Spiritus. Friis. Maruim.
Leptocephalus sp.
—
— Atlanter
havet.
Amphisile scutata.
— Conradsen. China.
Acipenser Ruthenus. — U. Z. M. . .
Petromyzon Planeri. —Seehusen. Bromme.

1318.
1319.
1357.
1349.
1350.

Krebsdyr.

$ Hellebek. Loren
zen.
—
—
— Lorenzen.
Carcinus maenas.
$
—
—
—
—
Unge.
—
—
Hyas araneus.
$
—
—
Baianus sp.
—
—
Lepas sp. med flere paasiddende Cineras.
Friis.
— sp. flere store Exemplarer.

Pagurus Bernhardus

1362.
1363.
1364.
1365.
1366.
1367.

1320.
1321.

Orm e.
Nereis sp.
Hellebek. Lorenzen.
Nephthys sp.
—
—
Arenicola piscatorum.
—
—
Lernaeopenna sp. Af en Art Maanefisk.
U. Z. M.

1384.
1385.
1386.
1350.
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LøbeNr.

1351.

Fisk.
U. Z. M.
et Faar paa Sorø
Forpagter Grave,
en Mand i NærSorø. Dr. Black.

1359.

Bl æ ks pru tt er.
Argonauta nitida. Dyr med Skal. Indiske
Ocean. Conradsen.

1358.

Tristomum sp. af samme
Bothriocephalus sp. Af
Ladegaard.
—
latus af
heden af

Snegle.
Ampullaria sordida. Brasilien. Friis . . 1322.
Rostellaria pes Pelecani. Heilebek. Lorenzen. 1368.
Natica sp.
—
—
1369.
Chiton sp.
—
—
1370.
Kølsnegle.
Pterotrachea sp. Atlanterhavet.

Friis.

.

1323.

Vinge sn egle.
Hyalaea limbata. Friis...............................
— trispinosa. —................................
— labiata.
—................................
— gibbosa. —................................

1335.
1336.
1337.
1338.

Muslinger.
Mytilus edulis.
Hellebek. Lorenzen.
Modiola sp.
—
— .
Nucula rostrata.
—
— .
Sækdyrene.
Ascidia sp. Rio Janeiro. Friis ....
Salpa cordiformis. Et Stykke af en Kjæde.
Friis.
Et Dyr med Unge.

. 1371.
. 1372.
. 1373.

1344.

1324.
1325.
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LöbeNr.

Et enligt Dyr med Fosterkjæde. Friis. 1326.
— octopliora? Et Stykke af en Kjæde.
Friis. 1327.
— costata. Et Dyr af en Kjæde. —
1328.
— maxima.
—
1329.
— democratica.
—
1330.
— fusiformis.
—
1331.
— sp.
—
1332.
Pyrosoma atlanticum.
■—
1333.
—
venustum.
—
1334.
Salpa cordiformis.

Søpøls e r.
Holothuria sp. Rio JanéiroFriis . . . 1361.
Cuvieria sp.
— ... 1339.
Pighu dede.
Echinus Droebakensis. Hellebek. Lorenzen. 1374.
—
miliaris.
—
—
1375.
Spatangus cordatus.
—
—
1376.
Asteracanthion rubens.
—
—
1377.
Solaster endeca.
—
—
1378.
Ophiura aculeata
—
—
1379.
—
albida.
—
—
1380.

Koraldyr.

Actinia sp.
Hellebek. Lorenzen
Alcyonium sp.
—
—

.
.

. 1381.
. 1382.

Gopler.
Ceroe sp. Atlanterhavet. Friis ....
Velella sp.
—
— . . . .
Diphyes sp.
—
— . . . .

1342.
1343.
1344.
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Til Samlingen er endvidere anskaffet tre store Skabe,
der ere opstillede ved Pillerne mod Nordsiden i Museet.
Det specielle Tilsyn med Samlingen føres af Adjunkt
Lorenzen.
Den physiske Samling

er i det forløbne Aar bleven forøget med:
1) Et Apparat efter Wheatstone til Forklaring af Bølge
bevægelsen.
2) Savarts Klokke med Bue.
3) To Stemmegafler med forskydelige Vægte.
4) To Luftrørspræparater.
5) Et Nivelleringsinstrument.
6) Et Lysbrydningsapparat.
To nye Skabe ere indrettede under Vinduerne, og In
strumentet Nr. 609 repareret. Med de meteorologiske
Instrumenter er i Haven foretaget daglige Observationer
over Luftens og Jordbundens Varmegrad samt Regn
mængden , og det chemiske Laboratorium er, ligesom i
de foregaaende Aar, blevet benyttet udenfor Skoletiden i
et Par Vintermaaneder til at anstille saadanne Forsøg, der
tjene til at tydeliggjøre, hvad der samtidig læstes i Skolen.
— Det specielle Tilsyn med Samlingen er overdraget
Overlærer Johnstrup.
Disciplenes Morskabsbibliothek
er iaar forøget med omtrent 20 Bind danske Bøger.

Den i forrige Aars Program omtalte Iskjælder, hvor
til der ved Finantsloven for Finantsaaret 18^S var tilstaaet
330 Rd. 16 Sk., er nu bleven opført i Akademiets Have.

Ved Finantsloven for 18?,j er bevilget 700 Rd. til
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Anskaffelsen af et Flygelfortepiano og 150 Rd. til nye
Baade, da Akademiets ældre Baade for en Del ere ubruge
lige. De fornødne Bestillinger ere gjorte, og begge Dele
kunne ventes i Løbet af indeværende Aar.

Under 3die Marts 1857 har Ministeriet bifaldet, at der af
indeværende Aars Konto til løbende og extraordinære Ud
gifter maa til et Beløb af 100 Rd. anskaffes Redningsappa
rater for Saadanne, som maalte forulykkes paa Akademiets
Søer. Et Redningsetui med Apparater til at gjenoplive
Druknede og Skindøde samt en Redningsstige med til
hørende Hager og Toug er allerede anskaffet. Det Øvrige
(hvoriblandt en Redningsbaad) ventes i Løbet af Sommeren.
Den paatænkte Opførelse af et nyt Sygehus , hvortil
Ministeriet ved Finantsloven for 18|y var bemyndiget til
at anvende indtil 8000 Rd., blev for dette Finantsaar for
hindret ved Bygmesterens Prof. Bindesbølls Død. I Finanlsloven for 18g,T er en lignende Sum til samme Øiemed optaget og ligeledes en Sum af 500 Rd. for at skaffe
Skolen et nyt Klasseværelse, hvortil der trænges. Det er
at haabe, at begge disse Bygningsarbeider ville kunne til
endebringes i Løbet af Sommeren.
Afgangsexamen

a) fra de studerende Klasser.
Den fuldstændige Afgangsexamens 2den Del tilende
bragtes i Juli 1856 af 9 Elever, nemlig Peter Julius So
phus Winchell, Søn af Kammerraad Toldforvalter Winchell
i Kallundborg, Henrik Christian Arendrup, Søn af Stiftsphysicus Arendrup i Odense, Johannes Henrik EmilZoylner, Søn af Pastor Zoylner i Alsted i Sjælland, Theodor
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Vilhelm Laurentius Hansen , Søn af Vognfabrikant Hansen
i Slagelse, Adolf Nicolai Falkmann Petersen , Søn af afg.
Fuldmægtig Falkmann Petersen i Kjøbenhavn, Christian
Frederik Leth, Søn af Pastor Leth i Horne i Fyen, Axel
Frederik Laurits Rindom, Søn af afg. Theaterkasserer Justitsraad Rindom i Kjøbenhavn, Hans Peter Barfoed, Søn
af Prokurator Barfoed til Rengegaard i Sjælland, og Johan
Joseph Boserup, Søn af Forpagter Boserup paaVallø. Til
den fuldstændige Afgangangsexamens 2den Del, som af
holdes i Juni og Juli d. A., agte 9 Elever og 2 skolesø
gende Disciple at indstille sig. Samtidig hermed ville
7 Elever og 4 skolesøgende Disciple af Skolens VI Klasse
indstille sig til den fuldstændige Afgangsexamens 1ste
Del, for derefter at oprykkes i VII Klasse, saafremt de ved
Censuren efter den afholdte Hovedexamen maatte blive
erkjendte for modne til Opflytning.
b) fra Realklasserne.
Afgangsexamen fra V Realklasse i Juli 1856 under
kastede 5 Elever og 1 skolesøgende Discipel sig, nemlig
Peter Christian Julius Petersen, Søn af Farver Petersen i
Sorø (skolesøgende Discipel), Peter Lindegaard, Søn af
Pastor Lindegaard i Slaglille ved Sorø, Johannes Frederik
Christian Uldall, Søn af Landphysicus Dr. Uldall i Holbek,
Otto Frederik Krebs, Søn af Distriktslæge Krigsraad Krebs
i Ringsted, Andreas Pelri, Søn af Pastor Petri i Hagested
i Sjælland, og Christian Vilhelm August Jørgensen, Søn af
Prokurator Jørgensen til Dyrehavegaard i Fyen. Efter at
have bestaaet Afgangsexamen dimitteredes disse Disciple
fra Skolen, forsynede med det i Bekjendtgjørelsen af 18de
September 1855 forordnede Vidnesbyrd. Til Afgangsexa
men, som afholdes i Juni og Juli d. A., agte 5 Elever og
2 skolesøgende Disciple at indstille sig.
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I Censuren over Afgangsexamen 1856 deltog ündervisningsinspekteuren og over V Realklasses Afgangsexamen
ogsaa Professor Steen.

Schema over Skolens Afgangsexamen og
Hovedexamen i Aaret 1857.
Den skriftlige Afgangsexamen.

Tirsdag den 23de Juni.
KI. 0-1. VI! KI. UdarbciKI. 4-8. VII Kl. Oversætdelse i Moders(else fra Latin
maalet.
paa Dansk.
Kl. 9-1.

KL 9-1.

Onsdag den 24de Juni.
Vil KL Latinsk [ KL 4-8. VII KL Arithmetik.
Stil.
i

Torsdag den 25de Juni
Vil KL Geometri. I KL 4-8. VI Kl. Tydsk Stil.

Fredag den 26de Juni.
KL 9-1. V Realkl. Udarb. i I Kl. 4-8. V Realkl.Regning.
Modersm. Nr. 1.
|

Løverdag den 27de Juni.
KL 9-1. V Realkl. Tydsk I KL 4-8. V Realkl. Geometri.
Sti).
I
Kl. 9-1.

Mandag den 29de Juni.
V Realkl. Udarb. I KL 4-8. V Realkl. Aritbmet.
i Modersm. Nr. 2. •

Tirsdag den 30te Juni.
V Realkl. Geometr.
KL 4-8. V Realkl. Engelsk
Tegning.
Stil.
Den mundtlige Afgangsexamen samt Skolens
Hoxedexamen.
Torsdag den 9de Juli.
KL 8. VII KL a. Historie . | KL 3-6. Vil Kl. b. Arithm.
og Hebraisk.
| Udarb.

KL 9-1.
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Vil Kl. b. Dansk
Stil.
— 8. VI Kl. Fransk.
— 8-11. V Kl. Latinsk Stil.
— 8-11. VRealkl.b. Aritbm.
Udarb.
— 8-11. IV Kl. Dansk Stil.
-8-11. IV Realkl. Tydsk
Stil.
— 8-11. Ill Kl. Latinsk Stil.
— 12-1. I, II, 111 og 111
Realkl. Svømning.
Kl. 8-11.

Kl. 3-6. VI Kl. Latinsk Stil.
— 3. V Realkl. a. Mathe
matik.
— 3-6. V Realkl. b. En
gelsk Stil.
— 3-6. Ill Realkl. Tydsk
Siil.
— 3-6. II Kl. Dansk Stil.
— 3-6. 1 KL Historie og
Geographic

Fredag den 10de Juli.
Vil Kl. a. Mathe
KL 3-5,Vil KL b. Historie.
matik.
— 3-5$. VI Kl. Mathematik.
8-10. VI KL Religion.
— 3-5. V Kl. Tydsk.
8. V Realkl. a. Fransk.
— 3-5. V Realkl. b. Mathe
10-12.
V Realkl. b.
matik.
Fransk.
— 3-6. IV Realkl. Religion.
8-12. IV Kl. Lalin.
— 3-5j. Ill Realkl. Tydsk.
8-IO4. Ill Kl. Jydsk.
8-11. 11 Kl. Historie.
12-1. IV, IV Realkl.,
V, V Realkl og Vi
Kl. Svømning.

KL 8.

—
—
—
—
—
—
—

Løverdag den Ilte Juli.
VII Kl. b. Latinsk
Kl. 3-6. VII Kl. b. Geom.
Stil.
Udarb.
8-11. Vi KL Arithm.
— 3-6. VI Kl, Lat. Version.
Udarb.
— 3-6. V Kl. Tydsk Stil.
— 3.
8-11. V Realkl. b. Geom.
V Realkl. a. HlUdarb.
storle og Geograph).
8-11. IV Kl. Tydsk Stil.
— 3-6. V Realkl. b. Dansk
8-11. IV Realkl. Fransk.
Stil.
— 3-6 IV Realkl. Engelsk
8-11. Ill Kl. Dansk Stil.
8-11. Il Kl. Geograph!.
Stil.
— 3-5. 1 Kl. Naturhistorie.
Mandag den 13de Juli.
8. Vil Kl. a. Latin.
Kl. 3-5. Vil Kl. b. Mathe8-11. V Kl. Religion.
I
matik.
8-12. IV Kl. Fransk.
| — 3. VI Kl. Tydsk.

Kl. 8-11.

—
—
—
—
—
—

KL
•—
—

9i

Kl. 8-11. IV KealkL Mathe
matik.
— 8-11.
Ill Kl. Historie
og Geograph!.
— 8-11. 111 Realkl. Religion.
Kl. 8-11.

— 8-11.
-—8-11.
— 8-11.
— 8-11.
— 8-11.
— 8-11.

— 8-12.

Kl.
—
—
—
—
—

Kl.
—
—
—
—

KL
—
—
—
—

Kl. 3-5. V Kl. Fransk.
— 3-5. ill KL Regning.
— 3-5. 1 Kl. Dansk.
।

Tirsdag den 14de Juli.
Kl. 3-0.
Vil Kl. b. Latinsk
Version.
•— 3-6.
VI Kl. Dansk Stil.
V Kl. Latin.
— 3. V
V Realkl. b. Tydsk
Stil.
— 4^-6.
IV Kl. Religion.
Ill Kl. Tydsk Slil.
— 3-6.
— 3-6.
Ill Realkl. Dansk
Stil.
— 3-5.
II Kl. Fransk.
— 3-6.

VI Kl. Geom.
Udarb.
V Kl. Dansk Stil.
Realkl. a. Natur
historie.
V. Realkl. b. Na
turhistorie.
IV Kl. Latinsk Stil.
IV Realkl. Dansk
Stil.
111 Kl. Mathematik.
I KL Dansk Stil.

Onsdag den 15de Juli.
KL 3. Vil KL a. Naturlære.
8. V Realkl. a. Tydsk.
— 3-5. VII KL b. Religion.
10-12. V Realkl. b.Tydsk.
— 3-5. VI Kl. Græsk.
8-12. IV Kl. Græsk.
— 3-6. V KL Historie og
8-11. IV Realkl. Engelsk.
8-11. Ill Realkl. Fransk.
Geograph!.
— 3-6. IV Kl. Naturbist.
8-11. Il Kl. Naturhistorie.
Torsdag den 16de Juli.
Kl. 3-5. Vil Kl. b. Græsk
8-10. V Realkl. b. Na
— 3. VI KL Geograph!.
turlære.
— 3-5. II! Realkl. Mathe
8-11. IV KL Historie.
matik.
8-11. IV Realkl. Tydsk.
— 3-5. 1 KL Regning.
8-11. III KL Fransk.
8-11. Il Kl. Tydsk.
Fredag den 17de Juli.
KL 3-5. VI KL Latin.
8. VII KL a. Religion.
— 3-5. V KL Naturhistorie,
8-11. IV KL Geograph!.
8-11. IV Realkl. Natur
— 3. V Realkl. a. Natur
historie.
lære.
— 3-5. V Realkl. b. Hi
8-11. ill Kl. Latin.
8-11. Ill Realkl. Historie
storie og Geograph!.
og Geograph!.
; •— 3-5. II KL Regning.
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Kl. S. VI
— 8-11
— 8-12?

— 8-11.
— 8-11.

Løverdag den 18de Juli.
Kl. 3-5. VII Kl. b. Naturlære.
Kl. Naturhistorie.
— 3-5 j. V Kl. Mathematik.
IV Kl. Mathematik.
— 3-5. Ill Kl. Naturhistorie.
IV Realkl. Historie
— 3-5. Ill Realkl. Regning.
og Geograph!.
II Kl. Dansk.
I Kl. Tydsk.

Mandag den 20de Juli.
Kl. 3-5. VII Kl. b. Latin.
8. Vil Kl. a. Græsk.
— 3-5. V Kl. Græsk.
8-11. VI Kl. Historie.
— 3-5. 11 Kl. Religion.
8. V Realkl. a. Engelsk.
— 3-5. III Realkl. Natur
10-12. VRealkl.b. Engelsk
historie.
8-12. IV Kl. Tydsk.
— 3-5. 1 Kl. Religion.
8-11. IV Realkl. Na
turlære.
— 8-11. Il Kl. Religion.

Kl.
—
—
—
—
—

Onsdagen den 22de Juli Form. Kl. S foretages Om
flytningen. De nye til Skolen indmeldte Disciple prøves
enten Tirsdagen den 21de Juli Kl. 3 Eftermiddag eller
Mandagen den 24de August Kl. 8 Formiddag.
Til at overvære Examen indbydes herved ærbødigst
de af Disciplenes Fædre og Foresatte samt andre Skolens
Velyndere, som dertil maatte have Ledighed.
E. Bojesen.

