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EJLER HOLM og V. AAKJÆR

Et tilbageblik
Folketinget den 18. marts 1921

„Det har i mange Aar været saaledes, at ved Siden af den skolemæs
sige Uddannelse til Studentereksamen, som jo væsentlig omfatter Børn 
og unge Mennesker indtil 18 Aars Alderen, har der i København og 
ogsaa andetsteds her i Landet været forskellige Kursus, som har paa
taget sig Uddannelsen af saadanne, som ikke har naaet at komme med 
til Gymnasieundervisningen, fordi de er blevet for gamle . . . Her i Kø
benhavn samledes disse Kursus forleden Aar og fik Navnet De forenede 
Kursus . . . Men de to Kursus, som er blevet tilbage i De forenede Kur
sus, nemlig Det Døckerske Kursus og Lang og Hjorts Kursus kan i 
Virkeligheden ikke lønne deres Lærere saaledes, at disse paa langt nær 
faar det samme som Adjunkter og Lektorer, og som Følge deraf er det 
vanskeligt for dem at holde fast på deres Lærere.

Da der saa tillige opstod den Tanke her i København, at man vilde 
indrette et københavnsk Kursus til Studentereksamen for saadanne unge 
Mennesker i København, paa Frederiksberg og i Gentofte, som ikke er 
naaet at gaa den almindelige Skolevej, er det let at se, at De forenede 
Kursus derigennem vilde komme i yderligere Vanskeligheder, idet de 
kun vilde faa Elever fra det øvrige Land, og skønt Antallet af disse slet 
ikke er saa lille, vilde det alligevel betyde en stor Nedgang i Discipel
tallet . . .

Det er dette, der har givet sig Udslag i, at Staten og Kommunerne i 
Fællesskab overtager De forenede Kursus . . . Tilskuddet bliver beregnet 
pr. Elev til 900 Kr., d. v. s. til Halvdelen af det, som Undervisningen 
ellers koster det offentlige."

Disse var, i uddrag, ordene i folketingssalen på Christiansborg under 
3. behandling af finansloven 1921-22 om eftermiddagen den 18. marts 
1921, da det uden afstemning i salen vedtoges at oprette et offentligt 
studenterkursus, finansieret og styret i fællesskab af staten og hoved
stadskommunerne Frederiksberg, Gentofte og København. Det unavn
givne kursus fik hermed sat sin komplicerede fødselsproces i gang.
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Forslaget til det nye kursus var blevet grundigt forberedt af under
visningsminister Jacob Appel og dennes forgænger Keiser-Nielsen med 
nedsættelse af udvalg den 22. marts 1920. I påskekrisens dage fandt 
sammensætningen sted: kontorchef i gymnasiedirektoratet A. Barfod, 
dr. Fr. Rønning, direktoratet for de private eksamensskoler, og i øvrigt 
en i sin tid meget skattet kursuslærer, folketingsmand Th. Stauning, 
ingeniør Rud. Christiani, Frederiksberg, lektor Aage Næsted, Gentofte, 
og borgmester Ernst Kaper, København. - Kommitteret blev senere 
direktør for landbohøjskolen H. O. G. Ellinger. Bag fremskaffelsen af 
relevant arbejdsmateriale aner man en trio af kursuslærere: bestyrer af 
Døckers Kursus, cand. mag. F. Kindt-Jensen, bestyrer af Lang og Hjorts 
Kursus, cand, theol. E. Holch, samt cand. mag. J. O. Holbech.

Folketingsudvalget beskæftigede sig først med tanken om etablering 
af et interkommunalt kursus, men betingelsen herfor måtte nødvendig
vis blive omfattende statsstøtte. Ved affatning af betænkning den 20. 
august 1920 stod det klart, at statsstøtten bedst lod sig forene med et 
statsligt medansvar i styrelsen af det nye kursus. Præmisserne fastslår, 
at studenterkurserne indtager en fuldt berettiget plads ved siden af 
gymnasieskolerne, at de er et nødvendigt led i det højere undervisnings
væsen, at oprettelsen af et offentligt kursus nok så meget er et lands
anliggende som et interkommunalt, og at den omfattende statsstøtte 
medfører et direkte medansvar i den i forslaget skitserede styrelse.

Efter datidens økonomiske og pædagogiske normer sikredes den nye 
institution bedst muligt: statsanerkendelse med fuld virkning, dvs. be
grænset pensum i alle fag for to-årige hold og medvirken af egne lærere 
ved offentlige eksaminer. Holdstørrelsen blev begrænset med mulighed 
for opspaltning ved uventet stor tilmelding. Kursus' omfang beregnedes 
til 10 daghold, 5 aftenhold, klassekvotient ca. 20, en lærerstab på 
25-30, hvoraf halvdelen ville opnå fuld beskæftigelse.

Lærerstaben havde hidtil fået et vederlag for aftenundervisning. Dette 
bortfaldt nu. Derimod sikredes mulighederne for udvidet inspektion for 
at betrygge den sideløbende dag- og aftenundervisning.

Elevbetaling bortfaldt ikke. For studentereksamen i alle fag ned
sattes den årlige afgift fra 500 til 450 kr. med aftrapning i trit med 
hvor mange eller hvor få fag, man ønskede at tage eksamen i. Der 
afsattes 6000 kr. til hele eller brøkdele af fripladser, der efter lærermø
der i oktober skulle uddeles til flittige og studieegnede studerende.
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