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Lidt fra preussiske skoler.
(Af cand. mag. Kristofer Lassen).

Beretninger om tyske skoleforhold er oftere bleven bragt 
det norske publikum dels i avisopsatser dels i udførligere ar
beider; den egentlige skoleordning saavel i Preussen som i de 
andre tyske stater er navnlig i andet bind af den sidste store 
skolekommissions forhandlinger bleven meget udforlig fremstillet. 
Det er derfor ikke min hensigt i det følgende at give nogen 
nærmere redegjørelse for denne; men jeg vil søge at give de 
indtryk, navnlig af den egentlige undervisning, som jeg fik ved 
hyppig at overvære denne i forskjellige skoler fornemmelig i 
Hamburg og Berlin. Por oversigtens skyld skal jeg dog forud
skikke en ganske kort fremstilling af hovedtrækkene af den 
preussiske skoleordning; skjønt Hamburg egentlig ikke hører 
med til Preussen, adskiller skoleforholdene der sig saa lidet fra 
de preussiske, at de kan fremstilles under et og med hensyn til 
selve den maade, hvorpaa skolearbeidet idethele udfores, er der som 
naturlig ingen forskjel, da lærerne har uddannet sig ved de 
samme universiteter og paa samme maade som de preussiske, og 
læreres omflytning fra den ene stat til den anden i hele Tysk
land er meget almindelig.

De skoler, som giver den høiere undervisning ovenfor almu- 
skolernes, er: gymnasier, progymnasier, realskoler »erster» og 
»zweiter ordnung» samt høiere og lavere borgerskoler. Disse 
forskjellige slags adskiller sig ved det forskjellige maal, som de 
stiller sig, og de deraf betingede forskjellige midler.

Gymnasierne er nærmest forberedelse for et videnskabeligt 
studium ved universitetet; de dannelsesmidler, som de anvender, 
skal have den betydning, at de kan være grundvolden for enhver 
høiere aandsdannelse; de skal altsaa give »den almindelige dan
nelse» uden at tilsigte opnaaelsen af en enkelt bestemt færdighed, 
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der senere i det praktiske liv kan blive af betydenhed. Hoved
trækkene af gymnasiernes nuværende ordning' skyldes den reform 
af skolevæsenet, som efter Luthers og- især Melanchtons foran
ledning og under deres tilsyn udfortes med skolerne i Sachsen 
og senere i de tilgrænsende stater. I den forste tid omfattede 
undervisningen blot de klassiske sprog-, især Latin, og religion 
med Hebraisk; men lidt efter lidt udvidede planen sig og optog 
modersmaalet, historie og geografi, mathematik, elementerne af 
naturvidenskaberne og Fransk blandt skolens fag. Gymnasiet 
har saaledes undergaaet store forandringer i tidernes lob, men 
idethele har det dog bevaret den samme karakter baade med 
hensyn til maal og til midler. De klassiske sprog er fremdeles 
de vigtigste fag, og de, som senere har trængt sig ind, er al
deles bestemt betegnede som bifag, der kun træder udfyldende til 
hine. Ligeledes er gymnasierne vedblevet at være universitetets 
forskole, og om end i den senere tid ogsaa maturi fra andre 
skoler paa visse betingelser kan immatrikuleres som studenter, 
er dette mere at betragte som enkeltstaaende indrømmelser end 
som nogen anerkjendelse fra universitetets side af andre skolers 
ligeberettigelse. I den sidste tid, da der stadig rettes krav om en 
fuldstændig revolution i det hele skolevæsen, appellerer ofte dets 
forsvarere til den pietetsfølelse, man maa uære for »das deutsche 
nationalgymnasium», der betragtes som en affedning af reforma
tionens reisning mod et . fremmed aag. Det har siden den tid 
bevaret en sammenhængende tradition, og fra det er alle de 
store mænd udgaaede, som har grundlagt Tysklands ry i alle 
henseender. Det er derfor ganske naturligt, at de er de mest 
ansete skoler, der ogsaa giver sine elever i den almindelige 
opinion en vis glans, som de andre slags skoler endnu ikke har. 
Det er ogsaa mit indtryk, at gymnasierne baade med lænsyn til 
undervisning og opdragelse staar høiere end de andre skolearter. 
De har udviklet sig sikkert og rolig, har lempet sig efter tidens 
trang og optaget forandringer som udfyldende forbedringer uden 
at underkastes gjennemrystende, principvexlende omdannelser fra 
grunden af.

Forresten er det ikke tilfældet, at kun de gaa til gymna
sierne, som har til hensigt at studere; foruden andre grunde, 
som bringer forældre, der ikke vil lade sine sønner stu
dere, til at sætte dem ind paa et gymnasium, er den især væ
sentlig, at de derved kan forskaffe dem indskrænkning af den 
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militære tjenestetid. Kasernetiden i Tyskland, hvor der, som 
bekjendt, er almindelig værnepligt i videste udstrækning-, er tre 
aar; de derimod, som har modenhed til et gymnasiums næst- 
øverste klasse, slipper med et aar og har desuden flere lettelser 
til officiersexamen. Ret til at meddele en saadan »Berechtigung 
zum einjährigen dienst» har foruden gymnasierne ogsaa real
skolerne Ister o,; andre skoler faar kun særlig tilladelse for et enkelt 
eller faa aar. I næstøverste klasse er der derfor en særdeles stor 
afgang fra skolen; men selv af dem, der fuldender skolens kursus 
og underkaster sig afgangsexamen, der svarer til vor examen artium, 
gaar mange over til livsstillinger, der ikke kræver gymnasial for
dannelse. Ifemaaret 1869—73 var der saaledes 12,547 maturifra 
preussiske gymnasier, af hvilke kun 9,949 gik til universitetet.

Progymnasier kaldes skoler, der følge samme læreplan som 
et gymnasium, men mangler en eller flere af dettes øverste 
klasser; de findes kun i de mindre byer.

Realskolerne har udviklet sig af de borgerskoler, der op
rettedes for dem, som vel ikke vilde studere, men dog ønskede 
en fyldigere dannelse end den, almuskolerne kunde give. Enkelte 
udviklede sig til mere specielle fagskoler; i andre derimod søgte 
man, da naturvidenskaberne fik en ganske anden betydning end 
tidligere og optraadte med fordringer om at være jevngod med de 
sproglig-historiske fag som dannelsesmidler, at imødekomme 
kravene om at give dem større plads i skolen; saaledes dannedes 
forskjellige slags realskoler, hvis nærmere ordning og gjensidige 
forhold bestemtes ved en lov i 1859.

De høieste realskoler, som efter principet egentlig skulde 
være sideordnede med gymnasierne, men faktisk ikke er det, er 
»realschulen erster Ordnung». De reale fag og de nyere sprog, 
Fransk og Engelsk, drives her i videre udstrækning end paa 
gymnasierne; men særdeles betegnende er det, at man ikke kunde 
tænke sig nogen hoiere dannelse uden Latin og derfor gjorde 
Latin til hovedfaget i de lavere klasser, en stilling, den dog i 
de hoiere lidt efter lidt aftræder til de naturvidenskabelige fag. 
For oieblikket er netop Latinens berettigelse og stilling i real
skolerne det mest omstridte emne i den pædagogiske verden i 
Tyskland, og modstandere og forsvarere findes ikke mindre i den 
humanistiske end i den realistiske leir. Disse skoler skulde give 
en hoiere »bürgerliche» dannelse paa realistisk grundvold som 
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modsætning til en »gelehrte» paa humanistisk; derfor gav de fra 
forst af ikke adgang til fakultetsstudier ved universitetet. De 
blev dog strax meget populære, og derfor oprettedes der snart 
mange saadanne, skjont de kræver særdeles kostbart udstyr for- 
at blive anerkjendte; men da de havde meget faa berettigelsen 
for sine elever, blev sogningen ofte liden, og navnlig var de 
hoiere klasser ofte tyndt besatte. For at rette herpaa er der lidt 
efter lidt som folge af indtrængende ansøgninger fra mange 
steder, hvor slige skoler noget ubetænksomt var oprettede, ind
rømmet maturi fra disse skoler tilladelse til at studere nyere 
sprog og naturvidenskaberne ved universitetet. Væsentlig som 
folge heraf er søgningen til de hoiere klasser betydelig tiltaget, 
men, som det synes, mere paa de lavere skolers end paa gymna
siernes bekostning. De, som ikke gaar til universitetet, bliver 
enten officierer, studerer told- eller forstfaget eller gaar ind i 
told- eller postvæsenet, hvor der kræves vidnesbyrd fra en hoiere 
skole for at faa ansættelse, eller vælger anden praktisk virk
somhed.

I samme forhold som progymnasier til gymnasier staar 
»höhere bürgerschulen» til »realschulen erster Ordnung».

Realskoler af anden rang derimod og lavere borgerskoler 
svarer mere til vore borgerskoler og til det oprindelige maal for- 
disse skoler. De er ikke bundne til en fast, for alle fælles plan, 
men indretter sig ganske efter de særlige forhold paa hvert 
sted. Nogen bestemt forskjel mellem »realschulen zweiter Ord
nung» og almindelige »bürgerschulen» er der egentlig ikke; 
samme skole kan tildels betegnes med begge navne, navnlig er 
dette tilfælde i de vestlige provinser og som oftest ogsaa i det 
officielle sprog. Undertiden kan der i antagelsen af navnet 
»realschulen zweiter Ordnung» ligge en udtalelse af, at skolen 
snarest mulig skal søges omdannet til en realskole »erster Ord
nung», i hvilket tilfælde den da faar større overensstemmelse 
med en »höhere bürgerschule».

Nogle statistiske sammenstillinger om det hoiere skolevæsen 
i Preussen kunde maaske være af almindeligere interesse; jeg 
meddeler dem efter tredie bind af L. "Wiese: »Das höhere 
schulwesen in Preussen».

Ved begyndelsen af 1874 var der i de preussiske stater 
438 høiere skoler, nemlig 223 gymnasier, 31 progymnasier, 97 
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realskoler Ister og 2ter o. og 87 høiere borgerskoler. Indbyggeran
tallet var 24,609,761, gjennemsnitlig altsaa 1 hoiere undervisnings
anstalt paa 56,173 indbyggere; forholdsvis flest skoler findes i 
Hessen-Nassau (1 paa 38,900), derefter Slesvig-Holsten og Hannover, 
færrest i provinsen Preussen (1 paa 80,443); forholdsvis flest 
gymnasier har provinsen Sachsen (1 paa 87,636), færrest Rhinpro- 
vinsen(l paa 145,800); forholdsvis flest realskoler Ister og 2ter o. 
Hessen-Nassau (1 paa 175,049), færrest Schlesien (1 paa 411,902), 
Ved begyndelsen af sommersemestret 1873 var der 218 gymna
sier med 55,708 elever, 29 progymnasier med 2,824, 79 realskoler 
Ister o. med 23,420, 16 realskoler 2ter o. med 4,346, 84 hoiere 
borgerskoler med 9,945. Af dem, som ved slutningen af det 
foregaaende semester forlod gymnasierne, havde 2,602 underkastet 
sig afgangsexamen; heraf gikikke fuldt 79 % til universiteterne, 
hvor 491 vilde studere theologi (239 evangelisk, 252 katholsk), 
724 jura og cameralia, 386 medicin, 333 filosofi og filologi, 120 
mathematik og naturvidenskaber *).  Antallet af dem, som har 
underkastet sig afgangsexamen ved en realskole Ister o., er tiltaget 
meget stærkt og i et forhold, som langt overgaar befolkningens 
forøgelse. I 1869 var det 256, i 1873 482. Af disse sidste 
gik lidt over 18 % til universitetet, omtrent 8 % blev officierer; 
de øvrige gik dels til forskjellige bestillinger i skolens tjeneste, dels 
til industriel- eller handelsvirksomhed. Man skulde tro, at real
skolerne inaatte levere en meget storre kontingent end gymna
sierne til visse tekniske hoiskoler, for hvilke de fra begyndelsen 
af var bestemt som forskoler; men det er dog idethele ikke 
tilfældet.

Med hensyn til skolernes ydre udstyr er der den største 
forskjellighed; jeg har seet gamle bygninger med lave, morke, 
slet ventilerede klasseværelser, brøstfældige og opskaarne borde og 
bænke, — saa slet idethele, som jeg ikke har truffet til at se 
nogetsteds hos os. Andetsteds derimod er skolebygningerne 
formelige paladser baade hvad størrelse og ydre og indre ud
smykning angaar; som exempel kan jeg nævne det statelige 
Wilhelmsgymnasium i Berlin. Trapperne ere prægtige soilegange, 

*) Ifølge universitetsannalerne var procentforholdet for de studeren
des antal i de forskjellige fag i 1873 ved vort universitet: 
26.77 theologi, 9.37 filologi, 28.11 jura, 29.46 med., 6.29 realf.

I Preussen var det:
23,90 theologi, 16,22 filologi, 35,26 jura, 1877 med., 5 85 realf.
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korridorerne rummelige og klasserne store, lyse og luftige med 
mange billeder og gibsafstobninger paa væggene, pulte og bænke 
særdeles probre og nette, — intet er sparet, forat eleverne ogsaa 
i denne henseende skal faa det bedste indtryk af skolen. Jeg 
saa intetsteds enkelte pulte; undtagelsesvis var der dobbelte, ellers 
var det almindelige lange borde og bænke med rygstotte, men 
sjelden hoiere end til korsryggen. Bordpladen var ikke over
alt skraa, men vandret, et princip, hvortil man paa et gymna
sium i Berlin var vendt tilbage efter at have havt den skraa 
en tid. Baade i Hamburg, Berlin og Leipzig saa jeg den delt 
paa en maade, der i hoi grad undrede mig, nemlig paa midten 
langsefter; under den var rum for elevernes sager. Naar en vilde 
have noget frem, forstyrrede han saaledes alle paa samme bænk. 
En rimelig forklaring for denne indretning fik jeg ikke. Det tor 
være bekjendt, at der i Tyskland gives en hel skolebænkliteratur, 
hvor alle slags pulte- og bænkesystemer er paa det noieste be
skrevne, roste og lastede. Man skal ikke have besogt mange skoler, 
inden man bliver opmærksom paa den store forskjel, der kan være i 
denne henseende ikke alene mellem de forskjellige skoler, men 
ogsaa mellem de forskjellige klasser paa samme skole. En almin
delig beskrivelse kan jeg derfor ikke give, og hertil er der ogsaa 
saameget mindre opfordring, som der efter mit skjon ikke noget
steds var saa nette og idethele hensigtsmæssige pulte som paa 
norske skoler med nyere udstyr og navnlig her ved skolen.

Skoleaaret begynder i Tyskland paa de fleste steder efter 
paaskeferierne; det deles ved Michaelis i to semestre. Afgangs- 
examen (die abiturientenprüfung) holdes for paaske og paa de 
storre skoler ogsaa for Michaelis, men ikke samtidig paa alle 
skoler. Der skal nemlig altid være en «schulrath» tilstede, hvoraf 
der i hver provins findes to, der saaledes har at reise omkring 
til de forskjellige skoler som censorer. Hovedferierne, 4 uger, 
falder enten midt i sommersemestret eller ved slutningen af det; 
det sidste skal navnlig være tilfældet ved de katholske skoler. 
Et aars ferier maa ialt ikke udstrække sig over 10| uge. Sko
letiden er i de fleste byer en anden end hos os. I Hamburg 
var den 9—2 (3); men ellers er den almindelig delt af midda
gen: 8—12 (om sommeren paa flere steder 7—11) og 2—4. 
Man har paa flere steder navnlig i de storre byer forsagt at 
samle hele undervisningstiden paa formiddagen; men denne reform 
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er dog ingenlunde trængt igjennem overalt, og paa nogle steder 
var man endog vendt tilbage til det gamle, fordi man troede at 
have merket, at sex timers sammenhængende aandsanspændelse, 
omend med nogle minuters pause mellem hver time, var for an
strengende og ligefrem sløvende for eleverne. I en by som f. ex. 
Berlin vilde eftermiddagsskole ikke være mulig, hvis det ikke 
var almindeligt, at forældrene, naar de flytter fra en kant af 
byen til en anden, ogsaa lod sine born bytte skole for at faa 
den mindst mulige skolevei. Denne vexel af skole foregaar i en 
særdeles stor udstrækning, saa flere skoler har taget særligt 
hensyn til den ved bestemmelsen af sin læseplan og for flere 
fags vedkommende indrettet sig paa en, som det forekom mig, 
særdeles eiendommelig maade.

Flyttedagene falder omtrent sammen med begyndelsen af 
hvert semester. Da man havde erfaring for, at de mange nye 
elever, som kom ind midt i skoleaaret, ikke med tilfredsstillende 
udbytte, ialfald ikke i den første tid, kunde folge med i den paa
begyndte udvikling, indforte man den ordning, at det pensum, 
som egentlig er bestemt for et helt aar, bliver i sin helhed gjen- 
nemgaaet i den halve tid. Skjønt denne fremgangsmaade har 
mange betænkeligheder, fandt man dog, at den idethele var den 
hensigtsmæssigste, og at den fuldstændige repetition i andet seme
ster ialmindelighed bedede paa de mangler, som denne hurtige 
behandling voldte.

Saavel gymnasier som realskoler Ister o. har sex klasser, der 
tælles ovenfra og altid nævnes med latinske navne; de tre ne
derste klasser er etaarige, de tre øverste toaarige; ved større 
klasser bliver dog samme klasses forskjellige aarskuld fuldstæn
dig adskilt, saa der faktisk bliver ni etaarige klasser. Ved 
indtrædelsen maa det niende aar være fyldt; efter planen skulde 
altsaa maturi være mellem 18 og 19 aar; men almindelig er de 
ældre. I femaaret 1869—73 var 9 % under 18 aar, de fleste 
mellem 19 og 20, ja 21 % endog over 21 aar. Skoletiden er 
altsaa længere end hos os; men til gjengjeld er studietiden ved 
universitetet kortere; for filologer f. ex. er det almindelige der 
3 aar, hos os derimod 5^ aar.

For gymnasier og realskoler Ister o. er der fastsat følgende 
normalplan, som kun i det mindre væsentlige og bifagene kan 
fraviges, men ellers er gjeldende ved alle skoler af disse arter:
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Udenfor den egentlige skoletid, dog obligatorisk for alle 
skoler er sang (1—2 timer ugentlig), gymnastik (1J—2|), samt 
i gymnasiet de fakultative fag: Hebraisk, Engelsk (2 timer fra 
H inci.) og i de hoiere klasser tegning.

De fag, i hvilke undervisningen i alle de tyske skoler, som 
jeg besogte, forekom mig at være mest forskjellig fra den al
mindelige undervisningsmaade hos os, er historie, geografi og 
religion. Jeg ved, at det kan synes noget voveligt at opstille 
nogen modsætning til forholdene hos os, da disse som bekjendt 
kan være saa yderst forskjellige, at man ingenlunde kan tage 
nogen enkelt undervisningsmethode, selv om man gjor dette be
greb noksaa vidt, og kalde den særlig norsk. Her gives, som 
bekjendt, ingen anledning for den vordende lærer til at faa no
gen veiledning i undervisningskunsten, — hverken theoretisk 
eller praktisk — for han selv maa tage fat og uddanne sig, 
som han bedst kan, paa sin egen vis, ja man kan vel knapt sige, 
at der har dannet sig nogen pædagogisk tradition om den maade, 
hvorpaa stoffet skal meddeles eleverne, udenfor den, som kommer 
for dagen i lærebøgerne. Jeg har det indtryk, at fremgangs- 
maaden hos os ofte er den, at læreren opgiver eleverne en bestemt 
lexe i lærebogen, som de skal forberede sig hjemme paa til 
næste time; findes der udtryk i denne, som kan vanskeliggjøre 
forstaaelsen, bliver disse forklarede; men selve tilegnelsen af stoffet, 
den egentlige udvidelse af kundskaben foregaar ikke saameget 
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paa skolen som hjemme. Til dette elevernes hjemmearbeide for
holder lærerens arbeide paa skolen sig væsentlig kontrollerende 
og samlende. Han soger at skaffe sig vished for, at eleverne har 
forstaaet og lært lexen, examinerer derfor det mest mulige, 
men bliver nodt til at indskrænke sine forklaringer og idethele 
sin egen tale til det mindst mulige. Et flygtigt blik paa de 
almindeligste læreboger i vore skoler vil ogsaa strax vise, at 
disses forfattere ikke har villet, der skulde være synderlig tale 
om udfyldende bemærkninger fra lærerens side eller ladet rum 
aabent for anden fremgangsmaade end den, som navnlig kravet om 
daglige karakterer i størst muligt antal nødvendiggjør. Jeg ved, 
at denne fremgangsmaade ikke, eller ialfald ikke i samme udstræk
ning anvendes af alle lærere, og det er ogsaa klart, at den ikke 
kan ramme alle fag lige haardt; navnlig tror jeg, de naturhisto
riske fag er bedre stillede; men paa den anden side kan det vel 
ansees som sikkert nok, at den «overlæsselse,» hvorom der i sin 
tid var saamegen tale, staar i den nærmeste forbindelse med den.

Den maade, hvorpaa undervisningen bliver givet i de 
tyske skoler, jeg har seet, danner — især i de lavere klasser 
— den mest bestemte modsætning hertil; jeg tror, man der ofte 
kommer til den modsatte yderlighed, idet jeg som en saadan 
betragter den fremgangsmaade, hvorefter læreren anvender den 
aldeles overveiende del af skoletiden til at holde foredrag for 
eleverne, paalægger dem lidet eller intet hjemmearbeide og 
soger kun undtagelsesvis ved examination at kontrollere deres 
tilegnelse af det stof, han har givet dem. Jeg vil sige, at 
en saa vidtdreven anvendelse af foredragsmethoden er den 
almindeligste i de tyske skoler; men ved de ovennævnte fag-, 
som jeg her nærmest tænker paa, har dog undervisningen, 
saavidt jeg opfattede den, et stærkt drag i den retning. Prin- 
cipet for undervisningen er, at kundskabstilegnelsens tyngdepunkt 
skal ligge paa skolen; derfor bliver alt, hvad eleverne skal lære 
at kjende, paa det omhyggeligste gjennemgaaet, og forst efterat 
de har havt anledning til at lære det paa selve skolen, stiller 
læreren noget forlangende om, at de skal kunne det. I de lavere 
klasser, og for de ovennævnte fags vedkommende i alle klasser, 
skal elevernes hjemmearbeide kun være rettet paa repetition og 
befæstelse af det, de har hørt i skolen. Det er gjennemgaaende 
i alle klasser, at læreren saameget som mulig soger at være 
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docerende i egentligste forstand, det vil sige, han holder foredrag 
for sin klasse. Dette fremtræder tydeligst i de nævnte fag, historie, 
geografi og religion, men kommer ogsaa klart nok tilsyne i sprog
undervisningen, hvor det stundom kunde slaa over til en formelig 
lexelæren med eleverne, der efter mit skjon ikke var heldig. Naar 
f. ex. eleverne skulde gaa over til et nyt stykke af et fremmed 
sprogs formlære, fremsagde læreren de nye former for klassen, 
skrev dem stundom paa vægtavlen (i almindelighed: «Alle bücher 
zu!») og lod dem gjentage enten af den hele klasse i kor eller 
af mindre dele af den, indtil ialfald de bedste havde dem inde. 
Andre lærere derimod, som ikke vilde give sig, for dette var 
tilfældet med hver gut i klassen, forekom mig at overskride alle 
rimelige grænser mellem skolearbeide og det, som skal overla
des til elevernes hjemmearbeide; de holdt paa at boie og repetere, 
saa det blev ligefrem slavende, ikke at tale om, hvor trættende 
det maatte være for læreren. Paa en skole i Leipzig havde 
eleverne ingen græsk grammatik; de skulde lære alt mundtlig, 
forsaavidt de ikke af egen drift skrev af i sine hefter, hvad 
læreren havde skrevet paa tavlen. Paa en skole i Berlin 
horte jeg en lærer indove med 13aarsgutter et tysk digt, to 
smaa otteliniede vers, paa den maade, at han læste op linie for 
linie, lod den gjentage af klassen, gjentage og atter gjentage 
i det uendelige, indtil de 16 linier, som vel de fleste kunde lære 
i langt kortere tid hjemme paa sit værelse, sad ialfald nogen
lunde fast selv i det loseste hoved. Men slig fremgangsmaade 
med saapas gamle gutter var ikke alene efter min, men ogsaa 
efter tyske læreres mening foruden meget andet ligefremt sløseri 
med skoletiden, og det er klart, at skulde man gjennemfore den 
i alle fag og ikke give eleverne, ikke engang dem, som havde 
saare lang tid nødig for at lære noget, nogetsomhelst hjemme
arbeide, vilde en hel klasses fremskridt i aarets løb kun blive 
særdeles ubetydelige. Et saadant tilfælde som ovennævnte kan 
derfor kun betragtes som en uheldig undtagelse; men jeg næv
ner det for at illustrere, i hvilken retning opfatningen syntes 
at gaa.

Den storste fare ved foredragsmethoden paa skolen ligger 
deri, at den heist nødvendige kontrol med elevernes tilegnelse af 
stoffet saa let kan blive forsømt. Man har naturligvis forlængst 
været opmærksom herpaa, og jeg har heller ikke det indtryk, 
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at examination skulde være noget fremmed i de tyske skoler; 
men det forekommer mig dog, navnlig ved historie og geografi, 
at den foregaar for sjelden og ikke i tilstrækkelig udstræk
ning. Jeg ser væsentlig i den omstændighed grunden til, at disse 
fag staar forholdsvis lavt, ialfald i de skoler, jeg besøgte.

Den egentlige historiske undervisning begynder ofte først i IV; 
i de tidligere klasser slutter den sig til læsningen af historiske 
stykker i læsebogen og tildels til geografien. Jeg har ikke 
ved nogen skole seet nogen egentlig lærebog i historie. Eleverne 
har en »leitfaden», historiske tabeller, i hvilke de understreger 
de navne og aarstal læreren nævner, og efter hvilken han na
turligvis ogsaa afpasser sit foredrag med hensyn til klassens 
standpunkt. Efter disse tabeller skal de repetere hjemme og 
søge at samle lærerens foredrag efter de støttepunkter, som 
disse giver. Det er let at skjønne, at en dygtig lærer, som 
foredrager klart og interessant og ved at træffe elevernes smag, 
kan rive dem fuldstændig med sig og holde dem opmærksomme 
og interesserede time efter time, og det forbausede mig ogsaa 
ofte at hore, hvilken evne eleverne senere ved examinationen 
viste til at opfatte, samle og gjengive et foredrag. Dette var 
dog ikke det almindelige indtryk, jeg fik af denne undervisning. 
Mange lærere tog examinationen paa den maade, at de igrunden 
holdt sit foredrag nok engang, men nu blot stansede ved et 
navn eller talangivelse, pegede ud i klassen og lod det nævnes 
der, om nogen kunde; eleverne fik ikke fremsige noget længere 
stykke i sammenhæng, Andre lod eleverne komme paa skolen 
med papir, hvorpaa der var opskrevet mange nummere, læreren 
læste op sine nummererede sporgsmaal, dei’ kun krævede et navn 
eller aarstal til svar, og som eleverne oieblikkelig skulde skrift
lig besvare; kunde en elev ikke besvare, blev et nummer ladet 
aabent, og saa raskt videre; jeg hørte exempler paa, at en læ
rer paa denne maade havde rettet over 100 sporgsmaal i en 
time. Nogle lærere anvende den forste halvpart eller trediepart 
af en time til examination; men de fleste examinerede først, naar 
de havde foredraget et større afsnit, saa det skede aldeles ure
gelmæssig, snart efter to, snart efter ti timers foredrag. De 
stakler, som ikke kunde eller ikke vilde folge med, — og man 
kan naturligvis ikke altid fortænke dem i det — er daarlig 
stillede ved denne methode; der kan gaa lange tider hen, før 
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deres efterladenhed kommer for dagen, og da har de blot et 
nogent schema at holde sig til. Forsaavidt de ikke kan eller 
vil tage det forsomte igjen, faar de knubbede ord nogle aar og 
derefter consilium abeundi, som driver dem over til privatskolerne, 
der ialfald nogle steder væsentlig har sogning af statsskolernes 
sinker, og derfor idethele efter det indtryk, jeg fik, staar bety
delig under statens i de fleste henseender.

Ligesom alt examensvæsen ved de tyske skoler er væsent
ligt forskjelligt fra forholdene hos os, saaledes holdes gymnasiernes 
afgangsprøve strengt inter parietes, og da jeg horte, at man 
kun meget nodig en sjelden gang gav fremmede adgang, afstod 
jeg fra forsøget paa at blive indladt. Jeg kan derfor ikke med 
bestemthed domme om de historiske kundskaber, som eleverne 
kan lægge for dagen ved skoletidens afslutning. Efter det 
indtryk, jeg fik ved at overvære undervisningen i de forskjellige 
klasser, tror jeg, de meget ofte maa være særdeles ujevne, —■ 
baade paa grund af ujevnhed i lærernes fremstilling og i elever
nes tilegnelse — og med undtagelse af den klassiske historie 
neppe tilfredsstillende i forhold til antallet af de anvendte skole
timer. Det blev mig dog sagt, at i regelen var ikke historie 
det fag, man havde saameget at anke paa; men da synes jeg 
at maatte tro, det er coutume, at eleverne væsentlig ved læs
ning paa egen haand hjemme arbeider sig op i den sidste tid 
for examen.

Hvad jeg har sagt om historien, gjelder idethele ogsaa 
geografien; kun forekom det mig, at der i dette fag, ialfald ved 
gymnasierne, var det uheldige forhold, at eleverne i de hoiere 
klasser havde færre kundskaber end i de lavere. Paa samme 
maade, som det, saavidt jeg ved, er almindeligt hos os, begynder 
ogsaa i de tyske skoler den geografiske fremstilling i tilslutning 
til »anskuelsesøvelserne» og fremtræder da forst som »lieimaths- 
kunde». Efterat læreren forst har talt med eleverne om det, 
som er dem umiddelbart for oie, har ladet dem give beskrivelser' 
af skolen og det, som der er, og ved sine bemærkninger søgt 
at lede dem til en stedse noiagtigere og mere omfattende iagt
tagelse, gaar man videre, taler om hver guts skolevei, offentlige 
pladse, bygninger og endelig om hele byen. Naar eleverne ved 
lærerens streger paa vægtavlen har lært rudimenterne af et 
kart at kjende, forelægges der dem en plan over byen, og fra 
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denne gaar man videre til omegnen og endelig hele fædrelandet. 
I VI begynder ved siden af denne topografiske fremstilling ele
menterne af den mathematiske og egentlige geografi, og med 
denne fremskrider man til og med IV. Fra denne klasse 
lieder det paa timeplanen »geschickte und geografie», geografien 
træder mere og mere tilbage for historien, og i de øverste klas
ser har den egentlig ingen særskilte timer mere; men læreren 
meddeler blot det fornødne »im anschluss an die geschickte». 
Tildels anvendes dog de for begge fag bestemte timer saaledes, 
at læreren i de første uger af hvert semester beskjeftiger sig 
blot med geografi, tager senere af og til en geografisk repetitions
time, men lader forresten den aldeles overveiende del af tiden 
komme historien tilgode. Denne fremgangsmaade er en natur
lig folge af, at der ved afgangsexamen ikke holdes nogen særlig 
prøve i geografi. Paa alle de skoler, jeg besøgte, havde samme 
lærer begge fag i samme klasse; det er ganske naturligt, at 
han kommer til at lægge hovedvegten paa det, som kan blive 
af betydning ved afgangsprøven, og at dette træder tydeligere 
frem, jo nærmere eleverne kommer denne. Jeg har derfor af 
det lille, der var anledning til at hore, det indtryk, at den 
paastand er sand, som uden at blive modsagt eller modificeret 
fremkom i den preussiske landdag ivinter, »dass die geografi
schen kenntnisse der primaner erschreckend gering sind.»

Forresten tror jeg, at der selv i de timer, som virkelig anvendes 
paa geografi, er et altfor stort hensyn til historien. Foruden 
det historiske resumé, som altid indledede omtalen af et lands 
geografiske forhold, blev senere ethvert sted nævnt, som havde 
et nogenlunde fremtrædende navn i historien, og den historiske 
begivenhed, som knyttede sig til det, blev altid ulige udførligere 
fremstillet, end det forekom mig at være rimeligt i en geografitime. 
Det var mig navnlig paafaldende i en fremstilling om Sachsen, at læ
reren igrunden mere vandrede fra valplads til valplads end gav en 
fysisk-geografisk beskrivelse.

Skjønt jeg saaledes vistnok ikke idethele fik noget 
godt indtryk af den geografiske undervisning og dens re 
sultater, var der dog mange enkeltheder ikke alene ved den 
enkelte lærers fremstilling, men ved hele methoden, som fore
kom mig særdeles tiltalende. Naar en lærer foredrog noget, 
var det ulige hyppigere, at han selv tegnede omridsene paa 



— 14 —

tavlen, end han pegte paa vægkartet; eleverne turde ikke følge 
hans foredrag paa sit eget haandatlas; — enkelte steder var 
det ligefrem forbudt dem at medtage dette paa skolen — men 
de skulde have blikket fæstet paa vægtavlen, hvor billedet sta
dig fuldstændiggjordes, eftersom foredraget skred frem, og derfor 
vedblivende beholdt nyhedens interesse for dem paa samme tid, 
som alle enkeltheder traadte klarere og besterntere frem for dem, 
end om de skulde søge dem op mellem det trykte karts mang
foldige navne. Tildels tegnede de dette rids af igjen i sine hef
ter, og dette faldt dem ikke svært, da de har megen øvelse i 
karttegning. Allerede i VI begynder man med denne, fortsæt
ter i V, men navnlig i TV drives det i stor udstrækning. Naar 
en lærer har foredraget et større afsnit, giver han klassen i 
opgave at fremstille paa et kart, hvad han har talt om, enten 
nu dette kan være et helt land, en fjeldkjæde, en flods ned
slagsdistrikt el. lign. Naturligvis benytter eleverne sine trykte 
karter som fortegninger, — jeg horte dog en lærer forkaste 
flere indleverede tegninger, fordi de vare af samme størrelse som 
det almindelige skoleatlas; — men de bringes dog herved til en 
mere selvstændig bearbeidelse og inderligere tilegnelse af stoffet, 
end man ved et fag som geografi ellers let kan gjøre. For
dringerne til disse kartarbeider er heist forskjellige; hvor ele
verne havde et saadant at tegne hver anden eller tredie uge, 
forlangtes ikke mange linier; men hvor der derimod blot faldt 
et par i hvert semester, var det meget nette og ikke saa lidt 
omfattende arbeider, som indleveredes. Hvis man kunde paalægge 
eleverne dette hjemmearbeide ret hyppig, kunde man ganske vist 
indskrænke examinationen paa skolen; men dertil tager det, hvor 
lidet man end fordrer, for megen tid, saa skolen ogsaa paa an
den maade maa kontrollere tilegnelsen. Examinationen i dette 
fag var som i historie, maaske forholdsvis noget hyppigere og 
idethele, saavidt jeg kunde bemerke det, med noget bedre til
fredsstillende resultat; naar læreren lod examinanden ogsaa nu 
heller tegne et kart paa vægtavlen end benytte de trykte, var 
det ofte en fornoielse at se, hvor let og korrekt det udførtes. 
Jeg fik idethele det indtryk, at eleverne i IV besad et aldeles 
fortrinligt materiale til at bygge videregaaende geografiske kund
skaber paa; men istedet for at benytte dette, ledes de stadig til 
mere og mere at forsomine det og har endelig tilslut liden 
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opfordring til at foretage en grundig repetition af det, de før 
har lært.

Religionsundervisningen har, saavidt jeg ved, bestandig for
anlediget megen strid i de tyske skoler; de forskjellige bekjen- 
delsers tilhængere bor saa om hverandre, at de ofte bliver nødt 
til at sende sine børn til samme skole, hvor man naturligvis ikke 
i denne henseende kan tilfredsstille alle retninger; disse stridig
heder har under de sidste aars konflikter mellem de katholske 
biskopper og statsstyrelsen i hoi grad tiltaget og bragt mange 
til at foreslaa som eneste udvei enten religionens fjernelse fra 
skolen eller en «konfessionslos» fremstilling af den. Dette sidste 
vil efter principet ikke sige det samme som det forste; man har 
tænkt sig, at skolen skulde gjennemgaa partier af bibelen, og 
kun give sproglige og almindelige forklaringer, medens frem
stillingen af den forskjellige opfatning og de specielle særegen
heder forresten skulde overlades enten til hjemmet eller til den 
senere konfirmationsundervisning under prestens veiledning. Jeg 
tror dog, at dette staar mere som en plan end som noget, der 
nogensinde er bragt i udførelse; ialfald har jeg ikke kunnet faa 
hore noget til en saadan undervisning, skjønt jeg havde min 
opmerksomhed særlig henvendt paa den.

Jeg har det indtryk, at den indifferentisme i religiøs hen
seende, som ellers fremtræder saa ofte i den tyske verden i vore 
dage, endnu ikke kan siges at have gjennemtrængt skolerne, der 
tvertimod endnu har det religiøse præg, som minder om deres forhold 
til reformationen. Den mand, der ligetil dette aar nærmest har ledet 
de tyske skoler (geheimeraad L. Wiese), har ord for at være en me
get religiøs mand, og han har, understøttet af de tidligere kirkemini
stre, søgt at bevare ialfald de samme former og den samme ydre 
stilling for religionen, som den navnlig om trediveaarene og 
senere efter 1850 fik i de offentlige skoler. Denne mand fra
træder vel om nogle maaneder sin stilling; men den, der er 
udnævnt til hans eftermand, har netop i dette punkt erklæret 
sig enig med ham, saa det allerede af den grund ikke forekom
mer mig sandsynligt, at der ialfald i den nærmeste fremtid vil 
ske nogen betydeligere forandring i denne henseende.

Medens undervisningen i religion hos os næsten uden undtagelse 
ledes af theologer. er dette sletikke gjennemgaaende regel ved de 
tyske skoler. Mange steder er det praxis, at den lærer, der undervi
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ser i hovedfagene i en klasse og altsaa ogsaa er Ordinarius, til
lige overtager religionsundervisningen, uanseet, om han er theo- 
log eller ikke. Det kræves nemlig ved examen pro facultate 
docendi, at kandidaten, hvilket fag han end vælger, ogsaa skal 
godtgjore kjendskab til den bibelske historie og den kristelige 
lære idethele; fordringerne er naturligvis forskjellige, eftersom 
han aspirerer til lærerstilling i en hoiere eller lavere klasse. I 
de overste klasser er det vistnok det hyppigste, at videnskabelig 
dannede theologer giver denne undervisning; men for dog ogsaa 
at give ikketheologer anledning til at kunne uddanne sig for 
den, holdes der ved flere tyske universiteter forelæsninger for 
vordende religionslærere, som ikke studerer theologi.

Undervisningen i dette fag begynder i VI med fortællinger af 
det gamle testamente. For det meste er der foreskrevet en bibel
historie, efter hvilken eleverne kan repetere lærerens foredrag; men 
allerede i denne klasse begynder man med læsning i bibelen 
selv, som senere skal medtages og bruges i hver eneste religi
onstime. Umiddelbart for de større kirkelige feste fortælles de 
begivenheder, hvortil de knytter sig, og bibelsprog og salmer, 
som har hensyn paa dem, læres udenad; saaavidt jeg ved, 
er det dog forresten det almindeligste, at en sammenhængende 
fremstilling af det nye testamente opsættes til næste klasse. 
Samtidig med, at bibelhistorien i de hoiere klasser faar en stedse 
fuldstændigere fremstilling, foredrager læreren de fem parter, 
forst uden, senere med Luthers forklaringer. Eleverne har vist
nok hver sin bog med paa skolen, men det almindelige, som jeg 
hørte, var dog, at de ikke fik aabne den, før læreren saamange 
gange havde gjentaget og forklaret, hvad han vilde spørge om 
i næste time, at de fleste ganske vist ikke behøvede stor forbe
redelse hjemme. E Salmer lærtes tildels paa samme maade; men 
oftest blev de dog overladt til elevernes hjemmearbeide. Exami
nationen traadte naturlig meget tilbage i forhold til lærerens 
foredrag, og den udartede aldrig til at blive nogen opramsen 
af udenadlærte »fragen und antworten». Under sit foredrag 
heftede læreren særlig opmerksomheden ved enkelte bibelsteder; 
disse lod han eleverne gjentage, slaa op i bibelen og merke 
sig, og det var fornemmelig om disse og deres indbyrdes sam
menhæng, examinationen dreiede sig. Det overraskede mig ofte 
at høre, hvilke betydelige partier af bibelen eleverne kunde 
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udenad; jeg' tror, at en tysk primaner i saa henseende langt 
overgaar en almindelig rus hos os, ligesom ogsaa med hensyn til 
antallet af de salmer, han har lært udenad. I de hoiere klasser 
bliver fremstillingen mere og mere specifik theologisk; efter manges 
mening gik man ofte for langt i denne retning, idet det skal fore
komme, at man behandler f. ex. dogmehistorien med storre udfor- 
lighed. I de skoler, som jeg besøgte, blev der blot foredraget 
evangelisk religion; de elever, som ikke bekjendte sig til denne, 
var ikke tilstede i religionstimerne; men forældrene er forplig
tede til at godtgjøre, at de paa anden maade skaffer dem til
fredsstillende undervisning. Hvor der er et storre antal dissi
denter, bliver der dog holdt en særlig lærer for dem. Under 
konfirmationsforberedelsen kan eleverne fritages for skolens reli
gionsundervisning-, ellers tilstedes fritagelse kun i ganske extra- 
ordinære tilfælde.

Denne bestemmelse foranledigede en strid, som jeg skal 
omtale nærmere, fordi den er et vidnesbyrd om, hvorledes 
«kulturkampen» ogsaa forstyrrer skolens rolige virken. Forat 
en katholsk lærer kan ansættes ved statens skoler, kræves 
der ikke som for de evangeliske lærere vidnesbyrd fra en af 
skolen nedsat og kontrolleret examenskommission, men deri
mod en «missio canonica» fra en katholsk biskop, i hvilken 
denne erklærer ham skikket som religionslærer. Ved gymnasiet 
i Braunsberg i Ostpreussen virkede en (katholsk lærer, som i 
sin tid havde faaet en missio can. og hidtil staaet paa den bed
ste fod med sin biskop. Men da ufeilbarlighedsdogmet kom, 
negtede han at erkjende dette; hans biskop ■ gav ham flere paa- 
mindelser, men han vedblev sin vægring, og biskopen ilagde 
ham derfor den ene kirkelige straf efter den anden, indtil han 
tilsidst høitidelig exkommunicerede ham og derved ogsaa paa 
det strengeste forbod alle rettroende at lade sine børn undervise 
af ham. Gymnasiets direktor erklærede imidlertid, at da under
visningen i religion ifølge loven var obligatorisk for alle, havde 
han ingen ret til at dispensere nogen fra den, og sagen blev 
baade af ham og biskopen indbragt til regjeringen. Biskopen 
mente, at da regjeringen erkjendte nødvendigheden af en missio 
canonica for at kunne ansætte en lærer, maatte den ogsaa er
kjende, at denne ikke længere kunde blive staaende i sin stil
ling-, naar biskopen tog sin missio tilbage. Ministeren stillede 
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sig imidlertid fuldstændig paa lærerens og direktorens side; han 
erkjendte hverken, at læreren havde gjort sig uværdig til sit 
embede, eller at undervisningen havde tabt saameget sin kathol- 
ske karakter, at det kunde begrunde en dispensation fra den; 
læreren var i sin tid efter kirkens anbefaling paa lovformelig 
vis ansat, og han lærte aldeles det samme, som han tidligere 
med kirkens bifald havde lært; at tvinge ham til at lære no
get andet, fordi kirken forandrede sin lære, eller berove ham 
hans embede, fordi han ikke vilde det, kunde staten ikke, og 
som svar paa biskopens hoitidelige exkommunikation, kom en 
forordning om, at en kirkelig straf i og for sig ikke skulde 
berove nogen hans embede eller paa nogen maade influere paa 
hans stilling ligeoverfor staten. Folgen blev, at en hel del for
ældre tog sine børn ud af skolen, medens læreren blev staaende 
ved den og foredrog som for den gammelkatholske lære.

Centralfagene ved gymnasierne er, som bekjéndt, de klas
siske sprog, og den udstrækning, hvori disse drives, er det mest 
karakteristiske ved denne art af skoler. Disse fag har vistnok 
efterat Græsk og navnlig Latin har tabt sin tidligere betyd 
ning i videnskaben, faaet en mere tilbagetrukken stilling i 
skolerne end tidligere; men de er dog vedblevne at være 
de prædominerende hovedfag, og efter det indtryk, jeg har 
faaet af de bevægede skoleforhandlinger blandt de tyske pæda
goger, forekommer det mig ikke sandsynligt, at der vil foreta
ges nogen væsentlig forandring med deres plads i gymnasierne. 
Der er mange vegtige stemmer, som forlanger, at disse sprog 
skal sættes i det modsatte forhold til hinanden; Latinen har, 
mener de, væsentlig opfyldt sin opgave i verden, at danne mel
lemledet til forstaaelsen af det græske aandsliv, som maa være 
maalet; den dannede moderne verden har nu hævet sig til det 
samme standpunkt ligeoverfor dette, som Romerne indtog; der 
kan derfor ikke være den samme grund som tidligere til at 
lægge veien til Athen om Rom. Det forekommer mig ikke 
usandsynligt, at man vil komme til at gjore ialfald et forsog med 
at stille Græsk som det principale og Latin• paa anden plads; men 
i ethvert fald vil den klassiske dannelse visselig i det hele be
holdes paa gymnasierne i samme omfang som nu. Anderledes 
forholder det sig med den Latin, som er indordnet blandt real
skolens fag; den tilfredsstiller ikke mange. Realisterne mener, at 
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den uden at give noget udbytte, som er omtale værd, optager 
tiden for nyttigere fag; fra den humanistiske leir indrømmes, at 
den giver «keinen anspruch auf den namen klassischer bildung,» 
saa den neppe har lang tid igjen at leve i.

Et flygtigt blik paa timeplanen for et gymnasium vil strax 
vise, at der ikke kan være tale om at sammenligne en tysk 
primaner og en norsk rus med hensyn til deres kundskaber i 
Latin og Græsk. Sammenstiller man det antal timer, hvori 
der det hele skolekursns igjennem gives undervisning i disse 
fag ved efternævnte skoler, bliver resultatet folgende (undervis
ningstiden er regnet til 40 uger om aaret):
De tyske gymnasier: . . 3440 timer Latin 1680 timer Græsk. 
De gamle latinskoler hos os: 2320 — — 1000 — —

« kombinerede latin- og
realskoler: .... 2120 — — 800 — —

Middelskole og latingym
nasium :..................... 2080 —• — 840 — —

Tyske realschulen erster
ordnung: .... 1760 — — „ — —
Vil man altsaa anstille en sammenligning, maa det være 

forholdsvis til den tid, som anvendes. Jeg har ikke det indtryk, 
at svaret, naar sporgsmaalet stilles saaledes, vil falde ubetinget 
uheldig ud for de norske skoler, og det er jo ogsaa rimeligt 
nok efter den undervisningsmaade, som anvendes. I de lavere 
klasser har eleverne nemlig i de tyske skoler forholdsvis lidet 
hjemmearbeide med disse fag, medens man hos os allerede da 
lægger temmelig betydelig beslag paa tiden udenfor skolen. I 
de hoiere klasser derimod forandres forholdet; ti da kræver de 
tyske skoler foruden de mange timer paa skolen ogsaa særdeles 
meget hjemmearbeide af eleverne.

I de forste aar skrider man særdeles langsomt frem; »repe- 
titio est mater studiorum» er den pædagogiske hovedregel, hvor
efter læreren her handler, og derfor indoves og repeteres form
læren og hovedreglerne af syntaxen mangfoldige gange, for man 
gaar over til læsning af større sammenhængende stykker.

De læreboger, som brugtes, sluttede sig alle mere eller 
mindre noie til den traditionelle methode, som ogsaa kjendes hos 
os; det forsog, som f. ex. Plöetz har gjort paa at overfore en 
eller anden af de mange nyopfundne methoder, som anvendes 

2* 
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ved undervisningen i de njrere sprog, paa Latinen, har vundet 
liden eller ingen tilslutning- paa gymnasierne. Skriftlige arbeider 
udførtes væsentlig som hjemmearbeide; jeg hørte ikke om, at 
man brugte mere end en saadan opgave ugentlig, og denne var 
saa nøiagtig som mulig rettet paa repetition af det mundtlig 
gjennemgaaede. Med hensyn til disse opgaver forresten, holder 
man sig til folgende regel, hvis gyldighed vistnok overalt 
erkjendes: «der stoff muss leicht gewählt sein und darf nicht 
darauf berechnet sein zu fehlern zu verführen; ehe dem 
Schüler die leistung nicht gelingen kann, muss sie ihm 
nicht zugemuthet werden.» Indøvelse af et paradigma i 
kor var meget almindelig; ligesaa begyndte man meget 
tidlig med at lade eleverne lære latinske sætninger udenad, 
tildels maatte de lære sine egne stile; men det misbilligede 
andre lærere igjen, idet de fremholdt, at skulde man paa- 
byrde eleverne det arbeide, var det bedre at lade dem lære 
noget, der kunde tjene dem som monster, end noget, der snarere 
havde sin betydning i den modsatte retning. Flere lærere havde 
som regel gjennem alle klasser «eine nullstunde,» eller en time, 
til hvilken eleverne ikke havde noget at forberede sig paa, men 
som anvendtes til at lære dem, hvorledes de skulde forberede 
og øve sig hjemme paa den rette maade. Ligesaa har man 
en regel, der lyder: «lexicorum usus in tempore tironibus 
ostendendus.»

Den egentlige forfatterlæsning begynder først i III; da 
foregaar der, som det forekommer mig, i en henseende et fuld
stændigt omslag i methoden. Medens læreren tidligere har 
fulgt eleven paa hvert eneste skridt og ikke sluppet ham noget
steds alene uden ved repetitionen i hjemmet, ansees nu enhver 
veiledning overflødig, og anden hjelp til forstaaelsen end den, som 
lexikon og grammatik kan give, tildels for ligefrem skadelig. 
Lærerens foregaaende gjennemgaaelse af et pensum, som opgives 
eleverne som lexe til næste time, er noget ganske ukjendt i de 
tyskr skoler; ja man gaar tildels saavidt heri, at man ikke til
lader eleverne at benytte udgaver med fortløbende kommentar, 
og det bliver gjerne i programmerne efter opregningen af alle 
de forfattere, man har læst, med en vis ostentation tilfeiet: «nur 
textausgaben werden benutzt.» Fremgangsmaaden er den, at 
læreren blot opgiver, hvor langt stykke, eleverne til næste gang 
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skal forberede sig paa, uden nogensomhelt oplysning- i anden 
henseende. I den følgende time giver da de, som examineres, 
en «vorübersetzung» af lexen, under hvilken læreren strax hjel
per, naar noget er misforstaaet eller uforstaaet, giver væsentlig 
examinatorisk en forklaring og derpaa folger en «nachübersetz- 
ung» af ham, forat det latinske eller græske pensum skal frem- 
træde i sammenhæng i en flydende oversættelse. Om det er 
noksaa vanskelige forfattere eller enkelte steder, er fremgangs- 
maaden den samme. Eleverne skal forberede sig ganske paa 
egen haand.

Jeg kan ikke sige, at jeg følte mig overbevist af de grunde, 
som anførtes for aldrig at gjore nogen undtagelse i denne fremgangs- 
maade. Den forekommer mig at staa i strid med de regler, 
man følger paa tidligere stadier, og ligefrem fordærveligt 
maa det vel være, at eleverne derved fristes meget sterkt til at 
gjore, hvad der paa det strengeste forbydes .dem, nemlig benytte 
trykte oversættelser; ti at disse skulde være saa lidet alminde
lige paa de «bedre» skoler, som flere lærere mente at kunne 
-forsikre, har jeg vanskelig for at tro, og forudsat, at det vir
kelig forholder sig saa, taber vel den hele klasse mere, ved at 
pluraliteten i den gang efter gang maa give sig over, end den 
vinder ved de enkeltes «innige lust, wenn sie sich selbst durch 
die Schwierigkeiten hindurchkämpfen.»

Gjennem alle klasser lægges der særdeles megen vegt paa en 
smuk oplæsning, ja det forekom mig tildels, at der i saa henseende 
stilledes større fordringer i Latin og Græsk end i modersmaalet. 
Læreren paatalte en hakkende oplæsning eller en feilagtig skandering 
mindst ligesaa strengt som ubekjendtskab med betydningen af et ordl; 
men derfor blev ogsaa ikke alene den latinske og græske prosa, 
men ogsaa Horats og Sofokles oplæst paa en saadan maade, at 
det var tydelig at hore, at eleverne havde ore for den klassiske 
form. En lærer fortalte mig en dag med den storte entriistung, 
at paa et gymnasium var man begyndt med at læse korsangene 
i Sofokles som prosa; «es ist doch die volle barbarei!» I for
bindelse hermed kan nævnes de metriske øvelser, som drives i 
meget betydelig udstrækning; det er ikke nok, at man kan 
skandere rigtig de vers, man støder paa; men det kræves ogsaa, 
at man selv skal lave vers i et opgivet metrum. Dette vilde 
naturligvis ikke være muligt, hvis man ikke drev meget 
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paa at skrive Latin, ikke alene som oversættelse til Latin 
men ogsaa besvarelse paa Latin af opgivne themata, «lateini
sche aufsätze,» og desuden mindst et par timer ugentlig mundt
lig oversættelse til Latin. Et par lærere krævede af eleverne, 
at de hjemme skulde skriftlig oversætte det opgivne pensum af 
en forfatter, og tog examinationen paa den maade, at de lod 
dem igjen oversætte dette mundtlig paa Latin, (nogen anden form 
af vore «latinske oversættelser» som ovelser i de latinske timer 
saa jeg ikke).

De bemerkninger, som knyttede sig til gjennemgaael- 
sen af forfatterlæsningen var aldeles overvejende rettede paa 
indholdet; den betydelige beskjeftigelse med grammatiken, som 
man har dels for, dels selvstændig samtidig med forfatterlæs
ningen, gjor det muligt, at man kun undtagelsesvis under 
denne behover at tage særligt hensyn til den. At der forresten 
maa have været sterk tilboielighed i denne retning, kunde jeg 
skjonne af forskjellige instruktioner fra ministeriet og direktorer, 
som indeholdt formeligt forbud mod at oplose forfatterne til 
exempelsamlinger for grammatiken. Jeg tror, en saadan frem- 
gangsmaade nu kun kan betragtes som en sjelden undtagelse.

Undervisningen i Græsk tages idethele som den latin
ske; ogsaa der har man i alle klasser talrige ovelser i at 
oversætte til Græsk dels fra Tysk, dels fra Latin baade 
mundtlig og skriftlig. Man opnaar herved fuldkommen sikkerhed 
i formlæren og de vigtigste syntaktiske fænomener og mulighe
den af mere- udelt at kunne rette tanken paa indholdet af det, 
man læser.

Ved siden af forfatterlæsningen paa skolen paalægges eller 
anbefales der ogsaa eleverne en meget betydelig «privatlek
ture» af de klassiske forfattere udenfor skolen; hertil an
vendes i Græsk især Homer, som de fleste primaner har læst 
næsten fuldstændig, ialfald skal de ved afgangsexamen kunne 
gjore rede baade for Iliaden og Odysseen, Herodot og Demosthe
nes, i Latin fornemmelig Cicero, Livius og tildels Tacitus.

Det er ganske naturligt, at eleverne efter denne gjennem mange 
aar særdeles betydelige beskjeftigelse med de klassiske sprog maa 
bringe det idethele temmelig vidt i dem. Der klages vistnok 
ogsaa i Tyskland over, at studenterne ikke længere besidder den 
samme færdighed i Latin og Græsk som for; saaledes rettede 
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skolerne, fordi han mente at have erfaret, at han ikke længere 
med vislied om at blive forstaaet kunde citere latinske og græske 
forfattere i originalsproget. Andre mener, at gymnasierne vel 
bibringer sine elever kjendskab til mange latinske og græske gloser 
og fraser, men ikke sand forstaaelse af den klassiske aand. Det er 
vel muligt, at der kan være en, som jeg tror, forbigaaende til
bagegang i denne henseende, eller ogsaa at fordringerne til 
«sand forstaaelse» kan være stegne; men i ethvert fald kan en, 
som ved, hvad der hos os tillægges navnet «klassisk dannelse,» 
ikke andet end erkjende de tyske skolers store overlegenhed 
fremfor vore i saa henseende. Det er allerede paafaldende, at 
hore, hvor let et latinsk eller græsk citat ved enhver leilighed 
falder en tysk student i munden. De opdrages ganske vist til 
denne færdighed, da det kræves af abiturienterne ved afgangs- 
examen, at de skal kunne særdeles betydelige partier af de læste 
digtere udenad, saaledes mindst 600 vers af Virgil, x/8 å V4 af 
Horats’s oder osv.; men de vilde dog ikke benytte denne fær
dighed, om det ikke idethele faldt dem naturlig. Ved de fleste 
gymnasier opfores der af- eleverne af og til en græsk tragedie 
i grundsproget; jeg havde den store fornoielse at overvære 
en saadan opførelse, og jeg gik derfra med følelsen af, at de, 
som kunde fremføre Sofokles saaledes, dog ikke i saa ringe grad 
maatte have vundet forstaaelsen af ham, og jeg havde let for 
at tro, hvad en lærer forsikrede mig, at er eleverne først komne 
saavidt, at de tør give sig ikast med den opgave, faar de 
mere klassisk dannelse ved en saadan opførelse og forberedel
serne til den end ved hundrede «grammatische stunden und la
teinische aufsätze». Ved den offentlige fest, som afslutter examen, 
er det fast regel, at der skal være mindst en latinsk tale fra 
de færdige primaner; men desforuden optræder ogsaa særdeles 
hyppig andre elever med latinske taler og digte, som de selv 
har forfattet, ja ikke saa sjelden endogsaa med «griechische 
reden und gedichte.» Ligesaa er det ved flere gymnasier praxis, 
at naar maturi forlader skolen, overleverer de dygtigste af dem 
til direktøren hver sit «valedictionsarbeit», en paa Latin skrevet 
videnskabelig afhandling, almindelig af filologisk indhold, som 
de paa egen haand har udarbeidet, og som for kommende tider 
skal bære vidnesbyrd om det, skolen har lært dem, og den al
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mindelige videnskabelige dygtighed, hvortil den har bragt dem. Det 
er muligt, — jeg har idetmindste selv indtrykket deraf,—at man ved 
disse heitideligheder ofte gaar videre, end det maaske af flere grunde 
kunde være raadeligt; men de vidner dog om en uddannelse i 
de klassiske sprog og en bestræbelse efter videnskabelighed, 
hvortil vore skoler kun saare sjelden kan vise noget sidestykke.

Modersmaalet var det fag, i hvilket undervisningen særlig 
interesserede mig, fordi jeg troede, at de eiendommeligheder, der 
kunde være ved undervisningen idethele, her maatte træde tyde
ligst frem, og fordi dette fag giver bedst anledning til at bedøm
me den almindelige modenhed paa de forskjellige standpunkter. 
I en henseende forekom mig undervisningen i dette fag at adskille 
sig meget betydelig fra de øvrige, nemlig deri, at der var me
get storre forskjel i den maade, hvorpaa hver enkelt lærer gik 
frem, end ved de øvrige fag.' Det er ganske naturligt, at lære
rens individualitet, ialfald i de hoiere klasser, maa komme meget 
tydeligere tilsyne i dette fag; men selv i henseender, hvor der 
synes at kunne blive mindre tale om dette, som f. ex., med 
hensyn til stoffets fordeling paa de forskjellige klasser, var der 
ikke den overensstemmelse mellem de forskjellige skoler, som 
ellers var temmelig gjennemgaaende. Jeg kan derfor vanskeli
gere give nogen almindelig beskrivelse, men kommer mere til 
at fortælle, hvorledes det gik til hos de lærere, som syntes mig 
at gjore sine sager bedst, og selv blandt dem var det ofte til
fældet, at den ene lagde hovedvegten paa det, som hos en anden 
traadte mere i baggrunden. Det blev forresten af alle de lærere, 
med hvem jeg talte herom, ogsaa erkjendt, at en bestemt tradition 
for, hvorledes man skulde gaa frem i dette fag, ikke fandtes, saa 
der forekom det samme tilfælde der ogsaa, som ikke saa sjelden ind« 
træffer hos os, at nemlig forresten meget dygtige lærere soger at blive 
fri dette fag, fordi de ikke ved, hvortil de skal anvende tiden. 
Den skildring, som overlærer Knudsen i et program (»Moders
maalet som skolefag») har givet af, hvorledes undervisningen i 
dette fag i den første tid efter dets indførelse i skolen, blev 
drevet hos os, har ganske vist passet og passer tildels endnu 
ligesaa godt paa Tyskland; men man har ogsaa forlængst seet, 
at alt ikke var, som det burde være, og navnlig efter de sidste 
tiders nationale strømninger er der arbeidet særdeles meget for 
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at skaffe modersmaalet en ligesaa bestemt stilling i skolen som 
de fag, der hidtil fornemmelig har optaget dens tid og kræfter.

Ligesom hos os deler undervisningen sig naturlig i læsning, 
hvortil i de hoiere klasser de literaturhistoriske oplysninger 
slutter sig, foredrag af udenadlærte digte, grammatik og skrift
lige arbeider.

For optagelse i et gymnasium eller en realskole kræ
ves »færdighed i læsning»; men herved forstaaes blot den 
rent elementære færdighed, der fremdeles kræver ovelse og ud
vikling. Saasnart læsningen nogenlunde kan kaldes flydende, 
sætter man som hovedmaal for gjennemgaaelsen af hvert eneste 
læsestykke, at den »zum genuss führen soll». Læreren bestræbte 
sig for, at eleverne skulde fuldstændig forstaa det læste og til
egne sig det; men naar han af de bemerkninger, hvortil han 
gav dem anledning, troede at have faaet vished for, at dette 
var opnaaet, noiede han sig dermed, og forlangte ikke, at de 
ogsaa skulde soge at lægge sin opfatning for dagen i sit fore
drag. Der krævedes en klar og rigtig udtale af de enkelte 
ord; navnlig blev alle dialektiske ejendommeligheder bestandig 
berigtigede efter den »dannede udtale» ; *)  ligesaa forlangtes natur
ligvis iagttagelse af de angivne pauser. Men naar den læsende - 
gik videre og søgte at læse med pathos og lægge nogen udpræ
get følelse i ordene, blev en saadan tilboielighed i retning med 
en skuespillermæssig deklamation bestandig mere modarbeidet 
end understottet. Hvad der kunde ansees som naturligt udtryk 
for den foredragendes egen opfatning, kunde til en vis grad 
taales; men alt, som kunde bære mindste præg af at være 
kunstlet og ikke falde naturlig, blev bestandig vist tilbage og 
nedslaaet. Naar læreren selv læste noget op for klassen, var 
hans foredrag tydeligt og dannet, men ikke mere; og skjønt han 
naturligvis erkjendte, at en udtryksfuld oplæsning kan være den 
bedste forklaring, ligesom det bedste vidnesbyrd om en rigtig 

*)Ved „rigtig“ udtale forstaaes den, som i hovedpunkterne stem
mer med den almindelige høityske orthografi; denne er gan
ske vist fuld af inkonsekventser og ingenlunde gjennemført 
fonetisk; men idethele er den dog hovedrettesnoren for den, 
som vil tilegne sig en god udtale, og ialfald hørte jeg lærerne 
ofte henvise til den („nicht „jejeben“; es wird doch mit „g“ 
geschrieben.“)
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opfatning og fuldstændig tilegnelse, undlod han dog at give dem 
nogen udpræget form for ikke at friste dem til at tilegne sig 
denne for indholdet, og selv om dette var grebet, blev der ikke 
paatvunget nogen en form, som maaske ikke faldt naturlig for 
ham. Dette gjelder ikke blot oplæsning af prosaiske og poetiske 
stykker, men ogsaa foredrag af udenadlærte digte, taler o. 1. og 
saameget mindre taaltes naturligvis nogen slags mimik eller ge
stikulation. Jeg vil ikke sige, at foredraget var fuldstændig 
udtryksløst; hos de mere opvakte gutter nuanceredes det ganske 
naturlig af sig selv; men idethele bar det gjennemgaaende præ
get af en vis nøgternhed. Man ser af og til i bogladerne sam
linger af »deklamationsübungen», i hvilke udgiveren dels ved 
anvendelsen af alleslags typer, dels ved tal og mystiske tegn har 
søgt at betegne, med hvilken tone og hvilket udtryk hvert en
kelt ord (efter hans mening) skal udtales; der maa vel altsaa 
findes skoler, som sætter pris paa slig deklamation (töchterschu
len?); men jeg hørte ikke til noget saadant.

Paa de skoler, som jeg besøgte, var der ialmindelighed ikke tale 
om at forberede sig paa denne læsning; jeg horte en lærer i en VI op
fordre eleverne til det; men han berner kede, at dette her var 
nødvendigt, fordi denne klasse læste ualmindelig daarlig og 
igrunden ikke kunde siges at have drevet det til flydende læs
ning. Paa et par andre skoler krævede læreren i de hoiere 
klasser, at eleverne hjemme skulde se over det pensum, som 
sandsynligvis vilde blive gjennemgaaet paa skolen; men dette 
skulde ikke saameget ske for læsningens skyld, som forat de 
bedre kunde forstaa og folge de bemerkninger, som blev gjort 
om indholdet. I alle klasser fik hver gut, som blev opraabt, 
læse temmelig længe; i de lavere klasser var det mindst mellem 
5 og 10 minutter for hver; i de hoiere forekom det ofte, at 
blot en eller to læste den hele time. Dette følger ogsaa, som 
man vil se, ganske naturlig af det maal, man sætter sig for 
disse timer; man vil heller lade et hele foredrages i sammenhæng 
af en enkelt end ved at udstykke det som læseøvelser for mange 
forstyrre eller besværliggjøre forstaaelsen og tilegnelsen af det. 
Af samme grund opsatte læreren sine bemerkninger, til et større 
afsnit var tilende. Den overveiende del af de bemerkninger, 
hvortil et oplæst stykke gav anledning, angik indholdet og søgte 
at lette forstaaelsen af det. Jeg kan ikke give nogen alminde
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lig skildring- af den karakter, som disse bemerkninger kunde 
have; den maade, hvorpaa en lærer faar sine elever til at for- 
staa noget og skaffer sig selv nogenlunde vished for, at det er 
forstaaet, er naturligvis ikke alene individuel for hver enkelt 
lærer; men den samme lærer anvender ogsaa forskjellig frem
gangsmaade ved forskjelligt stof og ligeoverfor de forskjellige 
elever; jeg ialfald opdagede ligesaalidt nogen »methode», som 
jeg tror, der her rettelig bor være tale om nogen saadan. Det 
almindelige indtryk, jeg har, er, at jo dygtigere en lærer er, 
desto mere forklarer han examinando. I de lavere klasser blev 
det læste oftest mundtlig gjenfortalt, men ikke gjentagne gange, 
derimod fik flere elever sin stump at fortælle. Stundom for- 
langtes dels efter, dels istedetfor en fuldstændig gjenfortælling 
blot angivelse af hovedpunkterne. I de hoiere klasser udviklede 
dette, sig stundom, især ved vanskeligere digte, til en æsthetisk 
analyse, ja tildels til en anatomeren (efr. Naucks behandling af 
Horats's oder), der, ialfald efter mit skjon, neppe kunde være 
den snareste vei »zum genuss». Men naar jeg ser bort fra saa- 
danne tilfælde, hvor bestræbelsen efter at bringe klarhed over 
det enkelte forekom mig at kunne svække indtrykket af det 
hele, tror jeg, at læreren virkelig naaede sit maal at fore ele
verne til nydelse af det læste, og var det maal naaet, var han 
bange for at forterske det stykke for dem, som engang havde 
vakt et bestemt indtryk hos dem. Naar der var grund til at 
tro, at indholdet var grebet tilstrækkelig klart, blev der ikke 
tale om at opholde sig længere ved det for oplæsningens skyld 
alene og i regelen heller ikke af andre grunde.

De bemerkninger, som blev gjort om sprogformen, knyt
tede sig væsentlig til bemærkningerne om udtalen; sjeldne 
ord forklaredes, synonymer fremfortes, dialektiske udtryk sammen
lignedes med skriftsprogets; men idethele var saadanne exkurser 
ikke talrige og man gik snart over til et nyt stykke. I de 
hoiere klasser staar den ovenfor nævnte æsthetiske analyse af 
det læste i forbindelse med en, som det forekom mig, temmelig 
omfattende omtale af poetikens og rhetorikens udtryk og regler; 
paa en realskole læstes Aristoteles'» poetik i oversættelse; paa 
gymnasierne skal dette være meget almindeligt, ligesom der idet
hele ogsaa lægges megen vegt paa metriken, tildels med sær
lige øvelser i at gjøre vers. Et videre kjendskab til æsthetik 
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vindes ved læsningen af Lessings Laokoon, som ialfald for den 
største del gjennemgaaes paa ethvert gymnasium. Flere ansete 
skolemænd har forlangt, at .kunsthistorie som bestemt fag skal 
optages paa skoleplanen; men det er, saavidt jeg ved, dog endnu 
ikke nogetsteds indfort.

Digte og prosaiske stykker læres udenad i omtrent 
samme omfang som hos os. Jeg har nævnt exempel paa, at 
selv denne udenadlæren kan foregaa paa skolen; men almin
delig overlades den til elevernes hjemmearbeide. Flere lærere 
lod ikke den hele klasse samtidig liere det samme digt, men 
delte klassen i to eller flere partier, der hvert havde sit særlige 
pensum; nogen tid efterat et parti havde lært et stykke, blev 
det opgivet for et andet, saa hele klassen kom til at læse om
trent det samme; men ved at indrette sig paa denne maade slap 
man for at tygge paa en to—tre vers en hel time, hvad der vel 
i regelen vil være ligesaa trættende og forterskende, som gjen- 
optagelsen efter nogen tids forlob kan være befæstende og 
vækkende.

Literaturhistoriske bemerkninger til læsningen gjores tem
melig tidlig. Saavidt jeg skjonte, var det det almindelige, 
at man i IV eller ifald i III forberedte et literaturhistorisk 
studium ved at samle læsningen om enkelte hovedforfattere og 
give saavidt mulig fyldigt indtryk af disse uden fra ferst af at 
tage nærmere hensyn til deres literaturhistoriske sammenhæng. 
I begyndelsen indskrænkede disse bemerkninger sig væsentlig 
til biografiske oplysninger; senere sogte læreren at vække folei
sen for det karakteristiske ved digtningen og bringe de almin
deligste grundtræk heraf baade med hensyn til indhold og form 
for elevernes bevidsthed. Med hver ny klasse, der foruden nye 
forfattere ogsaa ialmindelighed bringer stykker af de tidligere 
omtalte, bliver billedet fyldigere og lidt efter lidt indfort paa 
sin plads i udviklingen, og i I foredrager endelig læreren en 
sammenhængende fremstilling, ledsaget af mange citater, som 
dels han, dels eleverne læser op. Jeg fik idethele det indtryk, 
at primanerne var meget belæste i nationalliteraturen; det var 
sjelden, at en forfatter blev nævnt, uden at en eller anden i klas
sen kunde et digt udenad eller vidste at fremstille gangen i 
et storre arbeide af ham. Samtidig med denne almindelige 
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fremstilling' bliver nogle hovedverker meget noie gjennemgaaede, 
tildels allerede i III,

De lærebøger, som man almindelig ser, adskiller sig 
fra de hos os brugte fornemmelig ved sit betydelig større 
omfang, Skjønt antallet af de timer, hvori der læses, er mindre 
end hos os, er dog massen af det, som læses, meget større; i 
skolerne i Berlin f. ex. gjennemgaaes der hvert aar et bind af 
omtrent samme størrelse som anden del af Eriksens og Paulsens 
læsebog. Læsestoffet er for de lavere klasser omtrent det 
samme som i nærate bog, kun er det naturligt, at det idethele 
er bedre, da der er saameget rigere forraad at tage af, navnlig 
skal jeg nævne, at naturskildringer paa alle trin indtager en 
betydelig større plads end hos E. & P. For de hoiere klasser 
vælges læsestoffet med det ovenfor nævnte hensyn til literaturhi- 
storien, idet man af hovedforfatterne søger at samle alt, hvad 
der passer for de forskjellige trin i skolen. I de to øverste 
klasser benyttes lærebogen sjeldnere, da man her gjerne læser 
et større verk fuldstændig. Foruden flere af den tyske litera- 
turs koryfæer- læses der paa alle skoler ogsaa et eller flere 
hovedverker af andre literaturer i gode oversættelser; jeg hørte 
Dante, Shakespeare og Tegnér. For realskolerne er det regle
mentsbestemmelse, at flere tragedier af Sofokles skal læses, og efter 
flere realisters paastand er resultatet heraf saa tilfredsstillende, at 
realskolens elever vinder bedre forstaaelse af den græske tragedie 
end gymnasiasterne, der vel læser den i originalsproget, men tildels i 
mindre omfang; at denne paastand ikke er uimodsagt, er en 
selvfølge.

lalmindelighed læses der ogsaa prøver af det ældre 
sprog, i enkelte skoler endog temmelig meget; i Hamburg f. 
ex. storre dele af Nibelungen, Gudrun, Parcival, et udvalg af 
minnesangerne, af Hans Sachs og mere. Der er dog aldrig 
tale om noget dybere gaaende grammatisk studium af Middelhoi- 
tysk; det tages væsentlig som kursorisk læsning, der fornemmelig er 
rettet paa tilegnelse af indholdet. I de læsebøger, jeg har seet, 
var der för de høiere trin ogsaa prøver af dialekterne; men 
saavidt jeg forstod det, bliver disse kun undtagelsesvis gjort til 
gjenstand for nogen nærmere behandling i skolen. Derimod 
findes der i læsebøgerne selv for lave trin stykker af mange 
forfattere, som vel skriver Hoitysk, men dog med saa betydelig
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dialektisk tarve, at deres sprog idethele ofte bliver ikke saa lidt 
forskjelligt fra elevernes daglige (f. ex. Uhland i Berlins skoler, 
Claudius i de sydtyske). Jeg fik det indtryk, at man mere 
ansaa dette for en fordel end for en mangel; thi ikke alene 
bringes herved mange gode dialektiske udtryk ind i det almindelige 
dannede sprog; men ligesom undervisningen i modersmaalet 
idethele forekom mig at bæres af en sterk patriotisk stemning, 
saaledes tillagde man ogsaa dette ligefrem patriotisk betydning 
som noget, der allerede fra elevernes tidlige aar af bragte dem 
til at forstaa og fole som sit eget ethvert udbrud af den tyske 
aand og saaledes var et led i arbeidet for befæstelsen af Tysk
lands enhed.

For den grammatiske undervisning er der ingen almen 
gjeldende uorm, og den er idethele i gymnasierne lidet frem
trædende. I disse skoler kommer særdeles meget af den forste 
undervisning i Latin modersmaalets grammatik tilgode; i real
skolerne er tildels det modsatte tilfældet. Det er her fast regel, 
at i de lavere klasser har samme lærer Latin og Tysk, og da 
man findel’ at maatte anstrenge sig saameget som mulig for at 
skaffe realskolens latinske undervisning noget udbytte, bliver 
indøvelsen af de grammatiske elementærsætninger ofte væsentlig 
lagt over til de tyske timer. Jeg tror derfor ikke, det var 
nogen tilfældighed, at jeg i realskolerne kom til at hore saa
meget mere tysk »analyse» end i gymnasierne. Undervisningen 
her beskjeftiger sig væsentlig med formlæren; men dennes be
handling er meget forskjellig. Nogle lærere indskrænkede sig til 
at give en systematisk oversigt over skriftsprogets nulevende 
former; andre derimod vilde give en fremstilling af udviklingen 
ligefra reduplikationens dage og meddele en videnskabelig 
forklaring af det moderne sprog. Jeg tror dog, at denne sidste 
retning {almindelighed opfattes som mindre heldig, navnlig i 
betragtning af, at denne undervisning foregaar i eller endog for 
III. Tysk syntax lærtes ikke nogetsteds i sammenhæng; saavidt 
jeg skjonte, blev der egentlig blot tale om den, naar der skulde 
anstilles sammenligninger med et fremmed sprog, eller der i 
skrift eller tale fremkom et feilagtigt udtryk. Nogen særegen 
grammatisk lærebog saa jeg ikke; foran enkelte læseboger er 
der trykt en kortfattet grammatik; men heller ikke den be
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nyttedes nogetsteds, hvor jeg var. Berigtigelsen af en sprogfeil 
skede naturligere ved henvisningen til sprogfølelsen eller 
til en klassisk forfatter end ved at pege paa en § i nogen 
lærebog. For lærerne var der ialniindelighed foreskrevet en 
grammatik eller et grammatisk system, efter hvilket de skulde 
give sin fremstilling, forat der kunde være fuld overensstemmelse 
mellem betegnelser og behandlingsmaade i de forskjellige sprog; 
ofte er der dog herfor' ingen anden regel end, at man overalt 
saavidt mulig skal folge den latinske grammatik.

De skriftlige arbeider i VI slutter sig til forskolens ortho- 
grafiske øvelser. De begynder som diktat; men med hensyn til 
denne er det overalt en fast regel, at intet stykke bliver dik
teret, forend det først i sin helhed er oplæst og tildels meget 
nøie gjennemgaaet for eleverne. Ved denne gjennemgaaelse 
bliver f. ex. ord, som kan være eleverne fremmede, forklarede 
og tildels bogstaverede, sætning for sætning udplukkes, og de 
passende skilletegn opgives; men alt exaininatorisk, saa det 
mest mulige kommer fra eleverne selv. Er resultatet af en saadan 
gjennemgaaelse, at samtlige eller de fleste elever under den paa
følgende diktat, da der naturlig ingen videre oplysning gives, 
skriver omtrent feilfrit, er det saameget desto bedre. Det er en 
pædagogisk erfaring, saavidt jeg ved: overalt, at en feilagtig 
form sidder meget bedre i elevernes erindring end den folgende 
rettelse; derfor er det gjennemgaaende princip i al tysk under
visning, at læreren maa tænke mere paa at forebygge feilene 
end soge anledning til at berigtige alle, som muligens kan komme. 
En opgave, som er for vanskelig for eleverne, ansees for 
ligefrem skadelig; medens en, som maatte ligge under deres 
standpunkt, dog ikke gjor nogen positiv skade. De diktatbøger 
og idethele de skriftlige arbeider i alle fag, som jeg har seet 
paa de tyske skoler, havde derfor forholdsvis ikke mange rettelser 
eller minder om lærerens blaa eller rode blyant. Stilebøgerne 
i alle fag er i regelen indrettet saaledes, at der blot skrives paa 
den ene side; den modsatte lades blank for at optage enten en 
fuldstændig korrigeret afskrift af det forste eller mindre dele 
af en saadan. Ligesom i de øvrige fag, saaledes er heller ikke 
i modersmaalet de skriftlige arbeider talrige; i VI et om ugen, 
i V hver eller hveranden uge, i IV hver tredie, i III og II 
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liver fjerde, i I »mindestens vier im seinester». Tildels allerede 
i VI, men ialfald i V begyndes med skriftlig- gjenfortællen; 
læreren indskrænker sig- imidlertid heller ikke her til blot at 
læse op eller fortælle; men det bliver flere gange gjenfortalt, 
elevernes mundtlige form korrigeret, passende skilletegn nævnte, 
for eleverne faar sætte pen paa papiret. Omtrent paa samme 
maade begynder de første »selvstændige» arbeider med breve, 
beskrivelser osv.

Egentlige »aufsätze» skrives ialmindelighed forst i III; 
fra denne klasse til og med I er det fast regel, at hvert 
thema, som opgives til behandling, skal sættes i saa nær 
forbindelse med skolens ovrige fag som vel mulig. Det, som 
forlanges af eleverne er egentlig- ikke produktion, men repro
duktion; de skal kunne samle og fremstille et bestemt afsnit af 
det, som en lærer har omtalt for dem, skal kunne gjengive og 
udfylde en forklaring af et eller andet sted af den klassiske 
lekture eller udvikle tankegangen i og betydningen af et større 
eller mindre gjennemgaaet stykke i et eller andet sprog. Op
gaverne skal holde sig paa høiden af undervisningen i hver klasse 
og være hentede fra de fag-, som skolen tillægger særlig vegt og be
tydning for opnaaelsen af dens maal, og tjene til en inderligere 
tilegnelse og til en vis grad selvstændig bearbeidelse af disse. 
En lærer fortalte mig, at han sjelden anvendte afhandlinger, 
der kun var beregnet paa at udvikle eller dokumentere en ren 
abstrakt tænke- og udtryksevne; de filosofiske opgaver kunde 
vel ikke ganske forjages, da ungdommen nu engang gjerne 
tumlede med dogmatiserende ræsonnementer; men jo mindre af 
dem jo bedre; hovedoiemedet skulde være at vænne eleverne til 
at tænke med klarhed og skarphed over, hvad de læste eller 
hørte, tilegne sig de tanker, som bragtes dem, saa fuldstændig, 
at de kunde bearbeide dem, og endelig fremstille dem i logisk 
udvikling og naturligt sprog. Paa dette lagde han ved bedøm
melsen hovedvegten og tog mindre hensyn til, om formen var 
ufuldkommen, hvad der var en naturlig folge af »die unreife 
der gesammten bildung,» naar der blot var vidnesbyrd om indre 
og ydre flid og bestræbelse i ovennævnte retning.

Naar man i programmer ser igjennem de tyske og latinske 
themata, som i aarets lob er behandlede af de forskjellige klasser, er
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visningen og’ lærerens foregaaende behandling af et eller andet fag, 
I III gives væsentlig reproduktioner fra de historiske og tildels fra 
de tyske timer, i Obertertia fremtræder ved siden heraf opgaver 
af det beskrivende slags: i de to overste klasser »bietet die 
lekture der klassiker die beste fundgrube». At læreren tager 
alle eller de Heste af sine opgaver fra trykte »Sammlungen von 
themen», kan neppe nogensinde hænde i Tyskland; jeg fik det 
indtryk, at saadanne ofte betragtedes noget nær som en slags 
pons asinorum, hvis benyttelse læreren ikke gjerne vedkjendte sig. 
og det er ogsaa klart, at det maatte stride meget mod den lagte 
plan at tage sin tilflugt til de i regelen mere almindelige op
gaver, som saadanne samlinger indeholder, og som ikke staar 
i nogensomhelst direkte forbindelse med det. som ellers optager 
elevernes tanker. (»Es liegt überhaupt etwas unnatürliches darin 
übei' wichtige gegenstände zu schreiben, wenn weiter gar keine 
Veranlassung- von aussen da ist als der wille des lehrers,» er en 
ytring af en dygtig lærer, som jeg har optegnet, og som jeg tror, 
detractis detrahendis, at kunne fremstille som et udtryk for den 
almindelige tyske opfatning i denne henseende). Jeg skal give 
nogle exenipler, der bedre end det ovenfor sagte vil oplyse dette. 
Ved et gymnasium i Berlin havde en ober I i et semester 
skrevet folgende opgaver:

!) Eriih übt sieh, was ein meister werden will. 2) 
Wie schildert Goethe in »Hermann und Dorothea» die zustande 
der linkrheinischen Deutschen nach der französischen invasion? 
3) Unterschied von epos und idylle. 4) Welche fugenden empfiehlt 
Borats seinen Zeitgenossen in den sechs ersten oden des dritten 
buches? 5) Karakteristik Agamemnons nach der Iliade. fi) "Wird 
in Lessings «Nathan» die christliche religion wirklich herab
gesetzt ?

En unter I: r) Wie zeichnet Tacitus den deutschen volks- 
karakter? 2) Warum bildet das gegenseitige verhältniss von 
wolf und fuchs den mittelpunkt der thiersage? 3) Wie unter
scheidet sich der zweite theil des Reineke Vos vom ersten in 
handlang und ton ? 4) Ist es aus Günthers karakter begreiflich, 
dass er dein Attila den zins kündigt? 8) Worauf beruht der 
beliebte vergleich zwischen der Gudrun und der Odyssee? 6) 

3
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Welches ist das innere band zwischen dem zweiten und dritten 
theile der Gudrun?

En ober II: ’) Nicht in die ferne zeit verliere dich, den augen- 
blick ergreife, der ist dein! 2) Das familienleben der Phæaken. 3) 
Siegfrieds 'ende. 4) Das hofleben im mittelalter nach den Nibel
ungen. ’) Reineke Fuchs nach Goethe. 6) Die vasallentreue 
nach den Nibelungen.

En unter II: Q Weislingen in der gefangenschaft bei 
Götz. 2) Die letzte scene des zweiten akts von Goethes Götz 
und ihre bedeutung für das stück. 3) Das herrscherhaus von 
Messina; seine geschicke bis zur aussöhnung der brüder. 4) Don 
Cesars letzte lebensstunden, vom brudermorde bis zum tode. 5) 
Die erste, siebente und achte scene in Wallensteins lager. 6) 
Darstellung der Verhältnisse, unter denen Wallenstein sich zum 
bündniss mit den Schweden entschliesst.

■leg har desværre ingen samling af opgaver for begge 
tertiaklasserne; som exempler paa latinske opgaver skal jeg 
anfore folgende, der ligesom de ovenstaaende er tagne af de for 
hver klasse i samme aar givne:

En ober I: *) Quæ fuerit provinciarum Romanarum condicio 
extremis liberæ rei publicæ temporibus. -) Cato censorius cur 
Græcas artes a civibus disci noluerit. 3) Ulixem num Homerus 
eundem iinxit in Odyssea quem in lliade. 4) Quibus potissimum 
temporibus in omnibus civitatibus eloquentia ali videatur. n) 
Quo quisque vel scriptore vel poeta legendo maxime hoc anno 
delectatus sit, exponat. G) Quæ condicio et disciplina militum 
Romanorum primis principatus temporibus fuerit adhibito primo 
libro Taciti ab. exe. d. Äug. docentur.

En unter I: Q De rebus in Oriente auspiciis Tiberii et 
Claudii Augustorum gestis. 2) De lande imperatoria C. Verris 
Siciliæ proprætoris. 3) Quomodo factum sit, ut Cicero in 
pristinam restitueretur dignitatem, oratione Sestiana probetur. 
’) Quod in Taciti dialogo Maternus dicit, eloquentiam esse 
alumnam libertatis vel potius licentiæ, exemplis et Atheniensium 
et Romanorum civitatis probetur. Q Plura in Augusto landanda 
an vituperanda sint, quæritur.

En ober II: ’) Sapientis est nullum pro republica periculum 
vitare. 2) Qua ratione Cicero accnsationis in C. Verrem librum 
quartum disposuerit. 3) Argumentum orationis a Cicerone pro 



lege Manilia habitæ. 4) Quibus virtutibus magnus extiterit P. 
Cornelius Scipio Africanus minor. 5) In amicis eligendis quid 
maxime spectandum sit Cicerone duce demonstretur.

Læreren indskrænker sig ikke til blot at give opgaven og 
derefter overlade alt det folgende arbeide til eleverne alene. 
Han nævner opgaven og opfordrer dem til at tænke paa 
den til næste time. I denne henvender han sig til hele klassen 
med sporgsmaal om, hvilke momenter enhver har fundet til be
svarelsen; de svar, som kommer, bliver i aldeles tilfældig orden 
opskrevet i sammentrængt form enten paa vægtavlen eller, hvis 
der er udsigt til, at denne «besprechung» ikke kan blive færdig 
i en time, af hver elev paa et lost papir. I regelen bliver det 
ikke nødvendigt, at læreren selv fremfører noget moment og ialfald 
gaar han neppe videre end til at gjere opmerksom paa, at et mel
lemled el. lign, mangler. De saakdes opskrevne momenter ordnes 
derpaa til en rigtig disposition, men ikke saameget af læreren 
som af eleverne; de opfordres til at fremkomme med forslag 
herom, indvendinger mod disse, saa der under lærerens ledelse 
udvikler sig en formelig diskussion, som det ofte var meget morsomt 
at hore paa. Den disposition, som fremkommer som resultat 
heraf, er altsaa ikke en af læreren given eller paatvungen, men 
af eleverne selv fremfunden, derfor bliver den heller ikke noget 
hemmende baand for dem under den videre udvikling og bear- 
delse, som de efter dette skal foretage hjemme paa egen haand. 
Naar der, hvad forresten forholdsvis sjelden sker, skal skrives en 
extemporalstil paa skolen, falder alt dette i regelen bort; 
men de er meget vel præparerede til af og til at lades ganske 
uden hjelp ved den methodiske fremgangsmaade, som ellers an
vendes. Forresten er de ikke tvungne til at folge den paa sko
len fremkomne disposition; kan en finde en anden, som tiltaler ham 
bedre, og retfærdiggjore sin selvstændige fremgangsmaade ved 
sin behandling af opgaven, sees det meget gjerne. Jeg har ikke 
tilstrækkeligt kjendskab til vore artianers arbeider til at kunne 
anstille en sammenligning mellem det almindelige hos os og de 
stile, jeg saa paa tyske skoler; jeg kan kun sige, at de, 
jeg der læste, forekom mig meget tilfredsstillende. Jeg saa 
igjennem flere arbeider til afgangsproven, hvor enhvers behand
ling altsaa var fuldkommen selvstændig, og det var paafaldende 
ved dem alle, hvor sikkert dispositionen idethele var grebet og 
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gjeunemfei-t, ligesom det tidligere fællesskab i øvelserne viste 
sig ved lig-lieden i behandlingsmaaden.

Lærerens korrektur rettede sig væsentlig paa det rent 
sproglige. Alle feil blev naturligvis anmerkede, og altfor 
klossede udtryk forbedrede: men forresten betonede de læ
rere, med hvem jeg talte herom, meget sterkt, at de frem 
for alt var bange for at gjore eleven modlos ved for streng- 
kritik af formen. Med modenheden idethele kom af sig 
selv den bedre form, mente de; derfor blev aldrig nogen stil 
behandlet paa en saadan maade, at det kunde nærme sig en 
fuldstændig- omarbeidelse af elevernes arbeide. («Richtet man nicht 
durch eine solche (durchgehende) Verbesserung mit jedem ver- 
worfenen säte etwas von der individualitet des Schülers zu 
grunde?«). En nærmere indgaaen paa indholdet finder ialmin- 
deliglied ikke sted efter udarbeidelsen. Læreren kan kortelig 
fremstille de synspunkter, hvorfra opgaven er behandlet, den for
skjellige vegt, som kan være tillagt de forskjellige led: men da 
hans bestræbelse skal være rettet paa, at eleverne har stoffet 
saa fuldstændig inde, som de overhovedet kan tilegne sig det, 
fol- de begynder paa nedskrivningen, og selve bearbeidelsen ei
det, som tilsigtes, kan han ikke ville benytte stilen som anled
ning- til egentlig at udvikle deres kundskaber i noget særligt 
emne. For alle skriftlige arbeider gives der karakter, som al
mindelig udtrykkes ved et adjektiv («vorzüglich,« «gut,« osv.), 
sjelden ved Ziffer. For de tyske arbeider gives der undertiden 
mere eller mindre specielle karakterer for orthografi, fremstilling, 
udtryksmaade og disposition. Med hensyn til den maade, hvor- 
paa man ofte betragter disse arbeider, tror jeg, det var ganske 
karakteristisk, hvad en gymnasiedirektör i Berlin engang sva
rede mig. Jeg fremstillede mig for ham og bad ham om tilla
delse til at overvære undervisningen; han indrommede mig bered
villig dette, naar. og hvor jeg maatte ønske, kun ikke ved gjennem- 
gaaelse af de skriftlige arbeider i modersmaalet i de høiere klasser. 
Eleverne, mente han, lagde i disse sit indre aabent; at give andre 
adgang til gjennemgaaelsen end dem, for hvilke det var skrevet, 
forekom ham at være en indiskretion, der kunde være ligefrem 
saarende for eleverne. Andetsteds tik jeg vel ikke det samme 
svar; men den hensynsfuldhed ligeoverfor eleverne, der gaar 
gjennem ovennævnte ytringer, var overalt fremtrædende.
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Af lignende art, som de skriftlige arbeider i modersmaalet, 
er de frie foredrag, som gjerne enhver skole sysler noget med; 
men forresten fik jeg det indtryk, at denne side af undervisnin
gen ikke er mere udviklet i Tyskland, end det, saavidt jeg ved, 
er almindelig tilfældet hos os. Dels regelmæssig, dels med ube
stemte mellemrum skal eleverne foredrage, hvad de om et selv
valgt emne har udarbeidet. lalmindelighed bliver det neppe dre
vet videre end til en saavidt mulig nøjagtig udenadlæren, saa 
friheden egentlig ikke kan blive at betone; men man' var, saa
vidt jeg forstod det, temmelig enig om, at man netop i den hen
seende som for disse, øvelser idethele maatte bestræbe sig for en 
fuldkomnere udvikling.

Det havde egentlig været min hensigt at gjennemgaa flere, 
af skolens fag paa samme maade som de omtalte; men tiden 
strækker ikke til for mig, og da det maaske af det, som er 
sagt, kan fremgaa, hvorledes undervisningen idethele, iafald efter 
min opfatning, almindelig tages, skal jeg heller berøre nogle 
andre forhold ved skolen.

Det tor være bekjendt, at antallet af de elever, som sæt
tes sammen i en klasse, ofte er betydelig større i de tyske 
skoler end hos os. Det største antal elever i samme klasse, 
som jeg har seet, er mellem 60 og 70; men jeg har hort om 
mange skoler, hvor dette tal blev betydelig overskredet. Ved 
et gymnasium i Breslau havde saaledes (efter L. Wiese: Das 
höhere schulwesen in Preussen, II) en klasse endog over 100 
elever og de øvrige klasser paa de to overste nær mellem 70 
og 90; der nævnes endog exempler paa, at en unter II har 
havt over 80, en unter I over 70. Saadanne tal horer dog til 
sjeldne undtagelser; som exempel, paa et normalt forhold i en 
større by skal jeg anføre antallet af elever i forrige aar i hver 
klasse ved Friedrichsgymnasium i Berlin: ober 1 16, unter 
I 20, ober II 28, unter II 22, ober III 29, unter III 40, 
IV 44, V 48, VI 44; til alle klasser undtagen de to øverste 
var der parallelklasser, saa det hele discipelantal udgjorde 707. 
Der er ikke noget bestemt lovbud om et maximumstal, som ikke 
tor overskrides; men det er blevet vedtægt, at hvor forholdene til
lader deling, sættes som maximum i de to nederste klasser 50, 
i de to mellemste 40 og i de øverste 30. Da der ikke lægges 
saa udpræget vegt paa, at hver enkelt elevs tilegnelse ret hyp



— 38 —

pig kontrolleres ved lærerens mundtlige examination, kan det 
store antal, forsaavidt disciplinen kan . opretholdes, egentlig’ blot 
vække betænkeligheder for de skriftlige arbeiders vedkommende. 
Det er ikke saa sjelden, at disses antal maa betydelig indskræn
kes, fordi læreren ikke kan overkomme at rette slige masser 
i lobet af en uge eller to, skjont der naturligvis ogsaa, saavidt det 
er muligt, tages hensyn til dem ved timefordelingen for lærerne.

Jeg har nævnt, at der for de skriftlige arbeider gives en
kelte karakterer; efter den mundtlige examination derimod gives 
der kun saare sjelden daglige karakterer, ialfald ikke saadanne, 
som kommer til elevernes kundskab. Dog bliver ikke hjemmet 
uden al oplysning om, hvorledes det gaar eleven i skolen. Hver 
gut har sin »zeugnissbuch», i hvilken der i de nedre klasser 
hvert kvartal, i de hoiere hvert semester gives et vidnesbyrd 
om hans fremgang i hvert fag. ligesom om hans forhold idethele. 
For at vinde støttepunkter for den dom, som saaledes skal af
siges, kan vel læreren for sin egen skyld af og til give karak
ter efter den mundtlige examination; men jeg tror ikke, der i 
saa henseende er nogen fast vedtægt.

Ligesom det skal være tilfældet ved de engelske sko
ler, tager ogsaa ofte dé tyske elevernes kappelyst, i under
visningens tjeneste. og jeg har fra mange klasser det ind
tryk, at læreren i en hoist betænkelig grad lagde an paa at 
udvikle ærgjerrigheden. Eleverne tager plads i klassen efter 
sin dygtighed, undertiden sidder de flinkeste nærmest kathedret, 
undertiden omvendt. Ved skoleaarets begyndelse bestemmes plad
sen efter karakteren for et eller flere skriftlige arbeider; men i 
lobet af aaret kan der indtræde mangfoldige forandringer af den 
ordning. Under examinationen retter læreren et sporgsmaal f. ex. 
til no. 2: denne kan ikke besvare det, hvad derimod no. 3 
kan, — strax skal de bytte plads. .Læreren lader {almindelig
hed sporgsmaalet gaa nummer efter nummer nedover; kan en 
hel række ikke besvare det, rykker den lykkelige, som tilfæl
digvis kan det, op ovenfor den overste af den. Den saaledes 
erobrede plads beholdes, saalænge man kan hevde sig paa den; 
men forsaavidt tiden tillader det, er der intet til hinder for, at. 
den kan tabes baade to og tre gange i en time. Yderligere 
skjerpes denne fremgangsmaade ved uafladelig at rette sporgs
maal til densamme; standser han ved et, lyder det: »folgender!« 
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kau denne eller nog'en nedenfor give det rigtige svar, byttes plads, 
og saaledes fortsættes, til der ingen »folgender» er mere, eller 
timens slutning befrier den ulykkelige. Paa denne maade kan 
meget vel en dux i lobet af en halv times tid passere bænk 
for bænk nedover til faxens plads. Da en elevs kundskaber i 
det ene fag forholdsvis kan være meget forskjellig fra hans 
kundskaber i et andet fag, kan eleverne ved slutningen af en 
historietime f. ex. sidde i en ganske anden orden end efter en 
latintime. Efter modtagelsen af de skriftlige arbeider er der 
ialmindelighed stor omflytten. Denne fremgangsmaade kaldes 
»certiren» eller »stechen». En anden beslægtet er den saakaldte 
»angreifen». Læreren giver ved dette ord signalet, strax reiser 
en eller anden elev sig og retter et sporgsmaal, som dog maa 
angaa timens thema, til en af dem, som sidder ovenfor ham; 
kan den spurgte ikke strax svare, har sporgeren erobret hans 
plads, som ikke uden en vis skadefro triumf indtages. Den ene 
efter den anden faar tilladelse til at spørge, saalænge læreren 
finder det at være en passende anvendelse af tiden.

Jeg kunde ikke paa nogen maade forsone mig med hele dette væ
sen, sk font de fleste lærere havde meget tilovers for det. Selv om jeg 
ser bort fra den uheldige virkning i moralsk henseende, som for
resten af de fleste benegtedes, kunde jeg ikke faa andet indtryk 
end, at den uro, som dette voldte i klassen, var forstyrrende 
for undervisningen eller examinationen. Jeg skal indrømme, at 
det idethele gik roligere, end jeg paa forhaand havde tænkt mig 
muligt; men det kan naturligvis aldrig gaa af uden stoi, naar 
eleverne i en fart skal pakke sine sager sammen, forlade sin 
plads og indtage en ny; penaler klirrer, pultelaag klaprer; i 

■ trange klasser maa eleverne ofte stige over pultene med armene 
fulde af boger, som tildels tabes paa veien; det forekom mig 
ofte ligefrem uhvggeligt. Jeg skal ogsaa indromme, at de tyske læ- 
rere i en henseende opnaaede, hvad de tilsigtede, nemlig at holde 
elevernes opmærksomhed vedlige under examinationen; disse kunde 
sidde formelig febrilsk spændte for at være færdig til at mod
tage et angreb; men man kan som bekjendt ogsaa kjobe guld 
for dyrt. Forresten skal denne fremgangsmaade ikke anvendes 
i samme udstrækning som tidligere; men jeg saa dog ingen 
skole, hvor den var ukjendt, omend nogle lærere ikke eller kun 
sjelden brugte den.
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Ved en offentlig skoleexamen forstaaes i Tyskland noget 
ganske andet end hos os. Jeg overvår i Hamburg, —■ og den tages 
paa samme maade i Preussen, — den »öffentliche prüfung und schlnss- 
teier». Skolen havde over halvfjerdehundrede elever; men proven 
for alle klasser tilsammen tilendebragtes paa 4'/, time. Pen 
foregik paa den maade, at af skolens 13 klasser havde ni. til
fældig valgte, hver sin halve time, i hvilken læreren af et forud 
opgivet storre afsnit (f. ex. en bog af Livius) tog et parti og 
gjennemgik det examinatorisk med eleverne, men uden tanke om 
at foretage nogen nærmere prove af hver enkelt; tildels rettede 
han sine sporgsmaal til den hele klasse, nogle svarede forhold
vis hyppig, medens andre derimod ikke ytrede det mindste. 
Man kunde maaske faa en forestilling om, hvorledes læreren til 
dagligt brug optraadte, forsaavidt det var ham og eleverne mu
ligt at bevare sit vanlige væsen i festsalen og ligeoverfor et 
stort publikum, og man kunde paa en maade ogsaa faa et al
mindeligt indtryk af, til hvilket standpunkt ialfald de bedre i klas
sen i et enkelt fag have bragt det. Men noget nærmere kjend- 
skab til hver enkelt elevs kundskaber i det fag, som for hans 
klasse tilfældig blev valgt, eller endog til hans modenhed idet
hele, var der ikke mindste mulighed til at faa. Jeg fik det 
indtryk, at den hele »priifung» igrunden mere gjaldt læreren 
end eleverne; men forresten forekom den mig idethele temmelig 
meningsløs, en opfatning, hvori de tyske lærere var fuldkommen 
enige; det var nu, mente de, en form, der fuldstændig havde 
tabt sit indhold, og som derfor forhaabentlig snart afskaffedes.

En opflyttelsesexamen, ved hvilken alle skal proves mundtlig 
eller skriftlig, har man ikke; hvis klasseforstanderen ikke i 
lobet af semestret eller, aaret har kunnet opgjøre nogen bestemt 
mening om, hvormange af eleverne bor opflyttes, kan han kort 
for afslutningen give nogle skriftlige extemporalarbeider i hoved
fagene ; forsaavidt der endnu for nogles vedkommende kan være 
tvivl, underkastes disse en examination i -flere eller færre fag ; 
men det hele foregaar i nærmeste sammenhæng nied den almin
delige undervisning og er ikke offentlig i anden forstand end denne.

Skolefesten, »actus» danner skoleaarets afslutning, men 
har ikke ganske samme karakter som det tilsvarende hos os. 
Man soger at samle saa stort publikum som mulig af elevernes 
forældre og paarorende: der afsynges flere sange, væsentlig for- 
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skjellige slags koraler, der ikke saa sjelden kan være baade 
komponerede og forfattede af elever; mellem liver sang 
taler og foredrag i bunden og ubunden stil i forskjel
lige tungemaal og over de mest forskjellige themata. Direktor 
kan paa Tysk eller Latin give en ganske kort oversigt over 
skolens arbeide, rette en allocation til forældrene eller eleverne 
om et eller andet, tager ialmindeliglied ogsaa afsked med abi- 
turienterne, derimod «wird die Versetzung der einzelnen klassen 
den folgenden tag nur in dem kreise der schule veranstaltet. ’

Programmet for en saadan fest lyder ialmindeliglied efter 
omtrent, folgende schema: «Schlussfeier, den —, vormittags 
9 uhr; 1) Eröffnungsgesang, kompon. von dem musikdirector 
dr. TL 2) Deutsches gedicht des abiturus. A. 3) Französische 
rede des abiturus B. 4) Lateinische rede des abiturus C. 5) 
Deutsche rede des primaners D. 6) Valedictionsgesang, kompon. 
von dem primaner E. 7) Im namen der zurückbleibenden Schü
ler wird den abgehenden der sekundaner F. in einem deutschen 
gedichte ein herzliches lebewohl sagen. 8) Gesang. 9) Ent
lassung der abitnri durch den director. 10) Schlussgesang.» 
Paa de lovbestemte feriedage, keiserens fodselsdag, reformations- 
dagen osv. holdes der skolefest, der dels har omtrent samme 
karakter som aarsfesten, dels feires i det frie. I skoleprogram
merne meddeles som oftest beretning om, hvorledes skolefesten 
feires; i et program fra et gymnasium i Berlin hedder det f. ex.: 
«Ein besonders froher und schöner tag für unsere jugend war 
auch in diesem jahre der der erinnerung an die entscheidigungs- 
schlacht bei Sedan gewidmete 2 september. Ein festlicher aus- 
zug nach der Havelinsel, dem Picheiswerder, ein gemeinschaft
liches festmahl, gesang patriotischer lieder, turnspiele und wetL 
kämpfe vereinigten die sämmtlichen lehrer und schiller und viele 
angehörige der letzteren zu einer vom schönsten wetten begün
stigten feier.»

. De disciplinære forhold er omtrent som i vore skoler. Der 
var et og andet, som jeg syntes mindre om; men jeg skal ikke 
udtale mig nærmere om det, fordi det netop i denne henseende 
ganske vist er vanskeligst for en fremmed at kunne opfatte alt 
i sammenhæng og fælde en begrundet dom. Læreren har stedse 
i minde den pædagogiske hovedsætning: «die lange weile ist der 
tod aller Schulmeisterei;» derfor gik det ialmindeliglied kvikt, 
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undertiden maaske af flere grunde altfor kvikt. De irettesæt
telser, som blev givne, antog saa let karakteren af en appel til 
gutternes æresfølelse; det hed ikke saa ofte: «det maa du ikke 
gjore, fordi det er galt!» som: «det passer sig ikke for den, 
som er son af dannede forældre, eller som selv vil blive et dannet 
menneske.» Det er i overensstemmelse med denne opfatning at 
eleverne fra III af ifølge lovbud skal tiltales med «Sie».

Korporlig strafe, som rammer umiddelbart efter forseelsen, er 
egentlig forbudt; der kræves, for den kan tildeles, bestyrerens 
eller endog hele lærerkollegiets afgjorelse; jeg saa dog af og til 
exempler paa, at læreren ikke oppebiede denne. ■ Ved alle of
fentlige skoler er der et «carcer.» Jeg havde engang anledning 
til at titte ind i et saadant, medens en synder sad der. Rum
met var tre a fire alen i kvadrat; et lidet vindu var anbragt 
hoit oppe paa væggen; møblementet bestod i et tarveligt bord, 
en trebenet krak og en træbrix. Den indespærrede, som skulde 
sidde her sex timer, sad og læste i en græsk autor; hans for
seelse bestod i, at han uden at være ledsaget af nogen foresat 
havde været inde paa en ølkneipe. Denne slags straf anvendes 
naturlig blot paa de høiere klassers elever og enten for opsæt
sighed mod lærere eller for forseelse udenfor skoletiden. Saa 
almindeligt som besøg af kneiper er i Tyskland ikke blot for 
enslige personer, men ogsaa for hele familier, som, naar de ikke 
kan komme sammen andetsteds, sætter hverandre stevne i en 
saadan en eller to gange om ugen, overholdes det dog paa det 
strengeste, ialfald i Nordtyskland, at skoleelever ikke tor kom
me der uden i folge med foresatte. Paa samme maade kon
trollerer skolen ogsaa al anden offentlig optræden og idet 
hele opførselen udenfor hjemmet; enkelte steder paakalder sko
len endog politiets hjelp til disse buds overholdelse.

Por nogle aar siden blev det mode i Tyskland, som det er 
forsogt bande hos os og i Danmark, at skolesamfund sluttede 
sig sammen og dannede «intergymnasiale vereine», hvis maal 
det skulde være at bringe sine medlemmer til «sich auf der hohe 
der tagesliteratnr zu erhalten» eller endog «an den filosofischen 
fragen der zeit sich zu betheiligen»; som middel til dette oie- 
meds opnaaelse skulde der naturligvis udgives noget i trykken, 
dels tidsskrifter med speciel videnskabelig.opgave som «der bo
tanische Humboldt», dels samlinger af alslags poetiske og pro- 



— 43 —

saiske «jugendbliithen»; andre stilede hoiere og fremstillede sig 
som «literarische blätter zur Belebung nationaler Bestrebungen» o. 
lign. Skolernes bestyrere opmuntrede i begyndelsen denne retning 
eller sogte ialfald ikke at lægge den nogen hindring iveien; men 
snart greb skrivelysten saa vidt om sig og artede sig idethele 
paa en saadan maade, at ministeriet ifjor vinter udstedte et be
stemt forbud mod enhver offentliggjørelse af noget fra elevernes 
haand uden lærernes censur.

.Teg kan ikke slutte disse bemerkninger uden at udtale min 
taknemmelige anerkjendelse af den forekommende venlighed, med 
hvilken jeg altid blev mødt paa de tyske skoler.. Den tyske 
lærerstand er hævet over min ros med hensyn til videnskabelig 
dygtighed og pædagogisk indsigt. Men ikke mindre frem
trædende er den elskværdige villighed, hvormed de optager en 
fremmed og soger paa enhver maade at tjene ham, og jeg tør 
trøstig forsikre, at enhver norsk skolemand, som faar anledning 
til at stifte personligt bekjendtskab med vore tyske kolleger un
der deres daglige arbeide, vil bringe mange i enhver henseende, 
behagelige erindringer med tilbage.

Rettelser:

Pag. 4 lin. 15 f. o. staar told-, læs: „bau-“
— 6 — 12 - - er udfaldt efter langsefter: saaledes, at den

nedre halvdel af illaden i hele sin længde 
kunde slaaes op;

— 9 — 14 --n. staar: Jeg vil sige, læs: Jeg vil ikke sige
— 29 — 3-0. — lærebøger — læsebøger



SkoleefteiTetniiiger.

I. Undervisningsplan
for

Latingymnasiet og Realgymnasiet.

Fra det nye Skoleaar, der begynder med August Maaned 
dette Aar, vil et Latingymnasium og et Realgymnasium træde 
i Virksomhed her ved Skolen i Overensstemmelse med det højere 
Skolevæsens Ordning véd Lov af 17de Juni 1869.

Som Skolens overste Afdeling vil de to Gymnasier danne 
en Fortsættelse af Middelskolens to .Linjer, Latinlinjen og Engelsk
linjen, hvis Kursus afsluttes med en offentlig Afgangsexamen, 
som Skolen ved Kgl. Resolution af 6te Marts 1875 er berettiget 
til at afholde med samme Virkning som for offentlige Skoler 
bestemt.

Hvert af Gymnasierne vil bestaa af tre opadstigende et- 
aarige Klasser, af hvilke 1ste Klasse vil blive oprettet i August, 
Maaned d. A., 2den i August 1876 og 3dje i August 1877 
saaledes at Anmeldelse til den nye Examen artium paa begge 
Linjer forste Gang vil kunne ske i 1878.

Latingymnasiets
Undervisning vil i Overensstemmelse med den nye Skolelov om
fatte folgende Fag: Religion, Modersmaal med Oldnorsk, Latin, 
Græsk, Historie, Mathematik, Fransk og Engelsk (fra 2det 
Skoleaar). De to sidste Fag er gjensidig valgfrie, saaledes at 
hver Discipel maa undervises mindst i det ene, hvilket han selv 
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vælger. Gjeunem alle Klasser gives Undervisning i. Sang, 
Gymnastik og militære Øvelser.

Det ved Lovgivningen bestemte Maal for Undervisningen 
vil.sees af folgende Undervisningsplan, der slutter sig nær til, 
hvad der for offentlige Latingymnasier er bestemt:

1. Religion. 1ste Klasse (1 Time ugentlig): Kirkehistorie. 
— Læsning i Bibelen.
2 den og 3d je Klasse (tilsammen 3 Timer ugentlig): 
Kirkehistorie. Et Evangelium i Grundsproget. Repetition. 
— Ved Undervisningen i Kirkehistorie tages særlig Hensyn 
til Lærens Udvikling.

2. Modersmaai (med Oldnorsk). 1ste Klasse (3 Timer 
ugentlig): Et Udvalg af norske og danske Forfattere. De 
vigtigste Stil- og Digtarter. Frie Foredrag. Udarbejdelser 
(i Regelen) efter gjennemgaaet Disposition.
2 den og 3 cl je Klasse (tilsammen 8 Timer ugentlig): Et 
Udvalg af norske og danske Forfattere; nu og da Læsning 
af Svensk. En kortfattet Lærebog i Litteraturhistorie. Ud
arbejdelser og frie Foredrag. Oldnorsk: Sagalæsning. 
Formlæren. Repetition.

3. Latin. 1ste Klasse (11 Timer ugentlig): Af Ciceros 
Taler 80 Kapitler. Sallusts jugurtha. 500 Vers af Ovids 
Forvandlinger. Terents s Andria.
2den og 3dje Klasse (tilsammen 20 Timer ugentlig): 
Ciceros Cato major og Lælius. 2 Boger af Livius. 1. Bog 
af Tacitus. Af Virgils Æneide 2 Beger. Et Udvalg af 
Horats s Oder omtrent 900 Vers, samt omtrent 500 Vers 
af hans Breve eller Satirer.

Under det hele Kursus: Grammatik, skriftlige Arbejder 
og kursorisk Læsning (Cæsar eller Justin, Ciceros Taler 
og Breve, Livius, et Udvalg af sildigere Forfattere). Anti
kviteter og Litteraturhistorie (i de 2 everste Klasser efter 
en kortfattet Lærebog). I det sidste Halvaar Repetition.

4. Græsk. 1ste Klasse (7 Timer ugentlig): En Læsebog. 
Den regelmæssige Formlære.
2 den og 3d je Klasse (tilsammen 14 Timer ugentlig): 
1 Bog af Xenofons Anabasis. 1 Bog af Herodot eller af 
de længere Boger omtrent 130 Kapitler. Platons Apologia 
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Socratis. 1 af de sterre af Demosthenes’s filippiske Taler 
eller 2 af de mindre. 6 Beger af Homers Iliade eller 
Odysse. — Det vigtigste af Orddanuelseslæren. Syntax 
mider Forfatterlæsningen og dens vigtigste Partier i Sammen
hæng. Antikviteter og Litteraturhistorie (de vigtigste 
.Partier i kort sammenhængende Oversigt). I sidste Halv- 
aar: I Forbindelse med Undervisningen i de klassiske Sprog
et Omrids af den græske og romerske Mythologi.

■5. Historie. 1ste Klasse (3 Timer ugentlig): Den ældre 
Historie.
2den o g 3 dj e Klasse, (tilsammen 5 Timer ugentlig): 
Nordens Historie. Et Kulturfolks Historie. Repetition.

6. Mathematik. 1ste Klasse (3 Timer ugentlig): Den 
elementære Arithmetik og Algebra.

Den plane Trigonometri. Geometriske Øvelser, hvorunder 
Beregning af de vigtigste stereometriske Legemers Overflade 
og Kubikindhold.
2den og 3dje Klasse (tilsammen 5 Timer ugentlig): 
Fortsættelse. Repetition.

7. Fransk. 1ste, 2den og 3dje Klasse (tilsammen 7 Ti
mer ugentlig): En Læsebog eller passende Forfattere. 
Kursorisk Læsning. Grammatik. Repetition.

8. Engelsk. 2den og 3dje Klasse (tilsammen 4 Timer 
ugentlig): Som Fransk.

Realgymnasiets

Undervisning omfatter folgende Fag: Religion, Modersmaal med 
Oldnorsk, Engelsk, Fransk, Tydsk, Historie, Geografi, Natur
videnskaber, Mathematik og Tegning. Tydsk bortfalder ved 
Udløbet af’ 2det Skoleaar. Desuden meddeles Undervisning i 
Sang, Gymnastik og militære Øvelser.

Undervisningen vil blive meddelt efter folgende Læseplan, 
der i alt væsentligt folger, hvad der for offentlige Realgymnasier 
er bestemt:

1. Religion. 1ste, 2den og 3dje Klasse (tilsammen 3 
Timer ugentlig): Kirkehistorie, Læsning i Bibelen. Re
petition.

2. Modersmaal (med Oldnorsk). Som i Latin gymnasiet.
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3. Engelsk. 1ste, 2den og 3dje Klasse (tilsammen 9 
Timer ugentlig): En større Læsebog eller Stykker af For
fattere. Sammenhængende Forfatterlæsning, tildels kursorisk. 
En Oversigt over Sprogets og Litteraturens Historie. Gram
matik. Stile. Fri Gjengivelse paa Engelsk af gjennem- 
gaaede eller forelæste Stykker (skriftlig og mundtlig). Re
petition.

4. Fransk. 1ste, 2den og 3dje Klasse (tilsammen 9 Timer 
ugentlig): En Læsebog eller passende Forfattere. Kursorisk 
Læsning. Grammatik. Mundtlige og skriftlige Øvelser i 
at oversætte til Fransk. Repetition.

5. Tydsk. 1ste og 2den Klasse (tilsammen 2 Timer 
ugentlig): Kursorisk Læsning.

6. Historie. Som i Latingymnasiet.
7. Geografi. 1ste Klasse (2 Timer ugentlig): Solsystemet. 

Mathematisk Geografi.
2den og 3dje Klasse (tilsammen 4 Timer ugentlig): 
Fysisk Geografi. • Oversigt over Nordens og de vigtigste 
Landes politiske og statistiske Forhold. Repetition.

2. Naturvidenskaber. 1ste, 2den og 3dje Klasse (til
sammen 15 Timer ugentlig): Fysik og Kemi. Naturhistorie. 
Repetition.

9. Mathematik. 1ste Klasse (6 Timer ugentlig'): Arith
metik og Algebra. Plan Trigonometri. En storre Lærebog 
i Geometrien.
2den og 3dje Klasse (tilsammen 12 Timer ugentlig): 

» Arithmetik og Algebra. Den arithmetiske og geometriske 
Række. Konvergerende Rækker. Stereometri. Analytisk 
Geometri. Repetition.

10. Tegning. 1ste Klasse (2 Timer ugentlig): Frihaands- 
tegning.
2den og 3dje Klasse (tilsammen 4 Timer ugentlig): 
Tegning efter Modeller. Descriptiv Geometri.

De, der har bestaaet Realartium og i Medfor heraf er 
immatrikulerede som akademiske Borgere ved Eniversitetet, vil 
lige saavel som de, der har bestaaet den klassiske Artium, 
have Adgang til samtlige Embedsexamina; dog maa de, for at 
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kunne underkaste sig medicinsk Examen forst have bestaaet en 
Tillægsprøve i Latin af samme Omfang' som for Middelskolens 
Latinlinje betemt, og for at kunne underkaste sig theologisk 
.Examen en Prove i Latin og Græsk af samme Omfang som ved 
klassisk Artium.

Endvidere bør oplyses, at den under 26de August 1872 
approberede Undervisningsplan for Krigsskolen bestemmer be
staaet Realartium som en nødvendig' Betingelse for Optagelse i 
Krigsskolens overste Afdeling- og deraf folgende Adgang til An
sættelse som fast lonnet Officer for Infanteriet og Kavalleriet ’). 
Nogen endelig Bestemmelse om, naar denne Plan skal-træde i 
Kraft, er imidlertid endnu ikke fattet, hvorfor Forberedelsen til 
Krigsskolen indtil videre vil kunne foregaa gjennem 1ste Klasse 
af Realgymnasiet med særskilt Undervisning i de Fag, hvori 
det findes nødvendigt.

Realgymnasiet vil foruden at danne den naturlige Forskole 
for vordende Mineraloger og Lærere i Realfag antagelig ogsaa 
kunne være en hensigtsmæssig Forberedelse for dem, der senere 
agter at soge Uddannelse ved polytekniske Instituter og tekniske 
Specialskoler samt Ingeniørskoler, der forudsætter et bredt Grund
lag i Mathematik og Naturvidenskab, paa hvilke Fag Hoved- 
vegten i Realgymnasiet væsentlig bliver lagt. Som man ovenfor 
vil have seet, optager nemlig Undervisningen i Mathematik og 
Naturkundskab over en Tredjedel af det samtlige Timeantal.

Til Optagelse i Gymnasiernes 1ste Klasse kræves enten be
staaet Middelskoleexamen eller et dertil svarende Formad af 
Kundskaber, som godtgjøres ved en Optagelsesprøve eller paa 
anden Maade. Skolepengene er 5 Spd. maanedlig.

’) For Optagelse paa Krigsskolen fordres i ethvert Tilfælde 
Examen artium — enten klassisk eller Realartium.
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II. Om Haandverksskolen.

Haandverksskolen har iaar efter et Aars Afbrydelse atter 
været optaget, efterat et meget stort Lokale er blevet indredet 
paa Loftet over den ene Floi af Bygningen. Hensigten er nu som 
for væsentlig at give Gutter Anledning til en gavnlig Sysselsæt
telse udenfor Bogen, især i de Vintermaaneder, da Friluftsfornøiel- 
serne er mest indskrænkede, d. v. s. Oktober, November- og 
December. Det viser sig imidlertid, at der altid er en Del 
Gutter, som ønsker at fortsætte udover Vinteren, hvorfor der 
ogsaa gives et andet Kursus omfattende .Januar, Februar og 
Marts.

Undervisningen har været meddelt af en Verksmester med 
Skolens Pedel som Assistent og har omfattet Stolebinding, Sned- 
kring, Dreining og Træskjæring af forskjellig Art.

Gutterne har været inddelte i Partier paa 15 å 20; hvert 
Parti har havt 3 Timers ugentlig Undervisning, fordelt paa 2 
Dage. Betalingen for hvert Kursus (3 Maaneder) har været 
2 Spd. pr. Deltager.

III. Om den ved Skolen oprettede Pensionsforening.

I det forløbne Skoleaar er paa Bestyrelsens Indbydelse mel
lem Skolens Lærere oprettet en Pensionsforening. For denne 
er af Skolens Bestyrelse og Lærerpersonale folgende Betsemmel- 
ser vedtagne.

■ § 1.
Enhver ved Gjertsens Skole ansat Lærer, hvis aarlige Gage 

mindst beløber sig til 400 Spd., og som ikke samtidig arbeider 
ved nogen med denne ligestillet Skole, er berettiget til ved Pen
sionsindskud paa nedenfor anførte Betingelser at erholde Tilskud 
af Skolens Kasse.

§ 2.
Indskuddene skal gjøres i Norsk Livrente- og Kapitalfor

sikringsanstalt, efter hvis Statuter nedenstaaende Bestemmelser 
4 
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for Skolens og Lærernes .Indskud og Disposition over den vundne 
Kapital er fastsatte.

§ 3.
Læreren skal selv gjore Indskud. Skolens Indskud begyn

der samtidig med Lærerens; men den ved Skolens Indskud dan
nede Kapital bliver forst Lærerens Eiendom, naar Skolens Ind
skud har været fortsat i 10 Aar, eller for de Læreres Vedkom
mende, som virkede ved Skolen Ved disse Statuters Udstedelse, 
naar Læreren i 10 Aar har oppebaaret den i § 1 nævnte Gage.. 
I ethvert Tilfælde gjælder dog de nedenfor i g 11 anførte Und
tagelser.

§ 4.
Skolen indskyder for en Lærer, som er under 35 Aar, 

naar Indskuddene begynder, lige saa meget som denne selv, dog 
aldrig mere end Halvdelen af det Belob, som ved aarlig at ind
skydes sammen med Henter og Arv bringer den paa Lærerens 
Konto i Anstalten staaende Kapital op til 2000 Spd. i hans 
56de Aar. Ved Beregningen af Indskuddets Størrelse tages 
intet Hensyn til de § 10 nævnte extraordinære Indskud; men 
Skolens Tilskud for Læreren ■ ophorer, saasnart hans Kapital 
har naaet 2000 Spd., uanseet i hvilken Alder han er. ■— Bor 
Lærere, som er 35 Aar eller derover, naar Indskuddene begyn
der, overskrider Skolens Indskud ikke det Beløb, som er nød
vendigt for en Lærer, hvis Indskud begynder, naar han er 
34 Aar.

§ 5.
Skolens Indskud skal gjøres med det i Anstaltens Lov § 9 

omtalte Forbehold om Tilbagebetaling i Tilfælde af Død, medens 
det beror paa Læreren selv, om det samme skal være Tilfældet 
for hans egne Indskud.

§ 6.
Skolen betaler udenfor det egentlige Indskud ogsaa Besty

relsesafgiften saavel for sit eget som for Lærernes Indskud.
§ 7.

Indskuddene skal foregaa maanedlig; Læreren og Bfestyrel' 
sen udbetaler det bestemte Indskud til Forretningsføreren (§ 13), 
som indsætter det samlede Beløb i Anstalten paa en paa Lære
rens Navn udstedt Kontrabog.
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§ 8.
Saalænge Læreren staar ved Skolen, maa han ikke for 

nogen Del hæve Kapital, Renter eller Arv, for den i Anstalten 
paa hans Navn staaende Kapital er voxet til 2000 Spd.

§ 9.
Undlader Læreren en Maaned at gjøre Indskud, indskyder 

heller ikke Skolen noget for ham, uden at dog den bestemte 
Indskndssum paa Grund heraf senere forøges.

§ 10.
Fratræder Læreren Skolen af andre end de i § 11 nævnte 

Grunde, før den ved Skolens Indskud for ham dannede Kapital 
ifølge § 3 er bleven hans Eiendom, skal denne Kapital opsiges, 
og naar Beløbet er udbetalt, ligelig fordeles mellem de Lærere, 
for hvem Skolen ved hans Fratræden gjorde Indskud; ogsaa 
med det ved en saadan Fordeling vundne Belob forholdes paa 
samme Maade.'

§ Il-
Forlader en Lærer Skolen paa Grund af Sygelighed eller 

Død, skal ■—• uden Hensyn til, hvor længe han har staaet ved 
Skolen — den ved Skolens Indskud for ham dannede Kapital 
tilfalde ham eller hans Efterladte; det samme skal være Til
fældet, hvis Skolens Virksomhed ophorer.

§ 12.
I sit 52 Aar kan Læreren selv bestemme, om han ønsker 

den vundne Kapital udbetalt ved sit 55de Aar eller anvendt til 
Livrente.

§ 13.
De Lærere, for hvem der gjores Indskud af Skolens Kasse, 

samt Skolens Bestyrelse danner en Pensionsforening. Hver Host 
skal holdes et almindeligt Møde, i hvilke Sager behandles, som 
vedkommer Foreningen, samt Valg foretages paa en Forretnings
fører, der har at paase disse Statuters Overholdelse.

4*
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Foreningen (»Gjertsens Skoles Pensionsforening») traadte 
i Virksomhed Marts 1875 og var da tiltraadt af 9 Lærere, 
hvis Stilling ved Skolen ifølge Bestemmelsernes § 1 berettigede 
dem til at være Medlemmer af Foreningen. Den ene af disse 
9, hvis Alder (ofr. g 12) hindrer ham i at slutte sig til »Norsk 
Livrente- og Kapitalforsikringsanstalt» efter de vedtagne Be
stemmelser, benytter en anden Anstalt med lignende Formaal for- 
at sikre sig en Kapital udbetalt i en hoiere Alder.

Hvor stort aarligt (eller forholdsvis maanedligt) Indskud 
der maa gjores fra en given Alder for at opnaa en Kapital af 
2000 Spd. til Begyndelsen af det Aar, hvori det 56de Aar 
fyldes, sees exempelvis af nedenstaaende Tabel:

Alder, som fyldes i 
Indtrædelsesaaret.

24
26
28
30
32
34

Aarligt Indskud.

24 Spd. 92 Skiil.
28 — 52 —
32 — 58 —
37 — 64 —
43 — 44 —
50 — 66 —

Maanedligt Indskud 
= af det aarlige.

Anm. Der er ved denne Beregning gaaet ud fra, at alle Ind
skud gjores med Forbehold af Tilbagebetaling i Døds
tilfælde, at Indskuddene afgjores maanedsvis, samt at de 
begynder i Marts Maaned af Indtrædelsesaaret og ender- 
i December af det Aar, hvori det 55 Aar fyldes. Hvis 
Læreren intet Forbehold gjor for sit eget Indskuds Ved
kommende (cfr. g 5) eller der ifølge § 10 gjores extra- 
ordinære Indskud paa hans Konto, vil naturligvis hans 
Kapital saameget tidligere naa en Størrelse af 2000 
Spd. Ifølge g 4 af Bestemmelserne er Halvdelen af de 
ovenfor anførte Beløb Maximum af Skolens Tilskud, ög for 
Lærere, som er 35 Aar eller derover, naar Indskuddene 
begynder, overskrider Skolens Indskud ikke det Belob, 
som er nødvendigt for en Lærer, hvis Indskud begynder, 
naar han er 34 Aar.

Fremdeles er af Bestyrelsen vedtaget følgende Bestemmelser 
om Lærerindernes Pensionering:
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? 1.
Enhver ved Gjertsens Skole ansat Lærerinde er berettiget 

til ved Pensionsindskud paa nedenfor anførte Betingelser at 
erholde Tilskud af Skolens Kasse.

g 2.
Indskuddene skal gjores i Pensionsforeningen for Lærerinder 

med et saa stort Belob maanedlig, at Lærerinden sikres fra det 
50de Aar en Livrente stor 100 Spd.

§ 3.
Begynder Lærerinden sit Indskud før det fyldte 25de Aar, 

skal Skolen maanedlig tilskyde det halve Belob. Er Lærerinden 
ved Indskuddenes Begyndelse over 25 Aar gammel, skal Skolens 
Tilskud udgjore 1 Spd. maanedlig.

IV. Skolens Lærere og Lærerinder
er for Tiden følgende:

Fr. Gjertsen, Bestyrer, cand mag., født 1831. Lærer siden 1861.
M. Gj»r, Bestyrer, cand. mag., f. 1840. Lærer siden 1866.

Hr. IL Ross, cand. theol., f. 1833. Lærer siden 1863.
E. Johansson, cand. phil., f. 1843. Lærer siden 1867.
A. Andersen, cand. mag., f. 1846. 1 T ., „ „ ' ° ’ I Lærere siden 1869.
T. Serensen, stud, theol., f. 1842. I
H. Dahle, Inspektor, cand. min. & |

real., f. 1839. > Lærere siden 1870.
Kr. Lassen, cand. mag., f. 1845. J
O. Thinn, cand theol., f. 1853. Lærer siden 1871.
N. J. Steffens, Premierløjtnant, f. 1843. Lærer siden 1872
A. Brock, cand. mag., f. 1848.
J. Johanssen, cand. mag., Universitets

stipendiat, f. 1841.
A. Eliassen, stud, real., f. 1853.
K. Gl&ersen, cand. theol., f. 1845.

Lærere siden 1873.
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O. Nielsen, cand, phil., Musiklærer, 
f. 1846.

E. Blix, cand, theol., Universitets
stipendiat, f. 1836.

B. Bomhoff, cand, theol., f. 1848.
- J. W. Bruenech, cand, phil., f. 1832.

H. Nielsen, Premierløjtnant, f. 1844.
- J. Schram, cand, mag., f. 1847.

H. Siewers, cand, phil., f. 1821.
A. Steen, cand, real., f. 1849.
L. B. Stenersen, cand, mag., f. 1843.

Lærere siden 1874.

Frøken J. Heyerdahl, f. 1849. Lærerinde siden 1869.
— P. Larsen, f. 1850. — — 1870.
— B. Bomhoff, f. 1850. — — 1871.
— M. Aubert, f. 1853. — — 1872.
1— M. Brandt, f. 1856. — — 1 1874
— J. Aubert, f. 1846. —• — J

Ved Skoleaarets Slutning fratræder Frøken MarieBrandt, 
Lærerinde siden April 1874, for at gaa over i en anden Livs
stilling.

Fra næste Skoleaar er ansatte Frøken Petra Wulfsberg, 
Hr. cand. mag. Mohn og Hr. stud. real. Friis.

V. Discipeltal og Klassedeling.

Det samlede Discipeltal var ved Skoleaarets Begyndelse 
587 og er for Tiden 567, fordelt paa 21 Klasser saaledes:

Ved Skoleaarets Ved Skoleaarets 
Begyndelse. Ende.

4de
3dje
2den

Latinklasse: 28 Disciple. 28 Disciple.
— 27 — 27 —
— 34 — 30 —
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Det gjehnemsnitlige Antal i hver Klasse er altsaa omtrent 27.

Ved Skoleaarets 
Begyndelse.

Ved Skoleaarets 
Ende.

6te Middelklasse 30 Disciplé. 24 Disciple.
5te — a 29 — 23 —
5te — b 26 — 24 —
4de — a 27 — 31 —
4de — b 23 — 21 —
3dje — a 29 — 32 —
3dje — b 29 — 30 —
2den — a 26 — 23 —
2den — b 25 — 25 —
2 den — c 25 — 24 —
1ste — a 33 — 33 —
1ste — b 34 — 29 —
3dje Smaaklasse a 28 — 27 —
3dje —' b 30 — 29 —
2den — a 28 — 28 —
2 den — b 26 — 26 —
1ste — a 27 — 26
1ste — b 23 — 27 —

VI. Om Skolepenge og Fripladse.

1. Skolepengene udgjør: 
for 1ste Smaaklasse..................................... 1 Spd. maanedlig.

- 2den —■ ......................................2 - —
- 3dje — " ......................................3*)- —
- 1ste, 2den og 3dje Middelklasse ... 4 - —
- alle højere Klasser................................ 5 —

For den nederste af 2 Brødre fragaar en Tredjedel. Af 
3 Brødre gaar den nederste frit, de 2 andre betaler helt ud.

*) For de Disciple, som er indkomne paa Skolen før 1ste 
August 1873, er Skolepengene i 3dje Smaaklasse 2 Spd. og 
i 1ste, 2den og 3dje Middelklasse 3 Spd. maanedlig.
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Af fire Brodre gaar den nederste frit, og for den næstnederste 
fragaar en Tredjedel. Yderligere Nedsættelse finder ikke Sted.

2. Skolepengene erlfegges forskudsvis og skal i Regelen 
indbetales den første Læsedag i hver Maaned. Disciplene mod
tager uf Kassereren en Kvitteringsbog, som Forældre eller 
Verger bor lade sig forevise strax efter hver Betaling.

3. Skolepengene beregnes altid for hele Maaneder, nemlig 
fra Begyndelsen af den Maaned, hvori en Discipel kommer ind, 
til Slutningen af den Maaned, hvori han gaar ud. Naar altsaa 
en Discipel indmeldes til et nyt Skoleaars Begyndelse, betaler 
han Skolepenge fra 1ste August.

4. Naar en Discipel skal forlade Skolen, maa Udmeldelse 
ske 2 Maaneder forud. Hvis nogen udmeldes med kortere 
Varsel, erlægges dog Skolepenge, indtil den bestemte Udmel
delsestid er forløben. Fra denne Regel undtages de Disciple, 
som gaar ud efter Skolens Raad eller Ønske. Disse betaler 
nemlig kun til Udgangen af den Maaned, i hvilken de gaar ud.

5. Naar Skolepenge ikke er betalte for 2 Maaneder, kan 
Bestyrelsen negte vedkommende Discipel Adgang til Skolen.

6. Fripladse eller Nedsættelse i Skolepengene tilstaaes 
kun trængende Disciple, der viser god Opførsel og gjør god 
Fremgang i Skolen, og som har været Skolens Disciple i mindst 
et Par Aar og i denne Tid har betalt sine Skolepenge.

Naar en af to eller flere Brødre faar Friplads, bortfalder 
Moderationen for de øvrige, hvis ikke anderledes udtrykkelig 
bestemmes.

Ansøgninger om Fripladse for det kommende Skoleaar 
indleveres hvert Aar inden den 1ste Juli; de, som tidligere 
har Friplads, maa søge paany, hvis de ønsker at 
beholde den.

Fripladse har i det forløbne Aar været bevilgede med 
et Beløb af 947 Spd.
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VII, Udfald af Examen artium 1874,

Til Examen artium 1874 dimitteredes 20 Disciple, der bestod
Examen med følgende Udfald:

.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Andresen, K. A.,...................
Asker, J. J.,.............................
Bjørnstad, H. A.,....................
Boyesen, N. P.,.......................
Grundt, H. J. H.,............. ...
Hertzberg, H.,.........................
Kloumann, E. R.,...................
Moe, J. A.,.............................
Bahle, J. A.,..........................
Schefte, R. H.,......................
Berg, B. M.,..........................
Berg, Tli. T.,..........................
Johnson, Gr. D. B.,................
Kraft, J.,................................
Lammers, A. S.,.......................
Nygaard, J. D., ....... .
Rasmussen, R. M.,................
Sibbern, A.,.............................
Sogn, A. H. M.,...................
Vetlesen, Th.,..........................

Laudabilis (27.12).
Laudabilis (27.11).
Laudabilis (25.12).
Laudabilis (23.12).
Laudabilis (27.12).
Laudabilis (30.12).
Laudabilis (25.12).
Laudabilis (30.12).
Laudabilis (29.12).
Laudabilis (28.12).
Haud illaudabilis (32.12).
Hand illaudabilis (33.12).
Haud illaudabilis (31.11).
Haud illaudabilis (33.12).
Haud illaudabilis (29.11).
Haud illaudabilis (30.11).
Haud illaudabilis (35.12).
Haud illaudabilis (33.12).
Haud illaudabilis (33.11).
Haud illaudabilis (33.14).

De gjennemsnitlige Karakterer:
For Modersmaal...................................... 3,10.
— Latinsk Oversættelse...................... 3,00.
— Latin................................................ 2,J0.
— Græsk.............'................................ 2,25.
— Tydsk................................................ 2,55.
— Fransk................................................ 2,30.
— Engelsk............................................. 2,69.
—- Religion............................................  2,50.
— Historie............................................. 2,30.
— Geografi............................................. 2,45.
— Arithmetik....................................... 2,35.
— Geometri.......................................... 2,40.

Den gjennemsnitlige Hovedkarakter: 2,55.
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VIII. Anmeldelse til Examen artium 1875.

Til indeværende Aars Examen artium er følgende Disciple 
anmeldte:

1. Borchgrevink, Theodor, f. 20/i 58,' Son af Sogneprest 
Borchgrevink, Næs. Discipel af Skolen siden August 1872.

2. Brun, Fredrik Christian Bruenech, f. 23/12 58, Søn af 
Sogneprest Brun, Kristianssand. Discipel af Skolen siden 
August 1872.

3. Caspari, Josef Emanuel, f. u/4 57, Sen af Professor 
Caspari, Kristiania. Discipel af Skolen siden August 1874.

4. Caspersen, Arthur, f. 13/e 58, Søn af Kjebmand Casper
sen, Kristiania. Discipel af Skolen siden August 1874.

5. Fearnley, Henry Parr, f. 28/s 57, Søn af Sogneprest 
Fearnley, Eidskog. Discipel af Skolen siden August 1872.

6. Gulbrandsen, Fredrik Wilhelm, f. 11/1 58, Søn af Mur
mester Gulbrandsen, Kristiania. Discipel af Skolen siden 
August 1874.

7. Heyerdahl, Halfdan Thorfin, f. % 59, Son af Foged 
Heyerdahl, Valders. Discipel af Skolen siden August 1873.

8. Holst, Olaf, f. 7/s 56, Son af Sogneprest Holst, Hammer. 
Discipel af Skolen siden September 1874.

9. Ihlen, Hjalmar, f. 12/3 58, Søn af Grosserer Ihlen, Kri
stiania. Discipel af Skolen siden August 1874.

10. Müller, Elisæus Helge, f. 16/a 58, Søn af Doktor Miiller, 
Østerdalen. Discipel af Skolen siden August 1873.

11. Olsen, Ole Peter, f. 24/6 58, Søn af Vognmand Olsen, 
Kristiania. Discipel af Skolen siden August 1874.

12. Qvisling, Andreas, f. 31/t 59, Son af Lensmand Qvisling, 
Moland. Discipel af Skolen siden Januar 1873.

13. Riiser, Karl, f. 31/3 58, Søn af Bogholder Riiser, Kri
stiania. Discipel af Skolen siden August 1874.

14. Sparre, Kristian, f. 3% 59, Søn af Doktor Sparre, Strande
barm. Discipel af Skolen siden August 1874.
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15. Thorkelsen, Thorkel Sigvart, f. 15/io 56, Søn af Sogne
prest Tliorkelsen, Kongsberg. Discipel af Skolen siden 
September 1873.

16. Thormodsæter, Sofus Andreas, f. 1G/X 56, Son af Sogne
prest Thormodsæter, Aure. Discipel af Skolen siden 
Oktober 1870.

17. Ukkermann, Aibert Didrik Tonne, f. 2% 57, Son af 
Skibsreder Ukkermann, Lindaas. Discipel af Skolen siden 
August 1874.

18. Wüller, Thomas Christian, f. 5/10 58, Søn af Handels
fuldmægtig Wüller, Kristiania. Discipel af Skolen siden 
August 1872.
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IX. Examen i Juni og Juli 1875.

Den daglige Undervisning slutter:

For 6te Middelklasse Lørdag den 12te Juni.
—■ 4de—2den Latinklasse Torsdag den 17de Juni.
— 5te—1ste Middelklasse Lordag den 19de Juni.
— 3die og 2den Smaaklasse Tirsdag den 29de Juni.
— 1ste Smaaklasse Tirsdag den 6te Juli.

NB. Examen i Gymnastik, Skrivning og Tegning i Middel
skolen samt i Geografi, Tydsk og Engelsk i Latinklas
serne er tidligere afholdt.

For 1ste Smaaklasse holdes ingen Examen; men Dis
ciplenes Forældre indbydes til at overvære Undervisnin
gen de to sidste Læsedage (den 5te og 6te Juli) for at 
gjore sig bekjendt med det Standpunkt, Klassen har naaet.

De til Klassernes Tal foiede Bogstaver L, M, S be
tegner Latinklasser, Middelklasser og Smaaklasser. Exa
men begynder, hvor ikke andet er bemærket, om For
middagen Kl. 9 og om Eftermiddagen Kl. 4. Hvor ikke 
andet er bemærket, examineres hver Klasse i sit Klasse
værelse.
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Tirsdag den 15de Juni.

Formiddag.

6 M. Norsk Stil . . . Inspektion efter Timetabellen.

Onsdag den 16de Juni.

6 M. Tydsk Stil . . . Inspektion efter Timetabellen.

Torsdag den 17de Juni.

6 M. E. Engelsk Stil
6 M. L. Latinsk Stil Insp. efter Timetabellen.

Fredag den 18de Juni.

6 M. Mathematik skr. . . . Insp. efter Timetabellen.
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Mandag den 21de Juni.

Formiddag.

4 L. Norsk Udarbejdelse
3 L. Norsk Udarbejdelse
2 L. Norsk Udarbejdelse
5 M. a. Tydsk skr..........
5 M. b. Tydsk skr...........
4 M. a. Engelsk skr. . . .
4 M. b. Latin skr............
3 M. a. Regning skr. . . .
3 M. b. Regning skr. . . .
2 M. a. Norsk skr............
2 M. b. Norsk skr...........
2 M. c. Norsk skr............
1 M. a. Norsk skr...........
1 M. b. Norsk skr...........

Gjertsen og Siewers.
Eliassen og Gjør.
Brock.
Bruenech.
Boss.
Blix.
J. Johanssen.
Dahle.
Nænip.
Gløersen.
Lassen.
Bomhoff.
Sørensen.
E. Johanssen.

Tirsdag den 22de Juni.

4 L. Norsk Udarbeidelse . . Gjertsen og Schram.
3 L. Norsk Udarbeidelse . . Andersen og Gjør.
2 L. Latinsk Stil................ Broek.
5 M. a. Engelsk skr............. Boss.
5 M. b. E. Engelsk skr.. . . Dahle.
5 M. b. L. Latin skr. (i 6 M.) J. Johanssen.
4 M. a. Norsk skr............... Bruenech.
4 M. b. Norsk skr............... Sieivers.
3 M. a. Tydsk skr............... Lassen.
3 M. b. Tydsk skr............... Stenersen.
2 M. a. Regning skr........... Gløersen.
2 M. b. Regning skr...........Eliassen.
2 M. c. Regning skr............. Thinn.
1 M. a. Tydsk skr.............. Sørensen.
1 M. b. Tydsk skr.............. E. Johanssen.
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Onsdag den 23de Juni.

Formiddag. Eftermiddag.

2 M. a. Tydsk skr................. Gløersen.
2 M. b. Tydsk skr...............Lassen.
2 M. c. Tydsk skr.................Bomhoff.

4 L. Latinsk Oversættelse Stenersen.
3 L. LatinskOversættelse Andersen.
2 L. Latinsk Oversættelse Brock.
6 M. I. Religion.......... . Blix.
6 M. II. Norsk (i 2 M. a.) Siewers.
5 M. a. Norsk skr............ Sørensen.
5 M. b. Norsk skr............H. Nielsen.
4 M. a. Tydsk skr............Bruenech.
4 M. b. Tydsk skr..... Steen.
3 M. a. Norsk skr....... Lassen.
3 M. b. Norsk skr....Bomhoff.
1 M, a. Regning skr. . . . Eliassen.
1 M. b. Regning skr. . . . Thinn.

Fredag den 25de'Juni.

6 M. I. Norsk.................. Siewers.
6 M. II. Religion (i 3 L.) Blix.
5 M. a. Mathematik skr. . Dahle.
5 M. b. Mathematik skr. . Bruenech.
4 M. a. Mathematik skr. . Steen.
4 M. b. Mathematik skr. . H. Nielsen.
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Lørdag den 26de Juni.

Formiddag. Eftermiddag.

4
4

3
6
6

5
5
4
3
3
2
2
2
1
1

4
4
2
5
5
5
4

4
3
3
2
2
1

L. I. (Kl. 8) Religion Blix.
L. II. (Kl. 8) Fransk

(i 2 L.)............... Sekram.
L. I. Historie.......... E. Johanssen.

2 L. III. Græsk (i 4 L.) Lassen.
3 L II. Historie . . . . E. Johanssen.
2 L. II. Historie .... Broek.
4 M. b. Latin............. J. Johanssen.

M. L. Latin.......... Bruenech.
M. E. Engelsk (i 4

M. b.)...................Boss.
M. a. Naturfag.... Dalile.
M. b. Geografi . . . Siewers.
M. a. (Kl. 8) Religion Thinn.
M. a. Naturhistorie . Andersen.
M. b. Regning.... Nærup.
M. a. Historie .... Brock.
M. b. Regning . . . Eliassen.
M. c. Religion. . . . Bomhoff.
M. a. Historie .... Gløersen.
M. b. Religion .... Sørensen.

Mandag den 28de Juni.

L. I. (Kl. 8) Latin. . Stenersen.
L. II. (Kl. 8) Religion Blix.
L. II. Græsk...........Lassen.
M. a. Fransk...........Gjert sen.
M. b. E. Engelsk . . E. Johanssen.
M. b. L Latin (i 6 M) J. Johanssen.
M. a. (Kl. 8) Natur

3 L. I. Latin..........................Andersen.
2 L. I. Fransk...................Schram.
2 L. III. Latin (i 4 L.) . . . Broek.

historie ............... Dahle.
M, b. Norsk............. Bruenech.
M. a. Religion .... Thinn.
M. b. Historie .... Brock.
M. a. Regning .... Eliassen.
M. c. Norsk............. Bomhoff.
M. a. Geografi '. . . . Gløersen.
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Tirsdag den

Formiddag.

4 L. IL (Kl. 8) Mathematik Eliassen.
3 L. I. Religion................Blix.
3 L. II. Latin (i 2 L.) ... Andersen.
6 M. I. Geografi.........Ross.
5 M. a. Tydsk........... Bruenech.
5 M'. b. I. (Kl. 8) Naturfag . Steen.
4 M. a. (Kl. 8) Geografi . . Siewers.
4 M. b. Naturhistorie .... Dahle.
3 M. a. Historie.........Broch.
3 M. b. Religion........ Thinn.
2 M. b. Norsk..................... Lassen.
2 M. c Tydsk...........Bomhoff.
1 M. b. Geografi...... Sørensen.

29de Juni.

Eftermiddag.

2 L. II. Latin......................... Brock.
6 M. II. Historie.....................Gjør.
5 M. b. II. Naturfag............ Steen.

Onsdag den 30te Juni.

4 L. I. (Kl. 8) Græsk. Stenersen. 3 L. II. Religion.....................Blix.
3 L. I. Mathematik. . Eliassen. 2 L. I. Latin........................... Brock.
2 L. III. Historie . . . Brock. 6 M. II. Geografi..................Ross.
O M. I. Historie. . . . Gjør. 4 M..b. II. Mathematik.......... Steen.
5 M. a. Mathematik . Dahle.
4 M. a. (Kl. 8) Norsk . Bruenech.
4 M. b. I. (Kl. 8) Ma

thematik ...... Steen.
3 M. a. Geografi . . . Siewers.
3 M. b. Naturhistorie Andersen.
2 M. a, Religion. . . . Bomhoff.
2 M. b. Tydsk...........Lassen.
2 M. c. Regning. . . . Thinn.
1 M. a. Religion. . . . Sørensen.
3 S. a. Norsk skr. . . Frk. Heyerdahl.
3 S. b. Norsk skr. . . Frk. Brandt.
2 S. a. Norsk skr. . . Frk. Larsen.
2 S. b. Norsk skr. . . Frk. J. Aubert.

5
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Torsdag den 1ste Juli.

4 L. IL (Kl. 8) Historie Brock. 2 L. II.- Fransk................... ..  Schram.
3 L. I. Fransk.......... Schram. 5 M. b. I. Mathematik .... Steen.
2 L. I. Religion .... Blix.
5 M. a. Engelsk .... Ross.
4 M. a. (Kl. 8) Engelsk E. Johanssen.
4 M. b. Geografi . . . Siewers.
3 M. a. Regning . . . Dahle.
3 M. b. Tydsk .... Stenersen.
2 M. a. Naturhistorie Andersen.
2 M. b. Religion . . . Bomhoff.
1 M. b. Regning . . . Thinn.
3 S. a. Norsk......... Frk. Heyerdahl.
3 S. b. Norsk......... Frk. Brandt.
2 S. a. Norsk......... Frk. Larsen.
2 S. b. Regning . . . Frk. J. Aubert.

Fredag den 2den Juli.

4 L. I. (Kl. 8) Fransk Schram. 2 L. I. Ilistorie (i 4 I..) ... Brock.
3 L. II. Mathematik . Eliassen. 2 L. III. Fransk....... Schram.
2 L. II. Religion . . . Blix. S M. b. Ilistorie.............Gjør.
6 M. I. Fransk .... Gjerisen. 4 M. a. I. Mathematik .... Steen.
6 M. II. Tydsk (i5M. b) Sietvers.
5 M. a. Geografi . . . Ross.
4 M. a. II. (Kl. 8) Ma

thematik ....Steen.
4 M. b. Tydsk.Bruenech.
3 M. a. Norsk...Lassen.
2 M. b. Naturhistorie Andersen.
1 M. a. Regning . . . Thinn.
1 M. b. Norsk.E. Johanssen.
3 S. a. Ilistorie .... Frk. Heyerdahl.
3 S. b. Historie. . . . Frk. Brandt.
2 8. b. Geografi . . . Frk. J. Aubert.
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Lørdag den 3dje Juli.

Formiddag’.

4 L. II. (Kl. 8) Latin Stenersen.
2 L. I. Mathematik . Eliassen.
2 L.III.Religion(i3L.) Blix.,
6 M. II. Fransk...........Gjertsen.
5. M. b. Norsk .... Gjør.

Eftermiddag.

5 M. b. II. Mathematik .... Steen.
2 M. a. Geografi...................SiexverS'
G M. I. Mathematik............. Dahle.

4 M. a. (Kl. 8) Tydsk Bruenech.
4 M. b. Historie . . . Broclc.
3 M. b. Geografi . . . Siewers.
2 M. c. Naturhistorie Andersen.
1 M. a. Norsk.......... Sørensen.
3 S. a. Religion . . . Frk. Heyerdahl.
3 S. b. Geografi . . . Frk. Brandt.
2 S. a. Religion . . . Frk. Larsen.

Mandag den 5te Juli.

4 L. I. (Kl. 8) Historie Brock. 3
4 L. II. (Kl. 8) Græsk G

(i 3 L)............. Stenersen.
2 L. III. Mathematik Eliassen.
G M. I. (Kl. 10) Tydsk Siewers.
5 M a. Norsk...........Gjør.

L. n. Græsk.................... Andersen.
M. II. Mathematik ..... Dahle.

5 M. b. Religion 
4 M. b. Religion 
3 M. a. Tydsk .
3 M. b. Norsk . 
2 M. a. Norsk .
1 M. b. Historie
3 S. a. Regning 
3 S. b. Religion 
2 S. a. Geografi 
2 S. b. Norsk .

. Blix.
. Thinn.
. Lassen.
. Bomhoff.
. Gløersen.
. Sørensen.
. Frk. Heyerdahl.
. Frk. Brandt.
. Frk. Larsen.
. Frk. J. Aubert.

5*
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Tirsdag den 6te Juli.

Formiddag. Eftermiddag.

3 L. I. Græsk.......... Andersen. 6 M. II. Naturfag .... Dalde.
2 L. I. Græsk (i 4 L.) Lassen. 2 M. c. Historie........... E. Johanssen.
2 L. H. Mathematik . Eliassen.
6 M. I Naturfag . . . Dahle.
5 M. a. Religion . . . Blix.
5 M. b. Fransk .... Schram.
4 M. a. (Kl. 8) Historie Brock.
2 M. a. Tydsk .... Gløersen.
2 M. b. Geografi . . . Siewers.
1 M. a. Tydsk .... Sørensen.
1 M. b. Tydsk . . . . E. Johanssen.
3 S. a. Geografi . . . Frk. Heyerdahl.
3 S. b. Regning . . . Frk. Brandt.
2 S. a. Regning . . . Frk. Larsen.
2 S. b. Religion . . . Frk. J. Aubert.

Onsdag den 7de Juli,

4 L. I. (Kl. 8) Mathematik............. Eliassen.
3 L. II. Fransk................................Schram.
5 M. a. Historie.............................Brock.
5 M. b. Tydsk................................Bruenech.
2 M. b. Historie.............................E. Johanssen.
2 M. c. Geografi............................ Siewers.
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Examens Udfald meddeles for Smaaskolen Onsdag den 7de Juli 
Kl. 12 og for Lalin- og Middelklasserne Torsdag [den 8de Juli 
Kl. 1 af Klasseforstanderne i de respektive Klasser; paa Grund af 
Forandringer i Skolelokalet og andre Byggeforetagender vil nemlig 
iaar ingen Aarsfest blive afholdt.

Ferierne varer til Torsdag den 19de August Kl. 10 Formiddag.
De til Smaaskolens Iste Klasse indmeldte Disciple møder Torsdag 

den 19de August Kl. 11 Formiddag, de øvrige nye Disciple møder 
til Optagelsesprøve Onsdag den 18de August Kl. 9 Formiddag.

Til at overvære Examens mundtlige Del tillader vi os paa egne 
og Medlæreres Vegne at indbyde Disciplenes Forældre og Foresatte 
og enhver anden, hvem Skolens Gjerning maatte interessere.

Kristiania den 1ste Juni 1875.

Fr. GJertsen. M. Gjør.



Oversigt over Fagfordelingen i Skoleaaret 1875—1876,
(De tilføjede Tal betegner ugentlige Timer.)

■
Religion. Norsk. Tydsk. Latin. Græsk. Engelsk. fransk.

i
Historie. Geografi. Naturfag. Regning og 

Mathematik.
Tegning. Skrivning.

4 L.
1

Blix 2 Gjertsen 2 Boss 1 Stenersen 3
Andersen 10 Stenersen 7 Ross 1

1
Schram 2 Brock 2 Ross 1 — Eliassen 3 — —

1--------------------
3 L. Blix 2 Gjør 2 Ross 1 Lassen 3

Brock 10 Lassen 7 Ross 1 Schram 2 Brock 3 Ross 1 Eliassen 3 —

1 G. L & R Blix 1 Gjør 3 Ross R. 1 Stenersen L- 11 Bruenech L. 7 Ross R. 3 Gjertsen L. 2 R. 3 Stenersen 3 Dahle R. 2 Dahle R 5 Dahle L. 3 R. 6 H. Nielsen R. 2 —

6 M. a Blix 2 Lassen 3 Lassen 4 — Iloss 5 Gjertsen 2 Brock 3 Siewers 1 Dahle 3 Eliassen 5 H. Nielsen 2 -

6 M. b. Thinn 2 Bruenech 3 Bruenech 4 Bruenech 7 E. Johanssen 5 Schram 2 Gjør 3 Siewers 1 Steen 3 Steen 5 H. Nielsen 2 —

5 M. a. Blix 2 Gjør 3 Bruenech 3 — — Ross 5 Schram 3 E. Johanssen 2 Siewers 2 Dahle 3 Dahle 5 H. Nielsen 1 Thinn 1

5 M. b. Thinn 2 Brock 3 Lassen 3 J. Johanssen 7 — Schram 3 Gjør 2 Siewers 2 Steen 3 Eliassen 5 H. Nielsen 1 Thinn 1

4 M. a. Blix 2 E. Johanssen 4 E. Johanssen 4 -- — Ross 6 — E. Johanssen 2 Siewers 2 Andersen 2 Eliassen 5 H. Nielsen 1 Thinn 2

4 M. b. Thinn 2 Brock 4 Mohn 4 Bruenech 7 — — — E. Johanssen 2 Siewers 2 Andersen 2 Eliassen 5 H. Nielsen 1 Thinn 2

3 M. a. Blix 2 Lassen 5 Lassen 5 — — - — E. Johanssen 3 Siewers 3 Andersen 2 Eliassen 6 H. Nielsen 2 Thinn 2

3 M. b. Thinn 2 Mohn 5 Mohn 5 __ — — — E. Johanssen 3 Siewers 3 Andersen 2 Friis 6 H. Nielsen 2 Tlinn 2-

2 M. a. Bomhoff 3 Gløersen 5 Gløersen 5 — — — — E. Johanssen 3 (4) Siewers 3 (2)' Andersen 2 Friis 4 H. Nielsen 2 Thinn 3

2 M. b.
1 Sørensen 3 Mohn 5 Mohn 5 __ — — E. Johanssen 3 (4) Siewers 3 (2) Andersen 2 Friis 4 H. Nielsen 2 . Thinn 3
1 2 M c. Sørensen 3 Bomhoff 5 Bomhoff 5 — — — — Brock 3 (4) Siewers 3 (2) Andersen 2 Thinn 4 H. Nielsen 2 H. Nielsen 3

1 M. a. Sørensen 3 Bomhoff 6 Bomhoff 4 — — — Gløersen 3 Siewers 3 Thinn 4 — H. Nielsen 4

1 M. b 
/--------- ----- 1

Sørensen 3 Bomhoff 6 Bomhoff 4 — — — — Gløersen 3 Siewers 3 — Friis 4 ■ — Thinn 4

i S. b. i Frkn. Wulfsbcrg

i 3 S. a Frkn. Larsen alle Fag.

i 3 S. b. 1 Frkn. J. Aubert 1

i 2 S. a. I Frkn Bomhoff alle Fag undtagen Sang, hvori undervises af Frkn. Larsen.

i 2 S. b. i) Frkn. M. Aubert ]

1 S. a. 1; Frkn, Heyerdahl




