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I. De høiere almenskoler i Preussen. *)
1. Forskoler.

De höiere skoler i Preussen begynder ligesom vore mid
delskoler sit kursus ved disciplenes fyldte 9 de aar og forud
sætter derfor visse elementære forkundskaber som betingelse 
for at kunne optages i skolens laveste klasse. Disse forkund
skaber erhverves dels ved privat undervisning og dels paa 
private skoler, men væsentlig paa de saakaldte forskoler (Vor
schulen), som i den senere tid er knyttede til de fleste höiere 
skoler, og som optager disciple uden forberedelse. **)  For
skolen har ofte fra begyndelsen været et privat foretagende af 
vedkommende skoles bestyrer eller lærere og er först efter 
indhentet erfaring bleven sat i fast forbindelse med den höiere 
skole, med hvem den saaledes baade har faaet ökonomi og be
styrelse fælles.

Hvad der kræves for optagelsen i den höiere skole, og 
som altsaa udgjör maalet for forskolens undervisning, er fast
sat ved folgende almindelige bestemmelse (realskole-reglement 
af 6te oktober 1859): Færdighed i at læse tysk og latinsk 
trykt skrift; kjendskab til ordklasserne; en læselig og ren

*) De litterære hjælpemidler, som jeg har benyttet i nærvæ
rende fremstilling, er væsentlig Dr. Wiese: Das höhere 
Schulwesen in Preussen I—III (Berlin 1864—1875), samt 
Verordnungen und Gesetze für die höheren Schulen in 
Preussen (Berlin 1875), desuden skolernes programmer for 
de sidste aar.

**) Af Berlins 23 höiere skoler (gymnasier og realskoler) har 
de 20 sine forskoler, der i 1878 ialt talte 3731 disciple 
i 71 klasser, altsaa gjennemsnitlig lidt over 52 i hver klasse
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haandskrift; færdighed i at skrive diktat uden grove orthogra- 
fiske feil; sikkerhed i de fire regningsarter i hele tal; bekjendt- 
skab med det gamle og det nye testaments fortællinger. Gymna
sialforordning af 24de oktbr. 1837 kræver desuden elementær
kundskab i geografi, navnlig Europas, og elementerne af teg
ning i forening med geometrisk formlære ; men faktisk giver 
man for det meste slip paa disse fordringer.

Derimod findes ingen overalt gjældende anordning hver
ken for længden af forskolernes kursus eller for antallet af 
deres klasser; men det almindelige er, at kursuset er 3aarigt 
og inddelt i 3 opadstigende laarige klasser, beregnede paa 
disciple fra 6—9 aar. Ligeledes er det regelen, at disciple 
kun optages en gang om aaret, ved skoleaarets begyndelse 
efter paaske, undtagen i de större byer og navnlig i Berlin, 
hvor forholdene har medfört, at optagelse ogsaa finder sted ved 
oktober flyttetid. Ved skoler med laarige klasser har denne 
ordning til fölge, at hver klasse faar 2 partier, en ulempe, 
som man paa flere steder har sögt at undgaa dels ved opret
telse af vexel-coetus (parallele klasser), hvoraf den ene optager 
disciple ved paaske, den anden ved michaelis, dels ved at ind
rette halvaarige opadstigende klasser. Den kongelige forskole 
i Berlin (Friedrich-Wilhelms gymnasiets og den kongelige 
realskoles forskole) har saaledes 6 halvaarige klasser, og ved 
Dorotheenstädtische realskole sammesteds har man indskrænket 
forskolens kursus til 4 halvaarige klasser for disciple fra 
7—9 aar.

Denne forskjellighed i skolernes ydre organisation med
förer selvfølgelig tilsvarende afændringer i deres indre ordning, 
undervisningsplan, fagfordeling m. m. Men at gaa nærmere 
ind paa denne mangfoldighed skulde neppe have almindelig 
interesse og vilde ialfald blive for vidtløftigt. Jeg maa derfor 
i denne henseende indskrænke mig til at gjöre rede foi' en 
enkelt af de skoler, med hvilke jeg har havt anledning til at 
gjöre mig personlig bekjendt, og skal hertil vælge forskolen 
vedF.riedrichs-Werdersches Gymnasium i Berlin, fordi 
denne folger en ordning, der, saavidt jeg ved, er den mest 
almindelige.

Denne skole, som optager disciple fra 6aars alderen, har 
3 opadstigende laarige klasser, med halvaarig optagelse og op- 
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flytning, altsaa 2 partier i hver klasse. Det ene parti sidder 
i klassen fra paaske til paaske, det andet fra oktobei' til ok
tober. I 1879 havde skolen 147 disciple, nemlig 50 i 3dje 
(nederste), 48 i 2den og 49 i Iste klasse.

Undervisningen meddeles i overensstemmelse med følgende 
undervisningsplan:

T imefordeling.*)

Alder. . . .
3 kl. 2 kl. 1 kl.
6-7 7—8 8—9

Religion . . . 3 3 3
Tysk............. 10 10 9
Regning . . . 6 6 6
Skriving . . . 5 5 4
Geografi . . . — — 2
Turnövelser. . — 2 2

Sum 24 26 26

Religion.

3dje klasse. Fortællinger af bibelhistorien, morgen-, 
aften- og bordbonner, fadervor, bibelsprog og salmevers.

2den klasse. Udvalgte fortællinger af det nye og 
gamle testament; de ti bud uden Luthers forklaring; bönner, 
bibelsprog og salmevers (efter Fürbringer).

1ste klasse. Bibelske fortællinger af det gamle og nye 
testament; de ti bud med Luthers forklaring; bibelsprog og 
salmevers (efter Fürbringer).

Tysk.

3d je klasse. De forste begyndelsesgrunde i læsning; 
indøvelse af de smaa og store tyske bogstaver, enkeltvis og i

*) Den daglige undervisning begynder om sommeren kl. 8, 
om vinteren kl. 9 og fortsættes med 6 minuters fritid mel
lem hver time undtagen efter udløbet af 2den time, da der 
gives 15 minuter fri. Disciplene maa i regelen i friminu- 
terne opholde sig i skolegaarden. 
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ord, afskrivning af læsestykker og oplæsning af det skrevne, 
övelser i sammenhængende læsning.

2den klasse Læsning af tysk og latinsk tryk; sam
tale om det læste og gjengivelse af dets indhold; fremsigelse 
af digte. Orthografiske övelser. Kjendskab til substantiv, 
adjektiv og verbum.

1ste klasse. Flydende læsning med udtryk og beto
ning ; gjenfortælling og fremsigelse af digte. Orthografiske 
övelser. Hovedtaledelene. Deklination, komparation, konjug
ation. Den enkelte sætnings dele.

Regning.

3d je klasse. De fire species i talkredsen 1—100.
2den klasse. De fire species i talkredsen 1 — 1000.
1ste klasse. Den store tabel. Reduktion og oplosning. 

De fire species med benævnte tal.

Skrivning.

3d je klasse. Bogstaverne i det lille og store tyske
alfabet, enkeltvis og i ord.

2den klasse. De smaa og store bogstaver i det tyske 
og latinske alfabet, enkeltvis, i ord og i smaa sætninger.

1ste klasse. Fortsættelse af anden klasses övelser; 
korte sætninger paa enkelte linjer.

Geografi.

1ste klasse. Geografisk og historisk om Berlin og 
omegn. Himmel- og veirfænomener. Udvikling af de geogra
fiske forbegreber.

Turnövelser.

1ste og 2den klasse har hver 2 timer ugentlig turn
övelser i skolens gymnastiklokale; desuden foretages af og til 
i de övrige undervisningstimer lette gymnastiske övelser i 
klassen.

Ved flere forskoler gives desuden undervisning i tegning 
og sang, 2 timer ugentlig i det sidste skoleaar. Tegneunder
visningen omfatter i almindelighed rette linjer og retlinjede 
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figurer, og sangundervisningen nodekjendskab, indøvelse af 
tonskalaen, koraler og enstemmige sange.

Paa de forskoler, som jeg besögte — og vistnok ogsaa 
overalt ellers — foregaar tilegnelsen af lærestoffet hovedsage
lig paa skolen; maaske er dog kravet til disciplenes hjemme
arbeide noget större paa de preussiske forskoler end i vore 
forberedelsesklasser. Det er saaledes ikke ualmindeligt, at di
sciplene selv i förste skoleaar foruden lexer i læsning regel
mæssig har skrivning, afskrivning og regnestykker at udfore 
hjemme. Og i det hele taget ansees det som selvfølgeligt, at 
hjemmet træder støttende til ved skolens arbeide. Naar man 
betænker det store discipeltal i klasserne, hvor ofte 2 kuld 
paa en gang skal undervises, synes det ogsaa i mange tilfælde 
at maatte være aldeles nødvendigt, at hjemmet bærer sin del 
af byrden. At disciple faar ligefrem undervisning ved siden 
af skolens, horer imidlertid til undtagelserne; men dette skyl
des alene lærernes overlegne dygtighed, som jeg mangen gang 
havde anledning til at beundre.

Med hensyn paa den egentlige undervisningsmethode i 
de forskjellige fag kunde jeg ikke opdage nogen særlig 
forskjel fra den hos os almindelig praktiserede, og spe
cielt for den forste undervisning i modersmaal fandt jeg den 
fremgangsmaade konsekvent gjennemfört, som skoleinspektor 
Jespersen fremstiher i sin bog om denne gjenstand.*)  Re
sultaterne viste sig ogsaa i regelen særdeles tilfredsstillende. 
Disciplene læste og talte gjennemgaaende höit, klart og rigtig, og 
naar der gjenfortaltes, eller digte blev fremsagte, skede det som 
oftest simpelt og naturlig, lige langt fra tankelös opramsen 
som fra affekteret udtryk og kunstlet betoning.

Der finder dog i visse henseender en ikke uvæsentlig 
forskjel sted mellem de preussiske forskolers og vore forbere
delsesklassers undervisning, en forskjel, som forövrigt staar i 
forbindelse med de forskjellige krav, der stilles for optagelsen 
i den höiere skoles 1ste (nederste) klasse. Der lægges nemlig 
större vegt paa den del af undervisningsstoffet, som fortrinsvis 

*) Den förste Undervisning i Læsning og Skrivning efter Lyd- 
og Skrivlæsemethoden. Christiania 1876.
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antages at fremme den rent intellektuelle udvikling. Dette 
kommer navnlig tilsyne i den grammatiske undervisning, der 
allerede begynder i 2det skoleaar og i 3dje drives i temmelig 
stor udstrækning, og i regneundervisningen, hvor hovedregning 
indtager den mest fremtrædende plads, og som i det hele 
gaar adskillig videre end hos os; ved Friedrichs-Werdersche 
forskole indöves saaledes i överste klasse de 4 species i be
nævnte tal. Derimod gives ingen særskilt historisk undervis
ning, og undervisningen i geografi (Heimatkunde) er indskræn
ket til et minimum. — Hvorvidt denne forskjel overhoved er et 
tab eller en gevinst for vore disciple, kan være gjenstand for 
tvivl, og jeg tör ikke ubetinget tilskrive undervisningen, at 
jeg i det hele fandt de preussiske disciple af samme alder 
længere fremme i aandsudvikling; men jeg tror dog, at man 
hos os i almindelighed er tilböielig til at overvurdere den 
historisk-geografiske undervisnings betydning for dette skoletrin, 
og at denne nok kunde taale nogen indskrænkning til fordel 
for regning og modersmaal (specielt grammatik og orthogra- 
fiske övelser).

De disciplinære forhold er, saavidt jeg kunde skjöune, 
ikke i nogen grad afvigende fra vore; jeg fandt ialfald intet 
særlig paafaldende hverken i den ene eller anden retning. Og- 
saa midlerne til at opretholde tugt og orden er gjennem- 
gaaende de samme som hos os. Daglige karakterer gives dog 
ikke; men hver discipel har sin Z eugnissbuch, hvori lære
ren i regelen en gang maanedlig meddeler sit vidnesbyrd om 
hans flid, fremgang og almindelige forhold paa skolen.

Den nu bestaaende ordning, hvorefter de forskjellige höiere 
skoler har sine særegne forberedelsesklasser, mangler ikke de 
ivrigste modstandere, som mener, at denne ordning gjör de 
höiere almenskoler til standsskoler, til særskoler for enkelte 
klasser af befolkningen og derved frembringer en skadelig 
splittelse i nationen. I national og social interesse forlanger 
de derfor, at de höiere skoler skal sættes i organisk forbindelse 
med den almindelige elementærskole (almueskolen); og de anser 
det ikke tvivlsomt, at denne maatte kunne naa en saadan grad 
af udvikling, at den fuldt ud formaaede at löse den opgave, at 



være en for alle fælles elementær-undervisningsanstalt. Denne 
reform, hvortil jeg senere skal komme tilbage specielt for vore 
skolers vedkommende, har vistnok i Preussen saare liden udsigt 
til at blive virkeliggjort.

2. De höiere skoler.

A. Skolernes historiske udvikling.

De höiere skoler deler sig i 2 hovedarter, gymnasier 
og realskoler.

Gymnasierne er for störste del fremgaaede af ældre 
skoler, som i tidens löb har været underkastede forskjellige 
forandringer. Væsentlig skylder de reformationstiden sin op
komst, og navnlig har Philip Melanchthon, «præceptor 
Germaniæ«, indlagt sig store fortjenester af det lærde skole
væsens udvikling. Hans raad blev vidt og bredt begjært, naar 
det gjaldt oprettelsen af nye eller omdannelsen af gamle skoler, 
og den af ham forfattede «sächsische Sehulplan«, der fandt al
mindelig udbredelse og befölgelse saavel i det sydlige som 
nordlige Tyskland, har i løbet af to hundrede aar havt indfly
delse paa de «latinske skolers« organisation. Indtil midten af 
forrige aarhundrede var imidlertid indretningen af de höiere sko
ler fuldkommen fri og meget forskjellig saavel efter de sted
lige forhold som efter lærernes og ledernes dygtighed; men fra 
denne tid begyndte regjeringen at udöve en bestemmende ind
flydelse i denne henseende, og især bevirkede de i 1788 anord
nede modenhedspröver for disciple, som gik over til universi
tetsstudierne, en större overensstemmelse i undervisningens maal 
og ordning. Denne overensstemmelse fik sin ydre betegnelse 
ved en ministerial-forordning af 1812, som bestemte, at de 
lærde undervisningsanstalter, der havde dimissionsret til uni
versitetet, og som forhen havde havt de forskjelligste navne 
(gymnasier, lyceer, pædagogier, kollegier o. s. v.), samtlige 
skulde benævnes med det allerede i det 16de aarhundrede brugte 
navn: gymnasier. Men undervisningsplanerne beholdt endnu 
længe en stor forskjellighed, og det er ferst henimod midten 
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af dette aarhundrede, at gymnasierne har faaet en fast, for 
alle gjældende anordning.

I lang tid var theologi, latin og græsk næsten de eneste 
undervisningsfag. Især var latin skolens alfa og omega; en
hver discipel skulde <fra grunden af blive oversat paa latin, 
blive en homo la tin ns og forlade skolen i besiddelse af Cicero- 
niansk veltalenhed.« Disciplene lærte at læse og skrive i for
bindelse med de latinske deklinations- og konjugationsövelser, 
og læreren talte kun latin med sine disciple. Paa skolens 
mellemste trin blev der disputeret og deklameret i det latinske 
sprog, og Terents’s komedier bragtes til opførelse, medens for
tolkningen af klassikerne, som læstes i de høiere klasser, for 
det meste fortabte sig i spidsfindigheder- og i en kritik, som 
gik langt over disciplenes horisont. Det gjaldt ikke at udvinde 
af klassikernes indhold tanker, som kunde befrugte disciplenes 
aand, men at samle udtryk og vendinger til brug for de latinske 
tale- og skriveøvelser.

Denne undervisning, ensidig filologisk og ofte udartet til 
karrikatur, og som dertil forfulgte det öiemed at paatvinge 
disciplene det latinske sprog som talesprog til trods for natu
ren, kaldte tilsidst modstandere tillive paa dens eget territorium; 
selv i den lærde stand rörte sig tvivl om rigtigheden af, hvad 
man arbeidede for paa skolen. Tvivlen gik over til bekjæm- 
pelse og frembragte modbestræbelser, som det 18de aarhnndre- 
des aand rakte vaaben og förte frem til seier. Det er især to 
dannelsesmagter, som gjennem det forrige aarhundredes pæda
gogiske meningsstrid vinder anerkjendelse og frihed til at virke, 
nemlig modersmaalet og realia.

Allerede tidlig havde stemmer ladet sig höre (Wolfgang 
Ratichius 1571—1635 og Amos Comenius 1592—1635), 
som forlangte, at modersmaalet skulde tales i skolen og endog 
optages som et af dens undervisningsfag; men omendskjent disse 
stemmer- mod slutningen af det 17de aarhundrede stedse for- 
fleredes, og skjönt reformens nødvendighed i begyndelsen af 
det 18de aarhundrede udtaltes som herskende overbevisning, 
lykkedes det dog först i den sidste halvdel af aarhundredet for 
det tyske sprog at vinde fuldstændigt herredomme over det 
latinske som undervisningssprog i de lærde skoler.

Den anden nye dannelsesmagt, realismen, der optræder 



som reaktion mod den ensidig filologiske dannelsesretning, hvi
ler paa den anskuelse, at ogsaa kjendskab til tingene (res), til 
det, hvoraf rummet opfyldes, er nyttigt og mennesket værdigt, 
og at denne kundskab er dannelse. Allerede Erasmus havde 
spottet Ciceros efterabere og ligesom Luther og Melanch
thon mindet om ogsaa at agte paa tingen, som betegnes 
gjennem ordet. Men som de egentlige begrundere af den nye 
pædagogiske retning maa den engelske lærde Frants Baco 
(j- 1626) og Amos Comenius betegnes. Baco forlangte 
lige over for det anskuelses- og erfaringslöse studium af natu
ren umiddelbai1 betragtning og aabent syn for alle fænomener 
af den sanselige verden, og Comenius, den berømteste pædagog 
i det 17de aar hundrede, udtalte den grundsætning for undervis
ningen: Med real anskuelse, ikke med verbal beskri
velse af tingene, maa undervisningen begynde.

Disse mænds fordring var dog kun rettet mod læren af 
det »tomme fremmede ord«; paa en saakaldt realistisk dan
nelse har de neppe engang anelsesvis tænkt. Men i begyn
delsen af det 18de aarhundrede fremstod mænd, som med kraft 
hævdede den reale kundskabs selvstændighed, erklæ
rede den for nödvendig for enhver, som bestemte sig for almen 
borgerlig virksomhed, og fordrede den ikke blot optagen, men 
ogsaa anerkjendt i skolen. Denne anskuelse vandt mere og 
mere anklang og förte til forholdsregler, hvorved den alminde
lig erkjendte mangel sögtes afhjulpen. Dels gjorde gymna
sierae större eller mindre indrømmelser til de reale discipliner, 
som för enten slet ikke vai1 optagne eller ialfald i höi grad 
forsömte, dels blev nye skoler oprettede for at tilfredsstille den 
realistiske dannelsestrang. Disse kaldtes realskoler.

Den förste realskole oprettedes af præsten Christoph 
Semler i Halle, den anden af I. I. Heckei’ i Berlin. 
Begge er grundede i den forste halvdel af det 18de aarhun-, 
drede, og man antager, at A. H. Franckes skolevæsen 
i Halle har været den jord, hvorfra ideen til denne slags 
skoler er skudt frem. Disse realskoler sögte at virkeliggjöre 
den grundsætning »vitae non scholae« paa den haandgribeligste 
maner. Havde den latinske skole fremfor alt villet danne 
»latinske« mennesker, gjorde realskolerne det til sin opgave at 
frembringe færdige forretningsmænd. Blandt den Heckerske 
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skoles klasser nævnes en manufaktur-, en arkitektur-, en øko
nomisk, en bogholder- og bergværksklasse, og Heckers efter
følger Halm skrev 1753, at man siden jul havde begyndt med 
læderhandelen i manufakturklassen; »for at gjöre sagen prak
tisk nyttig for det senere liv har man dannet en samling 
af alle slags læder; vi kan forevise ungdommen mere end 90 
sorter.«

I den anden halvdel af det 18de aarhundrede træder den 
materielle realisme i forbindelse med den Rousseau ske opdra
gelsesidé (Emil), og derved fremkommer en ny dannelsesretning, 
filanthropinismen. Basedow (1723 — 90) ansees ialmindelighed 
for denne retnings repræsentant og grundlægger. Frihed og 
naturlighed i opdragelsen, men ogsaa frihed for al kirketro blev 
nu lösenet. Maalet var at danne »et almindeligt menneske«, 
d. e. et menneske, i hvis opdragelse hverken nationalitet eller 
konfession har nogen betydning. Det laa i den tids aand, som 
vilde løsrive sig fra det historisk givne, fra den bestaaende 
kultur og vende tilbage til naturens simpelhed og uskyld, at 
Basedows og hans hjælperes bestræbelser blev hilsede med enthu- 
siasme og understøttede fra mange sider*).  Under disse ind
flydelser blev mange gymnasier, uden at forandre navn, i vir
keligheden til realskoler, og enkelte fik en slags dobbelt
organisation med en næsten utrolig ophobning af lærestof. Det 
nye optoges; men det gamle beholdt uforandret sin plads. An
dre paavirkedes paa en mindre voldsom, men mere gavnlig 
maade. Den gamle faste tugt blev ikke opgivet, men mildnet, 
methoden forbedredes, og ved siden af de gamle sprog fik de 
nyere sprog og realia en vistnok mere tilbagetrukken, men dog 
agtet stilling. Men da filanthropisterne gik ud paa at sætte 
de anstalter, som de havde grundet til virkeliggjørelse af sit 
dannelsesideal, i de bestaaende lærde skolers sted, udbrød der 
mellem repræsentanterne for den gamle og den nye danneleses 
retning en heftig kamp, som fortsattes ind i dette aarhun
drede.

I denne strid mellem humanisme og realisme blev reali' 
sterne tilsidst de tabende; den indtraadte reaktion mod oplys

*) Selv mænd som Kant var velvillig stemte mod de Base- 
dowske experimenter, medens Herder „ikke vilde overdrage 
Basedow en kalv end sige et menneske til opdragelse.“
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ningstidens ideer, de forandrede politisk-sociale forhold og ikke 
mindst realismens egne udskeielser skaffede humanisterne seiren. 
Og derfor kunde Niethammer*)  under almindeligt bifald 
slaa fast, at den iilanthropisk-realistiske opdragelse ikke stræbte 
efter dannelse i og for sig, men dannelse for bestemte ydre 
öiemed, at det mindre var den om grundige end om mangfol. 
dige kundskaber at gjöre, at den ikke sögte at skjærpe den 
ungdommelige aand ved ideer, men ved ting, at den smigrede 
de ungdommelige tilböieligheder istedenfor at staalsætte karak
teren gjennem selvbeherskelse, og endelig, at den for udeluk
kende og for tidlig udviklede dommekraften paa hukommelsens 
bekostning.

Under disse forhold begyndte regjeringen, efter befrielses
krigens ende og under det almindelige reorganisationsarbeide i 
staten, at skjænke skolevæsenet fornyet opmærksomhed. Men 
omsorgen dreiede sig udelukkende om gymnasierne, som 
man sögte at reformere i afgjort humanistisk retning, 
medens samtidig den hensigt udtaltes, at ogsaa andre end de 
lærde stænder mere og mere skulde tage del i den lærde dan
nelse. Bestræbelserne synes saaledes at gaa ud paa efterhaan- 
den at gjöre realskolerne eller, som de nu ligesaa hyppig be
nævnes, borgerskolerne överflödige.

Den förste almindelige undervisningsplan (af 1816), dei’ 
forövrigt hverken blev offentliggjort eller almindelig bragt i 
udøvelse, bestemte, at latin og græsk skulde være obligatorisk 
for alle disciple. Af nyere sprog skulde der kun læses tysk**),  
og desuden undervisning meddeles i religion, historie og geo
grafi, mathematik og naturvidenskaber. Turnundervisning var 
optaget, men deltagelsen deri overladt til frit valg. Det ugent

*) Niethammer, födt 1766 i Beilstein i Würtemberg, var 
1804 professor i Würzburg, 1807 „Schul- und Studienrath“ 
i München, hvorfra senere ogsaa Thiersch udslyngede 
sin banstraale mod den „gottlose, oberflächliche, revolu
tionäre Realschule“ og navnlig mod den „entsittlichenden 
Unterricht in den Naturwissenschaften.“

**) Fransk blev under det da herskende „Franzosenhass“ ude
lukket, „fordi öiemedet med sprogundervisningen paa de 
offentlige skoler fuldstændig naaes gjennem Europas tre 
klassiske stamsprog, det græske, romerske og tyske.“ Det 
varede dog ikke længe, förend fransk atter blev optaget.
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lige timetal var 32, timerne til hebraisk, tnrnövelser og sang 
ikke iberegnede. Efter denne undervisningsplan skulde det være 
gymnasiernes opgave at meddele en harmonisk aandsdan
nelse, baseret paa studiet af de klassiske sprog og oldtidens 
kultur.

I aaret 1836 offentliggjorde medicinalraad Lo ri ns er en 
opsats: »Zum Schutz der Gesundheit in den Schulen.« Denne 
opsats, som vakte stor opsigt over hele Tyskland og frembragte 
en hel litteratur af stridsskrifter, indeholdt den paastand, at 
der hos den dalevende yngre siegt viste sig en foröget døde
lighed og tiltagende sygelighed, forenet med pirrelighed og en 
for tidlig udvikling, som förte til en ringere aandelig produk
tivitet og energi. Han indrommede vel, at det vilde være 
skjævt og ensidigt at give skoledannelsen alene skylden for 
disse onder, men satte dog aarsagerne dertil væsentlig i under- 
visningsgjenstandenes mangfoldighed, undervisningstimernes 
mængde og det overlæssende hjemmearbeide. Men de under- 
sögelser, som den preussiske regjering ved Lorinsers skrift 
bragtes til at anstille, tjente ikke til at stadfæste hans paa
stande i det store og væsentlige. Sagen bevirkede imidlertid 
en revision af skoleplanen, hvoraf ministerial-forordningen af 
24de oktbr. 1837 blev resultatet. Ved denne forordning blev 
der vistnok taget hensyn til og sögt at raade bod paa mangler, 
som kunde antages at have sin grund i enkelte læreres og 
methoders ufuldkommenhed; men om de sygelige sjæls- og 
legemstilstande, som Lorinser i strid med andre læger troede 
at have iagttaget hos den yngre slegt, siges der udtrykkelig, 
»at om de virkelig er tilstede, saa er det ved den gjorte 
erfaring ingenlunde bevist, at hine sygelige anlæg fremkaldes 
og næres ved gymnasierne og deres indretning. Ministeriet 
ser sig derfor heller ikke foranlediget til paa grund af denne 
anklage at omændre gymnasiernes indretning eller foretage 
nogen væsentlig forandring i det bestaaende. *)

Forordningen af 24de oktbr. 1837, dei’ senere har faaet 
en del modifikationer navnlig ved ministerial-forordning af 7de 
januar 1856, danner grundlaget for de preussiske gymnasiers

*) Rektor F. M. Bugges reiseberetning. Christ. 1839. II, s.
136 og 355



13__ 

nuværende ordning. Gymnasialdannelsens tyngdepunkt ligger 
fremdeles i de gamle sprog, hvorom undervisningen i de övrige 
faggrupperer sig; og gymnasiernes almindelige opgave er at 
meddele höiere almendannelse, men deres nærmeste maal er 
dog at danne forskoler for universiteternes videnskabelige 
studier.

Realskolerne (borgerskolerne-) fristede i begyndelsen 
af dette aarhundrede en kummerlig tilværelse; publikums sym- 
pathi havde forladt dem, og regjeringen overlod dem til deres 
egen skjæbne. Men eftersom borgerstanden efterhaanden 
voxede i kraft og betydning og navnlig efter kommunalord
ningen af 1808, der gjenoprettede de gamle municipalrettig- 
heder i den preussiske stat, blev trangen til skoler, som ude
lukkende var bestemte til at tjene det borgerlige livs öiemed, 
mere og mere fölelig, og mange bykommuner gjorde store 
opofrelser for at faa saadanne skoler i sin midte. Organisa
tionen var imidlertid længe mangelfuld og vaklende og hævede 
sig ikke over det materielle nyttighedshensyn. Först efteråt 
gymnasial-direktor Spilleke i Berlin havde udgivet sit skrift 
«Ueber das Wesen der Bürgerschule» (1822), hvorved han er 
bleven den aandelige fader for det preussiske realskolevæsen i 
nutiden, erholdt realskolerne lidt eftei' lidt en organisation, 
»svarende til. begrebet om en skole, der agter det praktiske 
livs fordringer, men derved ikke trænges bort fra grundlaget 
for en fri menneskelig dannelse«. Men endnu herskede der stor 
ubestemthed baade med hensyn paa undervisningsmaalet og 
valget af lærestof, indtil regjeringen i 1832 tog sagen i sin 
haand, og ved den „foreløbige instruktion angaaende de dimis- 
sionspröver, som skal anordnes ved de höiere borger- og real
skoler» gav disse skoler et bestemt 'organisations-grundlag og 
skjænkede dem en officiel anerkjendelse. At erholde ret til 
dimissionspröver, hvortil vigtige rettigheder var knyttede, blev 
nu gjenstand for den ivrigste bestræbelse af alle skoler af 
denne art.

En yderligere anerkjendelse har borger- og realskolen er
holdt ved det nu gjældende »undervisnings- og pröve-reglement 
af 6te oktbr. 1859.« Thi heri udtales, »at der ikke finder 
nogen principiel modsætning sted mellem gymnasium og real
skole, men et gjensidigt suppleringsforhold; de deler mellem
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sig den fælles opgave at yde de forskjellige kaldssfærers hoved
retninger den samlede höiere dannelses grundlag. Delingen er 
bleven nødvendig ved videnskabernes og de offentlige livsfor
holds udvikling, og realskolerne har derved efterhaanden ind
taget en koordineret stilling til gymnasierne.«

Reglementet skjelner mellem realskoler af 1ste og 2den 
rang (erster und zweiter Ordnung) og höiere borgerskoler; men 
som deres fælles opgave betegnes at skaffe en almindelig viden
skabelig forberedelse til de virksomhedsgrene, hvortil der ikke 
kræves universitetsstudier. Efter en senere ministerial-resolu- 
tion (af 7de decbr. 1870) har dog abiturienter fra realskoler 
af 1ste rang adgang til det historisk-filosofiske fakultet og ret 
til at tage lærerexamen i nyere sprog, mathematik og natur
videnskaber; men deres ansættelse er indskrænket til real- og 
höiere borgerskoler.

B. Skolernes organisation og undervisning.

De höiere skolers to hovedarter, gymnasier og real
skoler, deler sig i folgende underafdelinger: 1) gymnasier, 
2) progymnasier, 3) realskoler af 1ste rang (erster Ordnung), 
4) realskoler af 2den rang (zweiter Ordnung), 5) höiere borger
skoler; hertil kommer 6) kombinerede skoler og 7) privat
skoler.

1) Gymnasier.

Gymnasierne hai’ et 9-aarigt kursus fra det fyldte 9de 
til det fyldte 18de aar og 6 opadstigende klasser, hvoraf de 
3 nederste, Sexta, Qvinta, Qvarta, er 1-aarige, og de 3 överste, 
Tertia, Secunda, Prima, er 2-aarige.*) Ved de större gymna
sier er imidlertid de 3 toaarige klasser regelmæssig hver delt 
i 2 fuldstændig adskilte afdelinger for de forskjellige aarskuld 
(Unter- og Ober-Tertia, Unter- og Ober-Secunda, Unter- og

♦) Flittige og begavede disciple kan dog undtagelsesvis ind
skrænke opholdet i Tertia eller Secunda til 1 eller l'/2 aar 
(Verordn, u. Ges. p. 26).
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Ober-Prima), hvorefter disse skoler altsaa i virkeligheden har 
9 etaarige klasser. *)

Undervisningen meddeles efter folgende undervisningsplan:

Klasser. . . . VI V IV U & 0
III

U & 0
II

U & 0
I

Alder............ 9—10 10—11 11-12 12—14 14—16 16—18

Religion ................ 3 3 2 2 2 2
Tysk...................... 2 2 2 2 2 3
Latin....................... 10 10 10 10 10 8
Græsk...................... 6 6 6 6
Fransk.................... 3 2 2 2 2
Historie og geografi 2 2 3 3 3 3
Mathem. og regning 4 3 • 3 3 4 4
Fysik....................... 1 2
Naturkundskab . . . (2) (2) 2
Tegning................... 2 2 2 v a 1 gfr i t
Skrivning................ 3 3

Sum 28 30 30 30 30 30

Hertil kommer sang og turnövelser, hvis timer i regelen 
ligger udenfor den sedvanlige skoletid, og som valgfrit fag 
hebraisk. I adskillige gymnasier er der ogsaa adgang til at 
lære engelsk og i enkelte italiensk.

Forövrigt medförer de lokale forhold ikke ubetydelige 
modifikationer i undervisningsplanen især med hensyn til sprog
undervisningen. — I de byer, hvor der ikke findes nogen real
skole ved siden af gymnasiet, kan der tilstedes dispensation 
fra græsk, ligesom der overalt, og fornemmelig i de mindre byer, 

*) Enkelte gymnasier, de saakaldte fyrsteskoler, f. ex. skolerne 
i Pforta og Ilfeld, som tillige er opdragelsesanstalter i 
snevrere forstand (alumnater), begynder sit kursus først med 
Tertia.
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skal tages tilbørligt hensyn til de disciple, som allerede fra 
mellemklasserne gaar over i det praktiske liv.

Hvad der overensstemmende med undervisningsplanen gjen- 
nemgaaes og kræves i de forskjellige fag, vil kunne sees af 
folgende fremstilling, som væsentlig stötter sig til personlige 
iagttagelser og erfaringer fra gymnasier i Berlin,*)

Religion.

I Sexta og Qvinta læses det gamle og nye testament efter 
en bibelhistorie (f. ex. Zahns bibi. Historien eller O. Schulz’ 
bibi. Lesebuch); derefter begynder man paa læsning i selve 
bibelen og fortsætter dermed i stor udstrækning, saaledes at 
disciplene efterhaanden faai’ gjennemgaaet i sammenhæng det 
aller meste af den hellige skrift. I de to sidste skoleaar be
nyttes under læsningen dels udelukkende den græske grund
text, dels gaar man kun tilbage til denne, naar det gjælder 
forklaring af vanskelige steder eller punkter, som er udsatte 
for misforstaaelse. Ved siden af den bibelske læsning folger 
den saakaldte »Bibelkunde«, der bestaar i en oversigt over det 
historiske i den hellige skrift, meddelelser om hvert enkelt 
skrifts indhold, forfatteren, forfattelsestiden m. m., men ganske 
kort og saa meget som muligt knyttet til selve læsningen.

I de lavere klasser læses katekismus, först uden, siden 
med Luthers forklaring, og hertil slutter sig udenadlæren af 
en mængde bibelsprog og kirkelige salmer; i de höiere gjen- 
nemgaaes et systematisk omrids af troes- og sedelæren (Hagen- 
bachs ledetraad) med oversigt over bekjendelsesskrifterne og 
læsning af Augustana.

I alle klasser gjöres opmærksom paa de kirkelige fest
dages betydning, og specielt bliver reformationsfesten hvert aar 
mindet ved meddelelser af historien og troeslæren.

*) Af disse skal jeg særlig nævne: Stadt. Friedrichs-Wer- 
dersches Gymnasium (Dorotheensstrasse 13/14) som — 
forskolen ikke iberegnet — har 15 klasser, 474 disciple og 
26 lærere (direktor prof. dr. A. B. Büchs en schütz), og 
Königl. Friedrich-Wilhelms Gymnasium (Friedrichs- 
strasse 41. 42.), som foruden forskole har 15 klasser, 665 
disciple og 27 lærere (direktor prof. dr. H. Kern).
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Religionsundervisningen skal saavidt muligt henlægges til 
den forste eller sidste formiddagstime; enhver religionstime 
begynder med bön af læreren.

Undervisningen gjorde overalt et meget godt indtryk, for
nemmelig i de lavere klasser; i de höiere traadte maaske her og 
der den ethiske side formeget i baggrunden for hensynet til 
den historiske kundskab; men stoffet behandledes gjennemgaa- 
ende med alvor og værdighed. Nogen for vidt dreven tilböie- 
lighed til at benytte den foredragende methode, som forövrigt i 
dette fag kan ligge nær nok, mærkede jeg ikke. Undervisningen 
havde ialmindelighed samtalens form; kun undtagelsesvis gav 
læreren over enkelte gjenstande (f. ex. »Bibelkunde«) sammen
hængende foredrag.

Skolerne (navnlig i Berlin) har vistnok i dette fag en 
meget vanskelig opgave; thi den religiöse indifferentisme, som 
griber mere og mere om sig og bringer kirkerne til at staa 
tomme, herover for en stor del skolen den stötte, som den kan 
have i hjemmet med hensyn paa kristelig paavirkning. Skolerne 
har endnu bevaret sit religiöse præg (ved mange gymnasier 
holdes fælles andagt ved ugens begyndelse og ende); men de 
har farlige fiender at kjæmpe mod, og det tör være vel be
grundet, naai- normalplanen udtrykkelig forlanger, at der skal 
lægges særdeles vegt paa det apologetiske moment. *)

Tysk.
Undervisningen i tysk omfatter læsning og foredrag af uden

adlærte digte, hvortil i de höiere klasser slutter sig metrik, poetik 
og litteraturhistoriske oplysninger; desuden grammatik og skrift
lige övelser. Paa enkelte gymnasier gives ogsaa undervisning i 
filosofisk propædevtik.

I de lavere klasser benyttes en læsebog, i de höiere tages 
stoffet direkte af litteraturen. De forfattere, hvoraf der læses 
mest, er Herder, Lessing, Klopstock, Goethe og Schiller. Di- 

*) Om religionsundervisningen paa de katholske gymnasier 
skal jeg kun bemærke, at der paa disse er tillagt religion 
det samme antal timer, som paa de protestantiske, og at 
normalplanen indeholder detaljerede bestemmelser om, hvad 
der skal læses i hver klasse. (Verordn, u. Gesetze pag. 54)»

2
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sciplene gjöres ogsaa bekjendte med middelalderens klassiske 
litteratur (Niebelungenlied, G-udrun, Walther v. d, Vogelweide) 
enten gjennem grundtexten eller efter oversættelser. *)

Diciplene tilholdes at læse höit og flydende med rigtig 
(dialektfri) udtale og forstandig betoning Dette gjorde de 
godt, adskillig bedre end hos os; men længere gaar heller ikke 
kravet. Noget forsög fra lærernes side paa at opöve dem i 
kunstmæssig oplæsning eller skuespilleragtig deklamation saa 
jeg intetsteds til; derimod hörte jeg ofte advarsler mod affek
tation og falsk pathos Uagtet modersmaalet, især i de lavere 
klasser, har langt færre timer end paa vore skoler, gjennem- 
gaaes dog et ikke lidet större kvantum af læsestof. Læsnin
gen gaar raskere af to grunde, det samme stykke læses ikke 
op igjen, og lærerens forklaringer og bemærkninger er spar
somme, efter min mening, for sparsomme — hos os maaske 
for vidtlöftige. I de höiere klasser erhverves ogsaa kjend- 
skab til en del af litteraturen gjennem den paabudte privat- 
lekture.**)

Undervisningen i poetik og metrik bestaar i en kort 
gjennemgaaelse af de forskjellige digtarters væsen og forskjellige 

metriske form og betragtes ikke som særskilt disciplin; det 
nødvendigste meddeles leilighedsvis under forfatterlæsningen. 
Det samme er ogsaa ialmindelighed tilfældet med de litteratur- 

*) I forrige skoleaar læstes i F rie drich-Wilhelms gym
nasium: i Unter-Tertia: Uhlandsche und Schillersche 
Balladen und Romancen; i Ober-Tertia: Voss’ siebzig
ster Geburtstag undLuise, Goethes Hermann undDorothea; 
i Unter-Sec und a: Schillers Teil, Goethes Götz und Eg
mont; i O b er-S e cun da: Schillers Jungfrau von Orleans, 
Lessings Minna von’Barnhelm, die Wallensteinsche Trilogie;
i Unter-Prima: Didaktische Dichtungen von Schiller und 
Goethe; Mittelhochdeutsche Lecture aus Wackernagels 
Edelsteinen; i Ober-Prima: Abhandlungen von Schiller 
und Lessing, ausgewählte Dramen von Lessing, Schiller 
und Goethe.

♦*) Disciplene i de 2 eller 3 överste klasser paalægges at læse 
et vist udvalg af tyske, latinske og græske forfattere pri
vat under kontrol af vedkommende klasseordinarius. Denne 
institution, som paa gymnasierne har existeret lige siden 
1825, har ogsaa fundet efterligning paa realskolerne.
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historiske oplysninger; ogsaa disse gives i al korthed, natur
ligvis ikke altid og paa alle skoler lige knapt; men litteratur
historie optræder aldrig som særskilt fag. Man indskrænker’ 
sig i regelen til biografiske bemærkninger og en kort oversigt 
over litteraturens gang fra Luther til nutiden. Skolernes 
overordnede har gjentagende henledet opmærksomheden paa 
nødvendigheden af en passende begrænsning af denne under
visning. Der fremhæves, at det fremfor alt gjælder at skaffe 
disciplene et grundigt kjendskab til litteraturen selv og deri- 
gjennem bibringe dem et dannelsesstof, som kan lutre deres 
smag og give deres liv en höiere og ædlere retning. At an
vende en större del af tiden til litteraturhistoriske meddelelser 
og exkurser, ansees endog for ligefrem skadeligt, fordi disciplene, 
som optages med færdige domme om tingen istedetfor med 
tingen selv, derved forledes til en overfladisk kritik og 
selvtilfreds eftersnakken om gjenstande, som de selv ikke 
kj ender.

Den grammatiske undervisning sker i nær tilslutning til 
den latinske, hvorfor det ogsaa er bestemt, at undervisningen 
i tysk og latin i Sexta og Qvinta skal overtages af den samme 
lærer. I regelen gjennemgaaes det vigtigste af formlæren og 
syntaxen i disse to klasser; i de to folgende (Qvarta ogUnter- 
Tertia) finder udvidende repetitioner sted; men dermed ophorer 
enhver særskilt grammatisk undervisning i modersmaalet. Kund
skaben vedligeholdes og udvides op igjennem skolen ved sam
menligninger med de övrige sprogs grammatiske eiendommelig- 
heder. Det er paalagt lærerne saavidt muligt at fölge det 
samme grammatiske system og den samme terminologi i de for
skjellige sprog, en foranstaltning, som ikke lidet bidrager til 
at give sprogundervisningen sikkerhed og klarhed.

De skriftlige övelser er i Sexta ogQvinta hovedsagelig 
diktat og gjenfortælling, hvorefter man i Qvarta gaar over til 
mere selvstændige arbeider af fortællende og beskrivede ind
hold; i Unter-Tertia begynder man med egentlige afhandlinger 
(Aufsätze). Ved siden af afhandlinger har disciplene ogsaa 
fra tid til anden at udarbeide frie foredrag over selvvalgte 
emner. Denne övelse drives dog ikke i stor udstrækning. Jeg 
hörte i överste klasse paa et gymnasium 2 »frie« foredrag; 
det ene omhandlede de tyske »Volksbücher«, det andet Fredrik 

2* 
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den 2dens indflydelse paa den tyske litteratur. Hvert foredrag 
optog omtrent et kvarter. Med hensyn paa indholdet var de 
hedre end de sedvanlige norske stile hos os; men forövrigt var 
disse præstationer temmelig middelmaadige; del*  manglede meget 
baade i frihed og skjönhed. Men nærværelsen af en fremmed 
havde maaske ogsaa sin del heri.

Förend de skriftlige arbeider udfores, gives der disciplene 
en omhyggelig veiledning for udarbeidelsen. Især er afhand
lingerne gjenstand for en vidtløftig forudgaaende »Besprechung«, 
hvorved der baade gives anvisning til at samle og til at dis
ponere stoffet; derimod faar de sjelden dispositionen dikteret 
og ialfald aldrig, förend arbeidet er udfort. Den efter
følgende gjennemgaaelse og rettelse er paa den anden side mere 
summarisk, dreier sig væsentlig om sproget med en eller anden 
bemærkning om indholdet, og saa er man færdig.

Opgaverne staar i den nærmeste rapport til klassens övrige 
undervisning, og afhandlingerne er derfor i det hele taget 
mere eller mindre umiddelbare reproduktioner af det stof, hvor
med disciplene til enhver tid er beskjæftigede. Opgaver af 
rent ræsonnerende eller filosofisk indhold gives sjelden. *)

Jeg skal anföre nogle prover paa opgaver i de 4 överste 
klasser:

Unter-Secunda: 1) Pflug und Schwert; 2) Womit beginnt 
die Handlung in Schillers Teil? 3) Die Frauencharaktere 
in Schillers Teil? 4) Wie urtheilen die Niederländer über 
Egmont ?

Ober-Secunda: 1) Die Lage Frankreichs nach den 
Angaben des Prologs zur Jungfrau von Orleans; 2) Schil
derung des Soldatenstandes in Lessings Minna von Barnhelm; 
3) Die Stellung von Wallensteins erstem Selbstgespräch zur 
Handlung des Stückes (Wall. Tod I, 4); 4) Wallenstein und 
Cäsar.

Unter-Prima: 1) Wie unterscheiden sich Mitleid und 
Mitgefühl? 2) Worin liegt die aparta Kreons? 3} Darf der 

*) I VI og V gives et skr. arbeide ugentlig, i IV og U. III 
et hver 14de dag, i O III og U II et. hver 3dje uge, i O II 
og I et maanedlig.
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dramatische Dichter von der historischen Wahrheit abgehen? 
4) Penelope und Gudrun.

Ober-Prima: 1) Ismene und Antigone eine verglei
chende Charakteristik; 2) Der Einfluss der Kreuzzüge auf die 
Kultur Evropas; 3) Ist Karl d. Grosse ein deutscher Fürst? 
4) Sorget nicht für den anderen Morgen (zur Vergleichung 
das horaziansche: Qvid sit futurum cras fuge qvaerere.)

Det kursus i filosofisk propædevtik, som gives paa 
enkelte gymnasier (f. ex. paa Friedrich-Willi elms gym
nasium), indskrænker sig i almindelighed til 1 ugentlig time 
i sidste skoleaar og omfatter det væsentligste af den empiriske 
psychologi og hovedpunkterne af den formale logik. Den filo
sofiske propædevtik var forhen fast examens- og undervisnings- 
gjenstand; men væsentlig af mangel paa dertil skikkede lærere 
har man maattet lade det bero paa forholdene ved den enkelte 
skole, om undervisning kunde meddeles i dette fag eller ikke, 
uagtet «det akademiske studium forudsætter, at övelse og fær
dighed i anvendelse af de logiske sætninger bliver medbragt 
fra skolen«. Den hos os anordnede examen philosophicum findes 
nemlig, som bekjendt, ikke ved de preussiske eller overhoved 
tyske universiteter.

Latin og græsk.

Den klassiske undervisning optager i de 2 nederste klas
ser, hvori der endnu kun læses latin, en tredjedel, men efter 
græskens optagelse i Qvarta vel halvparten af de ugentlige 
timer, og efter middeltiden for det samlede gymnasialkursus 
fylder de klassiske sprog omtrent % af den hele undervisnings
tid. Allerede heraf fremgaar, hvilken betydning der tillægges 
disse sprog for den gymnasiale dannelse baade som det grund
lag, hvorpaa navnlig sprogundervisningen skal bygges, og som 
det centrum, hvorom de övrige fag skal samles.

a) Latin. I Sexta og Qvinta benyttes en læsebog (f. ex. 
Perthes eller Bonnell), og grammatikens formlære og de 
væsenligste regler - af syntaxen gjennemgaaes. Hertil kommer 
skriftlige og mundtlige övelser i retrovertering og udenad- 
læren af enkelte ord og sætninger.

I Unter-Tertia begynder man at læse forfattere og gjen- 
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nemgaar derefter op igjennem klasserne i almindelighed fol
gende udvalg af litteraturen:*)

Af Corn. Nepos: de fleste vitae; af Julius Cæsar: hele 
bellum Gallicum eller mindst 5 böger; af Livius: 3 böger; 
afTacitas: annales omtrent 2 böger, desuden Germania (ihvert 
fald k, 1—7) og Agricola; af Cicero: 3 mindre og 3 större 
taler, Laelius, Cato major, Tusculanae (1 & 4), de officiis (i 
udvalg) og 1 af de rhetoriske skrifter; af O vid: metamorph, 
omtrent 1000 v.; af Virgil: Aeneiden 6 böger; af Horats: 
oderne, nogle epoder, breye, satirer; udvalg af elegikerne.

Gjennemgaaelsen er i begyndelsen væsentlig sproglig 
(grammatisk), men gaar i de höiere klasser mere og mere over 
til næsten udelukkende at dreie sig om indholdet. Under læs
ningen gjöres der rede for skriftets plan og anordning, og de 
enkelte reale oplysninger meddeles meget udforlig; men der 
gives ingen særskilt undervisning hverken i litteraturhistorie, 
mythologi eller antikviteter. I de lavere klasser bliver det 
daglige pensum omhyggelig forud gjennemgaaet, i de höiere 
maa derimod disciplene forberede sig paa egen haand og har 
paa flere gymnasier kun tilladelse til at bruge textudgaver.

Der lægges, som i det hele ved sprogundervisningen, sær
deles vegt paa en god oplæsning, feil mod reglerne for kvan
titeten betones stærkt, og undervisningen i metrik spiller en 
ganske anden rolle end hos os.

Det er almindeligt, at större eller mindre afsnit af for
fatterne og navnlig af digterne læres udenad, og allerede meget 
tidlig begynder man med övelser i at tale latin. I överste 
klasse benyttes dette sprog ofte under fortolkningen.

Den grammatiske undervisning sættes i nær forbindelse 
med de skriftlige arbeider, som udarbeides dels hjemme (exer- 
citia), dels paa skolen (extemporalia). Disse bestaar indtil 
Ober-Secunda i methodisk ordnede stilövelser, fra denne klasse 
af skrives ogsaa frie afhandlinger, væsentlig af historisk ind

*) Hverken for latinens eller græskens vedkommende findes 
nogen bestemt forskrift for det kvantum, som skal gjen- 
nemgaaes (Verord. u. Gesetze, p. 76)
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hold, og fra tid til anden smaa metriske övelser*).  Som exempler 
paa afhandlinger skal anföres:

Ober-Secunda: 1) Ulixes a Phaeaeum primoribus libera- 
liter exceptus; 2) Virgilius qvibus Trojam artibns expugnatam 
esse tradat; 3) Aeneae errores.

Unter-Prima: 1) Qvibus locis a. 71 p. Chr.n. a Germanis 
cum Romanis pugnatum sit; 2) Bella gravissima Cicerone 
puero atqve adolescente a Romanis gesta adumbrentur (klasse- 
arbeide); 3) Libri Cieeronis, qvi de officiis inscribuntur, inter 
qvas tempestates publicas conscripti sint, breviter exponatur.

Ober-Prima: 1) De Mercurio Horatiano; 2) Senectutem 
ad res gerendas viribus non carere; 3) Terentianum illud: 
»Fortes fortuna juvat« nonnullis exemplis e rerum Romanarum 
memoria petitis comprobetur.

b) Græsk. Undervisningen i græsk begynder i Qvarta. 
I denne og den folgende klasse gjennemgaaes en læsebog, hvor
efter der i Ober-Tertia begyndes med forfatterlæsning. Ved 
kursusets ende har man i regelen læst folgende udvalg af 
litteraturen:

AfXenofon: hele anabasis eller mindst 5 böger, udvalg 
af memorabilia og hellenica; af Herodot: 80—100 kap.; 
af Thukydid: 1 bog (i hvert fald 2, 35—46); af Lysias: 
6 taler; af Demosthenes: 3 taler; af Platon: apolo
gien, Kriton, Phaedon (den fortællende del), Protagoras; af 
Homer: hele Iliaden og Odysseen ved hjælp af privatlæsning; 
afSofokles: 2 tragedier.

I græsk gaar man i det hele frem paa samme maade som 
i latin. Gjennem forfatterlæsningen og de dertil knyttede 
oplysninger af realt indhold söger man fremfor alt at give 
disciplene et klart billede og en levende forstaaelse af den 
græske aand og det græske liv uden derfor at forsömme den 
rent sproglige side af undervisningen. Grammatiske övelser 
drives i stor udstrækning baade mundtlig og skriftlig. For
uden stile paa skolen har disciplene regelmæssig hjemmestile, 
i de 5 förste aar en gang om ugen, i de 2 sidste to gange 
maanedlig.

*) Af skriftlige hjemmearbeider gives iVI—U II et ugentlig, 
i O II en stil hver 14de dag og en afhandling hvert fjer- 
dingaar, i I to stile og en afhandling maanedlig.
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Ligesom i latin lærer man större afsnit af forfatterne 
udenad, især af Homer.

At de preussiske abiturienter efter denne intense undervis
ning gjennem saa mange aar besidder en grundig og omfat
tende kundskab i de klassiske sprog og et fortroligt kjendskab 
til den klassiske litteratur’, er en selvfölge. Et andet spörgs- 
maal er det, om ikke denne undervisning i flere henseender 
gaar ud over almendannelsens maal. Det synes mig ialfald 
utvivlsomt, at övelser i at tale latin og at skrive latinske 
afhandlinger helst burde henvises til det filologiske specialstu
dium, hvor de vistnok vilde have sin rette plads; paa almen
skolen hörer de neppe hjemme.

Fransk.

Undervisning i fransk meddeles i 8 aar; den begynder i 
Qvinta og har i det hele 17 ugentlige timer eller gjennem- 
snitlig 2% time i hver klasse.

I de 3 förste aar læses i almindelighed en elementærbog 
(Ploetz), og derefter gaar man over til forfatterlæsning, hvor
til stoffet hentes enten direkte af litteraturen eller af en kre- 
stomathi. Til læsning vælges gjerne historiske forfattere som 
Michaud, Segur, Thiers og G-uizot, i de överste klasser ogsaa 
dramatiske, navnlig Racine, Corneille og Moliére. *)

Under gjennemgaaelsen af forfatterne kommer det mest 
an paa en god oplæsning og oversættelse. Der gives korte 
litteraturhistoriske oplysninger, udtale, synonymer, gallicismer 
etc. noteres; men det rent grammatiske holdes saa meget 
som muligt borte. — Ligesom i de klassiske sprog spillei' 
udenadlæren en stor rolle; der begyndes med enkelte ord og 
sætninger og fortsættes med vers, fabler (la Fontaine) og andre 
længere poetiske eller prosaiske stykker. I de överste klasser 

*) I skoleaaret 1878—79 læstes ved Friedrich-Wilhelms 
gymnasium fra Ober-Tertia af: Voltaire Charles XII; 
Mignet hist, de la révolution fran^aise; Moliére l’Avare; 
Corneille le Cid; Scribe la Camaraderie, les contes de 
la reine de Navarre, lé verre d’eau; Beaumarchais le 
barbier de Seville.
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forekommer ogsaa övelser i fri gienfortælling paa fransk af 
læste afsnit eller korte indholdsangivelser af et gjennemgaaet 
verk.

Saalænge elementærbogen benyttes, knyttes indövelsen af 
grammatiken ganske til denne, senere sættes den grammatiske 
undervisning i forbindelse med de mundtlige og skriftlige övel
ser i at oversætte fra tysk til fransk, som foregaar op igjen
nem hele skolen efter methodisk ordnede opgaveböger. Skrift
lige hjemmearbeider gives hver 14de dag.

Historie og geografi.
Undervisningen i disse fag gaar haand i haand gjennem 

det hele kursus og besörges altid af den samme lærer, som 
gjerne underviser i 2 eller 3 paa hinanden folgende klasser. 
Der er derfor ikke fastsat noget bestemt antal timer, hvori der 
specielt skal undervises enten i historie eller geografi; men for
delingen er overalt overladt til vedkommende lærers skjön. Han 
kan endog, om han foretrækker dette, undervise en del afaaret 
udelukkende i historie, en anden i geografi.

a) Historie. I de to laveste klasser (Sexta og Qvinta) 
gives ingen særskilt historisk undervisning; men undervisningen 
i bibelhistorie og geografi, tildels ogsaa i tysk forbereder ved 
meddelelser af historisk indhold den senere sammenhængende 
fremstilling. Bibelhistorien giver Jodernes historie og med
deler derunder saameget af andre folks historie og kulturtil
stand, som er fo modent for dens eget öiemed, geografien dels 
enkelte notiser (med aarstal) over skuepladsen for vigtige til
dragelser i krig og fred, dels korte fremstillinger af opdagelser 
af fremmede lande og andre betydelige begivenheder, og ende
lig söger den tyske undervisning gjennem mundtlige og 
skriftlige övelser at gjöre disciplene bekjendte med de vigtigste 
og skjönneste sagn fra oldtiden og de germanske folk.

Det egentlige historiske kursus begynder i Qvarta, hvor 
oldtidens, navnlig Grækernes og Homernes historie, gjen- 
nemgaaes, som oftest i biografisk fremstilling. Hertil slutter 
sig hovedpunkterne af beretningen om kristendommens fremvext 
og om Tyskernes förste optræden og deres kampe med Homerne 
i de nærmeste aarhundreder för og efter Kristus. Derved banes 
overgangen til Tysklands historie, som læres i de 2 föl- 
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gende klasser (Unter- og Ober-Tertia). Til den tyske middel- 
aldei1 knyttes fortællinger om kristendommens udbredelse og 
hierarkiets opkomst, de vigtigste korstog og Konstantinopels 
erobring, opfindelsen af krudtet og bogtrykkerkunsten og ende
lig opdagelsen af Amerika og söveien til Ostindien. — Fra den 
westfalske fred samler den tyske historie sig om den branden
bur g s-preussiske, som efter en kort beröring af den franske 
revolution og de deraf opstaaede krige i almindelighed föres 
frem lige til den sidste tid (1871). — Forud for den histo
riske fremstilling gaar altid en geografisk oversigt over ved
kommende lande.

Den historiske undervisning har i de lavere klasser væ
sentlig en ethnografisk, tildels biografisk grundkarakter, 
idet stoffet grupperer sig om Grækere, Romere, Tyskere og 
disses fremragende mænd; i de 4 sidste skoleaar er derimod 
det historiske kursus universalhistorisk; istedetfor de 3 
nævnte folk træder de 3 tidsperioder, oldtiden, middelalderen 
og den nyere tid; men ogsaa her kommer de klassiske folk og 
Tyskerne stærkt i forgrunden. I Unter- og Ober-Secunda læses 
oldtidens, i Unter- og Ober-Prima middelalderens og den nyere 
tids historie.

Hovedvegten lægges overalt paa den politiske historie; 
men paa det överste trin indtager ogsaa det kulturhistoriske 
en fremtrædende plads; karakteristiker af de forskjellige folks 
litteratur, de bildende kunsters historie, meddelelser om viden
skab, religion, handel og samfærdsel, seder og indretninger 
gives ofte i forholdsvis stor udforlighed.

Nogen fast methode for undervisningen findes der ikke. 
Nogle lærere foredrager större afsnit i sammenhæng og repe
terer disse examinatorisk, andre deler undervisningstimen mellem 
examination og foredrag, atter andre forholder sig væsentlig 
kontrollerende og samlende, medens tilegnelsen af stoffet hen
vises til disciplenes hjemmearbeide. I Lærebøgernes udforlighed 
er der de samme nuancer, som i methoden; paa nogle skoler 
bruges haandböger, som ofte langt overgaar vore i vidtløftig
hed, paa andre korte »Leitfaden«, paa enkelte kun historiske 
tabeller. Vistnok gjorde jeg ialmindelighed den erfaring, at 
disciplenes detaljkundskab stod i direkte forhold til lærebogens 
omfang; men jeg tör ikke netop deraf slutte, at de lærere, som 
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i större udstrækning betjente sig af det »levende ord«, og som 
forbandt fremstillingens liv og varme med overlegenhed over 
stoffet, derfor havde udrettet mindre; thi den historiske under
visnings bedste frugt, syn og sans for historiens totalitet, kom
mer ikke, ialfald vanskelig frem for den, der kun har anled
ning til at overvære enkelte historietimer.

b) Geografi. Med hensyn til stoffets fordeling paa de 
forskjellige klassei' finder ikke den samme gjennemgaaende over
ensstemmelse sted, som for historiens vedkommende, uden for- 
saavidt som det regelmæssige kursus overalt tilendebringes i 
Ober-Tertia, medens i de 4 överste klasser kun 1 time hver 
anden eller tredje uge anvendes til geografiske repetitioner. 
Ved Friedrichs-Werdersches gymnasium er undervis
ningen fordelt saaledes:
Sexta: Geografiens grundbegreber; verdensdelene, oceaner, veie. 
Qvinta: Orografi og hydrografi; repetition af Sextas pensum. 
Qvarta: Evropa, Asia, Afrika.
Unter-Tertia: Tyskland.
Ober-Tertia: Amerika, Australia. Repetition af Tyskland. 
Unter-Secunda: Det gamle Grækenland. Repetition af Evropa. 
Ober-Secunda: Det romerske rige. Repetition af de uden- 
evropæiske verdensdele.
Ober- og Unter-Prima: Repetitioner.

Den geografiske undervisning udmærker sig ved en höi 
grad af anskuelighed. Ved talrige grupperinger og sammen
ligninger söger man at gjöre det topiske billede levende for 
disciplenes forestilling, og især drives karttegning i stor ud
strækning. Læreren tegner foran paa vægtavlen, og disciplene 
folger skridt for skridt det udkastede billede paa sine tavler. 
Eller de faar et bestemt land at tegne hjemme, og har da enten 
at fremlægge det færdige kart eller at tegne paa vægtavlen 
efter hukommelsen. Hertil indskrænker sig i regelen disci
plenes »lexer« i dette fag; det geografiske kart og lærerens 
mundtlige fremstilling er de kilder, hvorfra de næsten udeluk
kende henter sin kundskab. Her og der benyttes vistnok et 
ganske kort geografisk skema; men ialmindelighed mangler 
ogsaa dette.
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Regning og mathematik.

Regning og mathematik har i det hele kursus 32 ugentlige 
timer eller gjennemsnitlig 3s/9 time i hver klasse.

Undervisning i regning meddeles kun i de 3 laveste 
klasser og omfatter benævnte hele tal, almindelig brok og 
decimalbrøk samt reguladetri. I de höiere klasser tilholdes 
disciplene selv nöiagtig og saavidt muligt i hovedet at udfore 
enhver i den mathematiske undervisning forekommende regne
operation.

Efterat begyndelsesgrundene af geometrien er gjennem- 
gaaede i Qvarta, begynder den egentlige mathematiske under
visning i Unter-Tertia og behandler op igjennem klasserne: 
arithmetik, geometri, trigonometri og stereometri. Ved Frie
drich-Wilhelms gymnasium er stoffet fordelt paa fol
gende maade:

Qvarta: Læren om vinkler og paralleler.
Unter-Tertia: De 4 species med bogstaver. Trianglers 

kongruens, trianglers og parallelogrammers ligestorhed og ind
byrdes forhold.

Ober-Tertia: Oplosning af polynome udtryk i enkelte 
faktorer, reduktion af bröker med polynome nævnere, nega
tive tal, ligninger af 1ste grad, kvadratroduddragning. Flade
beregning, cirkellære.

Unter-Secunda: Almindelig potenslære, logarithmer,
ligninger af 1ste grad med flere ubekjendte, ligninger af 2den 
grad. Polygoners ligedannethed, cirkelberegning.

Ober-Secunda: Kvadratiske ligninger og de simpleste 
rækker. — Den plane trigonometri.

Unter-Prima: Ligninger, den binomiske sætning og 
rækker. — Stereometri, sfæriske triangler.

Ober-Prima: Anvendelse af algebra paa geometrien. 
— Kjedebrök og ubestemte ligninger. Mathematiske övelser.

I alle klasser har disciplene skriftlige opgaver at udfore 
hjemme, i regelen 2 gange maanedlig.
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Naturkundskab og fysik.

a) I natur kundskab undervises efter normalplanen i 
Sexta og Qvinta og i de 2 Tertiaklasser, tilsammen i 8 ugentlige 
timer; Qvarta har ingen timer i naturkuudskab, fordi lier 
samtidig begyndes paa geometri og græsk. — Undervisningen 
kan dog indskrænkes eller ganske falde bort, hvor der 
mangler dertil skikkede lærere, og de ledig bievne timer 
anvendes i saa fald i Sexta og Qvinta til geografi og regning, 
i Tertia-klasserne til historie og fransk. Friedrich s-Wer
dersches gymnasium meddeler saaledes for tiden ingen under
visning i naturkundskab i Sexta og Qvinta, og Friedrich- 
Wilhelms gymnasium ingen i Unter-Tertia. Undervisnings
stoffet er ved denne skole fordelt paa folgende -maade:

Sexta (2 timer): Beskrivelse af enkelte planter;
pattedyr.

Qvinta (2 timer): Plantearter; fugle, reptilier, fiske,
insekter.

Ober-Tertia (2 timer): Plantefamilier og botanisk syste
matik; mineralogi og geognosi. — I alle klasser benyttes som 
lærebog Schillings »Grundriss«.

b) Fysik har i det hele efter normalplanen 6 ugentlige 
timer fordelte paa de 4 överste klasser; ialmindelighed begyn
der dog undervisningen heri först i Ober-Secunda og fordeles 
paa de tre sidste skoleaar saaledes:

Ober-Secunda (2 timer): Almindelig fysik; de simpleste 
kemiske fænomener.

Unter-Prima (2 timer): Mekanik, magnetisme og 
elektricitet.

Ober-Prima (2 timer): Akustik og optik.
Naturfagene er ikke gjenstand for pröve ved afgangs- 

examen. Baade heraf og af det begrænsede timetal, som er 
dem tildelt, fremgaar det klart nok, at de skal betragtes som 
mindre væsentlige bifag. Navnlig gjælder dette naturhistorien, 
hvori undervisningen er indskrænket til et minimum, ja endog 
ganske kan slöifes. Jeg fik overhoved det indtryk, at man 
ikke bröd sig stort om den naturhistoriske undervisning; 
derimod syntes fysiken at omfattes med större interesse, og 
flere gymnasier var ikke alene udstyrede med -fuldstændige 
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fysiske apparater, .men havde egne værelser, specielt indrettede 
for undervisningen i fysik.

Skrivning og tegning.
a) Skrivning. Undervisning heri meddeles kun i de 

2 laveste klasser, 3 timer ugentlig i hver klasse. Fremgangs- 
maaden er ikke væsentlig forskjellig fra den hos os sedvanlige. 
Der skrives dels i methodisk ordnede skrivehefter, hvori for
skriften er aftrykt, dels (men sjeldnere) efter lærerens opskrift 
paa vægtavlen. Taktskrivning er almindelig og ansees for en 
særdeles nyttig övelse. — I skrivetimerne oplæres disciplene 
til ogsaa at skrive det græske alfabet.

Man skulde tro, at disciplenes haandskrift maatte lide 
under, at undervisningen ophorer paa et saa tidligt trin. 
Denne erfaring gjorde jeg imidlertid ikke, og grunden dertil 
maa vel nærmest söges i den omhu, hvormed lærerne overalt 
paaser, at de skriftlige arbeider udfores med orden og nethed.

b) Tegning er i de 3 laveste klasser obligatorisk, i de 
övrige klasser frivilligt fag. Undervisningen, som omfatter 
frihaandstegning og lineartegning, foregaar i almindelighed 
efter folgende læreplan:

Sexta (2 timer): Rette linjer og retlinjede figurer, lette 
arkitektoniske omrids efter fortegninger.

Qvinta (2 timer): Buelinjer, ornamenter, bladformer 
og vaser efter fortegninger.

Qvarta (2 timer): Lineartegning, perspektivets ele
menter ; tegning efter legemer, proportioner af det menneskelige 
legeme.

I de höiere klasser samles de deltagende disciple i par
tier, hvoraf hvert parti har 2 ugentlige timer. Der under
vises i:

Tegning af ornamenter og antike hoveder efter gips
modeller; perspektiver indtil udförelse af et interiör; skygge
konstruktion; tegning af landskaber; maskintegning.

Da i regelen kun de disciple, som besidder særegen inter
esse og begavelse for tegning, deltager i den frivillige under
visning, er selvfølgelig resultaterne her gjennemsnitlig meget 
tilfredsstillende, og jeg havde paa flere gymnasier anledning 
til at se arbeider, som forekom mig at staa endog særdeles 
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höit. Derimod kunde jeg ikke finde, at niveauet i de klasser, 
hvor undervisningen var obligatorisk for alle, overalt fortjente 
beundring. Undervisningen meddeltes ogsaa paa enkelte gym
nasier efter methoder, der, saavidt jeg ved, hos os forlængst 
er forladte. Disciplene brugte baade maal og viskelæder i 
frihaandstegningen uden nogen indsigelse fra lærerens side, og 
tegneövelserne bestod væsentlig i mekanisk afkopiering af for
læggeblade. Nogen bestræbelse for at lede discliplene til en 
forstandig anskuen af gjenstandene eller til at opfatte deres 
karakteristiske former kunde jeg ikke opdage.

Sang.

Sangundervisning meddeles gjennem det hele kursus. I 
de 3 nederste klasser synger disciplene klassevis; men der
efter deles de i 2 afdelinger (sangklasser), af hvilke den nederste 
har 2, den överste 4 ugentlige timer. Disciplene kan nemlig 
indordnes i sangklasser uafhængig af klasseinddelingen, da 
sangundervisningen er lagt udenfor den sedvanlige skoletid.

Ved Friedrichs-Wer der sches gymnasium er under
visningen fordelt paa folgende maade:

Sexta (2 timer): Enstemmige koraler og sange; noter, 
pauser, tonskala, treklang.

Qvinta (2 timer): Enstemmige koraler og sange; dur- 
tonskala, intervallære.

Qvarta (2 timer): Indøvelse af tostemmige sange, treffe- 
övelser, mol-tonskala, övelser i at transponere.

2den sangklasse (2 timer): Flerstemmige sange, for
beredende övelser for korsang.

1ste sangklasse (4 timer: nemlig sopran 1 t., alt 11., 
tenor og bas 1 t. og kor 1 t.): Firstemmig sang, kor af Men
delssohns Elias, kompositioner fra 16de til 18de aarhundrede 
navnlig af Palestrina, Vittoria, Perti, Lotti, Frank.

Sansen for musik og sang og erkjendelsen af dens sam
fundsopdragende betydning har trængt igjennem til alle klasser 
af befolkningen, og derfor omfattes ogsaa sangundervisningen 
med stor interesse saavel af skole som hjem. Hertil kommer, 
at det er forholdsvis let for skolerne at sikre sig kyndige og 
dygtige lærere. Allerede siden 1822 findes der i Berlin et »könig
liches akademisches Institut für Kirchenmusik«, hvisöiemed erat 
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uddanne unge mennesker til organister og musiklærere ved 
gymnasier, realskoler og seminarier, og hvor- undervisningen 
meddeles gratis. For at blive optagen maa man enten have 
besögt et gymnasium til Secunda eller besidde modenheds
vidnesbyrd fra et seminarium. ■— Disse gunstige vilkaar for 
sangundervisningen bærer ogsaa sin frugt; at höre paa kor
sangen ved et preussisk gymnasium maa ligefrem betegnes 
som en æsthetisk nydelse.

Hebraisk
(fakultativt fag).

Hebraisk læses i de 4 öveste klasser (Unter-Secunda til 
Ober-Prima) og har 2 timer i hver klasse. Grammatikens 
formlære og de vigtigste syntaktiske reglei’ gjennemgaaes og 
indöves ved mundtlige og skriftlige övelser. Genesis og et 
udvalg af det gamle testaments historiske böger, af salmerne 
og enkelte afsnit af profeterne læses og fortolkes.

Gymnasiernes maturitetsprover.

Ret til at afholde maturitetspröve (afgangspröve), som 
svarer til vor examen artium, tildeles alle gymnasier, der af 
ministeriet er anerkjendte som saadanne.

Proven er dels skriftlig, dels mundtlig.
Gjenstande for den skriftlige pröve er a) en tysk prosaisk 

afhandling, b) en latinsk extemporalstil og en latinsk afhandling, 
c) et kort og simpelt græsk scriptum, bestemt til at udfinde 
abiturientens sikkerhed i den græske formlære og syntax, d) 
en fransk stil, e) et mathematisk arbeide, hvis gjenstand er 
lösningen af 2 geometriske og 2 arithmetiske opgaver af de 
forskjellige dele af mathematiken, som faldei’ i skoleundervis
ningens kreds.

Paa Friedrichs-Wer dersches gymnasium gaves ved 
pröven, paaske 1879, folgende opgaver i tysk, latin og mathe- 
matik:

Tysk: Lessings Verdienste um die deutsche Prosa.
Latin: Cn. Julium Agricolam viri vere Romani exemplar 

fnisse.
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Mathematik: 1) In einen gegebenen Kreis ein Dreieck 
einzuzeichnen, von welchem die Differenz zweier Winkel und 
die Gegenseite eines derselben gegeben sind. •— 2) Von einem 
Dreieck ist gegeben a) der Flächeninhalt f = 521015, b) die 
Entfernung einer Ecke vom Berührungspunkt einer anstossen
den Seite mit dem eingeschriebenen Kreise, nämlich s — a = 
912,665, c) an einer andern Ecke der Winkel y = 28 0 10',86. 
Die übrigen Winkel und die Seiten zu berechnen. — 3) Die 

6 ____
sämmtlichenWerthe von | numerisch in der Grundform 
der complexen Zahlen darzustellen. — 4) Eine gegebene Halb
kugel durch eine vierseitige Pyramide von möglichst kleiner 
Mantelfläche zu umhüllen.

Den mundtlige pröve skal indskrænkes til de undervis
ningsfag, som indeholder den sikreste garanti for at bedömme 
abiturienternes modenhed til universitetsstudier, nemlig til latin, 
græsk, mathematik, historie og religion, for vordende theologer 
og filologer tillige hebraisk.

I latin og græsk forelægges af prosaikerne saadanne 
steder, som endnu ikke er bievne oversatte og forklarede, af 
digterne derimod saadanne, som tidligere, dog ikke i sidste 
semester, er læste og forklarede i de överste klasser.

I mathematik skal fordringerne nöie holdes indenfor 
de grænser, som den for gymnasierne gjældende læreplan 
fastsætter.

I historie har enhver abiturient i sammenhængende 
foredrag at löse en ham forelagt opgave, som skal tages af 
den græske eller romerske eller tyske historie; desuden skal 
enkelte spörgsmaal gives, af hvis besvarelse kan sees, om abi
turienten har inde de vigtigste begivenheder og aarstal i den 
almindelige historie. I den preussiske historie skal altid pröves. 
Ved pröven i historie skal ogsaa hensyn tages til geografien ; 
men denne skal ikke behandles som en for sig bestaaende 
prövegjenstand.

Ved pröven i religion skal fornemmelig undersöges, om 
abiturienterne hai’ opnaaet et sikkert kjendskab til den hellige 
skrifts indhold og sammenhæng saavel som til grundlærdom
mene i den kirkelige konfession, som de tilhorer.

3
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2) Progymnasier.
Ved progymnasier forstaaes alle de offentlige skoler, som 

i det væsentlige folger den nndervisningsplan, der er foreskre
ven for gymnasiernes lavere og mellemste klasser. De fuld
stændige, med berettigelse!’ forsynede progymnasier omfatter 
de 5 gymnasialklasser, Sexta—Secunda, og har| altsaa et 
7-aarigt kursus. Da progymnasierne i regelen er de eneste 
höiere skoler i vedkommende byer, maa dispensationer fra 
græsk og andre undtagelser tilstaaes i de disciples interesse, 
som vil gaa over i praktisk livsvirksomhed. Disse skoler er 
derfor sjelden istand til at bevare den gymnasiale karakter 
ublandet.

3) Realskoler af 1ste rang 
(erster Ordnung).

Disse skoler har ligesom gymnasierne et 9-aarigt kursus, 
fra 9 til 18 aar, med 6 klasser, hvoraf de 3 nederste er 
1-aarige og de 3 överste 2-aarige. Ved de större skoler er 
de 2-aarige klasser delte i fuldstændig adskilte afdelinger. 
Klasserne benævnes paa samme maade som gymnasiernes.

Por undervisningen gjælder folgende normalplan:

Klasser.... VI V IV U & 0
III

U & 0 
II

U & 0
I

Alder............ 9—10 10—11 11—12 12-14 14—16 16—18

Religion ................ 3 3 2 2 2 2
Tysk ....................... 4 4 3 3 3 3
Latin....................... 8 6 6 5 4 3
Fransk ................... 5 5 4 4 4
Engelsk................  . 4 3 3
Historie og geografi 3 3 4 4 3 3
Naturvidenskaber . . 2 2 2 2 6 6
Mathem. og regning 5 4 6 6 5 5
Skrivning................ 3 2 -2
Tegning................... 2 2 2 2 2 3

Sum 30 31 32 32 32 32
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Hertil kommer sang og turnövelser, som for det meste 
ligger udenfor den sedvanlige skoletid.

Da et stort antal disciple efter almindelig erfaring gaar 
ud af Tertia for at indtræde i praktisk livsvirksomhed, er det 
bestemt, at der ved undervisningsstoffets fordeling skal tages 
hensyn til, at den med gjennemgaaelsen af Tertia vundne 
skoledannelse ikke maa forsömme noget, som under alle om
stændigheder er nödvendigt, og i sig selv naa en afslutning, 
som gjör skikket til indtrædelse i et praktisk kald for den 
borgerlige middelstand.

Bortseet fra religion deler undervisningen sig væsentlig i 
2 grupper, en mathematisk-naturvidenskabelig, som har 87, og 
en sproglig-historisk, som har 157 timer, deraf latin alene 44. 
Latin er obligatorisk fag for samtlige disciple. 
»Denne plads,« siger reglementet, »tilkommer det latinske 
sprog baade paa grund af den vigtighed, som det har for 
kjendskabet til den nyere europæiske kulturs sammenhæng med old
tiden, og som grundlæggende forberedelse for det grammatiske 
studium overhovedet og især for studiet af de nyere sprog, 
hvilket uden kjendskab til latin stedse bliver overfladisk. I 
denne henseende er det latinske sprog fortrinlig skikket til at 
danne sansen for skarp adskillelse mellem formerne. Hvor 
vigtigt dette er for realskolerne, tiltrænger ingen udvikling. 
Ved næsten alle berettigelser, som tilstaaes realskolerne, for
langes ogsaa udtrykkelig kjendskab til latin af vedkommende 
autoriteter. Det er ikke hensigtsmæssigt at stille et fag af 
en saadan betydning valgfrit, saavel af almindelige pædagogiske 
grunde, som ogsaa fordi undervisningsplanens enhed derved op
hæves, og en harmonisk behandling, navnlig af tysk, nyere 
sprog, historie og naturvidenskaber paa mange maader hindres 
ved det nödvendige hensyn, som maa tages til disciplenes for
skjellige fordannelse.«

Blandt lærerstanden hersker der meget delte meninger om 
latinens betydning for realskolen. Nogle holder paa det bestaa- 
ende og betegner latin som uundværlig af sproglige, historiske og 
praktiske grunde; de anser en historisk-videnskabelig dannelse 
uden latin under de nuværende kulturforhold for umulig og 
tror ikke længere at kunne regne realskolerne blandt de höiere 
dannelsesanstalter, hvis undervisningen heri falder bort. Andre 

3* 
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derimod vil have latinen udelukket af realskolen, fordi de 
mener, at dette sprog staar i for lös sammenhæng med de övrige 
undervisningsfag, at det ingen anvendelighed har for det prak
tiske liv, og at det i dannelseskraft i enhver henseende overtræffes 
af de nyere sprog; enkelte paastaar endog, at det udover en 
jesuitisk indflydelse paa ungdommen. De fleste skolemænd, 
med hvem jeg konfererede om sagen, ansaa det heldigst. at 
latin udgik som tvungent fag, men kun under den forudsæt
ning, at alene gymnasierne gav adgang til univer
sitetsstudierne.

Maalet for undervisningen ide forskjellige fag vil kunne 
sees af nedenstaaende gjengivelse af fordringerne ved afgangs
proven ;

Proven i religion skal godtgjöre, at disciplene er bekjendte 
med den positive lære i deres kirkelige konfession og besidder 
en tilfredsstillende bibelkundskab; af den almindelige kirkehi
storie maa de kjende hovedmomenterne, ligesom de evangeliske 
abiturienter nöiere skal kjende den apostoliske tidsalder og re
formationstidsalderen samt den augsburgske konfession.

I tysk skal abiturienten være istand til at bearbeide et i 
hans synskreds liggende thema med selvstændigt skjön, i logisk 
orden og i et korrekt og dannet sprog. Det mundtlige ud
tryk maa vise nogen sikkerhed i præcis, sammenhængende og 
logisk tale. I den tyske litteraturs historie maa abiturienten 
ved egen lekture være bekjendt med de vigtigste epoker idens 
udviklingsgang og med nogle hovedverker siden midten af det 
forrige aarhundrede.

I latin maa han være istand til af Cæsar, Sallust og 
Livius med grammatisk sikkerhed og i et godt sprog at over
sætte ikke læste steder, som fra sprogets og indholdets side 
ingen særegne vanskeligheder frembyder, ligesaa af Virgil og 
Ovid saadanne steder, som idetmindste i sidste semester ikke 
er bievne gjennemgaaede; det episke og elegiske versemaal 
maa være ham bekjendt.

I fransk og engelsk maa abiturienten have opnaaet 
grammatisk og lexikalsk sikkerhed i at forstaa og en tilsvarende 
færdighed i at oversætte udvalgte steder af prosaiske og poe
tiske verker fra den klassiske periode. Han maa fremdeles 
saa vidt være herre over det skriftlige udtryk, at han kan 



skrive en afhandling over et let historisk thema og oversætte 
et tysk pensum uden grove germanismer og betydelige an
stod mod grammatiken. Det historiske stof til themaet, hvil
ket ikke kan vælges af litteraturhistorien, maa være discipelen 
tilstrækkelig bekjendt ved undervisningen. Abiturienten maa 
besidde saadan færdighed i mundtlig brug af sproget, at han 
idetmindste kan angive indholdet af læste steder, fortælle 
historiske begivenheder og sammenhængende besvare spörgs- 
maal, der forelægges paa fransk eller engelsk, og som skal 
knyttes til det læste. Af litteraturhistorien kræves nöiere 
bekjendtskab med nogle epokegjörende forfattere og verker i 
begge litteraturer fra tiden siden Ludvig XIV og dronning 
Elisabeth.

I historie maa abiturienten have tilegnet sig en ordnet 
oversigt over verdenshistoriens hele gebet, kjende den græske 
historie nöiere til Alexander den stores död, den romerske til 
Marcus Aurelius, den tyske, engelske og franske, især for de 
3 sidste aarhundreder, samt den brandenburgs-preussiske spe
cieliere siden Trediveaarskrigen, saaledes at en tydelig fore
stilling om det nuværende europæiske statssystems udvikling 
kan paavises. Derhos kræves bekjendtskab med kronologiens 
hoveddata og en klar anskuelse af begivenhedernes skueplads.

I geografi kræves et almindeligt kjendskab til jordover
fladens fysiske forhold og til den politiske landinddeling, hvor
hos tages hensyn til det, der er af betydning for Evropas 
transatlantiske forbindelser; nöiere kjendskab til Tysklands og 
Preussens topiske og politiske geografi, ogsaa med hensyn til 
handel og internationalt samkvem; elementerne af den mathe
matiske geografi efter videnskabelig begrundelse.

Naturvidenskaberne. 1) I fysik maa abiturienten 
kjende de begreber og sætninger og i henseende til experimenten 
de methoder, som har havt væsentlig indflydelse paa udviklin
gen af den fysikalske videnskab. Ved det paa experimenter 
grundede kjendskab til naturlovene maa han være istand til 
mathematisk at udvikle og begrunde samme; han maa have 
erhvervet færdighed i at udtrykke det, der i det populære 
sprog er opfattet som kvalitet, ved kvantiteter. I det enkelte 
er maalet: bekjendtskab med ligevegtens og bevægelsens love, 
med læren om varme, elektricitet og magnetisme, om lyden 
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og lyset. 2) I kemi og oryktognosi fordres et paa expe- 
rimenter grundet kjendskab til de sedvanlige uorganiske og 
de for ernæringen som for industrien vigtigste organiske stof
fes stöchiometriske og affinitetsforhold. Abiturienten maa 
herved og ved sit kjendskab til de simple mineralier være 
istand til ikke alene at beskrive og benytte de hensigtsmæs
sigste methoder til fremstilling af de brugeligere rent kemiske 
præparater, men ogsaa at gjöre rede for deres fysikalske kjen- 
detegn og deres kemiske anvendelse. Sikkerhed i at forstaa 
og benytte terminologien er et hovedkrav. Uklar og ubehjæl
pelig fremstilling i de fysikalske og kemiske arbeider begrun
der tvivl om abiturientens modenhed.

Mathematik. Abiturienten skal godtgjere, at han 
besidder sikre, ordnede og videnskabelig begrundede kundska
ber paa mathematikens hele gebet, forsaavidt den er de höiere 
klassers pensum (kjendskab til bevisførelserne samt til oplös- 
ningsmethoderne af simple opgaver af algebra, læren om poten
ser, proportioner, ligninger, progressioner, den binomiske lære
sætning og de simple rækker, logarithmerne, plantrigonome
trien, stereometrien, elementerne af den deskriptive geometri, 
analytisk geometri, keglesnit; anvendt mathematik: statik, 
mekanik), og at han ei’ vel kjendt med videnskabens elemen
tære dele. Ligesaa maa han besidde færdighed i alle i det 
praktiske liv forekommende regningsarter, i regning med 
almindelige störrelser og i brugen af de mathematiske tabeller. 
Paa streng bevisførelse og paa færdighed i lösning af opga
verne skal der ved abiturientpröven lægges fortrinlig vegt.

I tegning maa de af abiturienterne fremlagte præsta
tioner være arbeider fra de 2 sidste aar af skolebesöget og 
godtgjöre den i frihaands- og geometrisk tegning opnaaede 
færdighed.

Afgangsproven

er dels skriftlig dels mundtlig.

Til den skriftlige pröve horer: 1) en tysk afhandling; 
2) en fransk eller engelsk afhandling; 3) et exercitium i et 
af de nyere sprog; 4) lösning af 4 mathematiske opga
ver; 5) lösning af en opgave af den anvendte mathematik 
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(statik eller mekanik), af en fysikalsk opgave (optik eller 
varmelære) og af en kemisk opgave.

Ved den kongelige realskole i Berlin*) gaves, 
michaelis 1878, folgende opgaver: Tysk: Welche Umstände 
begünstigten Friedrich den Grossen bei Führung des sieben
jährigen Krieges? — Fra nsk: Waldstein et Gustave Adolphe. 
— Mathematik: a) Welche Winkel bilden die zwei gleichen 
conjugirten Durchmesser einer Ellipse mit einander und mit der 

2 -y 2
grossen Axe? (Beispiel: — + -tt = !)• b) Aus der Recta- 2d V
scension « = 50 0 12' 20 " und der Declination d = 54 017'40 " 
eines Sternes seine Länge und Breite zu berechnen (Schiefe 
der Ekliptik 23° 27' 30"). c) Ein rechtwinkliges Parallel- 
epipedon, dessen Basis ein Qvadrat mit der Seite a ist, hat 
denselben Inhalt wie ein Würfel. Die Kante des Würfels ist 
die Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks, die Höhe des 
Parallelepipedons eine Kathete desselben, während die andere 
Kathete b ist. Wie gross sind die Seiten des Dreiecks,
wenn a = 5, b = 2 ist? d) Lösung der Gleichungen 

z—1 . . . , 14 „ „ 1204
xy = ^p(x-y) (z + 1) = (x -y)(z+i) =-675 z- 

— Mekanik: Welche Entfernung vom Mittelpunkte hat der 
Schwerpunkt eines Kreisbogens, wenn sein Centriwinkel gleich 
60° ist (tt = 3.14159, r = 3.26109)? — Fysik: Der Reci
pient einer Luftpumpe habe mit dem Kanal zusammen einen 
Inhalt von 2 Lit., der Stiefel von 400 Cc. Wie gross ist die 
Dichtigkeit der Luft in dem Recipienten nach dem 12ten 
Kolbenstosse, und nach wie viel Stössen wird die Dichte gleich 
der des Wasserstoffes werden müssen? — Kemi: Um die 
Zusammensetzung eines krystallisirten Eisenerzes zu bestim
men, löste man 0,987 gr. Substanz in Salzsäure, reducirte das 
Chlorid zu Chlornr und titrirte mit Chamäleonlösung, deren Titre 
so gestellt war, dass 10 ccm. 0.1 gr. Eisen entsprachen. Man 
fand, dass die 0,987 gr. Substanz 71.5 ccm. entsprachen. 
Um das Eisenoxydul zu bestimmen, löste man eine andere Probe

♦) Königl. Realschule (Kochstrasse 66) har, foruden for
skole, 15 klasser, 617 disciple og 26 lærere (direktor prof. 
H. Kern, tillige bestyrer af Frie dr i ch-Wil heims 
gymnasium).
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im Gewichte von 0,879 gr. und fand, dass diese 21,2 ccin. 
der Chamäleonlösung erforderten. Wie wai- die Zusammen
setzung des Erzes, und entspricht derselben eine Formel?

Gjenstande for den mundtlige pröve er: religion, hi
storie og geografi, latin, fransk, engelsk, mathematik, fysik og 
kemi.

4) Realskoler af 2den rang 
(zweiter Ordnung).

Forskjellen mellem realskoler af 1ste og 2den rang bestaar 
væsentlig deri, at de sidste indretter sig mere uafhængig efter 
de særegne lokale krav. Latin kan saaledes höre til de fri
villige fag eller ganske falde bort, Tertias og Secundas kursus 
kan indskrænkes til 1 aar *),  og for de almindelige fordringer 
kan i flere fag et ringere maal fastsættes, end det ved real
skoler af 1ste rang er tilstedeligt. Flere skoler benytter sig 
dog kun af enkelte af de fritagelser, som er dem tilstaaede, 
f. ex. af latinens udelukkelse, men forfølger iövrigt det samme 
maal, som realskoler af 1ste rang. Navnlig er dette tilfældet 
med de saakaldte »höhere Gewerbeschulen« (officielt henhörende 
til »Realschulen II O.«), der sætter sig til opgave at forberede 
for det höiere industrielle liv, og som gjennem sit 9-aarige 
kursus (fra 9 til 18 aar) særlig lægger vegt paa mathematik 
og naturvidenskaber og lader fransk danne centrum for sprog
undervisningen. Af saadanne skoler findes der for tiden i det 
hele 6, hvoraf 2 i Berlin og 1 i Magdeburg; men da de nyder 
anseelse og sympathi hos en stor del af publikum, vil deres 
tal formodentlig snart forfleres. De 3 sidstnævnte skoler staar 
med hensyn til militærberettigelse **)  lige med realskoler af 
1ste rang og har ogsaa i andre henseender de samme rettig
heder under forudsætning af en tillægsprove i latin, som maa 
aflægges ved selve skolen. Dette sprog er derfor ved den 
magdeburgske skole optaget som frivilligt fag, ved de övrige 
er det overladt til privatlæsning. Disse »höhere Gewerbeschu- 

*) Skolens hele kursus kan altsaa være 7-aarigt (fra 9 til 
16 aar).

**) Ret til at meddele modenhedsvidnesbyrd for den etaarige 
frivillige militærtjeneste.
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len« er i de lavere klasser stærkt sögte, især af den del af 
befolkningen, som önsker en höiere skoleundervisning for sine 
sönn er indtil konfirmationsalderen for derefter at lade dem træde 
umiddelbart over i det praktiske liv; derimod er frekvensen i 
de höiere klasser forholdsvis ringe. Friedrichs-Werder- 
sche Gewerbeschule i Berlin havde, paaske 1879, ialt 
582 disciple, hvoraf i Sexta 103, i Ober-Prima 10; störst 
er afgangen ved 15 aars alderen; i Unter-Secunda var der 58 
disciple; men i Ober-Secunda gik tallet ned til 26.

Undervisningen meddeles ved denne skole efter folgende 
lektionsplan:

Klasse.... VI V IV
U

III
0 

III
U
II

0 
II

U
I

0 
I

Alder .... 9-10 10-11 11-12[ 12-13'13-14 14-15 15-16 16-17! 17-18

Religion . . 3 2 2 2 2 2 2 2 2

Tysk .... 4 4 4 4 3 3 3 3 3

Fransk . . . 8 8 8 6 6 5 4 4 4

Engelsk . . 4 4 4 3 3 4

Historie og 
geografi. . 2 3 3 3 3 3 3 3 3

Mathematik 
og regning 6 6 7 7 7 7 7 7 7

Naturviden
skaber. . . 2 2 3 O 5 6 8 9 9

Skrivning . 3 3 2

Tegning . . 2 2 2 2 2 2 4 4 3

Sum 30 30 31 31 32 32 34 35 35

Hertil kommer udenfor den egentlige skoletid turnövelser 
og sang, hvori disciplene er inddelte i 8 afdelinger, hver med 
2 ugentlige undervisningstimer.

Ved skolens afgangspröv e, paaske 1879, var de 
skriftlige opgaver folgende:

1. Philipp II von Spanien und Elisabeth von England 
— die Vorkämpfer des Katholicismus und des Protestantismus 
in der zweiten Hälfte des XVI Jahrhunderts. 2. La guerre 
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de cent ans entre la France et l’Angleterre. 3. Ein englisches 
exercitiuin. 4. a) Eine Garve II Ordnung und zwei G-rade, 
welche mit der Curve je einen Punkt gemein haben, aber 
weder in der Ebene der Curve liegen noch einen Punkt mit 
einander gemein haben, sind gegeben; es soll durch diese drei 
Linien eine Regelfläche gelegt werden, b) Es sind 4 Punkte 
in einer Ebene gegeben; das durch dieselbe bestimmte Kegel
schnittbüschel analytisch darzustellen, c) Der Verlauf der 
durch die auf rechtwinklige Coordinaten bezogenen Gleichung 
x 2 (2 ax—x 2) — a2y2 = 0 gegebenen Curve ist zu ent
wickeln. d) Ein cylindrisches Litermaass soll so angefertigt 
werden, dass die Summe der unteren Bodenfläche und der cy- 
lindrischen Fläche möglichst klein werde. Wie gross muss zu 
dem Ende der Radius der Grundfläche und in Folge davon 
die Höhe des Cylinders genommen werden? 5. Unter Voraus
setzung der Kirchhofschen Sätze über Stromverzweigungen ist 
die Theori der Wheatstoneschen Brücke darzustellen. Es ist 
dann anzugeben, wie mit Hülfe derselben Leitungswiderstände 
beliebiger Art, sowohl innere als äussere, in Siemens’schen 
Einheiten gemessen werden können. Endlich ist eine sich 
hieran anschliessende Methode der Bestimmung des Verhältnisses 
zweier elektromotorischen Kräfte zu schildern. 6. Der Schwe
felkies und die chemischen Verbindungen, welche aus demselben 
dargestellt werden. — Ausserdem eine chemische Analyse.

5) Höiere borgerskoler.

Navnet »realskole* og »höiere borgerskole« brugtes ens
betydende, indtil undervisnings- og prøvereglementet af 6te 
oktober 1859 for den officielle brug bestemte, at alle de real
skoler, som ikke opad var udviklede til at omfatte det fuld
stændige klassesystem (Sexta—Prima) skulde benævnes »höiere 
borgerskoler.«

Ligesom realskolerne deler de höiere borgerskoler sig i 2 
arter, borgerskoler med og uden latin. De forste omfatter 
de 5 klasser fra Sexta til Secunda, har altsaa et 7-aarigt kur
sus og er indrettede efter de for realskoler af 1ste rang gjæl- 
dende bestemmelser. De staar i det hele taget i samme forhold 
til realskoler af 1ste rang som progymnasier til gymnasier.
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Reglementet af 1859 tildeler kun.denne art af höiere bor
gerskoler ret til at afholde afgangsprøve med de disciple, som 
har gjennemgaaet överste klasses kursus. Senere er imidlertid 
den samme ret ogsaa bleven udvidet til höiere borgerskoler 
uden latin*),  naar disse mindst har et 6-aarigt kursus og 
desto stærkere betoner de 2 nyere sprog, fransk og engelsk. 
Som exempel kan anföres undervisningsplanen for den höiere 
borgerskole i Hannover:

Klasse......................... 6 5 4 3 2 1 1

Alder......................... 9—10 10—11 11-12 12—13 13-14 14—is|

Religion.................... 3 3 2 2 2 2

Tysk........................ 5 5 4 4 4 4

Fransk.................... 6 5 4 4 4 4

Engelsk.................... 6 5 4 4

Geografi................... 1 2 2 2 2 2 j

Historie.................... 2 2 2 2 2 2

Regning.................... 5 5 4 2 2 2

Mathematik. . . . 4 4 4

Fysik......................... 1 2 2

Naturhistorie . . . 2 2 2 2

Skrivning .... 4 4 2

Tegning . . , . . 2 2 2 2 2

Sum 26 28 30 30 30 30

*) Förste gang, ved min.reskr. af Ilte marts 1867, til den höiere 
borgerskole i Wiesbaden.
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6^ Kombinerede skoler.

Nqül gymnasier og progymnasier, som er de eneste höiere 
skoler i vedkommende byer, er dispensation fra græsk tilladt, 
og de dispenserede disciple faar istedet derfor undervisning i 
nyere sprog eller realfag. Omvendt faar i flere byer, hvor der 
ikke bestaar noget gymnasium eller progymnasium ved siden 
af realskolen eller den höiere borgerskole, disciple, som senere 
vil gaa over paa et gymnasium, særskilt undervisning i latin 
og græsk med dispensation fra enkelte undervisningstimer i 
realfagene.

Hyppigere er forbindelsen af fuldstændige realskoler eller 
ogsaa höiere borgerskoler med gymnasier (ligesaa höiere borger
skoler med progymnasier) under fælles direktion. De nied et 
gymnasium forbundne fuldstændige realskoler maa, foruden den 
mulig existerende forskole, kun have Sexta og Qvinta fælles, 
maa altsaa fra Qvarta af folge en selvstændig undervisnings
plan uden videre kombination med gymnasialklasserne. Pro
gymnasium og höiere borgerskole kan derimod have dels fælles, 
dels særskilt undervisning det hele kursus igjennem. — »Er
faringen hai’ lært, at det fællesskab, som begge afdelinger i 
saadanne dobbeltanstalter, foruden i bestyrelsen og lærerne, har 
i de disciplinariske regler, skolelokalet, sang- og turnövelserne 
og især i skoleandagterne og de kirkelige og andre festligheder, 
er vigtigt for begge parter og ifölge de ved længere tid be
fæstede og prövede gymnasialtraditioner især kommer real
afdelingerne tilgode.«

7) Privatskoler.

De private skoler er ikke bundne til de for de offentlige 
skoler gjældende normer og er derfor lettere end disse istand 
til at tilfredsstille mange forældres individuelle behov og spe
cielle önsker for sine sönner. I betragtning af deres nyttige 
virksomhed er de ikke udelukkede fra militærberettigelsen; men 
denne er her aldrig knyttet til et bestemt klassetrin; medde
lelsen af kvalifikationsattesterne beror paa en afgangsprøve, som 
afholdes i nærværelse af en regjeringskommissarius.

Paa en konferens af skoleembedsmænd fra tyske forbunds
stater i Dresden, oktober 1872, enedes man om folgende be
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stemmelser med hensyn paa privatskolerne, som senere er god
kjend te af samtlige tyske regjeringer:

1) Indehaverne af saadanne skoler har, for at opnaa ret 
til udstedelse af gyldige kvalifikationsattester for den etaarige 
militærtjeneste, at vende sig til sit lands regjering. 2) Regje
ringen lader en revision af institutets ydre og indre indretnin
ger afholde og lader undersöge, om dets bestaaen er i offentlig 
interesse. 3) Saadanne skolers levedygtighed maa ogsaa i det 
ydre hvile paa solid basis. 4) Skolens forstander (leder) maa 
ikke blot være entreprenör, men pædagogisk og videnskabelig 
dannet. 5) Lærerkollegiet maa være sammensat efter en höiere 
læreanstalts behov og maa i regelen kun bestaa af prövede 
lærere. 6) Undervisningsplanen (heri indbefattet kursusets varig
hed og disciplenes alder) maa ikke være væsentlig forskjellig 
fra en offentlig skoles. 7) Berettigelsesattesterne udfærdiges 
ikke paa grund af det vidnesbyrd, at et klassetrin er naaet, 
men kun paa grund af en bestaaet afgangsprøve. Et af ved
kommende regjering udarbeidet eller godkjendt reglement for 
pröven skal indsendes til rigskantslerembedet til autorisation. 
8) Vedkommende regjering maa erklære sig beredt til hver 
gang at delegere en sagkyndig' kommissarius (gymnasial- eller 
realskoledirektor) til pröven. Den forpligter sig endvidere til 
at skjænke skolen et nærmere tilsyn. Samtlige læreres ansæt
telse er afhængig af dens bekræftelse. 9) Anerkjendelsen (be
rettigelsen) tildeles altid forstanderen, ikke skolen, og kan 
til enhver tid tilbagekaldes.

Af saadanne anerkjendte höiere privatskoler findes der 
i og ved Berlin kun 2 *),  nemlig den af dr. Schweitzer 1848 
grundede handelsskole (»Schweitzersehe Handelsschule«, Neue 
Grünstr. 29), som har 5 klasser (III—I), 182 disciple og 16 
lærere, og den Deterske opdragelsesanstalt i Lichterfelde med 
10 klasser, 74 disciple og 9 lærere. Paa den förste skole 
betales aarlig 180 mark i skolepenge, paa den sidste 300 (for 
pensionærer erlægges desuden 1200 mark aarlig).

*) Deres antal var 1874 i det hele 16, hvoraf 2 i Frankfurt 
a. M., 1 i Breslau, 1 i Altona, 1 i Erfurt; alle handelsskoler.
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C. Forskjellige forhold vedrörende de höiere skoler i almindelighed.

Discipeltal. Nogen almindelig bestemmelse for maxi
mum af disciple i hver klasse findes der ikke; men i det hele 
gjælder dog 40 i Secunda og Prima og 50 i de lavere klasser 
for den yderste grænse. Naar dette tal overskrides, oprettes i 
regelen parallele klasser. Men desuagtet hænder det (ialfald 
i Berlin), at de lavere klasser har henimod 60 disciple. Ved 
Friedrich-Wilhelms gymnasium havde saaledes i for
rige skoleaar Via 55, VIb 55, Va 51, Vb 54 disciple, 
og forst i Ober-Tertia (a & b) gik tallet ned til nogle og 
tretti. Fra Ober-Secunda af aftager derimod frekvensen bety
delig, især paa realskolen; thi i Berlin findes aldeles ingen 
offentlig skole, nærmest beregnet paa borgerstanden *), med af
slutning ved konfirmationsalderen, saaledes som i flere andre 
byer borgerskoler (med eller uden latin). Dette har til fölge, 
at gymnasiernes og realskolernes lavere klasser overfyldes 
med disciple, hvoraf störste delen paa disse skoler kun kan 
bydes en fragmentarisk undervisning. Vistnok heder det, at 
der ved udgangen af Tertia skal saa vidt muligt sörges for 
en afslutning af hensyn til dem, som ved konfirmationsalderen 
træder over i det praktiske liv; men denne afslutning er efter 
sagens natur höist ufuldkommen; skolernes organisation er og 
maa hovedsagelig være beregnet paa dem, som gaar kursuset 
til ende.

Det store discipeltal i klasserne gjorde dog ikke saa overvæl
dende indtryk i de nylig opförte skolebygninger, hvor klasse
værelserne er store**)  og inventariet hensigtsmæssigt; men i de 
ældre, med trangt rum, hvor disciplene sad sammenpakkede 
paa lange bænke, med daarligt lys og utilstrækkelig luft, 
traadte ulemperne desto stærkere frem. Lærerne klagede 
ogsaa höilydt over det anstrængende og opslidende arbeide; 
men de gjorde sine sager saa godt, at deres undervis
ning vistnok for en stor del opveiede de ugunstige vilkaar,

♦) Det skal dog bemærkes, at almueskolens överste klasser 
meddeler undervisning i fransk, geometri og naturfag. 

**) I alm. for mellemklasserne 520 □ fod for omkr. 50 disciple.
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hvorunder de i denne henseende maatte virke. Med det for tyske 
lærere karakteristiske liv forstod de altid at holde den store 
masse i aande, og skjönt kontrollen selvfølgelig ikke kunde 
være saa indtrængende som hos os (der gives saaledes ingen
steds daglige karakterer), havde de dog godt rede paa hver 
enkelt discipels standpunkt.

Skoleaai’ og skoleferier. Som allerede ovenfor be
mærket for forskolernes vedkommende, begynder skoleaaret i 
almindelighed ved paaske og deles ved michaelis i 2 semestre. 
Optagelse af nye disciple finder i regelen kun sted ved skole- 
aarets begyndelse, undtagen i de större byer, hvor forholdene 
har medfört, at disciple optages baade ved paaske og michaelis. 
Heraf folger igjen halvaarige opflyttelser og abiturient- 
pröver 2 gange om aaret. For at undgaa 2 partier i samme 
klasse paa grund af den halvaarige optagelse og opflytning har 
man ved de större skoler indrettet de parallele klasser som 
vexelcoetus, hvoraf den ene optager disciple om vaaren, den an
den om hosten. Denne ordning medförer den fordel, at en 
discipel ikke, som hos os, behöver at sidde igjen i klas
sen et helt aar, men kan overflyttes i parallelklassen, hvorved 
han blot kommer et halvt aar tilbage.

Om skoleferierne gjælder fremdeles ministerial-forordningen 
af 6te november 1858, hvorefter den samlede ferietid ikke maa 
overskride 10y3 uge (en femtedel af aaret); heri medregnes 
dog ikke de kirkelige festdage, som ikke falder i ferierne. 
Tiden for hovedferierne er forskjellig; i de östlige provinser 
lægges de fra den förste uge af juli til den förste uge af au
gust, i de vestlige (og ved de fleste katholske gymnasier) i 
september—oktober.

Skoletid og hjemmearbeide. Undervisningen paa 
skolen var forhen overalt henlagt dels til formiddagen dels til 
eftermiddagen. I almindelighed læstes 4 timer om formiddagen, 
fra 8—12 (7—11), og 2 undertiden 3 timer om eftermiddagen, 
fra 2—4 eller 5, med undtagelse af onsdag og lördag efter
middag, som var fri. Heri er der i den senere tid ind- 
traadt en forandring; i flere byer som i Berlin, Stettin, Danzig 
læses nu næsten udelukkende om formiddagen; paa andre steder 
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reform skyldes dels den stigende vaaningsnöd og husleiens 
höide, hvorved forældre og lærere har seet sig nödt til at 
vælge bolig langt borte fra skolen, dels hensynet til den 
tiltagende mængde af disciple, som fra de nærliggende 
landsbyer söger ind til de höiere skoler. Men ogsaa 
sundhedshensyn og önsket om derved at kunne lette disciplenes 
hjemmearbeide har været medvirkende.

Siden medicinalraad Lo rinser (1836) offentliggjorde sin 
opsats om disciplenes »overbebyrdelse«, har denne sag 
altid været paa dagsordenen; ved enhver anledning, hvor 
skolespörgsmaal har været satte under offentlig diskussion, er 
ogsaa klagerne over skoletidens længde, fagenes mængde og 
det overvældende hjemmearbeide komne til orde. Disse 
lyder dog for det meste fra mænd, som staar udenfor skolen. 
De skolemænd, med hvem jeg talte om sagen, benegtede, at 
overanstrængelse fandt sted, men indrømmede samtidig, at en
hver forögelse af arbeidet vilde være höist betænkelig. Jeg 
fik dog det bestemte indtryk, at kravet til disciplenes arbeids
kraft i det hele er större end her hjemme, hvor der ogsaa 
er fört stærke anker over arbeidsbyrden. I enkelte klasser 
derimod har vore disciple paa grund af den for vore skoler eien
dommelige organisation fuldt saa meget at gjöre, navnlig i 
4de til 6te middelklasse. Her kan frygt for overanstrængelse 
vistnok være berettiget, saa meget mere som disciplene i disse 
klasser er i den alder, da den legemlige udvikling gaai’ raskest 
for sig.

Disciplin. Ligesom ved vore skoler er det nærmere 
tilsyn med de enkelte klasser overdraget til klasseordinarier 
(klasseforstandere), hvis pligter og funktioner væsentlig er de 
samme som hos os. Ordinarius optræder som klassens mellem
mand ligeover for direktor og de övrige lærere og paa samme 
maade i forholdet mellem skole og hjem. — Til disciplinens opret
holdelse tjener ogsaa de for de lavere klasser hvert fjerdingaar, 
for de höiere hvert halvaar udfærdigede censurer (svarende til 
vore karakterer; kun gives de ikke i tal, men ved korte præ
dikater), som forevises forældre eller foresatte. Disse censurer
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grundes dels paa notater i klassens dagbog *), dels paa en art 
fortlöbende censur, en slags levnetslöb, som, indrettet af direk
tor for hver enkelt discipel, fortsættes af enhver Ordinarius, 
som deri noterer alt, hvad der af betydenhed forefalder med 
vedkommende discipel. Naar denne opflyttes i en anden klasse, 
overleverer Ordinarien dette censurdokument til hans vordende 
Ordinarius og saaledes fremdeles indtil discipelens udgang af 
skolen. **)  Man har derved en nöiagtig oversigt over, hvorledes 
han i enhver henseende har vist sig gjennem det hele skole
kursus. — Disciple, som ikke har sit hjem paa stedet, maa 
opgive for direktor en foresat, der ligeover for skolen træder 
ham i forældres sted.

Den overalt gjældende regel, at disciplene er skolen 
ansvarlige for sin færd ogsaa udenfor skoletiden, overholdes 
meget strengt. Tobaksrögning, navnlig paa gaden, besög i 
offentlige restaurationer uden for ældres eller foresattes selskab 
og opsigt, besög i theatret og deltagelse i offentlige baller 
uden klasseordinariens tilladelse, benyttelse af offentlige leie- 
bibliotheker og endelig enhver forbindelse af disciplene ind
byrdes og med andre, hvis öiemed ikke er anmeldt for direktor 
og af ham godkjendt, er absolut forbudt. Selv skolernes over-

*) Skema for dagbøgerne:
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**) Denne indretning fandtes allerede, da rektor Bugge i 1836 
besögte Preussen. Indberet. II, 116.
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ordnede autoriteter griber i denne lienseende ofte initiativet. 
Provincial-skolekollegiet i Berlin sendte saaledes under 31te 
januar 1879 en rundskrivelse til samtlige bestyrere ved de 
höiere skoler, hvori det paalægges disse »den Schülern der 
Ihrer Leitung an vertrau ten Anstalt jede Mitwirkung bei den 
Vorstellungen der hiesigen Königlichen und Privat-Theater auf 
das strengste zu verbieten.« Det var nemlig kommet til pro- 
vincial-skolekollegiets kundskab, at disciple af de höiere skoler 
under opdigtet navn og stilling havde skaffet sig adgang til at 
gjöre tjeneste som statister ved den kongelige opera.

Foruden paamindelser og irettesættelser med bemærknin
ger i dagbogen og meddelelser til hjemmet anvendes ogsaa i de 
lavere klasser legemlig tugtelse, og i de höiere arrest enten i 
klassen eller i en lærers hus. Den forhen brugelige inde
spærring i c ar c er, skolens arrestrum, for grovere forseelser, er, 
saavidt jeg kunde erfare, saagodtsom afskaffet. Viser en disci
pel sig uforbederlig, skrider man til hans bor tf j er nel se fra 
skolen. Denne har 3 grader, den stille bortfjernelse i 
form af raad til de foresatte om at tage ham ud, udeluk
kelse, naar dette raad ikke paaagtes, og endelig i særegne 
tilfælde offentlig relegation, som meddeles til alle de 
höiere skoler i provinsen og udelukker fra optagelse i disse.

Ved alle de skoler, jeg besögte, herskede der god tugt og 
orden; disciplene lagde gjennemgaaende et höfligt og beskedent 
væsen for dagen, og lærerne benyttede sjelden andre midler 
til at vedligeholde disciplenes iver og opmærksomhed end det 
bedste, nemlig undervisningen selv, som ved sit indhold fæng
slede deres interesse. For at anspore kappelysten brugte en 
og anden lærer i de lavere klasser den saakaldte certeren, 
ombytning af plads i timen, eftersom disciplene gav rigtige 
eller urigtige svar; men denne skik, som blandt andet 
ogsaa foraarsager megen spektakel og uro i klassen, er mere 
og mere kommen af brug og er ved enkelte skoler endog 
udtrykkelig forbudt.

Examener og festligheder. Foruden abiturientprö- 
ver holdes der klasseexamener og offentlige examener. Klasse
examen afholdes en gang om aaret*)  privat og tjener som

*) Hvor der er vexelcoetus, to gange.
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norm for den aarlige opflyttelse. Den offentlige examen 
finder sted ved hvert skoleaars ende og har nærmest til hen
sigt at gjöre almenheden bekjendt med undervisningens stand
punkt. Den omfatter derfor kun udvalgte klasser og enkelte 
hovedfag og afsluttes i regelen paa en dag. I forbindelse med 
den offentlige examen staar skolens aarsfest og abiturienter- 
nes afsked fra skolen. — Jeg skal anföre programmet for exa
men ved Friedrichs-Werdersches gymnasium, afholdt i skolens 
aula den 31te marts 1879: H koral, foredraget af Qvinta; 
2) examination af forskjellige klasser i religion, tysk, regning, 
latin, historie, græsk; 3) tale af abiturienten R. Lemcke: 
Nil non mortale tenemus pectoris exceptis ingeniiqve bonis; 
4) direktors farvel til abiturienterne; 5) korsang: Vittoria: 
Jesu dulcis memoria; Praetorius: Nunc angelorum gloria; 
Perti: Adoramus te; Mozart: Ave verum corpus.

Foruden aarsfesten holdes i aarets löb en række andre 
festligheder, hvoraf de faste er: 1) aabning og slutning af 
hvert semester; 2) aarets afslutning för juleferien; 3j keise
rens fodselsdag; 4 Sedan-dagen; 5) reformationsfesten. — Den 
12te juni 1879 var jeg tilstede ved en extraordinær skolefest 
i anledning af keiserens »goldene Hochzeit«; den aabnedes 
med bön for keiserparret af skolens religionslærer, og der
efter holdt en anden af lærerne den egentlige festtale, hvori 
han gav en historisk-politisk fremstilling af huset Hohenzol- 
lerns fortjenester af det preussiske folk. Festen endte med 
udfor elsen af en særdeles smuk kantate.

Skolernes rettigheder. Til skolernes vidnesbyrd om 
bestaaet afgangsprøve eller om, at visse klassetrin er naaede, 
knyttes vigtige rettigheder til indtrædelse i civil- og militær
tjenesten. Den berettigelse, som strækker sig videst, er retten 
til at meddele gyldige vidnesbyrd for den etaarige frivillige 
militærtjeneste. Det tyske værnepligtsreglement af 28de sep
tember 1875 klassificerer i denne henseende de höiere skoler 
paa folgende maade:

1) skoler, hvor det er tilstrækkeligt at have gaaet 1 aar 
i anden klasse: a) gymnasier; b) realskoler »erster Ordnung« ; 
c) realskoler med mindst 9-aarigt kursus, uden obligatorisk 
undervisning i latin; 2) skoler, hvor det er tilstrækkeligt at 
have gaaet 1 aar i förs te klasse: a) progymnasier; b) real- 

4* 
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skoler «zweiter Ordnung«; c) höiere borgerskoler med latin; 
3) skoler, hvorfra der fordres vidnesbyrd for bestaaet afgangs- 
pröve: a) höiere borgerskoler uden latin; b) andre offentlige 
læreanstalter; c) berettigede privatskoler.

Reformforslag. Den nuværende ordning af det höiere 
skolevæsen nyder ingenlunde almindelig tilslutning hverken 
blandt skolemænd eller i publikum, og regjeringen har allerede 
for længst bebudet en revision af de for de höiere skoler 
gjældende bestemmelser. Fra alle kanter er man enig om, at 
en forandring tiltrænges; men i hvilken retning denne bör gaa, 
derom er meningerne höist divergerende.

En mængde önsker den nuværende dualisme i det höiere 
skolevæsen atter ophævet. De fleste vil udelukkende have 
gymnasiet, nogle kun realskolen.

De förste ser i dualismen den fare, at den höiere dannede 
del af nationen skal opløses i to partier, som ikke forstaar 
hinanden, og de mener allerede nu at iagttage en dybtgaaende 
rift i den nationale dannelse, eller de benegter overhoved, at 
en egentlig videnskabelig fordannelse kan erhverves paa real
skolen. Andre gjör ogsaa den betragtning gjældende, at den 
moderne realisme truer med at udarte til materialisme. Det er 
derfor efter deres tro nödvendigt atter’ at gjöre gymnasiet til 
den eneste videnskabelige forberedelsesanstalt og om muligt 
reformere det saaledes, at realskolen derved bliver överflödig. 
Til den ende önskes den klassiske sprogundervisning indskrænket 
(især ved slöifning af de latinske afhandlinger og övelser i at 
tale latin), og undervisningen udvidet i mathematik og naturfag. *)

Medens nogle kun erkjender elementær- og fagskolen som 
nödvendig ved siden af gymnasiet, forlanger andre indtræn
gende en forögelse af de for borgerstandens dannelses
behov bestemte skoler, navnlig af de bestaaende höiere borger
skoler uden latin,**)  forat de mange unge mennesker, der 

*) Denne anskuelse hyldes blandt andre af den bekjendte 
du Bois Raymond: „Die preussische Gymnasialbildung 
im Kampfe mit der vorschreitenden Amerikanisirung“. 
(Deutsche Rundschau, Novemberh. 1877.)

**) Dr. Fr. Hofmann i Berlin har i dette öiemed foreslaaet 
oprettelse af særegne „Mittelschulen“ med 9-aarigt kursus 
(6—15 aar) og undervisning i et fremmed sprog (fransk).
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nu gaar over til realskoler og gymnasier uden dertil at være 
skikkede, ikke skal arbeide til et maal, de ikke kan naa, men 
kunne vinde en afsluttet og frugtbar dannelse. Enkelte kræver 
ved siden af gymnasiet og borgerskolerne ogsaa skoler, som 
særlig tager hensyn til de industridrivende klasser, i lighed 
med de nuværende realskoler af 2den rang med afslutning ved 
disciplenes 17de aar.

For atter at frembringe en höiere skole for alle liar man 
ogsaa foreslaaet en ordning omtrent som den hos os bestaaende, 
nemlig en 3-aarig elementærskole fra 6—9 aar, derover en 
3-aarig borgei’skole fra 9—12 aar, og som dennes fortsættelse en 
6-aarig höiere skole. Og for at gjöre det muligt for gym
nasiet at yde erstatning for den opgivne realskole har man 
blandt andet foreslaaet, enten at gjöre dispensation fra græsk 
almindelig og benytte den derved vundne tid til realistisk 
undervisning eller at lade gymnasiet omtr. fra Ober-Secunda 
af (15aars alder) dele sig i 2 retninger, en overveiende klas- 
sisk-sproglig og en mathematisk-naturvidenskabelig, eller ialfald 
indrette en frivillig undervisning i kemi, engelsk og andre 
fag. Et forslag*)  lader »das Gesammtgymnasium« oventil 
forgrene sig i 3 kollegier, 1 for klassisk filologi, 1 for nyere 
filologi, og 1 for mathematik og naturvidenskaber.

Overgangen til den yderste modsætning, hvor realskolen 
tilsidst viser sig som den sande og eneste dannelsesanstalt, 
betegnes ved fordringen om dennes fuldstændige ligeberettigelse 
med gymnasiet. Den ved forordning af 7de december 1870 
givne adgang for abiturienter fra 1ste rangs realskoler til det 
filosofiske fakultet og derefter til begrænset ansættelse i 
statstjenesten som lærere ved real- og höiere borgerskoler 
findes nemlig aldeles utilfredsstillende. At realskoler af 1ste 
rang ogsaa bör være berettigede til at forberede for det medi
cinske studium ansees af mange for selvfølgeligt; de forlan

Denne tanke har vundet adskillig tilslutning; men ingen 
saadan skole er oprettet. Imidlertid er navnet gaaet over 
paa den överste afdeling af almueskolen (resolution af 15de 
oktober 1872.)

*) Unser höheres Schulwesen gegenüber dem nationalen In
teresse. Von J. Ostendorf, Realschuldirektor. Düssel
dorf 1874.
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ger, at den vordende læge fra ungdommen af skal modtage en 
mere realistisk dannelse end hidtil og bevares for de skadelige 
folger af den nuværende »einseitig historisch-philologischen, 
zum Autoritätsglauben führenden und vom Selbstbeobachten 
ablenkenden Grymnasialbildung.« *)  Men andre gaar saa vidt, 
at de ikke blot fordrer adgang til alle universitetsfakulteter 
for abiturienter fra realskoler af 1ste rang, men ogsaa til de 
tilsvarende statspröver. Det er muligt, siges der, at realskolen 
ikke forbereder ligesaa godt for det theologiske, filologiske 
og juridiske studium som gymnasiet; men heri faar man 
finde sig ligesaa vel som i gymnasiets utilstrækkelighed for 
studiet af medicin, mathematik og naturvidenskaber; det maa 
overlades til den enkelte ad andre veie at erhverve sig de 
forkundskaber, som udfordres for bestemte fakultetsstudier, og 
som manglei' ham paa grund af den dannelsesretning, som 
han har valgt.

Selv for de i latin ukyndige gjör enkelte paastand paa 
adgang til alle universitetsstudier, og medens undervisnings- og 
prøvereglementet af 6te oktober 1859 betegner realskolerne 
som videnskabelige forberedelsesanstalter for saadanne kalds
sfærer, hvortil universitetsstudier ikke behøves, vendes sagen 
om, og i forventning om gymnasiernes snare endeligt erklæres

*) I denne forbindelse kan anföres, at de tyske lægeviden
skabelige foreninger (ifölge „Ärtzl. Vereinsblatt für Deutsch
land“, VIII. aarg. no. 83, marts 1879) paa foranledning af 
autoriteterne nylig har afgivet sine vota om adgang for 
abiturienter fra disse skoler til det medicinske fakul
tetsstudium paa folgende maade:
A. For ubetinget tilladelse har kun 3 foreninger 

stemt;
B. for eventuel tilladelse („hvis den lærde skoles reform 

enten for tiden viser sig uudforlig,, eller „lader vente 
for længe paa sig“) ligeledes kun 3;

C. for tilladelse, men kun hvis de övrige fakulteter ogsaa 
aabnes for realskoledimittender, 7;

D. imod tilladelsen:
1) med samtidig betoning af nödvendigheden af den 

lærde skoles reform: 97;
2) uden særlig fremhævelse af en reforms nödvendig- 

hed: 52.
(Efter „Vor Ungdom,“ 3dje hefte 1879, s. 191.)
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realskolerne for de egentlige og almindelige læreanstalter, hvor 
forberedelsen for höiere studier kan vindes. Den overveiende 
beskjæftigelse med de gamle sprog, mener man, er utysk og svækker 
nationalfölelsen; og man anser den ogsaa skadelig for dannelsen 
af den grund, at den grammatiske regel altid gjöres usikker ved 
undtagelserne, medens mathematik og naturvidenskab kun har med 
undtagelseslöse love at gjöre;« derfor er realskolen den egent
lige fremtidsskole, og i den har den nationale tanke fundet 
sin rette form.*

I hvilken retning den bebudede reform af det höiere skole
væsen under disse forhold vil gaa, tör for realskolens vedkom
mende være meget usikkert; derimod synes det ikke tvivlsomt, at 
gymnasiet kommer til at aabne sine döre videre for de 
moderne dannelseselementer, og for at skaffe disse större plads 
bliver nödt til at reducere den klassiske sprogundervisning, 
hvad der vistnok ogsaa uden skade vil kunne ske.

11. De høiere almenskoler i kongeriget 
Sachsen.

1. Forberedende undervisning.
De höiere skoler begynder sit kursus ved disciplenes fyldte 9de 

eller 10de aar og forudsætter altsaa en forberedende under
visning; men denne foregaar ikke, som i regelen i Preussen, 
paa forskoler, men enten privat eller paa folkeskolerne. Disse 
deler sig ifölge lov af 26de april 1873 i «einfache, mittlere 
und höhere Volksschulen;« de 2 förste har et 8-aarigt kursus, 
omfattende den skolepligtige alder fra 6 til 14 aar, den höiere 
folkeskole kræver derimod en 10-aarig skolegang fra 6 til 
16-aars alderen. Den lavere folkeskole underviser i de samme 
fag som almueskolens betalingsklasser her i Kristiania, den 
höiere maa og den midiere kan tillige meddele undervis
ning i et moderne kultursprog (fransk).

I Leipzig, hvor jeg havde anledning til at gjöre mig 
bekjendt med disse skoler, findes der i det hele 12 folkeskoler, 
hvoraf 6 kaldes »Bürgerschulen,« 6 »Bezirkschulen.«*)  Deligger 
alle noget höiere end de midiere folkeskoler, og indbyrdes adskiller

*) Leipzig havde i 1875 127,387 indbyggere.



56

de sig væsentlig kun med hensyn til det tilladte discipeltal i 
klasserne og skolepengenes höide, naar undtages, at »förste 
borgerskole« meddeler undervisning i fransk. Skolepengene 
er her 36 mark aarlig, i de övrige 5 borgerskoler 18 mark, 
i kredsskolerne 4 mark 80 pfg.*)

Förste borgerskole, som har en smuk, vel ind
rettet og udstyret skolebygning, beliggende midt i byens 
park ved »Augustusplatz,« talte ifjor 760 disciple i 8 opad
stigende klasser med 21 lærere. Hver klasse var delt i 2 
parallelklasser, og i ingen klasse var discipeltallet over 50.

Skolens undervisning tbregaar efter folgende under
visningsplan :

*) Historie og geografi om vinteren, naturhistorie om sommeren.
**) En tid af aaret læses ogsaa kemi.

Klasse 8 7 6 5 4 3 2 1

Alder 6—7 7—8 8—9 9—10 10—11 11—12 12—13 13—14

Religion 5 5 3 3 4 3 3 4
Tysk 8 8 7 7 6 5 5 5
Fransk 4 4 4
Historie l 4* 2

2 2 2 2
Geografi f 2 2 2 2
Regning 5 5 6 5 4 3 3 3
Geometri 2 2 2
Naturhist. 2*) 2 2 2 2 2
Fysik 2 2**)
Skrivning 2 3 3 2 2 1
Tegning 4 4 4 4
Sang 2 2 2 2 2 2
Turnövelser 2 2 2 2 2 2

Sum 18 20 25 26 30 33 34 34

*) Alle folkeskoler er betalingsskoler. For skolepligtige børn 
af fattige forældre skal skolepenge erlægges af fattigkassen, 
forsaavidt som der ikke findes særegne fattigskoler (Aus
führungs-Verordnung zum Volksschulgesetz § 16).



Förste borgerskole forbereder de fleste disciple for byens 
höiere skoler, som finder sig vel tilfredse med denne ordning, 
og dertil har de vistnok al grund; thi undervisningen kan 
efter min mening fuldt ud maale sig med de preussiske forskolers 
og staar i enkelte henseender endog höiere. Anskuelseso velser 
f. ex., som paa de preussiske forskoler kun er lidet frem
trædende, drives i de 2 laveste klasser i stor udstrækning, og, 
som det forekom mig, med stort held.

2. De høiere skoler.

A. Skolernes organisation og undervisning.

De höiere skoler i Sachsen har væsentlig den samme 
historiske udvikling som de preussiske; men medens disse for 
tiden befinder sig i en overgangstilstand, har de sachsiske 
nylig faaet en definitiv ordning ved lov af 22de august 1876 
og undervisnings- og prövereglement af 29de januar 1877. I 
overensstemmelse hermed deles de offentlige skoler i 3 slags: 
1) gymnasier, 2) realskoler af 1ste rang (erster Ordnung) og 
3) realskoler af 2den rang (zweiter Ordnung), hvortil kommer 
4) privatskolerne, som er underkastede de samme vilkaar som 
de preussiske.

1) Gymnasier.

Gymnasiernes opgave er »i formel og materiel henseende 
at forberede til selvstændigt studium af videnskaberne gjennem 
alsidig humanistisk, især gammelklassisk dannelse.« — Ethvert 
gymnasium bestaar af 9 etaarige klasser, nemlig af 3 under
klasser, Sexta, Qvinta, Qvarta, af 3 mellem-klasser, 
Untertertia, Obertertia, Untersecunda, og af 3 o ver-klasser, 
Obersecunda, Unterprima og Oberprima. Kun de begge fyrste- 
og statsskoler (Landesschulen) i Grimma og Meissen*)  er 

*) Disse er tillige opdragelsesanstalter (alumnater), hvor discip
lene har kost og logis. Skolen i Grimma har plads for 126 
alumner; men i undervisningen kan ogsaa udenfor skolen 
boende disciple (extranei) tage del. Det samlede discipel- 
tal er omtr. 170 med 15 lærere. Skolen i Meissen har 155 
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indskrænkede til mellem- og overklasserne; men disse optager 
ikke disciple för det fyldte 13de aar og fordrer af de optagne, 
at de i alle undervisningsfag allerede skal have gjennemgaaet de 3 
under-klassers pensum. De övrige gymnasier derimod begynder’ 
sit kursus ved 9-aars alderen, hvorefter skolegangen varer til 
det fyldte 18de aar.

Undervisningen meddeles efter folgende undervisningsplan:

Klasse.... VI V IV
U

III
0 

III
U
II

0 
II

U
I

0
I

Alder .... 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17j 17-18

Religion . . 3 3 3 2 2 2 2 2 2

Tysk .... 3 3 3 2 2 2 2 3 3

Latin .... 10 10 10 10 10 10 10 9 9
Græsk . . . 6 6 6 6 6 6 6

Fransk . . . 2 2 2 2 2 2 2 2

Hebraisk . . (2) (2)5 (2)

Engelsk . . (2) (2) (2) (2)

Mathematik 
og regning 3 3 3 4 4 4 4 4 4

Naturfag . . 2 2 2 2 2 2 2 2

Historie . . 2 2 2 2 2 2 i 3 { 3 b
Geografi . . 2 2 2 2 2 1 1

Filos. prop. (1) (1)

Skrivning . 2 2

Tegning . . 2 2 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

Sang .... 2 2 2 1 1 1 1 1 1

Turnövelser 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Stenografi . (1) (1) (1)

Sum 33 35 35 35 35 34 34 34 34

disciple og 16 lærere. Begge skoler har, som næsten alle de 
sachsiske gymnasier, en ærværdig alder. Skolen i Grimma 
er stiftet af kurfyrst Moritz af Sachsen, som ogsaa har 
grundet fyrsteskolen i Pforta i Preussen, og skolen i Meissen 
aabnedes den 3dje juli 1543.
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Engelsk og stenografi er frivillige fag, desuden 
hebraisk undtagen for de disciple, som agter at studere theo- 
logi, og tegning undtagen for klasserne Sexta og Qvinta. 
I filosofi gives kun undervisning paa de gymnasier, hvor 
der findes dertil skikkede lærere.

Undervisnings- og prövereglementet fastsætter m a al e t for 
undervisningen i de obligatoriske fag paa folgende maade:

Religion. Religionsundervisningen har fremfor alt at 
virke til vækkelse og belivelse af den kristelig-religiöse sans 
og fast begrundelse af den evangeliske tro; men ved gymna
sialkursusets afslutning skal tillige en indgaaende forstaaelse 
af den hellige skrift, et fyldigt kjendskab til den kristne 
kirkes historie og en videnskabelig begrundet opfatning af den 
evangeliske kirkes læresætninger være opnaaet.

Tysk. Ved gymnasialkursusets slutning maa det af den 
tyske litteratur meddelte stof være tilegnet med den frugt, at 
dommekraften er bleven skjærpet og smagen dannet; men 
fremfor alt maa discipelen kunne bruge modersmaalet flydende 
og korrekt i tale og skrift.

Latin. Der fordres, at discipelen er istand til at skrive 
latin korrekt og ialfald frit for grove feil uden hjælp af gram
matik og den latinsk-tyske lexikon, at han med nogen færdig
hed og lethed kan tale latin om gjenstande, som henhörer un
der de gammelklassiske studier, og at forstaaelsen af den 
romerske oldtids aand er bleven oplukket for ham gjennem 
kjendskabet til det latinske sprog.

Græsk. Discipelen maa kunne gjengive paa græsk et 
passende tysk pensum uden hjælp af grammatik og den græsk
tyske lexikon, kunne med lethed oversætte et sted af de græske 
autorer, som er læste i Prima, og overhovedet lægge for 
dagen, at han har vundet forstaaelse af den græske oldtid.

Fransk. Let forstaaelse af prosaiske og ikke for van
skelige poetiske verker; korrekt skriftligt og nogen færdighed 
i mundtligt udtryk.

Regning og mathematik. Regnefærdighed i hele 
og brudne tal, kundskab i planimetrien og den plane trigono
metri og stereometrien, alt som vel forstaaet, aandelig tilegnet 
eiendom, ikke som mekanisk færdighed og tillært formel.
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Naturfag-, Discipelen maa besidde oversigt over bota
niken, zoologien og mineralogien og kjende til de vigtigste 
fysiske fænomener, kræfter og love.

Geografi. Bekjendtskab med hovedpunkterne i den 
mathematiske og fysiske geografi, oversigt over alle landes 
geografiske forhold og specielt kjendskab til Evropa og Tysk
land.

Historie. Et sikkert overblik over den samlede verdens
historie, kjendskab til hovedbegivenhederne og indsigt i deres 
indre sammenhæng og speciellere kundskab i den græske, ro
merske og fædrelandske historie.

Som man af det foregaaende vil have seet, har den nye 
sachsiske skolelov ingenlunde gjort noget afslag i den klassi
ske sprogundervisning; latin er endog tildelt et större timetal 
end for tiden paa de preussiske gymnasier (resp. 86 mod 84), 
og prövereglementet siger- udtrykkelig, at en grundig tilegnelse 
af de klassiske sprog skal være gymnasiernes hovedopgave.

Leipzigs 2 gymnasier, Thomasskolen og Nicolai- 
gymnasium*),  hvor jeg var tilstede ved undervisningen, læser 
i overensstemmelse med normalplanen mindst lige saa stort 
kvantum forfattere som de preussiske; allerede i Untersecunda 
skrives der latinske afhandlinger, og i överste klasse foregaar 
den klassiske undervisning næsten udelukkende paa latin. Hertil 
kommer, at undervisning i antikviteter og litteraturhistorie med
deles særskilt, ikke som i Preussen i forbindelse med forfatter
læsningen.

Men uagtet saaledes latin og græsk har beholdt sit 
herredomme uindskrænket, er der dog givet större plads til 
realia, navnlig til den historisk-geografiske undervisning 
og naturfagene, end der indrömmes disse fag paa de preus
siske gymnasier. — Historie og geografi paabegyndes allerede

*) Thomasskolen havde i skoleaaret 1878—79 14 klasser 
med omtr. 530 disciple og 24 lærere (rektor prof. univ. 
F r. Aug. Eckstein); Nicolaigymnasium 19 klasser 
med omtr. 550 disciple og 32 lærere (rektor prof. Theodor 
Vogel).
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i Sexta og har særskilt undervisningstid lige til Obersecunda. 
Fra denne klasse af er historielærerne forpligtede til ved begyn
delsen eller enden af hvert semester at anvende et tilstrække
ligt antal timer til repetition og supplering af sammenhængende 
partier af det forhen gjennemgaaede geografiske stof. Hvor 
dette ikke findel’ sted paa fyldestgjörende maade, har rektorerne 
bemyndigelse til at skille den geografiske undervisning fra den 
historiske og overdrage den til en dertil skikket lærer med 
1 time ugentlig. Historie og geografi har tilsammen 32 timer 
(i de preussiske gymnasier 25).

Historieundervisningen er paa folgende maade for
delt paa de forskjellige klasser:

Sexta (21.). Oldtiden i historiske billeder. I denne og 
de to folgende klasser indprentelse af de vigtigste aarstal.

Qvinta (2 t.). Repetition af Sextas pensum; middelalde
ren i historiske billeder med særlig fremhævelse af fremragende 
personer af den tyske og sachsiske historie.

Qvarta (2 t.) Repetition af begge de foregaaende klassers 
pensum; den nyere historie i historiske billeder med fremhæ
velse af den tyske og sachsiske historie.

Untertertia (21.). Orientalsk og græsk historie.
Obertertia (2 t.). Romersk historie.
Unter- og Obersecunda (resp. 2 og 3 t.). Middelalderen 

og reformationstidsalderen indtil 1555 eller 1648. Derhos 
gjentagelse af den romerske historie med specielt hensyn paa 
statsforfatningens udvikling og den gamle geografi.

Unter- og Oberprima (3 t.). Den nyere historie fra 1555 
eller 1648. Derhos gjentagelse af den græske historie paa 
samme maade som den romerske.

Det geografiske stof er fordelt saaledes:

Sexta (2 t.). Brug af landkartet. Geografiske fundamen
talsætninger (om jordens skikkelse, verdensdelene, længde- og 
breddegrader, zoner, poler, ækvator). Den politiske geografi 
kan leilighedsvis beröres i denne klasse, men skal endnu ikke 
systematisk behandles. Det vigtigste af Sachsens og Palæsti
nas geografi.
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Qvinta (2 t.). Repetition og udvidelse af Sextas pensum; 
oversigt over jordkloden. Der skal tages særligt hensyn til 
det snevrere og videre fædreland.

Qvarta (2 t.). De fem verdensdele enkeltvis betragtede. 
I sommerhalvaaret: Afrika, Asien, Australien, Amerika; 
i vinterhalvaaret: Evropa, specieliere Tyskland.

Untertertia (2 t.). De udenevropæiske verdensdele.
Obertertia (21.). Evropas geografi, Tysklands udførligere.
Untersecunda (1 t.). Begyndelsesgrundene af den fysiske 

og mathematiske geografi.
Naturfagene har efter normalplanen 16 ugentlige timer, 

kun 2 flere end i Preussen; men der er den væsentlige for
skjel, at undervisningen paa de preussiske gymnasier kan ind
skrænkes i de lokale forholds medför, og for naturhisto
riens vedkommende endog ganske falde bort, medens i Sachsen 
disse fag er ubetinget obligatoriske undervisningsgjenstande 
gjennem alle klasser, Qvarta undtagen, hvor der maa skaffes 
rum for græsken, som paabegyndes i denne klasse.

Den forøgede undervisning i historie, geografi og naturfag 
(ogsaa tysk har 3 og mathematik 1 time mere end i 
Preussen), uden tilsvarende afslag paa andre kanter, bevirker 
imidlertid, at ingen klasse har et mindre ugentligt timetal end 
33, de frivillige fag ikke medregnede; tages disse med, gaar 
tallet i en enkelt klasse endog op til 40. Denne sum fore
kommer mig betænkelig stor, og jeg tror ikke at tage meget 
feil i den formodning, at man her vil finde det svageste 
punkt i den nye ordning.

Gymnasiernes afgangsprøve er skriftlig og mundt
lig og strækker sig ud over alle fag, som er gjenstand for 
undervisning i överste klasse.

Den skriftlige pröve omfatter 1) en tysk afhandling; 
2) en latinsk afhandling; 3) en oversættelse af et tysk pensum paa 
latin; 4) ligesaa paa græsk; 5) en oversættelse ellei’ en kort 
afhandling paa fransk; 6) lösning af 3 opgaver, hentede fra 
de forskjellige afsnit af mathematiken eller fysiken. — Ved 



udførelsen af de skriftlige arbeider er hjælpemidler af enhver 
art forbudte; kun for den latinske afhandling, for oversættel
sen paa græsk og for det franske arbeide er brugen af det 
tysk-latinske, tysk-græske og franske lexikon tilladt.

Den mundtlige pröve, som væsentlig kun supplerer 
den skriftlige, falder paa en dag i lobet af 7 til 8 timer, 
undtagen naar examinandernes antal overstiger 15; i saa fald 
deles de i partier, der examineres paa forskjellige dage.

2) Realskoler af 1ste rang 
(erster Ordnung).

Disse skoler har ligesom gymnasierne den opgave at 
meddele ungdommen den höiere almendannelse, men grund
lægger denne væsentlig paa undervisningen i moderne sprog, 
mathematik og naturvidenskaber. Med hensyn paa rettigheder 
er de ligestillede med de preussiske; bestaaet afgangsprøve 
giver altsaa adgang til alle landets höiere fagskoler samt til 
universitetets historisk-fllosofiske fakultet og ret til at tage 
lærerexamen med udsigt til ansættelse ved realskoler.

Ingen maa optages i den laveste klasse för det fyldte 
10de aar, og da kræves de forkundskaber, som en flittig 
og begavet discipel har tilegnet sig efter mindst 4-aarigt besög 
paa en god borgerskole (f. ex. »förste borgerskole« i Leipzig). 
Skolens kursus varer derefter fra det 10de til det 18de aar 
og deles i 8 etaarige klasser. Undervisningen meddeles efter 
folgende undervisningsplan:
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Alle fag er obligatoriske undtagen stenografi.

Klasse ....

Alder ....

VI

10—11

V

11—12

IV

12—13

III

13—14

U
II

14—15

0 
II

lå—16

Ü 
I

16—17

0 
I

17—18

Religion . . . 3 3 3 2 2 2 2 2
Tysk .... 6 4 4 4 4 3 3 3
Latin .... 8 5 4 4 4 3 3 3
Fransk .... 6 7 4 4 3 3 4
Engelsk . . . 4 3 3 4 4
Geografi . . . 2 2 2 2 2 2 2 2
Historie . . . 2 2 2 2 2 2 2 2
Naturhistorie . 2 2 2 1 1 2 1 1
Fysik .... 2 2 2 2 2
Kemi .... 2 2 2 2
Regning . . . 4 4 4 2 1
Algebra . . . 2 2 2 2 2
Geometri . . . 2 3 2 3 3 2
Tegning . . . 2 2 2 2 3 2 2 2
Skrivning. . . 2 2 1
Sang .... 2 2 2 2 2 2 2 2
Turnøvelser . . 2 2 2 2 2 2 2 2
Stenografi . . (1) (1) (1)

Sum 35 36 37 38 38 35 35 35

Forholdet mellem den tid, som er tildelt de forskjellige 
fag, viser sig i det hele at være omtrent det samme som ved 
de preussiske realskoler af samme art. Herfra danner dog 
tysk og historie (med geografi) en undtagelse; de preussiske 
realskoler, hvis kursus er 1 aar længere, har nemlig i 
disse fag resp. 29 og 30 timer, de sachsiske 31 og 32. 
Men naar dette, som vel i og for sig tör ansees for en for
del, medförer, at den ugentlige undervisningstid varierer mel
lem 35 og 38 timer, tror jeg, at kundskaben vil vindes 
paa helbredens bekostning, og at derfor tabet i længden vil 
blive större end gevinsten.
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Maalet for undervisningen i religion, tysk og historie er 
væsentlig det samme som for gymnasierne; for de övrige fag 
er folgende bestemmelser gjældende:

Latin. Et saadant kjendskab til formlæren og syn
taxen, at discipelen med hjælp af lexikon kan oversætte til 
latin uden grove feil et ikke altfor vanskeligt tysk pensum. 
Desuden maa han kunne oversætte rigtig fra latin et lettere 
afsnit af en forfatter uden, et vanskeligere med hjælp af 
lexikon. — Paa realskolen i Leipzig var latin-undervisningen 
i skoleaaret 1878—79 fordelt saaledes:

Sexta (8 t.). Substantivernes deklination; adjektivernes 
deklination og komparation. Formerne af verbet esse og de 
4 regelmæssige konjugationer. Indøvelse af kardinal- og ordi- 
naltal og de vigtigste pronomener. Mundtlige og skriftlige 
övelser fra latin til tysk og omvendt efter Ostermann’s 
övelsesbog.

Qvinta (5 t.). Gjentagelse og befæstelse af de regel
mæssige former. De uregelmæssige former, pronomener, ad
verbier, præpositioner, konjunktioner, deponentier og verba ano
mala. Mundtlige og skriftlige övelser i oversættelse efter 
Ostermann’s övelsesbog.

Qvarta (4 t.) Gjentagelse og udvidelse af formlæren. 
Mundtlig og skriftlig indøvelse af kasuslærens vigtigste regler 
samt af abl. abs. og akk. m. inf. — Ostermann’s övel
sesbog.

Tertia (4 t.). Repetition af formlæren; kasuslære; læren 
om de vigtigste konjunktioners, participiernes og infinitivs brug. 
Mundtlige og skriftlige oversættelser af udvalgte stykker af 
Ostermann’s övelsesbog. — Af Corn. Nepos: Miltiades, 
Themistokles, Aristides, Hannibal.

Untersecunda (4 t.). Gjentagelse af de vigtigste syntak
tiske regler. Lekture: Cæsar b. G. I og IV. Mundtlige 
og skriftlige oversættelser fra tysk paa latin.

Obersecunda (3 t.). Lekture: O vid: Met. I. 1—451, 
IH, 1—137; Cæsar b. G. VII. Gjentagelser af syntaxen. 
Prosodi. Oversættelser som för.

Unterprima (3 t.) Lekture: Udvalgte stykker af Ovids 
metamorphoses; Sallust: beil. Jugurth, Skriftlige övelser.

5
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Oberprima (3 t.). Lekture: Virgils Aen. I. II, 1 — 66; 
Cicero: orat. Catilin. I og II og de amicitia. Hver 14de 
dag latinske hjemmestile eller oversættelser, ugentlig latinske 
extemporalia og prosodiske øvelser.

Fransk. Discipelen maa ikke alene nøie være bekjendt 
med grammatiken, men ogsaa være istand til rigtig at over
sætte vanskeligere prosaiske og lettere poetiske stykker uden 
hjælp af lexikon; han maa med nogen færdighed kunne be
svare paa fransk spørgsmaal, som rettes til ham, og forstaa et 
fransk foredrag; han maa strax kunne efterskrive paa fransk 
et ikke for vanskeligt tysk pensum og korrekt kunne forfatte 
afhandlinger og breve i det franske sprog. Endelig maa 
kjendskab til den franske litteraturhistorie være erhvervet.

Engelsk. Kundskab i den engelske grammatik; at 
kunne oversætte flydende paa tysk ikke altfor vanskelige pro
saiske stykker; at forstaa det engelske konversationssprog; at 
kunne besvare spørgsmaal paa engelsk og korrekt kunne 
oversætte til engelsk simplere opgaver, navnlig ogsaa forret
ningsbreve. Endelig maa bekjendtskab med det hovedsageligste 
af den engelske litteraturhistorie være opnaaet.

Geografi. Bekjendtskab med den mathematiske og 
fysiske geografi, kjendskab til alle landes geografiske forhold, 
specielt med Evropas og fædrelandets i fuld uafhængighed af 
globus og kart.

Naturhistorie. Oversigt over botaniken, zoologien og 
anthropologien; nøiagtigere kjendskab til mineralogien med sær
ligt hensyn paa teknisk vigtige mineraler. Overblik over 
jordens bygning og dens forandringer samt over planters og 
dyrs geografiske udbredelse.

Fysik. Kjendskab til de vigtigste fysiske fænomener 
og love med disses anvendelser i det praktiske liv f. ex. i 
dampmaskiner, telegraf o. 1.

Kemi. Kjendskab til de hovedsageligste kemiske ele
menter og forbindelser og disses fremstillingsmaade og an
vendelse.

Hegning. Færdighed og sikkerhed i udførelsen af alle 
i det borgerlige liv forekommende regningsarter, det væsent
ligste af kjøbmandsregningen heri indbefattet.
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Algebra. Disciplene skal med færdighed og sikkerhed 
forstaa at udfore regneoperationerne i bogstavregning og al
gebra og til enhver tid være sig grundene for disse opera
tioner bevidst.

Geometri. Disciplene skal kjende hovedsætningerne i 
geometrien og beviserne for disse og besidde et klart overblik 
over geometriens tankegang, men især være övede i stereometrisk 
anskuelse, saa at de er istand til at udkaste en let skisse af 
et ikke for kompliceret rumligt objekt. I trigonometrien og 
den analytiske geometri bör overlæsselse med formler undgaaes.

Tegning. I frihaandtegning skal öie og haand uddannes 
til korrekt og smagfuld fremstilling uden brug af mekaniske 
hjælpemidler. I geometrisk tegning skal færdighed i brugen 
af tegneinstrumenterne og den nöiagtigst mulige udførelse af 
konstruktionerne söges opnaaet.

Skolernes afgangspröve er dels skriftlig dels mundt
lig. Ved den skriftlige pro ve skal folgende arbeider ud
fores: 1) en tysk afhandling, 2) i det ene af de nyere sprog 
en afhandling, 3) i det andet et exercitium, 4) et latinsk 
exercitium, 5) en opgave i planimetri og stereometri, en i 
trigonometri og analytisk geometri, en i algebra og en i 
fysik. — Ved den ovennævnte realskole i Leipzig löd opgaven 
ved afgangsproven i 1879 i tysk: «Inwiefern ist die Dicht
kunst eine Bildnerin des Menschen?» og i fransk: «Episode 
de l’histoire de la littérature allemande au iS01"6 siede.» — 
Den mundtlige pro ve er forholdsvis mindre væsentlig og 
fuldendes ligesom paa gymnasierne paa en dag.

3) Realskoler af 2den rang 

(zweiter Ordnung.)

Realskoler af 2den rang optager' disciple i samme alder 
og med samme forkundskaber som 1ste rangs realskoler og har 
5 opadstigende klasser, hvoraf den överste er 2-aarig. Kur
suset varer altsaa fra 10 til 16 aars alder. Undervisnings
fagene er hovedsagelig de samme som paa realskoler af 1ste 
rang; men disciplene er kun forpligtede til at lære 2 fremmede 
sprog, og derfor er efter de lokale behov enten latin og fransk 

5* 
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eller fransk og engelsk obligatoriske for alle disciple. Maalet 
for undervisningen i överste klasse er ikke sat væsentlig 
höiere end for Untersecunda i realskoler af 1ste rang; 
men undervisningen i geografi, historie, tysk litteratur og de 
fremmede sprog skal söges afrundet saaledes, at disciplenes 
dannelse naar en i fagets natur begrundet afslutning. Øverste 
klasses aarspröve er tillige skolens afgangsprøve, og vidnesbyrd 
om at have bestaaet denne tilfredsstillende berettiger til den 
etaarige frivillige militærtjeneste. — Realskolerne af 2den rang 
er i regelen stærkt besögte og er de talrigste offentlige skoler 
i Sachsen; der findes i alt 22, medens der er 11 realskoler af 
Iste rang og 13 gymnasier.

4) Privatskoler.

Den, som önsker at oprette eller lede en höiere privat
skole, maa söge om tilladelse hertil hos ministeriet «for kultus 
og offentlig undervisning.» Tilladelsen er en personlig, kan 
til enhver tid tilbagekaldes og gives kun, naar den sögende 
godtgjör, a) at han besidder akademisk dannelse og har be
staaet den höiere lærer-examen, b) at han har naaet en alder 
af 30 aar og idetmindste 5 aar har været i lærervirksomhed, 
og c) at der ikke foreligger grundede betænkeligheder mod 
hans sedelige forhold. — Enhver bestyrer af saadanne 
skoler er forpligtet til at forelægge for skolernes overbestyrelse 
en fuldstændig undervisningsplan, hvert aar för skoleaarets be
gyndelse at indsende en lektions-, lærer; og discipelfortegnelse, 
og för ansættelsen af enhver lærer at paavise hans kvalifika
tion til at meddele undervisning ved fremlæggelse af hans 
examens- og sedelighedsvidnesbyrd. Hver privatskole har en 
af overbestyrelsen beskikket tilsynskomite, bestaaende af 2 
medlemmer, hvoraf den ene er en jurist, den anden en fag
mand. — Privatskolerne folger i almindelighed undervisnings
planen for realskoler af 2den rang, og det höieste, en privat
skolebestyrer kan opnaa, er retten til at meddele vidnesbyrd 
for den etaarige frivillige militærtjeneste. Der findes i Sachsen 
i det hele 6 «berettigede» privatskoler, og af disse besögte 
jeg «Körner’sehe Lehr- und Erziehungsanstalt» i Leipzig.
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Denne skole har ni opadstigende etaarige klasser (fra 6 til 
15 aars alder) og meddeler realundervisning med 2 fremmede 
sprog (fransk og engelsk). Den havde ifjor 97 disciple og 12 
lærere. — Skolen forekom mig i enhver henseende at staa 
under de offentlige skoler af samme art.

B. Forskjellige forhold vedrørende de høiere skoler i almindelighed.

Discipeltal. Ifölge loven maa discipeltallet i de 6 
laveste klasser af gymnasierne i regelen ikke overstige 40, i 
de 3 överste ikke gaa over 30. Overskrides disse tal i 
længere tid, skal klassen deles. Paa den anden side kan der 
tillades kombination, men kun af de 2 Secunda- eller Prima- 
klasser, naar hver klasse for sig tæller under 15 disciple. 
Lignende bestemmelser gjælder ogsaa for realskolerne. — Dis
ciplene var i det hele taget paa de sachsiske skoler, som jeg 
besögte, mere jevnt fordelte over den hele skole, og den stærke 
afgang ved 15 aars alderen, som jeg havde anledning til at 
iagttage paa de preussiske skoler, er her undgaaet ved op
rettelsen af de talrige realskoler’ af 2den rang. Tallet af dem, 
som gaar kursuset til ende og underkaster sig modenhedsproven, 
er derfor ogsaa meget stort. Ved Nicolaigymnasium i 
Leipzig, som har omtrent 550 disciple, blev pröven i 1878 be- 
staaet af 31 abiturienter, og ved Thomasskolen samme
steds, som tæller omtrent 530 disciple, bestodes proven paa 
samme tid af 21.

Skoleaar og skoleferier. Skoleaaret varer fra 
paaske til paaske, og den regelmæssige optagelse af nye dis
ciple finder kun sted ved skoleaarets begyndelse. Den aarlige 
ferietid er bestemt til 10 uger. Heri er dog ikke de enkelte 
fridage som kongens fodselsdag, Sedan-dagen o. a. medregnede. 
Af ferieugerne falder- 4 paa sommerferierne, 2 paa paaske- og 
juleferierne og 1 paa pintsen; desuden gives 1 uge fri i 
oktober, hvorved aaret deles i 2 semestre. Sommerferierne be
gynder den 3dje lördag i juli maaned og oktoberferierne lördag 
för michaelis.

Skoletid og hjemmearbeide. Skoletiden er henlagt 
baade til formiddag og eftermiddag; kun onsdag og lördag 
eftermiddag er fri. Der læses om formiddagen fra kl. 7 til 
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11 eller 12 og- om eftermiddagen fra kl. 2 til 4 eller 5. Den 
förste time om morgenen begynder i alle klasser med bön.

Foruden forberedelsen til de mange undervisningstimer ei
der ogsaa paalagt disciplene af de överste klasser at læse en 
eller flere forfattere privat under veiledning og kontrol af 
klasseordinarius; enhver gymnasiast maa saaledes ved hjælp af 
privatlekture have gjennemgaaet de homeriske digte i sin 
helhed. Men heller ikke i ferierne er disciplene fri for hjemme
arbeide. Klasseordinarius skal efter konference med skolens 
rektor fastsætte ferieopgaver, saaledes at enhver discipel i 
sommer-, paaske- og juleferien faar 1 til 2 timers beskjæf- 
tigelse daglig.

Disciplin. Med hensyn paa de disciplinære forhold 
gjorde de sachsiske skoler i det hele det samme gode indtryk 
som de preussiske, og de foranstaltninger, som er trufne til 
flidens, lydighedens og ordenens opretholdelse er ogsaa i alt 
væsentligt de samme. Der gives ingen daglige karakterer; 
men er der noget særligt at bemærke om nogen discipels flid, 
fremgang eller övrige forhold, sörges der for, at dette ufor
tovet kommer til de foresattes kundskab. Hver klasse har en 
dagbog, hvori foruden de daglige pensa ogsaa alle uregel
mæssigheder opnoteres, og klasseordinarierne har som discip
lenes nærmeste tilsynsmænd at söge disse afhjulpne og skal i 
fornödent fald sætte sig i forbindelse med hjemmet.

De forskjellige grader af tilladte skolestraffe er nöi- 
agtig fastsatte i skolelovens «Ausführungs-Verordnung» og 
opföres der i folgende orden: 1) irettesættelse; 2) anvis
ning af en særskilt plads i timen for disciple af underklas
serne; 3) paalæggelse af et straffearbeide i hjemmet; 4) skole
arrest (ikke carcer og ikke over 1 time) med passende be- 
skjæftigelse under opsigt; 5) irettesættelse i paahör af den 
forsamlede klasse; 6) carcer-straf indtil 2 timer; 7) irettesæt
telse i nærværelse af lærerforsamlingen; 8) trudsel om udvis
ning (dimission); 9) afskedigelse fra en ærespost i klassen og 
dermed forbunden degradation; 10) berøvelse af beneficier, især 
saadanne, som lærerforsamlingen uddeler, f. ex. friplads, sti
pendier etc.; 11) carcer-straf over 2 timer med eller uden 
carene; 12) udvisning. — Straffene 1—4 kan læreren diktere, 
5 og 6 rektor, 7—12 kun lærerforsamlingen. En for -förste 
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gang udvist discipel kan atter optages paa en anden skole. 
En discipel, som anden gang er bleven udvist, kan efter 1 aars 
forlöb paa ansögning optages af en anden offentlig skole til et 
sidste forsög; men en discipel, over hvem udvisningsstraf for 
tredje gang er udtalt, maa ikke mere optages af nogen offent
lig undervisningsanstalt

Examener og festligheder. To gange om aaret af
holdes examen for alle klasser, nemlig ved slutningen af som
mersemesteret för michaelis og ved skoleaarets slutning för 
paaske. Den förste er privat og kun skriftlig, den sidste 
er offentlig og omfatter baade skriftlige og mundtlige 
pröver*).  Ved den mundtlige pröve examineres vistnok alle 
klasser, men ikke alle disciple, og heller ikke alle fag er gjen
stand for examination. Det gjælder nemlig hovedsagelig at 
aflægge et offentligt regnskab for undervisningens standpunkt; 
derfor afsluttes ogsaa denne del af examen paa 1 eller höist 
2 dage. Den har overhoved det samme præg som den til
svarende pröve ved de preussiske skoler, hvilket ogsaa gjælder 
aarsfesten ved examens og skoleaarets ende. — Foruden denne 
fest holdes der en række andre festligheder i skoleaarets lob 
med foredrag. og korsang, hvilket ikke lidet bidrager til at 
vække og befæste foleisen af sammenhold mellem disciplene 
indbyrdes og til at knytte dem fastere til skolen og dens 
lærere. I denne forbindelse skal ogsaa den smukke skik 
nævnes, som Ander sted ved enkelte skoler, at disciple og 
lærere (med familier) en gang om aaret samlede gaar til Her
rens bord.

*) Skolernes afgangsprøve afholdes umiddelbart foran den 
offentlige examen og staar ikke i nogen forbindelse med 
denne. Dette gjælder dog ikke 2den rangs realskoler; 
s. p. 68



Anhang.

Bemærkninger om den hos os bestaaende ordning af 
de höiere almenskoler.

1. Middelskolens forhold til almueskolen. 
Den anskuelse, at den höiere skole bör sættes i organisk for
bindelse ined almueskolen, har, som ovenfor1 nævnt, i Preussen 
fundet sine varme talsmænd og- er i kongeriget Sachsen bleven 
realiseret til almindelig tilfredshed for alle parter. Ogsaa hos 
os er denne tanke oftere kommen til orde. Den i 1865 nedsatte 
skolekommission, paa hvis forslag den nuværende skoleordning 
er bygget, ser saaledes ingen «uovervindelig hindring» for at 
indrette almueskolen paa den maade, at den fuldt ud bliver en 
fællesskole for alle samfundsklassers börn i de forste skoleaar, 
og storthingets kirkekomite i 1869 betegner med stor styrke 
tanken som en af de ledende grundtanker i en ny skolelov, 
hvis den skal passe for vort land.

Men længere end til udtalelser om sagen er man endnu 
ikke kommen. I overensstemmelse med lov og reglement op
tager vore middelskoler sine disciple i 9 aars alder, medens 
almueskolen, der begynder fra den almindelige skolepligts tid 
(7, paa landet 8 aar), ved selve sin organisation er udelukket 
fra at indtage pladsen som en for alle fælles elementærskole. 
Folgen heraf er, at enten underholder kommunen særegne for
beredelsesklasser*)  for den höiere skole og har paa denne

*) Ifölge kirke-departementets budgetforslag for 1880 har af 
17 offentlige middelskoler de 8 og af 18 kommunale de 14 
sine egne forberedelsesklasser.
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maade 2 skoler at sorge for, almueskole og forberedelsesskole, 
der væsentlig meddeler1 den samme undervisning, eller ogsaa 
overfores de forögede udgifter paa den enkelte familiefader, der 
nödsages til at ty til den kostbarere private undervisning for 
at faa sin sön forberedt for den höiere skole. Dette er sagens 
ökonomiske side. Men ogsaa fra et socialt synspunkt 
kan der reises grundede indvendinger mod en ordning, som 
allerede fra den förste skoledag etablerer en udskillelse af de 
enkelte samfundsklasser, og som tillige lægger hindringer 
iveien for en let og naturlig overgang fra almueskolen til den 
höiere skole. Ikke alle kan opnaa at faa del i den höiere 
almendannelse; men veien didhen bör staa aaben for alle, og 
det vilde kunne ske, hvis almueskolen gav det fælles 
grundlag for enhver höiere skoleundervisning.

Hvor langt fællesskabet bör gaa, eller, med andre ord, 
naar den höiere skoles kursus bör begynde, kan være gjenstand 
for tvivl; men jeg tror neppe, at det vilde være tilraadeligt 
under vore forhold at udstrække den fælles elementærskole 
længere end til det fyldte 10de aar*).  Den lavere skole som 
almueskole vilde ellers let föres ind i en utilbörlig hensynstagen 
til den höiere og derved hemmes i opnaaelsen af sit eiendom
melige dannelsesmaal, og den höiere skole vilde med et i större 
mon forkortet kursus hindres i at udnytte de dannelsesmidler, 
som ansees fornodne, forat den skal kunne löse sin ikke mindre 
vigtige opgave.

*) Skolekommissionen af 1865, som ogsaa antager, „at almue
skolen hos os ikke hensigtsmæssig kan være en for alle 
folkets born fælles skole til en höiere alder end 10 aar,“ 
bemærker i denne forbindelse: „Naar kommissionen allige
vel har sat denne grænse mod neden ved discipelens 
fyldte 9de og ikke ved det 10de aar, er dette skeet af 
hensyn til vigtigheden for den höiere skole, af at dens 
forskjellige disciple kunne faa tid til at sammenarbeides, 
inden skolearbeidet for alvor begynder.“ — At fordre et 
skoleaar kun for disciplenes sammenarbeidelse synes under 
alle omstændigheder noget fordringsfaldt; og end mindre 
grund vilde der være hertil, naar en offentlig institution over
tog den almindelige forberedelse, hvorved en ellers mulig 
ujevnhed i den elementære undervisning kunde undgaaes.



74

Den fælles undervisning maatte dog ikke vare i kortere 
tid end 4 aar, forat disciplene i 10 aars alder kunde være i be
siddelse af noget videregaaende forkundskaber navnlig i norsk, 
end der nu kræves for optagelsen i 2den middelklasse, til 
vederlag for mangel af kundskab i tysk. Undervisningen heri 
begynder nemlig nu i 1ste middelklasses 2det halvaar, men 
maatte da udsættes et halvt aar, til den höiere skoles begynder
klasse. Maaske stiller der sig væsentlige hindringer i veien 
for at flytte den skolepligtige alder for byernes vedkommende 
et aar tilbage; men at forpligte almueskolen til at give enhver 
discipel adgang fra 6 aars alder, for hvem dette maatte önskes, 
synes ialfald ikke at kunne medfore særdeles store ulemper; 
at disciple med et aars forskjel i alder nyder samme under
visning, er paa de höiere skoler meget almindeligt, uden at 
undervisningen af den grund i nogen henseende lider afbræk. 
Heller ikke kan det være tvivlsomt, at almueskolen, især 
efter den udvikling, som den har opnaaet i de seneste aar, 
uden vanskelighed vil kunne indrettes saaledes, at den fuldt ud 
formaar at gjöre de krav fyldest, som dette maal vil stille; 
tilstrækkeligt bevis herpaa afgiver Kristiania almueskoler, 
som i de 4 laveste klasser (7 til 11 aar) — bortseet fra tysk 
— bringer sine'1 disciple ligesaa langt, som de tilsvarende 
klasser paa de höiere skoler.

Under den forudsætning altsaa, at almueskolen kan or
ganiseres som skolen for alle indtil det fyldte 10de 
aar, vil middelskolens 1ste klasse og dens forberedelses
klasser kunne falde bort. Der vil da ingen grund være til 
at opretholde særskoler for denne forberedende undervisning; 
de enkelte, som af hensyn, der ligger udenfor undervisningen, 
ikke önskede sine sönner som almueskolens disciple, kunde, uden 
at der skede dem nogen uret, henvises til private skoler, me
dens disse som supplerende skoler vilde indtage en berettiget 
stilling og udfolde en gavnlig virksomhed. Og de midler, 
som herved vilde indspares, men som nu, anvendte paa dob
belte skoler, paa en vis maade kan siges at gaa tabt, turde 
faa sin rette og frugtbare anvendelse til almueskolens, d. e. den 
almindelige elementærskoles udvikling.

2. Middelskolen som horger skole og som 
gymnasiernes for skole. Den dannelse, som den höiere 



almenskole söger at meddele, er dels en videnskabelig, 
der kræves af dem, «som gjennem videnskaben i ordets høiere 
forstand skal henledes til at værne om statens mere aandelige 
interesser,» dels en almen bor gerlig, som de maa tilegne 
sig, «der nærmest og umiddelbart skal varetage de mere mate
rielle interessers tarv gjennem høiere praktisk eller industriel 
virksomhed.» Denne dobbelte opgave harman i de fleste evro- 
pæiske lande søgt at løse ved at dele den høiere skole allerede 
fra kursusets begyndelse, 9 a 10 aars alder, i forskjellige skole
arter. Vor skoleordning derimod lader den samme skole tjene 
begge øiemed lige til konfirmationsalderen og har derved op- 
naaet en enhed i den høiere skoleundervisning, som medfører 
væsentlige fordele i flere henseender: Fordannelsens större ens
artethed befordrer en inderligere forstaaelse og kraftigere sam
virken mellem de to kaldssfærer, valget af livsvirksomhed 
bliver mindre tilfældigheden underkastet, naar dette kan ud
sættes, indtil en større grad af dannelse og aandelig modenhed 
er opnaaet, og endelig er den økonomiske vinding, som flyder 
af fællesskabet i undervisningen, et moment, der ikke kan til
lægges liden betydning.

Men disse hensyn kan gives for stor vegt, og fællesskabet 
kan strækkes for vidt til skade baade for den videnskabelige 
og borgerlige dannelse. Dette tror jeg er skeet paa vore sko
ler, og deri ser jeg hovedinangelen ved den bestaaende skole
ordning. Vor middelskole giver alle sine disciple den samme 
undervisning til det fyldte 12te aar, og dette tör ansees for 
et absolut fortrin. Men det fællesskab, som derefter søges op
retholdt i de 3 følgende aar til kursusets ende, virker i større 
eller mindre grad hemmende paa begge dannelsesarter. Af 
middelskolens 2 linjer (fra 12 til 15 aar), som er samlede i 
alle fag undtagen engelsk og latin, er engelsklinjen forskole 
for realgymnasiet, latinlinjen for latingymnasiet, og begge lin
jer „skal tillige meddele de disciple, som træder umiddelbart 
over i livet, en afsluttet og efter deres behov afpasset dannelse.* 
En saadan stilling kan imidlertid ingen af dem magte.

Det engelske sprog er paa grund af sin lette tilgjæn- 
gelighed og store betydning for det praktiske forretningsliv 
særdeles vel egnet til at danne hovedsproget i en afsluttende 
borgerskole; men lige over for den videre gaaende skole (real- 
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gymnasiet), som grundlag for en videnskabelig sprogundervis
ning, udfylder det ufuldkomment sin plads; thi den formalt 
uddannende kraft, den evne til tankens optugtelse, hvorpaa 
det her væsentlig kommer an, besidder det kun i ringe grad. 
Og jeg tror, man skal have vanskelig for at paavise nogen 
skole udenfor vort land, hvor man har tildelt engelsk denne 
rolle. • Det viser sig ogsaa, at engelsklinjens disciple meget 
ofte kommer agterud for sine kamerater paa den anden 
linje i tankens klarhed og redighed, i intellektuel udvikling i 
det hele taget, og grunden hertil kan neppe soges andetsteds 
end i det engelske sprogs underlegenhed ligeoverfor latinen i 
denne henseende.*)

Paa den anden side passer det latinske sprog ikke 
for borgerskolen, som tiltrænger mindre dybtgaaende dannel
sesmidler med mere direkte anvendelighed. Dette er alminde
lig erkjendt. Selv i Preussen, hvor latinstudiet nyder en 
anseelse, som vel neppe i noget andet land, bliver »høiere 
borgerskoler uden latin» mer og mer hyppige, og hos os 
er denne anskuelse saa rodfæstet, at det vistnok yderst sjelden 
hænder, at en discipel, for hvem det paa forhaand er bestemt, 
at han skal forlade skolen efter middelskolens afgangsexamen, 
vælger at afslutte sin almendannelse paa latinlinjen. Engelsk
linjen er borgerskolen, og den discipel, som har valgt 
denne linje for at forberedes for realgymnasiet, kommer og
saa af den grund i en uheldig stilling. Det er nemlig 
naturligt, at hensynet til de mange influerer paa undervisnin
gen til skade for den enkelte. Men realgymnasiet, som hoved
sagelig benytter dannelsesmidler, hvis værd for almendannelsen 
i sammenligning med de klassiske fag (latin og græsk) endnu 
er omtvistet, og hvem det derfor paaligger at godtgjöre sin 
ligeberettigelse med den ældre skole, har al grund til at gjöre 
krav paa at modtage sine disciple ligesaa vel forberedte og ud
viklede, som latingymnasiet modtager sine.

Dette vil kunne ske, hvis latinlinjen gjöres til 
forskole for begge gymnasier**)  Men vil i saa fald

*) For nogenlunde at bøde paa denne ujevnhed har man ved 
flere skoler forøget engelsklinjens undervisning i tysk.

iB) Rektor C. Müllers dissenterende votum i den kgl. kom
mission af 1865 (dens verk I, s. 297.)
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kundskaben i latin kunne erstatte den kundskab i 
engelsk, som nu kræves for optagelsen i realgymnasiet? 
Ganske vist ikke direkte. Disciplene vil selvfölgelig ikke med 
det samme timetal, som for tiden er tildelt det engelske sprog, 
kunne opnaa at komme ligesaa vidt, medens jeg dog er over
bevist om, at forskjellen ikke vilde blive særdeles betragtelig. 
Men det er heller ikke min tanke, at engelsk under denne 
forudsætning skulde være realgymnasiets hovedsprog. Naar 
derimod fransk indtog denne stilling, og undervisningen heri 
kunde bygges paa den i middelskolen erhvervede latinkund
skab, vilde realgymnasiets sprogundervisning, som jeg tror, faa 
et væsentligt fremstod, og det större og grundigere kjendskab 
til det franske sprog og den franske litteratur vilde mere end 
opveie den afkortning, som maatte finde sted i engelsk. Jeg 
skal ikke her lægge nogen vegt paa det i middelskolen erhver
vede bekjendtskab med den romerske litteratur, skjönt jeg 
tror, at heller ikke dette har saa ganske liden betydning for 
den dannelse, realgymnasiet byder, nemlig som et bidrag til 
at klargjöre nutidens kulturhistoriske sammenhæng med den 
antike kultur. — Jeg mener altsaa, at denne ordning kun vil 
være til fordel for realgymnasiet: det vil modtage dygtigere 
disciple med en forberedelse, som snarere vil fremme end hemme 
dets undervisning.

Paa denne maade vil det fuldstændige fællesskab mellem 
den borgerlige og videnskabelige fordannelse, som nn finder 
sted for engelsklinjens vedkommende, ophæves; men samtidig 
vil en större enhed kunne opnaaes i deres dannelse, som senere 
skal være bærere af det höiere aandsliv, og her er det ikke 
af mindre vigtighed, at de störst mulige betingelser for gjen
sidig forstaaelse er tilstede.

Engelsklinjen vilde saaledes indskrænkes til kun at 
tjene som borgerskole. I denne egenskab synes den at give 
liden grund til anke; herfra maa dog undervisningen i mathe
matik og regning undtages, som vistnok tiltrænger en omord
ning. Trods den brede plads, som dette fag indtager, i de 3 
sidste aar (resp. 6, 6, 6 timer), er der dog intet, man • har 
havt mere at klage over end udbyttet af denne undervisning. 
Hos dem, som har benyttet middelskolen som borgerskole, har man 
i höi grad savnet övelse og færdighed i praktisk regning, saa
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at mange liar anseet det nödvendigt at give sine sönner adgang 
til privat veiledning heri, medens man med gymnasierne for 
öie har fundet undervisningen mekanisk, rutinemæssig og i det 
hele lidet skikket til derpaa at bygge en videregaaende mathe- 
matisk uddannelse. Disse klager tör være overdrevne, men 
neppe uden al berettigelse; det gaar nemlig her som over
alt, naar to herrer skal tjenes. Det rette vilde uden tvivl 
være, at en udskillelse foretoges, saaledes at de, som ikke 
skulde gaa over i gymnasierne, helt eller delvis under
vistes særskilt. Jeg besidder ikke sagkundskab til at kunne ud
tale nogen bestemt mening om, hvorledes denne ordning bedst 
skulde iværksettes; jeg tror, at fuldstændig adskillelse var mest 
önskelig, men antager dog, at öiemedet ogsaa kunde opnaaes paa 
den maade, at engelsklinjen fik visse timer for sig selv, hvor de 
ydre nyttighedshensyn uhindret kunde komme til sin ret, me
dens undervisningen i de övrige timer, som var fælles, ind
rettedes efter mere videnskabelige principer, særlig rettede paa 
de disciples tarv, som senere skulde fortsætte i gymnasierne.

Forövrigt bör vistnok den nuværende ordning af mid
delskolens engelsklinje i det væsentlige bibeholdes ogsaa af 
den grund , at mere gjennemgribende forandringer vilde ude
lukke fra gymnasierne en discipel, som önskede optagelse efter 
at have underkastet sig en tillægsprove i latin.

Hvorledes jeg efter dette tænker mig undervisningsti
merne i det enkelte hensigtsmæssigst fordelte, vil kunne sees 
af nedenstaaende undervisningsskema, der for oversigtens skyld 
ogsaa omfatter den timefordeling, som jeg har tiltænkt elemen
tærskolen :



Elementærskole. Middelskole.

Klasse........................................... 1 2 3 4 1 2 3 4 5

Alder................................................ 6—7 7—8 8—9 9—10 10—11 11—12 12—13 13—14 14—15

Religion ........................................... 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Modersmaal..................................... 9 9 8 8 5 5 4 3 3
Tysk................................................ 6 6 4+1E. 3 +1E. 3+1E.
Latin eller engelsk...................... 9. L. 6 E. 8.L 5 E. 8.L.5E.
Fransk *)..................................... 3 2
Historie........................................... 2 2 3 3 2 2 3
Geografi........................................... 3 2 2 2 2 2 2 2
Naturkundskab................................ 2 2 2 2 2
Mathern. fag..................................... 6 5 5 5 5 5 4: 2 L. 4 + 2 E. 4 + 2 E.
Tegning........................................... 2 2 2 1 1 1
Skrivning.....................................

1
■ 6 4 4 2 2 2

Sum................................................ 24 24 24 24 30 30 30 30 30

*) valgfrit for engelsklinjen.



___ 80

Forskjellen mellem denne timefordeling og den nuværende 
normalplans er hovedsagelig folgende:

Modersmaal har efter normalplanen i 1ste middelklasse 
11 ugentlige timer i 1ste, 6 i 2det halvaar; i den tilsvarende 
4de klasse af elementærskolen er det tildelt 8 timer hele aaret 
igjennem.

Tysk, som nu begynder med 5 timer i 1ste middelklasses 
2det halvaar, er flyttet et halvt aar op, men har til gjengjæld i de 
fleste klasser faaet et større timetal. De samlede timer udgjer 
nu efter normalplanen 19 fra 2den til 6te middelklasse, efter 
ovenstaaende skema i de tilsvarende klasser 22 for latinlinjen 
og 25 for engelsklinjen.

Latin har faaet 4 timer mere end efter den nuværende 
ordning. Dette er skeet, fordi jeg i en passende koncentration 
om hovedfagene ser den bedste vei til at löse skolens hoved
opgave, at udvikle ungdommens aands- og viljekraft, og det 
bedste middel mod disciplenes overanstrængelse, som netop paa 
dette trin er mest at befrygte. Hertil kommer det hensyn, at 
dette fag for tiden er saa stærkt beklippet, at tilegnelsen af en 
hel del elementer maa henskydes til gymnasiet, som derved 
overfyldes med klassisk sprogstof.

Naturkundskab har mistet de 2 timer, som efter nor
malplanen skulde anvendes til den valgfri undervisning. Der 
vil vistnok alligevel være god tid til at opnaa tilfredsstil
lende indsigt baade i den valgfri og tvungne del af natur
fagene, naai’ man blot indskrænker^ sig til, hvad normal
planen i virkeligheden fordrer. Anderledes stiller rigtignok 
forholdet sig, naar de vidtløftige bøger kræves lærte, som ial- 
mindelighed har faaet indgang paa skolerne. Der findes 
endog forskjellige udgaver af samme bog for middelskoler med 
etaarige og toaarige klasser, som om man af den grund 
havde ret til at opstille forskjellige fordringer ved afgangsexa- 
men. Jeg tror, at en afkortning her ikke alene kan foretages 
uden skade, men at den er ganske nødvendig for at tvinge un
dervisningen tilbage indenfor de berettigede grænser.

I regning og mathematik har jeg givet engelsklin
jen 1 time mere, men latinlinjen 5 timer mindre end normal
planen. Af den grund vilde det vistnok være nødvendigt at 
gjøre et afslag for latinlinjens disciple til middelskolens
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afgangsexamen; men jeg har troet, at dette mere skulde gjælde 
prøverne i de praktiske regneoperationer, end i den theoretiske 
kundskab. For dog at undgaa, at denne forandring skulde 
bringe disciplene et muligt tab, har jeg tiltænkt mathemati- 
ken et lidt större timetal i gymnasierne, navnlig i latingym
nasiet.

Tegneundervisningen ophorer eftei' den nuværende 
ordning fra 4de middelklasse af for latinlinjens vedkommende, 
medens efter ovenstaaende skema begge linjer faar fælles under
visning lige til kursusets ende. Derved undgaaes den ubil
lighed, at en discipel ved middelskolens afgangsexamen under
kastes pröve i et fag, som han i 3 aar ikke har beskjæftiget 
sig med, og der vil da heller ikke være nogen grund til at 
beholde den bestemmelse, at karakteren for tegning paa latin
linjen ikke skal medregnes i hovedkarakteren.

3. Om l at in gymnasiet. Der er oftere og vistnok 
med rette klaget over, at middelskolens 3 överste klasser lider 
af en for stærk spredning af undervisningen; for latingymna
siets vedkommende, tror jeg, at man med endnu större grund 
kan anke over det modsatte. De klassiske fag optager nem
lig efter den kongelige skolekommissions forslag, som under 
den nuværende ordning vanskelig kan fraviges, 3/s af den sam
lede undervisningstid gjennem alle klasser, en centralisation, 
der tör være uden exempel i nogen anden skoleordning. Dette 
medfører, at flere af de undervisningsgjenstande, som for tiden 
hører med til gymnasiets fagkreds, paa en betænkelig maade 
trænges i baggrunden, medens andre ingen plads har kunnet 
faa, ikke engang saa vidt, at den forhen opnaaede kundskab 
har kunnet vedligeholdes. Det første gjælder navnlig religions
undervisningen, det sidste tysk og geografi.

Religion har efter den nuværende ordning resp. 1, 1, 2 
timer i gymnasiets 3 klasser, en tid, der er knap nok til at 
gjennemgaa det minimum, som for tiden kræves, men aldeles 
utilstrækkelig til at meddele en klar og sikker, videnskabelig 
begrundet erkjendelse af kristendommens sandheder, hvilken 
aller mindst burde savnes hos et gymnasiums disciple. Herpaa 
har ogsaa kirkens og skolens overordnede været opmærksomme;

6
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Kristiania biskop har med styrke udtalt sig om önskeligheden 
af en forandring i gymnasiernes religionsundervisning i en 
henvendelse af 30te oktbr. 1877 til det kgl. kirke-departement, 
og dette har afæsket skolerne erklæring om sagen. Og sko
lernes udtalelser er, saavidt jeg ved, alle samstemmige i at 
anse den nuværende ordning for meget utilfredsstillende.*}

Tysk skal efter den kgl. kommissions tanke vedligeholdes 
ved læsning nu og da i en af de franske eller engelske 
timer; men naar man fastholder, at intet af disse fag er op
fort med mere end 2 timer i gjennemsnit i hver klasse, synes det 
klart nok, at dette «nu og da» i praxis maa falde sammen 
med »yderst sjelden,« hvis det overhoved kan ansees forsvarligt 
at beröve de nævnte sprog endog det mindste af en saa spar
somt tildelt tid. Skal derfor i virkeligheden kundskaben i 
tysk kunne vedligeholdes, og et noget fyldigere kjendskab 
til den tyske litteratur opnaaes, end middelskolen kan skjenke, 
maa særegne timer opfores til denne undervisning.

Paa at vedligeholde end sige udvide den geografiske 
kundskab er der ikke engang gjort noget forsög. At geogra
fien som videnskab, hele den nyere udvikling af dette fag, 
paa denne maade bliver et terra incognita for den unge student 
er en selvfölge. Men endog de geografiske elementer, som er 
tilegnede i middelskolen, skrumper efterhaanden i lobet af gym
nasiets kursus sammen til reminiscentser af navne og talstør
relser, til ulempe for den övrige undervisning og især til skade 
for den historiske, som i geografien har sin bedste stötte og 
i mange henseender uundværlige forudsætning.

Forat en forandring i disse forhold skal kunne ske**),  
vil det være nødvendigt at indskrænke den klassiske under
visning. En formindskelse af de græske timer turde dog neppe 
være at tilraade; anderledes stiller det sig for latinens ved
kommende. Hvis undervisningen heri —som ovenfor antydet 

*) Gjertsens skoles erklæring findes aftrykt i skolens indby
delsesskrift for 1878.

**) Ogsaa nogen forøgelse af de mathematiske timer vil til
trænges under forudsætning af, at mathematik- og regne
undervisningen i middelskolen kan ordnes efter det ovenfor 
opforte skema.
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— udvides i middelskolen, vil ialfald et tilsvarende afslag i 
gymnasiet intet tab kunne bringe. Men jegskulde tro, at man 
uden skade ogsaa kan gaa et skridt videre. Det kvantum af 
latinske forfattere, som nu fordres gjennemgaaet, kan nok taale 
nogen indskrænkning, og navnlig mener jeg, at der kunde 
være opfordring til at söge den bestemmelse ophævet, hvorefter 
baade Sallusts lugurtha og Catilina kræves læst af disciplene, 
en bestemmelse, der nærmest som en ligefrem forögelse er 
kommen ind i det sidste reglement*).

Men ogsaa en i og for sig önskelig omordning af den 
historiske undervisning kan bidrage til at afhjælpe de oven
for paapegede ulemper. For tiden læses i gymnasierne oldtidens 
historie, og derefter Nordens og et «kulturfolks» historie i ud- 
förligere fremstilling, medens den almindelige verdenshistorie 
afsluttes med middelskolen. At bygge et kulturfolks historie 
paa de i middelskolen tilegnede kundskaber, troi’ jeg, er at bygge 
paa sand. En kundskab, som ikke vedligeholdes, staar altid i 
fare for tidligere eller senere at udviskes; men selv om den 
kunde holdes frisk, vilde den i ethvert fald være utilstrække
lig som grundlag for et historisk specialstudium; hertil kræ
ves et ganske anderledes fyldigt billede af menneskeaandens 
brydninger og menneskehedens kulturudvikling, end middel
skolen præsterer. Intet folks historie og aller mindst et «kul
turfolks» kan meddeles med sand frugt for disciplenes dannelse 
uden sammenhæng med og i belysning af-den hele verdensud
vikling, og en klar opfatning heraf maa forudsættes som givet, 
som noget man uden videre kan gaa ud fra. Men til en saa- 
dan forudsætning kan man her ikke stötte sig; heller ikke 
kan man tage op det almindelige historiske stof, da dette vilde 
före til en endelös vidtløftighed, og folgen er derfor paa den 
ene side usikkerhed i undervisningen og paa den anden uklar
hed i tilegnelsen; men det sikre produkt af disse to faktorer 
er misforstaaelse og forvirring.

I stedet for den efter min mening lidet frugtbare indgaaen 
i et enkelt folks historiske liv, et studium som hörer univer-

♦) De svenske skoler har efter loven af 1ste nov. 1878 ialt 48 
ugentlige timer, medens vore skoler har 52. Forfatterpen
sumet er ogsaa noget mindre paa de svenske skoler end
paa vore.

6*



84

sitetet til, ikke skolen, bor et harmonisk om end mere begræn
set kjendskab til universalhistorien være gymnasiets maal. 
Den i middelskolen vundne kundskab bör vedligeholdes, udvi
des og klargjöres; men medens middelskolen lader den ydre 
historie træde i forgrunden, vil her i medför af discip
lenes modenhedsstandpunkt det kulturhistoriske, folkenes sam
fundsliv og institutioner kunne behandles med störst udbytte. 
Særskilt gjeunemgaaelse af Nordens historie vil vistnok være 
nødvendig: men da de skandinaviske lande har været læste 
efter udforligere lærebog allerede i middelskolen, vil undervis
ningen heri væsentlig kunne indskrænkes til repetition.

Naar altsaa læsningen af et kulturfolks historie faldt bort, 
og den historiske undervisning forövrigt ordnedes som ovenfor 
nævnt, vilde der, tror jeg, blive god tid til at optage geografi ved 
siden af historien, saaledes at disse fag sluttedes nöiere til 
hinanden og fik fælles timer. Det vilde da bero paa omstæn
dighederne, hvormeget deraf skulde afsees til geografien, som vel 
burde være gjenstand for examination ved examen artium, men 
saaledes, at der for historie og geografi kun gaves en karakter.

Latingymnasiets timefordeling vilde under disse forudsæt
ninger kunne ordnes paa folgende maade:

Klasse........................... 1 2 3

Alder........................... 15—16 16 — 17 17—18

Religion................................ 2 2 2
Norsk . . -...................... 2 2 2
Oldnorsk................................. 2 2
Latin...................................... 9 8 9
Græsk...................................... 7 7 7
Fransk ................................ 2 2 2
Tysk....................................... 1 1
Engelsk (valgfrit) .... (3) (3)
Historie og geografi . . . 3 3 3
Mathematik ... . . 4 3 3

Sum . . 30 30 30
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4. Om realgymnasiet. Hvad der ovenfor er bemærket 
om religion og historie i latingymnusiet, gjælder ogsaa real
gymnasiets undervisning i disse fag. De forandringer, som 
jeg forövrigt kunde önske, staar i forbindelse med den stilling, 
som engelsk og fransk efter min mening burde indtage, naar 
middelskolens latinlinje ogsaa blev forskole for realgymnasiet. 
Engelsk, der altsaa paabegyndes som nyt sprog, skulde beholde 
de samme timer som nu; men maalet og fordringerne til exa
men artium stilles omtrent lige med, hvad der for tiden kræ
ves i fransk, medens undervisningen i dette sprog ved hjælp 
af et större timetal og stöttet af forkundskaberne i latin skulde 
naa op til det maal, som den nuværende ordning fastsætter for 
engelsk. Fransk stil vilde altsaa komme til at træde istedetfor 
engelsk stil til examen artium.

Forøgelsen i religion og fransk vilde kunne indvindes 
hovedsagelig ved den forhen paapegede ordning af historieun
dervisningen og ved at afkorte undervisningen i oldnorsk til 
samme omfang som latingymnasiets. Jeg har nemlig vanske
lig for at forstaa, hvorfor realisterne heri skal afkræves et 
större pensum, og har forgjæves sögt efter fyIdestgjörende grunde 
for dette paalæg.

Hvorledes jeg i det enkelte tænker timerne hensigtsmæs- 
sigst fordelte, vil kunne sees af folgende tabel:

Klasser...................... 1 2 3

Alder........................... 15—16 16 — 17 17—18

.Religion................................ 2 2 2
Norsk..................................... 2 2 2
Oldnorsk................................ 2 2
Engelsk................................ 3 3 3
Fransk...................................... 5 4 4
Tysk...................................... 1 1
Historie................................. 2 2 2
Geografi................................ 1 1 2
Naturvidenskaber .... 5 4 5
Mathematik........................... 7 7 6
Tegning................................ 2 2 2

Sum . . 30 30 30
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Ved sammenligning vil man finde, at norsk med oldnorsk, 
historie, geografi og naturvidenskaber i ovenstaaende skema 
har faaet respektive 3, 3, 1, 1 time mindre end efter den 
kgl. kommissions timefordelingstabel, men religion, fransk og 
mathematik 2, 4, 2 timer mere. Forögelsen i mathematik er 
skeet af hensyn til det i middelskolen gjorte afslag. Formind
skelsen i geografi og naturvidenskaber har jeg foretaget uden 
betænkelighed, fordi jeg tror, at tiden her er sat meget rum
melig, ialfald for geografiens vedkommende.

Rettelser:

S. 5 1.
S. 5 i

13 f. n. staar: 
noten staar: 

methoden.

konsekvent — læs: i sine hovedtræk.
Skrivlæsemethoden — læs: Skrivelæse-



S ko le-efter r et ni nger.



1. Fortegnelse over, hvad der i skoleaaret 1879- -80 

er gjennemgaaet.

Smaaskolen.
1ste k l a s s e.

Ueli gi o n (3t.) I bibelhistorie er læst indtil Moses af det 
gamle testamente; de vigtigste fortællinger af Jesu liv og 
nogle lignelser af det nye testamente.

Norsk (9 t.) Gjennem lydmethoden opövelse i ren og sam
menhængende læsning af latinsk og norsk tryk. 1ste del af 
Eriksen og Paulsens læsebog læst ud og repeteret. Øvelser 
i afskrivning efter læsebogen. Ansknelsesövelser efter Sand
bergs billeder.

Regning (6 t.) Tallene indtil 1000. Additionsstykker med 
4 led regnede.

Skrivning (6 t.) De smaa og store latinske bogstaver og 
sammenskrift efter opskrift paa vægtavlen eller i skrivebogen, 
först paa dobbelt-linjeret tavle, senere i dobbelt-linjeret skrive
bog. Taktskrift benyttes.

2den klasse.

Religion (3 t.) Det gamle testamente efter Vogts lille 
bibelhistorie samt af det nye testamente evangelietexterne til 
de store höitider. Enkelte salmevers lærte og sungne.

Norsk (9 t.) Fortsatte øvelser i læsning (Eriksen og 
Paulsens læsebog, 2den dels 1ste afdeling). Samtale om 
det læste og gjengivelse af dets indhold. Smaadigte lærte 
udenad et par gange ugentlig, dels hjemme, dels paa skolen. 
Afskrivning paa skolen efter bog med betegnet stavelse
deling.
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Geografi (3 t.) De geografiske grundbegreber udviklede 
ved hjælp af globus og exempler tagne fra børnenes egen erfa
ringskreds. Derefter er meddelt ved hjælp af vægkart det vig
tigste af Norges geografi og det allermerkeligste ved de euro
pæiske lande.

Regning (5 t.) Øvelse i at læse og skrive tal. Addition 
og subtraktion med mindre og större tal samt multiplikation med 
ensifret multiplikator indövet ved hoved- og tavle-regning. 
Praktiske exempler.

Skrivning (4 t.) Sammenskrift med latinske bogstaveri 
dobbeltlinjeret skrivebog efter opskrift paa vægtavlen eller i 
skrivebogen.

Sang (1 t.) Lette sang- og salmemelodier, indøvede og af- 
sungne i enstemmigt kor.

3d je klasse.

Religion (3 t.) Det nye testamente efter Vogts mindre 
bibelhistorie. Salmer som i 2den klasse.

Norsk (8 t.) Læseøvelser i Eriksen og Paulsens 
læsebog (2den dels 2den afdeling), hvorunder er lagt mere vegt 
end för paa udtryk og betoning. Stadig övelse i at gjengive 
det læste. Digte af læsebogen lærte udenad hjemme og frem
sagte, en del af de lærte vers sunget i enstemmigt kor. Af
skrivning hjemme efter læsebogen og diktat med gjennem- 
gaaelse af de fleste ordklasser og den nøgne sætning.

Historie (3 t.) Fortællinger af No.rges ældste historie om
trent til Magnus den godes død, det vigtigste af gudelæren 
og sagnhistorien. Til støtte for hukommelsen er benyttet S. 
Petersens momenter.

Geografi (2 t.) En oversigt over Europa samt de skan
dinaviske riger efter mundtlig fremstilling med vægkart som 
hjælpemiddel.

Regning (4 t.) De fire regningsarter i ubenævnte tal er 
indøvede ved hoved- og tavleregning, for divisionens vedkom
mende kun med ensifret divisor. Praktiske exempler.

Skrivning (4 t.) Øvelse i skjønskrift (latinsk) i dobbelt
linjeret skrivebog efter opskrift paa vægtavlen.

Sang (1 t.) Som i foregaaende klasse.
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Middelskolen.

Iste klasse.

Religion (3 timer). Af Vogts mindre bibelhistorie 
læst det gamle testamente og repeteret det nye (som er læst i 
smaaskolens 3dje klasse). Katekismens 5 parter, tildels uden 
Lutliers forklaring. Et udvalg af salmer lært udenad.

Norsk. (Indtil 1ste november 10 timer, senere 6 timer 
ugentlig). Øvelser i læsning efter Eriksen og Paulsens 
læsebog 2den dels 3dje afdeling og gjenfortelling af det læste. 
Fremsigelse af udenadlærte digte. Begyndelsesgrundene af 
grammatiken, indövede gjennem Jensens exempelsamling, indtil 
s. 18). Øvelser i diktat i regelen 2 gange ugentlig (ialminde- 
lighed omtrent 6 linjer af læsebogen; skilletegnene dikteres af 
læreren); desuden afskrivning hjemme.

Tysk (4 timer fra novbr. af) Knudsens elementær- og 
læsebog indtil zu werden. Skriftlige övelser: afskrift, diktat 
og stile (2 gange ugentlig).

Historie (3 timer). S. Petersens Norges historie fra 
begyndelsen indtil Fredrik I.

Geografi (3 timer). Siewers' mindre geografi læstud.
Regning (4 timer). De fire regningsarter med ube

nævnte hele tal, addition og subtraktion med benævnte tal.
Skrivning (3 timer). Hver time har der været skre

vet et navn efter opskrift paa tavlen og i bogen; övelser i 
taktskrivning.

Tegning (1 time). Atempo tegninger (11) afvexlende 
med brikketegninger (6). Hukommelsestegninger (5). Ialt 22 
tegninger.

2den klasse.

Religion (3 timer). Vogts bibelhistorie for borger
skoler, indtil David bliver konge. Katekismens 5 parter med 
Luthers forklaring. Udvalgte salmer efter L andst ads sal
mebog.

Norsk (5 timer). Læsning efter 3dje del af Eriksen 
og Paulsens læsebog (det udvalg, som af udgiverne er op-
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fört for denne klasse). Fremsigelse af udenadlærte digte. 
Lökkes omrids af modersmaalets grammatik (med forbigaaelse 
af anmerkningerne) gjennemgaaet og indövet ved analyse af 
læsebogen. Diktat 2 gange ugentlig med indövelse af de vig
tigste skilletegn.

Tysk (6 timer). Knudsens læsebog repeteret fra be
gyndelsen af og læst videre til side 76. Lökkes gram, g 1—4, 
48, 51—55, 62—77, 85—103, 121—127, 151—161. An
merkningerne er i regelen forbigaaede. Skriftlige övelser 2 
gange ugentlig.

Historie (2 timer). Nissens verdenshistorie fra be
gyndelsen indtil middelalderen.

Geografi (2 timer). Dahms geografi bearbeidet af H. 
Siewers: fra Norge til Tyskland.

Regning (4 timer). De 4 regnings-arter med alm. brök 
og decimalbrok.

Naturkundskab (2 timer). Af Sörensens dyreriget: 
mennesket, pattedyrene og fuglene gjennemgaaede og repe
terede.

Skrivning (2 timer). I denne klasse har der hver 
time været skrevet i begyndelsen af aaret et navn, senere et 
kortere ordsprog eller lignende i sammenskrift. Forskrift med 
kridt paa yægtavle. Det store og lille alfabet deles i ensartede 
grupper. Samtlige disse samt forbindelser af 2 å 3 smaa 
bogstaver er gjennemgaaede i takt. Øvelserne skrives bag i 
bogen.

Frihaandstegniug (2 timer). I denne klasse er gjen
nemgaaet kvadratet paa spidsen, det ligesidede triangel, v. Han
nos ABC I—XIV. Af hukommelsestegninger er udfort 8, af 
extrategninger 12. Atempotegninger 9 gange.

3dje Idas se.

Religion (2 timer). Vogts bibelhistorie for borger
skoler til det nye testamente. Hustavlen, sententser af Guds 
ord, samt repetition af hele katekismen. Salmer.
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Norsk (5 timer). Læsning efter det for denne klasse 
bestemte udvalg- af læsebogens 3dje del. Fremsigelse af uden
adlærte digte. Af Lökkes omrids sætningslæren gjennem- 
gaaet og indövet ved analyse af læsebogen, derefter hele om
ridset repeteret. Af Aars’s retskrivningsregler de vigtigste 
afsnit. Diktat 2 gange ugentlig.

Tysk (6 timer). Knudsens læsebog c. 60 sider. Af 
Lökkes grammatik læst og repeteret det væsentligste af form
læren. Skriftlige övelser 2 gange ugentlig, först efter læse
bogen, siden efter Knudsens stiløvelser.

Historie (2 timer). Af Nissens historie er læst mid
delalderen med forbigaaelse af de stykker, som vedkommer 
Nordens historie. Af Eriksens lærebog i Nordens historie 
indtil borgerkrigene i Norge.

Geografi (3 timer). Dahms geografi bearbeidet af 
H. Siewers: fra Tyskland til Asia.

Mathematik og regning (5 timer). Regning(3 timer): 
Deeimalbrök, enkelt og sammensat reguladetri, rentesregning. 
Geometri (2 timer). Lette konstruktionsopgaver om rette lin
jer, cirkler, vinkler og polygoner.

Naturkundskab (2 timer). Sörensens dyreriget: 
krybdyr, padder, fiske, leddyr og orme læste og repeterede. 
Sörensens planterigets naturhistorie: planternes ydre byg
ning. Linnés system indövet ved hjælp af levende planter.

Skrivning (2 timer). Fremgangsmaaden, den samme 
som for 2den klasse anfört. I övelser repeteret de smaa og 
store bogstavgrupper. Forbindelsen af 1 stor bogstav og 1 å 
2 smaa, samt 3 smaa bogstaver indövede.

Fr i li aandstegn ing (2 timer). 8kanten, 6kanten, 5kan- 
ten og cirkelen er her gjennemgaaet, desuden v. Hannos ABC 
XV—XXIX. Atempotegn. 11 gange. Af hukommelsestegninger 
er udfort 9, af extrategn. 12. Tusk benyttes af alle elever..

4de klasse.

Religion (2 timer). Vogts bibelhistorie for borger
skoler. Det nye testam. til palmesöndag. Pontoppidans 
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forklaring (Sverdrups udgave) til 2den part. Salmer. Læs
ning i det nye test, (halvparten af Mathæi evg.)

Norsk (4 timer). Övelser i læsning og fremsigelse af 
udenadlærte digte efter udvalget i læsebogens 3dje del. Gram, 
og analyse efter læsebogen. I latinklassen er benyttet Lökkes 
«Modersmaalets Grammatik til Skolebrug,» paa engelskliujen 
«Omridset». Aars’s retskrivningsregler gjennemgaaede. Skrift
lige arbeider 1 gang ugentlig (diktat eller gjenfortælling, om
skrivning af digte til prosa).

Tysk (4 timer). Af Pauss og Lassens læsebog læst 
omtr. 60 sider. Formlæren efter Lökkes grammatik repeteret og 
i syntaksen læst til dativ. Knudsens stilövelser anvendte dels 
til mundtlig oversættelse, dels til stile (hjemmestil 1 gang 
ugentlig, extemporalstil hver 14de dag).

Latin (8 timer). Af Schreiners grammatik det væ
sentligste af formlæren. Andersen og Gjörs læsebog indtil 
adjektiviske bisætninger; de tilsvarende afsnit af syntaksen gjen
nemgaaede efter grammatiken. Stile 2 gange ugentlig (skri
ves paa skolen efter forberedelse hjemme).

Engelsk (6 timer) Ross’s lærebog i engelsk 1ste del. 
Stile 2 gange ugentlig, hvoraf i regelen 1 hjemmestil.

Historie (2 timer). Nissens verdenshistorie læst fra 
«Den nyere tid» til Katharina II af Rusland. Af Nor
dens historie læst Sveriges og Danmarks historie fra den ældste 
tid til kalmarunionen og alle tre rigers historie fra kalmar
unionen til aar 1660.

Geografi (2 timer). Dahms geografi bearbeidet af H. 
Siewers: Fra Asia ud.

Mathematik (Stimer). Arithmetik (3 timer): Bonne- 
V i e s lærebog, de to forste böger gjennemgaaede og repeterede. 
Geometri (2 timer): Bonnevies lærebog,forste bog med den 
dertil hörende opgavesamling.

Naturkundskab (2 timer). Sörensens planterigets 
naturhistorie: planternes ydre bygning repeteret. Indøvelse 
af Linnés system og det naturlige system. Nogle timer an
vendte til mineralogi.
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Skrivning. I denne, 5te og 6te klasse, gives en karakter 
om maaneden for haandskriften ved de skriftlige arbeider.

Frihaandstegning (i a 2 timer, i b 1 time): Cirkelens 
og rosetters anvendelse til ornamentik. Farver benyttes af et 
par elever. 4 a har tegnet efter v. Hannos ABC XXIX—XXXV. 
Atempotegning 3 gange. Efter Hertie er udfort 7 tegninger; 
af hukommelsestegninger 6; efter diktat 1. 4 b har ikke
tegnet efter v. Hannos ABC.

5te klasse.

Religion (2 timer). Vogts bibelhistorie læst ud. For
klaringen til 3dje part. Söndagsevangelier læste og gjennem
gaaede. Læsning i det nye testamente.

Norsk (3 timer). Læsning: de tilbagestaaende stykker 
af Eriksen og Paulsens læsebog 3djedel og af Eriksens 
»udvalg« 1ste del «Den politiske kandestøber.» Enkelte digte 
lærte udenad. Övelse i grammatik og analyse. Det væsent
ligste af verslæren indövet efter tillægget i Lökkes gram. 
Skriftlige arbeider hver anden uge: fortællinger, beskrivelser 
og skildringer; lette opgaver tagne fra historien eller geogra
fien o. lign.

Tysk (3 timer i latinklassen, 4 i engelskklassen). Pauss 
og Lassens læsebog fortsat omtrent 40 sider. Af Lökkes 
grammatik er i engelskklassen hele formlæren repeteret; af 
syntaksen er i begge klasser læst og repeteret indtil genitiv (i 
latinkl. ogsaa genitiv) med tilsvarende stykker af Knudsens 
stiløvelser. I engelskkl. en hjemmestil hver anden uge, 
skolestil hver uge; i latinkl. hjemmestil hver uge, skolestil 
hver anden.

Latin (8 timer). Corn. Nepos: 8 feltherrer (Aristides, 
Pausanias, Cimon, Iphierates, Chabrias, de regibus, Hamilcar, 
Cato), Cæsar de bello Gallico 2den bog og 10 kap. af 3dje. 
Af Schreiners grammatik formlæren fuldstændigere gjennem
gaaet, syntaksens forste del (kasuslæren) læst i sammenhæng. 
Stile 2 gange ugentlig efter Andersen og Gjörs stil- 
övelser.

Engelsk (Stimer). Lökkes engelske lærebog foi’ mellem
klasserne paabegyndt, omtrent 70 sider læste og repeterede.
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Af Lökkes gram, formlæren læst og repeteret, ligesaa af 
syntaksen indtil pronomenerne, tilsvarende af Knudsens og 
Lökkes stilövelser. Hjemmestil hver anden uge, skolestil 
hver uge efter Knudsens og Lökkes stiløvelser.

Fransk (3 timer). Af Gj ertsen s læsebog omtr. 20 
sider. Efter Bekkevolds stiløvelser dels mundtlige, dels 
skriftlige övelser indtil de relative pronomener. Af In gers
le vs gram, det tilsvarende afsnit.

Historie (2 timer). Nissens verdenshistorie og Erik
sens Nordens historie læste tilende.

Geografi (2 timer). Dahms geografi bearbeidet af 
H. Siewers. Fra Asia lærebogen ud.

Mathematik (5 timer). Arithmetik (2 å 3 timer): 
Bonnevies lærebog fra ligninger af 1ste grad lærebogen ud 
med undtagelse af afsnittet om logarithmer. Geometri (2 å 3 
timer). Bonnevies lærebog fra 2den til og med 5te bog. 
Lösning af tilsvarende opgaver.

Na tur kundskab (3 timer). Repeteret det naturlige 
system. Höyers mineralogi og Christies lærebog i fysik: 
middelskolens pensum.

Skrivning som i 4de klasse.
Frihaandstegning (i a 2 timer, i b 1 time): 

v. Hannos ABC XXXV—XL, 4 fortegninger efter 
Her tle, 1 efter F1 Inzer, motiver til hukommelsestegning 
efter Andél og selvvalgte motiver. I b samme övelser med 
undtagelse af v.Hannos ABC. I a lidt græsk kunsthistorie.

6te klasse.

Religion (2 timer). Repeteret hele Vogts bibelhistorie. 
Forklaringen læst ud og repeteret. Söndagsevangelierne læste 
og gjennemgaaede.

Norsk (3 timer). Af Eriksens udvalg 1ste del læst 
«Jacob von Tyboe» og samtlige stykker af Wessel. Svensk 
1 gang ugentlig. Biografiske oplysninger om enkelte af de 
vigtigste forfattere, tildels efter Lassens literaturhistorie, 
samt en kortfattet oversigt over de vigtigste digtarter og 



litteraturhistoriske begreber. Det væsentligste af verslæren 
repeteret, ligesaa Aars’s retskrivningsregler og sætningslæren 
i Lökkes gram. Skriftlige arbeider hver anden uge.

Tysk (3 timer i latinkl., 5 i engelskkl.) Pauss og 
Lassens læsebog fortsat tildels extempore. Lökkes gram, 
læst ud og det hele repeteret. Hver uge 1 hjemmestil; 1 
skolestil hver uge i engelskkl., hver anden uge i latinkl.

Latin (8 timer). Cæsar de bello Gallico 3dje bog, 
Cicero's 1ste og 3dje tale mod Catilina. 36 udvalgte fabler 
af Phædrus (svarende til 3 böger). Repetition af de læste 
forfattere og grammatiken (moduslæren efter Gj ör og Jo ha ns
sen s skema). Stile som för (2 gange ugentlig).

Engelsk (5 timer). Ross’s lærebog 2den del læst ud. 
Efter Lökkes grammatik er formlæren og af syntaksen indtil 
3dje afsnit (sætningslæren) læst og repeteret med tilsvarende 
eksempler efter stiløvelserne. Extemporallæsning af Maryats 
«Percival Keene», omtr. 40 sider. Afsnittet i stiløvelserne om 
synonymer læst; desuden övelser i mundtlige udtryk. Stile som 
forrige klasse.

Fransk (2 timer). Af Gjertsens læsebog omtr. 40 
sider. Efter Inger slevs grammatik læst formlæren ud; de 
vigtigste regler af syntaksen indövede ved henvisninger under 
læsningen. Nogle af La Fontaines fabler (Gjertsens udvalg) 
lærte udenad. Efter Bekkevolds stiløvelser indtil allér.

Historie (3 timer). Nissens verdenshistorie og Erik
sens Nordens historie repeterede.

Geografi (1 time). Repetition af hele lærebogen.
Mathematik og regning (5 timer). Arithmetik (2 

timer): Bonnevies lærebog fjerde og femte bog. Repetition 
af det hele pensum. Opgaver. Geometri (2 timer): Bonne
vies lærebog læst ud og repeteret. Opgaver. Konstruktion. 
Praktisk regning (1 time): Enkelt og sammensat reguladetri, 
rentesregning, rabat og diskonto. Delings- og blandingsregning. 
Kjederegelen.

Naturkundskab (3 timer): Sörensens planterigets 
naturhistorie: Planternes indre bygning, repetition af alt det 
tidligere læste. Lütkens mindste lærebog i zoologi repeteret. 
Hoyers mineralogi repeteret. Af Christies lærebog i fysik 
repeteret middelskolens pensum.

7
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Frihaandstegning. Fortsættelse fra 5te med friere 
udvikling. Tusk og farver benyttes af alle. Udfort 1 tegning 
efter departementets 4de hefte, 2 efter v. Hanno, 1 efter 
Weishaupt, 1 efter Andél. 6 hukommelsestegninger og 1 
takttegning. (Engelskkl. 2, latinkl. 1 time ugentlig).

Latingymnasiet.

1ste klasse.

Religion (1 time). Nissens kirkehistorie læst til 
ende.

Norsk (3 timer). Af Eriksens udvalg fra Ewald til 
Joh. Storm Munch. Litteraturhistoriske oplysninger og over
sigter efter Lassens litteraturhistorie. En stil hver anden 
uge (historiske karakterskildringer, naturskildringer, lettere 
afhandlinger o. lign.).

Tysk (1 time). Schillers «Wilhelm Tell».
Fr an sk (2 timer). Af Gjertsens læsebog læst omtr. 55 

sider. Af Ingerslevs (Sicks) grammatik repeteret böinings- 
læren samt gjennemgaaet enkelte afsnit af syntaksen. Mundtlig 
oversættelse efter Bekkevolds stilövelser.

Latin (10 timer). Ovids Metamorfoser (omtr. 1200 v.) 
Cieero’s 2den og 4de tale mod Catilina, Cicero pro Archia 
og pro lege Manilia. Sallusts Catilina. Af Schreiners 
gram, gjennemgaaet syntaksen. Mundtlige og skriftlige övelser 
efter Andersen og Gjörs stiløvelser.

Græsk (7 timer). Af Curtius’s gram, formlæren 
gjennemgaaet og indövet ved tilsvarende exempler og stile af 
Scheu kl s læsebog. Moduslæren lært efter Gj ö r og Johan s- 
sens skema; de vigtigste dele af kasuslæren ved henvis
ninger under forfatterlæsningen. Xenofons Anabasis 1ste bog 
1—7 læst og repeteret.

Historie (3 timer). Thriges lærebog i den gamle 
historie gjennemgaaet.

Mathematik (3 timer). Arithmetik: Dr. O. J. Brochs 
lærebog 1ste og 2den bog med «opgaver til övelse». Afsnittet 
om kjedebrök oversprunget. Trigonometri: Af Guldbergs 
bog indtil | 3. De trigonometriske tabellers brug og anven
delse ved retvinklede trianglers oplosning.
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2den klasse.

Religion (1 time). Johann es’s evangelium (paa græsk) 
gjennemgaaet indtil kap. 8.

Norsk (2 timer). Af Eriksens udvalg fra Oehlen
schläger til Paludan-Miiller. Tilsvarende afsnit af L a s s e n s 
litteraturhistorie. Skriftlige opgaver hver anden uge.

Oldnorsk (2 timer). Af Nygaards grammatik læst og 
repeteret formlæren, af Nygaards læsebog til «Rolf Krake».

Tysk (1 time). Schillers «Maria Stuart» og «Wal
lensteins Lager».

Fransk (2 timer). Af Gjertsens læsebog omtrent 80 
sider. Af Ingerslevs gram, læst syntaksen i sammenhæng 
indtil «Ordstillingen». Mundtlig oversættelse eftei’ Bekke
vold s stilövelser.

Engelsk (2 timer). Lökkes engelske læsebog for be
gyndere læst ud. Paabegyndt forfatterlæsning (Dickens’ 
«The cricket on the hearth» omtr. 15 sider), af Lökkes 
gram, hele formlæren samt af syntaksen indtil de ubestemte 
pronomener. I sidste halvaar er meddelte enkelte notitser om 
det engelske sprogs historie og litteratur.

Latin (10 timer). Virgils Æneide I og II. Livius 
XXXI og XXXII. Cicero s Cato major. Efter Schreiners 
gram, repeteret syntaksen. Skriftlige arbeider 2 gange ugentlig, 
i sidste halvaar afvekslende stil og oversættelse (efter G j ö r og 
Jo hanssens opgaver).

Græsk (7 timer). Af Anabasis læst ud 1ste bog (hvoraf 
3 kap. stod igjen fra forrige klasse), derpaa 2den bog. He
rod o ts 8de bog 130 kap. Homers Odysse 1ste og 6te bog. 
Af Curtius’s gram. repeteret formlæren. Tregders my- 
thologi.

Historie (2 timer). Frankriges historie fra Frankernes 
indtrængen i Gallien indtil 1815 (efter L. K. Daa’s lærebog).

Mathematik (3 timer). Arithmetik: Dr. O. J. Brochs 
lærebog fra potenser lærebogen ud. Afsnittet om kjedebrök 
og ubestemte ligninger oversprunget. Trigonometri: Af Guld- 
bergs lærebog hele den plane trigonometri. Repetition. 
Trigonometriske beregninger.

7*
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3dje klasse.

Religion (2 timer). Jo hann es's evangelium gjennem- 
gaaet ud og repeteret. Nissens kirkehistorie repeteret.

Norsk (2 timer). Af Eriksens udvalg 2den del læst 
de nyere danske og norske forfattere. Stile hver anden uge.

O Idnorsk (2 timer). Af Nygaards gram, læst syn
taksen og repeteret det hele. Af læsebogen læst og repeteret 
til side 104 og side 212—223.

Fransk (2 timer). Af forfattere er læst Moliere 
«L’avare» og Scribe «-Le verre d'eau» samt kursorisk Töppfer 
«Nouvelles genévoises» (50sider). Repeteret Ingerslevs(Sicks) 
grammatik. Oversættelse efter Bekkevolds stilövelser.

Engelsk (2 timer). Forfatterlæsning dels efter forbere
delse, dels extempore (Maryats «the Settiers» omtrent 50 
sider, Dickens’ «Sketches» omtr. 150 sider). Lökkes gram, 
læst og repeteret indtil 3dje afsnit af syntaksen. Foredrag 
over engelske samfundsforhold, sproghistorie og enkelte for
fattere.

Latin (9 timer). Af Horats’s oder 900 vers, af epist
lerne 500 vers og Tacitus's Agricola læst og repeteret. Re
peteret: Cicero’s Cato major og Lælius, Virgils Æneide II 
og IV, Livius XXXI og XXXII. Læst kursorisk Sal lus t 
Jugurtha og udvalgte stykker af Justin. Repeteret Schrei
ners grammatik og læst Boiesens antikviteter. Oversæt
telser 2 gange ugentlig (hjemme og ex tempore).

Græsk (7 timer). Læst og repeteret Homers Odysse 
21de, 22de og 23de bog. Platons Apolog. Soer. — Boie
sens antikviteter, D o r p h: « Græsk-romerske Guder og Heroer ». 
Repeteret: Xenofons Anabasis 1ste og 2den bog, Hero dot, 
8de bog kap. 1—130. Homers Iliade 1ste bog, Odysse 1ste 
og 6te bog. Curtius’s grammatik, Gjör & Johanssens 
skema.

Historie (3 timer). Repetition af oldtidens, Frankriges 
og Nordens historie.

Mathematik (3 timer). Stereometri: Guldbergs 
lærebog fra begyndelsen til sfærisk geometri; repetition af 
denne, Brochs arithmetik og Guldbergs trigonometri.
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Realgymnasiet.

Iste klasse.

Religion som i latingymnasiet.
Norsk — do.
Tysk — do.
Historie — do.
Fransk — do. desuden (i 1 time) et skrift

ligt arbeide om ugen.
Engelsk (4 timer). Af Lökkes engelske forfattere i 

udvalg: «Oliver Goldsmith», «David Hume», «Ed. Gibbon», 
«Rob. Burns» med tilhörende biografier. «Walter Scott» paa- 
begyndt. I alt 45 sider. Af Lökkes grammatik læst ud 
syntaksen med tilhörende afsnit af stilövelserne. Formlæren 
repeteret. Afsnittet i stilövelserne om præpositioner og syno
nymer lært udenad. Oplæsning og gjenfortælling af lettere 
engelske læsestykker. Øvelse i mundtlige udtryk og vendinger. 
Hjemmestil hver anden uge, skolestil hver uge uden brug af 
leksikon og grammatik.

Geografi (2 timer). Fysisk geografi efter Henri di
sens lærebog læst og repeteret.

Naturkundskab (5 timer). Fysik (2 å 3 timer). 
Schjötz's lærebog: mekanik og akustik. Kemi (1 å 2 timer). 
Hjortdahls lærebog fra begyndelsen til fosfor. Mine
ralogi: Corneliussens lærebog. Botanik: Sörensens 
lærebog.

Mathematik (6 timer). Arithmetik: Dr. O. J. Brochs 
lærebog fra begyndelsen til potenser. Opgaver. Geometri: 
A. S. G uld bergs lærebog i plan geometri fra begyndelsen 
til 4de kapitel. Læresætninger og opgaver til övelser er dels 
gjennemgaaede fra vægtavlen, dels konstruerede paa bret. Tri
gonometri: G uld her g s lærebog fra begyndelsen til «grændse- 
værdier for de trigonometriske linjer».

Frihaandstegning (2 timer). Fortsættelse fra 6 M 
med videregaaende udvikling. Tusk og farver benyttes af alle 
elever. Efter Her tie’s Auswahl er udfort IV—XII; af hu
kommelsestegninger er udfort 6, af extrategninger 8. Andél 
er ogsaa benyttet.
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2den klasse.*)

Religion (1 time). Johannes's evangelium indtil 
kap. 8.

Norsk (2 timer) og oldnorsk (2 timer) som i latin- 
gymnasiets 2den klasse.

Tysk (1 time). Schillers «Maria Stuart» og «das 
Lied von der Glocke».

Fransk (4 timer). Af Gjertsens læsebog omtr. 120 
sider. Af Sicks gram læst ud syntaksen og repeteret form
læren. Stil hver uge og mundtlig oversættelse efter Bekke- 
volds stiløvelser.

Engelsk (5 timer). Af Her rigs British classical 
authors: Sheridan’s «The Rivals», Dickens’ «Christmas 
Carol», extempore: Maryat «The three Cutters». Syntaksen 
læst ud; lydlæren gjennemgaaet indtil konsonanterne; formlæren 
repeteret. Skolestil hver uge, hjemmestil hver anden uge.

Historie (2 timer). Frankriges historie indtil 1815.
Geografi (2 timer). Siewers lærebog fra side 24 læst ud.

Naturkundskab (5 timer). Af Floderus’ fysik er 
læst og repeteret hele mekaniken og lyslæren fra kap. 4. 
Sörensens lærebog i botanik læst ud. Corneliussens 
mineralogi læst og repeteret.

Mathematik (6 timer). Af Dr. O. J. Brochs arith- 
metik fra rodstörrelser bogen ud med forbigaaelse af ubestemte 
ligninger. Af Dr. O. J. Brochs geometri læst og repeteret 
afsnittet om polygon- og cirkelberegning. G uld bergs trigo
nometri repeteret.

Konstruktionstegning (2 timer). Konstruktionerne 
er udførte efter Dr O. J. Brochs lærebog i deskriptiv geo
metri fra begyndelsen til oplosning af sfæriske triangler.

3d je klasse.
Religion (2 timer). Johannes’s evangelium (paa norsk) 

gjennemgaaet ud og repeteret. Nissens kirkehistorie repeteret.

*) Da 2den klasse af realgymnasiet i indeværende skoleaarikke 
har været igang, anføres her. hvad der blev læst i denne 
klasse forrige skoleaar.
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Norsk (som i latingymnasiet).
Oldno r sk (3 timer, hvoraf 2 sammen med latingymnasiet) 

som i latingymnasiet og desuden af Nygaards læsebog side 
170—194 og 223—238.

Fransk som i latingymn., desuden (i 1 time) et skrift
ligt arbeide om ugen.

Engelsk (4 timer). Af Herrigs, British classical 
authors: Dickens’ «A Christmas Carol» (65 spalter), Wal
ter Scott: «The lady of the lake» (44 spalter). Extemporal- 
læsning omtr. 40 spalter af forskjellige prosastykker. Repeti
tion af formlære og syntaks. Øvelser i brugen af synonymer, 
mundtlige udtryk og talemaader, samt repetition af den i 1ste 
klasse dikterede oversigt over litteraturen med tillæg af de i 
Lökkes «Engelske forfattere» meddelte biografier. Skolestil 
hver uge, hjemmestil hver anden uge (især efter Shaw’s 
«Egen kraft»).

Historie som i latingymnasiet.
Geografi (2 timer). De vigtigste statsforfatninger kort 

gjennemgaaede Repeteret fysisk, mathematisk og politisk geografi.
Naturkundskab (5 timer). Fysik: AfFloderus lære

bog, elektricitet og magnetisme. Kemi: Fra Arsen ud til 
organisk kemi (Hjortdahis lærebog). Repeteret det til 
exam. art. forlangte pensum i fysik, kemi, mineralogi, zoologi 
og botanik.

Mathematik (5 timer). Dr. O. J. Brochs arithmetik: 
kjedebrök og ubestemte ligninger. Repetition af hele bogen. 
— Plan geometri: Dr. O. J. Brochs lærebog repeteret. — 
Deskriptiv geometri: Dr. O. J. Brochs lærebog fra begyn
delsen til oplosning af det sfæriske triangel. — Stereometri: 
C. M. Guldbergs lærebog læst og repeteret — A. S. Guld
bergs lærebog i algebraisk analyse med forbigaaelse af de num
mere, der ifolge fortalen ei skal fordres til exam. art. — Analyt. 
geometri: C. M. Guldbergs lærebog repeteret. Konstruktion 
af analytiske opgaver.

Frih aand s tegning (2 timer). Karttegning — Kart- 
skrift 2 plader. Tegning dels efter Hertie, dels klodsteg
ning. Ialt 8 tegninger.
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Sang.
Middelskolens Iste klasse.

Enstemmige sange og koraler kun efter gehör. Hertil 
benyttet «Udvalgte Sange for Smaaskolen» samlede af Oscar 
Nielsen.

ilden klasse.
Enstemmige sange og koraler. Lært de musikalske skrift

tegn, deres navne og stilling paa linjesystemet med g-nöglen. 
Af sangböger er benyttede: «De ældre melodier til Landstads 
Salmebog» ved Lindemann og «Udvalg af Sange for Skolen» 
ved Koppang.

3dje klasse.
Repeteret, hvad der er læst i 2den klasse, og fortsat med 

nodelæsning. Forlængede node- og pauseværdier i durskalaen. 
Øvelser i at træffe intervallerne. Gjennemgaaet 3 hefter af 
Koppangs «Trestemmige Sange for Skolen».

4de klasse.
Trestemmige sange og koraler. Dur- og molskalaen. 

Fortsat övelse i at træffe intervallerne. De musikalske for- 
siringer samt de vigtigste kunstudtryk. Gjennemgaaet 4de 
hefte af Koppangs «Trestemmige Sange».

5te klasse.
Trestemmige sange og koraler. Fortsatte øvelser. 5te 

hefte af Koppangs «Trestemmige Sange».

6te klasse.
Trestemmige sange og koraler. Gjennemgaaelse af alt 

tidligere lært.
I gymnasierne som i middelskolens 6te klasse. Des

uden er meddelt en kortfattet fremstilling af musikens historie.

Legemsøvelser.
(Gymnastik og exercitie).

Gymnastik.
Gymnastik övet i samtlige klasser; for middelskolens 1ste 

klasse dog ikke systematisk. Øvelsestimerne deles mellem frit- 
staaende og apparat-gymnastik.
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Om øvelsernes fordeling i de forskjellige klasser oplyses: 

Middelskolens 2den klasse.
1ste tabel af gymnastik-reglement for infanteriet samt 

Lings tabeller for gutter fra 9—12 aar, omhandlende saavel 
fritstaaende som apparat-gymnastik.

3dje og 4de klasse.
Repetition, 2den og 3dje tabel af ovenfor 'nævnte regle

ment samt fortsættelse af Lings tabeller med stærkere övel
ser og udvidet ö velsesgrænse.

5te og 6te klasse.
Repetition, 4de og ,5te tabel af infanteriets gymnastik

reglement og Lings tabeller for gutter fra 12—15 aar.
I gymnasiernes klasser anvendes de samme övelser 

som i 5te og 6te middelklasse

Exercitie.
Exercitien er begyndt i 3dje middelklasse og fortsat i de 

höiere klasser.
Der er övet trops-, kompagni- og bataljonsexercitie.
De ældste elever övede i aarets löb som befal.

Timefordeling.
Samtlige klassei’ har 3 timer ugentlig til legemsøvelser.
Om vinteren anvendes i regelen tiden udelukkende til 

gymnastik, medens övelserne fra mai maaned af omfatter saa
vel gymnastik som exercitie og da i regelen i fri luft. Ude
lukkende til exercitie er endvidere om kosten anvendt 5—6 
hele dage, hvori alle exercerende disciple har deltaget. I 
denne tid er ogsaa et par gange foretaget udmarscher i for
ening med lettere övelser.



2. Examen artium 1879.

Til forrige aars examen artium anmeldtes samtlige elever 
i 3dje klasse af latingymnasiet, nemlig:

1. Finholdt, F. O. f. 23/7 1859, sön af kjöbmand F. i Kri
stiania; discipel af skolen 5 aar.

2. Haanshus, C. H. A. f. 26/12 1860, sön af apotheker H.
i Kristiania; discipel af skolen 5 aar.

3. Johannesen, S. f. 10/3 1861, sön af malermester J. i Kri
stiania; discipel af skolen 5 aar.

4. Kolstad, C. A. M. f. 19/s 1861, sön af snedker K. i Kri
stiania; discipel af skolen 5 aar.

Disse 4 bestod klassisk examen artium med folgende ka
rakterer :
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Hovedkarakter.

1. Finholdt. . 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 — 1 1 15 12 laud, præ eet.
2. Haanshus . 3 3 2 1 3 2 3 3 4 3 — 3 2 32 12 haud illaud.
3. Johannesen. 4 4 1 1 2 2 1 2 3 2 — 2 2 26 12 laudabilis.
4. Kolstad . . 3 4 2 • 1 1 2 1 1 2 1 — 2 1 21 12 ; laudabilis.

Til sammenligning hidsættes skolens karakterer ved afgangsexamen:

1. Finholdt. . 34 2 + 1 il 1 . I.5 2 1 1 1 — 1 I.4- 1-37

2. Haanshus . 4 + 3.5 3.5 2 24- 3 4- 13 + 3 3 2 + — 24- i 2'87

3. Johannesen. 3 3.5 2-5 2 + 2 2 2 2 2 2 + — 3 1 2.s 2-37

4. Kolstad . . 2.5 ;2.5 2 4- 11 14- 1 4- 1.5 1 1 1 4- 1 I5 1-4'2
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3. Middelskolens afgangsexamen 1879.

Til middelskoleexamen 1879 fremstillede sig 42 af sko
lens disciple, som samtlige bestod examen. Af disse tilhörte 
24 engelsklinjen, 18 latinlinjen.

Engelsklinjen: Hovedkarakter.
1. Astrup, H...................................... Meget godt (2.27).
2. Bergh, O................................................... G-odt (2.71).
3. Brandt, J....................................... Meget godt (2.21).
4. Dahl, A.......................................... Meget godt (1.93).
5. Dahl, O...................................................... Godt (2.67).
6. Dösen, 0................................................... Godt (2.64).
7. Gotaas, S......................................... Meget godt (2.47).
8. Gulbrandsen, S.............................. Meget godt (1.87).
9. Hansen, C................................................. Godt (2.57).

10. Holtfodt, T..................................... Meget godt (1.80).
11. Jacobsen, V................................... Meget godt (2.43).
12. Jensen, Jens................................ Meget godt (2.37).
13. Jensen, Johan.......................... Meget godt (1.80).
14. Jölsen, O.............................................Udmerket godt (1.30).
15. Krosby, J...................................... Meget godt (1.80).
16. Lorck, P.................................................... Godt (2.82).
17. Meinich, E................................................. Godt (2.67).
18. Onsager, G................................................ Godt (2.67).
19. Schnitter, B................................... Meget godt (2.33).
20. Sinclair, K..................................... Meget godt (2.43),
21. Smith. E........................................ Meget godt (1.70).
22. Thorsen, O..................................... Meget godt (2.03).
23. Thorkelson, K............................... Meget godt (2.25).
24. Tostrup, O..................................... Meget godt (2.27).

Latinlinjen:
25. Andresen, C.................................. Meget godt (2.25).
26. Apenes, N.......................................... Udmerket godt (1.43).
27. Aschehoug, H. ..... . Meget godt (1.53).
28. Christophersen, J..................................... Godt (2.69).
29. Dedichen, H. . ............................ Meget godt (1.82).
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Eckell, W...................................... Meget godt (2.27).
Evensen, H.................................... Meget godt (2.46).
Gjertsen, F..................................... Meget godt (1.68).
Gjonnæs, H......................................... Udmerket godt (1.39).
Haanshus, J................................... Godt (2.61).
Hansen, M. ...... . Meget godt (1.96).
Helmer, J....................................... Meget godt (2.12).
Kjernaas, A................................... Godt (2.57).
Lyche, H........................................ Meget godt (2.00).
Nandrup, J..................................... Meget godt (2.21)
Nyquist, J...................................... Meget godt (2.36).
Sandholdt, D................................. Meget godt (1.89).
Skabo, E........................................ Meget godt (1.75).
Af disse gik nr. 1, 7, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 22 over

i realgymnasiet, nr. 25—35, 37, 38, 40—42 i latingymnasiet;
de (ivrige forlod skolen.

Desuden afiagdes tillægsproven i latin af to af skolens 
elever, som tidligere havde underkastet sig middelskoleexamen 
paa engelsklinjen.

Der fremstillede sig 4 privatister til middelskoleexamen, 
1 paa engelsklinjen, 3 paa latinlinjen. Af disse bestod 1 exa
men (latinlinjen).

4. Undervisning paa verkstedet
i skolens lokale har i dette skoleaar ligesom for været meddelt 
i 2de kursus, det 1ste fra 1ste oktober til 31te december, det 
2det fra 23de januar til 21de april. I 1ste kursus deltog 24, 
i 2det 7 elever. Skolepengene var for hvert kursus 9 kroner. 
Undervisningen har omfattet snedkring, dreining, lövsagear- 
beider og træskjæring under veiledning af hr. Garlus. De 
udförte arbeider bliver disciplenes eiendom.

Sogningen har saaledes iaar været mindre end sedvanlig, 
hvorimod interessen og fliden hos de deltagende har været me
get tilfredsstillende. Undervisningen vil for næste skoleaar 
fremdeles blive tilbudt paa samme maade og paa de samme 
betingelser.
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5. Discipeltal i skoleaaret 1879—80.
I indeværende skoleaar har været igang af latingymnasiet 

alle 3 klasser, af realgymnasiet 1ste og 3dje klasse. 1 mid
delskolen og smaaskolen har hvert trin været delt i 2 paral
lelklasser.

Discipeltallet i de forskjellige maaneder sees af folgende tabel:
A

ug
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t og
 

Se
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em
be

r.
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er

.
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ov

em
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r.
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.
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, 

i

A
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il.

M
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3 L. G. . . 8 8 8 8 8 8 8 8 8
3 R. G. . . 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 L. G. . . 21 21 21 21 21 21 21 21 21
1 L. G. . . 17 17 17 17 18 18 17 17 17
1 R. G. . . 11 11 12 12 12 12 12 12 12
6 M. a. . . 19 19 19 19 19 19 18 18 18
6 M. b. . . 18 18 19 19 19 19 19 19 19
5 M. a. . . 30 30 30 30 29 29 29 28 28
5 M. b. . . 24 24 24 24 24 24 24 24 24
4 M. a. . . 18 18 18 18 18 18 16 16 16
4 M. b. . . 30 30 30 29 30 30 30 30 30
3 M. a. . . 29 30 30 30 30 29 29 30 30
3 M. b. . . 29 29 29 28 28 28 28 27 27
2 M. a. . . 25 26 26 26 26 26 26 26 26
2 M. b. . . 27 27 27 27 26 25 25 25 25
1 M. a. . . 30 29 29 29 30 30 29 29 29
1 M. b. . . 31 31 31 31 30 31 31 31 31
38. a. . . 29 29 28 28 27 27 27 27 27
38. b. . . 28 29 29 29 29 29 29 29 29
28. a. . . 30 30 30 30 29 29 29 29 29
28. b. . . 27 28 28 28 27 28 28 28 28
1 S. a. . . 20 20 20 20 21 21 21 21 21
IS. b. . . 14 14 15 15 16 16 17 17 17

Sum 520 523 525 523 522 522 518 517 517
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6. Skolens lærerpersonale.

Af skolens tidligere lærerpersonale fratraadte inden skole- 
aarets begyndelse kaptein H. Lund, hvis udnævnelse til 
kompagnichef i Bergen medförte hans fraflyttelse fra Kristiania.

Som nye lærere ansattes fra skoleaarets begyndelse:
AV. Gulbrandsen, stud, theol, f. 1858 og A. Holt, 

stud, real f. 1856.
Fra 1ste januar 1880 fratraadte sanglærer O. Nielsen, 

i hvis sted ansattes cand, philos. O. Gröndahl, f. 1847.
Længere vikariater i skoleaaret er besörgede af stud, theol. 

P. M. Bugge, stud, philol. H. Danielsen, stud, philol. 
P. Groth, stud, philol. J. G. Nerdrum og tegnelærer F. 
Nielsen.

Inspektoren ved undervisningen i realfagene, cand. real. 
Joh. Friis har siden oktober 1878 opholdt sig i udlandet 
med stipendium for at fortsætte sine studier ved fremmede 
universiteter. I hans sted har cand. real. A. Nærup været 
konstitueret som inspektör i realfagene.

Tegnelærer, löitnant Hj. Nielsen tiltraadte i april 
maaned med offentligt stipendium en reise for at studere tegne
undervisningen i Tyskland.

Skolebestyrer Gjertsen er siden begyndelsen af mai fra
værende paa en reise i Tyskland. Hans undervisningstimer i 
norsk er overtagne af skolebestyrer Gjör, i fransk af F. 
Bekkevold.

Fra skoleaarets slutning fratræder frk. S. Hansen for 
at söge videre uddannelse i udlandet. Ligeledes fratræder 
cand. real. Joh. Hougen, der er udnævnt til adjunkt i 
Kristianssand.
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Skolens lærerpersonale vil altsaa i skoleaaret 1880—-81 
komme til at bestaa af folgende lærere og lærerinder:

1. Fr. Gjertsen, bestyrer, cand. mag., f. 18311 lærere siden
2. M. Gj'ör, bestyrer, cand. mag., f. 1840 /' skolens opret
3. E. Johanssen, cand. philos., f. 1843 ’ telse i 1869.
4. N. I. Steffens, premierlöitn., f. 1843, lærer siden 1872.
5. Alb. Brock, inspektor, cand. mag., f. 1848 lærere
6. A. Eliassen, cand. philos., f. 1853 siden 1873.
7. J. W. Bruenech, cand. philos,, f. 1832
8. H. Nielsen, premierlöitn., f. 1844 1 lærere

9. J. Schram, cand. mag., f. 1847 [ siden 1874.
10. H. Siewers, cand. philos., f. 1821
11. L. Bratt, cand. philos., f. 1851

lærere 
siden 1875.

12. Joh. Friis, inspektör, cand. real., f. 1854
13. A. Gröndahl, cand. theol., f. 1851
14. Fr. Bekkevold, cand. philos., f. 1830 [ lærere 

siden 1876.
15.
16.

A. Lowum, cand. mag., f. 1853
A. Nærup, cand. real., f. 1851

17.
18.
19.

A. Andersen,adjunkt, f. 1846
C. Christensen, cand. mag., f. 1846
V. Lonnevig, premierlöitn., f. 1845

lærere 
siden 1877.

20. J. Gj'ör, prest, f. 1839
lærere 

siden 1878.
21.
22.

J. Schive, adjunkt, f. 1839
B. Gundersen, stud, philol., f. 1854

23. W. Gulbrandsen, stud, theol., f. 1858 lærere
24. A. Holt, stud, real., f. 1856 siden 1879.
25. O. Gröndahl, cand, pliilos., f. 1847, lærer siden 1880.

1. Fröken J. Heyerdahl, f.
2. -— P. Larsen, f.
3. — B. Bomhoff, f.
4. — J. Aubert, f.
5. E. Heyerdahl, f.
6. — H. Lochen, f.
7. Fru -S’. Borchgrevink, f.

1849, lærerinde siden 1869.
1850, — — 1870.
1850, — — 1871.
1846, — — 1874.
1858, — — 1877.
1858, — — 1877.
1846, — — 1879.

*) tidligere lærer ved skolen fra 1869—75.



7. Lærernes pensionsforening.

Pensionsforeningen mellem lærerne, om hvis oprettelse et 
tidligere program har indeholdt meddelelse tilligemed et uddrag 
af bestemmelserne, er i de 5 aar, hvori den nu har bestaaet, 
i regelen bleven benyttet af alle de lærere, som ifölge bestem
melserne dertil har ret («enhver ved Gjertsens skole ansat 
lærer, hvis aarlige gage mindst belöber sig til 1600 kr., og 
som ikke samtidig arbeider ved nogen med denne ligestillet 
skole» —). For tiden tæller foreningen 13 medlemmer, hvis 
indskud efter alderen varierer mellem 8.50 og 4.00 maanedlig. 
Et ligestort maanedlig indskud gjöres af skolen; men den ved 
skolens indskud dannede kapital bliver först lærerens eiendom, 
naar han i 10 aar har været medlem af foreningen, medmindre 
han forlader skolen paa grund af sygelighed eller död, i hvil
ket tilfælde den fulde kapital altid tilfalder ham eller hans 
efterladte.

I lobet af femaaret har 6 medlemmer forladt skolen uden 
at være berettiget til at raade over den ved skolens indskud 
dannede kapital, som altsaa ifölge bestemmelserne er fordelt 
ligelig mellem de tilbageværende medlemmer af pensionsfor
eningen.

Indskuddene gjöres i «Norsk Livrente- og Kapitalforsik
ringsanstalt», som har forrentet de indsatte belob med 53/io p.ct. 
i 1875, öYjo p.ct. i 1876, 56/io P-Ct. i 1877, S1/^ p.ct. i 1878 
og ^/lo P.ct- i 1879.

8
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8. Skolepenge og fripladse.

1. Skolepengene udgjör:
for Iste og 2den smaaklasse .... 8 kroner maanedlig.
» 3dje — .... 12 » —
» 1ste, 2den og 3dje middelklasse . . 16 » —
» alle höiere klasser ...... 20 » —

For den nederste af 2 brödre fragaar en tredjedel. Af 
3 brödre gaar den nederste frit, de to andre betaler helt ud. 
Af 4 brödre gaar den næstnederste frit, og for den nederste 
fragaar en tredjedel. Yderligere nedsættelse finder ikke sted.

2. Skolepengene erlægges forskudsvis og skal i regelen 
indbetales den förste læsedag i hver maaned. Disciplene mod
tager af kassereren en kvitteringsbog, som forældre eller verger 
bör lade sig forevise straks 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 begj'ndelse, betaler 
han skolepenge fra 1ste august.

4. Naar en discipel skal forlade skolen, maa anmeldelse 
ske 2 maaneder forud; Hvis nogen udmeldes med kortere 
varsel, erlægges dog skolepengene, indtil den bestemte udmel
delsestid er forlöben. Fra denne regel undtages de disciple, 
som gaar ud efter skolens raad og önske.

5. Naar skolepenge ikke er betalte for 2 maaneder, kan 
bestyrelsen negte vedkommende disciple adgang til skolen.

6. Fripladse eller nedsættelse i skolepengene tilstaaes 
kun trængende disciple, der viser god opförsel og gjör 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 brödre faar friplads, bortfalder 
moderationen for de övrige, hvis ikke andérledes udtrykkelig 
bestemmes.

Ansøgninger om fripladse for det kommende skoleaar ind
leveres hvert aar inden den 1ste juni; de, som tidligere 
har friplads, maa söge paany, hvis de önsker at 
beholde den.

I indeværende skoleaar er der uddelt fripladse til et belob 
af ca. 6,000 kroner.
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9. Dimission til examen artium 1880.

Til indeværende aars examen artium er af skolen anmeldt 
folgende 13 disciple, der udgjör eleverne af latingymnasiets og 
realgymnasiets 3dje klasse:

Til klassisk examen artium:
1. Bakke, Johan Adolf, f. 2Vs 1861, sön af kjöbmand B.; 

elev af skolen i 6 aar.
2. Brun, Yngvar, f. % 1862, sön af skuespiller B.; elev 

af skolen i 6 aar.
3. Bugge, Geirulf, f. */2 1862, sön af seilmager B.; elev 

af skolen i 2 aar.
4. Dahl, Knud Marius, f. 9/i 1862, sön af fabrikeier D.; 

elev af skolen i 6 aar.
5. Gulbranson, Johan, f. 2 Vi 1862, sön af grosserer G.; 

elev af skolen i 11 aar.
6. Harbitz, Edmund, f. 2/10 1861, sön af kontorchef H.; 

elev af skolen i 6 aar.
7. Möller, Jarl, f. IG/< 1861, sön af kjöbmand M,; elev af 

skolen i 6 aar.
8. Sörensen, Johan Andreas, f. 15/9 1859, sön af afd. sogne

prest S.; elev af skolen i 4 aar.
Til real examen artium:

9. Breder, Jörgen, f. 7/G 1862, sön af afd. grosserer B.; 
elev af skolen i 3 aar.

10. Feragen, Henrik, f. 1861, sön af skolebestyrer F.; 
elev af skolen i 4 aar.

11. Grundt, Helner, f. 23/3 1 86 3, sön af afd, foged G.; elev 
af skolen i 8 aar. '

12. Mathiesen, Karl, f. 2% 1861, sön af ingeniör M.; elev 
af skolen i 6 aar.

13. Nordan, Victor, f. 13/5 1862, sön af arkitekt N.; elev af 
skolen i 6 aar.

8»
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Den daglige undervisning slutter:

For 3dje gymnasialkl. og 6te middelkl. lördag den 5te juni.
— gymnasiernes övrige klasser, 5te og 4de middelklasse tors

dag den 17de juni.
— 3dje, 2den og Iste middelklasse fredag den 25de juni.
— 3dje og 2den smaaklasse torsdag den Iste juli.
— Iste smaaklasse torsdag den 8de juli.

Examen i gymnastik, skrivning og tegning (undtagen for 
6te middelklasse) er tidligere afholdt.

For Iste smaaklasse holdes ingen examen, men disciplenes 
forældre og foresatte indbydes til at overvære undervisningen 
de to sidste læsedage (den 7de og 8de juli) for at gjöre sig 
bekjendte med det standpunkt, klassen har naaet.

Examen begynder, hvor ikke andet er bemerket, om for
middagen kl. 9 og om eftermiddagen kl. 4'/2- Hvor ikke 
andet er bemerket, examineres hver klasse i sit klasseværelse.

Examenstegningerne og pröveskrifterne er udstillede i 
tegnesalen lördag den 3dje, mandag den 5te og tirsdag den 
6te juli kl. 12—2.

Skolepenge indbetales den 1ste, 2den, 3dje, 5te og 6te 
juli kl. 12—2.
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Examinanderne ved middelskoleexamen deles i folgende partier:

6 M. a. 1. 6 M. a. 2. 6. M. b. 1. 6 M. b. 2.
Arneberg, E. Brun, T. * Bing, J. Brandt, L.
Dahl, P. Graff, F. Dedichen, H. Fjeld, P.
Falch, E. Henrichsen, K. Heidenreich, 0. Jacobsen, H.
Henrichsen, H. Lindemann, H. Kienitz, R. Lochmann, A.
Krohn, G. Mathiesen, H. Onsum, 0. Peterson, T.
Lund, 0. Ramstad, P. Solum, E. Svenningsen, S.
Olsen, C. Vogt, N. Ytteborg, J. Waage, F.
Seiersted, N. Helgesen, C. Bergh, C. Øgle, G.
Wetlesen, H. Vindenes, J. Bergh, L. Jensen, K.
Smith, F. Kaas, P.

Lie, M.
Torgersen, C.

Engelsklinjen. Latinlinjen.



121

Mandag 14de juni.

Formiddag.

6 M. a. Tegning kl. 9-12, skrivning kl. 12-1 Inspektion efter 
i tegnesalen. timetabellen.

6 M. b. Tegning kl. 9—12, skrivning kl. 12—1

Tirsdag 15de juni.

Formiddag.

3 11. G. Fysik skr. Inspektion efter timetabel. (NB. kl. 11—12 
insp. Bruenech.)

6 M. a. Norsk stil 1 Inspektion efter timetabellen.
6 M. b. Norsk stil j (NB. kl. 11—12 insp. i 6 M. a. Broek.

6 M. b. Nærup.)

Onsdag 16de juni.

Formiddag.

3 L, G. Norsk stil (i 3 R. G.) ] Inspektion kl. 9—10: J. Gjör.
3 R. G. Norsk stil f do. - 10—11: Bruenech.

do. - 11—12: Bratt.
do. - 12—1: .Eliassen.
do. - 1—2: Schram.

6 M. a.
6 M. b.

Tysk stil 1
Tysk stil J Inspektion efter timetabellen.
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Torsdag 17de juni.

Formiddag.
3 L. G. Latinsk oversættelse
3 R. G. Engelsk stil.

i 3 R G.) I Inspektion:
I kl. 9—10: Johanssen.

- 10—11: M. Gjör.
- 11—12: Steffens.

12—1: Nærup.
1—2: Hougen.

6 M. a. Engelsk stil j Inspektion efter timetabellen.
6 M. b. Latinsk stil I (NB. kl. 11—12 insp. i 6 M. a. Bratt.)

Fredag 18de juni.

F ormid dag.
3 L. G. Mathematik skr. (i 3 R. G.) | Inspektion:
3 R. G. Mathematik skr. r kl. 9—11: Bruenech.

- 11—12: Bekkevold
- 12—2: Nielsen.

6 M. a. Mathematik skr. 1 Inspektion efter timetabellen.
6 M. b. Mathematik skr. J (NB. kl. 11—12 insp. i 6 M. b. Steffens.)

Lørdag 19de juni.

Formiddag.
3 L. G. Norsk stil (i 3 R. G.) 1 Inspektion kl. 9—11: Hougen.
3 R. G. Norsk stil I do. - 11—2: Bruenech.
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Mandag 21de juni.

Formiddag.
Inspektion kl. 83/t—9 i 3 etage: Bruenech. 

2 etage: Schram.

2 L. G. Norsk stil. Inspektion: Bruenech.
1 L. G. Norsk stil. 1
1 R. G. Norsk stil (i 1 L. G.} f Inspektion: Hougen.
5 M. a. Tysk stil. Inspektion: Schiam.
5 M. b. Tysk stil. — Bratt.
4 M. a. Norsk stil. — kl. 9—11: Bekkevold.

11—1: Eliassen.
4 M. b. Norsk stil. — - 9—11: Johanssen.

11—1: Nielsen.

Tirsdag 22de juni.

Formiddag.
Inspektion kl. 83/s—9 i S etage: J. Gjör.

2 etage: Johanssen.

3 R G I Historie. Johanssen.
2 L. G. Latinsk stil. Inspektion: Bruenech.
1 L. G. Latinsk stil 1 Inspektion kl. 9—11: J. Gjör.

•1 R. G. Fysik skr. (i 1 L. G.) I do. - 11—1: Christensen.
5 M. a. Engelsk stil. Inspektion: Schram.
5 M. b. Latinsk stil. — Bratt.
4 M. a. Engelsk stil. — Nærup.
4 M. b. Latinsk stil. — Brock.
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Onsdag 23de juni.

F ormidd ag.

2

1 
I
6 
6»O lO
4

4

6

Inspektion kl. S3/.(—9 i 3 etage: Broek, 
2 etage: Gundersen.

L. G. Mathematik skr. Inspektion kl. 9—12: Hougen. 
— - 12— 1: Eliassen.

L. G. Mathematik skr. 1 _  Nærun
R. G. Mathematik skr. (i 1 L. G.) I
M. b. 1 Historie ..... Johanssen (censor Söraas).
M. b. 2 Fransk (i 6 M. a.) . Schram (censor Messell).
M., a. Norsk stil .... Inspektion .... Brock.
M. b. Norsk stil .... — .... Bruenech.
M. a. Tysk stil .... — kl. 9—10: Gundersen.

- 10— 1: Bekkevold
M. b. Tysk stil .... — -9 — 11: Holt.

- 11— 1: Nielsen.

Eftermiddag.

Inspektion kl. 41/,,—4'/.2 i 3 etage: A. Grøndahl.
M. a. 1 Heligion . . . . A. Grøndahl (censor Bomhofl).
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Torsdag 24de juni.

F ormid dag.
Inspektion kl. 83/4—9 i 3 etage: Bruenech.

3 R G J Engelsk............................................ Schram.
2 L. G. Latinsk oversættelse. Inspektion: Bruenech.
6 M. a. 2 Religion. A. Grøndahl (censor Bomhoff).
6 M. b. 1 Norsk .... Brock (censor Aubert).

Fredag 25 de j uni.

Formiddag.
Inspektion kl. S%—9 i 3 etage: Schram.

2 etage: Lonnevig.

2
1
1
6
6 
6
6

5

4

4

L. G. Engelsk................................................. Schram.
L. G. Græsk ski. 1 Inspektion: Bruenech.
R. G. Engelsk stil (i 1 L. G.) J
M. a. 1 Tysk........................ Bratt (censor Pauss).
M. a. 2 Naturfag (i 3 R. G.) Hougen (censor Geelmuyden).
M. b. 2 Historie. Johanssen (censor Søraas).
M. a. Mathematik skr. Inspektion kl. 9—11: Nielsen.

- 11— 1: O. Grøndahl.
M. b. Mathematik skr. — - 9-12: Lonnevig.

- 12— 1: Brock.
M. a. Mathematik skr. — 9—11: A. Grøndahl.

M. b. Mathematik skr.
- II— 1: Holt.
. . . . Bekkevold.
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Lørdag 26de juni.

F or middag.
Inspektion kl. 8%—9 i 3 etage: Eliassen.

2 etage: Christensen.
1 etage: frk. Bomhoff.

! P p ( Religion............................................J. Gjør.
o K. V. J
2 L. G. Mathematik............................................Eliassen.i ...
6 M. a. 1 Norsk . . . Johanssen (censor Aubert).
6 M. b. 1 Naturfag . . Andersen (censor Geelmuyden.)
5 M. a. 2 Norsk.................................................. Gundersen.
5 M. b. Naturfag................................................Hougen.
4 M. b. Geografi................................................Siewers.
3 M. a. Norsk skr................................ Inspektion: Bekkevold.
3 M. b. Norsk skr.............................. — Nielsen.
2 M. a. Norsk skr................................... — A. Grøndahl.
2 M. b. Norsk skr............................. — Christensen.
1 M. a. Norsk skr.......................... — frk. J. Heyerdahl.
1 M. b. Norsk skr.......................... — — Bomhoff.

Eftermiddag.
Inspektion kl. 4'/.s—4'A i 3 etage: Schram.

2 etage: Nærup.
5 M. a. 1 Tysk........................................................Schram.
4 M. a. Mathematik............................................Nærup.
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Mandag 28de juni.

Formiddag.
Inspektion kl. 83/.,—9 i 3 etage: Bekkevold.

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

6
6

2 etage: A. Grøndahl.
1 etage: frk. J. HeyerdaM.

2' 2’ I Oldnorsk...........................................Bratt.
B. G. I
L. G. Tysk......................................................... Johanssen.
k- 2' !• Fransk................................................Bekkevold.
R. G. I
M. a. 2 Fransk . . . Christensen (censor Messeli).
M. a. 2 Historie................................................. Brock.
M. b. Geografi..................................................Siewers.
M. b. Naturfag................................................. Hougen.
M. a. Tysk skr...............................Inspektion: Bruenech.
M. b. Tysk skr................................. — Gundersen.
M. a. Tysk skr.................................. — A. Grøndahl.
M. b. Tysk skr.................................. — Gulbrandsen.
M. a. Tysk skr............................. — frk. J. Heyerdahl.
M. b. Tysk skr............................. — — Bomhoff.

E f t e r m i d d a g.
Inspektion kl. 4'/-, - 4'/^ i 3 etage: Johanssen.

M. a. 1 Engelsk . . . Schram (censor Lyche).
M. b. 2 Tysk .... Johanssen (censor Pauss).
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Tirsdag 29de juni.

Formiddag.
Inspektion kl, 83/-.—9 i 3 etage: J. Gjør.

2 etage: Gulbrandsen.
1 etage: frk. Bomhoff.

1 L. G.
1 R. G.

Historie (kl. 10) 1
..................................Brock.Historie ( - 8) 1

6 M. a. 2. Geografi . ........................Siewers (censor Sundt).
6 M. b. 1. Religion . ........................J. Gjør (censor Bomhoff).
5 M. a. 1. Norsk . . ..................................Gundersen.
5 M. b. Fransk . . ..................................Christensen.
4 M. a. Tysk . . . ................................. Johanssen.
4 M. b. Mathematik. ..................................Eliassen.
3 M. a. Regning skr. . . Inspektion: Bekkevold.
3 M. b. Regning skr. . . — Nielsen.
2 M. a. Regning skr. . . — Gulbrandsen.
2 M. b. Regning skr. . . — A. Gröndahl.
1 M. a. Regning skr. . . — frk. J. Heyerdahl.
1 M. b. Regning skr. . . — frk. Bomhoff.

Eftermiddag.
Inspektion kl. 4'/4—4'/a i 3 etage: Johanssen.

2 L. G. Norsk Johanssen.
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Onsdag 30te juni.

Formiddag.

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

6 
5
4 
3

Inspektion kl. 83/>—9 i 3 etage: Bratt.
2 etage: A. Grøndahl.
1 etage: frk. Bomhoff.

L. G. Latin...................................................... Bratt.
R G Fysik.......................................................Hougen.
L. G. I

j Religion............................................ J. Gjør.

M. a. 1. Fransk..................................Christensen (censor Messeil).
M. b. 2. Norsk........................ . Brock (censor Aubert).
M b. 1. Historie............................................M. Gjør.
M. a. Norsk................................................ . Bekkevold.
M. a. Historie (kl. 8j.................................. Siewers.
M. b. Religion  ............................................A. Gröndahl.
M. a. Geografi (kl. 11) . . . ........................Siewers.
M. b. Religion........................ .... frk. Bomhoff.

Eftermiddag.

Inspektion kl. 4'/.,—4'/2 i 3 etage: Lowum.
2 etage: Hougen.

M. b 1. Latin..................................... Lowum (censor Hofgaard).
M. a 2. Engelsk............................................ Schrarn.
M. b. Historie.....................................................Johanssen.
M. b. Naturfag.................................................Hougen.

9
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Torsdag 1ste juli.

F ormiddag.
Inspektion kl. 83/i—9 i 3 etage: Nærup.

2 etage: Eliassen.
1 etage: frk. J. Heyerdahl.

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

L. G. Oldnorsk.....................................................Bratt.
L. G. 1. Latin.....................................................M. Gjør.
R. G. Mathematik................................................Nærup.
M. a. 1. Mathematik . . . Eliassen (censor O. Johannesen).
M. a. 2. Historie (i 6 M. b ) Brock (censor Soraas).
M. a. 1. Engelsk............................................Schram.
M. b. Religion.................................................
M. a. Naturfag..................................................
M. a. Geografi (kl. 8)..................................
M. a. Geografi (kl. 11)..................................
M. b. Tysk.....................................................
M. a. Religion...........................................  .
M. b. Norsk......................................................

A. Grøndahl.
Hougen.
Siewers.
Siewers.
Christensen.
frk. J. Heyerdahl 
— Bomhoff.
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Fredag 2den juli.

Formiddag.
Inspektion kl. 83/.—9 i 3 etage: Holt.

2 etage: Christensen.

3 R. G. Geografi..................................................Hougen.
2 L. G. Religion................................................. J. Gjør.
1 L. G. Mathematik.................................................Eliassen.
6 M. b. 1. Mathematik. . . . Nærup (censor O. Johannesen).
6 M. b. 2. Geografi (i 0 M. a.) Siewers (censor Sundt).
5 M. a. 1. Historie...........................................Brock.
5 M. a. 2. Mathematik (i 3 L. G.) .... Holt.
5 M. b. Tysk...................................................... Bratt.
4 M. a. Historie................................................. Johanssen.
4 M. b. Tysk...................................................... Bekkevold.
3 M. b. Tysk.............................. ........................Christensen.
3 S. a Norsk skr....................... Inspektion: frk. Lochen.
3 S. b. Norsk skr. ... — — Hansen.
2 S. a Norsk skr.......................... — — Aubert.
2 S b. Norsk skr.......................... — — E. Heyerdahl.

Eftermiddag.
Inspektion kl. 4*/4—4'/2 i 3 etage: Schram.

2 etage: Nærup.

1 R. G Engelsk.................................................. Schram.
3 M. a. Naturfag..................................................... Hougen.
2 M. a. Historie..................................................Siewers.
2 M. b. Regning..................................................Nærup.
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Lørdag 3dje juli.

Formiddag.
Inspektion kl. 83/4—9 i 3 etage: Eliassen.

2 etage: A. Gröndahl.
1 etage: frk. Bomhoff.

3 L. G. Mathematik........................................ . Eliassen.
2 L. G. Fransk..................................................... Gjertsen.
6 M. a. 1. Naturfag.......................... Hougen (censor Geelmuyden).
6 M. a. 2. Engelsk (i 1 L. G.). . Sohram (censor Lyche).
6 M. b. 2. Religion ...... J. Gjør (censor Bomhoff).
5 M. a. 1. Geografi (kl. 8)................................. Siewers.
5 M. a. 2. Geografi (kl. 11)  ..................................Siewers.
5 M. b. Norsk..........................................................Johanssen.
4 M. a.
4 M. b.
3 M. b.
1 M. a
1 M. b.
3 S. a.
3 S. b.
2 S. a.
2 S. b.

Engelsk.................................................Christensen
Latin...........................’.......................Brock.
Religion.................................................A. Gröndahl
Norsk......................................................frk. .1. Heyerdahl.
Tysk......................................................— Bomhoff.
Norsk......................................................— Lochen.
Norsk......................................................— Hansen.
Norsk..................................................... — Aubert.
Norsk......................................................— E. Heyerdahl.

Eftermiddag.
Inspektion kl. 4’/4—4*/a i 2 etage: Hougen.

3 M. a. Norsk..........................................................Bekkevold
2 M. a. Naturfag .......................... Hougen.
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Mandag 5te juli.

Formiddag.
Inspektion kl 83/4—9 i 3 etage: Lowum.

2 etage: Andersen.
1 etage: frk. J. Heyerdahl.

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

1

L. G. Latin...........................................................Bruenech.
R. G. Fysik......................................................Hougen.
M. a. 2. Norsk................................... Johanssen (cens r Aubert).
M. b. 1. Geografi...............................Siewers (censor Sundt).
M. b. 2 Latin (i 1 L G). . . . Lowum (censor Hofgaard)
M. a. Naturfag.................................................Andersen.
M. b. 2. Historie...........................................M Gjør.
M. a. Regning....................................... ..... Eliassen.
M. b. Noisk.......................................................... Gundersen.
M. a. Tysk . . .......................................A. Grøndahl.
M. b Norsk..................................................... Christensen.
M. a. Tysk .................................................  . frk. J. Heyerdahl.
S. a. Historie...................................................... — Lochen.
S. b. Regning...................................................... — Hansen.
8. a. Religion......................................................— Aubert.
S. b. Geografi....................................................... — E. Heyerdahl.

Eftermiddag.

Inspektion kl 4'/4—4’/.j i 1 etage: Siewers.
M. b. Geografi..................................................... Siewers
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Tirsdag 6te juli.

Formiddag.
Inspektion kl. 8%—9 i 3 etage: Bruenech.

2 etage: Bekkevold.

3 L. G. Græsk..................................................Bruenech.
3 R. G. Naturfag.................................................Hougen.

Tysk ..................................................... Johanssen.

6 M b. 1. Fransk (i 6 M. a.)
6 M. b. 2. Mathematik.
5 M. a. Religion . . .
4 M. a. Geografi (kl. 8)
4 M. b. Norsk
3 M. b. Regning
2 M. a. Norsk .
2 M. b Historie (kl. 11)
3 S. a. Regning
3 S. b. Historie
2 S. a. Geografi
2 S. b. Religion

. Schram (censor Messeli).
. Nærup (censor O. Johannesen) 

J. Gjör. 
Siewers.
Bekkevold 
Eliassen. 
A. Gröndahl. 
Siewérs. 
frk. Lochen 

Hansen. 
Aubert.
E. Heverdahl.

Eftermiddag.

Inspektion kl. 4'/4—4’/a i 3 etage: Brock.

6 M. a. 1. Historie....................................... Broek (censor Söraas).
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Onsdag 7de juli.

F ormiddag.

Inspektion kl 83A—9 i 3 etage: Johanssen.
2 etage: Schive.
1 etage: frk. J Heyerdahl.

3 R. G. Mathematik............................................Nærup.
2 L. G. Historie .............................................Johanssen.
1 L G. Græsk..........................................................Bruenech.
1 R. G, Geografi.................................................Hougen.
6 M. a. 2. Tysk . ....................................... Bratt (censor Pauss).
5 M. a. Eransk................................................ Schram.
5 M. b. Latin..................................................... Schive.
3 M. a. Tysk......................................................... Bekkevold.
3 M. b. Geografi (kl. 8)...................................Siewers.
2 M. a. Religion................................................ Gulbrandsen.
2 M. b. Geografi (kl. 11)................................... Siewers.
1 M. a. Historie ......................... ........................frk. J. Heyerdahl.
1 M. b Historie................................................. — Bomhoff.
3 S. a. Geografi................................................. — Lochen.
3 S. b. Religion................................................. — ■ Hansen.
2 S. a. Regning................................................. — Aubert.
2 S. b. Regning................................................. — E. Heyerdahl.
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Torsdag 8de juli.

F or middag.
Inspektion kl. 8a/,—9 i 3 etage:

2 etage:
1 etage:

Bruenech.
Eliassen.
frk. Bomhoff.

L. G. 1
R. G. J

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

5
4
3
2

Fransk ......................................................Bekkevold.

L. G. Græsk..........................................................Bruenech.
L. G. 2. Latin................................................. M Gjör.
R. G. Naturfag................................................ Hougen.
M. a. 1. Geografi........................................Siewers (censor Sundt).
M. a. 2. Mathematik (i 4 M. a.) Eliassen (censor O. Johannesen).
M, h. 1. Tysk............................................ Johanssen (censor Pauss).
M. b. 2. Naturfag (i 3 M. b.) Andersen (censor Geelmuyden).
M. a. 1. Mathematik....................................... Holt.
M. b. Mathematik.......................................
M. b. Religion................................................
M. a. Religion.................................................
M. a. Regning . ............................................
M. a Regning.................................................
M. b. Regning.................................................
S. a Religion.................................................
S. b. Geografi.................................................

Lonnevig.
A. Gröndahl. 
Gulbrandsen. 
Gundersen 
frk J. Heyerdahl. 
— Bomhoff.

■— Lochen.
— Hansen.

Eftermiddag.

Inspektion kl 4'/(—4'/a i 3 etage: Schram.
2 etage: A. Gröndahl.

M. a. 2. Tysk ........................ ..................... Schram.
M. a. Religion...............................................A. Gröndahl.
M. b. Historie...............................................Siewers.
M. b. Naturfag..............................................Hougen.
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Skolens aarsfest afholdes for s maa klass erne fredag 
9de juli og for gymnasial- og middelklasserne lör
dag 10de juli, begge dage kl. 11, i gymnastiklokalet; 
indgang fra St. Olafsgade.

Disciplene moder kl. 10% i sine klasseværelser.

Ferierne varer til mandag 2.3de august kl. 12 
formiddag.

Til samme tid moder de til 1ste smaaklasse indmeldte 
disciple. De övrige nye disciple möder til optagelsespröve 
mandag 23de august kl. 8 formiddag.

Til at overvære examens mundtlige del samt aarsfesten 
tillader vi os paa egne og medlæreres vegne at indbyde dis
ciplenes forældre og verger og enhver anden, hvem skolens 
gjerning maatte interessere.

Kristiania i mai 1880.

Fr. Gjertsen. M. Gjör.




