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Indbydelsesskrift
til

DEN OFFENTLIGE EKSAMEN

i

1 r i 5 i i o n i a luthbrahknh

1857.

Bor examen artium henlægges til Skolerne, og hvorvidt æaa dette Spiirgsinaal nu ansees 

modent til Afgjorelse?

Kristiania.

Det Steenske Bogtrykkeri.

1857.



Bor examen artium henlægges til Skolerne, 
og hvorvidt maa delte Spdrgsmaal nu ansees modent til Af^drelse?

Ve il

J. Elster Bodtker, 
Adjunkt.



Det kunde synes at være et ligesaa dristikt som overflbdikt 

Stykke Arbejde nu atter at levere et Indlæg i Spbrgsmaalet 
om examen artium'«, rette Plads — ved Skolen eller ved 
Universitetet; denne Sag har jo nemlig ganske nylig ved Kir
kedepartementets Rundskrivelse af 10de Juli 1852 været fore
lakt Landets Skolelærerstand til Behandling og er af denne 
udforlig bleven droftet, ligesom ogsaa derefter det akademiske 
Kollegium’« Betænkning i Anledning af Skolernes Erklæringer 
har været indhentet, saa at man uden Tvivl vil erkjeude, at 
Sagen paa denne Maade har været grebet riktikt an, og at 
Skolevæsenets bverste Styrelse her i Landet har gjort sit til 
at forberede et for alle Parter bnskelikt Resultat, som man 
nu kun behbvede rolig at afvente. Men. kastes endog kun et 
flyktikt Blik paa de indkomne Erklæringer, saa tor det snart 
vise sig, at Sagen endnu er i den Grad lidet paa det rene 
inden selve Skolelærerstanden, at al yderligere Droftelse fra 
denne Side, saa langt fra at være overflødig, meget mere maa 
ansees for at være i hbjeste Grad bnskelig, ja —- skal man 
nogensinde komme til Enighed og et tilfredsstillende Resul
tat — endog absolut fornoden, saa at det her kan være Plikt 
for nogen hver, der bærer paa en Smule Interesse for det 
omhandlede Sporgsmaal, - ved given Anledning end yderligere 
at bidrage sin Skjærv til dets nærmere Belysning. Og denne 
Betraktning er det ogsaa, som for nærværende Forfatter har 
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været det bestemmende ved Valget af Stof for dette Program 
og trængt hans Frykt for herved at paatage sig et dristikt 
eller overfibdikt Arbejde ganske i Baggrunden. Overhovedet 
maa det ogsaa erkjendes, at, skal en Sag, som er saa omtvi
stet og lidet klarnet endog for nærmest vedkommende, snart 
bringes frem til en ønskelig Afgjbrelse, saa sker dette ikke 
derved, at den i nogle Maaneder af et Aar tages endog hele 
Landet rundt under en livlig Droftelse i engere Kredse, at 
Forhandlingernes Resultat med eller uden Motiver optegnes 
og indsendes til Autoriteterne!, og at man saa- overgiver sig 
til det Haab, at nu er alt godt og vel, nn bliver det deres 
Sag at gjore Resten; thi man kan resikére, at de indkomne 
Betænkninger har saa langt fra at forenkle Sagen meget mere 
gjort den hiijst broget og indviklet, og at denne saaledes paa 
sit andet Stadium har fremkaldt saadanne Vanskéligheder, at 
Styrelsen ser sig „paa Grund af Omstændighederne14 nbdt til 
at gribe til den Udvej at erklære, at Sagen ikke er moden 
til Afgjorelse og derfor henlægges indtil videre. I nærværende 
Sag er en saadan yderligere Droftelse heldigvis' bleven mulig 
ved den Omstændighed, at saagodtsoni alle herhén horende 
Aktstykker — noget, hvorfor man maa' være vedkommende 
særdeles forbunden — er bleven Almenheden tilgængelige ved 
at optages i de sidst udkomne Hefter af Universitets- og 
Skoleannalerne, noget, som maa bidrage til om mulikt endog 
at forbge Interessen for.- dette saa nyttige Tidsskrift.

Med Betænkningen fra Bergens Skole kan det vistnok 
indrommes, at Spbrgsmaalet om ex. artium’s Henlæggelse til 
Skolerne*) i og for sig selv ikke er noget „Kjérnesp6rgsmaal“;

*) I Almindelighed heder det overensstemmende med det Udtryk, der 
i sin Tid er brukt i Danmark under Forhandlingerne om den sam
me Sag: ex, artium’s Ophævelse pg Anordning af en Afgangseksa
men eller Modenhedsprfive ved Skolerne; men, hvorfor man ikke 
lige godt kan kalde den samme Eksamen ex. artium, hvad enten 
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men, at det ligefuldt bliver et viktikt og indgribende Spbrgs- 
maal, hvis tilfredsstillende Losning kan medfore meget gavn
lige og vidtforgrenede Folger, er ikke alene erkjendt og mere 
eller mindre stærkt fremhævet i saagodtsom alle indkomne Be
tænkninger (ogsaa den fra Bergen), men bliver ogsaa klart 
deraf, at dette er en Sag, som — ikke længer ny — atter 
og atter bringes paa Bane. Allerede i denne Kjendsgjerning 
synes dog at ligge noksom tydelige Vink om, at der maa 
klæbe Mangler ved Sagens nuværende Anordning, som baade 
kan og bor rettes.

En Betraktning af denne Sags Historie i de Tiaar, der 
ligger- foran hin Departementets Rundskrivelse, vil kaste et 
Lys over dette Sporgsmaals nuværende Standpunkt, og turde 
paa samme Tid, som-den vil afgive et uforkastelikt Vidnes
byrd om, at Opinionen lidt efter lidt har erklæret sig mere 
og mere for en Losning af dette Spbrgsmaal i Overensstem
melse med de i Departementets Skrivelse udtalte. Anskuelser, 
være navnlig den yngre Slækt og altsaa Flertallet af Skoler
nes Lærere ikke uvelkommen, der, som nærværende Forfatter 
selv, neppe forhen har haft Anledning til at folge Sagens Be
handling paa dens tidligere Stadier. Og selv for de ældre 
Skolemænd turde et Tilbageblik herpaa ikke være uden al 
Interesse.

Uaktet vort Land de forste Aar, efterat det i 1814 havde 
gjenvundet sin Selvstændighed, havde saa særdeles meget at gjen- 
oprette og varetage, finder vi dog, at allerede det fbrste Storthing 
paalagde „Kommitteen for Kongeriget Norges Lovgivning" at ud-

den afholdes ved Universitetet eller ved Skolerne, naar den i Vir- 
ligheden skal komme til at udove samme Virkning, er mig slet 
ikke klart. Det synes næsten, som om der er en Ulands om ex. 
artium ved Universitetet, som man ikke kan tænke sig vil blive 
den tildel, naar den henlægges til Skolen, hvorfor ogsaa Navnet 
maa ophæves samtidig med en saadan Forfoining. 
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arbejde Forslag til Love angaaende de lærde Skoler og om 
examen artium, og det uaktet ikke mange Aar altsaa var for- 
lobne, siden den endnu gjældende, i saa mange Henseender 
fortrinlige Forordning af 7de November 1809 udkom. Kom- 
mitteen udarbeidede ogsaa de her forlangte Forslag, der blev 
trykte i 1817, for at forelægges Storthinget i 1818; men det
tes herom fattede Lovbeslutninger blev ikke sanktionerede, og 
dermed stilledes denne Sag i Bero for længere Tid, naar alene 
undtages, at et .Reglement for examen artium udfærdigedes i 
1826.

Under 13de Oktober 1831 afæskede Kirkedepartementet 
derpaa gjennem Eforaterne Skolerne Erklæring om, hvilke 
Forandringer man kunde buske i den bestaaende Skolelovgiv
ning, og de indkomne Betænkninger gjordes derpaa tilligemed 
meget andet til Gjenstand for den store Undervisningskom- 
missjons*)  Forhandlinger, hvilken i 1840 begyndte sin Virk
somhed, efterat Rektor Fr. Bugge i Forvejen havde gjort en 
Udenlandsrejse i denne Anledning.

I denne Kommissjons Lovudkast var optaget en Bestem
melse, saalydende: „Enhver, der bnsker Adgang til den ved 
Universitetet forordnede ex. artium, skal, hvad enten han har 
nydt offentlig eller privat Undervisning, forinden underkaste 
sig en Modenhedsprbve ved en fuldstændig lærd Skole,“ — og 
i Bemærkningerne til Lovudkastet heder det med Hensyn 
hertil:

„En Minoritet af Kommissionen har antaget, at examen 

*) Denne bestod af 9 Medlemmer, som man gjærne kan sige repræ
senterede de forskjelligste Principer for Undervisningsvæsenet, ni. 
Statholder Wedel-Jarlsberg (som Præses, efter hans Dod Biskop 
Sørensen) Profess. Hansteen (der snart afløstes af Kaptejn Foss), 
C. Keyser, C. A. Holniboe, Stiftsprovst Munch, Ekspeditionssekre
tær Bonnevie, Lektor Schweigaard, Sognepræst Lange og Rektor 
Fr. Bugge.
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artium ved Universitetet aldeles burde ophæves, og at saavel 
Skolernes Disciple som privatunderviste burde kunne erholde 
akademisk Borgerret efter en bestaat Modenhedsprbve ved en 
lærd Skole. I det væsentlige motiveredes Minoriteten til dette 
Forslag ved følgende Grunde:

1. Det maa ansees som noget for den akademiske Un
dervisning overhovedet mislikt og med Universitetets Formaal 
og Væsen uoverensstemmende, at saa lang Tid borttages fra 
de egentlige Forelæsninger til Eksaminer, saa at Universite
tet snarere bliver et Eksamenstribunal end en Undervisnings
institution.

2. Det synes, hvad de fra Skolerne dimitterede angaar, 
besynderlikt, at det ikke skulde ansees tilstrækkelikt, naar 
vedkommende Skole, som dog bedst maa kjende sine Disciple, 
erklærede dem modne til akademisk Undervisning, men denne 
Modenhed desuden endnu skulde prbves ved en anden Instants, 
medens dog ellers altid, naar et Individs Modenhed skal af- 
gjbres, én Prbvningsinstants ansees tilstrækkelig, og det i Re
gelen den samme Institution, ved hvilken Individet har faat 
sin Dannelse. Saaledes er det f. Eks. Universitetets Lærere, 
der ved Embedsprbven bedømmer, hvorvidt de ved Universi
tetet dannede Individer er kvalificerede til at indtræde i en 
vis Embedssfære; det er den gejstlige, derafgjor, hvorvidt det 
af ham selv underviste Barn er modent for Konfirmationen osv.

3. Flere Omstændigheder, deriblandt ogsaa den stbrre 
Ovelse i at eksaminere, som Skolemænd i Almindelighed maa 
antages at besidde, gjbr det ikke usandsynlikt, at en Moden
hedsprbve ved Skolerne turde afgive et sikrere Resultat end 
en ved Universitetet. Forsaavidt det med Hensyn til Sko
lernes Disciple skulde befryktes, dels at Proven ved en lærd 
Skole muligens kunde blive mindre upartisk for hver enkelt, 
end ved Universitetet, dels at Maalestokken for Modenhed turde 
blive forskj ellig ved de forskj ellige Skoler, da har Minoriteten 
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; antaget, at begge disse befryktede Misligheder uden synderlig 
Vanskelighed kunde forebygges ved at indføre en passendeKontrol 
fra Statens Side, ligesom den ogsaa med Hensyn til den befryktede 
Partiskhed har bemærket, at den samme Betænkelighed gjælder 
om Disciplenes Opflytning i de forskjellige Klasser inden Skolen 
selv, hvilken dog naturligvis har stor Indflydelse paa den for 
eller senere indtrædende Dimissjon, og med Hensyn til den 
befryktede Uoverensstemmelse i Bedømmelsen ved de forskjel
lige Skoler, at det ikke indsees, at denne Uoverensstemmelse i 
og for sig medfører nogen væsentlig Skade, og at den, selv 
naar Modenhedsproven afholdes ved Universitetet, vil kunne 
finde Sted i ethvert Land, der har mere end ét Universitet. 
Endelig er der blevet gjort opmærksomt paa, at ogsaa i Dan
mark den almindelige Opinion i den senere Tid stærkt har 
udtalt sig for Ophævelsen af examen artium ved Univer
sitetet/1

Saavidt Minoriteten. Hvad nu det sidste af den anførte 
om Opinionen i Danmark angaar saa véd vi jo alle, at der 
blev den foreslagne Forandring, efter i 5 Aar at være provet 
ved 3 Skoler, endelig vedtagen i 1850. — Men hertil bemær
kes fra den anden Side: *Kommissjonens Majoritet, der ikke 
uden altfor store Vanskeligheder har troet det udforbart at 
etablere en saadan Kontrol fra Statens Side, at Modenheds- 
proverne ved de lærde Skoler overalt kunde med Sikkerhed 
antages at blive anstillede med den Upartiskhed og den En
hed i Bedømmelsen, som Sagens Viktighed fordrer, har derfor 
heller ikke kunnet lade de af Minoriteten anførte Grunde have 
tilstrækkelig Gyldighed, eftersom den har anset den mindre 
Paalidelighed og Overensstemmelse i Bedømmelsen af et Indi
vids Modenhed for Universitetet, som efter dens Mening vilde 
kunne befryktes at blive en Følge af den af Minoriteten fore
slagne Indretning, for et storre Onde end de Misligheder, som 
den antager at være en Fblge af den nærværende Indretning."
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Hint Undervisningskommissjonens Udkast, der for at give 
sagkyndige ogsaa udenfor Kommissjonen Anledning til at ud
tale sig, for endelig Beslutning i Sagen .fattedes, gjennem Tryk
ken var forelakt Almenheden, foranledigede „no^le Bemærk
ninger ved enkelte Punkter". af daværende Adjunkt, nu Rek
tor Pr. M. Olsen, i Kristiania Kathedralskoles Program for 
1842, hvori blandt, andet Sporgsmaalet om examen artiums 
Henlæggelse til Skolerne behandles og besvares i Overens
stemmelse med ovennævnte Minoritets Synsmaade. Deri paa
peges flere Mangler ved og skadelige Følger af Provens Af
holdelse ved Universitetet, hvilke efter Forfatterens Udvik
ling væsentlig er tolgende:

a. Proven er i sig selv ufuldstændig. „Om man end 
vil paastaa, at en fremmed Eksaminator skulde være mere 
habil til efter nogle Minutters Prbve at afsige .en begrundet 
Dom om Kandidatens Detailkundskab, end Lærerne efter flere 
Aars daglige Undersøgelse, kan dog. den langt vanskeligere 
Bedømmelse af hans Aandsudvikling og videnskabelige Stand
punkt i det hele, neppe antages fyldestgjorende anstillet der
ved, at man i de fbrskjellige Fag lader, ham besvare nogle 
faa Spbrgsmaal, der. naturligvis, isæt maa dreje sig om En
keltheder. Heller ikke er de faa skriftlige Prover, der vel 
nærmest er beregnede paa at give Kandidaterne Anledning til 
at lægge sip Aandsmodenhed for Dagen, omfattende nok til at 
afgive nogen paalidelig Provesten.“

b. Den kan lettelig ove en uheldig Tilbagevirkning paa 
Skolen. „Den nuværende Indretning medforer den store Mis
lighed, at de fremmede Eksaminatorers ejendommelige Provel- 
sesmaade let kan udøve en utilbørlig Indflydelse paa selve 
Skoleundervisningens Plan og Methode og gjore denne til et 
Slags Dresse.ren, der nærmest har til Formaal at bringe Di
sciplene til, som det heder, at staa. sig godt til Eksamen, med 
Opofrelse eller utilbørlig Tilsidesættelse af det ulige viktigere, 
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men med hint ofte uforenlige Hensyn til deres sande viden
skabelige Udvikling. — Den nu bestaaende Provelsesmaade 
for Skolernes Disciple bærer for en stor Del Skylden for, at 
Skoleundervisningen altfor meget gaar ud paa at bibringe Di
sciplene et vist reglementeret Kvantum af Detailkundskab, 
medens den uden just at tilsidesætte dette Ojemed burde have 
til Hovedformaal at fremme deres almindelige Udvikling og 
ved Vækkelsen af en mere selvstændig Aandsvirksomhed at 
forberede for og danne en passende Overgang til den akade
miske Dannelse. Om det end maa indrommes, at en saadan 
hbjere Instants, som et Eksamenstribunal ved Universitetet, 
kan indvirke ledende og korrigerende paa Skoleundervisnin
gen, er det dog ligesaa unekteligt, at de fremmede Eksami
natorers ejendommelige Eksaminations- og Bedbmmelsesmaade 
ofte maa bringe Skolelæreren i en hbjst ubehagelig Kollisjon 
mellem hans paa egen Overbevisning grundede Undervisnings- 
methode og det for Disciplenes Vedkommende ikke uviktige 
Hensyn til Eksamens Udfald. — Disciplene maa nu anvende 
omtrent det sidste Aar af sin Skoletid hovedsagelig paa Re
petition af det hele Pensum, hvorfor der ved Eksamen skal 
gjbres Rede, og maa netop i den Tid, da deres stbrre Aands
modenhed maatte gjore dem skikkede til at erhverve et friere 
Overblik over deres hele Viden, og mere modtagelige for en 
nogenlunde dyptgaaende Behandling af enkelte viktigere Dele 
deraf, især holdes til at anstrænge sine Kræfter for at befæ
ste sig i alle dens Enkeltheder. Disciplenes Studium afpasses 
for en stor Del efter de Fordringer, som de véd eller tror at 
vide, at man ved Eksamen vil gjore, hvilket naturligvis især 
ytrer sig i de hbjere Klasser, hvorfra de da igjen til Univer
sitetet medbringer den næsten til en Vane bievne Tilbøjelig
hed til at lade Eksamen og dens Fordringer være saagodtsom 
den eneste Rettesnor- for deres Studium. “
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c. Den indeholder heller ikke den Spore for Lærerne, 
man kunde tro. „Universitetsproven kan unektelig ogsaa synes 
ved Siden af sin egentlige Bestemmelse tillige at være beregnet 
paa at afgive en Kontrol med Skolernes Lærere eller at inde
holde et Slags Vækkelsesmiddel for dem, der sætter dem i den 
Nødvendighed at stræbe efter at bringe sine Disciple til at 
opfylde Fordringer, som maa antages grundede i Videnskabens 
Væsen og Udviklingstrin og saa at sige dikterede af en hojere 
Indsikt deri. Men den Omstændighed, at Universitetslærerne 
mest bevæger sig i en hojere videnskabelig Sfære, og at de 
ikke i Almindelighed kan forudsættes at have pædagogisk Er
faring, kan uden Tvivl let lede dem til at opstille som Rette
snor for sine Fordringer et for Skoleundervisningen altfor hbjt 
Maal, hvis Uopnaaelighed vil berbve den praktiske Skolemand 
al Anledning til at rette sig efter de Vink, som Eksamen 
ellers kunde indeholde. Desuden eksaminerer i enkelte Fag 
de vedkommende Universitetslærere skiftevis.11

d. Den beror i sin nuværende Indretning paa en mærke
lig Inkonsekvents, idet „man anser Skolernes Lærere duelige 
til at bibringe Kandidaterne de nødvendige Kundskaber, me
dens man antager dem inkompetente til at bedømme, hvorvidt 
de har erhvervet dem og i det hele opnaaet det nødvendige 
Modenhedstrin. “

e. Den er for selve Universitetet tidsspildende, da den 
„optager en betydelig Del af den Tid, der er bestemt til Uni
versitetsforelæsningerne.11

Den af Undervisningskommissjonens Pluralitet befryktede 
Ulighed i Bedømmelsen vil efter Hr. Olsens Mening neppe blive 
saa betydelig endda og vil i alle Fald meget formindskes, naar 
en større Enhed i Skolernes Plan og Indretning tilvejebringes, 
ligesom den under ingen Omstændighed kan have saa betæn
kelige Følger, som det kunde synes, naar man erindrer, at ex, 
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artium kun giver Adgang til Universitetet, men forrenten hver
ken efter Lovgivningen eller efter Praksis udover nogen væ
sentlig Indflydelse paa Kandidaternes fremtidige Ansættelse 
eller Befordring i Statens Tjeneste *),  og i saa Maade afviger 
fra de forskjellige Embedseksamener, som, fordi deres Resultat 
skal afgive en paa samtlige ved den eksaminerede ^Kandidater 
anvendelig. Maalestok for deres relative Duelighed udkræver en 
saadan Enhed i Bedommelsen, som ikke kan tænkes mulig 
ved forskjellige Eksaminationstribunaler. — Frykten for Partisk
hed ved Skolerne antages dels at indeholde en ubeføjet Mis
tillid til Lærerstanden dels at lade den Omstændighed upaa- 
aktet, at Kandidaternes Modenhed vel maatte være underka
stet Bedømmelse af samtlige Lærere, hvis gjensidige Kontrol 
maa antages at ville befove en enkelts mulige Partiskhed al 
Indflydelse.

Saavidt Olsens Program. Audiatur et .altera pars! En 
saadan altera pars kom straks efter til Orde ved cand. mag. 

*) Det er vistnok sandt, hvad her siges; om det imidlertid er i sin 
Orden, bliver et andet Spørgsmaal. Det kunde fortjene en nojere 
Undersøgelse, om der ikke ved Befordringer i enkelte Grene 
af Statstjencsten, f. Eks. paa den theologiske Embedsbane, burde 
under ellers lige Omstændigheder lægges endog en ikke ganske 
ubetydelig Vækt paa Udfaldet af ex. artium, naar der betænkes, 
hvormeget Præsten kan faa med Undervisningen at gjore som Lærer 
ved Skoler og Seminarier og i alle Fald med Almueskoleundervis
ningen baade paa de lavere og hbjere Trin. Sandelig den, der har 
negligeret sin egen Undervisning, vil vanskelig nogensinde komme 
til levende at interessere sig for andres og bliver aldrig en Skole
mand 1 Det er derfor i saa Henseende en stor Afstand mellem to 
cand. theol. med laud til Embedseksamen, men hvoraf en har non 
til Artium og den anden laud. Foretrækkes -- ce t er is paribus — 
den forste for den anden f. Eks. til Sognepræst paa. Landet, er lidet 
Hensyn taget til Skolens Tarv og til den Spore for Undervisningen, 
en i sine Skolefag dyktig Præst allerede ved sin Interesse for Sagen 
vil kunne afgive.
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(senere Lektor) Thue, der i en Anmeldelse af dette Program 
fremsatte nogle Bemærkninger ogsaa ved den her angjældende 
Del deraf. Her er de viktigste af disse: I Almindelighed. 
„Kommissjonens Minoritet har ikke villet, at den omhandlede 
Prbve skulde være overladt til Skolens Lærere uden nogen- 
somhelst Kontrol. Under Forudsætning af en saadan forekom
mer Minoritetens Forslag os at have .særdeles meget for sig; 
Muligheden af dets Udførelse beror imidlertid ganske paa Or
ganisationen af Skolevæsenets Overbestyrelse, og det kan kun 
bedommes i Forbindelse hermed. Hr. Olsen synes imidlertid 
at gaa videre end Minoriteten i dette Punkt og at antage, .at 
Modenhedsproven for den akademiske Undervisning selv uden 
nogen saadan Kontrol fra Overbestyrelsens Side, som den af 
Minoriteten paatænkte, burde henlægges til Skolen. Dette 
siger han vpl ikke udtrykkelig, men hans Argumentation for
udsætter det. Tager man imidlertid en saadan Kontrol bort 
og gjbr Skolen til den eneste Dommer over Disciplenes Mo
denhed for Universitetet, saa vil man ikke alene berøve Sko
lens Lærere og Disciple den Spore, som ligger i Udsikten til 
en højere Autoritets offentlige Anerkjendelse af begges vellyk
kede Bestræbelser; men man vil ogsaa derved give Skolen en 
Makt i Hænde, som den let kan misbruge, saameget mere som 
den for største Delen vil koncentrere sig hos én Mand, Rek
toren, der ifølge -sin Stilling og Skoleforholdenes Natur altid 
maa faa den væktigste Stemme, naar Sporgsmaalet gjælder en 
Discipels Dimissjon til Universitetet. Det er ogpaa klart, at 
for Privatisternes Vedkommende vilde de samme., Misligheder 
finde Sted, om de skulde tenteres ved Skolen, som man nu 
.anker over ved ex. artium, og det maaske i endnu højere 
Grad, saasom Skolens Lærere ved deres Bedømmelse har et 
langt mindre Antal af Eksaminander at indrette sin Maale- 
stok efter. “
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I Særdeleshed. Til b. „Naar Forf. autorer, at Disci
plene nu maa anvende det sidste Aar af sin Skoletid hoved
sagelig paa Repetition af det hele Pensum, hvorfor der ved 
Eksamen skal gjbres Rede, er han kommen til at sige noget 
til Forsvar for den Anskuelse, han bekjænjper. Thi det er vist
nok til megen Gavn for Discipelen, at han, forend han træder 
ind i et ganske nyt Dannelsesstadium, skaffer sig et klart Over
blik over det, han har gjennemgaat, og dette kan kun ske 
ved en Repetition af alt, hvad han for har læst, og hvorfor 
han ved Eksamen skal gjdre Rede. En saadan Repetition er 
ikke en Stillestaaen men en Freniadskriden, og den gaar in
genlunde blot ud paa at sætte sig ind i Detaillerne af det for
hen lærte, men netop paa at forbinde disse Detailler til En
hed ved under den hurtigere Gjennemgaaen at sætte sig ind i 
deres Sammenhæng og Forbindelse, som Discipelen paa Grund 
af den mere stykkevise Maade, paa hvilken de fdrste Gang 
bibraktes ham, ikke saa let da kan antages at være bleven 
opmærksom paa.“

Til d. „Der ligger ikke nogen Inkonsekvents i at anse 
Skolens Lærere for dyktige til at bibringe Disciplene de for
nødne Kundskaber, men derimod ikke til at bedomme, om de 
har opnaaet det fornbdne Modenhedstrin, ligesaalidt som der 
vilde ligge nogen Inkonsekvents i at tilkjende en Kunstner 
Duelighed til at forfærdige et Kunstværk i hans Fag, men fra- 
kjende ham Evnen til at beddmme dets Værd i Forhold til 
andre Kunstværker af samme Slags.“

Endelig bemærkes: „Ex. artium har vistnok ikke umid
delbart nogen Indflydelse paa Kandidatens senere Ansættelse i 
Statens Tjeneste, men Forfatteren overser den væsentlige Ind
flydelse, som den i Regelen har paa hans Universitetsflid, hans 
Forhold til Universitetets Lærere og Kamerater og ved alt 
dette middelbart paa hans hele Fremtid. “
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Nærværende Forfatter — thi jeg kan ligesaagodt forst 
som sidst anfore, hvad jeg har at sige til disse afdbde Lektor 
Thues Bemærkninger — er ganske enig med denne i, at der 
ikke bor være Tale om ex. artiums Henlæggelse til Skolerne 
uden under Forudsætning af behørig Kontrol fra Skolevæsenets 
Overbestyrelse, og maa ogsaa for en Del give ham Ret i det 
til b anførte, men dog med den Bemærkning, at der kan blive 
for meget af det gode med denne ængstelige Indsamlen af og 
Fordybelse i Detaillen; ja det kan hermed i enkelte Fag gaa 
saa vidt, at Overblikket endog i hbj Maade besværliggjbres 
for ikke at sige gaar tilgrunde under Massen af Enkeltheder, 
og Hukommelsen derved indtil Utilbbrlighed overlæsses. I 
denne Henseende har flere Skoler i de senest indhentede Be
tænkninger fort lydelige Klager over de nu brugelige Lærebo
ger navnlig i Historie, og dobbelt galt bliver det, naar ■ man 
ikke engang ved fuldkommen at være hjemme i disse kan være 
sikker paa at klare ethvert ved Artium muligens faldende 
Sporgsmaal. ,

Derimod finder jeg ingenlunde Olsens Paastand rokket ved 
det til d fra en Kunstner hentede Billede, thi konsekvent maatte 
da en Skole ikke engang kunne dimittere nogen Discipel, 
naar den ej skulde have Evne til at bedbmme, om han har 
opnaaet det fornodne Modenhedstrin, men i det hbjeste blot 
kunne sige: A og B og C er underviste i 7 Aar her paa Sko
len, vi „har bibrakt dem de fornodne Kundskaber" men vi 
kan imidlertid ikke „bedbinme, om de har opnaaet det for
nødne Modenhedstrin", — kom derfor I med det nødvendige 
judicium i saa Henseende synderlig udrustede og undersbg, 
hvorvidt I kan bruge nogen af dem! Jeg skulde mene, at i 
selve Dimissjonen er Skolens Erklæring ligesaavel om Disci
pelens fornodne Modenhedstrin som om hans Kundskabsforraad 
udtalt, en Dom saa fuldgyldig, at det, som den sidste Tids 
Erfaring har lært, har sine store Vanskeligheder for Universi
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tetet med at faa den ved noget Overskjon fra dets Side un- 
derkjendt. Overhovedet er det meget vanskelikt at fatte Mu
ligheden af, at et Lærerkollegium virkelig i denne Henseende 
skulde kunne besidde Evne til det ene, men derimod ikke til 
det andet. Meget mere synes man med Rette at kunne paa- 
staa, at'enten har det Evnen til begge Dele eller til ingen af 
Delene. Hvorledes endog den enkelte Lærer skulde i flere 
Aar kunne lære sine Disciple et Fag og som en erfaren Aka
demiker vide Besked om, at han omsider havde bibrakt dem 
de for Universitetet nødvendige Kundskaber i samme, uden 
til samme Tid ikke alene at have kunnet men endog at 
have maattet erhverve sig Bidrag til Bedømmelsen af Disci
plenes Modenhed overhovedet for Universitetet, det er sande
lig noget, der maa synes den praktiske Skolemand mere end 
forunderlikt. Konsekvent maatte man da antages ikke engang 
at have Evne til at bedomme en Discipels Modenhed for en 
vis Klasse i Skolen; thi kan-man det, maa man vel ogsaa til- 
sidst kunne bedomme hans Modenhed for Universitetet, naar 
man blot- véd, hvad der i begge Tilfælder udkræves. Sna
rere skulde man dog antage det for enhver sagkyndig indly
sende, at en Lærer hver eneste Dag under Undervisningen har 
den rigeligste Lejlighed til paa de forskjelligste Maader, selv 
uden at han lægger an derpaa, at erholde stbrre eller mindre 
Bidrag til en Bedømmelse ogsaa af Discipelens totale. Stand
punkt og ikke alene af hans Kundskaber i det enkelte Fag; i 
denne Henseende kan jo endog et enkelt Svar, et enkelt Sporgs- 
måal af Discipelen være saa særdeles oplysende. Nu samles 
Lærerne til Lærermode. Flere Lærere har haft med den sam
me Discipel at gjore og medbringer samtlige hver sin selv
stændige paa egen Erfaring og flere Aars lakttagelser grun
dede Mening om ham, og drøfter Sagen med hverandre, — og 
det skulde være mulikt, at det — menneskelig talt — paali- 
deligste Resultat ikke paa denne Maade fremkom! „Ja men
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Skolemænd er ensidige og har ikke det frie Overblik som den 
udenforstaaende Universitetslærer" indvender man; men om 
man selv alvorlig tror paa en saadan Indvendings Sandhed og 
Holdbarhed, kunde man næsten fristes til at betvivle, al den 
Stund det ikke er bekjendt, at den samme Indvending gjores 
gjældende ogsaa for Universitetets Vedkommende med Hensyn 
til dets Prover. Ti konsekvent maatte dette fore dertil, at 
aldrig Undervisning paa den ene Side og alskens Prover paa 
den anden betroedes til de samme Individer, det være sig 
Universitetslærere, Højskolelærere o. s. v. ligesaalidt som Sko
lelærere; man vilde nemlig paa den Maade omsider ingensteds 
have noksom betryggende Garantier for, at vedkommende ved 
den endelige Dimissjon (f. Eks. fra Universitetet ved Embeds
eksamen) besad den fornødne Modenhed, men i det højeste kun 
have Sikkerhed for, at det behørige Kundskabsforraad var til
stede! Men gaar man derimod, som man dog vel formentlig 
maa, ud fra, at enhver anden saadan Indretning til en vis 
Grad maa staa paa egne Ben og have sit Maal i sig selv, 
saa var det i højeste Grad ubillikt at fordre en anden Tin
genes Stilling for Skolernes Vedkommende.

At endelig ex. artium over om ingen umiddelbar Indfly
delse paa Kandidatens Ansættelse i Statens Tjeneste saa dog 
en middelbar paa hans Fremtid, maa med Thue vistnok ind
rommes; men en saadan turde neppe blive væsentlig mindre, 
om denne Eksamen holdtes ved Skolerne.

I Begyndelsen af 1841 anmodede det akademiske Kolle
gium efter Undervisningskommissjonens Opfordring de forskjel- 
lige Fakulteter om at afgive Betænkninger om, hvorvidt de 
ansaa Forandringer i Universitetsfundatsen for bnskelige og i 
bekræftende Fald hvilke. I den Anledning nedsatte det filo
sofiske Fakultet til Sagens forberedende Behandling en. Kom- 
mitte, bestaaende af Professorerne C. A. Holmboe, Keilhau og 
Vibe, hvis Indstilling ogsaa berorel’ Artiumsspbrgsmaalet paa 
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folgende Maade: „ad § 30. Examen artium bor efter vor 
Formening henlægges til de lærde Skoler, hvor den under 
Kontrol fra Statens Side maatte aldeles betryggende kunne 
afholdes ligesaavel hos os, som f. Eks. i de preussiske Sta
ter — sml. Bugge det oft'. Skolev. 2 B. S. 110 fl. Til dette 
Forslag motiveres vi fornemmelig ved den store Besparelse af 
Tid for Universitetet, som derved vilde erholdes, til Fordel for 
Lærernes Hovedvirksomhed som saadanne.“ Hertil henholdt 
det filos. Fakultet sig. Men Kollegiet, som, forinden det gav 
Undervisningskommissjonen sit endelige Svar, fandt det hen- 
siktsmæssikt at anstille end yderligere Undersøgelser om, hvor
dan Stemningen inden Universitetet var med Hensyn til 4 be
stemte Sporgsmaal af mere almindelig Interesse, hvorom ikke 
alle Fakulteter havde ytret sig, og hvorom Meningerne i Kol
legiet selv var delte, deriblandt ogsaa om examen artium *),  
sammenkaldte et almindelikt Lærermode i Oktbr. 1842 for at 
faa dette Sporgsmaal behandlet. Af 15 tilstedeværende Uni
versitetslærere stemte 11 for at bibeholde examen artium ved 
Universitetet, og kun 4 for at henlægge den til Skolerne. Da 
imidlertid flere af Lærerne ei var tilstede ved Modet, lod 
Kollegiet senere opfordre de fraværende til skriftlig at meddele 
sin Besvarelse med eller uden Motiver, en Opfordring, der for
anledigede følgende Erklæringer om ex. artiums fremtidige Stilling.

Professor Vibe berører, efter at have givet en udforlig 
motiveret Besvarelse af det først fremsatte Sporgsmaal, til 
Slutning det her angjældende i følgende Udtryk: „Hvad exa
men artium angaar da har jeg i Fakultetet afgivet mit Votum. 
Jeg formaar for Øjeblikket ikke nøjere at sætte mig ind i

*) Delte var i Ordenen del 3die Sporgsmaal. De andre tre var: 
„1. Bor det filosofiske Fakultet deles og i bekræftende Fald hvor
ledes? 3. Af hvormange Medlemmer bor collegium academicum 
bestaa? 4. Bor examen philologico-philosophicum fremdeles om
fatte Latin, Græsk og Historie?"
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Sagen. Det er imidlertid fremdeles min Formening, at der for 
Universitetets Vedkommende vilde vindes ikke saa ringe For
dele, hvis denne Eksamen blev henlakt til Skolerne. Forov- 
rikt vil jeg ikke nekte Muligheden af, at der mod denne Hen
læggelse kan opstille sig Betænkeligheder, som i vort Land og 
vore Forhold ikke saa let lader sig bortfjerne.'1

Professor Aubert: „Det 3die Spbrgsmaal: „Bor examen 
artium afholdes ved Skolerne eller ved Universitetet?" finder 
jeg i det hele endnu ikke modent til Afgjbrelse, forinden andre 
hid henhbrende Sporgsmaal er afgjorte, saavel om Skolernes 
umiddelbare Styrelse, hvorvidt der skal dannes et Rektor i 
saadanne Anliggender sideordnet Skoleraad, som og, hvorvidt 
nogen særegen Admiuistrationsgren for det lærde eller hojere 
Undervisningsvæsen i det hele tor væntes. Under Forudsæt
ning af tilbørlig Kontrol fra Universitetets eller en saadan 
Administrations Side maatte jeg afgjort stemme for, at denne 
Eksamen henvistes til Skolerne; ja selv uden en saadan umid
delbar Kontrol antager jeg det' at være i Universitetets og 
Videnskabelighedens Interesse, om denne Eksamen kunde i det 
mindste for en Del henvises til enkelte Skoler, til hvis Besty
relse man havde Grund til at nære særegen Tillid i saa Hen
seende, og som man da paa saadan Maade udmærkede; — idet 
jeg vedvarende nærer den Overbevisning, at den private Di
missjon som absolut fordærvelig bor bortfalde, i hvis Sted da 
et fuldstændikt Tentamen ved en lærd Skole maatte træde."

Professor Thulstrup: „3die. Det vilde vistnok være 
bnskelikt, at Universitetet kunde befries fra at afholde examen 
artium. Det forekommer mig dog, at denne Eksamens Afhol
delse ved Universitetet giver stbrre Sikkerhed for, at alle saa
vel fra de lærde Skoler som af private dimitterede prbves og 
bedommes paa lige Maade, hvilket neppe vil kunne blive Til
fældet, uaar Eksamen afholdes ved de flere forskjellige lærde 
Skoler. De fleste privat dimitterede vil maaske ogsaa heller 
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briske. at eksamineres ved Universitetet end ved dé lærde Ska
ler. Jeg maa. imidlertid tilstaa, at jeg hidtil ikke tilstrække
lig har sat mig ihd i, hvad der kan siges for og imod dette 
Sporgsmaal, og min svagelige Helbredstilstand tillader mig ikke 
at gjore det nu. Jeg anser det derfor riktigst at henholde mig 
til den Formening, som er afgivet i Indstillingen fra den af det 
filosofiske Fakultet nedsatte Kommitte, hvis Medlemmer jeg 
anser for kompetente Dommere i denne Sag; og jeg voterer 
saaledes for,- at examen artium biir henlægges til de lærde 
Skoler.11

Professor Holst: „3. „Bor examen artium afholdes osv.?“ 
Ua jeg ti-ykter for, at Misbrug vanskeligen kan undgaaes, hvis 
bemeldte Eksamen henlægges til Skolerne, og Eksamen derved 
desuden vil tabe i Lighed, antager jeg, at den fremdeles bor 
afholdes ved Universitetet.11

Lektor Scheerer: „Ad 3. Bor exainen artium osv.? 
Det er en gammel Erfaring, at en Skole-Eksamens Udfald 
bfte bliver modificeret ved Partiskhed, og en Universitets- 
Eksamens veti Tilfældet. Det forste foranlediger især ved 
Skolelærernes Bekjendtskab med Disciplene, og det andet 
ved Universitetslærernes Ubekjendtskab med dem. Det ér 
vanskelikt at vælge imellem to ufuldkomne Ting. 1 Preussen 
gjbres Skole-Eksamen derved fuldkomnere, at den afholdes 
under Tilstedeværelsen af et Par „S c h ul rat he", upartiske 
Mænd, der ej nærmere kjender Disciplene. Da det alligevel 
ej er sandsynlikt, at en saadan ny Embedsklasse vil kunne 
oprettes her i Landet, saa synes mig, at man gjbr bedst i at 
lade alt forblive ved det gamle.1-

Professor Rathke: „3) Bor examen artium afholdes ved 
Skolerne? Dette kunde lede til saa mange.Misbrug, at det 
riied Rette allerede for længst er afskaffet."

Professor Skjolder up: „1JL Biir examen artium afhol
des ved Skolerne eller ved Universitetet? S Var: Lærer ikke 
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den aarligen gjentagne Erfaring, at examen artium afholdes 
med større Sikkerhed ved Universitetet? thi foruden andre Hen
syn er Universitetets Lærere dog frie for forudfattet Dom om 
Kandidaten/1

Professor C. N. Key ser: „3die Sporgsmaal. Bor examen 
osv. Svar: Ved Universitetet."

Af de her anførte 8 Universitetslæreres Vota, som jeg 
efter Annalerne har anført in extenso, da. de allesammen giver 
sit mere eller mindre væsentlige Bidrag til Sagens Belysning, 
hvad enten de er afgjort for eller imod eller vaklende, ser man 
altsaa, at de tre førstnævnte er for Artiums Henlæggelse til 
Skolerne, de fem sidste imod, deriblandt dog Lektor Scheerer 
stærkt for en Forandring, naar en ligesaa god Kontrol som i 
Preussen kan garanteres ham, — eller maaske rettere sakt, 
det viser sig af de her anførte Vota, at samtlige ikke har no
get egentlikt at indvende imod en saadan Forandring, naar blot 
den fornødne Kontrol kan tilvejebringes, saa „Misbrug", „Ulig
hed i Bedømmelsen" osv. kan undgaaes. Og da man maaske 
med Grund tor antage, at det er netop Frykten for det van
skelige i at faa en saadan Kontrol istand, der for den væsent
ligste Del har været det afgjbrende ogsaa for hine 11 Univer
sitetslærere i paa hint Miide at stemme imod Eksamens Hen
læggelse til Skolerne, (som vi har set dette at være det ene
ste Motiv for Undervisningskommissjonens Majoritet til at 
modsætte sig en saadan Forandring), saa tor det undskyldes, 
naar man i den Forvisning, at al ønskelig Kontrol i saa Maade 
kan tilvejebringes, ikke lægger saa stor Vækt endda paa en 
saa mandstærk Majoritet. Et interessant Faktura bliver det 
dog allerede paa Sagens nærværende Stadium at se en respek
tabel Minoritet udtale sig for en Forandring, og det blandt det 
Fakultets Medlemmer, der i Henseende til Fag staar Skolerne 
nærmest, og hvoraf flere Lærere ved sin stadige Sysselsættelse 
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med bemeldte Eksamen i en Række af Aar har haft Opfor
dring nok til ogsaa i dette Stykke at akte paa Tidens Tegn. 
Forundre os maa det imidlertid ikke, at Kollegiet under disse 
Omstændigheder dengang ikke kunde tilraade nogen Forandring 
i Universitetsfundatsen, examen artium betræftende, men maatte 
i sit Svar i Decbr. 1842 — trods det filosofiske Fakultets 
Votum •— erklære: „Ad § 25. Kollegiet antager, at examen 
artium fremdeles bor afholdes ved Universitetet."

Artiunisspbrgsmaalet iudtraadte derpaa i et nyt Stadium 
ved den saakaldte Revisjonskommissjon *).  Denne forandrede 
hin p. 4 anforte Bestemmelse i det oprindelige Udkast saa- 
ledes: „Enhver, der bnsker Adgang til Universitetet, skal, hvad 
enten han har nydt offentlig eller privat Undervisning, forinden 
underkaste sig en Modenhedsprbve ved en fuldstændig lærd 
Skole", — og motiverer Forandringen paa folgende Maade: 
„Denne § er forandret saaledes, at deri ikke udtales, at exa
men artium skal afholdes ved Universitetet, dels fordi dette i 
ethvert Fald var overfibdikt, dels fordi Kommissjonen antager, 
at bemeldte Eksamen for Eftertiden bor afholdes ved Skolerne 
selv. Om de væsentlige Grunde, hvorpaa denne Anskuelse er 
bygget, kan henvises til det af den forrige Kommissjons Mino

*) Denne, hestaaende. af 4 laste Medlemmer (Professorerne C. A. Hohn- 
boe og- C. Keyser, Byrochef i Kirkcdepartementet Bonnevie samt 
Rektor Fr. 51. BuggeJ var egentlig en Fortsættelse af den forrige 
Undervisningskommissjon, der i 1844 atter traadte i Virksomhed for 
at tilendebringe det denne engang paalakte Hverv og forberede de 
kgl. Propositioner, som skulde fremsættes om disse Gjenstande for 
Storthinget i 1845. Denne liommissjon var desuden S) andre Hænd 
tilforordnede, som efter Tilkaldelse af den faste liommissjon i for- 
skjellige Afdelinger havde at deltage i Behandlingen af de specielle 
Gtene, hvori enhver af dem antoges at besidde den tilstrækkelige, 
paa Erfaring begrundede Sagkundskab (for UiiiversitelsvæseneU 
Vedkommende Professorerne Vibe. Boeck, Dietrichson og Schwei- 
gaard).
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ritet anførte i Bemærkningerne til det oprindelige Udkast, Side 
24 og 25“ (se ovenfor). Det viser sig saaledes, at det riktige 
i at henlægge ex. artium til Skolerne Tid efter anden bliver 
mere og mere indlysende. Revisjonskommissjonen er altsaa 
enstemmig af den Formening, og hin ovenomtalte Majoritets 
Grunde synes for den ikke at holde Prbve. Men Departemen
tet var endnu ikke kommen til Erkjendeise af det hensikts- 
mæssige i en saadan Forandring; det erklærede sig derfor ikke 
enikt i Revisjonskommissjonens Forslag, .,da den hidtil be- 
staaende Indretning af examen artium og navnlig denne Prbves 
Afholdelse ved Universitetet ingenlunde ved Erfaring er godt
gjort at være i og for sig uhensiktsmæssig; da endvidere flere 
Stemmer blandt Universitetets Lærere har ytret sig mod tidt- 
meldte Prbves Henlæggelse til Skolerne, samt endelig da denne 
Foranstaltning uundgaaelig vilde medføre flere Ulemper, blandt 
hvilke Dept. fortrinlig maa henlede Opmærksomheden paa den 
i Motiverne til det trykte Udkast i Særdeleshed udhævede, 
nemlig at man vilde komme til at savne den fornodne Garanti 
for, at Modenhedsprbverne ved de forskjellige lærde Skoler 
overalt vilde blive, anstillede med den Upartiskhed og Enhed 
i Bedømmelsen, som Sagens Viktighed fordrer." Af disse 
Grande optoges da igjen den forste Undervisningakommissjons 
Bestemmelse herom i den Storthinget 1845 forelakte kgl. Pro
position.

I Storthinget forberededes derpaa. denne Sag af Kirke- 
kommitteen 2 *),  der med Propositionen bibeholdt ex. artium 
ved Universitetet og foreslog hin tidtmeldte § saaledes redige
ret: 38. 1 Almindelighed skal enhver, der finsker Adgang 

*) Denne bestod af Gaardbruger Baggerud, Berglæge (nn Professor) 
W. Boeck, Borgermester Bonnevie (Formand), Overlærer Horn 
(Sekretær), Gaardbruger Jaabæk, Overlærer F. Lange, Pastor Peter
sen (alle Odehthingsmedleinmer med Undtagelse af Bonnevie).
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til deu ved Universitetet anordnede ex. artium, hvad enten han 
har nydt offentlig eller privat Undervisning, forinden ved en 
fuldstændig lærd Skole underkaste sig en Modenhedsprbve, der 
gaar ud paa at undersøge, hvorvidt det Omfang og den Grad af 
Kundskaber er opnaaet, der for ethvert Undervisningsfag er i 
§ 16 fastsat som Maal for et fuldendt Skolekursus. Dog kan 
Ret til privat at dimittere studerende til ex. artium af Kon
gen tilstaaes Bestyrere af Middelskoler, naar særegne Omstæn
digheder maatte være forhaanden, samt Bestyrere af private 
Skoler, der er beregnede paa, at bibringe sine Elever de til den 
nævnte Eksamen nødvendige Kundskaber. Privat dimitterede 
skal med Hensyn til Omfang og Grad af Kundskaber have 
naaet samme Maal, som er fastsat for Dimissjon til Universi
tetet fra de offentlige Skoler." I Motiverne hertil heder det 
specielt hvad vort Spbrgsmaal angaar: „Foreløbig bemærkes, 
at begge Undervisningskommissjoner havde foreslaat at ophæve 
al privat Dimissjon og at tillægge de fuldstændige lærde Skoler 
udelukkende Ret til at dimittere til Universitetet. Dog forud
sattes derved en egen Kontrol fra. Statens Side, hvilket igjen 
stod i Forbindelse med en anden Plan, nemlig Oprettelse af 
en egen Central-Autoritet for det hele Undervisningsvæsen, 
samt at forlægge examen artium fra Universitetet til de lærde 
Skoler.“ Kommitteen finder imidlertid de i Kirkedepartemen
tets Indstilling anførte Grunde for Bibeholdelsen af ex. artium 
ved Universitetet fyldestgjorende; ihvorvel den indrømmer, at 
meget kunde tale for en Henlæggelse af den til Skolerne. 
„Ex. artium afholdt ved Universitetet er dog i alle Fald en 
simplere og nmligens lige saa god Kontrol med Skolernes 
Lær er e, som Undervisningskommissjonens Foranstaltning med 
omrejsende Censorer." Hvad Dimissjonsretten angaar, da vil 
Kommitteen ikke alene med den kgl. Proposition have denne 
indrømmet de Privatinstituter, der yder betryggende Garantier 
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mod ethvert Misbrug i saa Henseende, men ogsaa forbeholdt 
Bestyrerne af Middelsjkoler. Med dette Forbehold er Kommit- 
teen med begge Undervisningskommissjoner og Kirke.de ptm. al
deles enig i, at al privat Dimissjon bbr ophæves. Da der 
imidlertid under Sagens Behandling i Storthingest endog frø Be
stemmelsen herom fremhentedes en Grønd for Skolelovens Hen
læggelse, og man derfor neppe endnu kan være sikker paa, at 
der ikke gives Folk med Fordring paa Sagkundskab, der frem
deles vil -linde den private Dimissjons Ophævelse, uheldig, saa 
skal her nogle Ytringer af .Kommitteen tinde ^sin Plads, saa- 
meget mere som dette er en Sag, der staar i en organisk For
bindelse -med dét her behandlede Hovedspbrgsmaal og af flere 
Skoler fremhæves.. som en af.de yiktigste.dirunde fo.r -ex. artiums 
Henlæggelse til Skolerne. .,Noar man af de trykte statistiske 
Tabeller angaaende Undervisningsvæsenet erfarer, at i Tids
rummet fra Universitetets Oprettelse -til Åarét4837 er af 1099 
privat dimitterede 409 —. altsaa .37 pi .Ct. —.tinfen bievne 
befundne aldeles umodne eller’ har tant slotteste Karakter, me
dens dette kun har været Tilfældet med 58 af 700 skoledimit
terede eller kun 8-/7 p. Ot., saa. giver dette Anledning til en 
Sammenligning, der ingenlunde bliver gunstig for den private 
Dimissjon efter dens nuværende. -Udstrækning*).  (,lg med 
Hensyn til Skoleundmyisningens Fortrin for den private Ma- 
nuduktion vilde ovenstaaende Opgave vise sig endnu mere i 
Favbr af den forstc, hvis man af de privatdimitterede kunde 
udsondre dem, der enten var udtraadte af de fuldstændige

*) Hvorledes Forholdet -i -saa Maade har været i de sidste 1.fl Aar, vil 
(man. har .overhovedet i vpr Tid .niqgéti Respekt -for statistiske 
Oplysninger) bedst sees af nedenstaaendc tabellariske Oversikt, der 
grunder sig dels paa Annalernes Meddelelser heroin, dels, hvor disse 
ikke ^iyer. nokspm d.etaljgrt;l.,besked, .paa .Oplysninger, som Uni- 
versitetssekretærons wlyiHige dniådekominen Jiar sat mig istand til 
at erhverve.

Kirke.de
af.de
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Skolers hojere Klasser, eller havde gjennemgaat de til Dimis
sjon uberettigede Middelskolers hele Skolekursus. Det turde 
da vise sig, at Flerheden af de Privatister, der har obtineret 
nogen af de bedre Karakterer, udgjorde dem, der i længere Tid 
havde frekventeret en eller anden Skole. Det nuværende Sy
stems Mislighed viser sig ogsaa deri, at, medens en Bestyrer
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af en Middelskole er uberettiget til at dimittere til Universi
tetet en Discipel, som han har undervist i 5 til 6 Aar og 
maaske længer, og hvis Modenhed han saaledes har haft den 
bedste Anledning til at kjende, kan saadan Ret tilstaaes Stu
denter eller Kandidater, der ikke har læst med sine Dimit
tender længer end i det højeste nogle Maaneder, ofte aldeles 
ikke; thi man ser ikke saa sjælden, naar det nærmer sig til den 
Tid, da ex. artium afholdes, at Dimissjon tilbydes gjennem de 
offentlige Blade mod billig Betaling.

1 denne Ovcrsikt er Overlærer Mollers forhenværende Institut, 
og senere Nissens Institut samt de af Troniso Skoles Bestyrer 
dimitterede tilligemed de saare faa ved en lærd Skole tenterede — 
henregnede til de skoledimilteredes Klasse, medens alle andre til 
Privatister. Hvor Møllers Institut væsentlig har bidraget til at for
ringe, Eksamens Udfald for Skolerne, er Tallet paa de derfra dimit
terede, der henhorer under vedkommende Rubrik, tilsat med *. 
Under Rubrikken „Rejekt“ er anfori baade de i den skriftlige Del 
af Eksamen og de i den mundtlige rejicerede. Til Rubrikken 
„Abf(nerunt)“ er alene de henregnede, der selv har trukket sig 
tilbage fra Eksamen, efterat det er gaat dem daarlikt i et eller flere 
af de mundtlige Fag, altsaa ikke tillige de, som paa Grund af 
mere eller mindre tvingende Omstændigheder er udeblevne fra 
enkelte af de mundtlige Fag, men senere er bievne eksaminerede 
og omsider har faat en Hovedkarakter (oftest non, sjældnere haud, 
næsten aldrig laud).

Af denne Tabel viser del sig, at, naar cu Sammenligning' mel
lem Privatisterne i de sidste 19 Aar og for anstilles, har Forholdet 
forbedret sig, Ja for af 1099 privatdimitterede 409 (37 p. Ct.) har 
faat non eller „gaat rejekl“, medens nu af 1084 privatdimitterede 
kun 313 (28.9 p. Cl.) har staat sig saa daarlikt; men vejes de 
privatdimitteredes Prove mod de fra Skolerne dimitteredes, da har 
Forholdet betydelig forværret sig, da de skoledimitterede de sidste 
19 Aar har staat sig saa overinaade meget bedre mod for Medens 
nemlig for al 700 sandanne 58 (8$. p. Ct.) har faat non eller „gaat 
rejekt“, er dette nu kun Tilfældet med 11 (16 p. Ct.) af 687. 
Det endelige Resultat af denne Undersøgelse bliver altsaa, at det er 
gaat misligere og misligere med den private Di missjon 
i Sammenlign! n g m e d S k o 1 e r n e s.
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For den private Dimissor er det i Almindelighed temme
lig ligegyldikt, enten hans Dimittender erholder en siettere el
ler bedre Karakter ved Eksamen. Han betrakter Dimissjo- 
nen kun som en temporær Næringsvej, som han kan drive, ind
til han kommer i en fast Stilling *).  Har han noget med sine 
Dimittenders Undervisning at gjore, da er hans Formaal ikke 
saameget at varetage deres hele aandelige Udvikling og. bibringe 
.dem grundige Kundskaber i Almindelighed, som at dressere 
dem i de enkelte Fag, fornemmelig i de skriftlige Øvelser i 
Latin, hvoraf Eksamens Udfald hovedsagelig afhænger. An
derledes forholder det sig med Lærerne ved en offentlig Skole. 
Det er for dem en Embedsplikt at sbrge for deres Elevers 
grundige Dannelse i Almindelighed og ikke at sende til Uni
versitetet nogen, om hvis Modenhed de nærer Tvivl, medens 
heller ikke den, offentlige Mening er dem ligegyldig, saasom 
denne i Regelen vil være ufordelaktig for de Skoler, hvis Di
mittender staar sig mindre godt ved den forste akademiske 
Provo. De samme Grunde gjælder ogsaa med Hensyn til de 
fuldstændigere Privatinstituter, som .naturligvis er beregnede 
paa en stbrre Varighed, og hvis Bestaaen og Flor er ganske 
afhængig af Publikums fordelaktige Omdomme.

Dersom det er til Statens Gavn, at de, der med Tiden 
skal varetage dens hojere Interesser, erholder fra Ungdommen 
af en grundig Dannelse, saa- ka<u det- neppe længer være nogen 
Tvivl underkastet, at den nuværende udstrakte Dimissjonsret 

*) Derfor slaar man sig ofte sammen lo og to, og, naar da den ene 
har dimitteret saa længe, indtil han har mistet sin Dimissjonsret, 
optræder den anden paa samme Vis, og, naar det da ogsaa er forbi 
med hans Ret, indgaar man Kompagniskab med en Trediemand, og 
saaledes videre. Man har jo endog set Universitetsstipendiater di
mittere en masse, for riktig at nyde i videste Udstrækning de 
sidste Frukter af Dimissjonsretten.
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bor indskrænkes. I denne kan vist ogsaa Aarsagen for en ikke 
ringe Del sbges til visse Fænomener, hvorover man ofte horer 
Klage: at Antallet af Embedskandidater er altfor stort, at 
mange unge Mennesker lokkes ind paa den studerende Bane, 
hvortil de ikke er skikkede, medens de drages bort fra andre 
Sysler og Stillinger, hvor de kunde være bievne til mere Nytte 
baade for sig selv og andre.

Ogsaa for Skolernes Vedkommende vilde en Indskrænk
ning af Dimissjonsretten være særdeles bnskelig; — thi det er 
klart for enhver sagkyndig, at den private Dimissjon har væ
ret en af Hovedaarsagerue til mange Skolers mindre Fre- 
kvents“.

Endelig gjendriver Kommitteen .,de tvende viktigste eller 
maaske. eneste Grunde, der kan anføres mod en yderligere 
Indskrænkning af Dimissjonsretten: 1) at ex. artium er bibe
holdt ved Universitetet som en Kontrol fra. Statens Side; 2) 
økonomiske Hensyn".

Til 1) bemærkes, at Erfaring tor have lært, at denne 
Kontrol ikke altid er saa ganske paalidelig. Man kunde skjærpe 
denne Eksamen, men ikke uden at trække end yderligere paa 
Universitetslærernes Tid, og det tilsiktede Formaal turde saa- 
ledes lettere og hensiktsmæssigere'opnaaes ved en Indskrænk
ning af den private Dimissjon. Var ex. artium en fuldkommen 
tilstrækkelig Kontrol fra Statens Side, maatte man jo konse
kvent ophæve al Dimissjon. Hvorledes det da vilde gaa, har 
den nu afskallede Præliminæreksamen vist, hvortil ingen Di
missjon fandt Sted. „T 1842 blev af 60 Kandidater de 20, i 
1843 af 54 Kand. de 25 og i 1844 af 56 de 21 befundne 
umodne. Man bor dog ogsaa tage noget Hensyn til Universi
tetslærernes Tid, som vist kan anvendes nyttigere, end til. at 
eksaminere enhver, der vil prbve sin Lykke, uden at han pro
ducerer det mindste Bevis for, at han har nydt en ordentlig 
Undervisning".
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Til 2) anfores: „En Indskrænkning i den private Dimis
sjonsret er ikke det samme som en Ophævelse af eller et For
bud mod den - private Undervisning. Denne vil ligegodt kunne 
benyttes; den vil. ved hin Foranstaltning kun faa „et kraftikt 
Stod fremad til det bedre og grundigere". — Den dyktige Pri
vatlærer vil ikke frykte for at lade sine Disciple underkaste 
sig Tentamen ved en offentlig Skole. Tabellerne oplyser, at 
af de Privatister, der har underkastet sig saadant Tentamen, 
er ingen bleven rejiceret og kun én har faat sletteste Karak
ter. Det er derhos et stort Sporgsmaal, om den bkonomiske 
Interesse varetages ved det nu bestaaende System; thi et Aars 
længere Ophold i Hjemmet eller ved Skolen kan vel aldrig 
blive saa bekostelikt for Diciplens Forsørgere, som et Aars 
længere Ophold ved Universitetet; thi at dette bliver Tilfældet 
med den rejicerede, er en Selvfølge, forsaavidt han vil fort
sætte paa den studerende Bane, og at det ogsaa i Regelen vil 
blive det med den overfladisk dannede Student, om han endog 
er saa heldig at bestaa sig ved Eksamen, synes ligesaa natur- 
likt., saafremt grundige Forkundskaber med Rette betraktes 
som en væsentlig Betingelse for med Held at benytte den aka
demiske Undervisning."

Men i Storthinget foreslog Statsrevisor, nu Overlærer 
Daa Sagen henlakt, ifolge Morgenbladets Referat blandt andet 
ogsaa og det væsentlig af følgende, fra det her behandlede 
Sporgsmaal hentede Grunde: ..Det nye Udkast var i hojeste 
Gra.d reaktionært. Ligesom Tillægget til Universitetsfundatsen 
gik ud paa. at udrydde et Mellemled mellem, det aldeles udan- 
■nede Folk og den hojere Embedsklasse [herved siktes til Præ
liminæreksamens Afskaffelse], saaledes var nærværende Lovud
kasts væsentligste Hensikt at udrydde de saakaldtc Privatister 
eller berbve duelige Folk deres Ret til Privatdimissjon; nu skulde 
man for at komme til Artium tvinges til at fremstille sig for 
en lærd Skoles Rektor, som alene havde den Ret at dimittere, 
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og som sandsynligvis vilde vise stbrre Strenghed ved Bedømmel
sen af disse fremmedes Kundskaber end Skolens Disciples. 
Heri bestod egentlig Reaktionen. Naar endvidere en Skole be
gyndte at blive saa slet, at ingen vilde frekventere den, fandt 
han det ingenlunde i sin Orden, at man gav den et Monopol, 
hvorved Privatister' næsten med Makt skulde drives derind. 
Det forholdt sig ingenlunde saa, at Privatundervisningen skaf
fede Universitetet slette Subjekter. Man gjorde sig ved denne 
færdig paa den halve Tid. — Det var klart, at Privatundervis
ningen, der varede meget kortere, ogsaa i det hele var billi
gere end den, man gjennem en lang Række af Aar modtog 
paa de lærde Skoler. Den hele Undervisningsplan, som Kom
mitteen havde opstillet, forekom Taleren uriktig. — Det maatte 
være indlysende for enhver, at det vilde være let som i andre 
frie Lande at faa det indrettet saaledes, at man' lod dem, som 
buskede at lære enkelte Fag tilgavns, gjore dette, og tillod 
andre at lægge sig paa de enkelte andre Fag, hvorfor de folte 
Lyst og Interesse. — Kommitteen havde foretaget en uriktig 
Sammenblanding ,af det humanistiske og realistiske. Enkelte 
Forandringer med Hensyn til den Alder, i hvilken manskulde 
paabegynde Studiet af visse Fag, var uheldige og uberegnede; 
man vilde saaledes nu, at det nødvendige Latin til Artium 
skulde læses paa halv saa lang Tid som forhen*.  *)  — Med 
Hensyn hertil formente nuværende Rektor Horn, „at enhver 
maatte erkjende, at den saakaldte Privatdimission var den 
egentlige Hovedaarsag til Skolernes mindre Frekvents, hvilket 
maatte ansees mindre onskelikt, da Skolerne uuektelig havde 

*) Eor at forstaa dette, bemærkes, al Kommitteen havde fereslaat, at 
Sprogene — under et Skolekursus af 8 Aar — skulde indtræde i 
følgende Orden: Modersmaalet og Tysk i ]ste Skoleaar, Fransk i 
2det, Latin i 4de, Græsk i 5te, Oldnorsk i Øte, Hebraisk i Ide 
Skoleaar,
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det store Fortrin at kunne meddele Disciplene deres Dannelse 
gjennem flere forskjellige Lærere. Han kunde ingenlunde er- 
kjende, at man havde foreslaat Privatdimissjonen ophævet, for 
at. jage Folk ind i de slette Skoler1', — ligesom nuværende 
Rektor Lange fandt, „at Daa for at motivere Henlæggelses
forslaget havde indblandet adskillige dette uvedkommende Mo
tiver og havde miskjendt den Retning, hvori Kommitteens Ar
bejde gik. Saaledes havde han sakt, at Kommitteen gik frem 
i en reaktionær Retning, hvilket ,forundrede Taleren at hore, 
da han tvertimod havde tryktet for en modsat Beskyldning; 
dog siktede Daa’s Bemærkninger i denne Henseende, saavidt 
han kunde skjonne, alene til den foreslagne Indskrænkning af 
Privatdimissjonen. Han maatte forsaavidt bemærke, at Retten 
til at dimittere privat allerede nu stod paa meget svage Fbd- 
der, da Tilladelse hertil uden videre kunde nektes*).  Daa 
havde desuden betegnet denne her omtalte Indskrænkning som 
ensbetydende med en Ophævelse af Privatundervisningen, hvor
til han ingensomhelst Ret havde, da der intet var til Hinder 
for, at man fremdeles tog privat Undervisning og derpaa un
derkastede sig Prove ved en lærd Skole. Erfaringen havde 
ingenlunde vist, at Rektorerne var strengere mod dem, der 
linskede at tenteres, end mod sine egne Disciple; tvertimod 
viste Resultaterne af Artium, at de som oftest havde været 
mildere, og det skjont der paalaa dem Ansvar for uheldikt 
Udfald. Nu maatte man lægge Mærke til, at Ansvaret for en 
utidig Dimission var foreslaat ophævet, hvorfor der altsaa for 
Fremtiden var mindre Fare for en util borlig Strenghed fra 
Rektorernes Side, saa at Forholdet snarere vilde blive fordel- 
aktigere for Privatisterne end for Skolernes Disciple. Enhver

*) Det kommer — vel ogsaa efter Hr. Langes Mening — i saa Hen
seende væsentlig an paa en riklig Fortolkning af Skoleforordnin
gens Benævnelse „Privatlærer".
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vidste, at Privatundervisningen i Almindelighed kostede langt 
mere end den, man kunde erholde paa Skolerne. Endelig 
maatte han bemærke, at, hvis det var Proponentens Hensikt 
at beholde Privatdimissjonen, kunde han derom fremsætte For
slag under Sagens Behandling, og Taleren vilde snarere være 
villig til at. indgaa paa saadant Forslag med tilbørlige Ind
skrænkninger end paa at bibeholde det nærværende System 
med alle dets Mangler i deres fulde Udstrækning. Kommit- 
teen havde sorget for at tilvejebringe al bnskelig Anledning 
til, at de forskjellige Evner kunde udvikle sig frit. Daa ge- 
raadede i Modsigelse med sig selv, naar han paa den ene Side 
fortalte, at man ved Privatundervisning kunde gjore sig færdig 
til Artium i den halve Tid, af , hvad der udkrævedes til et 
fuldstændikt Skolekursus, og paa den anden Side klagede over, 
at Kommitteen havde sat for kort Tid til Latin.“ — Endelig 
maa kun den Ytring af Schweigaard her finde en Plads som 
det eneste, der af de følgende Talere blev anfort, vedkommende 
det foreliggende Sporgsmaal, og for at man ikke skal udsættes 
for nogensomhelst Bebrejdelse for ensidig eller partisk Anfør
sel: — „Der var megen Skuffelse i det Ræsonnement, at Pri
vatisterne i Almindelighed var siettere Subjekter end de, der 
dimittteredes fra Skolerne.Ved Voteringen bifaldtes Daa’s 
Hénlæggelsesforslag mod 10 Stemmer, hvoriblandt 5 af Kom- 
mitieens Medlemmer.

Endnu forend denne Sag var kommen under Behandling 
paa hint Storthing, var der af Professor Aubert vakt Motion, 
om det dog ikke skulde være mulikt at faa examen artium 
henlakt til en for Universitetet mindre ubelejlig Tid, og der 
blev af denne foreslaat, at Slutningen af Universitetets fbrste 
Semester eller Tiden fra Midten af Mai til Midten af Juni 
hertil skulde vælges. Kirkedepartementet fandt, at denne Sag 
ikke ensidig burde afgjores af liensyn til Universitetet, og ind
hentede i 1846 gjennem Eforaterne Betænkning fra de lærde 
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Skolers Bestyrere om, hvorvidt der fra deres Side maatte være 
noget at bemærke i Anledning af den foreslagne Forandring. 
Kun hos to af disse — Fredrikshalds og Kristianias — fandt 
Forslaget Bifald, hos den sidste kun betinget, idet Iværksæt
telsen anbefaledes forsøgsvis; hos samtlige de andre Skolers 
Bestyrere mbdte det Indvendinger, især meget energiske fra 
Trondhjems og Bergens, der ikke alene i Skolernes men til
dels endog i de unge Studenters Interesse paa det alvorligste 
fraraadede en saadan Forandring. Som en Fdige heraf fandt 
den derpaa i 1848 af det filosofiske Fakultet nedsatte Korn- 
mitte (bestaaeude af Professorerne C. A. Holmboe, Aubert og 
Lektor Monrad) sig foranlediget til at modificere det forste 
Forslag derhen, at examen artiums Afholdelse .skulde foregaa 
en Maaned senere, end forst foreslaat, fra Midten af Juni til 
Midten af Juli; umiddelbart efter fbrste Semesters Slutning. 
Men dette Forslag vandt ikke Pluraliteten af det filosofiske Fa
kultet for sig, der paa den anden Side for Universitetets Ved
kommende fandt, at netop denne Kommitteens Modifikation af 
den oprindelig foreslagne Tid til Artiums Afholdelse ikke 
vilde kunne tilvejebringe, hvad Proponenten hovedsagelig havde 
tilsiktet, en fuldkommen Gjennemfbrelse af Lovbudet i Uni
versitetsfundatsens § 24 om Varigheden af Universitetets Fe
rier, idet ex. artium i ethvert Tilfælde, hvad enten den afhold
tes i den nu foreslagne Tid eller som for, vilde komme i Strid 
med Lovbudets Udtryk. Som en Folge heraf saa man sig ikke 
istand til at lose Sporgsmaalet paa en baade for Universite
tet og Skolerne tilfredsstillende Maade, og Sagen henlagdes.

Endelig optog Kirkedepartementet, medens Institutbesty
rer H. Nissen endnu fungerede som dets Konsulent, Spbrgs- 
maalet og lod udgaa hin Rundskrivelse til de lærde Skolers 
Eforater og Lærere af 10de Juli 1852, der forlangte Skoler
nes Betænkning om, hvorvidt ex. artium fremdeles burde bi
beholdes ved Universitetet eller henlægges til Skolerne og i
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sidste Tilfælde, om Proven burde afholdes i 1 eller 2 Afde
linger, med eller uden Kontrol, og endelig om ogsaa Privati
sterne skulde udholde den ved Skolerne eller fremdeles ved 
Universitetet. Heriil var ogsaa fojet et Par andre Sporgs
maal, som, skjont i og for sig noksom viktige, det dog her 
ikke vil blive Anledning til at underkaste en yderligere Drøf
telse, nemlig om det engelske Sprog bor optages som Under- 
visningsgjenstand i de lærde Skoler, og endelig om den latin
ske Stil fremdeles bor vedblive at være Eksamensgjenstand 
ved Modenhedsprbven *).

Ved denne Departementets Rundskrivelse kom Sagen ind 
i et nyt og fra de foregaaende forsaavidt forskjellikt Stadium, 
som det nu viste sig, at ogsaa Departementet, hvilket dette 
endog paa Forhaand bemærkede, var kommen til Erkjendelse 
af det riktige i at henlægge denne Eksamen til Skolerne. Nu 
gjaldt det da blot, at ogsaa disse var af samme Mening, — 
saa vilde dermed Sagen være i alle Stykker klappet og klar, 
og saa kunde man have et grundet Saab om, at ogsaa dette 
Sporgsmaal, saa længe drøftet og i den sidste Tid saa grun- 
digen drøftet ■— omsider kunde komme til en endelig og paa 
en stærk Opinion bygget Afgjbrelse. Men Skolernes Svar lod 
temmelig forskjellikt, og det viste sig atter, hvor vanskelikt 
det dog er endog blandt sagkyndige at opnaa Enstemmighed 
i nogen Ting. 'Imidlertid ved nbjere at sætte sig ind i de for
skjellige Skolers Betænkninger — hvad Eforaterne angaar, 

*) Hvad det sidste Sporgsmaal angaar, da vil jeg dog for Sagens Vik- 
tigheds Skyld ikke tilbageholde den Erklæring, at jeg i alt væsent- 
likt maa være enig med Rektor Hullers Besvarelse af dette Sporgs
maal i Program for Trondhjems Skole 1853, og finder en Ophæ
velse af latinsk Stil ved Modenhedsproven at være en vidtdreven 
Fojelighed mod de saakaldte „Tidens Fordringer®, som for en dy
bere Betraktning ofte turde vise sig ligesaa uforstandige, som de 
er hSjrostede og nærgaaende..

3
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da lader det til, at med Undtagelse af Trondhjems, hvis Be
tænkning i alle Fald er den eneste, der er offentliggjort, og som 
erklærer sig for Eksamens Henlæggelse til Skolerne, intet har 
indladt sig paa Sagen, i saa Fald atter et Bevis paa, hvor 
lidet denne Institution er istand til at opfylde de Fordringer, 
man synes berettiget til at gjbre til Skolernes nærmeste fo
resatte*)  — ved altsaa at trænge noget dybere ind i Sko
lernes Erklæringer tor man maaske finde, at Haabet er ikke 
saa fjernt endda om at se i alle Fald en ret anselig Flerhed af 
Skolelærerstanden erklære sig for examen artiums Henlæggelse 
til Skolerne. Det vil da blive nodvendikt nbjere at granske 
de indkomne Betænkninger fra Skolerne, og det skal da vise 

*) Og det er ganske naturlikt, at Eforaterne paa Grund af de særde
les mange og saa hbjst forskjelligartede Forretninger, der er (Stift) 
Amtmand og Biskop undcrlakte, og den deraf nødvendigvis flyden
de Mangel paa fornoden Sagkundskab ikke med den redeligste Vilje 
og utrætteligste Arbejdsomhed kan endog faa Tid til nogenlunde at 
sætte sig ind i alt, hvad de har at varetage, — det er, siger jeg, 
ganske rimelikt; men under saadanne Omstændigheder synes det 
dog mindre hcldikt, at en saadan Institution bibeholdes og kaldes 
og fordres respekteret som Skolernes nærmeste foresatte uden at 
kunne være det. Og dannede endda en Biskop med en eneste 
bestemt Amtmand Eloratet for hvert Stift, — men en Biskop kan 
jo være Efor endog for 7 Skoler og som saadan have indtil 6 Amt- 
mænd ved Siden af sig efter de forskjellige Skolers Beliggenhed i 
de forskjellige Amter. Dette er f. Eks. Tilfældet i Kristiania Stift. 
Man tænke sig nn, hvilken Forvirring der vilde opstaa, om samt
lige disse Mænd vilde tro sig sagkyndige i en Skolesag som nær
værende eller ove en mere umiddelbar Indflydelse paa Skolerne i 
Almindelighed. Det turde derfor endog blive en Nødvendighed og 
et Klogskabshcnsyn at holde sig saameget udenfor som mulikt, — 
men paa- den Maade kan Departementet neppe i Eforaterne have 
stor Bistand til Sagernes forberedende Behandling. Derfor maa 
ogsaa jeg med Rektor Holinboc (i Program for Bergens Skole 1855) 
ønske, „at Forordn, af 7de Novbr. .1809 § 11 paany bringes i An
vendelse, hvorved Eloratet kommer i den Stilling til 9kolen, som 
det formaar at opfylde, nemlig at føre Overtilsynet med Skolens 
Økonomi og med Skolens ydre Orden, medens det fritages for, hvad 
det alligevel ikke kan varetage, Skolens indre Væsen.“
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sig, at man kan finde en Bundsfælle der, hvor man ved en 
mere overfladisk Betraktning kunde tro at se en Modstander. 
Tager vi saaledes f. Eks. for os Erklæringen fra Bergens Skole, 
da skulde det jo paa Forhaand synes underlikt, om denne 
Skole virkelig, som har været antydet, skulde ubetinget have 
kunnet erklære sig imod den tidtberorte Forandring, naar man 
blot erindrer Rektor Holmboes sidste Ytringer om den Ting i 
Skoleprogrammet for 1855 p. 55: „Om examen artiums Hen
læggelse til Skolerne- har jeg paa given Anledning i sin Tid 
udtalt mig, og jeg er fremdeles af den Mening, at en saadan 
Foranstaltning for nærværende Tid vel kunde tiltrænges; men 
at der opstiller sig overvejende Betænkeligheder derimod, som 
saameget mere maa gaa af med Sejeren, hvis de nærværende 
Mangler ved examen artium bliver afhjulpne. Er dette forst 
opnaaet, da vil ogsaa meget af det, som jeg ved Skolernes 
Indre har paaklaget, kunne blive rettet: mere Ro indtræde, 
Skolens polyhistoriske Retning standses og maaske indskræn
kes, Elevernes Overanstrængelse og Kræfternes Splittelse op
hore, den sande Aandsudvikling stilles som Skolens sande 
Maal, og deus Indflydelse ikke blot som Undervisnings - men 
som Opdragelsesanstalt mere og mere blive erkjendt og vinde 
Styrke. Og fra den saakaldte lærde Skole vilde da en rikti- 
gere Anskuelse af Skolens sande Betydning for Mennesket og 
Borgeren efterhaanden bane sig Indgang i Almenhedens Be
vidsthed, og derved om end skjult og ubemærket dog ligefuldt 
bidrage til at give selv dem, der ikke har modtaget sin Ud
vikling i Statens Skoler, et riktigere Begreb om, hvad der bor 
være den hojeste Gjenstand for Menneskets Stræben, og Sko
len virke til at forædle sine Alumners Hjerter og hæve sig 
derved selv til at fortjene Navn af „„Statens Hjerte.““ Vi ser 
altsaa heraf, at Hr. Holmboe „fremdeles er af den Mening, at 
en saadan Foranstaltning (som ex. artiums Henlæggelse til 
Skolerne) for nærværende Tid vel kunde tiltrænges11 — og i 

3 *
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saa Maade er han jo altsaa netop enig med de Skolemænd, 
som har besvaret dette Spbrgsmaal bekræftende, og lover sig 
sikkerlig netop de samme Goder af en saadan Forandring, som 
disse. Den eneste Forskjel mellem deres og Rektor Holmboes 
Anskuelse af Sagen synes kun at være den, at han tror, at 
de nærværende Mangler ved ex. artium kan afhjælpes, uden 
at den behover at henlægges til Skolerne, og at, naar det er 
blevet Tilfældet, „møget af„ det, som ved Skolernes Indre nu 
er mangelfuldt netop paa Grund af den uheldige Tilbagevirk
ning, som ex. artiums ufuldkomne Indretning ved Universitetet 
for Tiden over paa Skolerne, vil kunne rettes, — medens der
imod hine, efter saa længe forgjæves at have væntet, omsider 
ganske har opgivet Haabet om, at denne Eksamen nogensinde 
ved Universitetet vil nndergaa saa grundige Forbedringer, at 
dens uheldige Indflydelse paa Skolerne vil ophore, og derfor 
nu stemmer for dens Henlæggelse til disse. At haabe paa en 
Afhjælpelse af de nærværende Mangler ved denne Eksamen, 
om den bibeholdes ved Universitetet, synes dog virkelig ogsaa 
temmelig faafængt. Man skal have ondt for at opdage mind
ste Spor fra Universitetets Side til en alvorlig Bestræbelse for 
at afhjælpe de Mangler, som klæber ved den nuværende ex. 
artium, og som maa være vedkommende Universitetslærere 
ligesaa indlysende, som Skolerne. I det hele har ex. artium 
haft en underlig Skjæbne ved Universitetet. Man har i denne 
paa den ene Side set en stor Byrde for vedkommende Univer- 
sitetetslæKere, hvilken man hver Gang var glad ved at være 
bleven færdig med, og paa den anden Side et saa stort Gode, 
som man nødig vilde blive kvit. Navnlig har dette sidste væ
ret Tilfældet med de Universitetslærere, der har haft mindst 
med denne Eksamen at gjbre, og som deraf kun har haft den 
tvivlsomme Ulempe, at de derved ikke har kunnet eller i alle 
Fald ikke har troet at kunne paabegynde sine Forelæsninger 
i rette Tid, men i dets Sted har maattet tage sig overordent
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lige Ferier. En og anden Gang finder vi rigtignok, at man er 
bleven fortvivlet over Tilstrømningen af slet forberedte Priva
tister, som man stundom i det mindste indirekte har maattet 
tilstaa, at man ikke ved ex. artiums nuværende Indretning har 
set sig istand til at holde borte fra Universitetet til stor Skade 
for Videnskabeligheden *);  men dette har ikke ledet til andet 
end til en stbrre Varsomhed med Tilstaaelsen af Dimissjons- 
ret, en Forholdsregel, som i den-Grad har vist sig frukteslbs, 
at den private Dimissjon ligefuldt florerer, ja drives fremdeles 
paa Rov og forsyner aarligaars Universitetet med mange umodne 
Subjekter, som det er en Skam skal tælles blandt akademiske

*) I saa Henseende kan jeg henvise til det Universitetsprogram, der i 
1842 udgaves i Anledning af nuværende Prof. Fayes Doktordispu
tats, og hvori kortelig Grundene undersøges til, at saa faa attraar 
den Ære at erholde Doktortitelen. Deri heder det blandt andet: 
„Quum ipsa res publica jam ab initio curam gerat, ut ii, qui ali— 
quando munera sua obire cogitent, accurata disciplina et prævia in 
literarum elenientis institutione bene instructi demum ad altiora di- 
versi generis literarum stildia in Acadcmia exercenda transgredian- 
tnr, cujus rei causa ludi literarii ningna impensa publice instituti 
sunt et aluntnr, qnomodo tandem sibi constat, quod cadem respu- 
blica privatæ institutionis — quæ sane liberis hominum arbitriis 
relinquenda ernt et potesi, ut raris exemplis interdum apud nos 
quoque manifestum lit, publicæ i nsti tu ti o n i vel præstarc — privatæ 
institutionis ergo prorsus nullam fere curam agit et patitur pleros- 
que ex ea, si non prorsus immaturos, at saltem minime maturos 
Academiræ disciplinæ tradi? De neglecta sæpius morum lutela in 
privata disciplina nunc non loquor, ipiaiiquam mores sane satis arcto 
vinculo cum sludiis cohærent. Cum ergo per multos jam annos 
eorum, qui ad Academiam accesscrunt, tres partes ex privata disci
plina prodierint, una tantum pars ex publica ludorum litcrariorum 
institutione accesserit, quorum ipsorum baud dubic non omnes exces- 
sernnt mediocritatis modnm, quota pars ergo est eorum, <piæ verum 
studierum el cognitionis amorem ad Academiam attulisse cogitanda 
sit? qui tamen nccesse est mature pectorihus inseratur, si maturos 
fructus laturus est. Ex hoc fonte hånd dubie plura, quam vuigo 
creditur, literarum studiis impedimenla et damna, in Joiiginquum 
tempus duratura, fluxere.“
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Borgere. Hvorfor har ikke Universitetet, naar det endelig 
vilde beholde ex. artium, forlængst bestræpt sig for ved et nyt 
Reglement for denne Eksamen at gjbre Proven paalideligere og 
derved hindre uberettigede i at .trænge ind paa dets Enemær
ker, som hovedsagelig havde ladet sig'dressere i latinsk Stil og 
Oversættelse for at „staa sig i det skriftlige”, haabende da 
(tildels endog ved Hjælp af en forskruet Sygeattest) vel at 
skulle kunne hengle igjennem i det mundtlige? Derved vilde 
Universitetet paa samme Tid, som det havde sdrget for sit 
eget Tarv, ogsaa have fremmet Skolens og stemplet dennes 
Fordringer med Hensyn til Aandsmodenhed og grundige Kund
skaber hos Disciplene som fuldt berettigede, og i det hele vist 
sig som en overordnet, der satinerede sin underordnede. Iste- 
den herfor har Universitetet ved den lidet betryggende Maade, 
hvorpaa ex. artium har været indrettet, om mulikt svækket 
Skolens Kredit og formelig fristet bande Disciplene og disses 
Forældre til at tro Skolens Fordringer altfor overdrevne, naar 
de saa, at Universitetet tog tiltakke med Disciple, som ad 
Gjenveje sbkte det 1, 2, 3 ja 4 Aar, for Skolen vilde have 
erklæret dem modne for akademisk Undervisning, og ikke det 
alene, men saa, at de ikke stod sig saa daarlig endda, men 
flod nok saa let endog paa de tarvelige Kundskaber, de fra 
Skolen medbrakte, ja stundom vel endog stod sig bedre end 
de, som denne selv samtidig dimitterede. Til ex. artium kan 
alle kontrollere disse Folk, men hvor smaat det gaar med 
mange af dem ved Universitetet efter den Tid, det er ikke 
Gjenstand for andres Kontrol, og det interesserer mange sig 
ikke engang for at kontrollere. Imidlertid har Universitetets 
Overskjbn baaret sin Frukt! Se dette er Fakta, som ikke ved 
en saadan Anledning bor lades uberørte. Overhovedet har vi 
Lærere ved Kristiania Skole, rundt omgivne af Studenterfa
brikker, der i en Fart „gjbr Folk færdige”, fremfor nogen an
den Skoles Lærere særlig Opfordring til med Opmærksomhed 
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at fblge disse Forhold. De herbrer os mangen Gang hbjst 
ubehagelikt, og, om vi endog kunde bnske at lukke Ojnene til 
derfor og i Stilhed bve vor beskikkede Gjerning, bliver vi alt
for ofte tvungne til her at se, og bor da heller ikke undlade 
at udtale det beklagelige herved, for at det dog engang kan 
rettes, hvor meget man end kunde have busket, at Universite
tet selv havde grebet Iniativet til en grundig Afhjælpelse af 
disse Mangler, der dog allervæsentligst vedkommer det*).

Det tor derfor være Tilfældet, at de af Landets Skole- 
mænd, som nu busker en grundig Forandring i de her berbrte 
Forhold og ikke for Skolernes Vedkommende kan bjne nogen 
saadan uden i ex. artiums Henlæggelse fra Universitetet til 
disse, ogsaa af Bergens Skole heri kan vænte Medhold, saasnart 
det maatte blive ligesaa klart for den, at de nærværende Mang

*) Man vil imidlertid fejle, om man i disse Anker vil se udtalt nogen 
Beskyldning mod Universitetet for Mangel paa god Vilje. Nei Grun
den til disse Misligheder stikker i den Omstændighed, at Universi
tetet er en Samling af Mænd under liden eller ingen Kontrol, hvoraf 
hver gaar sin Vej, opofrende sig hver for sin Videnskab og inter
esserende sig kun for den, og at det savner et Samho 1dspunk l 
i en fast organiseret Bestyrelse, som kan se Mang
lerne og ex officio søge dem afhjulpne. Et idelig veks
lende Kollegium er i saa Henseende, som saa ofte har været paa
vist, til liden eller ingen Hjælp. Allerede at Kolleger skal kon
trollere Kolleger, er en Uting; Kontrollen maa komme fra en In
stitution, der i alle Fald til en vis Grad slaar udenfor og over dem, 
der skal kontrolleres. Og det rent administrative og praktiske — 
hvor lidet interesserer det dog Videnskabsmænd, som kun lever lor 
sin Videnskab, og „hvor faa Professorer, endog de maaske mener 
som lærde Mænd at forslaa alle Ting bedre end alle andre og saa- 
ledes ogsaa at besidde megen Forretningsdyktighcd, har dog virke
lig i Grunden Greb derpaa"? Men forholder dette sig saa, da lig
ger det Sporgsmaal nær: har endnu ikke Universitetet følelig nok 
mærket Ulemperne hermed?' og i saa Fald hvorfor har del da f. 
Eks. ikke tænkt paa den gamle „Direktion for Universitetet og de 
lærde Skoler", end sige rakt Skolerne Haanden til at faa en saa
dan Indretning istand paaijy, eller overhovedet gjort noget Skridt 
til en Forandring heri?
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ler ved ex. artium ikke ordentlig paa. anden Maade vil kunne 
afhjælpes. Den Betænkning, Bergens Skole har afgivet, synes 
ogsaa meget samvittighedsfuldt at have vejet mod hinanden, 
hvad der kunde siges pro og contra, og, skjont den finder de 
i Departementets Rundskrivelse. anforte Grunde for en saadan 
Foranstaltning ikke tilstrækkelige, dog tilsidst i Grunden ikke 
at have saa meget at erindre derimod. Der paapeges saale- 
des, at ved den nærværende Indretning optages Universitets
lærernes Tid for meget til Skade for Videnskabeligheden *j,  
medens det paa den anden Side indrommes, at det ikke er 
antagelikt, at Skolen skulde lide noget ved Forandringen, me
get mere turde „det indvirke gavnlikt paa Forholdet mellem 
Elever og Lærere, naar hine i disse saa sine endelige Dom
mere11. Idet man derhos holder for, at Privatisternes Moden- 
hedsprbve med det samme ogsaa burde henlægges til Skolerne, 
finder man i hin Forandring „det bedste Korrektiv mod det 
nuværende Uvæsen med den private Dimissjon“; og i saa Hen
seende antager man, at der „ingen Ubillighed kan være i, at 
en saadan Gaaen op paa Puf [som den, der ofte nu finder 
Sted] gjbres umulig, men det er .formentlig Hovedmangelen 
ved examen artium i dens nærværende Form, at saadant kan 
ske.11 — „For hver enkelt Skole vilde Antallet | af Privatister ] 
blive meget mindre; dens egne Elever er Lærerne igjennem 
flere Aar bekjendte, og med de faa, som indstillede sig til Ten
tamen, vilde man da have Anledning til et give sig tilstræk
kelig Tid, saa at der vel ingen Tvivl er om, at en mere be
tryggende Dom paa den Maade kunde opnaaes om angjælden- 
des sande Modenhed. At der ved en, saadan Indretning skulde 
være noget at betrykte af Partiskhed eller andre uædle Moti
ver, antager vi ikke allerede af den Grund, at vi ikke kan 

*) Og hvor meget niere vilde dette ikke blive Tillælset, om ex. arti
um skulde indrettes mere betryggende?
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indse, hvad der skulde i saa, Maade friste til at afvige fra 
Ret og Billighed. Den eneste Fare, vi herved ojner, er, at 
mulikt ved en Skole storre Fordringer i det hele taget kunde 
opstilles end ved en anden, men dels er denne Mulighed alle
rede nu tilstede ved Elevernes Dimissjon, dels forekommer den 
os blot som en Mulighed der, hvor flere Mænd, som alle har 
opofret sig for Ungdommens Undervisning og daglig har Lej
lighed til at samle Erfaringer om, hvad der billigvis kan for
dres af Mennesker i en vis Alder, træder sammen til i Fore
ning at give en Dom, dels kunde man tænke sig forskjellige 
Korrektiver derimod. Som et saadant Korrektiv er i Rund
skrivelsen allerede paapeget, at en eller flere Mænd beskikke
des til at overvære Modenhedsprbven ved samtlige Skoler.“

Dette maa være nok til at vise, at Betænkningen fra Ber- 
gens Skole ingenlunde er afgjort imod den foreslagne Foran
dring, men alene finder den, som sakt, mindre paatrængeude 
nødvendig og i det allerhøjeste kun har en og anden Betæn
kelighed derved, som en fortsat Droftelse af Sagen visselig vil 
kunne fjerne.

Vi vil nu vende os til den Betænkning, der af alle stær
kest fraraader examen artiums Henlæggelse til Skolerne, og 
efter Evne prbve de Grunde, hvortil man væsentlig stotter 
dette; vi mener den, som tvende af Trondhjems Skoles for
dums Lærere — de er nemlig senere befordrede til gejstlige 
Embeder — DHr. Berg og Schjelderup, har afgivet. I denne 
Betænkning, der „senere er tiltraadt af Hr. Adjunkt Dons,“ 
maa ogsaa vi med vedkommende Eforat se en vis polemisk 
Tendents, der, som det forekommer os, har bvet en mindre end 
heldig Indflydelse baade paa Form og Indhold. Ja man kan 
uden at træde Sandheden for nær vove den Paastand, at denne 
Betænkning - for den væsentligste Del gjbr sig til Opgave at 
gjendrive Rektor Mullers Argumentation for Hensiktsmæssig- 
heden af ex. artiums Henlæggelse til Skolerne, og forsmaar 
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stundom endog ikke at underlægge denne tildels meningsløse 
Paastande, som enhver af DHrr. — endog med den gamle 
Sætning: „interdum dormitat bonus Homerus“ for Oje — dog 
i sit nbje Kjendskab til Rektorens Person maatte have de fuld
gyldigste Garantier- for hverken var eller kunde være af denne 
fremsatte. Derpaa gjendrives da disse med ligesaa stor Let
hed som Udfbrlighed og Grundighed. Saaledes heder det en- 
steds i Rektor Mullers Erklæring, hvad vi her citerer ordret 
i sin fuldstændige Sammenhæng, ikke alene fordi det indeholder 
et som det forekommer os grundikt Ræsonnement om den nær
værende examen artiums uheldige Indretning, men fordi dette 
er den eneste Maade, hvorpaa hines Svar i den Anledning 
rettelig kan bedommes, og hvoraf det kan blive indlysende, 
om det her for den velvillige Læser var nogen Anledning til 
Mistydning: „Hvad enten jeg betrakter den nu til Universite
tet henlakte Eksamen som en Prove, der skal sikre denne 
Indretning kun duelige Subjekter ogsaa fra Skolerne, eller som 
en Kontrol, der skal holde Skolerne i Aande, forekommer den 
mig baade i sig selv og ved de af dens Indretning betingede 
Følger at være af den Natur, at den opfordrer til at buske 
en Forandring tilvejebrakt. Naar jeg siger, at den i sig selv- 
opfordrer- dertil, da tænker jeg derved paa det besynderlige og 
uberettigede i, at det af en offentlig ansat Embedsmand afgivne 
Vidnesbyrd, der grunder sig paa det aabenbar stbrre Bekjendt- 
skab til en Kandidats Modenhed, der maa kunne erhverves 
gjennem en daglig Omgang og Opsikt i et længere Tidsrum af 
ofte 7 a 8 Aar, skal kunne omstbdes eller korrigeres ved en 
i en Dag, i en Time, ja ofte i nogle Minutter af andre erhver
vet Formening om denne Modenhed. Ihvorvel nu vistnok Ek
samensdeputationens Dom i Regelen kan siges at falde sam
men med Skolens, er dette dog, noget som ogsaa Erfaring nylig*)  

*) Man vil erindre, al Erklæringen er afgiven nogle Maancder efter 
ex. artium i 1852.
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har stadfæstet, ingenlunde altid Tilfældet. Universitetets 
Dom falder meget ofte dels gunstigere dels ugunstigere ud 
end Skolens, og det forekommer mig i slige Tilfælder ikke 
vanskelikt at sige, hvem der har fejlet. At Usikkerheden ved 
den Kontrol, man saaledes er underkastet, kan have de værste 
Fol,ger for den dimitterende Rektor personlig samt for hans 
Dimittend, er allerede slemt nok; værre er det, at Provens 
Udfald afgjbr Skolens Renommé og derved mangen Gang tvin
ger den til, idet den lider under Frykten for et mulikt Uheld, 
at lade dem, der har gjennemgaat dens Kursus, sbge sin An
befaling til Universitetet andenstedsfra. Jo oftere nu dette 
maa finde Sted endog med forresten ret flinke Disciple, desto 
mere næres derved endel skjæve Anskuelser om Skolens over
drevne Fordringer, der bidrager baade til at skade den selv 1 
dens Virken og til at hemme Disciplenes Flid.“ Hertil be
mærker nu ovennævnte tre Lærere: „Hr. Rektoren taler i sin 
Erklæring om „„det besynderlige og uberettigede i, at det aa- 
benbar stbrre Kjendskab til en Kandidats Modenhed, der maa 
kunne erhverves ved en daglig Omgang og Opsikt gjennem et 
længere Tidsrum af ofte 7 å 8 Aar, ifølge hvilket Bekjendt- 
skab den offentlig ansatte Embedsmand afgiver sin Erklæring, 
skal kunne omstbdes eller korrigeres ved en i en Dag, i en 
Time, ja ofte i nogle Minutter af andre erhvervet Formening 
om denne Modenhedmen vi maa tilstaa, at det ikke er os 
saa ganske klart, hvad Hr. Rektoren hermed mener. Er nem
lig Meningen den’| og'derom tvivler man!] at det maa ansees 
besynderlikt og uberettiget, at man ved ex. artium paa den 
Maade omstoder eller korrigerer den af Skolens Lærere og 
in specie af dens Rektor afgivne Erklæring om en Kandidats 
Modenhed i Almindelighed, at man formel igen rejice
rer en, som en lærd Skole har erklæret moden, saa kan vi 
ikke andet end fuldkommen være af samme Mening; men imod 
saadanne hbjst beklagelige Muligheder, som riktignok den sidst 
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afholdte ex. artium beviser ikke blot kan tænkes, bor man 
kunne sikre sig, ja man har vel endog under de bestaaende 
Forhold Midler, der maa ansees fuldkommen betryggende i den 
Henseende, hvis man vilde benytte dem, idet nemlig hver Di
mittends norske og latinske Stilebøger indsendes til Universi
tetet, hvilken Bestemmelses eneste fornuftige Hensikt vel maa 
være, at de skal eftersees, naar der kunde være Tvivl om, hvil
ken Karakter en Kandidat skal tilkjendes, og da naturligvis 
fornemmelig, naar der kan være Tale om Rejiceren. Er der
imod Hr. Rektorens Mening den, at det maa ansees besynder- 
likt og uberettiget, at en eksaminerende Universitetslærer for 
et enkelt eller enkelte Fag tilkjender Eksaminanden en anden 
Karakter, end han har faat ved den sidste bestaaede Skole
eksamen [?! ], kan vi paa ingen Maade erklære os enige heri. 
Erfaring har nemlig vist os, at vi ofte ved en Eksamen i et 
enkelt Fag har været nb.dte til at tilkjende Eksaminanden en 
ganske anden Karakter, end vi efter det Bekjendtskab, vi paa 
Forhaand havde til ham, havde væntet, og vi kan saaledes ikke 
sige, at de Karakterer, vi ved Eksaminer har givet de Eks
aminerede, i det enkelte kan betraktes som nogen paa et lang- 
varikt Bekjendtskab grundet Erklæring; skulde man ved Fast
sættelsen af de specielle Karakterer udelukkende eller endog 
kun fortrinsvis tage Hensyn til, hvad man paa Forhaand an
tager om Eksaminandens Kundskaber, vilde Eksamen tabe sin 
Betydning, hvilket vi af flere Grunde, som det vilde blive for 
vidtlbftikt her at sætte ud fra hinanden, vilde finde meget beklage- 
likt. Da specielle Fakta kan være meget oplysende" osv. Ja paa 
den Maade vilde Eksamen beklageligvis ikke alene „tabe sin Be
tydning", men—kort sakt—efter sitBegreb fuldstændig ophæves, 
og kun Navnet blive tilbage af det hele Væsen! Mon ikke det?

Det vilde blive for vidtlbftikt her postvis at gjennem- 
gaa dette Indlæg og derhos angive de Paastande og Be
mærkninger af Rektor Muller, hvortil det henholder sig. En
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kelte Indvendinger mod den foreslagne Forandring har det 
desuden fælles med et Par af de andre Skolers Betænk
ninger, der ogsaa, om end langtfra i den afgjbrende Tone, 
som her er Tilfældet, gaar i Retning af at fraraade den paa
tænkte Foranstaltning, og disse vil nedenfor blive behandlede 
paa et og samme Sted med dem. Men — det har vi riktig- 
nok paa Forhaand en stærk Fblelse af — med disse Herrer, 
der i det her angjældende Sporgsmaal danner yderste venstre, 
har vi kun lidet Haab om at komme til Enighed, naar vi ser 
dem saa lidet fyldestgjorte ved Rektor Mullers Erklæring i 
Sagen, hvilken vi fra vort Standpunkt ganske maa bifalde. Man 
faar virkelig det Indtryk af deres Erklæring, at de i Grunden 
ikke finder det allerringeste at tale for den foreslagne Foran
dring, men at tvertimod denne i enhver Henseende er absolut 
forkastelig. Ihvorvel man saaledes endog fra denne Kant horer 
den Tilstaaelse, at „enkelte Fænomener ogsaa har været dem 
paafaldende, ja uforklarlige, som f. Eks. naar en Kandidat, som 
er erkjendt moden til Dimissjon af en af vore lærde Skoler, 
formeligen rejiceres i norsk Udarbejdelse11, faar man til Trost 
straks efter: „men saadanne Tilfælder er dog hbjst sjældne.11 
Det gaar saa vidt, at det sættes som et Faktum, „at en 16aa- 
rig Gut, som kun har de elementære Kundskaber, som kan 
erhverves i enhver Almueskole |!!], i 2 Aar kan gjore sig fær
dig til examen artium, saaledes at han der erholder Karakte
ren Laudabilis til Hovedkarakter, og dette maa indrommes, thi 
vi kan paaberaabe os Erfaringen11 (om, hvis slikt virkelig 
har hændt, til Ære eller Skam for alle vedkommende og for 
Provens Paa!idelighed, angives ikke; men, da der ikke engang 
foreslaaes nogen Forandring i denne Henseende, maa man tro, 
at dette ansees for godt og vel i alle Maader). Fra dette Fak
tum, som vi altsaa efter denne, bestemte Erklæring maa lade 
gjælde som et Faktum — overhovedet kan man under de nær
værende Forhold vanskelig vove den Paastand, at slikt ikke 
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ligger indenfor Mulighedens Grænser; hvor æventyrlikt det end 
har forekommet os — hentes nu Bevis for, at „der i Skolen, 
hvor man har 8 Aar til at gjennemgaa de samme Discipliner, 
maa kunne doceres med al dnskelig Frihed", og at „det saale
des neppe hænger riktikt sammen med den Klage", at Læ
rerne ved den nuværende ex. artium hindres i sin Virksom
hed, „fordi de med det for ex. artium fastsatte Maal for Oje 
næsten udelukkende maa holde sig til en tor Gjennemgaaen af 
det absolut nødvendige for at kunne naa Maalet."

Der er derhos blevet ytret Frykt for „adskillige Mislig
heder, som vilde være en Folge af en saadan Forandring som 
den af Hr. Rektoren tilraadede" (eller vel rettere sakt, som 
den af Kirkedepartementet antydede og nu som ønskelig og 
gavnlig ansete) men samtlige er af den Beskaffenhed, at der 
kun kan tillægges dem liden Vækt, blandt andet af den Grund, 
at man —• atter som Folge af, at ikke Deptm.s Rundskrivelse, 
og hvad deri er udtalt, er blevet fastholdt som det naturlige 
'Udgangspunkt for Sagens Droftelse, men ene og alene „Hr. 
Rektorens" forelbbige Udkast til en Besvarelse deraf — gan
ske har overset enhver Tale om, at examen artium aldeles ikke 
af Departementet foreslaaes henlakt til Skolerne uden Kon
trol fra overordnede Autoriteter. Naar det fornodne Hensyn 
hertil tages, bortfalder med det samme samtlige befryktede 
Misligheder, „at netop Lærernes nærmere Bekjendtskab med 
Disciplene samt det Forhold, de kan staa i til deres Forældre 
eller Familje overhovedet, kan bevirke en mindre retfærdig 
Bedommelse", „at mange Disciple, hvem Naturen ikke har 
givet Kald til at studere, vil blive siddende i Skolen i det 
Haab, at de, naar de har siddet sig frem gjennem alle Klas
ser, ogsaa vil blive stemplede som adgangsberettigede til den 
hojere Undervisning, som Universitetet tilbyder", „at Doven
skaben [som allerede under de nu stedfindende Forhold skal 
være stor] under de paatænkte forandrede Forhold vil blive 
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endnu langt storre", at den nødvendige Spore for „enkelte 
mindre nidkjære Lærere" derved bortfalder. Naar der endelig 
tales om Gavnligheden „af det Stempel, der ved den mere 
celebre Prbve, som finder Sted ved Universitetet, paatrykkes 
Studenten", navnlig for den ubemidlede, der „ved en hæderlig 
bestaat examen artium sættes istand til at kunne bidrage meget 
til sin Underholdning i de Aar, han studerer ved Universite
tet", „at Bevidstheden om at have bestaat en Eksamen ved 
Universitetet paa en ganske særegen Maade styrker den unge 
Aand og giver den Mod og Lyst til at hæve sine Vinger", — 
saa synes det underlikt at antage, at ikke ex. artium ogsaa 
ved Skolerne skulde kunne holdes paa en særdeles højtidelig 
Maade *),  og, som allerede ovenfor ytret, at vedkommendes 
Renommé for Dyktighed skulde lide noget Skaar derved, især 
da den unge Student snart igjen ved Andeneksamen **)  har 

*) Det turde hænde, at Skolernes Værd netop kom til at stige i Publi
kums Øjne, naar der blev ex. artium overalt, hvor der var en lærd 
Skole, og at batide Autoriteter (ind. Eforat), Forældre osv. da omsider 
fandt sig foranledigede til „at beære Skolen med sin Nærværelse" (!) 
for om ikke paa anden Maade saa dog idetmindste paa denne ret 
efter bedste Evne at gjore alt hojtidelikt.

**) Denne skal forbvrikt i sin nuværende Skikkelse være højst uhel
dig, ligesom der i enkelte Fag skal gjiires store Fordringer, 
hvorfor ogsaa Manudiiktionsvæsenel af Amanuenser og andre heri 
er blevet Regel og endog af flinke Studenter ansees for en 
uomgjængelig Fornodenhed. (I Kemi skal det saaledes være van- 
skelikt at finde Undtagelser fra denne Regel). Men er 
dette Tilfældet, burde dog vedkommende forlængst have sat sig i 
Bevægelse i den Anledning. Atter er vel her Ulykken, at der ingen 
Autoritet er ved Universitetet, der ex officio har undersokt dette og 
meget andet, og véd noget herom, og den fbrste Underretning maa 
man altsaa faa lejlighedsvis af udenfoTstaaen.dc. Glædelikt har det 
derfor været at hore, at om ikke Kollegiet saa dog denne Gang det 
theolog. Fakultet har vakt Motion om en Forandring i den nuvæ
rende Andeneksamén, foruroliget over de ufuldstændige Kundskaber 
i de klassiske Sprog, som Masse,n af de theologiske studerende af 
Privatisterne nu efter Andeneksamens forandrede Indretning lægger 
for Dagen, og hvorved de, som manglende det fornbdne Fundament,
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god Lejlighed til at befæste dette. Heller ikke vil, det vi kan 
tro, Vingerne ved en saadan Forandring i nogen Maade hin-

saa væsentlig hindres i sit Studium. Nu kommer det da an paa, 
om denne Sag er paaskyndet saa meget (at det heller ikke gaar 
synderlig raskt med saadanne Sagers Behandling ved Universitetet, 
vil allerede af foregaaende Eksempler have været iøjnefaldende), 
at Storthinget dette Aar kan faa med den at gjore. Hvis da en 
Forandring med Andeneksainen kommer til at foregaa, kunde det 
fortjene en Undersøgelse, om ikke flere Alternativer kunde opstilles 
ved Siden af de faste (hvori alle maa underkaste sig Prove, og 
hvortil jeg navnlig vil henregne Filosofi og Mathematik), saaledes 
at ogsaa en dybere Indtrængen i flere nyere Sprog og Historie 
kunde komme i Betraktning ved Siden af de klassiske Sprog eller 
de rent naturvidenskabelige Fag. Det kommer da herved væsent
lig an paa, at passe det saa, at de forskjellige Alternativer blev 
omtrent lige vanskelige. Siden jeg taler om Universitetsforhold, vil 
jeg ved denne Lejlighed heller ikke lade et Par andre Punkter 
nomtalte, hvorom jeg tor tiltro mig en Smule Sagkundskab. Real
lærereksamen turde være altfor vanskelig, og Tiden mellem dens for
skjellige Afdelinger er vistnok sal altfor knap, hvis den skal bibe
holdes med saa overordentlige Fordringer. Ligeledes er det visse
lig beklagelikt, at det undertiden hænder, at man til det skriftlige 
véd filologisk Embedseksamen ikke faar en eneste Interpretations- 
opgave, og at disse synes der at spille en underordnet Bolle. 
Folgen deraf bliver, at de studerende endog for Eksamens Skyld 
nodes til at kaste sig paa Disciplinerne, og at flere af Auktorerne 
enten slet ikke læses eller i alle Fald lobes igjennem istedenfor al 
studeres. Det er blevet næsten Mode nu at gjore overdrevne For
dringer, som ikke kan ordentlig tilfredsstilles, og som, om de del 
kunde, vilde gjore vedkommende mod én Gang til Professorer i 
vedkommende Fag. Enhver Universitetslærer har saa inderlig ondt 
for at skjonne, at ikke netop hans Fag er for de studerende lige- 
saa interessant og nodveudikl som for ham selv, og’ synes at Iro, 
al alt er gjort, naar man faar indbrakt i et Reglement uhyre For
dringer. Man lage blot l'or sig, hvad der i de her angjældende 
Eksaminers Reglementer er bestemt at skulle fordres, og man vil 
snart kunne se, al hver stiller for sit Fag Fordringer til den arme 
Kandidat i den videsle Udstrækning. Med Ancrkjendelsc maa dog 
her som en Undtagelse Fordringerne i Oldnorsk nævnes, og den 
Maade, dette Fag studeres paa ved Universitetet, tor afgive et glæ- 
delikt Bevis for, at det ikke er alene ved opskruede Reglements
bestemmelser, at et grundikt Studium af et Fag fremmes.
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dres fra at udfolde sig med Lyst og Glæde efter en vel over- 
staat ex. artium ved Skolen; tvertom! jo mere Eksamen ved 
Skolen faar Formodning for sig om at være en dybere gaaende 
og vanskeligere Prove, end den nuværende ex. artium (og at 
den allerede nu er det, er der knapt mere end én Mening om, 
og viser sig allerede ved den Omstændighed, at ofte faar Kan
didaten Hovedkarakteren „godt" ved Afgangseksamen ved Sko
len, men et upaaklagelikt laud, til Artium), og jo ærefuldere 
den desuaktet bestaaes, des hojere og med desto stbrre „Lyst 
og Mod“ vil Fuglens Flukt. blive, især naar han derhos kan 
lettes i Vejret ved den glade Tanke, at nu er han med den 
Ting færdig og i alle Fald fri for atter efter et Par Ugers 
Forlob saa hel ubarmhjertigen at tages ved Vingebenet 
ved en Universitetseksamen med dens „truende mystiske i 
Baggrunden.“ Ved en saadan dobbelt Prove umiddelbart paa 
hinanden taber just Eksamen ved Skolen meget i Betydning, 
thi den ansees naturligvis for ikke at veje noget imod Universi
tetsproven, der saa alligevel gjor Udslaget, saa at det er fol
en god Del netop dennes Skyld, at Afgangseksamen ved Sko
lerne nu ikke holdes i den tilbørlige Akt og Ære. Endelig 
paapeges „den Ulempe, som den paatænkte Forandring vil med- 
fore med Hensyn til Optagelse af Disciple, som kommer ind i 
Skolen fra en anden Skole“, idet der klages over „den store 
Ulighed i Skolernes Organisation og Plan", som endnu findes 
trods den senere Tids Stræben efter Ensartethed i Undervis
ningens Gang i de forskjellige Skoler, og der antages saaledes, 
at „netop den storre Frihed, man vil give de enkelte Skoler og 
de enkelte Lærere i Valg af Methode og Lærestof, vil komme 
til at genere Skolerne og Lærerne selv betydelikt." Men uaktet 
hin Klage over Mangel paa Enhed i Skoleplanen er vel be
grundet (ved Troudhjems Skole er saaledes for blot at nævne

4
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et eneste Eksempel *)  det normale Kursus 8 Aar, ved denne 7), 
og dette ogsaa tor vidne om Savnet af en Overbestyrelse, der 
kunde skjænke „Universitetet og de lærde Skoler“ en udelt (og 
ikke paa Grund af saa overmaade mange andre Forretninger — 
forbigaaende) Opmærksomhed, saa tor man dog netop i den 
senere Tids indrømmede Stræben efter at afhjælpe denne Man
gel se et godt Tegn for Fremtiden, og mindst af alt kan denne 
Indvending her have nogen Vækt, da et saadant Tilfælde saa 
yderlig sjælden (f. Eks. ved en Embedsmands Forflyttelse fra 
en By til en anden) indtræffer og for den indsiktsfulde Skole
bestyrer ej medforer synderlig praktiske Vanskeligheder **).

Vi har saaledes i Forhold til dette lille Skrifts rimelige 
Omfang specielt dvælet ved denne Erklæring, da den baade 
er særdeles bestemt i sine Paastande, og, som sakt, af alle 
gaar videst i Retning af at fraraade den paatænkte Forandring. 
Vi sættes derved istand til i det fblgende at fatte os i storre 
Korthed og kan indskrænke os til kun at paapege, hvad der 
yderligere i de indkomne Betænkninger maatte være anfbrt mod 
examen artiums Henlæggelse til Skolerne. Gjentagende maa 
vi imidlertid fæste Opmærksomheden ved, at. samtlige Kristia
nia Skoles Lærere (altsaa ogsaa nærværende Forfatter) kun 
har stemt herfor under Forudsætning af, at en betryggende 
Kontrol med Skolernes Virken i dette Stykke var mulig og 
virkelig foretoges. Ingen af os har saaledes gaat saavidt som 
f. Eks. Betænkningen fra Molde Skole, der endog ikke lægger 
nogen Vækt paa en saadan Kontrol og næsten anser denover- 

*) Se forovrikt Rektor llolmboés Program for 1855, hvor en Oversikt 
over rlen ugentlige Timefordeling i de forskjellige Skoler er leveret.

**) Er saaledes vedkommende Gut flink, kan han i det enkelte Fag 
slottes ved privat Vejledning udenfor Skolen, indtil han kommer 
efter; i modsat Fald skader det neppe, at han indsættes i en lavere 
Klasse og derved bliver endnu bedre befæstet endog i det for læste, 
men maaske ikke tilgavns lærte.
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flodig, for ikke at sige nærgaaende og indeholdende en for 
Lærerstanden krænkende Frykt for Mangel paa en fra dens 
Side samvittighedsfuld PIiktopfyldelse. Tvertimod! >vi holder 
os ligesaafuldt overbeviste om Nødvendigheden heraf, som f. 
Eks. DRerr,. H. IL Muller, Knudtzon og Carstens ved Trond- 
hjems Skole og vilde uden en saadan Forudsætning være enige 
i at stemme med dem for Bibeholdelsen af det bestaaende, 
men dog paa visse Betingelser, og deriblandt, at ex. artium 
ved Universitetet ved Udfærdigelsen af et nyt Reglement ind
rettedes paa en mere betryggende Maade, f. Eks. (som allerede 
ovenfor antydet og som paapeget i Betænkningen fra Dram
men, Tromso o. fl. Sk.) ved at indfore flere skriftlige Opgaver, 
ved at aabne praktiske Skolemænd Adgang til at fungere ved 
den som Censorer, at alle forældede, for Skolerne saa fordær
velige, men det private Dimissjonsvæsen i saa hoj Grad befor
drende Bestemmelser *)  om Rektorers Ansvar for at have 

*) At disse endnu bestaat— noget, hvorfor 1845- og (se ndf.) 1848 Aars 
Odelsthing bærer Skylden — er mere end mærkelikt, især da dog vel 
alle, som kan have en Mening i denne Sag, erkjender det skadelige i 
den vedvarende haandværksmæssige Studenter-Fabrikdrift i det store, 
og maa kunne indse Nødvendigheden for Rektorerne af at fri sig 
for at komme ind under saadanne rigoristiske Bestemmelser, ifblge 
hvilke de — snarere fordi de har opfyldt end undladt at opfylde 
sin Embedsplikt, og endog om de har handlet saa samvittigheds
fuldt mod Skole, Forældre, Disciple, som mulikt •— kan resikere at 
anklages som Lovbrydere og at forfølges med Mulktdekreter, ja 
Embedsfortabelse. De Disciple altsaa, ved hvem man frykter for 
at resikere det allermindste i et af de skriftlige Fag, de være ellers 
nok saa modne, faar man saaledes overlade til Privatdimissorer, der 
da som oftest kan rose sig af at have dimitteret saa- og saa mange 
Laudabilister eller i sjældnere Fald llaudillandabilister flere, end 
ellers vilde have været Tilfældet, og tildels derved sættes istand til 
at dække sine Synders Mangfoldighed hvad deres Dimittender for- 
ovrikt angaar. Men paa denne Maade tvinger jo formelig den 
bestaaende Lovgivning Rektorerne til at arbejde Privatdimissjonen 
ihænde! Og en saadan Lovbestemmelse er endnu ikke hævet! Og 
det er saa langt fra, at denne rigoristiske Bestemmelse, som mangen

4*
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dimitteret Disciple, som Lærersamlingerne har erklæret modne 
til akademisk Undervisning, men som Eksamensdeputationen 
ikke desto mindre paa Grund af det forkjerte ved Eksamens 
nuværende Indretning afviser, sættes ud af Kraft. Men, naar 
saa mange blandt Landets Skolelærerstand nu er bievne enige 
om at tilraade ex. artiums Henlæggelse til Skolerne, da har 
dette været stbttet til den Overbevisning, at en saadan Kon
trol kan bves selv under de bestaaende Forhold. Og kunde nu 
ogsaa dette lede til at fremme en tidsmæssig og gjennemgribende 
Reform i Overensstemmelse med Skolekommissjonens Fore
stilling i sin Tid angaaende en Forandring i Undervisnings
væsenets Administration, vilde det være saa meget des bedre. 
Ja maatte den Tid ikke være for fjern, at vi — saaledes som 
Tilfældet er i Danmark, der synes i saa meget nu og ikke 
mindst i de herhen horende Forhold at tage Luven fra os og 
sejle os akterud — fik en kraftig og indsiktsfuld Overbesty
relse, der ret alvorlig kunde se os paa Fingrene og havde Tiden 
udelukkende i saa Maade til sin Raadighed. ThiKon- 
trol — det er just en ypperlig Spore for Mennesket til med 
Iver at rbkte sit Hverv; jo nojere Kontrol, des bedre, naar 
den kun i samme Grad er forbundet med Sagkundskab, Ret
sind og Humanitet, som paa den anden Side ophojet over 
alskens Smaalighed og kvælende Pedanteri. Den nidkjære 
Mand har jo slet intet at frykte, men alt at haabe og glæde 
sig til af en saadan, og den efterladne og forsømmelige skal jo 
netop holdes i Aande paa den Maade og ved en saadan moralsk

anden forældet Lovbestemmelse i nogen Maade ignoreres, at den 
endog meget strengt overholdes, saa at en Skolebestyrer i 1852 
forfulgtes ligetil Højesteret „for mislig Dimissjon11, uaktet han skaf
fede de fuldgyldigste Beviser endog fra selve den rejicerende Eks- 
amensdepntation for, at vedkommende Dimittend maatte ansees 
„moden“. Men Højesteret stadfæstede de tvende andre Retters Fri- 
kjendelsesdom.
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Tvang bringes til at gjbre sin Plikt. Vi maa saaledes erklære 
os ganske enige med Overlærer Muller og de andre Kolleger, 

C naar de til Stbtte for, at de lægger saa megen Vækt paa en 
alvorlig Kontrol og ikke finder den af Deptm. antydede til
strækkelig, i hin Betænkning anfører: „De moralske Garantier, 
som kan soges i Lærernes Personlighed og uafhængige Stilling, 
kan for Staten neppe være tilstrækkelige, ligesom Lærerens 
Eksaminer ingen Sikkerhed yder for, at han ogsaa i Fremtiden 
vil bevare den samme Evne og den gode Vilje; tvertimod maa 
vel efter Sagens Natur en gradevis Slappelse forudsættes som 
mulig14; og — med Tromso Skoles Betænkning, naar deri det 
Tilfælde forudsættes som en befryktet Mulighed, at „Gyldig
heden af det Modenhedsbevis, som maatte udstedes af en Skole 
med mindre heldikt og mindre anset Lærerpersonale under en 
formedelst Aar eller andre Omstændigheder kraftlos Bestyrer 
baade kunde blive og kunde fortjene at blive dragen i Tvivl.“

Sandheden heraf maa man altsaa ganske vist erkjende og 
Nødvendigheden af at sikre sig en paalidelig Kontrol synes 
derfor at være mere, end tilstrækkelig indlysende.

Førend vi gaar videre i denne Udvikling, maa vi dvæle 
ved Undersøgelsen af det Sporgsmaal, hvor Privatisternes Pro ve 
i Tilfælde af den bebudede Forandring riktigst bor henlægges, 
da dette er en Sag, der, som ovenfor paapeget, staar i nbje 
Forbindelse med vort Hovedspbrgsmaal. Forsaavidt de ind
komne Betænkninger udtrykkelig indlader sig herpaa, antager 
de fleste, navnlig blandt dem, der overhovedet tilraader ex. 
artium’s Henlæggelse til Skolerne, at ogsaa Privatisterne bor 
underkaste sig denne Prøve ved Skolerne. Ogsaa Kristiania 
Skole maa saaledes „erkjende, at det vilde være riktigst, at 
Modenhedsprbven tillige for Privatisternes Vedkommende af
holdes ved Skolerne, men finder dog overvejende Grunde til at 
tilraade, at ex. artium hvad disse angaar afholdes ved Univer
sitetet, saasom
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ri) det er at betrykte, at Arbejdet vil for K.ristiari'i'a Skole 
blive uoverkonlinelikt, da dé private Forberédelsésanstaltet dg 
Dimissofef fremdeles vil være at filide, fornemmelig i Hoved
staden, og Privatisterne såaledes vil samle’s der.

b) Enheden af Bedømmelsen af Privatisternes Modenhed 
vil blive større, naar Prbveh aflægges for et og samme Eks
amenskollegium end om de privatiinderviste, til hvilke Skolen 
har ligesaa lidt Bekjendtskab som' Universitetet, skulde prove’s 
paa forskjellige Steder. Store Ulemper vil ogsaa kiinne ind
træde, hvis der f. Eks. med eller uden Grund skulde uddanne 
sig eri Formening om, at Eksamen var lettere at udholde ved 
denne end ved hin Skole. “

Ogsaa „Kongsbergs Skoles Lærere anser det som deri 
ønskeligste Ordning af Forholdene, at, mederis Modeiihedsprb- 
ven for de fra Skolen afgaaeride Disciple henlagdes til Skolerne 
selv, det tillades Privatisterne at bestaa ex. artium ved Uni
versitetet. “

Stavanger Skole (Rektor i 1832: A. Smith) holder Ogsaa 
for, at ex. artium ikke ganske bor hæves ved Universitetet, 
nriar det derfra heder: „for Privatisternes Vedkommende maa 
Proven paa engang aflægges ved en af Skolerne? dog bor der 
være Adgang for dem, som ved en Skole har underkastet sig 
deri første Prøve eller Afdeling, at tage den anden ved Univer
sitetet. “ Med Hensyn til det sidste bemærkes: „Dafremdeles 
Universitetslærernes Antal maa antages at blive det samme som 
hidtil, og maaske flere, især de, der udgaar fra Middelskolerne, 
muligens heller kunde buske at underkaste sig den anden Af
deling ved Universitetet, og man ikke indser nogen overvejende 
Grund til der ganske at hæve ex. artium, har man troet, at 
den burde blive bestaaende, dog saaledes, at den undergik den 
nødvendige Forandring for at bringes i Overensstemmelse med 
den anden Afdeling ved Skolerne. Saanieget mere har man 
troet at burde holde fast herved, sum det modsatte kunde have 
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tilfOlge, at Hovedstadens lærde Skole blev utilbørlig bebyrdet 
med at prbve Privatister eller dem, som udgaar fra Middél- 
skolerne.“

I Danmark er denne Sag ordnet saa, at Privatisterne kan 
underkaste sig denne Prbve efter Behag, enten ved Skolerne 
eller Universitetet. Dog er der en Bestemmelse for, at „ingen 
Skole er forpliktet til ved nogen Del af Afgangseksamen at 
modtage flere end 6 Privatister til Deltagelse i Eksamen; melder 
flere sig, gives der de fbrst (dog ikke forend i April Maaned) 
anmeldte Fortrin“ *).  Skulde nu ikke det samme kunne gaa 
an hos os?

Molde Skole besvarer dette bekræftende. „HvadModen- 
hedsprbven for Privatister angaar, da opnaaes vel ingen stbrre 
Garanti ved at henlægge den til Skolerne. En Skoles Lærere 
staar jo i samme Forhold til dem, som Universitetslærerne staar. 
Ogsaa, ved Skolen maatte Dommen om Privatisterne bygges paa 
en enkelt Eksamination og kan altsaa lettelig antage det samme 
Tilfældighedens Præg, som den nu brugelige ex. artium, med
mindre man vil indrbmme Skolelærere et skarpere Blik, fordi 
de ved daglig Øvelse har vundet en vis Rutine i at bedbmme 
Ynglinger paa et saadant Standpunkt af Udvikling og Kund
skaber, ligesom de ogsaa kunde gjore Proven mere fuldstændig 
for hver enkelt Privatists Vedkommende formedelst det mindre 
Antal, der vilde falde paa hver Skole at bedbmme. Men der 
er jo intet ivejen for, ligesom i Danmark, at lade Privatisterne 
udholde Modenhedsprbven ved Universitetet, eller maaske det 
allerbedste var, at overlade dem Valget mellem Universitetet 
eller on Skole, hvilket vilde være til bkonomisk Besparelse for 

*) Men i Regelen underkaster nok Privatisterne sig ex. artium ved 
Universitetet, og forsaavidt kan det i Almindelighed de facto om 
ikke de jure have sin Riktighed, naar der i Deptm.s Rundskrivelse 
(og deretter i flere af Skolernes Betænkninger) siges, at i Danmark 
„Privatisterne udholder Modenhedsproven ved Universitetet,"
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mange, da de naturligvis vilde vælge den deres Opholdssted 
nærmeste Skole.“

Det sidste er dog neppe saa ganske afgjort, efter hvad der 
af Kristiania Skole under b bemærkedes,—-og om der aabnedes 
dem Valget, turde det nok hænde, hvad ogsaa det akademiske 
Kollegium i sin Betænkning over Sagen har befryktet, at der
ved „vilde det tilsiktede Ojemed, ex. artium’s Ophævelse ved 
Universitetet, for en stor Del blive til intet, da i saa Fald de 
fleste Kandidater rimeligvis vilde lade sig eksaminere ved dette.u 
Der staar nemlig en Skræk af Skolerne for Privatisterne, som 
de slet ikke synes at have for Universitetet, hvorfor ogsaa 
Tentamen ved disse nu gaijfke er ophbrt.

Vi vil lade flere Skoler komme til Orde herom.
Bergen« Skole antager, som ovenfor antydet, og ligeledes 

Arendals Skole, at, i Tilfælde af at man bestemmer sig for 
en Forandring i de bestaaende Forhold, ogsaa Privatisternes 
Modenhedsprove bor henlægges til Skolerne. „At Privatisterne 
og Skolens Elever, heder det saaledes fra Bergen, ikke burde 
sættes under ulige Vilkaar, anser vi for aldeles nodvendikt. 
Vi tror, at Privatisterne vilde finde det fornødent, naar de skulde 
underkaste sig Modenhedsprbve ved en Skole, at have erhver
vet sig en nogenlunde ligelig Indsikt i samtlige befalede Eks- 
amensfag. Af Eksamenslisterne derimod sees, at ikke faa Pri
vatister er bievne optagne ved Universitetet med maadelige 
Forkundskaber i de saakaldte Hovedfag, medens de har været 
næsten aldeles blottede for Kjendskab til flere af de bvrige.“ 
Paa samme Maade bemærker Arendals Skole (Rektor i 
1852: S. S. Knutzen), at „en Adskillelse af Proven for Priva
tister og Skolekandidater, kan man allermindst erklære sig for.u

Af samme Mening er ogsaa Laurviks Skole, naar der 
derfra heder: „Skal Modenhedsprovens Henlæggelse til Sko
lerne yde det tilsiktede Gavn, tror vi, at den og for Privati
sternes Vedkommende bor henlægges til Skolerne. At hæve 
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den private Dimissjon er forgjæves forsokt og er maaske heller 
ikke i sig selv selv aldeles retfærdikt, al den Stund det maa 
være Staten ligegyldikt, paa hvad Maade de, der bnsker Op
tagelse som akademiske Borgere, har erhvervet sine Kund
skaber, naar de blot besidder dem i tilstrækkelig Grad og i 
Forbindelse med den fornødne Aandsmodenhed. Det er der
for ikke Retten til privat Dimissjon, som bor ophæves, men 
det er Foranstaltninger til de privatdimitteredes Prbvelse, der 
bor indrettes saaledes, at man tilstrækkelig kan forvisse sig 
om deres Modenhed. Dette antager vi ingenlunde sker eller 
uden alt for stor Opofrelse af Tid for Universitetets Lærere 
kan ske, saalænge ex. artium afholdes ved Universitetet, og 
den store Tilstrbmmen af Privatister og det ringe Kundskabs- 
forraad, hvormed de ofte vover at fremstille sig til Eksamen, 
vidner noksom om, at de bjner en ved Erfaring altfor ofte be
kræftet Mulighed til ved Eksamen at kunne slippe igjennem 
med et Fond af Kundskaber og med en intellektuel Udvikling, 
der, naar den tilstrækkelig lagdes for Dagen, vilde spærre dem 
Adgang til Universitetet. Nodes derimod Privatisterne til at 
aflægge Modenhedsprbven ved en fuldstændig lærd Skole, da 
opnaaes den Fordel, at de vil blive prøvede ligesaa strengt, 
som Skolens egne Disciple, og Skolerne, mellem hvilke de 
privatdimitterede vilde fordele sig, kan ikke antages at faa et 
større Antal at prbve, end at der jo vilde blive tilstrækkelig 
Tid til nbjaktig at undersøge enhver Eksaminands virkelige 
Dyktighed, og, ihvorvel det ikke med Skin af Grund kan an
tages, at Skolernes Lærere vil gjore Proven strengere for Pri
vatister end for sine egne Disciple, saa vilde dog den blotte 
Overbevisning om, at Modenhedsprbven ved Skolerne i Nbjak- 
tighed langt vilde overgaa den nu brugelige ex. artium, være 
nok til at bevirke, at neppe nogen vovede at fremstille sig til 
Prbve, uden dertil at tro sig ved tilstrækkelig Forberedelse 
moden. Dette vilde blive det kraftigste Middel til at hemme 



58

den private Dimissjons altfor hyppige Misbrug og til at sikre 
Universitetet for blandt sine Borgere at maatte tælle andre end 
saadanne, som ved en grundig Prbve havde bevist sin retmæs
sige Adkomst. De bkonomiske Fordele, som vilde være for
bundne med, at Forældre kan lade sine Sonner hente Moden
hedsbeviset ved nærmeste Skole og saaledes ikke behøvede 
paa det uvisse at sende dem til Universitetet, er formentlig et 
Moment af den Viktighed, at det bor tilskynde til at iværk
sætte en Foranstaltning, der allerede af højere Grunde synes 
tilraadelig. At henlægge Modenhedsproven til Skolerne blot 
for disses egne Disciples Vedkommende anser vi derfor for en halv 
Forholdsregel, som vi ikke kan tilraade."

Lillehammers Skole finder, at „privat underviste Kan
didater bor formentlig have samme Adgang som Skolernes til 
ved disse at underkaste sig Modenhedsprbven i tvende Afde
linger/'

Trond hjems Skoles Rektor mener vel ogsaa, at Priva
tisterne „bor underkaste sig den samme Prove ved Skolen, som 
bliver foreskreven for de i den underviste Kandidater;'men de 
skal dog absolvere begge Prijver paa engang."

I lige Maade antager Skiens Skole, „at ogsaa Privati
ster bor udholde Proven for at erholde Modenhedsvidnesbyrd 
ved en Skole. Hensyn til de Vanskeligheder, som for deres 
Vedkommende vil opstaa ved at dele Eksamen i 2 Afdelinger, 
gjbr det tilraadelikt, at de underkaster sig hele Eksamen paa 
én Gang."

Fre driks ha Ids Skole derimod, der er blandt dem, der 
vel vil have Eksamen i enkelte Fag endelig absolveret ved 
Skolerne, men forovrikt stemmer for ex. artiums Bibeholdelse 
ved Universitetet, er i dette Sporgsmaal vendt tilbage til Un- 
dervisningskommissjonernes Korslag om Tentamen ved Sko
lerne for Privatisterne, et Forslag som vi saa i sin Tid bifald
tes af Departementet og vedkommende Storthingskommitte i 
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1845, og denne Skole ytrer sig da herom saaledes: „At den 
private Dimissjon under de hidtil stedfindende Forhold, ved 
hvis Beskaffenhed den hyppigere, end ellers af Nødvendighed 
paakrævet, ei- bleven brakt i Anvendelse, har medført saare 
fordærvelige Følger saavel for en stor Del af de studerende, 
som gjennem denne Bagdbr er bievne indladte til Universite
tet, som. for dette selv, derom er nok Meningerne ej synderlig 
delte. Denne Bedrift er nemlig i en Række af Aar bleven 
dreven i saadan Udstrækning og med saadan Force, at den 
fast har været fabrikmæssig, og det turde være paatide nu at 
give Maskineriet en Stopper. Som en saadan anser vi en Be
stemmelse om# at enhver, der havde nydt Privatundervisning, 
maatte, forinden han stededes til ex. artium, udholde forelo- 
bikt Tentamen ved nærmeste lærde Skole eller de med disse 
til at dimittere ligebémyndigede Privatinstituter, som havde at 
indestaa for Dimissjonens Berettigelse. Ligesom vi ikke ser 
nogen Grund til at forudsætte, at Skolerne ved en saadan 
Prbve skulde vise nogen ubillig Strenghed eller under Bedøm
melsen af vedkommendes Kundskabsgrad folge nogen anden 
Maalestok, end den, hvorefter de bedømmer sine egne Disciple, 
saaledes antager vi ej heller, at de overhovedet vil blive util- 
borligen overlæssede med en altfor stærk Tilstrømning. Vi 
tror nemlig, at en saadan Bestemmelse vilde bevirke, at den 
private Undervisning i Hjemmet for det meste vilde blive ind
skrænket til de første Læreaar, og at i Regelen i alle Fald de 
Par sidste Aar, inden Dimissjonen til Universitetet kunde finde 
Sted, vilde blive tilbrakte i en offentlig Skole. Ved en saa
dan Fortøjning vilde den aarlige Tilstrømning til ex. artium 
formentlig blive mindre og Universitetslærernes Arbejde (de 
af disse, der har med ex. artium at bestille, er i Regelen mindre 
besværede af andre Universitetseksaminer) ej ubetydelig lettet/

Hvad nu det af Fredrikshalds Skole her anførte angaar, 
da maa bemærkes, at dette Forslag om Tentameh for Priva-



60

tieterne ved de lærde Skoler slet ikke er nyt. Efterat Sko
leloven paa 1845 Aars Storthing var bleven saa kort affærdiget, 
som vi ovenfor har set, foranledigede Kirkedepartementet straks 
efter Bestemmelserne om Dimissjon til Universitetet, som jo 
udgjorde en viktig Del af hint Lovudkast, paany droftede af 
DHrr. Professorerne Vibe og Aubert samt Institutbestyrer H. 
Nissen, og forelagde virkelig Storthinget i 1848 en kongelig 
Proposition, der støttede sig til disse, som man skulde mene, 
sagkyndige Mænds Forslag, hvilken netop gik ud paa, at og- 
saa Bestyrere af private Skoler, som er beregnede paa at bi
bringe sine Disciple de til ex. artium fornbdne Kundskaber, 
skulde, saalænge de frembod forsvarlige Garantier, af Kongen 
tilstaaes Dimissjonsret for sine Disciple, men at forbvrikt 
enhver Privatist skulde underkaste sig en Modenhedsprove ved 
en af Landets fuldstændige lærde Skoler. Men hvordan gik 
det med den Proposition? Pluraliteten af Kirkekonunitteen 2 
foreslog den — henlakt, ug Odelsthinget bifaldt naturligvis 
dette Forslag. Dette beklagelige Udfald har bevirket, at de 
Forhaabninger, man knyttede til Undervisningskommissjonernes 
Arbejder, endnu ikke i fjerneste Maade er bievne opfyldte, og 
at Skolevæsenets Overbestyrelse er brakt i ikke ringe Forle
genhed, saasom Nationalforsamlingens Medvirkning end ikke da 
har været at opnaa, naar der kun har været Sporgsmaal om 
at se de for vort Skolevæsens Flor og en grundig Videnska
beligheds Fremvækst viktigste Hindringer bortryddede; ja 
selv den Maade, hvorpaa slige Sporgsmaal er bievne affærdi
gede, har ikke engang indeholdt noget godt Varsel for den 
nærmeste Fremtid.

Naar endvidere ovennævnte Skole antager, at de lærde 
Skoler ikke vil blive utilbørlig overlæssede med en altfor stærk 
Tilstrømning af Privatister, da maa det imidlertid fastholdes, 
at Kristiania Skole allerede ved sin Beliggenhed dog turde 
komme til at fble et alvorlikt Tryk heraf. For de andreSko
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lers Vedkommende nærer man vist med Rette ingen Frykt i 
saa Henseende. Imidlertid maa det med de fleste af de oven
for nævnte Skolers Betænkninger indrommes, at, skal overho
vedet en Forandring i de nuværende Forhold gjores, da taler 
meget for, at den hele Eksamen henlægges til Skolerne, saa 
at Universitetet ganske befries for ex. artium. Sker ikke dette, 
bliver der nemlig en Halten til begge Sider og en Mangel paa 
et konsekvent gjennemfort Princip, noget som i Længden ikke 
turde virke ret heldbringende. Og hvad Kristiania Skole an- 
gaar maatte det vel ogsaa, som allerede antydet i Departe
mentets Rundskrivelse, kunne lade sig gjbre, at for dens Ved
kommende overordentlige Foranstaltninger blev trufne i de før
ste Aar, forinden den bnskelige Ligevækt lidt efter lidt var 
indtraadt. • Den kunde saaledes bistaaes dels fra Universitetet, 
dels fra de nærmeste lærde Skoler (Drammens, Skiens, Fre- 
drikshalds og Lillehammers), saaledes at et vist hbjeste An
tal (endog maaske et noget storre, end i Danmark er bestemt) 
fastsattes af Privatister, som den var pliktig at modtage til 
Prøvelse *), og at de, der meldte sig over dette Antal, hen
vistes i den Orden, de havde meldt sig, til Naboskolerne med 
tilbbrlikt Hensyn til de ved disse allerede anmeldte Privati
sters Tal og til deres nærmere eller fjernere Beliggenhed fra 
Hovedstaden, saaledes at de nærmeste Skoler stod forst for Tur 
til at vælges. 6 af Kristiania Skoles Lærere har riktignok in 
subsidium forenet sig om et Forslag af Adjunkt Brock, ifølge 
hvilket Privatisterne skulde prbves af en af Kirkedepartemen
tet aarlig udnævnt Eksamensdeputation, hvis Medlemmer afveks
lende skulde tages fra samtlige eller flere Skoler. En lignende 
Tanke har Rektor Musæus udtalt, der, forsaavidt ex. artium

J de forste Aar eller en saadan Forandring turde det endog hænde, 
at saamangc lod sig de Par sidste Aar for Dimissjonen optage i 
denne Skole, at endog al Befatning ined Privatister udenom blev 
uoverkommelikt Arbejde.
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ophæves ved Universitetet (hvad han helst ikke ser), vil have 
den hele Eksamen saavel for Privatisternes som de skoledi- 
mitteredes Vedkommende afholdt i Kristiania „af en Eksa
mensdeputation, hvortil samtlige fuldstændige lærde Skoler af 
de respektive Lærerkollegier skulde have hver at afgive én 
deputeret11. Nærværende Forfatter, der ikke er blind for de 
med et saadant Forslag forbundne Fordele, og navnlig lægger 
Vækt paa den af Adj. Brock udhævede, „at en saadan An
ledning til at samles med og arbejde i Forening med Stands- 
brodre fra andre Skoler vilde være kjærkommen og gavnlig for 
Lærerne, “ har ■ dog ikke kunnet stemme derfor af Hensyn til 
de praktiske Vanskeligheder, det ufejlbarligen i et Land som 
vort vilde medføre. Neppe vil desuden mange betrakte et saa
dant Hverv som et Rekreationsarbejde i Ferierne. Forst skulde 
man bestride sine Forretninger ved sin egen Skole og navnlig 
udholde en trættende Hovedeksamens Besvær med Eksamina- 
tiouer og Censureren af skriftlige Arbejder for saa at tilbringe 
de knapt afmaalte Ferier *)  med en endnu mere trættende og 
vidtløftig Eksamen og saa atter med det allerførste tage fat 
paa sin Gjerning paa Skolen igjen. Det vilde da neppe blive 
en fruktbar Undervisning, naar man i Ferierne paa saadan 
Maade havde ferieret og rekreeret sig! Nej skal Skolerne have

*) Disse foresloges af begge Undervisningskommissjoncr til 5 Uger om 
Sommeren. Tager man tilborlikt Hensyn til det ensformige og træt
tende ved Skolelivet, er det neppe trolikt, at dette skulde være for 
meget, eller at man vinder saa særdeles ved, at de forkortes til 4 
Uger, som nu er det højeste. Det kunde forovrikt fortjene en Over
vejelse, om det ikke er en meget hensiktsmæssig Indretning, som finder 
Sted ved et Privatinstitut her i Byen, at lade Disciplene de Par 
første Uger efter Sommerferierne foretage Vaabcnovelser. Dette 
vilde være en passende Overgang fra Ferielivet til Skolens Gjer
ning igjen og være overmaade gavnlikt for Disciplenes legemlige 
Udvikling og Styrkelse netop i en Tid, da man synes ikke tidsnok 
at kunne faa sine Born fængslet til Bogen, og i saa Maade ofte saa 
lidet Hensyn tager til deres fysiske Standpunkt.



63

med Privatisterne at gjore, da ligésåa godt forst som sidst, 
da indstille de sig til den Tid, da man saa alligevel der har 
Eksamen! Og man taler saa meget om det gavnlige i Enhed i 
Bedømmelsen derved, at man har et fast Eksamenskollegium, 
og finder allerede nu Eksamens Indretning ved Universitetet 
uheldig ogsaa i saa Maade, da „der med Fdje bor drages i 
Tvivl, at Universitetets Maalestok fra det ene Aar til det an
det er den samme, “ — til denne Mangels Afhjælpelse tor det 
være klart, at intetsomhelst vindes ved hin Foranstaltning.

Endog forsaavidt Styrelsen skulde finde det i alle Fald 
for det forste tilraadelikt i dette Stykke at folge Danmarks 
Eksempel, hvor sikkerlig ogsaa dette Sporgsmaal i sin Tid er 
blevet grundigen drbftet, og altsaa for Privatisternes Skyld 
indtil videre bibeholde den nuværende ex. artium, for at disse 
kan have Valget mellem Universitetet og Skolerne, — saa 
maa det dog erkjendes, at et Fremskridt endog derved vilde 
gjbres. Det akademiske Kollegiums ovenberbrte Indvending 
herimod kan vi i denne Henseende ikke tillægge saa særdeles 
megen Vækt. Vel tror vi, at Privatisterne i Almindelighed vil 
foretrække Universitetet, men, naar vi derhos antager, at denne 
Omstændighed alligevel ikke vil være dette til den Ulejlighed, 
som den nuværende ex. artium, saa tænker vi ikke saameget 
paa, at man kommer til at faa med færre Eksaminander at 
bestille og navnlig befries for at eksaminere dem, der dimit
teres fra Skolerne (tvertimod vi smigrer os virkelig med, at 
vedkommende Universitetslærere herved vil komme til at fble 
et Savn), men snarere paa den forandrede Tid for denne Ek
samen, som af en saadan Forandring vil kunne blive Fblgen. 
Den nuværende Tid for ex. artium (i August Maaned) har 
længe, som vi allerede ovenfor har hort, været til stbrste Ulej
lighed om ikke for samtlige Universitetslærere saa dog for 
dem, der havde med denne Eksamen at gjore. Vel tror vi 
just ikke, at, selv om nogen Forandring indtræder, den stbrste
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Del af den Tid, som ex. artium nu siges at unddrage Fore
læsningerne, vil blive saa strengt anvendt hertil, og er liberale 
nok til ikke at anse dette for saa særdeles skadelikt, dels 
fordi Studenternes Hjemmestudium ofte gaar bedst fra Haan
den, naar Tiden ikke splittes med enkelte . Forelæsningstimer 
(i saa Henseende kan det ofte være til Ulejlighed, naar ikke 
alle Forelæsninger omtrent begynder samtidigen eller fblger no
genlunde paa hinanden i en uafbrudt Orden), dels fordi vi af 
egen Erfaring ved, at mangen Gang bliver det læst med de
sto storre Klem og Kraft, naar ikke for korte Ferier har 
skjænket en fuldstændig Hvile og Styrkelse paa Aand og Le
geme. Henlægges nu ex. artium til Skolerne i alle Fald for 
disses egne Disciples Vedkommende, saa er der imidlertid ikke 
fra deres Side længer neget i Vejen for, at Universitetet kan 
komme til at prbve Privatisterne efter sine andre Eksaminers 
Ophor ved Midten af Juni; thi da vil ogsaa Skoleeksaminerne, 
forsaavidt som Enhed i Tid for den med disse tilsiktede Kon
trols Skyld skulde være af Viktighed, kunne tage sin Begyn
delse, hvorimod det nu er en ren Umulighed at faa Sagen ord
net paa den Maade, da slikt vilde i folelig Grad forulejlige 
Skolerne. Skal der nemlig være nogen Orden og Skik inden 
Skolerne, gaar det naturligvis ikke an for Dimittendernes 
Skyld at afbryde Undervisningen straks over Midten af Mai, 
og at lade Dimissjonen foregaa i al Stilhed uden Eksamen og 
uden den nu brugelige i flere Henseender meget gavnlige of
fentlige Højtidelighed ved Dimissjonsakten — vilde være uhyg- 
gelikt og vel neppe hensiktsmæssikt. Og paa den anden 
Side at henlægge Hovedeksamen ved Skolerne for samt
lige Disciple — atter for Dimittendernes Skyld — til hin 
Tid, vilde igjen foranledige Feriernes Henlæggelse til Tiden 
umiddelbart efter Eksamens Slutning eller fra omtrent 7de Juni 
til 5te Juli og bevirke, at man kom til atter at tage fat paa
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Undervisningen i den hedeste Aarstid, noget som vilde virke 
ligesaa afkræftende paa Disciplene som Lærerne.

Med Fredrikshalds Skole at vende tilbage til et Tentamen 
ved Skolerne for Privatisternes Vedkommende vilde være 
at bryde tvende Instituter med 'det samme og at spare Uni
versitetet paa Skolernes Bekostning; ja dette vilde være de 
facto at henlægge ex. artium til Skolerne, medens man dejure 
beholder den ved Universitetet, at give hine Arbejdet, dette 
Lonnen. Skal ex. artium fremdeles være en Universitetseksa
men, faar ogsaa Universitetet finde Udveje til anderledes end 
hidtil at sikre,sig mod Umodenlieden og ikke bede Skolerne 
om at være det behjælpelige i dette Stykke; thi dette er i 
Grunden en Falliterklæring og vilde lidet stemme med de store 
Ord, man ellers horer fra den Kant.

Vi kommer endelig til at betrakte den Droftelse af Spbrgs- 
maalet, som har fundet Sted ved Universitetet, forend Kolle
giet tilfblge Deptm.s Opfordring afgav sin endelige Erklæring 
om de fra Skolerne indkomne Betænkninger. Kollegiet valgte 
til Sagens forelbbige Behandling en Kommitte, bestaaende af 
Profess. C. A. Holmboe, Aubert, Monrad, samt Lektorerne G. 
Johnson og Dr. O. J. Brock; men medens denne kom til det 
Resultat, at ex. artium med visse Forandringer burde bibehol
des ved Universitetet, har derimod Kollegiet, bestaaende af 
Profess. Dietrichson, Hallager, Heiberg, Keyser, Aubert og 
Langberg, som allerede ovenfor antydet, forladt Kommitteens 
Anskuelse i saa Maade og holder nu for, at ex. artium bor 
henlægges til Skolerne. Ja hin Kommitte udarbejdede endog 
et nyt Reglement for ex. artium som Universitetseksamen, 
væsentlig støttende sig til en af Professor Monrad forfattet 
Betænkning. 1 denne tages den private Dimissjon endog i 
Forsvar, men dette er grundet paa et Ræsonnement, hvori 
Privatdimissjon og Privatundervisning aldeles sammenblandes, 
istedenfor at holdes ud fra hinanden som to ganske forskjel- 
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lige Ting. Dette er Tilfældet, naar det heder: „Naar der ikke 
længer var nogen fælles Prove ved Universitetet, maatte Pri
vatisterne naturligvis*)  henvises til Skolernes Dimissjous- 
eksamen, og det er let at forudse, at disse fremmede ved Siden 
af Skolens egne Disciple, der er indlærte og inddvede i Sko
lens Manér, og Lærernes Yndlingsforestillinger, vilde i enhver 
Henseende trække det korteste Straa **).  Nu synes man vist
nok i Almindelighed ikke at have stor Sympathi for Privati
sterne, og mange sætter vel endog en væsentlig Fordel ved 
den paatænkte Forandring netop deri, at den skal „bibringe 
Privatdimissjonen og Privatundervisningen et Banesaar“ ***),  
Men saalænge man ikke rentud vil afskaffe Privatforberedelsen 
til den akademiske. Dannelse.f), kan man dog ikke ville ram
me den ved at udsætte de unge for ubillig Behandling, hvilket 
vist ikke — selv med den redeligste Vilje — kunde undgaaes, 
naar fremmede skulde maales sammen med en Skoles egne 
Disciple efter dennes særegne Maalestok. Desuden ligger der 

*) Efter hvad der i saa Henseende er indfort i Danmark, synes riktig- 
nok dette ikke at være en saa absolut og naturlig Fblge af den 
paatænkle Forandring, at man her nbdvendigen maa erklære: aut 
— aut —, tertium non datur. ,

**) Herpaa viser det sig, at man heller ikke i Danmark har været 
uopmærksom, men der har man sokt at raade Bod paa en saadan 
Mislighed ved følgende § i det nye Reglement: „§ 14, Det vil 
blive Skolernes Rektorer og Lærere indskjærpet og ved Medvirk
ning af Undervisningsinspektøren ved de lærde Skoler paaset, at 
de til Eksamen ved Skolerne anmeldte Privatister bliver prOvede 
aleny med Hensyn til den i Almindelighed udkrævede Kundskab og 
Modenhed, uden at den enkelte Skoles eller Lærers egen Behand- 
iingsmaade af Gjenstanden forudsættes eller tages til Maalestok.11

***J Hvorfra dette Citat er hentet, vides ikke; neppe. dog fra nogen 
Skoles Betænkning i dette Spbrgsmaal. De,I skal maaske kun være 
en gjængs Ytring om denne Sag.

•f) Derom har aldrig vatret Tale, men, at Staten ikke har bekymret sig 
noget om den private Undervisning, er netop blevet misbilliget fra 
Universitetets Side, f. Eks. i hint ovenciterede Universitetsprogram.
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dog ofte nogen Kortsynthed til' Grund for den Uvilje, man 
nærer ‘mod Privatdimissjonen.- Thi saamange Misligheder den 
end maa indrohnnes at kunne foranledige, saa vil dog et videre 
Overblik over vore Forhold i det hele, Bandets'store Udstræk
ning og Indbyggernes spredte Boliger f. Eks., vise det utilraa- 
delige i at lægge for mange Vanskeligheder i Vejen for at 
kunne naa .akademisk Borgerret uden at hav'e:'gjennemgaat en 
lærd Skole.11 — „Efter vor Forfatning er det endog af politisk Vik- 
t-ighed, at Stænderne holdes saa flydende mod hinanden som 
mulikt, at' selv for Individer af Almuen Adgangen bliver saa 
let, som Sagens Natur nogenlunde tillader, til at’hæve sig til 
en mere betydende Stilling; .og jo mindre- man her skal 
fristes til at ville .omgaaj den akademiske Dannelse, 
desto -bedre.11 Videre tales om det ubillige-og uforsvarlige 
i „at ville udestænge mangen Autodidakt fra at kunne ■ fuld
ende sin Dannelse ved Universitetet, - naar han blot paa nogen 
Maade dertil - maatte være moden. Men til at bedbmme en 
saadans Modenhed horer især et uhildet1 Blik og en vis stor
artet Liberalitet ved Proven, fordi hans Udvikling ligger uden
for den sædvanlige Bane.11 Saadanne, „som i Regelen forst i 
en modnere Alder1 bestemmer sig for Studeringer, vil i Regelen 
ikke engang være tjente, med at sbge til en Skole, hvor de kun 
vanskelig kan indpasses.11 Ja der paastaaes ganske uden Om- 
svbb, at „Skolerne vanskelig vil kunne vurdere11 saadanne Folk, 
at „Skolernes Fordringer altid vil være snevrere11 end Univer
sitetets med dets storartede Liberalitet, og i denne Omstændig
hed ligger , endog (faar Skolerne vist for fbrste- Gang og til sin 
allerstørste Overraskelse hore) Grunden til „den Sky, Privati
sterne i Almindelighed nærer for den saakaldte Tentamen ved 
Skolerne, hvilken dog ofte vilde være forbunden med økono
misk Besparelse.11 Saa. interessant og lærerig forbvrikt, som 
alt, hvad der kommer fra den Pen, ogsaa denne Betænkning 
for den st&rste Del end er, saa kan man paa den anden Side 

5*
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netop i det her citerede aldeles ikke erklære sig enig med 
Forfatteren. Der maa under alle Omstændigheder protesteres 
saavel mod den Sneverhjertethed i Almindelighed, der her 
lægges Skolerne tillast, som i Særdeleshed vod en saadan 
Ytring deraf, at man virkelig nu ved den paatænkte Foran
dring skulde have til Hensikt at lægge alskens Vanskeligheder 
i Vejen for Opnaaelsen af akademisk Borgerret uden en Gjen- 
nemgaaelse af en lærd Skole. Tvertimod tor den hele Skole
lærerstand være enig i at erkjende Riktigheden af det Princip, 
at det bliver enhvers. egen Sag at hente sine Kundskaber fra 
den Kilde, det ham. bedst synes, ja at dette i Grunden er en 
privat Sag, som man bor undgaa inkvisitorisk at blande sig 
i, — men at det alene er Undersøgelsen af, hvorvidt virkelig 
ogsaa Kundskaberne og derhos den forlangte Modenhed i Al
mindelighed er tilstede, som vedkommer Staten og dennes til 
dette Maal forende Indretninger. Med andre Ord: Privat
undervisningen i og for sig er ikke Lærerstanden som saadan 
en Torn i Ojet, men alene den private Dimissjon, og ogsaa denne 
kun forsaavidt, som mangen umoden Discipel ved den fristes — og 
fristes desværre over Formuen, da han som oftest heller ikke 
i Hjemmet længer horer de gavnligste Forestillinger i saa Hen
seende, men maaske har en Fader, der, endog han burde vide 
bedre Besked og kunne indse sit Barns Ve], er svag nok til 
at fbje Gutten — til i Utide at forlade. Skolen for, som saa- 
mangen anden Lykkeridder, ad hin Bagdør at indlades til Uni
versitetet. Jo fuldkomnere ex. artium altsaa indrettedes, og jo 
vanskeligere det selvfølgelig blev for Umodenheden at slippe 
igjennem, des mindre vilde den private Dimissjon forulejlige 
Skolerne og netop derved des mindre skade Universitetet, Mel
lem. Skolerne og .Universitetet er nemlig en saaden organisk 
Forbindelse, at hine ikke kan lide under en uheldig Tingenes 
Anordning, uden at Skaden ogsaa maa ramme Universitetet, 
Skolernes nærmeste Maal; thi som Fundamenteringen, saa
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Bygningen. Det lader derfor hel underlikt, naar det stundom 
i alle Fald synes, som om Skolerne er mere „om for Univer
sitetets Ære“ og Vel, end dette selv. At i denne Henseende 
Skolerne ligeoverfor Universitetet taler et uegennyttikt Sprog, 
maa, dog vel allerede af den Omstændighed være klart, at 
Lærernes storre eller mindre Arbejde i væsentlig Grad staar 
i Forhold til Disciplenes Talrighed, saa det bor erkjendes, at, 
naar en Skole nbdig ser Disciple forlade dens Undervisning, 
fbr den har kunnet sætte Kronen paa deres Dannelse og ved 
deres Dimissjon tilsidst paatrykke dem Modenhedsstemplet, da 
har dette sin Grund mindst i Hensyn til Skolen, men væsent
lig i Hensyn forst til Individet, saa Universitetet og derved 
middelbart til Staten og Fædrelandet. Saamegen Interesse for 
Landets Hbjskole og dens Flor og Fædrelandets deraf for en 
stor Del betingede Velvære tor man dog nok nu, uden altfor 
megen Resiko for heri at fejle, kunne forudsætte hos Landets 
Skolelærerstand, og i denne Henseende maa der. protesteres 
mod al Beskyldning for Skolepartikularisme og for Mangel hos 
Skolen paa Liberalitet, dette Ord taget i sin bedste Betyd
ning. Det lader forbvrikt til, som hin Kommitte ved sin 
Overvejelse er kommen til Erkjendelse af, at der dog ogsaa 
maa være Maade med Universitetets Liberalitet mod den pri
vate Dimissjon og dens Resultater, naar den nu er bleven 
enig om ogsaa at foreslaa en skriftlig Prove i Græsk i den 
Overbevisning, at „den, der virkelig ikke altfor overfladisk har 
læst det Kvantum af græsk Literatur, der fordres, maa nød
vendig kunne saameget Græsk, at en skriftlig Oversættelse, 
som den nu foreslaaede *),  ikke■ kan falde vanskelig." Og 
Professor Monrad, der i sin Betænkning saa kraftikt om end 

*) „En Oversættelse i Modersmaalet al el Eksaminanden ubekjendt. 
men let græsk Pensum, hvori Betydningen af de vanskeligste Ud
tryk opgives ved Meddelelsen af Opgaven."
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i' Korthed*),  har talt Klassicitetens Sag 6g 'derved givet Rek
tor llohnboe i Bergen, der i dé sidste :A ar i en Række Sko
leprogrammer sa,a indtrængende har advaret mod at lade sig 
af Dbgnets evindelige Skrig paa det nyttige øg atter det nyt
tige forlede til at rokke den engang takte Bassis for Skoledan
nelsen, — har: dog heller ikke saameget tilovers endda', som 
det lader, for Privatdimissjonen; naar han til Stofte for Nod- 
vendighcden af at faa en sajadan skriftlig Opgave i • Græsk 
fastsat, anfører, at „mange [!] har udfundet æn overmaade for
kortet’ Gjenvej til det akademiske Borgerskab ved saagodtsom 
aldeles at'eludefe Bestemmelséh mm Græsk, idet de gaar op 
dg lader sig for det forstø aldeles rejicere i dette Fag og i det 
følgende Aår lærer at stave kig’ til et ,,maadelikt“, hvormed 
den Affære da er lykkelig overståat. Men at dette ikke stem
mer med1 det til Grund for Lovgivningen liggende Begreb om 
akademisk Dannelse, behover intet videre Fingerpeg", osv.

Tilvisse ikke! den Sag ér af sig selv indlysende. Gaå 
nu et Skridt videre og imdersiig 'Grunden til Mangelen paa 
dybere videnskabelig Sands hoS et’'overvejende Flertal af vore 
akademiske Borgere, Grunden til, at Univérsitetsforelæéningerne 
bliver mange en saa altfor drøj Kost og saa ofte ombyttes 
endog ved Forberedelsen til Embedseksamen med Manuduktø
rens fastsatte Lektier, hvor man til Punkt og Prikke kan faa 
Besked om, hvad man behøver at lære og hvad man gjætne 
kan springe øver, — læg saa Mærke til, hvem der jævnligst sid
der paa, Auditoriernes Bænke, deltager i Interpretationsbvdser, 
Kollokvier osv., underkaster sine skriftlige Udarbejdelser Uni— 

*) Udforligere er dette nylig skeet i nogle Forelæsninger, sotn det 
vilde være godt, om Professoren lod komme ud i videre Kredse. 
Det vilde uden Tvivl være et i og for sig interessant og mange et 
kjærkomrnent Indlæg ligeoverfor den bestandige Sytigen paa den 
samme Vise fra den andcii Kant.
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versitetslærernes Censur, og endelig ved sin Afgang fra Uni
versitetet bereder sig der det bedste Eftermæle, — og man tor 
maaske komme til Erkjendelse af, at Universitetet ingenlunde 
har megen Glæde af den private Diniissjons Frukter, og at 
Savnet af en „Direktion for Universitetet”, der ogsaa i denne 
Henseende maa antages snarest at have kunnet erholde den 
„officielle Kundskab”, har været folelikt.

Og vil man her indvende, at herfor bærer ikke alene Privat- 
dimissjonen, men ogsaa — og det væsentlig — Privatundervis
ningen Skylden, saa maa dette vistnok indrommes, thi „ubereg
nelig er den Skade ikke alene i intellektuel men ogsaa — og 
det maaske ikke mindst — i moralsk Henseende, som en man
gelfuld, umoden, hensynslos, stundom endog vel samvittigheds
los Undervisning eller Dresseren saa let kan medfore og vist
nok mangengang har inedfort for de unge, som overgives til en 
saadan Dressur. Naar man betænker, at Universitetet gjen- 
nem en lang Række af Aar har modtaget en overvejende Plu
ralitet af sine studerende fra en saadan ukontrolleret, ingen 
Garantier frembydende Privatundervisning, naar man betænker, 
at Statens Embeder for en stor Del er bésatte og fremdeles 
vil besættes med de fra en saadan Undervisning udgangne og 
med en saadan Fordannelse paavirkede Individer, da kan man 
vistnok ikke nekte, at der for den dybere skuende gives Grund 
til Bekymring, og erkjende maa man, at det ikke er deri en
keltes Interesse, som det her gjælder, men at det er Staten, 
som er nærmest og dybest interesseret i Tingen” *).  Det var 

*) Sc Professor Vibes udførlige Afhandling i Krislianiaposten for 1849 
No. 462 o. fl.: „Yderligere om Dimissjonen til Universitetet1'. Deri 
henvises ogsaa til flere Avisartikler om denne Sag saavel i samme 
Blad som i Rigstidenden og Krydseren, hvilke samtlige, paa de i 
Krydseren naér, har udtalt sig skarpt mod den private Dimission. 
Professor Vibe kommer til det Resultat, at Universitetet nu bor 
gribe ind i denne Sag og ved et nyt Reglement gjore Proven paa- 
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ogsaa i Erkjendelsen heraf, at Professor Aubert ved den An
ledning, som tilbod sig, da han som ovenfor paapeget traadte 
sammen med de tvende andre Mænd for at forberede en spe
ciel Proposition til 1848 Aars Storthing om Dimissjonsvæsenet, 
virkelig ogsaa foreslog som noget, der var i Statens umiddel
bare Interesse, at i Regelen ingen admitteres til Universitetet 
uden at have tilbrakt idetmindste de 2 sidste Aar.af sin til 
Universitetet forberedende Dannelse paa en offentlig eller en 
af det offentlige kontrolleret privat Skole. Men de andre Kom- 
initteens Medlemmer (Vibe og Nissen) vovede imidlertid ikke' 
at tilraade en saadan Indskrænkning i vedkommendes Frihed, 
især da det jo ikke kunde nektes, at hvad der herved tilsik- 
tedes opnaaet, ogsaa kunde erhverves ved privat Undervisning 
og især den huslige Opdragelse.

Det er altsaa vistnok Tilfældet, at det er den private 
Undervisnings Beskaffenhed, man for en væsentlig Del har 
at takke for hine saa mislige og i en saa vid Udstrækning skade
lige Forhold. Men hvorfor er den private Undervisning saa, som 
den er? Fordi den private Dimissjon eksisterer og ræk
ker en saadan U ndervisning Haan den. Tag denne Haand- 
rækning bort, — og den private Undervisning kan i sin nu
værende almindeligvis saa usle Forfatning ikke længer holde 
sig paa Benene, men vil rave om, og blive skikkelig nddt til 
at skaffe sig mere Saft og Kraft i Lemmerne, hvis den skal 
kunne holde sig ilive, og tildrage sig nogen Opmærksomhed 
ved Siden af Skolernes i Almindelighed sunde Organisme. Men 
det er jo netop det, man onsker Privatundervisningen: et kraf- 
tikt og sundt Liv og en i sine Folger velsignelsesrig Virksom

lideligere, da del til den Tid har vist sig saa vanskelikt at faa 
Storthingene til at gaa ind paa tidsmæssige Forandringer, som Ind- 
forelse af Tentamen ved Skolerne for Privatisterne eller Ophævelse 
af den private Dimissjon.
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hed. Ophævelsen af Privatdimissjonen, som saa skammelig 
satinerer Privatundervisningen endog i dens stbrste Usselhed, 
vil altsaa, som hin Storthingskommitte i 1845 med alle de 
foregaaende Instantser, Skoleloven havde passeret, udhævede, 
saa langt fra at ophæve Privatundervisningen endog ove 
den gavnligste Tilbagevirkning paa denne og give den et kraf- 
tikt Stod fremad til det grundigere. Kunde Staten fore en 
umiddelbar Kontrol med Privatundervisningen, ja da blev den 
private Dimissjon i samme Grad uskadelig, som denne Kon
trol hlev nojaktig og omfattende. Nu kan ikke Staten dette 
og bor efter den Mening, jeg ovenfor har bekjendt mig til, ikke 
engang, endog om det lod sig gjore, ville det. Men en mid
delbar Kontrol kan Staten dog ove (og hvorfor skulde den 
ikke gjore, hvad den her kunde uden at krænke hojere Inter
esser?) naar den, efterat al Indskrænkning af Privatdimissjonen, 
som holder hine mislige Forhold vedlige, har vist sig saa gan
ske frukteslbs, nu ophæver samme. Saalænge altsaa denne 
fremdeles vedbliver og drager den magrest mulige Privatunder
visning efter sig, saalænge har man Ret i den Paastand, at 
det er Privatdimissjonen, som har baaret saa umodne og 
sure Frukter for Universitetet.

Det staar nu tilbage end yderligere, end hvad ovenfor har 
kunnet ske, at dvæle ved de indkomne Betænkninger fra Sko
lerne, og fremhæve, hvad der foruden det, som herom allerede 
lejlighedsvis er anfort, væsentlig er sakt deri for og imod ex. 
artiums Henlæggelse til Skolerne. Skulde vi give en kort, 
orienterende Oversikt over disses motiverede Stemmegivning i 
dette Sporgsmaal, maatte vi gruppere dem omtrent saaledes, 
som den folgende Tabel viser, idet vi da ved yderste ven
stre forstaar dem, som ubetinget tror at maatte fraraade den 
bebudede Forandring som absolut skadelig, ligesom ved yder
ste hbjre dem, der foler sig levende overbeviste om det saare 
gavnlige i en saadan, som de derfor af al Makt maa tilraade.
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Ved venstre tænker vi derimod paa dem, der vistnok maa 
indrømme, at der ved en saadan Foranstaltning kan vindes 
adskillige Fordele, men dog finder dé uheldige Følger deraf 
overvande og her afgjorende; et Modstykke til disse danner 
da'hdjrb, medens Céntrum er i fuldkommen Ballance, vejer 
Fordelene og Ulemperne mod hinanden og véd ikke ret selv, 
om den bebudede Forandring bor tilraades eller fraraades, men 
finder under saadanne Omstændigheder, man gjbr bedst i at 
bid en Stund endnu'eller i alle Fald gjore en foreløbig Prbve 
véd erikelte af Skolerne for at vinde Erfaring: det er overho
vedet intet KjernespOrgsinaal, méd hvis Afgjorelse det haster, 
naar man bare kan faa rettet paa adskillige Mangler ved den 
nuværende ex. artium, der efter sin nuværende Indretning 
„baade ér for streng og for mild, lægger for megen Vækt paa 
noget og de facto overser andet, og i det hele udover en saa
dan Virkning paa Undervisningen i Skolerne, at Discipelen 
mere skjærper sin Hukommelse end sin Tænkning."

Yderste venstre. 3 afTrondhjems Skoles Lærere (O.Berg, osv.)

V enstre.
Drammens Skole *).  Fredrikshalds' Skole. 
(Kristianssands Skoles Rektor og Overlæ
rer Smith).

Centrum. Bergens Skole. Arendals Sk. Tromso Sk.

Hojré.
Kristiania Skole. Stavangers Sk. Trond- 
hjems Skoles Rektor og 3 Lærere. Kongs- 
bergs Sk. (5 Lærere ved Kristianssands Sk.)

Yderste højre. Lillehammers Skole. Molde Sk. Laurviks 
Sk. Skiens Sk.

*) Rektor Olsen har altsaa i de senere Aar, som man heraf vil se, 
væsentlig forandret sin Mening om denne Sag.
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Fordlobig maa vi gjore opmærksom paa, at samtlige Sko
ler, der har motiveret -sin Erklæring (og det har alle med Und- 
trtgelse af Kristianssands), er, hvad enten de stemmer i den 
ene. eller anden Retning, aldeles enige i ét Punkt, nemlig i at 
erkjende, at ex. artium for Tiden ingenlunde er hensiktsmæs- 
sig eller betryggende indrettet, og at de altsaa samtlige'udta
ler sig for mere eller mindre grundige Forandringer i de be
staaende Forhold. Selv yderste venstre,- som vi har set er 
afgjort imod enhver Forandring i den af Kirkedeptm. antydede 
Retning, kan i såa Henseende idetmindste ikke forsone sig med 
Rejektionkhistorier, naar det rammer Kandidater, der har en 
lærd Skoles Vidnesbyrd i Lommen for sin Modenhed og Beret
tigelse til akademisk Dannelse. Flere af de indkomne Betænk
ninger navnlig fra. Skoler, som horer til venstre eller Centrum, 
indeholder ogsaa Vink og Antydninger til at faa bedré Skik 
paa ex. artium, som unøktélig ogsaa vih om de tages til Folge, 
gj’drb Proven paalide ligere, men riktignok paa. den anden Side 
forudsætter, at Universitetet har bedre Tid til denne Prove> 
end det selv vil vedgaa. En enkelt Skole (Arendals) foreslaa'r, 
hvad vi maa bifalde, „at skjærpe Proven saaledes,' at Hoved
karakteren ,pion contenmendus“ bortfalder, og at Karakteren 
„slet“ i enkelt Fag eller endog flere „niaadelikt“ udelukker fra 
Eksamen, med mindre Kandidatens Hovedkarakter er laudabi- 
lis eller i alle Fald rent haud illaudabilis (3).<:

Hvad der fra venstre væsentlig er fremhævet mod at 
henlægge denne Eksamen til Skolerne, er nu — og dette er 
fremdeles Hovedargumentet — den, som ovenfor paapeget, 
allerede af den forste Undervisningskommissjons Majoritet 
fremhævede Frykt for de store Vanskeligheder, som vil stille 
sig i Vejen for at tilvejebringe den fornbdne Kontrol fra Sta
tens Side og Mangel paa Enhed i Bedommelsen. I fdrste 
Henseende befryktes endog, at det kunde hænde, „at det be
stemte Kundskabsstof ej altid vilde blive meddelt enten i sit. 
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fulde Omfang eller behørig bearbejdet, at en Overfladiskhed 
og en Hulhed i Kundskabsmassen lettelig vilde finde Indpas, 
og at saaledes det Stof, hvorfra Aanden under sin senere Ud
vikling skulde søge sin Næring og hente sit Liv, kunde blive 
mindre fruktbargj orende. “

Men derhos finder man følgende Omstændigheder at være 
imod en saadan Forfdjning:

1. Sikre Data, hvoraf Disciplenes Forældre kan danne 
sig en Formening om Skolens Resultater, vil mangle, naar man 
ej længer har Anledning til at sammenligne Eksamens Udfald 
for de forskjellige Skolers Vedkommende. Dette vil have Ind
flydelse paa Interessen for Skolen fra den Kant.

2- Ex. artium over en mere umiddelbar Indflydelse paa 
Lærerstanden, er navnlig et Vækkelses- og Ansporingsmiddel 
for den sløvere Pliktfolelse, og danner et Tilknytningsmiddel 
mellem Skolen og Universitetet. Dettes uheldige Indflydelse 
paa Skolerne var langt mere at betrykte for end nu, da Læ
rerstanden er meget selvstændigere og vil kunne afvise enhver 
Fordring fra Universitetets Side, der ej kan bestaa med en 
sund Pædagogik.

3. Ex. artium udover en ansporende Indflydelse paa 
Disciplene og virker navnlig mere som en Spore for de trægere 
end som den eneste Rettesnor for de bedre Disciple, og det er 
ikke billikt at berøve disse den Tilfredsstillelse at se sit Stand
punkt bedømt i Sammenligning med deres Medstuderendes.

4. Det ensformige i en Skolelærers Virksomhed udsætter 
ham let for den Fare i større eller mindre Grad at tilegne sig 
visse stereotype Udtryksmaader og Vendinger, med hvilke Di
scipelen snart bliver fortrolig; men just den forandrede Form, 
i hvilken Tankens Indklædning fremtræder under en fremmed 
Eksaminator, vil afgive en temmelig paalidelig Provesten for 
Eksaminandens klare Opfatning og grundige Tilegnelse af det 
indsamlede Kundskabsstof. '



71

Hvad Centrum egentlig har at anføre, finder vi i sam
mentrængt Korthed fremhævet fra Arendals Skole i følgende 
Udtryk:

„Idet man ikke kan fraraade Provens Henlæggelse til 
Skolerne, skulde man dog, saasom man ikke i det væsentlige 
for Skolens Vedkommende er misfornøjet med de nu bestaaende 
Forhold, under hvilke man finder, at det gaar nok saa godt, 
at Skolerne opfylder sin Bestemmelse, Lærerne arbejder med 
Flid og Interesse, og Eleverne erhverver en grundig Fordan
nelse, — og man ikke kan være enig i Deptm.s Hovedargu
ment *),  ej heller lægge synderlig Vækt paa den ovennævnte 
Deling eller andre Fordele, som skulde opnaaes, og endog har 
Betænkelighed ved visse antydede Forandringer, som kunde 
indtræde, — da den Kontrol, som nu finder-Sted med Skolerne 
ved ex. artium maaske nok kunde i flere Henseender befindes 
at være den hensiktsmæssigste, — da man har adskillikt til
overs for en saadan Fællesprbve ved Universitetet, der optager 
sine Borgere fra forskjellige Skoler og fra Privatundervisning, 
hvilken turde være ligesaa naturlig, som Proven ved Skolerne, 
og for den Jævnhed, en saadan i flere. Henseender turde, med
føre i de herhen horende Forhold, — da man fremdeles anser 
Privatisternes Prøvelse for at være Universitetet mere vedkom
mende end Skolerne, — og da man endelig mindre ynder Ho
vedforandringer, naar det væsentlige kan obtineres ved ringere 
Tillæmpninger, — skulde man dog være ligesaa tilbøjelig til 
at se Universitetets ex. artium bibeholdt, men for en Del 

*) ifblge hvilket det skulde være en i vor Tid meget almindelig Kla
ge, at Undervisningsanstalterne lægger an paa at bibringe sine 
Lærlinge en Masse af forskjelligartede Kundskaber, og ikke giver 
dem Tid til at betrakte det lærte fra de forskjellige Sider og til at 
anvende det som Slof for en mere selvstændig Tænkning, saa at 
Skolen olte bliver en Læreanstalt istedenfor tillige en Dannelses
anstalt.
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modificeret, hvorved de væsentligste Mangler ved samme vilde 
kunne afhjælpes."

Hvad hiijre væsentlig fremhæver for sin Mening, har Kri- 
stiania Skole ’saaledes udtalt:

„Modenhedsproven bor, om mulikt, henlægges til Skolerne, 
af fblgende Grunde (udenfor de i Rundskrivelsen paa
pegede):

a. Skolen maa ansees mere kompetent til at bedomme 
sine Disciples Modenhed saavel i det hele som i de enkelte 
Fag end Universitetslærere, som ofte har intet eller kun ufuld- 
stændikt Kjendskab til Skolens Virken og de Resultater, som 
af den med Billighed kan fordres, og slet intet foregaaende 
Kjendskab til Eksaminandernes Standpunkt.

b. Erfaringen har formentlig ogsaa tilstrækkelig vist,' at 
ex. artium, saaledes som den hidtil ved Universitetet har været 
indrettet' og udfort, er en usikker Prove, hvorved ikke -alene 
den umodne og slet forberedte er bleven admitteret, men ogsaa 
den,-for hvis Modenhed der havdes. al den Garanti, som med 
Rimelighed kan ventes eller fordres, er bleven afvist.

■ c. Det formenes i og for sig uhensiktsmæssikt, at den 
offentlige lærde Skoles Discipel fbrst skal underkastes 'en Mo- 
denhedsprbve ved Skolen, der er en offentlig Indretning med 
kongelig ansatte Embedsmænd og derpaa efter kort Tids .For- 
16b en ganske paa samme Maade indrettet Prove ved Univer
sitetet. Denne dobbelte Prove medfører store Ulemper for Di
scipelen og unbdvendig Tidsspilde for Universitetet."

Foruden det her og ovenfor lejlighedsvis udviklede og hvad 
der af den forste Undervisningskommissjons Minoritet ytredes 
til Stotte for ex. artiums Henlæggelse til Skolerne, autorer 
endelig de Skoler, som jeg har tilladt, mig at heufoj;e under 
Rubriken yderste hejre, fblgende:

1. Allerede nu er de sikre Data, hvortil Disciplenes For
ældre og enhver anden udenforstaaende skulde kunne stotte en
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begrundet .Dom om Skolens Virksomhed >ved at sammenligne 
ex. artiums Udfald for de forskjellige Skoler, i hbjeste Grad 
upaalidelige, da det staar i enhver Rektors Makt at dimittere 
kun dem, han vil *),  og han saaledes har den storste Lethed 
for at hindre hvemsomhelst fra at kige Skolen i Kortene. Var
der et Bud for, at Rektor skulde dimittere alle, som i et vist 
Antal Aar havde frekventeret Skolen, da kunde der blive Tale 
om en begrundet Sammenligning, og forst da.

2. „Man har næret Frykt for, at Garantien for Modenhed 
skulde svækkes. I Danmark, med 'hvis hbjere Skolevæsen vort 
i Tidernes Lob har- udviklet sig Haand i Haand, har man 
senere foretaget Forandringen uden at lade sig afholde ved 
nogen saadan Frykt. Og mon den hos os skulde, være mere 
grundet? At Lærerkollegiet kan bedbmme, hvorvidt en Disci
pel har tilegnet, sig den almindelige elementære Fordannelse, 
som det er Skolens Opgave at meddele, vil vel ingen nu benekte. 
Men i saa Fald forudsætter denne Frykt en for Lærerstanden 
ligesaa krænkende som ufortjent Mistillid til deres Vilje. Uni
versitetsfakulteterne, Hbjskolens, Krigsskolens, Sbkadetinstitu- 
tets Lærere, anbetror man at fælde Dom om sine Elevers Mo.~ 
denhed, hvorved skulde da de lærde Skolers Lærere, der lige— 
saavel som hine giver sin Embedsed paa en tro og samvittig
hedsfuld Opfyldelse af deres Piikter, have kvalificeret sig til 
en saa særegen Mistillid?" — „Det er derfor en hbjst billig og 
rimelig Fordring, at en saa viktig Institution i Staten dog til
lægges saa megen offentlig Autoritet.“

3. Man kunde tro, at de Misligheder ved.den nuværende 
ex. artium, som antages, at fremkaldes ved Tilfældighedens og 
Subjektivitetens Indvirkning, kan for en Del fjernes ved Gjen- 
indforelse af flere skriftlige. Prover, ved Anvendelse af mere

*) I 1838 dimitteredes saaledes fra Kristiania Skole — ingen!
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Tid paa de mundtlige Prøver og ved at tilforordne Censorer 
ved disse *).  Men herved vilde endnu mere Tid borttages for 
Universitetslærerne, saa denne Maade at tilvejebringe en storre 
Garanti paa for et riktigere Resultat af Proven vel maa op
gives.

4. Hvad der forbvrikt kunde tale for hin Forandring, vil 
findes klart og fuldstændikt udtalt af Rektor Hammer, idet 
han moder de Indvendinger, hvorved der vækkes Betænkelig
heder imod at tilstaa Skolerne selv Ret til at afgjbre sine Di
sciples Modenhed. Dette Ræsonnement vilde lide formeget ved 
storre eller mindre Afkortelser, og er i det hele for interessant 
til ikke her at indtages i sin Helhed, om end enkelte Gjen- 
tagelser deraf maa blive Fblgen ):**

„Naar examen artium henlægges fra Universitetet til Sko
lerne, siger man, saa bortfalder dels den- fælles Maa,lestok, 
hvorefter Eksaminanderne bedbmmes, dels den Regulator, som 
nærmere bestemmer og begrændser den Udstrækning, hvori 
Kundskaberne i ethvert Fag bor fordres præsterede, dels den 
Kontrol, som netop ved examen artium udoves med Skolens 
Virksomhed i det hele og især med de Fordringer, den stiller 
til sine Disciples Modenhed og Kundskaber ved deres Afgang 
til Universitetet; dels er det og at befrykte, at Skolen, fri for 
Kontrol, skal fristes til at fremstille gunstigere Resultater af

*) Det maa bemærkes, at den endnu bestaaende bov om ex. artium 
fastsætter, at der skal være Censorer ved hvert Fag;. Det har i 
ethvert Tilfælde været mig umulikl at udfinde, ved hvilken ny Lov 
§ 18 i Forordn, af ” 1805 sattes ud af Kraft: „Ved den mundtlige 
Eksamen skal idetmindste foruden Eksaminator 2 af Eksamensdepu- 
tationens Medlemmer være tilstede. Hver af dem betegner sin Dom 
over Prøvens Udfald i ethvert Fag ved en af ovennævnte 6 Karakterer.11

**) Overhovedet vil man vel forlængst have bemærket, at jeg har for
udsat, at dette lille Skrift vilde falde i Hænderne paa liere ogsaa 
udenfor Skolefaget, hvilken Omstændighed har gjort en storre Ud
forlighed i enkelte Partier nødvendig, da halvkvædede Viser her 
af saadanne neppe vilde forstaaes.
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sin Virksomhed end sandt kunde være, eller af Medlidenhed 
og Loihed slippe Personer igjennem til Universitetet, som dette 
ikke kunde være tjent med at optage. Saadanne Indvendinger 
synes vistnok ikke at være uden Vækt, men de vil forment
lig ved en nærmere Belysning befindes at være lidet- eller iu- 
tetbetydende. Det er vel saa, at samtlige Kandidater, der i 
et Aar fremstiller sig til examen artium, i de skriftlige Arbei- 
der prbves paa én Gang og bedommes af de samme Censorer, 
saa at en fælles Maalestok kan siges at være anvendt paa dem; 
men om denne Maalestok fra det ene Aar til det andet,er éns 
og i det hele saa paalidelig som det kunde bnskes, tor med 
Fbie drages i Tvivl. Da der nemlig ikke gives og ei heller 
kan gives objektive Kegler, hvorefter de præsterede Besva
relser bedommes, saa vil Bedbmmelsen væsentlig komme til at 
bero paa et subjektivt Skjbn; men dette Skjon maa af Uni
versitetslærerne, af hvilke de færreste har den Veiledning til 
Bedbmmelsen, som en længere Tids Praksis giver Lærerne ved 
de lærde Skoler, fornemmelig abstraheres fra en Sammenlig
ning imellem de indleverede Besvarelser selv, hvoraf folger — 
hvad Erfaring formentlig ogsaa har stadfæstet, — at Eksami
nandernes Besvarelser selv kommer til for en Del at regulere 
Bedbmmelsen. Er nu Antallet af de dimittender, der, som 
ofte er Tilfældet med de private, blot gaar op for at friste 
Lykkens Ledighed, meget stort, saa bliver Bedbmmelsen, for 
at ikke altfor mange skal tilbagevises, forrykket og vil, naar 
det gjælder at adskille dem, der skal erklæres modne, og dem, 
der skal afvises, nedstige til en Mildhed, som, idet den til
steder tiere visselig umodne Subjekter Adgang, med det samme 
nivellerer det antagelige med det maadelige, for ikke at sige 
slette. Hertil kommer, at Censorerne ved Universitetet idelig 
veksler, og at den Enhed, som for en Del maaske efterhaan- 
den kunde naaes, naar Censorerne aarligaars var de samme, 
derved nodvendigen maa gaae tapt. Er dette Tilfældet alle— 

6
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rede ved den skriftlige Prbve, hvor dog litera scripta og den 
fælles Censur gjor Bedømmelsen noget sikrere og paalideligere, 
hvor meget, mere ujevn maa da ikke Bedømmelsen blive ved 
den mundtlige Eksamen, ikke alene naar de forskjellige Aar med 
sine skiftende Eksaminatorer sammenlignes *),  men ogsaa naar 
man sammenligner Bedømmelsen i de forskjellige Fag under 
samme Eksamen, ja i de samme Fag paa de: forskjellige Eksa
mensdage. Thi uden at ville træde Universitetslærernes Ret
sindighed og Eksaminationsdyktighed for nær tor det dog blive 
indrømmet, at de ogsaa kan lide noget menneskelikt, at deres 
individuelle Dom, dem selv ubevidst, kan blive paavirket af 
Tilfældigheder, som burde være uden Indflydelse, og at Fri
stelsen hertil er saameget storre, fordi den enkelte Eksaminator 
i de mundtlige Fag tillige er en aldeles maktfuldkommen og 
kontrollos Censor. Jeg nærer derfor ingen Tvivl om, at man 
af Lærere ved de lærde Skoler, som har haft en noget læn
gere Tids Ovelse i at eksaminere, og bedbmme Disciple af en 
Skoles bverste Klasse, vil faa en mere overensstemmende og 
ensartet Bedømmelse, end den, som nu finder Sted ved ex
amen artium.

Endel af det, jeg i det foregaaende har tilladt mig at 
anfore, gjælder ogsaa forsaavidt man i Universitetslærernes 
Eksamination vil sbge en Regulator for de Fordringer, som 
med Rette skal gjbres til Eksaminanderne i de forskjellige Fag. 
Jeg nekter vistnok ikke, at Universitetslærerne kan finde den 
rette Middelvei mellem formeget og forlidet i denne Hen
seende; men det er dog Rimelighed for, at duelige Skolelærere 
efter nogen Tids Virken som saadanne lettere og paalideligere 
kan bedbmme, hvilke Fordringer passende bor fyldestgjbres, 

*) Stundom horer man derfor ogsaa den Ytring: „Kommer A. til at 
eksaminere, kan han lettelig faa land., men faar han med 15. at 
gjore, staar han sig vist kun <laarlikt.“
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end den med Skoleundervisningens Udstrækning og Begrænds- 
ning mindre bekjendte Universitetslærer. Det forekommer mig 
ialfald uimodsigelikt, at man ved kontrollerende og veiledende 
Forfoininger fra det lærde Skolevæsens Administration bedre 
vil kunne opnaa dette Oiemed, end ved at soge en saadan 
Regulering i de ofte skiftende og forskjellige Principer befol- 
gende Universitetslæreres Eksamination, for ei at tale om, at 
de Vink, som paa denne Maade muligens kan gives, van
skelig kan komme andre Skoler tilgode end de, hvis Lærere 
paa Grund af lokale Forhold bar Anledning til personlig at 
overvære Eksaminationen. Og hvad den Kontrol angaar, som 
man soger i Universitetslærernes Eksamination af Skolernes 
Dimittender, da mener jeg, at denne af flere Grunde maa 
ansees for temmelig ufuldstændig og upaalidelig; ufuldstændig, 
forsaavidt kun en ringe Del af Skolens Virksomhed, nemlig 
Dimissionen, kan undergives denne Kontrol, og fordi det der
hos staar i Skolens Makt ved Unddragelse af Dimissionen at 
gjore Antallet af de Elever, paa hvilke Kontrollen udfores, 
■endnu mere indskrænket; upaalidelig, fordi Slumpetræffet efter 
Provens Indretning faar altfor stor Indflydelse i begge Retnin
ger, fordi Kontrollen, efter hvad jeg har tilladt mig at anfore, 
ikke altid kan ansees at være lakt i de kompetenteste Hænder, 
og fordi den for de mundtlige Fags Vedkommende udbves ved 
isolerede Eksaminatorer og Enecensorer, som ikke virker sammen 
under nogen fælles Ledelse.

Forsaavidt man ved examen artiums Henlæggelse fra Uni
versitetet til Skolerne befrykter, at disse skal fristes til at 
give sig Skin af at frembringe stbrre og mere glimrende Resul
tater end en upartisk Pro velse vilde erkjende, eller i visse Til
fælder vise sig for milde og slappe i sine Fordringer til Abi- 
turienterne, da skal jeg hertil bemærke, at jeg heller ikke an
ser det for bnskelikt eller gavnlikt, at Skolerne i denne Hen
seende er uden Kontrol, men kun, at denne indrettes paa en

6*
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mere paalidelig og til Hensikten svarende Maade, end fortiden 
er Tilfældet. Forresten mener jeg, at Fristelsen til at frem
vise opskruede Resultater for en stor Del vil bortfalde just 
derved, at den sammenstillende Bedømmelse af Universitetet 
som et Overtribunal bortfalder *),  og at der ingen Grund er til 
at tro, at Skolen af en utidig Mildhed eller Medlidenhed skulde 
fore sine Disciple tidligere, end den burde, ind i Universitetets 
Horesale, da Umodenheden her vel snart vilde aabenbare sig 
og det moi'alske Ansvar derfor for en Del falde tilbage paa 
Skolens forhastede Modenhedserklæring. “

Med Hensyn til, hvad „venstre" under 2. anfører, som i 
det foregaaende endnu kunde synes at mangle sin Imbdegaaelse, 
da indsees ikke ret, at ex. artiums heldige Indflydelse paa Læ
rerstanden har synderlikt at betyde, naar man dog haaber saa- 
meget af dennes Selvstændighed nu, at den vil vide „at afvise 
enhver Fordring fra Universitetets Side, der ej kan bestaa med 
en sund Pædagogik." Thi hvad en sund Pædagogik fordrer 
og ikke fordrer eller endog forkaster, maa Lærerstanden dog 
vel saaledes allerede vide Besked om, forend Universitetet i 
dette eller hint konkrete Tilfælde sætter dens judicium i Re
kvisition, og, hvad heldig Virkning Universitetet her da skulde 
Ove, er ikke let at forstaa, naar saaledes Overskjonnet synes 
at maatte være Lærerstanden forbeholdt, og denne, hver Gang 
Forskjel i Anskuelse opstaar, antages berettiget til at erakte: 
stop! slikt forstaar vi bedre; 1 Universitetslærere er dog altid 
nogle mærkelig upraktiske Folk, som kan falde paa en saa 
upædagogisk Tanke! — Det er forovrikt saa langt fra, at ex. 

*) I saa Henseende turde endog de aarlige Artinmslister, hvorved de 
forskjellige Skolers Resultater med Hensyn til deres Dimittender 
sammenlignes med hverandre, og efter hvilke man ofte alene — 
kort og godt — affærdiger Dommen over Skolernes Virksomhed i 
det hele, neppe være ganske hensiktsmæssige.
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artium altid kan siges at være „et Vækkelses-og Ansporings
middel for den slbvere Pliktfolelse“, at den ofte kan afgive en 
bekvem Sovepude for denne til sbdelig at. slumre ind paa. Er 
saaledes Fag betroet en Lærer, hvori der til ex. artium gjbres 
ret tarvelige Fordringer, kan en saadan Lærer gjærne slaa sig 
til Ro og endog hytte sig mod enhver Paamindelse ved en 
Appel til Resultatet ved Artium, om end alle vod (han selv 
iberegnet), at han er en meget ligegyldig og uduelig Lærer. 
Derimod kan ex. artium paa den anden Side endog bidrage sit 
til at volde den nidkjæreste og dyktigste Lærer Krænkelser 
derved, at hans Disciple gives en i sine Fordringer uforstandig 
men ukontrolleret og eneraadende Eksaminator i Vold, og den
nes Karakterer ikke desto mindre kommer til paa en vis Maade 
at indeholde Lærerens officielle Skudsmaal det ene Aar efter 
det andet. Paa samme Tid som da den efterladne Lærer staar 
triumferende med Palmer i Hænderne, kan derimod den sam
vittighedsfulde i saa Maade. have trukket det korteste Straa, 
en Tilstand, som det virkelig skal behovs Mands Mod til i 
Længden rolig at finde sig i.

Da det fremdeles har sin store Interesse for Folk af Fåget 
at se en saadan Sag behandlet, af Mænd, der vel efter sin Stil
ling maa staa udenfor, men, som Sagerne nu engang er ord
nede, ikke desto mindre maa regnes med til rette vedkommende, 
tager vi ikke i Betænkning, forend vi forlader disse Ytringer 
af Skolerne imod og for den bebudede Forandring, endnu at 
hidsætte følgende af Trondhjems Skoles Eforat, der som sakt 
er det eneste, hvis Erklæring i alle Fald „er kommet til os.“ 
Deri heder -det:

„Naar denne Eksamen, efter Indskrænkningen af de skrift
lige Prover og uden at tage nogetsomhelst Hensyn til de fra. 
Skolerne indsendte Stile- og Udarbeidelsesbbger, giver fuld 
Adgang til at underkjende udmærkede Skolebestyreres paa lang 
Erfaring grundede Dom om Skoledisciples Modenhed til at 
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paabegyndt! de akademiske Studier, saa forekommer Betrakt- 
ningen heraf at maatte vække store Betænkeligheder; og naar 
en lærd Professor under denne Eksamensprbve gjdr ganske andre 
Fordringer paa Specialkundskaber, end de, Skolen fra sit Stand
punkt kan eller endog bor opstille, saa er det begribelikt, at 
Skolen, ogsaa paa den sande- Aandsdannelses og Grundigheds 
Bekostning, fores ind i en falsk og skadelig Retning.

Examen artium under dens nuværende Indretning er vist
nok at betrakte som et Stimulationsmiddel for Lærere og Di
sciple, men den kan efter Eforatets Formening ligesaalidt som 
andre lignende bringe sund Livsfriskhed i en syg eller lægge 
Kraft til en sund Organisme.. Betænkelighederne ved at give 
Bifald til Ophævelse af denne Universitetsindretning har for
mentlig samme Grund, som de, hvormed Ængsteligheden altid 
imbdeser Ophævelse af Indskrænkninger og Meddelelse af mere 
Frihed og Selvstændighed til Personer og Indretninger, som 
har været holdte i en lang Umyndighedstilstand. At Skolerne 
ved Ophævelsen af denne Universitetspr6ve faar en selvstæn
digere Stilling og friere Hænder til at gjennemfbre sine mer 
eller mindre grundige Anskuelser om Maalet, tier bor sæt
tes for deres Virksomhed, forekommer os klart. Frykten for 

i slbve og ligegyldige Skolebestyrere og Lærere ved Ophævelsen 
af den Kontrol, som examen artium i dens nuværende Skik
kelse skulde kunne afgive, er sikkerlig overdreven, ligesom 
Erfaring fra forrige Tider har lært, at denne Slags Opsikt dog 
ei har formaaet at Ijerne saadanne Individer fra- de dem anbe- 
troede Stillinger. Ophævelsen af denne Prbve ved Universitetet 
vil snarere give Anledning til, at et fuldstændigere og mere 
gjennemgribende Overopsyn med de lærde Skolers Virksomhed 
gjennemfores.“

Hvad endelig Sagens Behandling ved Universitetet angaar, 
da maa der med Hensyn til Kommitteens Betænkning og det 
^f denne udarbejdede nye Reglement, som foreslaaes antaget i
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Tilfælde af Eksamens Bibeholdelse ved Universitetet, bemær
kes, at Privatdimissjonen deri er forudsat bibeholdt (Skolerne 
altsaa fremdeles ganske stillede paa Siden af Privatdimissorer 
af enhver Art), men at man foreslaar tvende nye skriftlige 
Opgaver (en af historisk Indhold og en Oversættelse fra Græsk) 
samt adskillige Reglementsforandringer, siktende til en bedre 
Kontrol med Hensyn til Eksaminandens totale Standpunkt, der 
skal „bidrage til, at de bestaaende Fordringer mere i 
Aand og Sandhed efterkommes" *).  Saavidt man kan 
indse, er der ikke taget den ler ringeste Notits af Skolernes 
Betænkning om den latinske Stilprbve, ikke engang til, hvad 
derom er ytret af Trondhjems Rektor i hint Program for 1853, 
eller til Drammens Skoles historiske Oplysninger om, at „For
dringerne i dette Fag er bievne skjærpede efterhaanden som 
Midlerne til at fyldestgjore dem er bievne indskrænkede" — 
NB.! for Skolernes Vedkommende, naar disse samvittigheds
fuldt skal pleje de mange andre Fag **).  Men at Pluraliteten 

*) Her er forovrikt ikke Stedet til at gaa ind paa en nærmere Drof- 
telse af hver enkelt §. Kun til et Par Bemærkninger skal man 
indskrænke sig. Det synes simplest, at der for enhver af de 5 
skriftlige Besvarelser og for hvert enkelt af de mundtlige Fag gives 
en Specialkarakter, og hillikt, at Karaktererne for de Fag, man fri
villig lægger op (navnlig Engelsk, Spansk, Italiensk og Oldnorsk) 
medregnes i Hovedkarakteren. Ved at tillægge enkelte Fag ved 
Hovedkarakterens Uddragelse en slorre Talværdi kunde man allige
vel sikre sig, at „Tyngdepunktet" ikke væsentlig forrykkedes.

**) Her kan den Bemærkning linde cn Plads, at det synes mindre hel— 
dikt, at der, som stundom sker, til Opgave i Oversættelse af Eks
amensdeputationen vælges Sty kker af Solvalderens Skribenter. Ta- 
citi Germania har jo hidtil været det eneste Skrift, hvorigjennem 
man i Skolerne kunde .^tifte en Smule Bekjendtskab med Solval- 
deren, og selv dette horer jo ikke til dem, der med Nødvendighed 
maa læses og lægges op. Naar man imidlertid ikke mere, end hr ad 
der har været Tilfældet, fra Skolernes Side har besværet sig over 
Universitetets Opgaver i samtlige tre skriftlige Fag (den i Moders- 
maalet har maaske endog været den stadigsi uheldigste) og forov-
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kan foreslaa ex. artium afholdt umiddelbart efter første U ni ver- 
sitetssemesters Slutning — efter alt, hvad der i denne Sag er 
passeret — og at endog Minoriteten henter sit Hovedargument 
herimod fra alt andet snarere end fra Hensyn til Skolerne, 
hvilket kun i Forbigaaende berbres, — det er os et slaaende 
Bevis paa, hvilken E nvished der raader inden Universitetet 
ligeoverfor Skolerne, det viser os grant, hvorpaa ,,man der 
lægger Akcenten“ endog i eu Sag, der snart sakt er den ene
ste, hvorved Skolerne kommer i Berbrelse med Universitetet: 
fbrst og sidst naturligvis Hensyn til Universitetets Tarv, og 
saa. om mulikt til Skolernes; medens man gjærne kan sige, 
at der ved disse tinder et omvendt Forhold Sted, at der Hen
synet til Universitetet spiller en overmæktig Rolle, medens det 
til Skolerne selv mangen Gang træder i Baggrunden.

Bliver Universitetshalvaarene ulige store væsentlig, som det 
i Almindelighed nu heder, paa Grund af ex. artium, og skal 
denne Prove for alles Vedkommende fremdeles bibeholdes ved 
Universitetet, saa maa der dog kunne hjælpes herpaa ved at 
man indretter sig nogenlunde i Overensstemmelse med, hvad 
der i Danmark er indfort og navnlig lægger Januar til sidste 
Halvaar som dettes Eksamensmaaned *).

rikt dets Maade at tage ex. artium paa, — noget, hvorpaa der end
og til Fordel for Universitetet i et Par Skolebetæukninger er 
hikt Vækt —, da har man virkelig tildels troet det nodvendikt for 
Universitetet at stelle sig saaledes for at værge sig mod Privati
sternes Strbm. Men efterat disse saa godt har lært at rette sig 
efter Universitetets Fordringer og i Almindelighed ret tilgavns op- 
ekserceres i de skriftlige Fag, saa bliver det dog nok nodvendikt 
at sikre sig et paalideligere Resultat ved andre Midler, og det tor 
jo hænde, al de foreslagne skriftlige Opgaver i Historie og Græsk 
vil hjælpe en god Stund.

*) I Danmark begynder nu — efter den seneste Forandring hermed — 
det akademiske Aar paa samme Tid, som Skoleaaret, nemlig den 
23de August, og deles i tvende Hovedafdelinger, den forste fra 
23de August til 31te .lanuar, den anden fra 1ste Februar N 22de
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Men ogsaa i Kollegiet fik imidlertid, som ovenfor bemær
ket, Sporgsmaalet omsider det Udfald, at man erklærede sig 
for ex. artiums Henlæggelse til Skolerne, idet man henviste til 
den i Danmark i saa Maade allerede indfbrte Forandring, og 
denne Erklæring afgaves enstemmig, saaledes at ogsaa. Kom- 
mitteens Medlem Prof. Aubert maa have sluttet sig til denne 
Mening, som han, efter hvad vi ovenfor vil have bemærket, 
allerede for længere Tid siden med Bestemthed har udtalt.

Vi har saaledes set ogsaa de Autoriteter, som længst har 
været af en afvigende Mening, navnlig det akademiske Kolle
gium og Kirkedepartementet, tilsidst vistnok væsentlig med 
Danmarks Eksempel for Oje at erklære sig for det berettigede 
i den Anskuelse, som fra fbrst af kun en Minoritet af den forste 
Undervisningskommissjon sokte at gjore fældende.

Hvad nu den Kontrol angaar, som ansees nodvendig i 
Tilfælde af ex. artiums Forlæggelse til Skolerne, da har De
partementet ..tænkt sig, at mindst et Par Opgaver ved hver 
Afgangseksamen burde tilstilles Skolerne fra Deptm., hvortil 
igjen Besvarelserne blev at indsende, og at en af nogle Uni- 

Angust. Forelæsningstiden er i forste Halvaar fra 23de August 
til 22de December og i det andet fra 1ste Februar til 9de Juni, 
lilleferierne varer fra 23de Decbr. til 6te Januar, og Som
merferierne fra JOde Juli til 22de August; og Eksaminerne 
afholdes altsaa mellem 7de — 31le Januar og mellem 10de 
Juni — 9de Juli. Afgangseksamen ved Skolerne afholdes i den 
sidste Maaned af Skoleaaret (21de Juni — 22de Juli) i de Dage, 
som, hvad den skriftlige Del angaar, for alle Skoler under ét, og 
hvad den mundtlige Del angaar, for hver Skole især fastsættes hvert 
Aar af Undervisningsministeriet. Den holdes af Skolens egne Læ
rere i Forening med den eller de Embedsmænd, som maatte for
ordnes til deri at deltage, navnlig Undervisningsinspektoren ved de 
lærde Skoler. Ganske i de samme Dage og Timer som ved de 
lærde Skoler og over de samme Opgaver afholdes den skriftlige 
Del af ex. artium ved Universitetet for de Privatister, der foretrækker 
at lade sig prove der istedenfor at underkaste sig Eksamen ved 
Skolerne.
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versitetslæreré sammensat Eksamenskommissjon maatte bistaa 
dels ved Bestemmelsen af Opgaverne dels ved Gjennemsynet 
af dem, ligesom der ogsaa maatte være Adgang til, naar saa- 
dant ansaaes onskelikt, at lade Afgangsprøven overvære af en 
eller flere udsendte Kommissærer, lovrikt har man heller ikke 
tænkt sig, at den afgjorende Myndighed med Hensyn til Med
delelsen af Modenhedsvidnesbyrdet burde overgives til Rektor 
alene, men at den maatte overdrages et af flere af Skolens 
Lærere bestaaende Skbleraad.“

Ogsaa er der paapeget forskjellige Midler til en hensikts- 
mæssig Kontrol i de Skolers Betænkninger, der erklærer sig 
for (højre) eller intet har imod (Centrum) hin Forandring. 
Saaledes vil vi nævne:

Lillehammers Skole: „Skriftlige Opgaver-— i storre 
Antal end de nu anvendes — kan meddeles af Departementet, 
Besvarelserne indsendes' til dette, Censorer tilforordnes' den 
eksaminerende Lærer, en Eksamenskommissær' stundom udsen
des til en og anden Skole, hvorved et ogsaa i andre Henseen
der onskelikt Tilsyn fra Overbestyrelsens Side tilvejebringes.“

Ar en dal s Sk.: „Som den hensiktsmæssigste Kontrol 
anser man Tilforordning til Proven af sagkyndige Mænd. Et 
storre Antal Besvarelser1 som 4 eller 5 formenes at burde blive 
Gjenstand for Deptm.s eller Eksamenskommissjonens Gransk
ning, i Forbindelse med en nærmere Forklaring over det ved 
Proven passerede. De skriftlige Arbejder maatte gjennemgaaes 
foruden af vedkommende Faglærer og Rektor endnu af et Par 
af Skolens Lærere.“

Trondhjems Sk.s Rektor: „Hvad Kontrollen angaar, 
da tror jeg, at den bor bestaa deri, at Departem. lader gjen- 
nemse og bedømme de hvert Aar indsendte skriftlige Besva
relser. I Tilfælde af Misgreb fra Skolens Side ved Censuren 
bor vel dette ikke kunne rettes til Skade eller Fordel, for ved
kommende Kandidat, men det bor medfore en Reprimande for
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vedkommende Skole og i Gjentagelsestilfælde en passende Straf, 
saasom Mulkt. Endvidere tror jeg, 'at Eforatets Medlemmer 
bor være forpliktede' til at overvære Dimissj onsproven, samt at 
Departem. hvert Aar bor opfordre flere paa ethvert Sted boende 
kyndige Mænd til at være tilstede som Censorer. Fra samt
lige Censorer bor Indberetning om Provens Udfald gjbres til 
Departm. Endelig antager jeg, at Deptm. vil finde Anledning 
til nu og da at udsende kyndige Mænd for at inspicere Sko
lerne og være tilstede dels ved Undervisningen i Aaret, dels 
ved Pro verne. “

3 Lærere paa Trondhjems Skole (H. H. Muller osv.) 
formener, at „Kontrollen bor være stadig og fast ordnet, den 
bor udoves af en Autoritet, der b'aade besidder den fornodne 
Sagkyndighed til at kunne fælde en selvstændig Dom, og fordi 
alle Skoler i lige Grad er undergivne dens Opsikt, kan anta
ges uafhængig af de forskjellige Lokalinteresser. En saadan 
Kontrol, forekommer det os, at Lærerstanden ogsaa for sin 
egen Skyld maa finde bnskelig, meii ogsaa kun en saadan. Vi 
har saaledes' tænkt os, at Sagen maaske hensiktsmæssigst kunde 
ordnes i Lighed med det af Rektor Bugge i sin Tid' indgivne 
Forslag om Oprettelsen af et „Undervisningsraad“, hvis tvende 
faste Medlemmer til bestemte Tider hvert Aar, hver i sin Kreds 
af Landet, skulde overvære Afgangsproven ved de forskjellige 
lærde Skoler; forsaavidt dette imidlertid ikke maatte befindes 
iværksættelikt, formenes den ved Deptm. bestaaende Konsu
lentpost at frembyde en Udvej, idet dennes Indehaver antages 
at maatte kunne afse den til de aarlige Visitatsrejser fornodne 
Tid, naar han delte Byrden med en af Universitetets Midte valgt 
Medhjælper, der saavidt mulikt hvert Aar burde være den 
samme. “

Skiens Sk.: „Mod de af Deptm. antydede Kontrolmidler 
fandt man i Almindelighed intet at indvende; dog var man af 
den Formening, at der, selv om der skulde være Betænkelig
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heder eller Hindringer for at istandbringe den af Deptm. om
handlede Kontrol, er overvejende Grunde til at overdrage Sko
lerne selv Retten til at udstede endelikt Modenhedsvidnesbyrd 
for sine Disciple *).  Med Hensyn til denne Kontrols Anven
delse. antog man følgende nærmere Bestemmelser at være hen- 
siktsmæssige:

1. Forsaavidt de skriftlige Opgaver bestemmes ved en af 
sagkyndige Mænd i Universitetsstaden sammensat Kommission, 
bor Opgaverne være de samme for alle Skoler, hvorfor ogsaa 
den skriftlige Prove ved alle Skoler bor afholdes paa samme 
Tid. Opgaverne afsendes under Forsegling til Skolerne og aab- 
nes fbrst umiddelbart forinden den for hvert Fag bestemte 
Prove afholdes. Efter endt Afgangseksamen indsendes de 
skriftlige Besvarelser til Deptm., som kan lade dem gjennemse 
ved den nævnte Kommissjon og af denne lade sig meddele de 
Bemærkninger om dem, som Omstændighederne maatte give 
Anledning til.

2. Naar Afgangsproven overværes af en eller flere ud
sendte. Kommissærer, kan disse, saavidt Tid og Omstændighe
der tillader det, deltage med Skoleraadet i Bedømmelsen saavel 
ved den skriftlige som mundtlige Prove.

3. Skoleraadet dannes af Rektor og de Svrige faste Læ
rere i Skolens bverste Klasse.

4. Uddrag af Skolernes eller de udsendte Kommissærers 
Beretninger om Udfaldet af de ved Skolerne afholdte Afgangs-

*) I denne Henseende ser man Skiens Skole udtale sig i Overens
stemmelse med Molde Skole, der linder enhver Kontrol overflø
dig, uden „med Hensyn til det Kvantum af positive Kundskaber, 
som Skolen bor siige at bibringe Discipelen, saa at den nemlig 
ikke gaar forvidt heri og ikke overlæsser de unge saaledes, at 
enten Overflodighed eller Slappelse og Svækkelse paa Aand og 
Legeme bliver bolgen.“
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eksaminer bliver aarlig paa en eller anden Maade foranstaltede 
offentlig bekjendtgjorte af en Centralautoritet. “

Specielt paapeger derhos Skolens Rektor, „at Skolerne 
selv kunde delaktiggjbres i denne Kontrol af hverandre, idet 
en eller flere Lærere i de hverandre nærmeste Skoler kunde 
deltage i Bedømmelsen ved den skriftlige og muligens ogsaa 
den mundtlige Prbve. Det kunde ligeledes være gavnlikt, at 
et Par Besvarelser i nogle af de skriftlige Fag for hver Skole — 
f. Eks. den bedste og den ringeste Besvarelse — optoges i de 
Berétninger, som Lærerkollegiet har foreslaat aarlig bekjendt
gjorte ved en Centralautoritet.“

Enkelte af de her udtalte Anskuelser deler ikke Kongs- 
bergs Skole, idet denne navnlig finder, at det vilde være lidet 
stemmende med den Tillid, som det ved Modenhedsprovens 
Henlæggelse til Skolerne var Hensikten at vise disse, om Op
gaverne til den skriftlige Prbve skulde tilsendes Skolerne fra 
Deptm. „Forsætlige Misbrug var ej at befrykte, og at der 
blev forskjellige Opgaver ved de forskjellige Skoler, var uvæ- 
sentlikt, da det ikke saameget er Opgavens større eller mindre 
Vanskelighed, som Besvarelsernes Fuldstændighed og Riktighed 
samt den aandelige Modenhed, Eksaminanden maa skjønnes at 
have opnaaet, der er det afgjorende ved Bedømmelsen. I alle 
Fald burde dog Skoleraadet tillades at gjore Forslag til Op
gaverne. Især maatte det ansees mindre hensiktsmæssikt, at 
Eksamenskommissjonen skulde bestemme Opgaven til Udarbej
delse i Modersmaalet, eftersom der ved denne Opgaves Bestem
melse maatte tages det strængeste Hensyn til den Kreds af 
Forestillinger og Kundskaber, som kan forudsættes hos Eksa
minanden efter hans foregaaende Undervisning.“ Specielt hvad 
Opgaven i Modersmaalet angaar, ytrer ogsaa Laurviks Skole 
følgende, som ogsaa synes at vise, at Universitetslærere for 
Fremtiden bor fritages for at have med den at gjore: „Der 
hores jævnlig Klager over, at denne Opgave ved ex. artium 
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som oftest er altfor abstrakt og beregnet paa en Aandsmoden
hed og dermed forbunden Produktionsevne, som ikke i Almin
delighed med Billighed kan forudsættes hos Ynglinger i en 
Alder af 17 til 18 Aar. De Fordringer, som saaledes ved 
Universitetet stilles til Udarbejdelse i Norsk, tror vi tillige 
har en ugunstig Indflydelse paa Undervisningen i dette Sprog 
især gjennem Skolernes bverste Klasser, idet de tvinger Læ
rerne til at plage. Eleverne med lignende abstrakte Opgaver, 
og herved vænnes disse lettelig til at snakke i det brede om 
Gjenstande, de ikke riktig har opfattet, og saaledes udvikler 
sig en skadelig Overfladiskhed og Indbildskhed, idet Discipelen 
ledes, til at tro, at han maa være i Besiddelse af en ikke 
ringe Grad af Dannelse, siden han kan udbrede sig over fast 
ethvert Emne.“ *)  — Men kan Kongsbergs Skole ikke udtale

*) Jeg kommer herved til at tænke paa en saadan Opgave, som „prin- 
cipiis obstau, og paa alle de Anekdoter, denne fremkaldte (en Ar- 
tianer skulde endog i Fortvivlelse have rettet den til principibus 

^obsta, frit oversat: slaa dig til Oppositionen). Denne Opgave under
kastedes ogsaa en særdeles interessant og sagkyndig Drøftelse i et 
Bergensk Blad, hvori det bevistes, at, om vedkommende endog 
havde kjendt alle de Betydninger, princip, er tillakt i gamle Badens 
Leksikon, kunde de ikke have forstaat den blotte Mening af den 
Opgave. Overhovedet tor det have været indlysende, at ikke alene 
de Opgaver, man ved Universitetet oftest bar valgt i Modersmaalet, 
men ogsaa — og det maaske i endnu hojere tirad — den Bedom- 
melse, disse er bievne underkastede (3 og 4 har jo været de kon
stante Karakt.) bar bevist et af to, enten at yj af Artianerne ikke 
har været fuldkommen modne til akademisk Undervisning, eller at 
Universitetslærerne har lidet eller intet Begreb om, hvad man med 
Billighed kan vænte af Folk i den Alder, — altsaa netop har be
vist, siden Antagelsen af fbrsle Alternativ vilde være Nonsens, hvor 
inkompetente Universitetslærerne i Virkeligheden er til at bedomme 
Artianernes Modenhed netop i det Fag, hvor denne tydeligst skulde 
kunne lægges for Dagen. — I Danmark har man allerede indset 
de,t forkjerte heri og nu begyndt at slaa ind paa en, som det synes, 
langt riktigere Vej ved at vælge saadanne Opgaver, der med Rime
lighed kan antages at ligge indenfor vedkommendes Kundskabssfære. 
I de to sidste Aar er følgende Opgaver der givne til ex. artium:
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sig for Tilsendelse af skriftlige Opgaver fra Deptm., anser den 
derimod „en umiddelbar Kontrol at en eller flere udsendte 
Kommissærer at være af den storste Viktighed, og det i hojere 
Grad, end Deptm. efter dets Ytringer at domme synes at have 
tænkt sig“, medens paa den anden Side Tromso Skole tror, 
at „en saadan ekstraordinær Kontrol vilde baade være for 
liden, for lidet belivende for Skolen, ja dræbende for dens 
Anseelse11, og altsaa maa stemme for, at denne bliver stadig 
og kommer til at hvile paa en fast Organisation.

Det akademiske Kollegium foreslaar endelig Kontrol
len udfort saaledes: „Deptm.s Konsulent i Forening med tvende 
andre af Deptm. udnævnte, af hvilke i det mindste den ene 
bor være af Universitetslærerne, og som, saavidt det lader sig 
gjore, bor være stadig tilforordnede, danner en Kommitte, hvem 
det paaligger at fore Opsyn med Afgangseksamen ved Sko
lerne *).  Til den Ende bor de hvert Aar samlede foretage 

i 1855: „Hvorledes er Samkvemmet mellem Menneskerne i dette 
Aarhundrede blevet lettet ved Opfindelser?11

i 1856: „Skildring af Helvetiens Naturforhold og deres Indflydelse 
paa Indbyggernes Sysler og Erhvervskilder.11

*) Her har vi jo virkelig Begyndelsen til et Forslag til „en Direktion 
for de lærde Skoler.11 At man ved samme Lejlighed faar „en Direk
tion for Universitetet11 istand, har jeg allerede ovenfor tilladt mig 
at tro, vilde være i Universitetets egen Interesse. Kildne Sporgs- 
maa), som det ene Kollegium nu gjærne overlader som Arv til det 
folgende, vil da ikke saa længe henstaa uafgjorte. Man erindre sig 
den lange Historie om den botaniske Have, hvorfor gamle Rathke 
i sin Tid - om med Rette skal være usakt — maatte saa haardt 
undgjælde. Det er desuden tilforn offentlig blevet paavist, hvor
lunde flere Universitetslærere har ladet sine private Anliggender 
gaa foran Universitetets, som jo dog skulde synes at have billikt 
Krav paa at staa bverst. Om en Professor indberetter ved Seme
strets Slutning, at han begyndte sine Forelæsninger denne eller hin 
Dato for saa- eller . aamange Tilhorere og endte dem N. N. Tid for 
N. N. Tilhorere, er dermed slet ikke sakt, at han forsvarlig har 
udfort sine Forretninger i hele den mellemliggende Tid. Men dertil 
vilde en Direktion give et væsentlikt Bidrag. Vort Universitet kan,
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Rejser til saa mange som mulikt af de lærde Skoler *), naar 
Eksamen afholdes, og overvære samme enten i det hele eller 
i saa mange Fag, som de finder hensiktsmæssikt, og er de da, 
naar de onsker det, berettigede til at deltage i Censuren. Kol
legiet antager nemlig, at ved Afgangseksamen bor saavel de 
skriftlige Udarbejdelser som de mundtlige Prover bedbmmes af 
mindst tre Censorer, nemlig af vedkommende Lærer og tvende 
tilkaldte Censorer. Til at fungere som saadanne skal ordent
ligvis tages Skolens Lærere; dog kan ogsaa, hvor Anledning 
dertil gives, andre Mænd, der er i Besiddelse af den fornodne 
Dannelse og Kundskaber, indbydes til at deltage i Censuren 
ved de mundtlige Prover. Det ansees riktikt, hvad der er 
bestemt ved den danske Skoleforordning af 13de Mai 1850, 
at ingen deltager i Censuren over noget Fag, med mindre han 
har overværet den hele Eksamination i samme fra Begyndelsen 
til Enden. Opgaverne til den skriftlige Prbve for samtlige 
Skoler bestemmes af ovennævnte Kommitte, der har at'paase, 
at de under Forsegling bliver Skolerne saa betimelig tilsendte, 
at den samme Opgave kan meddeles i samtlige Skoler paa 
samme. Dag og Time, og bor disse Opgaver ikke aabnes, for
end de ‘ved selve Eksamen bekjendtgjbres. Efter endt Eksa
men tilstilles fra alle Skoler de skriftlige Udarbejdelser tillige
med de for samme givne Karakterer det kongL Kirkedeparte
ment. Medlemmerne af Kommitteen har da at gjennemgaa 
disse og derpaa hvert Aar at afgive en Indberetning til Deptm. 
om, hvorvidt de enten ved samme eller ved Eksamen i Sko
lerne har fundet noget at bemærke.“

saavidt mit Kjendskab strækker sig, visselig i Kogelen glæde sig 
ved Lærernes punktlige Opfyldelse hf sine Embedsplikter; men der 
gives ogsaa lier Undtagelser.
Deles Modenhedsproven i 2 Afdelingel, og saaledes den 1ste kan 
udholdes ved Middelskolerne, vil ogsaa disse kunne nyde godt af 
et saadant belivende BesOg.
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Som man snart vil se, er disse af Kollegiet foreslagne 
Bestemmelser i Grunden de nu i Danmark vedtagne, omplan
tede paa norsk Grund.

Nærværende Forfatter har allerede ovenfor haft Lejlighed 
til at erklære sig for det for alle Parter hensiktsmæssige og 
endog nødvendige i en betryggende Kontrol; men paa den an
den Side fortjener det ogsaa at bemærkes, at man dog virke
lig ogsaa kan gaa forvidt i sin Ængstelse for, at Kontrollen 
med Skolerne ikke skal blive streng nok, ja at man i sin 
Angst herfor kan komme til at se Spbgelser ved hbjlys Dag. 
Man maa dog betænke, at her jo kun spbrges om Adgang for 
en Yngling til at indfinde sig paa Universitetets Horesale, og 
at dette selv forbeholder sig senere at prove denne ved flere 
Eksaminer og kan hindre ham i at komme nogen Vej paa den 
akademiske Bane, forend han er bleven saa moden, som Uni
versitetet forlanger, selv om han skulde være sluppen en Stund 
for tidlig fra Skolen. Ganske andre Rettigheder end ex.'artium 
aabner i saa Henseende Krigsskolens, SOkadetinstitutets osv. 
Eksaminer Adgang til, hvorfra Embedsmanden gaar ud fiks 
og færdig.

Forbvrikt vil det sikkerlig ikke selv i de mere afsides 
liggende Byer, som dog er betydelige nok til at have en lærd 
Skole i sin Midte, være saa ganske vanskelikt at erholde Bi
stand af sagkyndige Censorer ved Afgangseksamen, som enkelte 
synes at befrykte. Der turde dog være i selve Byen og dens 
nærmeste Omegn Embedsmænd, som man hertil vilde erkjende 
kompetente, og som vilde betrakte en Indbydelse til saaledes 
at overvære den hele Eksamen eller i alle Fald en Del af den 
som et Tillids- og Anerkjendelsesbevis, saaledes f. Eks. gejst
lige, tor de mathematiske Discipliner ogsaa militære Embeds- 
mænd. Jeg anser det desuden som givet, at Interessen for 
Skolen og dens Gjerning i højeste Grad vil vækkes og næres, 
naar den faar med ex. artium at gjore, og at man som en na
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turlig Folge deraf vil i saa Fald benytte Anledningen til at 
overvære dens offentlige Eksaminer paa en ganske anden Maade 
end nu, da det er et Særsyn selv her i Kristiania, at man 
har den Ære at se sine nærmest foresatte eller Disciplenes 
Fædre, endog om disse er universitetsdannede og saaledes skulde 
antages at have en Smule Sands for de Steder, hvor deres 
Sonner modtager sin Uddannelse, indfinde sig for paa den Maade 
Aar for Aar at folge de unges Fremskridt. I den storre Inter
esse altsaa, hvormed uden Tvivl da Skolen vilde omfattes, og 
den storre Offentlighed," som vilde blive den tildel, sætter jeg 
heller ikke en saa ganske liden Kontrol med dens Virksom
hed, navnlig i et Land, som kan glæde sig ved en fri Presse, 
der altid bliver et viktikt Korrektiv mod Misbrug af enhver 
Art. Det er endelig en velbegrundet Mening, vi saa Rektor 
Hammer udtale, at, skulde en Skole forgaa sig ved at sende 
en umoden Discipel til Universitetet, vilde dette bidrage til 
mindre fordelaktige Tanker om vedkommende Skole. Ja, denne 
kunde netop paa den Maade resikere at tildrage sig en Op
mærksomhed, den lidet skjbttede om. 1 Gjentagelsestilfælde 
kunde jo slikt endog foranledige en særlig Kontrol med Skolen 
og Indskriden fra Overbestyrelsens Side, — og dette er vel 
noget, som enhver Skole i det allerlængste vilde se til at sikre 
sig imod, saasom en offentlig Beskjæmmelse vel neppe vilde 
bidrage til dens heldige Virken.

Hvorvidt Eksamen i Tilfælde bor deles i to Afdelinger 
som i Danmark, og hvilke Fag der biir henfores til hver især, 
er et Sporgsmaal, som det fbrst da. har nogen Interesse at 
behandle, naar ex. artiums fremtidige Stilling er bleven ende
lig bestemt. Da vil det neppe have nogen synderlig Vanske
lighed med at komme til Enighed heri, saameget mindre, som 
Skolerne, forsaavidt de har indladt sig herpaa, allerede nu har 
ytret sig temmelig enstemmig herom, idet næsten alle erkjen- 
der Onskeligheden af en Tvedeling i saa. Maade og kun om 
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enkelte Fag afviger fra hverandre samt om Tidsgrændsen for 
Afslutningen af 1ste Afdelings Fag, hvilken nogle sætter 2 Aar, 
medens andre 1 Aar for den endelige Afgangseksamen eller 
2den Afdeling. Det akademiske Kollegium er imidlertid til- 
bbjelikt til at antage, at man heller bor begrændse Eksamina
tionen ved Afgangseksamen inden det i et kortere Tidsrum f. 
Eks. i de 3 sidste Aar læste, end at udelukke noget Fag fra 
den endelige Eksamen.

Nogle Skoler har gaat udenfor de af Deptm. opstillede 
Spbrgsmaal, og givet en detailleret Fremstilling af de for ved
kommende Skoler særegne Forhold, der neppe har forenklet 
Sagen; ja et Par har endog benyttet Anledningen til med det 
samme at foreslaa næsten hele Andeneksamen henlakt til 
Skolerne, som i Danmark, og derved Skolekursuset baade 
belemret med en Masse forskjelligartede Fag og forlænget, 
ligesom den Tid forhalet, da Discipelen ved at gaa over til 
Universitetet kan med storre Frihed, end det i Skolen natur
ligvis er mulikt, hengive sig til en selvstændigere og med sin 
særegne Individualitet mere stemmende Opofrelse for det ene 
eller andet Fag. Det er dog kun ved en saadan Frihed, at 
et Studium bliver fruktbart baade for Individet og Staten, og 
■jo for man, naar kun den fornbdne Aandsmodenhed er tilstede, 
kan gjores delaktig heri, des bedre. Det er derfor vel betænkt 
af Deptm., at det, uaktet Danmarks fristende Eksempel, slet 
ikke har ændset den Sag, som vist mange Skolemænd ogsaa 
vilde have haft særdeles meget imod. Det saakaldte Russeaar 
er virkelig ogsaa for Studenten et saa stort Gode, at det var 
Synd at berøve ham det: det aabner en Anledning til et ud
strakt Bekjendtskab mellem livsglade Ynglinge, som ellers al
drig vil gives, og som man har godt af at nyde som en For
lober for det engere Bekjendtskab, der paa et senere Stadium 
naturligen knytter sig mellem dem, der opofrer sig til det samme 
Fagstudium. Med andre Ord: lad kun Studenten forst faa
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Lov til et halvandet Aars Tid at være Student, torend han 
bliver theologisk (juridisk, medicinsk osv.) Student!

Overhovedet er det neppe heldikt, naar en gavnlig Reform 
stilles i Udsikt, at soge at gjore denne saa omfattende som 
mulikt, saa at det næsten ser ud til, at enten skal alt refor
meres paa engang, eller intet, — noget, som desværre hos os 
synes at være manges Lyst; og deri ligger maaske ogsaa for 
en Del Aarsagen til, at endog de nødvendigste tidsmæssige 
Reformer ofte bliver utilbbrlig forhalede. Mig forekommer det, 
at man nu maa have lært i saa Maade ikke at være for for
dringsfuld, men særdeles nbjsom og beskeden.

Efter den her leverede Udvikling, der, som man vil have 
set, næsten udelukkende stbtter sig til officielle Aktstykker fra 
navngivne og kompetente Mænd, tor man maaske vaye beret
tiget til den Paastand, at Spbrgsmaalet om ex. artiums frem
tidige Stilling og hvad dermed staar i nærmeste Forbindelse — 
har ledet til fblgende Resultater:

1) Der har inden Norges Lærerstand i de sidste Ilalvsnes 
Aar været en Opinion, der har udtalt sig for Ønskeligheden 
af, at ex. artium henlægges til Landets lærde Skoler. Over
bevisningen om det for en sand, grundig Videnskabelighed ' 
gavnlige heri har i de sidste Aar udbredt sig i stedse videre 
Kredse, saa at der nu tor paastaaes, at det er en stærk 
Opinion for en saadan Forandring blandt alle ved
kommende og sagkyndige fra b verst ti] nederst.

2) Man er temmelig enig i at erkjende det konsekvente 
i, at der arbejdes mod det Maal, at ex. artium ved Uni
versitetet -— om ikke straks, saa dog inden fbje Tid — 
kan hæves, og at altsaa ogsaa de privatdimitterede 
prbves ved Skolerne.

3) Man er i Almindelighed enig i at erkjende Hensikts- 
mæssigheden af en omfattende og sagkyndig Kontrol med alle 
Landets Institutioner, saaledes ogsaa med Skolerne i Almin
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deliglied og med den Maade i Særdeleshed, hvorpaa de 
loser sin Opgave, om ex. artium henlægges til dem.

Vi maa altsaa fra vort Standpunkt tilraade en saadan 
Forandring og inderlig onske, at den snarest mulikt sættes 
iværk. Det er forhaabentlig Kirkedepartementets Bestemmelse 
at forelægge det nu forsamlede Storthing en Proposition i denne 
Retning, og i saa, Fald tor vi maaske vente, at denne Stats- 
makt ikke længer vil forholde vort Lands Skolevæsen sin 
Medvirken til Reformer, som rette vedkommende bliver mere 
og mere enige i at erkjende som gavnlige og tidsmæssige, og 
som derfor vinder alt flere og flere Stemmer for sig.

Skulde imidlertid mod Formodning Departementet finde 
denne Sag endnu ikke moden til Afgjorelse og ikke ville 
forelægge dette Aars Storthing den, da. vil vi benytte Anled
ningen til at opfordre Kolleger og andre sagkyndige, der maatte 
interessere sig for denne Sag, at underkaste den en end yder
ligere Drbftelse haade i Skoleprogrammer og navnlig i det 
Tidsskrift, som for Tiden synes mest at egne sig for Sager af 
denne Beskaffenhed, vi mener Universitets- og Skoleannalerne. 
At udgive disse oftere og i mindre Hefter for at fremme en 
livlig Drøftelse, turde'i det Tilfælde være heusiktsmæssikt og 
vil neppe fra den ærede Udgivers Side mode nogen Hindring.

Men skulde nu ikke nogen kgl. Proposition herom blive 
fremsat paa nærværende Storthing, da vilde det dog være mere 
end beklagelikt, om man engang skulde se ogsaa dette gaa 
fra, hinanden, efter at det har ydet sin Medvirkning til tids7 
mæssige Forbedringer maaske i alle andre Retninger, kun ikke 
hvad det højere Skolevæsen: angaar. Nogle af de ugunstige 
Betingelser, hvorunder vore Skoler for Tiden befinder sig, maatte 
dog nu kunne afhjælpes. Siden 1848 er allerede ikke faa Aar 
forløbne, og 1857 Aars Storthing vil ikke kunne afvise Skole
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væsenets Krav paa dets Medhjælp til at faa idetmindste 
nogle af de væsentligste Hindringer for dets heldige Frem- 
adskriden fjernede; det vil ikke være tænkelikt, naar man med 
Opmærksomhed har fulgt de sidste Aars Omslag i Opinionen 
til Fordel for et vel organiseret Skolevæsen endog paa Sam
fundets laveste Trin. Gjentagende vil vi til Slutning kun gjore 
opmærksom paa det uheldige i de endnu gjældende Bestem
melser om Dimissjon til Universitetet fra de offentlige lærde 
Skoler. Vi har allerede ovenfor paapeget Konsekventsen af 
saadanne rigoristiske og under nærværende Forhold uhensikts- 
mæssige Bestemmelser og navnlig fremhævet, hvorledes de ar
bejder Privatdimissjonen ihænde, hvis Resultater man dog nu 
synes temmelig enig i at beklage, og hvis behbrige Indskrænk
ning man mere og mere synes at erkjende Nbdvendigheden af, 
hvis en sand Videnskabelighed skal trives ved vort Univer
sitet.

Det er os derfor meget kjært, førend vi nedlægger Pen
nen, at kunne gjore dette lille Skrifts Læserkreds bekjendt 
med, at der fra en anden Kant er vakt Motion, for om mu- 
likt at bidrage noget til at fremskynde en Afhjælpelse af flere 
Ulemper, hvorunder vort hbjere Skolevæsen i saa Henseende 
lider. Saaledes har denne Skoles Rektor, Professor Vibe, 
allerede under 2den Marts d. A. til Hans Majestæt indgivet 
et motiveret Forslag til „Lov om Indretning af en Afgangs
eksamen ved de offentlige fuldstændige lærde Skoler samt om 
Ophævelse af Dimissjon fra disse Skoler til Universitetet11 med 
underdanigst Ansøgning om, at samme eller ogsaa en lignende 
kongelig Proposition, hvorved de i Forslaget paapegede Mis
ligheder i den gjældende Skolelovgivning sbges afhjulpne, maa 
blive forelakt det nu forsamlede Storthing. Da vi holder os 
forvissede, om, at det i hoj Grad vil interessere Skolelærer
standen at blive bekjendt med dette Forslag, indtager vi her 
med vedkommendes Samtykke de faa hvoraf det bestaar.
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§ L
„Ved enhver offentlig fuldstændig lærd Skole skal, saa- 

snart Omstændighederne tilsteder saadant, indrettes en Afgangs
eksamen, hvorved det regelmæssige Skolekursus for Discipelen 
afsluttes. Ved denne Eksamen prøves derfor saavel Discipe
lens aandelige Modenhed i det hele som ogsaa hans Kundska
ber i de Fag, hvori der i Skolen meddeles Undervisning.

Afgangseksamen indrettes ved enhver Skole saaledes, som 
af Hans Majestæt Kongen nærmere bestemmes.

§ 2.
Til denne Afgangseksamen har enhver Discipel, som har 

gjennemgaat det for Skolens bverste Klasse bestemte Kursus, 
Adgang til at fremstille sig.

§ 3.
Den, der har bestaat Afgangseksamen, erholder til Vid

nesbyrd saavel heroin som om sin Skolegang i det hele et Te
stimonium, hvilket uden Betaling udfærdiges af Skolen paa den 
Maade, som af Hans Majestæt Kongen nærmere bestemmes.

§ 4.
Enhver, som medbringer et saadant Testimonium, skal 

stedes Adgang til Universitetets examen artium, uden at nogen 
Dimissjon for ham behøves.

§ 5-'
Saasnart den i § 1 omtalte Afgangseksamen ved en Skole 

er oprettet, ophorer Adgangen til ved denne Skole at under
kaste sig det i Forordningen af 7de November 1809 § 103 
bestemte foreløbige Tentamen.

Ligeledes træder da for denne Skoles Vedkommende ud 
af Kraft den samme Forordnings 97 og 98 a. samt forov- 
rikt alt, hvad i denne Forordning er stridende mod nærvæ
rende Lov eller ved den forandret.“
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Forsaavidt som man skulde ville beholde dette Tentamen, 
f'oreslaaes folgende Bestemmelse som § 5:

„Hvis nogen, et'terat Afgangseksamen ved en Skole er 
indrettet, vil ved denne Skole underkaste sig det i Forordn, 
af 7de Novbr. 1809 § 103 bestemte foreløbige Tentamen, da 
stedes han til den samme Afgangseksamen som Skolens egne 
Disciple. Bestaar han Proven, da erholder han et lignende 
Testimonium som det i § 3 bestemte, ligesom han og erholder 
den i § 4 fastsatte Rettighed/1

Forsaavidt som ingen kgl. Proposition om' ex. artiums 
Henlæggelse til Skolerne af Kirkedepartementet skulde blive 
dette Storthing forelakt, da vil det for enhver sagkyndig være 
indlysende, hvor særdeles meget dog allerede Antagelsen af et 
saadant Forslag som ovenstaaende vilde bidrage til, at vore 
lærde Skoler bedre end hidtil kunde lose sin Opgave. Det 
skulde blive altfor vidtlbftikt her at omtale, de Motiver, som 
den ærede Forfatter med Udforlighed har anfort til Støtte for 
sit Forslag, og vil ogsaa forsaavidt være overflodikt, som en
hver sagkyndig ikke skal have ondt for selv at sige sig dem. 
Navnlig vil man snart indse, at dette Forslag sikter til at 
ophæve det skjæve og lidet naturlige Afhængighedsforhold, 
hvori Skolerne ved den hele Dimissjonsindretning er sat til 
Universitetets ex. artium, og faa en saadan Tingenes Orden 
tilvejebrakt, at Skolen for Fremtiden ikke dimitterer til Uni
versitetet, men kun dimitterer fra Skolen selv, hvorved den 
vil komme til at have sit Maal i sig selv, og naar den har 
fort sine Disciple frem til dette Maal, og disse ved den i og 
af Skolen selv afholdte Afgangseksamen har bevist sin Dyk- 
tighed og sin Modenhed, da kunne dimittere dem med sit Vid
nesbyrd herom. Dermed vil da Skolens Gjerning hvad den 
dimitterede Discipel angaar være afsluttet, og Skolen fritages 
for at staa til Ansvar for, hvorledes han siden benytter sin
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Tid og sine Evner, eller hvorledes han bestaar sig ved Uni
versitetets ex. artium eller hvilkensorrihelst anden udenfor Sko
len afholdt Prbve, hvortil han maatte ville fremstille sig. 
Under alle Omstændigheder synes det ikke rimelikt, at nogen 
skulde have noget væsentlikt at anfore imod dette Forslag; 
selv fra Universitetets Side turde neppe nogen Betænkelighed 
imod det være at befrykte.



Den offentlige Examen i Christiania Kathedralskole tager i 
indeværende Aar sin Begyndelse Mandag den 29de Juni og 
afholdes overensstemmende med hosfojede Tabel.

Onsdag den 8de Juli Kl. 12 Middag og paafolgende Tors- , 
dag den 9de Juli Kl. 8 Formiddag holdes Optagelsesprøve med 
de nyindmeldte Elever.

Fredag den 10de Juli Kl. 12 Middag bekjendtgjores Ex- 
amens Udfald, samt overleveres Charaktersedler og Testimo
nier.

Derefter indtræde Sommerferierne, som vedvare indtil 8de 
August incl.

Samtlige Disciple mode atter paa Skolen Mandag den 10de 
August Kl. 12 Middag.

Disciplenes Forældre og Foresatte samt enhver Anden, 
som maatte interessere sig for Skolen og dens Ungdom, ind
bydes herved til at beære med sin Nærværelse saavel Exa- 
mens mundtlige Deel som Bekjendtgjbrelsen af dens Udfald.

Christiania den 12te Juni 1857.

F. L. Vibe.



JJimttttnberne fro finftinni« ^atljebraljhølc J857.

1. Joseph Jacob Dietrichson, fodt den Ilte December 1839, 
Son af Professor J. Fr. Dietrichson i Christiania, indsat 
i Skolens 1ste Klasse i Juli 1850.

2. Johan Christopher Krogh, fodt d. 28de November 1839, 
Son af Undertoldbetjent A. Chr. Krogh, indsat i Skolens 
1ste Klasse i Juli 1850.

3. Carl Ludvig Linthoe, fodt d. 20de Januar 1841, Son af 
Undertoldbetjent L. Linthoe i Christiania, indsat i Sko
lens 1ste Klasse i Juli 1850.

4. Carl Otto Emil Olsen, fodt d. 6te Marts 1840, Son af 
Skomagermester Æ. Olsen i Christiania, indsat i Skolens 
1ste Klasse i Juli 1850.

5. Georg Ossian Sars, fodt d. 20de April 1837, Son af Pro
fessor M. Sars i Christiania, indsat i Skolens 5te Klasse 
i September 1854.

6. Otto Julius Aubert Sigholt, fodt d. 31te Juli 1839, Son 
af afg. Kjbbmand P. L. Sigholt i Christiania, indsat i 
Skolens 1ste Klasse i Juli 1850.

7. Jorgen Wind, fodt d. 6te Mai 1840, Son af afg. Kjob- 
mand i Drammen, J. Wind, indsat i Skolens 1ste Klasse 
i Juli 1849.



E x a m e n s ■ T a b e 1.
Juni og Juli 1857.

Dage. Formiddag. Eftermiddag. Dage.

Mandag 
den 29de Juni.

7de Klassei
6te — 1
gte __ \ Lat. Stiil.
4de — 1
3die
2den — Regning. Odén.
1ste — Religion. Vogt,

7de Klasse Religion. \ogt.
6te —
5te —• j Vocalm. Behrens.
4de — j
3die — a. Mathematik. Odén.

-

Lover dag 
den 4de Juli.

7 irsdag 
den 30te Juni.

7de Klasse 1
6te — 1

\ Norsk Stiil.
4de — l
3die —
2den — Religion. Vogt.
1ste — Geografi. Rtnck.

6te Klasse Tydsk. Daa.
4de — a. Mathematik. Odén.
3die — 1
2den — Vocalm. Behrens.
1ste — !

Mandag 
den 6te Juli.

Onsdag 
den 1ste Juli.

7de og 6te Klasse Lat. Oversættelse.
5te — Fransk. Vogt.
4de — Latin. Bodtker.
3die — b. Mathematik. Odén.
2den — Latin. Kinck.

7de Klasse Tydsk. Daa.
3dié — a. Tydsk. Bodtker.
3die — b. Historie. Brock. Tirsdag 

den 7de Juli.

Torsdag 
den 2den Juli.

7de Klasse Græsk. Rector.
6te — Latin. Thaasen.
5te — a. Latin. Bodtker.
5te — b. Mathematik. Odén.
3die — a. Geografi. Kinck.
2den — Norsk. Knudsen.
1ste —■ Regning. Magnus.

7de Klasse Geografi og Historie. Daa.
4de — Religion. Vogt.
3die — a. Græsk. Brock...
3die — b. Tydsk. Bodtker.

t

4
Onsdag 

den 8de Juli.

Fredag 
den 3die Juli.

7de Klasse Mathematik. Odén.
6te — Græsk. Rector.
5te — Religion. Vogt.
4de — Tydsk. Bodtker.
3die — a. Latin. Kinck.
2den — Historie. Brock.
1ste — Historie. Magnus.

5te Klasse b. Latin. Bodtker.
4de — Historie. Brock.
3die — Norsk. Knudsen.

Formiddag.

7de Klasse Latin. Thaasen.
6te — Religion. Vogt.
5te — a. Mathematik. Odén.
4de — Græsk. Brock.
3die — b. Geografi. Rinck.

7de Klasse Fransk. Vogt.
6te — a. Mathematik. Odén.
5te — a. Græsk. Brock.
3die — b. Latin. Kinck.
1ste — Norsk. Thaasen.

6te Klasse Geografi og Historie. Daa.
5te — b. Græsk. Brock.
4de — b. Mathemathik. Odén.
3die — Religion. Vogt.
1ste — Latin. Magnus.

6te Klasse b. Mathematik. Odén.
5te — Geografi og Historie. Daa.
4de — Fransk. Vogt.
3die — b. Græsk. Brock.
2den — Tydsk. Kinck.

Examen begynder hver Formiddag Kl. 8 og hver Eftermiddag Kl. 4.

Eftermiddag.

4de Klasse Geografi. Daa.
3die — i.
2den _ I Kalligr. og Tegn. Magnus.
1ste — }

6te Klasse Fransk. Vogt.
5te — Tydsk. Daa.
3die — a. Historie. Brock.
2den — Geografi. kinck.

6te og 5te Klasse Gymnastik Kl. 4 
4de — Do. - 4j/2

3die — Do. - 5
2den og 1ste — Do. - S1/«

'l-------------- --------------------------------- —

Jlagem
ann.



>


