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Forord,

Da den af mine Medlærere, der til sædvanlig Tid havde faaet 
det Gjøremaal at forfatte Indbydelsesskriftet for iaar, senere 
fik Forfald, bad han mig gjentagende at træde i hans Sted. 
Jeg tænkte da, jeg fik g] øre det, saa godt jeg kunde, uagtet 
det var, om ikke ellevte Time, saa i alle Fald ottende eller 
niende.

Spørgsmaalet blev da, hvad Emnet skulde være, og Val
get faldt paa Undervisningen i Modersmaalet. Herom har 
jeg vistnok skrevet saa mange Gange før, at det kunde synes 
overflødigt, nu at begynde paa en Frisk. Men paa den anden 
Side tænker jeg som saa: Uden Tvivl har Ingen af dem, der 
overhoved lægger Mærke til, hvad jeg skriver, læst endog kun 
Halvdelen af, hvad jeg i Løbet af de sidste tyve Aar, paa vist 
ikke mindre end tyve Steder, i Tidsskrifter og Blade, har yt
ret om denne Sag; det maatte da være dem, der i sin Tid 
holdt „Den norske Folkeskole'1. I det Tidsskrift findes nem
lig mine Synsmaader idetmindste tilnærmelsesvis fuldstændig 
fremsatte. Men de, som nærværende Skrift kommer ihænde, 
vil i Regelen ikke være de Samme, som i sin Tid læste Fol
keskolen. Paa omtrent alle andre Steder fremtræder mine 
Meninger om Modersmaalet som Skolefag mere eller mindre 
enkeltvis eller som Brudstykker, en Følge navnlig deraf, at de 
gjerne er udtalt i Forbigaaende, i Afhandlinger, der nærmest 
vedrørte andre Emner. Der har altsaa neppe Nogen kunnet 
eller villet følge mig gjennem saa mange Aar og saa mange 
Skrifter; men jeg har paa den anden Side nogen Grund til at. 
tro, at en De! af de Skolemænd, der hist og her har stødt paa 
Udtalelser af mig, dette Emne vedkommende, kunde ønske at 
se mine Synsmaader samlede paa et Sted.



Dette Ønske vil da, som jeg haaber, om det skulde være 
tilstede, findes opfyldt i det Følgende. Det ligger i dette Skrifts- 
Oprindelse og Øjemed, at det forudsætter, at Undervisningen 
i Modersmaalet endnu har de formentlige Mangler, som den 
havde, da jeg blev kaldet til at overtage en Del af den, og 
som den i det Hele nok har vedblevet at lide af indtil den 
seneste Tid, hvorvel den kan have modtaget mange Forbedrin
ger hist og her. De Opgaven vedkommende Hovedsætninger 
opstilles først, derpaa følger Forklaringer og Beviser, udfør- 
ligst naturligvis med Hensyn til de Sætninger, som synes at 
have mindst Medhold. Den knappe Tid vil for Resten gjøre, 
at en hel Del af mit Forraad maa ligge unyttet for denne 
Gang, baade af det, som jeg før har gjort Brug af, og af, hvad 
jeg i den senere Tid har indsamlet.



Modersmaalet som Skolefag.

Undervisningen i Modersmaalet har hidtil i det Hele 
•forholdsvis gaaet formeget ud paa Sproget og forlidet 
paa Sprogets Indhold, paa Litteraturen. Ved Sproget 
har den forholdsvis gaaet formeget ud paa Sproglæren og 
forlidet paa Sprogforraadet. Ved Sproglæren endelig 
har den forholdsvis gaaet formeget ud paa en eller to 
af dens Dele, nemlig paa Sætningslæren og tildels paa 
Formlæren, og forlidet eller slet ikke paa dens andre 
Dele, Lydlæren og Orddannelsen.

Litteraturen er formeget bleven brugt som Prøve
klud, især til Læseøvelser, til Forstandsøvelser og til 
Indøvelse af Sproglæren, og forlidet for sin egen Skyld, 
en Følge af, at Skolen overhoved har lagt formegen 
Vægt paa Hovedets Dannelse, og forliden paa Hjertets, 
har forsømt at sørge tilbørlig navnlig for Indbildnings
kraftens og Følelsens Næring og Sysselsættelse, paa Sin
dets Opløftelse og Viljens Bøjelse til Alt, hvad godt 
er, og paa den anden Side formegen Vægt paa Arbej
det selv, paa at Lærlingerne kom til alvorlig at øve 
sine Kræfter, og forliden paa Arbejdets Emne og Ud
bytte; med andre Ord, Skolen har — efter Læren om 
Formaldannelsen — seet formeget paa det Subjektive 
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og forlidet paa det Objektive, paa hvad Lærlingerne 
satte Arbejde paa. Endelig har de skriftlige Sprogøvel
ser formeget gaaet ud paa en enkelt Fremstillingsform,, 
nemlig Afhandlingsformen, og paa den tilsvarende Side 
af Sproget, og forlidet paa andre Former og andre Si
der, og de mundtlige Øvelser har — atter forholdsvis — 
formeget været Læseøvelser, Foredrag efter Bog, og for
lidet været frit Foredrag.

Skolen siger altsaa her omtrent som Gutten i Æven- 
tyret: Har jeg først Klave, faar jeg altid Ko, og i Gut
tens Aand videre: Har jeg først Ko, faar jeg altid Gaard. 
Jeg siger: Først Gaard, saa Ko, saa Klave. Har jeg 
først Gaard, bliver der vel altid Udvej til at faa Ko, 
og har jeg først Ko, skal jeg vel faa Klave til den. 
Har Børnene først Sproglæren, siger Skolen,, saa er de 
ovenpaa. Med Sproget selv har det ingen Nød; det 
kommer da af sig selv. Og har de først Sproglære (og 
dermed Sprogforraad), saa faar de altid det, som er 
skrevet i Sproget, Bogskatten (Litteraturen).

Efter min Mening bør Rækken, naar der dømmes 
efter Delenes indbyrdes Vigtighed, vendes om saaledes: 
Først Bogskatten, saa Sproget, saa Sproglæren. Jeg 
vil ikke just sige, at Lærlingerne faar Sproget frit, idet 
de lægger Arbejde paa Bøgerne for disses Indholds 
Skyld, eller som det og heder: studerer Litteraturen; 
heller ikke, at de faar Sproglæren frit, idet de tilegner 
sig Sprogforraadet; ti ingen af Delene opnaaes i den 
ønskelige Grad uden særskilt Arbejde. Men jeg tror, 
at Skolen bedre vilde opnaa, hvad overhoved maa være 
Øjemedet med dette Skolefag, om den lagde det aller- 
meste af Arbejdet paa Bogskatten og heller forudsatte,, 
at det Fornødne af Sproget og Sproglæren altid hang 
ved af sig selv, end naar den lægger det allerraeste Ar
bejde paa Sproget eller endog paa en mindre Del af 
dette, paa Sproglæren, og forudsætter, at det Fornødne 
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af Sprogforraadet og af den Dannelse, som Litteraturen 
maatte indeslutte, indfinder sig af sig selv.

Ved Siden af Litteraturen gives der ellers endnu 
et andet Øjemed, som faar nævnes her, at man ikke 
skal tro, det er overseet, nemlig Veltalenhed, Færdighed 
i mundtlig og skriftlig Brug af Modersmaalet. Derom 
mere nedenfor.

Her har man da i Korthed de Mangler ved og de 
Krav til Undervisningen i Modersmaalet, som jeg tid
ligere har omhandlet, og som i det Følgende Stykke for 
Stykke paany vil blive overvejet.

Modersmaalets Sproglære.

Sproglæren er saa langt fra at være det Hele ved 
dette Skolefag eller endog kun dets Kjærne, at den me
get mere er, som ovenfor sagt, den mindst vigtige Del 
af samme. Sproglæren er overhoved et Middel til at 
forstaa og bruge Sprogforraadet, og Sprogforraadet igjen 
et Middel, der giver Adgang til Litteraturen, til allé de 
gode Ting, den gjemmer og meddeler. Sproglæren er 
altsaa Middel for et Middel.

At imidlertid det Fag, vi nu kalder „Modersinaa- 
let“ i vore Skoler, ikke først og fremst er blevet Un
dervisning i denne Litteratur, men meget mere Under
visning i Sproget, især i dets Sproglære og allermest i 
dennes ene Halvdel, dertil laa Grunden uden Tvivl mest 
i de Omstændigheder, som omgav det under dets Til
blivelse som Skolefag. Mænd, som var forud for sin 
Tid, havde endelig, for noget over 100 Aar siden, ind- 
seet, at det ikke var i sinOrden, at Skolen (ø: Latin
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skolen) ingen Agtelse eller Velvilje viste Modersmaalet, 
ikke gjorde Noget for det. De arbejdede da for, at det 
blev optaget som Skolefag. Men Lærerne likte i Re
gelen ikke dette nye Fag. Dels vilde det tage Tid, 
kanske smaaningom mere og mere Tid, fra deres Ynd- 
lingsfag, dels vidste de ikke, hvorledes de skulde bære 
sig ad med det, eller hvad Undervisningen i „Dansk14 
egentlig skulde gaa ud paa. Da de fandt de danske 
Bøger som Dannelsesmidler saa omtrent overflødige for 
en Ungdom, der daglig granskede de Bøger, som bedre 
var, nemlig latinske og græske, syntes de, at deres Kon
ges Bud, at Modersmaalet skulde dyrkes i Skolen, ikke 
kunde forstaaes tillige om Modersmaalets Litteratur, 
uden for saa vidt, at man jo altid maatte bruge en og 
anden Bog ved Øvelserne i Oplæsning og i Sproglæren 
(„Analysen44). Saaledes blev da Undervisningen i Dansk 
kun Undervisning i Sproget, og af Sproget blev det at
ter Sproglæren samt Læseøvelser, som Arbejdet kom til 
at gaa ud paa. Den ældre Sprogundervisning afgav vel, 
som sagt, Mønsteret at gaa frem efter, og dette gjorde 
nok idetmindste Noget til, at det netop blev Sprog- 
forraadet, som blev forsømt og ikke Læseøvelserne, 
samt til, at heller ikke den hele Sproglære blev tilside
sat, men kun den Halvdel af samme, som den latinske 
Grammatik gav sig lidet af med. At Noget maatte 
blive forsømt, fulgte allerede af det knappe Timetal, som 
Modersmaalet fik.

Herved maa ogsaa tænkes paa Følgende: Latin 
skulde vistnok som Skolefag betyde baade den latinske 
Litteratur og Sproget, men Arbeidet med at samle Ord- 
forraad og indøve Sproglæren var saa overvejende Dag 
efter Dag og Aar efter Aar, at hvad der kunde blive 
gjennemgaaet af latinsk Litteratur, blev forholdsvis lidet 
iøjnefaldende; den meste Tid gik med til Sproget; Bø
gerne blev læst mere for Sprogets, mere som Parlører 
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og Eksempelsamlinger til Grammatikken, end for sin 
egen Skyld, Det laa altsaa nær at regne Skolefaget 
„Dansk“ mindst for Undervisning i den danske Littera
tur, og mest, om just ikke ene, for Undervisning i 
Sproget. Fremgangsmaaden blev da omtrent som i de 
latinske Timer. Først blev, efter gammel Skik, det 
latinske Stykke læst højt af Læsebogen eller Klassike
ren. Ligesaa nu et dansk Stykke i den danske Læse
bog. Saa havde det latinske Stykke plejet blive over
sat paa Dansk. Men ikke ligesaa i den danske Time; 
ti Lærerne syntes, det var utidigt at oversætte Dansk 
paa Dansk: de Indfødde kjendte jo Ordforraadet før, 
hedte det, og i Stedet for Oversættelse traadde da til
dels Ordforklaringer hist og her, eller kanske hvad vi 
hu kalder Forstandsøvelssr. Og nu stod kun det tredie 
Hovedarbejde med hvert Stykke Tekst, som man var 
vant til fra de latinske, græske og hebraiske Sprogti
mer, nemlig de grammatiske Øvelser, Granskningen af 
allehaande Forholdsformer, Maader, Tider og Tal, 
Subjekter, Prædikater og Objekter, Hoved- og Bisæt
ninger, tilbage, og heri havde de da fuldkommen „Time- 
fyld“, — som Rektor Bloch engang har kaldt denne 
Grammatisering i Modersmaalet.

En Grund til, at Lærerne saavidt mueligt gjorde 
den danske Undervisning til Undervisning i dansk Sprog
lære, var ogsaa den, at de derved paa en Maade gjorde 
de danske Timer til latinske Sprogtimer og saaledes 
tildels vandt tilbage for sit Yndlingssprog Latinen de 
Timer, som Kongebud havde tvunget dem til at skille 
den ved og tillægge Dansken. De uafladelige Spørgs- 
maal om, hvad Kasus, hvad Tempus, hvad Modus det 
var, de havde for sig i den danske Tekst, var dels lige
frem Undervisning i latinsk Grammatik, dels kunde der
til let knyttes Undervisning i den, især naar disse dan
ske Timer tillige blev Timer i latinsk Ekstemporalstil.
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At den danske (norske) Skolegrammatik saaledes 

er fremgaaet af den latinske, „Normalgrammatikken11 for 
alle Sprog, idet Undervisningen i den første egentlig blev 
ligesom kun en ny Side af den sidste, sees ogsaa af, at 
den danske Grammatik før har opstillet seks Kasus som 
Latinen og endnu opstiller samme „Tider“ som Lati
nen, uagtet Dansken kun har to Kasus og to Tider. 
Det Samme er vel ogsaa Aarsagen f. Ek. til, at den 
regner Passiv paa s for det egentlige Passiv, siden nem
lig Latinens rette Passiv er det paa r, og derimod det 
med Hjælpeverber kaldes Omskrivning for Passiv. Og 
spørger vi, hvorfor vore stærke Udsagnsord blev længe 
regnet for uregelmæssige Verber, saa bliver nok Svaret: 
Fordi en Bøjning ved Lydskifte (Aflyd) istedenfor ved 
Endetillæg ikke var kjendt fra Latinen. Vore svage Ud
sagnsord derimod, med de og te i Datiden, svarede til 
Latinens velkjendte Konjugasjoner og fik derfor Navn 
og Rang som regelmæssige i Lighed med de tilsvarende 
latinske.

At Latinlærerne, som Dansklærerne i ældre Tider 
tillige var, og først og sidst var, tog den danske Under
visning paa den Maade, der bedst kunde tjene deres 
„eget Sprog11, Latinen, altsaa som Sætningslære, „Ana
lyse11, og tildels Formlære, saa Latinen fik Lejlighed til 
at tage igjen med den ene Haand, hvad (o: de Timer) 
den havde maattet give fra sig med den anden, vil man 
finde saameget mere troligt, naar man ved, at Lærere, 
og deriblandt Rektor selv, tog tydske og franske Timer 
til Latin, idetmindste i de første Aar, efterat Loven 
havde tvunget Skolerne til at optage ogsaa disse to 
nyere Sprog paa sin Læseplan og Timetavle. At de 
Timer var vel nyttet, som gik til Latinen, vidste alle 
Lærerne, men hvadTydsk eller Fransk skulde være godt 
for, kunde nogle af dem, i Førstningen i alle Fald, ikke 
skjønne.



11
Derfor blev der, uagtet Kristian VI,s Bud, af 1739, 

heller ikke for det Furste gjort Andet for Modersmaalet i 
Latinskolerne, end at Læsestykkerne i Latinen (derimod 
nok ikke i Græsk og end mindre i Hebraisk) blev o versat 
paa Dansk. Altsaa blev der i Regelen hverken læst 
dansk Sproglære eller skrevet Dansk, selv ikke til Ind
øvelse af Retskrivningen. Hvad der skulde blevet danske 
Grammatiktimer, blev det ikke, som senere, saa meget en
gang som halvt, inen rent ud helt latinske Grammatik- 
timer; med andre Ord, de blev Latintimer istedenfor 
Dansktimer. Kristian VII.s Bud (Guldberg, 1775) fast
satte endelig særskilte Timer til Dansk. Fra den 
Tid maatte da Lærerne foretage en Del danske Læse- 
øvelser (efter Mallings „Store og gode Handlinger1*), men 
„fyldte11 de danske Timer for Resten navnlig med, som 
før sagt, dansk Grammatik; i Regelen dog saaledes, som 
tidligere, at Undervisningen i den vel saa meget blev Un
dervisning i latinsk Grammatik. Endnu havde Studen
terne ikke Dansk til Artium. Dette Artiumsfag er først 
indført i indeværende Hundredaar. Altsaa kunde Dansk
læreren for den Sags Skyld gjerne forsømme alle skrift
lige Øvelser i Dansk, endog Retskrivningen.

Undervisningen i Modersmaalets Sproglære er nok 
paa sine Steder, navnlig i Danmark, tiltagen noget, 
efterat Modersmaalet er blevet „lagt til Grund** i La
tinskolerne, istedenfor tidligere Latinen. En Gramma
tikundervisning i Modersmaalet, der skulde afløse den i 
latinsk Grammatik, maatte der, mente man, være an
derledes Forslag i end i den Grammatikundervisning i 
Modersmaalet, man havde havt før. Men denne udvi
dede Undervisning har neppe været slig, at den egentlig 
har kastet noget stærkere og mere udbredt Lys over 
vedkommende Modersmaal, end den tidligere.

En Følge af, at Undervisningen i Dansk mest var 
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Undervisning i dansk. Sproglære,*)  samt af, at denne 
Undervisning omtrent ligesaa meget var Undervisning ;i 
latinsk Grammatik, eller som det og hedte, i „almindelig 
Grammatik", som i dansk (norsk), var det bl. A., at 
samme Undervisning var forholdsvis ufrugtbar samt aand- 
løs og kjedelig baade for Lærere og Lærlinger, og 
dette kan tildels forklare, hvorfor vore Skolemænd for
holdsvis synes at have lidet tilovers for „Modersmaalet", 
gjerne vil være fri for at undervise i det og ugjerne gaar 
ind paa at udvide det og give det flere Timer. De 
tænker tilbage paa sin egen Skoletid og paa den kje- 
delige Grammatisering med sit uendelige: Hvad er Subjekt 
i denne Sætning? Prædikat? Objekt? Hvad Tempus 

*) At ogsaa de svenske Skolemænd maa være vel vante til 
at forestille sig Undervisning i Modersmaalet og Under
visning i Modersmaalets Sproglære som saa omtrent Et og 
det Samme, i alle Fald i de lavere Klasser, inaaske til
dels paa Grund af, at Undervisningen i Latin fra gam
mel Tid ikke har plejet at være Andet i det første eller 
vel endog i de to første Skoleaar end Undervisning i la
tinsk Grammatik, dette synes at fremgaa bl. A. af en Op
sats i „Svenska Tidningen" for 29de Novbr. 1856, fremkaldt 
derved, at den „nya skolstadgan" af samme Aar havde 
givet Svensk 9 fni) Timer i nederste Klasse. Forfatteren, 
uden Tvivl en Skolemand, laster Loven, fordi den ikke 
har indført noget fremmed Sprog i 1ste Klasse, „saa at 
Organet for Kundskabs Indsamling kunde faa en naturlig 
Uddannelse", før Indsamlingen selv begyndte. (Efter Læ
ren om den formale Dannelse.) I Stedet for et fremmed 
Sprog, siger han, faar Barnet ni Timer ugentlig i Moders
maalet. „Men at proppes (pluggas) ni Timer om Ugen 
med et ubetydeligt Kompendium i svensk Sproglære 
biir trættende baade for Barn og Lærer." „Seks Timer,“ 
til svensk Grammatik, „havde været nok“, føjer han tro
skyldig til. For Resten kan det ikke nægtes, at Loven 
selv ikke udtrykkelig henlægger Andet under „Svensk“ i 
1ste Klasse end „Retskrivning11, „Formlære11 og „Analy
se11. Den nævner saaledes ikke engang Læseøvelser.
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er det? Hvad Kasus? Hvad heder dette Ord i Imperf.? 
I Supinum? o. s. v., og det Aar efter Aar, Klasse efter 
Klasse, og tilmed uden egentlig at komme videre end 
til det Letteste og det fra den latinske Grammatiks 
Standpunkt Nærmestliggende i Sproglæren. Hele Un
dervisningen i Modersmaalets Sproglære gik nemlig i 
Hovedsagen ud paa at lære Lærlingerne Noget, de som 
Indfødde fordetmeste vidste før. Derfor sagde mangen 
Lærer virkelig med en vis Ret: Lad os tage Timerne 
til at lære Disciplerne latinsk, græsk eller anden frem
med Grammatik. Der er Formerne og deres Brug ukjendte; 
der læres med hvert Skridt noget Nyt, der er Noget, 
som kan holde deres Evner spændte, og der kan de hver 
Dag mærke, at de samler ny Kundskab og ikke tygger 
Drøv paa, hvad de alt har inde før, forud for Skole og 
Undervisning.

En anden Følge af, at Lærerne altid gik med den 
latinske Sproglære i Hovedet, naar de underviste i den 
danske, og at den danske egentlig blev til i Skolen, 
idet de Punkt for Punkt søgte et Modstykke i Dansk 
til de grammatiske Tilfælder, som de fra Barnsben havde 
syslet med i Latin, var, at ligesom de opsøgte Mod
stykker i Dansk, som egentlig ikke var der, f. Eks. 
Modstykker til Latinens Dativer, Ablativer, Futurer, 
og saaledes fulgte Latinen for vidt, saaledes undlod de 
ofte at opsøge i Dansk, hvad det tiltrængtes at faa op
lyst, og det fordi Latinen ikke krævede det, ikke afgav 
nogen Spore. (Latinen var Modersmaalets Prokru- 
stesseng). Saaledes førte Latinens Eksempel til at 
spørge, hvad „Talu Forholde f. Eks. eller Fester eller 
Spørgsmaale var, eller hvad „Tid“ jog eller jagede eller 
talede eller talte var. Men om Forhold eller Forholde, 
Feste eller Fester, Spørgsmaale eller Spørgsmaal var 
det retteste Flertal, eller hvad Forskjel der var mellem 
jog og jagede, talede og talte, dette blev der lidet talt om.
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Hvad Modersmaalets Sproglære til Skolebrug da bør 

indeholde?
Jo, den kan vistnok ikke udelade det, som ovenfor 

er paapeget som utilfredsstillende eller utilstrækkeligt, 
men den maa ikke blive staaende derved. Den maa 
lære Ungdommen Noget, som den ikke ved før. Den 
maa altsaa ikke af de Tusinder af sproglige Forekomster 
vælge visse, som den vil give Svar paa, og saa lade de 
andre være, endda disse andre netop er de interessan- 
teste og mest tilfredsstillende for Lærlingen, idet de lære 
ham noget Nyt. At lære Disciplerne bare det Nær- 
mestliggende af Sproglæren og forbigaa Resten, vil være 
omtrent som ved Ordforraadet at gjennemgaa, hvad dag
lig bruges i Fædrehjemmet, men forbigaa det Sjeldnere 
og Vanskeligere. Overhoved bør Modersmaalets Sprog
lære hjælpe Lærlingen til at danne sig en Mening om 
alskens Forekomster i Bogmaalet og i Talen, omtrent 
som den latinske Grammatik gjør for Latinens Ved
kommende. Det Bedste, jeg for Tiden ved om, hvorle
des vor dansk-norske Sproglære bør være, under For
udsætning af, at Modersmaalet har omtrent det Time
tal, som for Nærværende er det sædvanlige, er for Re
sten nedlagt i min „Lærebog i dansk-norsk Sproglære", 
som jeg derfor tør henvise dem til, der bryr sig om at 
kjende min Mening nøjere, end Rummet tillader mig at 
fremstille den her. Jeg vil bare som Eksempler paapege 
følgende Opgaver eller Spørgsmaal, som Lærlingen maa 
ønske at have en Mening om, og som der kan svares paa ved 
Hjælp endog alene af min Lærebog. Hvorfor siger Almuen 
en (ej) Syn, en Sokn, men Bøgerne et Syn, et Sogn? 
Hvad er rettest, en Regn, en Trold, eller et Regn, et 
Trold? Begge Dele findes i Bøgerne (§ 126 og 127). 
Hvad er rettest, en Hang, en Gavn, eller et Hang, et 
Gavn? (§ 138). Hvad Mening skal En gjøre sig om, 
at Flere og Flere nu (ligesom det sker i ældre Skrif
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ter) skriver flere Navn, flere Vand, flere Farvand, flere 
Sværd, flere Skab, flere Skaft? (§146 og 147). Er det 
Skjødesløshed, altsaa Fejl, eller kan det forsvares, at 
skrive 3 Daler, 4 Mark, 8 Skilling, 7 Mil, 8 Favn iste- 
detfor Dalere, Marker o. s. v.? (§ 153). Hvad skal En 
tænke om Dobbeltformer, f. E. de seks Datider af ske, 
nemlig skede, skeede, skete, skeete, skedde og skedte? 
Hvad taler for eller imod den ene eller anden af dem? 
Vore Sproglærer plejede af Gammelt kun at sige, at 
Imperfekterne dels var „uregelmæssige11, d. e. havde en 
Stavelse, dels havde to, dels tre Stavelser. Men dette 
er netop Sligt, som Lærlingen ved, før han faar en 
Sproglære at se. Det tilfredsstiller ham derfor ikke. 
Dermed kan han ikke danne sig nogen Mening om de 
mange famlende Formforsøg f. E. ved nysnævnte ske 
(§ 207). Hvad kan der siges for og imod Former som 
fødde, klædde ved Siden af fødte, klædte? (§ 210). 
Hvad om sjungen, sjunken ved Siden af sungen, sunken? 
(§ 215). Om skalv, galdt ved Siden af skjalv, gjaldt? 
(§ 216). Hvad er rettest at sige, røge eller ryge To
bak? Brækkede eller brak Armen? Svingede ellersvang 
Sværdet? Hængte eller hang Hatten der? (§ 375—78). 
Hvad skal vi tænke om f. E. biir og bliver, tar og ta
ger, (har og haver), faaet og faat, spurgt og spurt, Sven 
og Svend, Bjælle og Bjælde o. s. v. ?

Slige Spørgsmaal i Hundredevis opstaar, naar En 
læser Bog efter Bog og Forfatter efter Forfatter. Men 
for at komme til at svare paa dem, maatte vore Sprog
lærer ikke nærmest tænke paa, hvad den latinske Gram
matik spørger om eller minder om, men tage fat paa de 
Forekomster, som findes i vore Bøger, og afgive For
klaring over dem. Det er jo netop dertil Sproglæren 
skal nytte. Den skal jo ikke læses, bare fordi „Mo
dersmaalet11 ligesom alle andre Skolesprog nødvendig 
skal have sin Grammatik og sine Grammatiktimer. Den 
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kan norsk Grammatik, som har opgjort sin Mening om 
de Forekomster, som møder ham i vore norske (og dan
ske) Bøger, og kan dømme forstandig og fordomsfrit om 
dem. Den norske Sproglære kan tage Eksempel bl. A. af 
den græske. Endog Skolegrammatikken i Græsk, der dog 
kun skal give de mest fornødne Oplysninger til Brug 
for den, som foreløbig og til Bedste for Almendan
nelsen lærer Sproget, lader sig f. E. ikke nøje med at 
opstille de gangbareste Formrækker, og meddele Tavler 
over den „normale“ (attiske) Deklinasjon og Konjuga- 
sjon og oplyse den dertil hørende Ordføjningslære. Dermed 
ved den nok, at Lærlingen ikke vil slippe ud, og at en 
Mængde sproglige Forekomster vilde blive staaende i 
Mørke for ham, ifald den ikke gav Oplysninger ogsaa 
om den ioniske Dialekt, om den doriske Dialekt, om det 
homeriske Sprog og tildels vel og om andre Afvigelser 
fra det „Normale“, som hører særskilte Tider eller For
fattere til. Og endnu langt nøjagtigere er den Sprog
lærdes græske Grammatik. Filologen maa jo ved sin 
Embedsprøve gjøre Rede for omtrent hver eneste sprog
lig Forekomst, for saa vidt Videnskaben efter sit nær
værende Standpunkt tillader ham det.

Efter denne Maalestok kan Modersmaalets Sprog
lære ikke blive staaende dermed, at den opstiller de for 
Tiden sædvanligste Former og oplyser den gjennemsnitlig 
eller af Flerheden fulgte Sprogbrug. Den bør ogsaa 
hjælpe Lærlingen til at dømme forstandig om de mange 
Afvigelser fra det gjennemsnitlig Brugelige, der paa en 
Maade kan kaldes vort Folks doriske, ioniske og home
riske Dialekt, og det burde den gjøre efter en Maale
stok, der i alle Fald for den videst gaaende Ungdoms, 
for de saakaldte Studerendes, Vedkommende snarere 
maatte svare til, hvad der ved Embedseksamen kræves 
i græsk Grammatik af den fagdannede Filolog, end til, 
hvad der ved Artium kræves i græsk Grammatik af den 
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„almendannede11 Student. Ti Almendannelsen i de fæ
drelandske Fag bør jo dog gaa videre, end den plejer at 
gaa i de fremmede Fag. Dette indrømmes jo endog til
dels allerede nu, idet Ungdommen lærer Norges Historie 
og Geografi, (ikke at tale om Norges Religion) efter en 
større Maalestok end andre Landes Historie og Geo
grafi. Efter en europæisk Maalestok, seede fra euro
pæisk Standpunkt og altsaa dømte efter vort Lands Vig
tighed som Del af Europa, kunde jo norsk Sprog, norsk 
Litteratur, norsk Mytologi, norske Æventyr, norske Fol
keviser neppe faa selv det mindste Rum inden Almen
dannelsens Kreds. Men Sagen er, at vi følger to for- 
skjellige Maalestokke i Ordningen af Latinskolens Fag, 
en europæisk og en fædrelandsk. Vi gjør i Latinskolen, 
allerede som den nu er, ogsaa enForskjel mellem norsk 
Maalestok og udenlandsk Maalestok ved Afmaalingen af 
Almendannelsens Udstrækning i Grad, som ligner For- 
skjellen mellem Fagdannelse og Almendannelse i et og 
samme Fag, mellem Almendannelse i Latin til Artium 
og Fagdannelse i Latin til Filologikum, mellem Almen
dannelse i Matematik til Artium og Fagdannelse i Ma
tematik til Realeksamen eller Bergeksamen. En Stu
dent bør saa at sige være kandidatlærd i Modersmaalet, 
medens han er studentlærd eller er almendannet i andre 
Sprog, i Latin, Tydsk eller Fransk.

Læseren vil heraf se, at jeg ikke vil have det gram
matiske Kjendskab til Modersmaalet mindsket, men me
get mere udvidet. Og dette har altid været min Me
ning; men det har da og været min Mening, at der med 
Tiden maatte indrømmes Skolefaget „Modersmaalet" 
mere Tid end hidtil. Den norske Sproglære kan ikke 
siges hidtil at have været overvurderet i og for sig, men 
kun forholdsvis. Ungdommen har nemlig ikke lært for 
Meget af den, men meget mere for Lidet. Andre Kundska
ber og Øvelser derimod, som rettelig hører under sam

2



18
me Skolefag, har været undervurderet og stedmoderlig 
skjøttet. Jeg har i det Foregaaende kun villet stille- 
Hoveddelene af „Modersmaalet11 som Skolefag i et andet 
Forhold til hinanden indbyrdes, end hidtil har plejet 
ske. Jeg gjør, som ovenfor sagt, Sproglæren til Kla- 
ven, Sprogforraadet til Koen, og Litteraturen, Sprogets 
Indhold, den i samme nedlagte Skat (samt „Veltalen- 
heden“; se ovenfor), til Gaarden (uden at jeg vil have 
de her brugte Udtryk for dette Forhold forstaaet strængt 
efter Bogstaven), istedenfor at Sproglæren hidtil har 
været Gaarden og Sprogforraadet med Litteraturen bare- 
Koen og Klaven. Jeg vil altsaa have en anden Forde
ling af Skoletimerne mellem disse Kundskabskredse. Jeg- 
siger: Mere Tid ikke alene til Lydlæren og Orddannel
sen, men og til Formlæren, uden at Kundskaben i Sæt
ningslæren just derfor bliver formindsket! Mere Tid til 
Sprogforraadet, men ikke derfor mindre til Sproglæren 
i dens Helhed (dens samtlige Dele)! Mere Tid til Lit
teraturen, men ikke derfor mindre til Sproget i dets 
Helhed, d. e. til dets Sproglære -p dets Sprogforraad!

Men selv om ikke mere Tid skulde kunne tilstaaes 
Modersmaalet, i alle Fald ikke for det Første, tror jeg, 
at der kan_udrettes meget Mere i de forsømte Omraa- 
der af dette Skolefag, uden at de Kundskaber og Øvel
ser i samme Fag, som der hidtil blev lagt forholdsvis 
for megen Vind paa, derfor lider videre Tab. Dette vil 
kunne ske, naar Timerne bruges noget anderledes end 
hidtil vanligt; thi megen Tid har hidtil været tilsat dels 
paa at tygge op igjen og atter op igjen, hvad allerede 
var lært, f. Ek. den yndede Række Spørgsmaal, som 
ovenfor er berørt: Hvad er her Subj.? Hvad er Præd.? 
Hvad Tempus? Hvad Modus? Hvad Person? Hvad 
Kasus? — dels paa Ubetydeligheder, som neppe var 
Omtalen værd, og i alle Fald ikke var det i Forhold 
til Andet, som for dets Skyld maatte staa tilside.
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Men selv om det, der hidtil gjaldt for norsk Sprog

lære, og da navnlig Sætningslæren, virkelig skulde maatte 
gives efter en mindre Maalestok end før, var vel Skaden ikke 
saa stor endda. Ja, det kan endog siges, at om nogen 
Del af den norske Sproglære skulde kunne undværes 
eller dog kunne svinde ind til et kortere Omrids, især 
paa de lavere Skoletrin, da maatte det være Sætnings
læren. Og i ethvert Tilfælde vil ingen af de højere 
Skoler, der har fundet Bojesens Sproglære tilstrækkelig, 
uagtet den har ingen Lydlære, ingen Orddannelseslære, 
en yderlig kortfattet Formlære og ikke engang indrøm
mer den Del, [som den da egentlig giver sig af med, 
Sætningslæren, nogen videre Udførlighed, have noget at 
lade mig høre, hvad den norske Skolesproglæres Omfang 
vedkommer.

For deres Skyld, der maatte have hørt eller læst, 
at eller hvad jeg for nogle Aar siden skrev imod den 
norske Sproglære som Almuskolefag, faar jeg her 
oplyse, at dette gik saaledes til: I Møder af Almusko- 
lelærere havde der været Tale om, at det nu var Tid 
at tænke paa at give det i vore højere Skoler under 
Navn af Modersmaalet dyrkede Fag Plads ogsaa i Al- 
muskolen. Her viste det sig da, at Lærerne straks 
tænkte paa at føre den Forestilling om, hvad der ved 
dette Fag skulde forstaaes, som havde dannet sig i La
tinskolerne og derfra allerede for længe siden havde 
naaet Borgerskolerne, over ogsaa paa Almuskolerne; det 
blev nemlig, som det syntes mig, uden Videre forstaaet 
som Noget, der faldt af sig selv, at ved Undervisning i 
Modersmaalet ikke var at forstaa Andet end Moders- 
maalets Sproglære, og at denne altsaa indeholdt det 
sande og egentlige Modersmaal ligesom i kort Begreb. 
Herinfod udtalte jeg mig, blandt Andet fordi jeg mær
kede, at Grammatikken ogsaa her holdt paa at blive 
dyrket for Formaldannelsens Skyld og ikke for Spro- 

2* 



20
gets, ikke som Nøgelen til Modersmaalet, (som den da 
ikke heller uden temmelig uegentlig kan siges at være),, 
og at altsaa den Synsmaade, der før havde gjort, at 
man aldrig havde syntes at kunne faa nok af Gramma
tik i Latinskolerne, var ifærd med at holde sit Indtog 
ogsaa i disse lavere Skoler, hvor man dog havde endnu 
mindre Tid at afse, og hvor det altsaa var endnu vig
tigere, at ikke den Tid blev ødslet paa Grammatikken, 
som saa saart tiltrængtes for selve Sproget og for Lit
teraturen.

Mine Udtalelser gik altsaa ogsaa her ud paa, ikke at 
Grammatikken var unyttig, men paa at stille det frem
menfor den, som var langt mere vigtigt, eller paa — for 
at minde om et Udtryk, som ovenfor er brugt, — at det 
fik gaa, som det kunde, med Klaven, medens man nær
mest arbejdede for at faa Koen, og med Koen, medens 
man strævede for at faa Gaarden. Jeg vilde bare stille 
Forholdet rigtig, ikke underkjende Klavens Vigtighed 
i og for sig, men kun udtale mig mod, at den blev sat 
jævnhøjt med eller endog over Koen. Ligesaa lidet vilde 
jeg underkjende Sprogforraadets Vigtighed i og for sig, 
fordi om jeg ikke vilde have lagt saa megen Tid og 
Flid paa det i Skolen, som paa dets Indhold, d. e. paa 
den Dannelse, som i det er nedlagt, eller med andre 
Ord, paa Bogskatten i Modersmaalet, paa dets Lit
teratur.

Fra Først af har Almuskolen uvilkaarlig stillet For
holdet rigtig mellem Bøgernes Indhold og Sproget i dem. 
Oprindelig satte den nemlig Indholdet som det Første 
og Fornemste; Sproget dvælede den i Regelen nok ikke 
mere ved, end den fandt fornødent for at hjælpe Lær
lingen til at fatte Meningen af hvert enkelt Sted, som 
netop for Øjeblikket forelaa til Gjennemgaaelse. Sprog
undervisningen var da navnlig Ordforklaring. Næst 
efter Indholdet (d. e. Dannelsen, hvad jeg ovenfor har 
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udtrykt med Ordet Litteraturen, i Modsætning til Sproget) 
kom altsaa Sproget, men, mærk vel, Sproget som For- 
raad af Ord og Talemaader. Efter Ordforraadet 
burde Raden vistnok engang komme ogsaa til Sproglæ
ren. Men Fejlen, som jeg vilde gjøre Mit til at fore- 
bygge, var den, at Raden begyndte at komme altfor 
tidlig —• og altfor meget — til Sproglæren. I Forhold 
til denne er nemlig Ordforraadet ikke alene at regne for 
No. 1, men det er tillige No. 2 og No. 3 og kanske 
No. 4 med, og Sproglæren faar da kun Plads som No. 
4 eller 5. Men Dannelsen, Sprogets Indhold (Littera
turen) udgjør atter en hel Del Nummer forud for baade 
Sprogforraad og Sproglære og Alt, hvad her under Sprog 
eller Form kan regnes.

Havde „Norsk" igjennem vore Almuskoler arbejdet 
sig op til at blive et eget Skolefag, da havde det vist 
snarere faaet Navn efter den indenlandske Dannelses 
Indhold end efter dens Sprog, og var da vel paa Sko
leplanen bleven opført under andet Navn, f. E. under 
„Norsk Litteratur" eller „Norsk Litteratur og Sprog'1 
eller „Norsk Skjønlitteratur", og neppe under Navn af 
„Modersmaalet".

I Latinskolen artede Tingen sig, som før sagt, om
vendt, idet Grammatikken der blev vigtigere end Or
dene, og disse vigtigere end Bøgernes Indhold, og denne 
Synsmaade er fra Latinskolerne tildels gaaet over paa 
de lavere Skoler. Læren om Formaldannelsen drev dette 
Forhold endnu videre. Den satte højest Pris paa det 
mest Abstrakte, det mindst Legemlige, og foretrak saa
ledes at sysle med Form fremfor med sammes Indhold. 
Men Sproget er Form i Forhold til Litteraturen, Dan
nelsen; Sproglæren er Form i Forhold til Ordforraadet; 
af Sproglæren er atter Sætningslæren den Del, som 
handler om det mest Ulegemlige, om Forholdet mel
lem Forestillingerne. Hvad de andre Dele gi
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ver sig af med, f. E. Lydlæren, er mere legemligt eller 
materielt.

Sprogforraadet.

For at Modersmaalet for Lærlingen skal kunne blive, 
hvad det efter sin Natur og sit Øjemed skal være, nem
lig det bedste Middel til at meddele egne og modtage 
Andres Tanker med, maa han have det i sin Magt, maa 
have det nøjeste Fjendskab til de uendelig mange En
keltheder, som det er sammensat af. Men her møder 
os i Skolen den mærkværdige Forekomst, at den, som 
ovenfor sagt, lægger megen Vind paa det Formelle ved 
det, paa Sproglæren (Retskrivningslæren derunder med
regnet), men derimod ikke tager noget, eller i alle Fald 
ikke noget videre, Hensyn til Sprogforraadet, den lek
sikalske Del af det, den Del, som fylder disse Former, 
udgjør deres Indhold eller bærer dem paa sig. Og dog 
overgaar dette Indhold Formerne omtrent ligesaa meget 
i Omfang eller som Kundskabsmasse, som Molbechs 
danske Ordbog overgaar vore norske (eller danske) Sprog
lærer. Imidlertid har Skolen fremkaldt norske Sprog
lærer i Mængdevis, men om tilsvarende særskilte Sko
leskrifter over Sprogforraadet er der jo ingensteds Tale. 
Ordbøger bruges jo ikke ved Undervisningen. Heller 
ikke drives der synderlig paa Retorik eller Synonymik, 
og om end saa var, kunde det dog ikke afhjælpe den 
Mislighed, som her klages over. De retoriske og syno
nymiske Sprogøvelser forudsætter nemlig, for at kunne 
gjøre Nytte, det Fjendskab til Sprogforraadet og til den 
gjængse Sprogbrug, som her netop er Tale om. Reto- 
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ffik. og Synonymik forholder sig nemlig til den Tileg
nelse af Sproget, som her menes, omtrent som Histo
riens Filosofi eller som Foredrag over Historien for
holder sig til Lærebogen i Historien, eller som Læsning 
af Skrifter over f. E. Gøthe som Digter, Videnskabs
mand o. s. v. forholder sig til Læsning af Gøthe selv. 
I vore (eller i f. E. tydske) Vejledninger til Udarbejdel
ser i Modersmaalet findes heller ikke, saavidt jeg ved, 
nogensteds den Tanke udtalt, end sige hævet til Hoved
sag ved Undervisningen i Modersmaalet, at Tilegnelsen 
af Modersmaalets Sprogforraad har noget Krav paa sær
skilt Omsorg fra Skolens Side, i Lighed med den, der 
bliver Formerne eller Sproglæren til Del.

Jeg har ovenfor fremsat, hvad der formentlig er den 
historiske Aarsag til, at Undervisningen i Modersmaalet 
har faaet den Skik, at den tager sig af Sproglæren med 
forholdsvis Tilsidesættelse af Sprogforraadet og Littera
turen. Men at denne' Mislighed har kunnet holde sig 
saalænge, kommer bl. A. uden Tvivl tildels deraf, at 
visse Folk idelig har forkyndt den Lære, at „Moders
maalet kommer af sig selv“. Den blev nemlig lang Tid 
brugt til at forsvare Modersmaalets Udelukkelse af Sko
len med, og siden, efterat det ligevel var kommet ind 
■og havde faaet Plads der, — mest i Skikkelse af Sprog
lære og Læseøvelser, — til at forsvare, at Undervisnin
gen i det blev holdt inden de engang tilvante snævre 
Grænser, og ikke blev udstrakt bl. A. til Sprogforraa- 
det. Det var nemlig klart, at dersom der særskilt skulde 
gjøres noget Klækkeligt ogsaa for det Sidste, saa maatte 
der flere Timer ti), og hvor skulde disse tages fra uden 
fra Skolens ældre Sprog og Litteraturer?

Men, spørger En og Anden, kommer da ikke Mo
dersmaalet virkelig af sig selv? Svar: Jo og Nej. Det 
kommer, og det kommer ikke. Det kommer af sig selv 
for saa vidt, som Erfaring lærer, at Enhver uden at 
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have nydt egentlig Undervisning kan tale sit Moders— 
maal. Vil han ogsaa kunne læse det, maa han tage 
Undervisning, men derefter gaar Tingen atter paa en 
Maade af sig selv. Han læser kanske Bog efter Bog 
for Indholdets Skyld, og imidlertid kommer ogsaa Bog- 
Maalet paa en Maade af sig selv, og et Slags Læse- 
kunst eller Foredrag kanske tildels ligesaa. Vil han 
saa tillige kunne skrive Modersmaalet, maa han igjen 
lade sig undervise, nemlig i Bogstavskriften. Men mærk 
vel: I omtrent samme Betydning og Omfang kommer 
Modersmaalets Sproglære, Former og Ordføjning ogsaa 
af sig selv, og det saa meget mere, da Formerne, som 
før sagt, i Grunden er meget faa i Sammenligning med 
Ordene. Derfor har selv et lidet Barn alle eller dog 
de fleste af Modersmaalets Former inde, deklinerer og 
konjugerer Ordene fordetmeste rigtig, ligesaa vel som den 
Ældre, bruger de forskjellige Slags Sætninger, ligesaavel 
som denne, bruger Hoved-og Bisætninger, substantiviske, 
adjektiviske og adverbialske Bisætninger o. s. v. som 
denne. Og Rækken af Sætningsklasserne er da og saa 
liden, at En neppe skal kunne tale eller skrive en Time 
tilende, uden at komme til at bruge dem allesammen, 
og kan da siden tale og skrive, om det saa var Aar 
efter Aar, uden at komme udenfor den gamle Kreds; de 
gamle Kjendinger vender uafladelig tilbage igjen og gjør 
Tjeneste paany i Talens Løb. Videre kan det og siges om 
det, der søges i Retorikken og i Verslæren, at ogsaa 
det til en vis Grad kommer af sig selv, i alle Fald hos 
de Flittigste og mest Opvakte. Hvor Mange har saa- 
ledes ikke holdt gode Taler eller skrevet gode Vers, uden 
at have „lært“ Retorik eller Verslære? Og tænkt godt 
uden Skolegang i Logik?

Ordforraadet i et nogenlunde udvokset Bogmaal er 
derimod saa mangfoldigt og saa svært at lære, at En 
gjerne kunde blive 100 Aar gammel, uden ligevel at 
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have lært det hele, og det endda han ikke havde gaaet 
og ventet, til Ordforraadet lidt efter lidt kom til ham, 
men havde kommet til det, havde gjort sig adskillig 
Ulejlighed for at øge sin Sprogskat Aar for Aar og 
lægge Ord efter Ord, Talemaade efter Talemaade til det 
Forraad, han alt før havde lagt sig til Bedste.

Modersmaalets Former og Ordforraad indrømmes 
altsaa i en vis Grad eller Betydning at komme af sig 
selv. Men omtrent i samme Betydning kan vi da og 
sige, ikke alene, at, som sagt, de Dele af Modersmaalet, 
som plejer at læres i Skolerne, kommer af sig selv, men 
endog at det Øvrige, som plejer at læres i Skolen, i 
Tidens Løb til en vis Grad kommer af sig selv til den 
Enkelte fra dem, han lever iblandt, kommer uden egentlig 
Skolegang. Paa samme Tid, som En lærer Moders
maalet ved Omgang, idet det saa at sige hænger ved af 
sig selv, vil ogsaa Religionen hænge ved af sig selv, 
saaledes at En bliver Protestant blandt Protestanter, 
katolsk blandt Katoliker, Jøde blandt Jøder. Saaledes 
vil ogsaa f. E. en norsk Ilandelskarl eller Fragtemand 
lidt efter lidt lære sit Fædrelands Geografi ved Rejser 
fra Bygd til Bygd eller fra By til By, og en Skipper 
eller Matros ligeledes Europas, kanske endog fremmede 
Verdensdeles Geografi.

Det Samme kan vi sige om Regning, om Sang og 
overhoved om alt dette, som i en Sum kaldes Dannelse, 
almindelig eller særlig. Hvad deraf findes i en vis Kreds, 
vil altid i Tidens Løb ligesom ved Smitte i nogen Grad 
gaa over paa den Enkelte, som lever i den; han vil i 
Længden ikke blive upaavirket af sine Omgivelser, naar 
han ønsker Paavirkning, ønsker at lære. Ja, han vil 
ikke engang altid kunne holde deres Indflydelse aldeles 
fra sig, om han saa gjorde sig adskillig Umag for det.

Den Maade at lære paa, som tilraades for Sprog- 
forraadets Vedkommende, gjenfinder vi altsaa omkring i 
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det hele Menneskeliv. Saaledes gaar for en stor Del den 
Dygtighed, den aandelige Formue, som hvert givet Kuld i 
et Samfund er Indehaver af, i Arv til det følgende Kuld. 
Saa lærtes i Grunden hidtil fordetmeste Ilaandværk, 
Sjømandskab, Jagt, Fiskeri, Jordbrug. Den Yngre, Læ
resvenden, saa paa den Ældre, hvorledes han bar sig 
ad, og lærte Haandværket, Jordbruget o. s. v. under 
Deltagelsen i selve de Arbejder, som han skulde lære. 
Saaledes, uden egentlig Skole, gik de kvindelige Fær
digheder og overhoved Kvindens Dannelse, selv i de 
højere Kredse hos os, i Arv lige indtil den seneste Tid. 
Saaledes omtrent var i ældre Tider endog den største 
Del af vor Retsembedsstand, vor Lægestand og vor Han
delsstand oplært. Hver, som vilde blive Medlem af no
gen af disse Stænder, maatte i Regelen gaa i Lære hos 
et (ældre) Medlem af samme, — gjøre Kontortjeneste hos 
en Jurist, Drenge- eller Svendetjeneste hos en Læge, 
staa i Kramboden hos en Kjøbmand. Nu derimod gaar 
Vejen gjennem Skoler, Retsskolen, Lægeskolen, Han
delsskolen.

Modersmaalet har altsaa det tilfælles med saa me
get Andet, som i vor Tid læres i Skoler, at det i en 
vis Forstand kan siges at komme af sig selv. Men denne 
Maade at lære paa er mere og mere funden utilfreds
stillende. Den kommer nemlig meget langsomt, den 
Lærdom, der samles bare ved Øvelse og Erfaring, den 
faar i Regelen ikke den ønskelige Flersidighed og Om
fang, og den vindes gjerne kun gjennem en hel Del Fejl
greb og Tab. Denne Skole, Livets Skole, kræver alt
saa ikke mindre, men vel i Regelen større Lærepenge 
end den egentlige Skole, og det lønner sig derfor ikke 
at gaa denne sidste forbi.

En kan vistnok hjælpe sig uden egentlig Undervis
ning i Modersmaalets Sprogforraad, kan slippe gjennem 
Verden med den Del af samme, som smaaningom hæn- 
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■ger ved af sig selv. Men En kan ogsaa komme gjennem 
Verden uden at kunne enten læse eller skrive. Et Folk 
kan leve ogsaa uden Videnskab og Kunst, uden Litte
ratur, og overhoved uden egentlig Dannelse. Det kan 
ogsaa leve af Føde, som kommer af sig selv, af at fange 
Dyr og Fugl og Fisk, som vokser til af sig selv; af 
Rødder, Vækster og Frugter, som Jorden af sig selv 
frembringer. Men se, om det i Længden lader sig nøje 
med det? Søger det ikke ved Flid, ved kunstige Mid
ler, at tilvende sig Mere end det, der kommer af sig selv?

Modersmaalet kommer paa en Vis af sig selv, men 
fremmede Sprog kommer paa en Vis ogsaa af sig selv. Sæt 
et norsk Barn, som alt „kan“ Norsk, til en fransk Fa
milie et Aar eller to, og det lærer Fransk; sæt det saa 
til en engelsk Familie, og det lærer Engelsk, uden mere 
ved disse Sprog end ved Modersmaalet*)  at trænge til 
Ordbog eller Sproglære. Og hvorfor læres Børnene da 
ikke op paa den Maade? Svar, bl. A. fordi det vilde 
koste for meget, og fordi Sprogkundskab ikke er den 
hele Dannelse, men Barnet maa lære meget Andet, og 
kanske allermest, fordi Hver heller opdrager sine Børn 

*) Jævnfør hermed Følgende: „De allerfleste Børn kunne i me
get tidlige Aar, og indtil en vis Alder med en ofte ubegribelig 
eller næsten utrolig Lethed“ (ved Omgang) „lære at 
forstaa og tale saa vel deres Modersmaal som det ene 
f rem m ed e Sprog efter d et an d et - og lære det omtrent 
aldeles i den samme, ædlere elleruædlere, mere eller mindre 
rene eller korrekte Form, som deres Læremestre besidde.11 
(Molbech, Blandede Skrifter, 2den Samling IV. Side 246.) 
Men det er kun en mindre Del af hvert Tungemaal, som 
er i levende Brug i en vis given Tidsalder, og denne 
Dels Størrelse hænger igjen sammen med den mere eller 
mindre snævre Tankekreds, som vedkommende Familie 
efter sin Stand eller Næringsvej hører til, ligesom inden 
Standen igjen med samme Families større eller mindre 
Dannelse, Aandsgaver, Velstand m. M.
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selv, i og nær Hjemmet, end overlader dem til Udlæn
dinger.

Den Mening, at Modersmaalet ikke læres, men kom
mer af sig selv, medens fremmede Sprog maa læres, 
har kanske sin Oprindelse fra Skolen. Denne bruger 
nemlig ved hvert Skridt Ordbog og Sproglære i de frem
mede Sprog, men ikke i Modersmaalet. Den forefinder 
for Modersmaalets Vedkommende adskillig Ordkundskab 
og megen Sproglære hos Lærlingen, allerede idet den 
optager ham; af de andre Maal derimod finder den neppe 
Spor hos ham, men maa give ham dem ind Ord for Ord, 
og Form for Form. Denne Forskjel ligger imidlertid, 
som sagt, ikke i Sagens Natur; ti Skolen kunde jo lære 
sine Lærlinger fremmede (levende) Sprog overhoved paa 
samme Maade, som det vilde ske i de nysnævnte uden
landske Familier, altsaa uden Ordbog og Sproglære. 
Men den har sine Grunde til i Regelen at bruge den 
mere kunstige Læremaade, som Enhver kjender fra sin 
egen Skolegang.

Det lader sig saaledes unægtelig sige, at Moders
maalet kommer af sig selv. Men her er igjen flere Ting 
at mærke; derfor maa der idelig føjes til: I en vis For
stand, paa en Vis, til en vis Grad. For det Første: 
Modersmaal og Modersmaal er To. De siger, at en 
Normand kan Tydsk, bare han har lært 10 Blade i Ro- 
binson, og det er jo sandt, forsaavidt, at En da ikke 
længere kan siges, ikke at kunne Tydsk. Men der er 
en uendelig Afstand mellem hans Tydsk og f. E..de dyg
tigste indfødde Tydskeres tydske Sprogkundskab og 
Sprogkunst, mellem hans og en Gøthes eller Schillers 
eller Jakob Grims Tydsk. Min Oppasser spiller paa 
Fiolin, men hvad Ole Buil er bleven saa navnkundig 
ved, rummes jo inden samme Udtryk: Han spiller ogsaa 
paa Fiolin.

For det Andet maa det yderligere slaaes fast, hvad 

E..de
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tidligere foreløbig er vedrørt, at det er Vilkaarlighed at 
forstaa Sætningen: Modersmaalet kommer af sig selv, 
saa, at dette egentlig kun skal gjælde en vis Del af det, 
nemlig Ordforraadet. Det gjælder ligesaavel om dets 
øvrige Dele, og det mere og ikke mindre. Modersmaa
let er ogsaa heri at sætte ved Siden af andre Sprog, 
som de læres i Skolen. I disse plejer Retskrivning læ
res, men ogsaa Ordene læres. Sætningslæren kommer 
ikke af sig selv, men Udtalen kommer heller ikke af 
sig selv. Modersmaalets Retskrivning læres, men til en 
vis Grad vilde den hænge ved af sig selv, idet En læste 
Bog efter Bog og ved Siden deraf skrev Et og Andet, 
ligesaavel som Ordforraadet hænger ved af sig selv. 
Vedkommende vil saaledes i Forbigaaende ogsaa „paa 
en .Vis“ lære Modersmaalets Udtale, den sædvanlige 
Læse- eller Foredragstone samt Sætnings- eller Ordføj- 
ningslære, og der er neppe tilstrækkelig Grund til, at 
Skolen tager sig af en eller anden af disse Ting, f. E. 
af Oplæsningen eller af Retskrivningen eller af Sætnings
læren, eller endog af begge de Hoveddele af Sproglæren, 
som hidtil regnedes for at være den hele, — naar den 
ikke tillige tager sig af det Øvrige, navnlig af Sprog- 
forraadet. Ligesaa er der neppe mere Grund til, at den 
lærer Børnene at skrive Afhandlinger, end til at øve dem 
i de flere andre Skriftslag, f. E. i Samtaler, Fortællin
ger, Natur-og Karakterskildringer, Taler, ja endog Vers. 
Retskrivning og Sætningslære maa vel endog siges for
holdsvis at have underordnet Betydning ved Brugen af 
Modersmaalet. Folk skjønner i Regelen bedre, hvad En 
mener, om han bogstaverer fejl, eller bruger Tider eller 
Maader mindre sprogrigtig, end om han bruger Ord og 
Vendinger i urigtig, altsaa vildledende Betydning. Saa
ledes forstaar vi ret vel en Udlænding, som taler eller 
skriver vort Sprog, naar han bare ikke fejler videre i 
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det Leksikalske, om han saa end løber sur i Bogstave
ring, Udtale eller f. E. i Ordenes Kjøn.

Ved den Sætning, at Modersmaalet kommer af sig 
selv, maa altsaa forstaaes dette, at det kommer i en 
vis Grad, en vis ringe, i vor Tid utilstrækkelig Grad. 
Den Retskrivning, som kommer af sig selv, uden Reg
ler og uden egentlige Skoleøvelser, bliver meget ufuld
kommen og fejlfuld, ligesom den Oplæsning, som En læ
rer sig selv op til (ved lejlighedsvis at høre paa Andre). 
Men saabliveriRegelen og denOrdkundskabog 
overhoved den skriftlige og mundtligeSprogdyg- 
hed, som smaaningom indfinder sig af sig selv. 
I begge Henseender gjør det vistnok Meget til Sagen, 
om den saaledes Selvdannede har et godt eller maade- 
ligt Hoved, særlig Lyst eller Gave til at pleje netop sit 
Sprog, o. s. v. Men Alt bliver dog ufuldkomnere, end 
om Skoledannelse understøttede Selvdannelsen.

Der var i flere Henseender mere Sammenhæng (Kon
sekvens) i den ældre Latinskoles Fremgangsmaade. 1) 
Den gav sig ikke af med en eller anden Del af Fædre
landets Bogmaal med Tilsidesættelse af de øvrige; tiden 
tilsidesatte det heleModersmaal. 2) Den tilsidesatte ogsaa 
de andre fædrelandske Fag, og gav hverken dets Litte
ratur eller Historie eller Geografi eller Mytologi nogen 
Plads. Men 3) naar vi se ret til, finder vi, atdetFæ- 
drelandské dog i Grunden var dens Hovedsag, 
og det i dens fleste Leveaar endog i den Grad, at det 
var uden Bisag. Men dens Fædreland var det 
gamle Rom. Paa det nedrevne gamle, verdslige Ro
merriges Tomter blev der grundet et nyt, kristent Ro
merrige, der strakte sig endnu længere end det gamle 
verdslige. Dette var den katolske Kirke med Paven til 
Styrer. I de kirkeromerske Skoler (eller romerske Kirke
eller Præsteskoler) lærtes egentlig det Samme, som vor 
Ungdom lærer i vore Almuskoler, Læsning, Religion,
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Sang, Skrivning og Regning. I norske Skoler lærer 
Ungdommen at læse, skrive og tale det Sprog, som lig
ger os Norske nærmest, nemlig vort eget, vort Moders
maal. Fra de romerske Skolers, navnlig fra Hovedsta
dens, Roms, og dernæst fra hele Italiens, Standpunkt 
var Latinen det Sprog, der laa nærmest, den var Mo
dersmaalet, og den lærte navnlig de, der skulde gjøre 
Tjeneste i Kirken, endog efterat den havde lagt under 
sig Lande, der havde et andet Modersmaal, f. Ex. Tydsk- 
land, Danmark, England; ti Kirken talte og skrev og 
læste kun sit gamle Fædremaal og blev styret fra sin 
gamle Hovedstad Rom paa dette sit Modersmaal. Alle 
andre Modersmaal, Folkesprogene udenfor det gamle 
verdslige Romerrige, var kun „Dialekter11 eller Land- 
skabsmaal i dens Øjne, og det faldt den nok ikke mere 
ind at sætte f. E. Angelsaksisk i Latinens Sted i sine 
Skoler, fordi om England var omvendt og optaget i det 
romerske Kirkerige, end det falder os Normænd ind at 
sætte Zulumaalet i Norskens Sted i vore Skoler, fordi 
om Zululandet i kirkelig Henseende er blevet paa en 
Maade en Del af Norges Rige, en Del af vor Kirke.

I lange Tider drev Ungdommen i vor Alrauskole 
mest paa at læse (og skrive?) Modersmaalet, og det nær
mest til Bedste for den ene Side af Dannelsens, for Re
ligionskundskabens Skyld. Senere har den optaget Ad
skilligt af vor verdslige Dannelse, af vor Litteratur, og 
læser Et og Andet af vore Klassikere, vore Skalder 
(Talere,) Historikere, (Tænkere,) samt noget Historie og 
Geografi i egne Timer; men dette er da først og fremst 
Fædrelandets Historie og Geografi. I Kirkens romerske 
Skole (Almu- eller Kirkeskole) var Ungdommen ogsaa 
især sysselsat med at læse og skrive sit Modersmaal, 
Latinen, og i lange Tider (omtrent til Reformasjonen) 
mest til Bedste for den ene Side af Dannelsens, for Re
ligionskundskabens Skyld. Senere optog ogsaa denne 
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Skole Fædrelandets, o: Roms, Romerrigets, verdslige 
Klassikere og dyrkede dets Skalder, Talere, Historikere 
og Tænkere. Ogsaa den gav Historien og Geografien 
tilsidst egne Timer, og da først og fremst Fædrelandets., 
d. e. det gamle Romerriges Historie og Geografi; dog 
med noget Hensyn til samtidige Oldtidens Riger og Lande 
udenfor det egentlige romerske Fædreland. Men det 
Efterromerske, Middelalderen og den nyere^Tid, var egent
lig ikke til selv for denne Latinskole; i dens Øjne reg
nedes Tidens Ur for at have standset, omtrent da det 
gamle Romerrige forgik. Efter den klassiske Tid var 
der kun et stort Øde, et tomt Rum. Ligesaa har Ro- 
mer-Almuskolen efter Reformasjonen optaget et samti
digt „nyere Sprog“, nemlig Græsken, og har derved 
rykket op til Jævnhøjde eller Lighed med vore Borger
skoler, der til Forskjel fra vore sædvanlige Almnskoler 
dyrker fremmede Sprog.

Dette var i nogle faa Ord Latinskolens Historie 
indtil mod Enden af forrige Hundredaar. Den havde 
dengang samme Enhed fra romersk Standpunkt, og Old
tidens Standpunkt, som vore Almu- fog Borger-) Sko
ler, fra norsk Standpunkt i Rummet, og fra det nittende 
Hundredaars i Tiden. Latinskolen havde sit Midpunkt, 
ligesom vore Skoler har det, og den havde kun et Mid
punkt ligesom disse. Men i Løbet af forrige Hundred
aar, eller rettere ved Grænsen mellem det forrige og det 
indeværende, paatog vor Latinskole sig at være ogsaa 
norsk Almuskole i Norge, og dansk i Danmark. Den 
vilde nu være fædrelandsk, norsk og dansk, efter Rum
met og Nasjonaliteten, med Landenes Modersmaal som 
Meddelelsesmiddel ved Undervisningen istedenfor Lati
nen, og senere med Modersmaalet endog som Lærefag, 
samt med den fædrelandske Dannelse som Lærefag, alt
saa med Fædrelandets Litteratur, (Digtere, Talere, Hi
storikere, Tænkere,) med dets Historie og Geografi. Men
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den vilde ogsaa være nyeuropæisk, efter Tiden og op
tage den uden-fædrelandske europæiske Dannelse, som 
da medførte Optagelsen af fremmede nyere Sprog, samt 
det nyere Europas Historie og Geografi.

Fra den Tid af har Latinskolen f. E. hos os to 
Midpunkter, efter Rummet og efter Tiden. Den er baade 
en antik Romerskole og en nyere Norraandsskole. Den 
bruger to Maalestokke, en romersk-antik og en norsk
nyeuropæisk. Efter den første kunde ikke norsk Litte
ratur eller norsk Historie eller norsk Geografi eller norsk 
Mytologi komme ind i Skolen. Efter den sidste maatte 
Latin og Græsk blive udenfor og det umiddelbare Kjend- 
skab til den gammeleuropæiske Dannelse maatte blive 
ikke lidet indskrænket. Skolen har imidlertid paataget 
sig at være nasjonal-norsk Skole saavelsom nasjonal- 
romersk (latinsk), omtrent som Skolerne i det dansk - 
tydske Fællesstrøg af Sønderjylland maa være baade 
fædrelandsk-danske og fædrelandsk-tydske, efter den Un
dervisningens Ordning at slutte, som nylig blev tillagt 
Flensborgs Latinskole.

Saaledes staar altsaa Sagen nu. Saa er Forholdet 
i vore Dage mellem Nyt og Gammelt i Latinskolen. 
Dette har jeg tænkt, det kunde være nyttigt at have 
in mente under Overvejelsen af det Spørgsmaal, som 
nærmest er Formaalet for nærværende Skrift. Derfor 
har jeg her givet dette lille Omrids af Skolens Historie. 
Navnlig maa Latinskolen ikke negte vort norske Mo- 
dersmaal med dets Sproglære, Sprogforraad, Digtere, 
Historikere og overhoved „Klassikere" de fornødne Ti
mer af den Grund, at den har Brug for saa mange Ti
mer til sit- andet Fædrelands Modersmaal med Sprog
lære, Ordforraad, Digtere, Talere, Tænkere, Historikere 
og overhoved „Klassikere". Skulde noget af de to 

JFædrelande kunne forsyne sig først, og bare give det
3
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andet, hvad det ikke selv havde videre Brug for, maatte 
det dog vel heller være det levende end det døde.

Videre om Sprogforraadet som Skolearbejde.

I det Foregaaende er gjort opmærksom paa, at en 
Del af Sprogforraadet vistnok kommer af sig selv, til 
den opvoksende Ungdom nemlig, men at det Øvrige, der 
regnes under Skolefaget „Modersmaalet11, Sproglæren, 
Retskrivningen m. M,, ogsaa kommer af sig selv, nemlig 
til en vis Grad, men mærk vel, en ringe og navnlig i 
vor Tid utilstrækkelig Grad. Da imidlertid Skolen ikke 
nægter at tage sig af Sproglæren og Retskrivningen, men 
formentlig endog har vist Tilbøjelighed til at ofre navn
lig de to nævnte Emner forholdsvis altfor megen Tid, 
saa vil vi her ikke tale videre om dem, men dvæle des
mere ved de Emner, som den formentlig gjør for lidet 
for, navnlig ved Sprogforraadet.

Af Ytringer, som falder hist og her, sees det, at 
Mange har hel underlige Forestillinger om, hvorledes 
Hver kommer til sit Modersmaal. Nogle synes tænke 
sig, at det indfinder sig hos hver Enkelt, omtrent som 
Sangen hos Sangfuglene eller Svømmingen hos Vandfug
lene eller Byggekunsten hos Bæveren. Andre sammen
ligner dets Fremkomst hos Mennesket med Haarets og 
Skjæggets; saaledes en Forfatter i „Christiania-Posten“ 
for 1853. Andre tror derimod nok ikke, at Naturen 
saaledes ligefrem giver eller lærer os Modersmaalet, men 
kun, at den har gjort os det meget let at komme til 
det, omtrent som til den Kunst at svømme, og med endnu 
den Lighed til med Svømmingen, at naar Kunsten en- 
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■gang ved et eller andet heldigt Tag er funden, kan den 
■aldrig tabes igjen, aldrig synke ned til Nul, men rigtig
nok heller ikke ved Flid og Øvelse hæves ret meget 
over den Grad, som fra Først af ved hint lykkelige 
Greb er naad. Svømme er at flyde, sige de; det er 
Hovedsagen. Spørgsmaalet er ikke saameget, om En 
flyder mere eller mindre let, glider fort eller sagte frem
ad, men just om han flyder eller synker til Bunds.

I disse Forestillinger er der vistnok noget Sandt; 
ti Noget af det, der kræves, for at En kan have et Mo- 
dersmaal og ved det meddele sig til Andre, er givet af 
Naturen og „kommer frem af sig selv“ med Aarene, 
nemlig Sprogevnen, Taleredskaberne og Røsten. Men 
disse er kun de almen-menneskelige Forudsætninger for 
at kunne komme til at meddele sig gjennem et eller flere 
af de, efter Nogles Paastand 3000, Sprog, som er.til 
paa Jorden. Til disse Forudsætninger, som hos hvert 
Menneske plejer at fremkomme saa at sige indenfra, fra 
Dybet af hans egen Natur, er der noget Andet, som 
maa komme til udenfra, om En skal blive istand til at 
udrette Noget med hine omtalte Forudsætninger, og det 
er navnlig Ordene, Sprogforraadet (det Øvrige, det, som 
hører under Sproglæren, kan vi her, efter hvad nys 
er sagt, forbigaa). Dersom ikke hint udenfra Kommende 
hørte til for at istandbringe den Meddelelse mellem Mand 
og Mand, som vi kalde Sprog, men Alt kom indenfra 
hos hver Enkelt, da vilde der vel ikke være mere end 
et Menneskesprog paa Jorden, ligesom der kun er et 
Nattergalsprog, en Bæver-Byggekunst i alle Lande o. s. v.

, De udvortes eller saa at sige upersonlige Sprogmid
ler, Ordene, er altsaa noget historisk Givet, og derfor 
ligesom andre historiske Kjendsgjerninger forskjellige i 
forskjellige Lande, og atter inden samme Land tildels 
forskjellige efter Tiderne. Ordene kan altsaa overhoved 
ikke gjættes eller udtænkes af den Enkelte, idet han 

3*
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skal til at tale, ligesaa lidet, som den, der skal til at 
fortælle Historie, f. E, sit Fædrelands, kan gjætte eller 
ved Tænkning udfinde samme Histories Indhold af Per
soner og Aarstal og Tildragelser, men maa lære det 
Stykke for Stykke. I Regelen bruger altsaa Ingen, idet 
han taler f. E. sit Modersmaal, noget Ord (Ordform,Ordføj- 
ning,Ordbetydning),som han ikke har lært. I denne Hen
seende staar Modersmaalet i Klasse med ethvert fremmed 
Sprog, kun at, som før sagt, Enhver lærer det Sprog, som 
for ham er Modersmaal, paa en anden Maade end 
Udlændingen, i Regelen, lærer f. E. dette samme MaaL

En Følge af, at Modersmaalet læres, er da, at der 
kan være Tale om at kunne Mere eller Mindre af det, 
ligesom hvor der er Tale om at kunne fremmede Sprog. En 
kan saaledes ikke alene i Barndommen færre Ord af sit 
Modersmaal i hvert foregaaende Aar, end i hvert følgende, 
men selv af de Voksne kan Nogle flere Ord, Andre 
færre, omtrent som En kjender f. E. bare 2—300 Dyr 
eller Planter, en Anden 2—3000, en Tredie kanske 20 
—30,000 o. s. v. Saaledes bruger ogsaa nogle Forfat
tere flere Ord, andre færre, Altsaa er der flere Ord at 
lære af en af dem end af en anden, og den, der vilde 
lære sit hele Modersmaal, maatte enten holde sig til den 
af dets Forfattere, som har flest Ord i Brug, eller ret
tere, da nok ingen blandt dem alle bruger alle dets Ord, 
gjennemgaa Forfatter efter Forfatter, for hos den ene at 
opsøge den Del af Ordforraadet, som ikke var taget i 
Brug af den anden eller de andre. For yderligere at 
faa slaaet dette fast, at Modersmaalet ikke er en Evne 
alene, en Kraft, men noget Legemligt eller Sandseligt, No
get i den ydre Verden, udenfor den Talende, Noget, der kan 
f. E. tælles ligesom Naturting eller Menneskeværker eller 
Historiens Personer og Kjendsgjerninger, vil jeg meddele 
Følgende efter Tydskeren Max Muller, som er Lærer ved 
Universitetet i Oxford: „Man kan regne, at en vel op
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dragen Engelskmand, der har gjennemgaaet Universite
tet, og som læser sin Times (Bladet) og de Bøger, som 
almindelig forekommer, sjelden bruger mere end 3—4000 
Ord i sit Omgangssprog. Dybe Tænkere, som undgaår 
almindelige Ord og Talemaader, og som nøjagtig vil 
gjengive, hvad de tænker, har naturligvis Brug for flere, 
og „Veltalere" nytter kanske endog saa mange som 10,000 
Ord. Shakspeare, som lægger for Dagen større Mang
foldighed i Udtrykket end rimeligvis nogen Forfatter paa 
noget andet Maal, har fremført Alt, hvad han har skre
vet, ved Hjælp af omtrent 15,000 Ord. I Miltons Ar
bejder forekommer 8000 Ord. Det gamle Testamente 
udtaler Alt, hvad det bar at sige, med 5642 Ord. De 
lavtstillede og udannede Klasser i afsides Landsbygder 
har ofte nok med tre til fire hundrede Ord“. Af Rød
der skal Hebraisk og Arabisk efter Muller have omtrent 
fem hundrede, og han holder for, at Sanskrit ikke har 
flere. Saa langt efter Muller. Enkelte Forfattere har 
dog endnu flere Ord i Brug end Shakspeare, dersom 
følgende Opgivende i dansk „Illustreret Tidende" for 
17de Januar 1864 er rigtig. Efter dette skal en „Sta
tistiker" have oplyst, at Corneilles Skrifter indeholder 
7000 Ord, Molieres 8000, Shakspeares 15,000, Voltai- 
res 20,000, Gøthes 20,000, Miltons Paradise lost 8000 
og det gamle Testamente 5642.

Siger vi altsaa, at de „lavtstillede Klasser", som 
bare bruger en 3—400 Ord, kan sit Modersmaal, da maa 
dette jo forstaaes hel anderledes, end naar det Samme 
siges om Kandidaten, der „læser sin Times" og har ti 
Gange 3—400 Ord i Brug, og atter anderledes, end 
naar det siges om Shakspeare eller Voltaire eller Gø- 
the, der bruger endnu langt flere Ord, 4—5 Gange saa- 
mange.

Har altsaa hine engelske „Lavtstillede", der i sin 
snævre Tænke- og Virkekreds kan komme ud af det
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med 3—400 Ord, endnu ni Tiendedele ulærte af det 
Ordforraad, som Kandidaten, der „læser sin Times11, til
trænger for at klare sig, og hvis denne igjen har fire 
Femtedele ulærte af det Ordforraad, som i Omfang svarer 
til det, en Gøthe eller Voltaire har havt Brug for, saa 
ligger heri, at den Paastand ikke kan være sand, at selv 
et Barn kan sit Modersmaal, og at der ikke videre kan 
være Tale om at kunne det mere eller mindre, saaledes 
som Forsvarerne af denne Mening indrømmer, at Til
fældet er med at kunne fremmede Sprog. Barnet staar 
nemlig, idetmindste i nogen Tid, paa hine Lavtstilledes 
Standpunkt, med den ringe Formue af 3 — 400 Ord, og 
har endda ofte saa meget mere igjen at lære af sit Mo
dersmaal, som dets 3—400 Ord, flere eller færre, ikke 
sjelden enten slet ikke eller dog kun for en Del bruges 
i det skriftlige Modersmaal, Noget, som er Tilfældet f. 
E. med Baskere og Bretagnere i Forhold til Fransken, 
navnlig til det franske Bogmaal, med de keltisktalende 
Irlændinger og Skotter i Forhold til Engelsk og tildels 
med vore Almuesbørn i Forhold til vort Skriftsprog. 
Bretagneren altsaa kan man da vel ikke nægte maa 
lære sit Modersmaal. Men mellem ham, som Intet af 
det bringer med sig fra Fædrehjemmet til Skolen, og 
Skolebørnene i f. E. vore norske Skoler, i By og Bygd, 
der medbringer Noget af det, men kun Noget, er der jo 
dog bare en Tal-eller Gradsforskjel. Men selv i Forhold 
til Bybørn er „Modersmaalet11 for en ikke ringe Del et 
„fremmed11, endnu ulært Sprog, især vistnok i sin Egen
skab af Bogmaal.

Derfor gjentages her endnu engang den Sætning: 
Modersmaalet maa læres ligesaa vel som an
dre Sprog. Naar Skolen engang godkjender den, vil 
den forandre sin Læremaade i dette Fag og gjøre Mere 
for at tilføre sine Lærlinger Ordforraadet, end den i 
Regelen har gjort hidtil, medens den modsatte Grund
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sætning raadde. Dersom Skolen ikke lader Lærlingen 
bare i Forbigaaende, aliud agens, indsamle Forraad i 
Religion, Historie, Geografi, Naturfagene, f. E. idet den 
gjennemgaar Bog efter Bog med det Hovedøjemed at 
indøve Sætningslære, Formlære, Verslære, Retorik, Op
læsning, men lægger særskilt Arbejde paa at tilføre ham 
Kundskaber i disse Fag, ved Hjælp af egne Lærebøger 
og tilmed i egne Timer, saa bør den ogsaa lade ham 
indsamle og granske Modersmaalets Ordforraad ved sær
skilt Arbejde. Hænger ikke Indholdet (Relig., Hist., 
Geogr. o. s. v.) ved af sig selv, naar vedkommende Læ
rebøger gjennemgaaes for Grammatikkens, Verslærens 
o. s. v. Skyld, saa hænger heller ikke Sproget ved af 
sig selv, idet Bogen — Lære- eller Læsebogen — gjen
nemgaaes f. E. for Indholdets Skyld.

Endnu har den af mig opstillede Sætning uden Tvivl 
de Allerfleste imod sig, og deriblandt endog Mænd, der 
i andre Henseender er forud for eller over sin Tid. Saa
ledes siger Madvig (Maanedsskr. f. Litt. 8 B. S. 420): 
„Læres kan og skal Modersmaalet ikke, og vi (M.) ud
vide, hvad Proff. Hjort og Liitken herom have sagt, fra 
Grammatikken til den lexikalske og p h r a s e o lo gi
ske Del, hvilken Enkelte næsten synes at ville lade os 
opsøge i gamle Bøger“ (hvorfor ikke først og fremst i ny
ere, med os samtidige Bøger? K.), „men den Enkeltes 
Brug af Sproget skal bringes til Enhed og til Overeens- 
stemmelse med den almindelige, hvilket gjør en vis gram
matisk Anordning nødvendig. Undervisningen af denne 
Art i Modersmaalet kan altsaa kun være kort, om end 
Øvelsen en Tid mindre kort“. (For Sprogets Vedkom
mende altsaa kort; men nu for Litteraturens da? K.)

N. M. Petersen vedkjender sig samme Lære (Be
mærkninger om Modersm. S, 67): „Modersmaalet lærer 
Ingen“, siger han, „thi han kan det; men han skal faa 
at vide, hvad det er, han kan; først da vinder han
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Indsigt og fra Indsigt aabner sig Udsigt til videre Frem
gang, til en god Anvendelse og til en større Uddannelse.“

Ytringer, der gaa i den modsatte Retning, er meget 
sjeldne, og de har i alle Fald nok ikke vakt videre Op
mærksomhed eller faaet nogen kjendelig Indflydelse paa 
Skoleundervisningen. Jeg hidsætter imidlertid enkelte 
saadanne, for i alle Fald at vise, at de dog findes, hver
ve! de fremtræder med mere og mindre Klarhed og Styrke 
Og at min Mening altsaa heller ikke aldeles savner den 
Støtte, som ligger i at have Medhold af forstandige 
Mænd.

Normanden Whitt e gav i sin Skole i Kjøbenhavn, 
efter Aaret 1700, Undervisning i Latin, men ogsaa i 
Modersmaalet. Han kjendte Tydskeren Ratich og 
formodentlig ogsaa Comenius, som 2—3 Menneskealdere 
tidligere havde begyndt at paatale Modersmaalets Ret. 
Whitte udgav ogsaa Skrifter, for bl. A. at vise, „hvor 
nødvendigt det er at lære Modersmaalet ved Un- 
dervisning“. Dengang var det Kjætteri, at Skolen skulde 
give sig af med Landets borgerlige Modersmaal (for
uden dets lærde Modersmaal, Latinen), om dette saa end 
bare skulde forstaaes om „Analyse11 og Ordenes Bog
stavering, men ikke om at finde eller skaffe tilveje Or
dene, Ordforraadet i det Store, eller om at skaffe tilveje 
Tankerne, som Ordene, Sproget, skulde bruges til.

Holberg klager over, at hans Undervisning i Barn
dommen aldeles ikke havde været beregnet paa at for
berede ham til hans Kald som dansk Forfatter. Efter 
Datidens almindelige Brug havde man kun søgt at lære 
ham Tydsk, i den Forudsætning, at det Danske læres 
af sig selv, eller, som han siger, af „Smaadrengene paa 
Gaden“ (W. Smith, Holbergs Levnet S. 318).

Hvad Holberg klager over, kan neppe være det, at 
de ikke havde lært ham Modersmaalets Retskrivning 
eller drevet ham i dansk Sproglære (Analyse); ti dette 
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var det Mindste af, hvad han trængte til for at blive 
den indflydelsesrige Forfatter paa Modersmaalet.

Om den lærde Gram siger N. M. Petersen: „For 
en Mand som Gram, der var opfedt og næret ved frem
mede Sprog, og for hvem Latinen var det rette Moders
maal, maa Brugen af det danske Sprog11 (nemlig i det 
danske Videnskabernes Selskabs Skrifter. K.) „have 
været en svær Overgang; han maatte ligesom til
lære sig det og overvandt aldrig den ham paalagte 
Tvang11. (Bidrag til Dansk Litteraturhist. IV. S. 310.)

Prof. Schouw udtaler sig i „Dansk Ugeskrift11 4 
B. S. 40 mod den Mening, som er fremsat af hans Mod
stander Rektor Bloch, at „Kundskab om Naturen kom
mer af sig selv eller dog kan erhverves, uden at man 
egentligen undervises deri af en duelig Lærer11. Altsaa 
har man virkelig sagt ogsaa om Naturhistorien, hvad jeg 
ovenfor paastod, man kunde falde paa at sige, siden 
man siger det om Modersmaalet, nemlig at Kundskab i 
den, i alle Fald for nogle faa f. E. Planters eller Dyrs 
Vedkommende, kommer af sig selv. Men denne Ytring 
af Schouw er dog kun medtagen her, fordi den ledsages 
af følgende: „Jeg vil her ikke erindre om den Tid, da 
man mente, at Modersmaalet nok lærtes af sig 
selv, fordi man dagi igen talte det11, (en Tid, som endnu 
ikke er forbi. K.), „Noget, som dog var rimeligere, men 
jeg vil spørge, om Nogen vilde antage, at man kunde 
lære Historien af de som oftest forvanskede historiske 
Notitser, som kunne indsamles af den daglige Samtale, 
Roman- eller Avislæsning.11

I sine „Folkelige Foredrag11, S. 197 ytrer Prof, 
Eschricht sig om „Hvorledes Børn lære Sprog11. Først 
taler han om 1) Natursproget, som til Midler bru
ger Betoning, Blik, Miner, Lader, Bevægelse, Stilling. 
Det er fælles mellem Dyr og Mennesker. Natursprogets 
Forstaaelighed hviler, siger han, paa, at hver Bevægelse 
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i Sjælen har en uvilkaarlig tilsvarende i Legemet. 2) 
Fornuftsproget. Natursproget er Barnets Ordbog og 
Sproglære med Hensyn til Fornuftsproget. Gjennem Na
tursproget fatter Barnet først Talens (hver enkelt Sæt
nings) Mening i dens Helhed og ved Hjælp heraf for
tolker det efterhaanden flere og flere af Talens enkelte 
Ord, samt ved at agte paa Omstændighederne, d. e. 
paa, hvad der sker samtidig med Talen og strax 
efter. Paa slig Maade lærer da Barnet, hvad det i 
den Alder har Brug for af Sproget (altsaa ikke 
det hele. K.), Ord for Ord og Form for Form. Saaledes, 
mener E., vilde det ogsaa lettest lære andre Sprog. Børn 
ville, siger han, helst have Alting praktisk, se Tingen 
udført og strax tage og eftergjøre den. Senere maatte 
da disse Sprog læres som Skriftsprog ved Undervisning, 
ligesom det sker med Modersmaalet. „Det skrevne 
Modersmaal*, siger han her bl. A., „staar for Barnet 
som et fremmed, uvant, dødt Sprog. I Bogen led
sages nemlig det Sagte ikke af det tolkende Natursprog. 
Bogen taler uden Udtryksfuldhed, Alt gaar i samme 
Melodi. Mange Ord ere skrevne eller bogstaverede saa, 
at allerede deres Bogudtale gjør dem ukjendelige.“

Ogsaa et andet Sted hqs Eschricht er oplysende 
for vort nærværende Emne. Han siger (Steenstrups 
Dansk Maanedsskrift 8 B. S. 379) i Anledning af den 
islandske „Sproglaverske“ Sæunns Maal: „Man ved, 
hvor let dog ellers Børn lære det Lands Sprog11 (det 
vil da egentlig sige Talesproget), „hvori de leve, navn
lig naar dette Sprog tillige er deres Forældres, deres 
Søskendes og deres Legekammeraters Omgangssprog, 
Man ved, at de da sædvanligvis lære det endog saa paa
faldende let, at man neppe kan undres over, om Me
nigmand tror, det kommer ganske af sig 
selv“. Det er dog nok ellers, som ovenfor vist, ikke 
Menigmands Mening alene, heller ikke, som Schouw yt
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rede, en Mening, der alene tilhørte Fortiden. Begge 
Forfattere synes næsten at have kviet sig en Smule ved 
at tillægge sine Samtidige og Jævninger den og derfor 
at have sat den paa Fortidens og Menigmands Regning.

Endnu kun én Udtalelse til om denne samme Sæt
ning. Den ogsaa hos os ikke ukjendte Upsaladocent 
K. Claéson skriver i Svenska Tidningen for 16de 
September 1857: „Et saadant Sprog11 (et saadant Kunst
sprog som et vel dyrket Bogmaal, og navnlig det sven
ske, er) „kan ikke være Nogens Hverdagssprog11. Det 
kan altsaa ikke heller læres ved bare Omgang, ved at 
man hører Folk tale, end sige, at Enhver skulde kunne 
finde paa det af sig selv og bare have at lade Pennen 
løbe og stole paa, at det skulde gives ham her oven
fra, hvorledes han skal udtrykke sig. „Det er vel saa,“ 
siger Claéson videre, „at flittigen at sysle med, hvad der 
er skrevet med sproglig Flid, bør virke tilbage paa Ta
len, men det er bare sin Bygds, sin Omgivelses Tale
sprog, Enhver lærer ved umiddelbar Meddelelse fra Barn
dommen. Det ædlere Skriftsprog maa mere eller 
mindre indøves (inlaras) efter visse Regler, Mønstere 
maa fremstilles, Fejl rettes, Uligheder med Talespro
get paapeges o. s. v.“

Foruden dette, at et Bogmaal, alt som dets Bog
lighed eller Litteratur vokser til, mere og mere bliver 
et Kunstmaal, skal vi blandt Claesons Ord særlig mærke, 
hvad han siger om sproglige Mønstere. Det er nemlig 
i Form af Syssel med saadanne, jeg tror, at Moders
maalets Ordbogsforraad især bør indsamles af Ungdom
men. Mere derom nedenfor. Claéson har imidlertid 
neppe lagt Vægt nok paa selve Indsamlingen af det 
leksikalske Forraad. Dette synes at fremgaa af, at han 
stiller 3—4— 5 Sprogøvelser jævnsides, og som det sy
nes jævnhøjt med denne, nemlig „Regler11, „rette Fejl“, 
„paapege Uligheder11, „o. s. v.“, samt deraf, at han bare 
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siger, „fremstilles11, ikke inlåras eller indstuderes, medens 
han bruger Ordet inlåras om den Flid, der skal lægges 
paa Sprogets „Regler11, der saaledes nok efter ham paa 
gammel Vis bliver det aldeles Overvejende, bliver Ho
vedsag. Efter min Lære er det en større Gjerning at 
faa indsamlet det Forraad, som skal ordnes og renses 
ved Hjælp af „Reglerne11, end denne Ordning og Rens
ning selv. Var Forraadet ikke til, var jo alle Regler 
overflødige.

Endnu Mere om at lære Sprogforraadet.

Hidtil er Udtrykkene Ordene og Ordforraadet oftere 
brugt ved Siden af Udtrykket Sprogforraadet. Dette 
kan muelig misforstaaes, som om det var nok at kjende 
Ordene, omtrent i samme Betydning, som vi siges at 
kjende Mennesker, naar vi ved Navnet paa dem og mær
ker, naar vi ser dem, at vi har seet dem før. At kjende 
Ordene saaledes, er imidlertid den mindste Del af, hvad 
her kræves lært. Det Meste og Sværeste er at lære 
Ordenes forskjellige Betydninger og de Forbindelser, hvert 
af dem efter Sprogbrugen indgaar med andre Ord. I 
en Mængde Ord, ja vel i de allerfleste, ligger der saa 
at sige Ord inden i Ord. Der ligger nemlig som oftest 
en Betydning No. 2—3—4—5 . . ., ja indtil No. 15 
eller 20 indeni den Betydning, som ligger nærmest, som 
er mest gjængs, og som derfor holdes for Hoved- eller 
Grundbetydningen; Man se bare efter i en udførlig 
Ordbog, saa bliver denne Sag indlysende nok. Hvor 
mange Betydninger har ikke „gjøre11 f. E.? Hos Mol- 
bech opføres det med 16 Betydninger og en hel Mængde 
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Underbetydninger og særegne Talemaader, og indtager 
halvfemte Spalte. „Gaa“ fylder sammesteds henved syv 
Spalter. Det enkelte „gaa“ har to Betydninger, den 
sidste med Underbetydningerne a, b, c, d, e, f, g, h, i, 
k, 1, m, n, o, p og q. Saa kommer Ordforbindelserne 
„gaa af“ med 11 Betydninger, „gaa an“ med 2 Betyd
ninger, „gaa fra“ med 9 Betydninger, „gaa i“ med 7 
Betydninger, „gaa imod“ med 3 Betydninger, „gaa ind“ 
med 6 Betydninger, „gaa med“ med 6 Betydninger, „gaa 
om“ med 7 Betydninger, „gaa op“ med 4 Betydninger, 
„gaa over“ med 8 Betydninger, „gaa paa“ med 7 Be
tydninger, „gaa tilL‘ med 10 Betydninger, „gaa tilbage11 
med 2 Betydninger, „gaa ud“ med 9 Betydninger, „gaa 
under11 med 3 Betydninger, tilsammen 15 Ordforbindel
ser (Talemaader) med „gaa11 til Ilovedled, med i Alt 
94 Betydninger. Hertil kommer adskillige andre Ord
forbindelser med „gaa11, som bare er opført med 1 Be
tydning hver, og altsaa ikke nummereret i Ordbogen. 
Saa indviklet eller vidt, forgrenet kan altsaa et eneste 
Ords Sprogbrug være.

At kjende Ordene „gjøre11 og „gaa11, saavidt nem
lig, at man ved, at gjøre efter sin Grundbetydning er 
f. E. det latinske facere og gaa det latinske ire, er alt
saa kun den første Begyndelse til det Kjendskab til disse 
to Nummer af vort Ordforraad, som kræves for at for- 
staa dem rigtig, hvor de bruges af Andre, og for selv 
at bruge dem rigtig, efter Sprogbrugen, i Tale og Skrift. 
Fremgangen i Kjendskab til et Bogmaals Ordforraad 
viser sig følgelig kun i Førstningen ret iøjnefaldende som 
vundet Kjendskab til nye Ord. Senere kommer den 
mere tilsyne deri, at Lærlingen jævnlig støder paa de 
samme Ord, han før kjender, i nye Forbindelser og 
dermed gjerne i nye Betydninger. En flink Stu
dent, som lægger sig efter latinsk Filologi, vil ikke lære at 
kjeude mange nye latinske Ord mellem Artium og filologisk 
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Embedseksamen, mod mellem Indtrædelsen i Latinsko
len og Artium. Men som filol. Student lærer han hver 
Dag noget Nyt om en Del Ord, han foreløbig kjendte 
før. Hermed gaar det til, som med Hensyn til at kjende 
Historiens Personer og Begivenheder. En stor Lærebog 
er det ikke sagt omhandler saa mange flere end en 
liden, men den fortæller meget Mere om de samme end 
den lille.

Mange vil kanske sige, at det er utidigt at tale om 
at lære de forskjelJige Forbindelser med andre Ord, som 
„gaa“ f. E. indtræder i, idet de tror, at den Talende 
og Skrivende selv bestemmer, hvad Forbindelse han vil 
bruge Sprogets Ord i, og hvad ikke. Men dette er ikke 
saa. Ligesaa vel som Ordet gaa selv er noget historisk 
Givet og ikke opfundet (paany) af hver Enkelt, som 
tager det i Munden eller Pennen, ligesaa vel er dets Be
tydninger og Talemaader noget historisk Givet. Derfor 
maa den Enkelte tage baade Ordet selv og dets man
gesidige Brug og Betydning saaledes, som den nu engang 
er, og ikke anderledes. Ordenes Tjenlighed til Tankers 
Meddelelse mellem Mand og Mand beror nemlig netop 
paa, at de mellem samme Omgivelser af Naboord altid 
bruges af den Ene netop i samme Betydning, som af den 
Anden. Dersom nemlig En f. E. ved „holde inde" me
ner aflade, med „holde for“ mener tro, med „holde en 
Tale“ mener foredrage en Tale, med „holde Aviser“ 
mener kjøbe AViser, da forstaar Tilhørerne ham, fordi 
han i disse Talemaader lægger den Betydning, som alle 
Andre lægger i dem. Men følger han sit eget Hoved 
og vil selv skabe eller tænke ud Sprogbrugen isteden- 
for at lære og tilegne sig den, saaledes som han finder 
den for sig iblandt sine Landsmænd, da skjønner Tilhø
rerne ham jo ikke. Om han f. E. fandt paa at sige 
„jeg griber for, at“ istedetfor „jeg holder for, at“, eller 
„jeg slap en Tale“, hvor Andre siger „jeg holdt en Tale", 
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eller „han holdt ude, da du holdt inde“, i den Tanke, 
at holde ude maatte være at vedblive, fortsatte, siden 
han havde „1 æ rt“, at holde inde var at standse, hvor
ledes skulde Folk da forstaa hans Tale?

At den Talende kan udtænke eller bringe i Forslag 
et og andet nyt Ord eller ny Betydning som Udtryk for 
en Forestilling, Sproget ikke har havt noget Udtryk for 
før, beviser ikke Noget mod, hvad her er sagt. Den 
Masse af sproglige Meddelelsesmidler (Ordforraadet), som 
er i Omløb blandt et Folk, idet En kommer og slutter 
sig til det, enten dette nu sker ved Fødselen eller ved 
Indflytning, maa han først tage og tilegne sig til per
sonlig Brug ogsaa for sig, og saalangt dette færdiglig
gende Forraad strækker til. Kun hvor det ikke slaar 
til længer, kan han vove et og andet Nyt. Men den, 
der skal med Ære komme fra slige Forsøg (eller For
slag), maa i Regelen staa paa den sproglige Dannelses 
Højder, og først og fremst maa han nøje kjende det 
Ordforraad, som allerede haves i Sproget; ti ellers brin
ger han bare Forvirring tilveje eller gjør i heldigste Til
fælde unødig Gjerning, ved at hitte paa Midler til at 
dække en sproglig Mangel, som ikke er til.

Skolen, den, som her er Tale om, bør altsaa gjøre 
Noget for, at dens Ungdom kan lære at kjende og til
egne sig det Ordforraad, som er tilstede i Landet. Her
med kan dog i Hovedsagen kun tænkes paa det Ord
forraad, som hører med under Almendannelsen. Ti In
gen, ikke engang af de Ældste og Lærdeste, kjender alle 
Ord, som tilhører et uddannet Sprog, kanske ikke en
gang Ordbogskriveren selv. Der er i alle Sprog, som 
længe har været dyrket, en hel Del Fagudtryk og Kunst
ord, som kun kjendes af Fagmændene, af de Indviede. 
Disse kan Skolen ikke lære Ungdommen, ligesaa lidet, 
som den kan lære den alle de Fag, som disse Kunstord 
hører hjemme i.
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Men idet vi maa fritage den for at føre sine Lær

linger ind i alle Fagsprogenes Afdale og Krinkelkroge i 
Samtiden, maa vi kræve, at den fører den ind i Almen
dannelsens sproglige Fortid, eller saa at sige ned under 
Jorden, samt for en Del ogsaa op over Jorden, ind i 
Sprogets Fremtid. Kjendskab til Fortiden er ligesaa 
nødvendig paa dette Omraade, paa Sprogets, som f. E. 
i Litteraturen, i Kunsten, i Staten, i Kirken. Overalt 
heder det, at vi maa granske Fortiden til Bedste for 
Nutiden (og Fremtiden). Denne Granskning maa her 
gaa ud paa Oldnorsk, paa vore Bygdemaal (d. e. Old- 
norsken i dens Nutidsform) og paa ældre Dansk (jfr. 
Flors „Dansk Læsebog11) samt paa Svensk, som de Kil
der, vort nærværende Skrift- og Tale-Sprog nærmester 
fremgaaet af og i alle Fald kan oplyses og styrkesved*)..

*) Til Støtte for denne Mening om det brede Grundlag, som 
Sprogkundskaben og Sprogfærdigheden i Modersmaalet 
bør hvile paa, for de højeste Dannelsesklassers Vedkom
mende idetmindste, og som jeg mere end en Gang før har 
udtalt, kan jeg ikke undlade at henvise til, hvad en dansk 
Skolemand, Prof. Rovsing i Kjøbenhavn har sagt i en 
„Betænkning til Kirke- og Undervisningsministeriet11, trykt 
i Fædrl. for 7de og 10de Juni 1862: „Undervisningen i 
Modersmaalet, Udtrykket for Folkets eget Aandsliv, er 
for den lærde Skole det første Fornødne, som den har 
tilfælles med andre Skoler. Men medens Modersmaalet 
for den lavere Skole (Almueskolen) nærmest kun er den 
nuherskende almindelige danske Sprogform, udvider dette 
Begreb sig, naar det sees fra den lærde Skoles Standpunkt. 
Nationaliteten er her kun for en Del udtrykt i den nule
vende Slægt indenfor den nærmeste politiske Begrænds- 
ning (Danmark el. Danmarks Rige); i sin Fylde maa 
den søges i Indbegrebet af de Slægter af samme 
Stamme, der fra Arilds Tid have levet i disse 
Nordlande og efterladt Mindesmærker om de
res fælles Kultur i mer eller mindre afvigende 
Mundarter af samme Sprog. Dersom det altsaa er 
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Kjendskab til Tydsk er ogsaa nyttig for dette Øjemed, 
da det vil kunne lede og lette Udskillelsen af Tydsk- 
heder, som forekommer i vor Skrift og Tale. Men da 
Tydsk allerede før har sine Timer i vore højere Skoler, 
er det overflødigt at opstille noget Krav for det Sprogs 
Vedkommende. Ogsaa Svensk læres jo allerede, saa det 
kunde være nok at nævne det under dette Afsnit, hvis 
den Kundskab, som i Skolerne vindes i dette Sprog, var 
nogenlunde tilstrækkelig. Men det er den vist ikke, 
saa meget mindre, som nok Hensynet til Dannelsen over
hoved, til den svenske Litteraturs Værd, og ikke 
Hensynet til det svenske Bogmaals Vigtighed for vort 
eget, har været det overvejende baade under og efter 
Optagelsen af ,,Svensk“ i Skolerne.

Er Latinskolen tvivlraadig, om den under Skolefa
get ..Modersmaalet" alene skal forstaa det sidste Hun- 
dredaars Bøger og Bogmaa), eller tillige gjøre sin Ung
dom kjendt med de ældre Bøger og Bogmaal, ældre 
Dansk eller Dansknorsk samt Oldnorsk, saa kan den 
bare tænke ;paa, hvad den har fundet fornødent i de 
Sprog, som den længst har givet sig af med, paa Latin

den lærde Skoles Opgave at lede og forberede sine Disciple 
til en fuldstændig og fyldig Tilegnelse af den Nationali
tet, hvortil de høre, saa kræver denne Opgave nødvendig
vis ogsaa et indledende og forberedende Bekjendtskab med 
de øvrige nordiske Sprogskikkelser, følgelig ikke blot med 
gammel Dansk, men ogsaa med Svensk og Oldnor
disk. Imod denne Betragtning er der, saavidtjeg har 
kunnet iagttage, heller ikke fra nogen Side gjort nogen 
begrundet Indvending, ligesom der da overhoved ikke let 
i voi- Tid kan opstaa nogen Meningsforskjel om disse Bi
discipliners Berettigelse, men i alle Fald kun om det 
Omfang, hvori de bør behandles. Undervisningsplanens11 
(den i Danmark gjældende Undervisningsplans) „Fejl er 
nu, at den i sin Opfattelse af Modersmaalet væsenlig bli
ver staaende paa Alm ueskolens Standpunkt.1* 

4
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og Græsk. Lader den det være nok at lære Ungdom
men at læse latinske Bøger fra et enkelt Hundredaar? 
Eller græske fra et enkelt Hundredaar? Nej, der ligger 
adskillige Hundredaar mellem Terents og Justin, og end 
flere mellem Homer og Herodian eller Lucian, flere end
og end mellem Snorre Sturleson og Elenrik Wergeland, 
eller mellem Henrik Harpestreng og Øhlenschlæger eller 
J. L. Heiberg. Og hvad vore „Bygdemaal« og „Lands- 
maalet“ vedkommer, da er der allerede skrevet saameget i 
dem, at Skolen nu ikke længere tør overse dem, navn
lig paa Grund af den Tilvækst, som vort Skriftsprogs 
Ordforraad derfra vil kunne hente. Desuden giver Styk
ker i disse Maal fortræffelige Udgangspunkter for sam
menlignende Drøftelse og Indøvelse af vort Skriftsprogs 
Sproglære. Og selv som Litteratur var vore Bygde- 
maal ikke at foragte, selv om de saa ikke indeholdt 
Andet end vore „Folkeviser«.

Hvorledes skal da Ordforraadet læres?

Har man nu indseet, at Modersmaalets Ordforraad, 
forsaavidt det ikke er lært forud for Skolegangen, maa 
blive lært under Skolens Vejledning og Tilsyn, saa mel
der sig naturligvis det Spørgsmaal, hvorledes dette 
bør foregaa. Foreløbig kan svares, at det ikke børgaa 
for sig paa den Maade, at Skolen paalægger Børnene 
til hver norsk Time at lære udenad Ord og Talemaa- 
der, som maatte være foresagt dem til Optegnelse (dik
teret), med tilhørende Forklaring, ligesom det hist og 
her siges at gaa til, naar der begyndes paa fremmede 
Sprog, navnlig paa Latin, idet Børnene hver Time faar 
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opgivet nogle „Vokabler“, som de skal kunne til næste 
Time. Bedre var det da, naar galt skulde være, om 
Skolen gav sine Lærere Parlører i Hænderne, hvor 
de Ord og Talemaader, som de til hver Dag skulde ind
prente sig, var indlagt i en eller anden Sammenhæng, 
i en Samtale f. E. Det var nemlig dog altid en liv
ligere og lidt mindre aandløs Maade at lære paa end at 
„puge“ de tørre Lister over Ord og Vendinger. Disse 
var da ikke aldeles løsrevne fra et Indhold, hvorvel 
dette i Regelen vilde være mat og lidet frugtbart. End 
bedre var det at lade Lærlingerne indprente sig gode 
Læsestykker ved Afskrift efter Bog, saaledes som 
det ofte sker for Retskrivningens Skyld, eller ved Ned
skrivning efter Foresigelse af Læreren. I begge Til
fælder kunde Skolen forene to Øjemed, at Sproget i 
Stykkerne fæstede sig i Lærlingernes Hoved, og at et 
kjærnefuldt Indhold paa samme Tid blev deres aande- 
lige Ejendom. Men selv denne Maade vil jeg ikke tale 
videre for; ti slig Af- eller Nedskrivning vilde let, naar 
den ofte foretoges og især om Skolen dermed forbandt 
ogsaa Retskrivnings- eller Skjønskrivningshensyn, ud
arte og blive tankeløs og maskinmæssig. Langt nytti
gere vil det være at læse op Mønsterstykker paa om
trent en halv Oktavside et Par Gange, og saa lade Lær
lingerne nedskrive, hvad de deraf har kunnet gribe, og 
det saaledes, at de ikke alene gjengiver Indholdet i Styk
kerne, men o«saa deres Ord og Vendinger. Slig Gjen- 
givelse kan ikke, som Afskriften eller Diktatet, foregaa, 
uden at Stykket som Helhed er fattet af Lær
lingen, og følgelig er der mere Sandsynlighed for, at han 
ved den faar et Indtryk af samme, som kan holde sig 
i Længden og ikke er saa snart tabt, som det, der frem
kommer ved Nedrabling af en Afskrift. Hvad der er 
først to Gange læst op for Tilhørere, der ved, at de 
skal gjøre Rede for det Opkeste, derpaa er nedskrevet 
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en Gang, og saa igjen læst op højt i Klassen af 2—3 
—4 Gutter, sotn Læreren paa den Maade overhører i 
det Nedskrevne, dette maa endelig fæste sig hos Ved
kommende, og det baade som Sprog og som Indhold.

Denne Fremgangsinaade kræver imidlertid megen 
Tid, og denne gaar udelukkende af Skoletimerne. Men 
der er endnu andre, som har det Gode ved sig, at Ti
den til Øvelserne kan tages udenfor Skoletimerne. Af 
slige vil jeg nævne to, Udtog af gode Forfattere med 
Gjengi velse af deres bedste Udtryk samt Ud en ad s læs
ning af udvalgte Stykker af Litteraturen. Denne sidste 
Øvelse har vistnok heller ikke før været ukjendt, da den 
har været brugt ved den saakaldte „Deklamation11. Men 
ved Deklainasjonsøvelserne blev der kun indstude
ret Digte, ingen prosaiske Stykker, og disse Digte 
toges endda mest som Prøveklude til Forbedring af 
det mundtlige Foredrag, ikke saameget i Egenskab 
af Digte, og end mindre for Sprogets Skyld. Efter 
min .Synsmaade skal Udenadslæsnineen gaa ud baade 
paa prosaiske og poetiske Mønsterstykker, dog vistnok 
mest paa poetiske, og foregaa langt oftere end hidtil, 
nemlig til hver Skoletime i „Modersmaalet11, forsaavidt 
den ikke er optagen med „norsk Stil“, eller, som i de 
højere Klasser i Latinskolerne, med Retorik, Verslære 
Mytologi, Litteraturhistorie eller Svensk. Stykkerne 
bør vælges saaledes, at baade de furskjellige Sider af 
Sproget og de vigtigste boglige Kunst- eller Frem
stillingsformer, den ene efter den anden kommer 
under Arbejde og Indøvelse. Om En Aar efter Aar 
bare læste i Bibelen eller bare læste Prækener, saa vilde 
han blive forholdsvis meget flink i Bibelens Sprog eller 
(som vore Lægprædikanter ofte er) i Prækestilen. Men 
hans Sprogdygtighed kunde med alt det endda være 
meget ensidig, ligesom hans Tænkning og hans Kund
skaber. Prækestilen er nemlig forskjellig fra f. E. den 
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verdslige Talerstil, (som igjen ^kan være af flere Slag), 
denne fra f. E. Sagastilen, denne fra Romanstilen, denne 
fra f. E. den norske Æventyrstil o. s. v. Saaledes er 
og en Tale som Kunst- eller Fremstillingsform ander
ledes end en Afhandling, denne anderledes end en Sam
tale, denne anderledes end en Fabel, en Allegori, et 
Avisbrev (Korrespondentartikkel), en Naturskildring, en 
Karakterskildring o. s. v. Derfor bør hvert Slags Stil 
og hver Kunstform^ have sin Plads i Skolen, forsaavidt 
Tiden kan strække til, og det saaledes, at Lærlingen 
i Forhold til hver af dem ikke alene bliver mod
tagende, men og givende, ikke alene indstuderer 
Mønstere, som han finder for sig i Litteraturen, men og 
bliver tilholdt at eftergjøre dem og selv forfatte Beskri
velser, Fortællinger, Samtaler, Breve, Natur- og Karak
terskildringer, Levnetsløb, Taler. Det Slags Arbejde 
derimod, som hidtil har været det almindeligste, nemlig 
Afhandlinger („Artiumsstile“) bør uden Tvivl, om ikke 
opgives, saa dog udsættes til mod Slutningen af Sko
letiden.

Ved slig Udenadslæsning, fortsat i mange Aar, vilde 
Lærlingen kunne lægge sig til et mangesidigt Sprogfor- 
raad samt desuden en stor ikke-sproglig aandelig For
mue, og bl. A. nogle hundrede af Litteraturens bedste 
Digte. Allerede for Skoletidens Vedkommende vilde 
Umagen hermed lønne sig saare vel, navnlig ved at bøde 
paa den Aandsfattigdom og Ubehjælpelighed, som hidtil 
saa tidt har kommet tilsyne hos Skoleungdommen. Og 
denne jævnt og rask fremskridende Forsyning med Sprog
stof og Tankestof giv?r desuden, med Dygtighed til at 
arbejde, ogsaa mere og mere Lyst til at arbejde, saa 
Lærlingen mere end hidtil driver sig selv, arbejder og 
øver sig ogsaa paa egen Haand og regner „Udarbejdel
ser" eller „norske Stile" ikke længere bare for en Ho
veritjeneste, som han maa udføre for den Herremand
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Skolemesteren, Efter min Erfaring er det derfor langt 
oftere Tilfældet med dem, der paa denne Maade er op
lært i „Modersmaalet11, at de fortsætter Skoleøvelserne 
ud over Skoletiden, og derved kommer til i sin Tid at 
gjøre Nytte med sin Pen ogsaa i Pressen og Litteratu
ren, end med dem, som har været oplært paa den sæd
vanlige Maade. Jeg kan sige dette uden at gaa udenfor 
mine egne Lærlingers Kreds, altsaa uden at gaa Andre 
for nær. Jeg har nemlig selv undervist paa begge Maa- 
der, og min Undervisning har saaledes afgivet Frugter 
af begge Slag.

Tvivl og Indvendinger.

Nogle er rædde for, at Ungdommen, naar den saa
ledes idelig skulde eftersige og efterskrive Andres Ord 
og Talemaader, vilde blive slaviske Gjenlyd af alskens 
Bøger og Forfattere, uden egen Stil eller personlig Ejen
dommelighed. Denne Frygt kan de imidlertid godt 
spare sig. En faar ikke mindre ejendommelig f. E. 
Haandskrift, fordi om han en Tidlang slavisk eftergjør 
en Andens Haandskrift. Den derimod, som ikke vil 
være saa „slavisk", men tidlig begynder at lade Pennen 
løbe uden at ville se paa Forskriften, og som bærer sig 
ad som en Haandværker, der tidlig løber fra sin Mester 
og begynder som udlært at arbejde paa egen Haand, 
kommer aldrig til at skrive nogen ret læselig, end sige 
nogen god Haand, og er Skriften ikke god, hjælper det 
lidet, om den er anderledes end Andres, er ejendomme
lig (original); ti det Slags Ejendommelighed er af det 
Onde. Sagen er, at des mere blindt En i Førstningen 
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hengiver sig til sin Lærer og „slavisk" følger ham, des 
mere Lethed og Raskhed faar han, og desmere selv
stændig og ejendommelig bliver han siden. Og hvad 
skulde det vel skade den vordende Ejendommelighed, om 
En indprentede sig Sprogforraadet Lekse for Lekse? 
Vore selvstændige Historikere og Matematikere og Teo
loger f. E., har de havt nogen Skade af, at de engang 
har læst Historie eller Matematik eller Katekismus, 
Forklaring og Bibelhistorie Lekse for Lekse, og det ikke i 
Uger eller Maaneder, men Aar efter Aar? Det var netop 
dette, de fra Først af skyldte sin Dygtighed, at de ikke 
satte sine egne Gjætninger i Stedet for, hvad der stod 
i deres Lærebøger.

Hvad Sproget vedkommer, da fremgaar den Ejen
dommelighed, som adskiller den ene Forfatter fra den 
anden, ikke saa meget deraf, at de nytter forskjellige 
Ord og Vendinger eller Ordformer. Med det samme 
Ordforraad, de samme 3—4000 Ord f. E. (se ovenfor 
om den Engelskmand, der læser sin Times o. s. v.) kan 
den ene af to Forfattere skrive smagfuldt, klart, fyldig, 
let og livlig, den anden skjødesløst, plat, ugrejt, tørt og 
tungt. Og allerede, at den ene bruger visse Ord oftere 
end den anden, har visse personlige Yndlingsudtryk, 
bruger enDel Ord billedlig, som den anden kun nytter i 
egentlig Betydning, tager nogle af de for dem begge fæl
les Ord i visse Betydninger, som de ikke har hos den 
Anden, eller sætter dem i visse Forbindelser med andre 
Ord, som den anden ikke kjender til, og lignende Smaa- 
ting — er nok til at give den ene Forfatters Foredrag 
en egen Klang eller Farve, der gjør det kjendeligt fra 
den andens.

Andre har meget imod Udenadslæsningen, fordi den, 
som de siger, er det samme srm Pugeri. Men Pugeri 
er jo, som Pappegøjen at lære Ord uden at forstaa 
deres Mening. Slig Udenadslæsning har vi ogsaa 
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virkelig havt ikke lidet af før, ikke alene i Almusko- 
lerne, men endog i Latinskolerne; Børnene har lært at 
oprainse Bogens Ord uden at have ret fattet Indholdet, 
og dette har bragt Udenadslæsningen overhoved i Van
rygte. Men abusus bør ikke toliere usum. Det ligger 
nemlig ikke i Sagens Natur, at Hensynet til Ordene og 
til Indholdet ikke kan forenes. Det Ene kan godt gjø- 
res, u(Jen at derfor det Andet forsømmes. Efter at 
Indholdet, Tankerne, er vel opfattet, kan man dvæle ved 
Stykket end yderligere for særlig at indprente sig Tan
kernes Iklædning. En kraftig Tilegnelse af Tankernes 
sproglige Udtryk følger ikke nødvendig med Tilegnelsen 
af Tankerne selv, men den udelukker heller ikke denne, 
og omvendt, Tilegnelsen af Tankerne følger ikke af sig 
selv med Tilegnelsen af Udtrykket (d. e. med Udenads
læsningen af det givne Stykke), men den udelukker hel
ler ikke denne Tilegnelse af Udtrykket. Det er vel saa, 
at begge Dele, naar Stykket er i Ens Modersmaal, hæn
ger saavidt sammen, at det Ene nok ikke aldeles er 
forfejlet eller forsømt, naar det Andet er blevet vel 
skjøttet. Men her er Tale om en saa levende og inder
lig Tilegnelse af begge, at de saa omtrent bliver Lær
lingens utabelige Ejendom, og en Ejendom, som altid 
staar ham øjeblikkelig til Tjeneste, naar han har Brug 
for den.

Det er ellers underligt nok, at Mange har saa me
get imod, at der dvæles noget længere end hidtil sæd
vanligt ved Ordforraadet i de Mønsterstykker, som 
i „Modersmaalets“ Timer tages under Arbejde, idet de 
deri ser en Tilsidesættelse af Indholdet (denne Indven
ding er for nogle Aar siden udtrykkelig fremsat mod 
mig i Pressen). Jeg tror heri mest at se en Ytring af 
Vanens Indflydelse. I de gamle Sprog optager Sys
selen med Sproget i Læsestykkerne i Regelen langt mere 
Tid end Sysselen med deres Indhold. Her er man imid
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lertid vant til dette Forhold; man synes det falder 
af sig selv, og Ingen opholder sig over det. Norske 
Bøger derimod, som bruges i Skolen i f. E. de hi
storiske Timer, i de geografiske Timer, i Religionsti
merne, samt tildels i de „norske" Timer, navnlig „De
klamationstimerne" og under den kursoriske Læsning (hvor 
denne finder Sted), læses næsten udelukkende med Ind
holdet for Øje. Saasnart derfor En foreslaar — ikke 
at lægge mindre Arbejde end hidtil paa Indholdet i de 
„norske" Timer, — men bare at lægge noget mere paa 
Sproget, saa raabes der paa Tilsidesættelse af Ind
holdet og Fortabelse eller Forgabelse i Sproget, i Glo
serne, paa Pugeri, Aandløshed o. s. v. Og dog bliver 
Arbejdet med Sproget i de norske Bøger ikke paa me
get nær saa stort som Arbejdet med Sproget i de latin
ske og græske Forfattere, eller tildels endog som i de 
tydske eller franske. Man har for Resten ogsaa i „Mo
dersmaalet" ikke været ræd for at spandere adskillig 
Tid paa Sproget i de Stykker, inan gjennemgik i Sko
len, vedSiden af eller kanske endog istedenfor paa 
deres Indhold. Men det gik da ud paa alt Andet end 
paa Sprogstoffet, nemlig først og fremst paa Ana
lyse, Formlære, Retskrivning, Retorik, Verslære. Dette 
gjælder imidlertid ikke for Tilsidesættelse af Indholdet 
over Sproget. Ti dette er man alt vant til at finde 
godt og vel (som det under visse Vilkaar ogsaa er). 
Men naar saa En foreslaar en ny Øvelse foretagen med 
dette samme Sprog, nemlig med Ordforraadet, og vil 
hævde dette en Plads ved Siden af Formlæren, Analy
sen, Retskrivningen o. s. v., da faar man det paa en 
Gang travlt med at paatale det forurettede og forsømte 
Indholds Sag! — som ikke fandtes at lide Noget, saa- 
længe det kun maatte afse Tid til hine andre ældre 
Sprogøvelser, og det tildels saa megen Tid, at der næ
sten ingen blev tilovers til det nu saa kjære Indhold.
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Med Hensyn til Udenadslæsningen vil det vel ellers 

ikke være unødig Gjerning, oin jeg endnu engang fremhæ
ver, at den, jeg her taler for, har til Formaal at fremme 
Sprogkundskab og Sprogfærdighed, og at det altsaa 
ikke er slig Udenadslæsning, som længe fandt Sted i Al- 
muskolen, og som gik ud paa at lade Tilegnelse af Bogens 
Ordrækker træde i Stedet for og gjælde som Tilegnelse 
af Indholdet, medens den dog egentlig kun tjente til at 
skjule Mangelen af slig Tilegnelse*).  Men jeg maa og
saa paany minde om, at den tillige har en anden Side, 
idet den nemlig er et ypperligt Middel til at opsamle 
og gjemme en rig Fylde af dannende Emner, af Tan
ker og Kundskaber, en Side af Sagen, som ellers nær
mest vedkommer et andet Afsnit end nærværende om 
Ordforraadet, nemlig Afsnittet om „Modersmaalet11 soip 
Litteratur.

*) Et omfattende Selvbedrag af omtrent samme Slag var det, 
at Latinskolerne i Aarhundreder regnede Ungdommens 
Tilegnelse af det latinske Sprog for enstydig med dens 
Tilegnelse af Hovedsummen af den Dannelse, som var 
nedlagt i dette Sprogs Litteratur. Ogsaa her tog man fejl af 
Middel og Maal, af Sprogmiddelet og den Dannelse, som 
det skulde være Middel til at faa fat i. Vi mindes her 
igjen den Tankerække, som ovenfor er vedrørt: Den, som 
har den latinske Grammatik inde, har i Hovedsagen det 
latinske Sprog inde, kan skrive og tale det vel, og den, 
som har dette inde, har den latinske Dannelse inde, er en 
dannet Mand, — en Synsmaade, man, som før sagt, 
finder Spor af ogsaa paa ,,Ncrskens“ Omraade i Skolen.
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Vidnesbyrd for Udenadslæsning.

Da Udenadslæsning spiller en vis Rolle i oven- 
staaende Lære om Undervisningen i Modersmaalet, men 
paa den anden Side har Mange imod sig, der tænker 
paa den Misbrug, som i sin Tid er dreven med den, 
vil man ikke fortænke mig i, at jeg støtter den ikke 
alene med Grunde, men og med Vidnesbyrd. Jeg faar 
dog lade mig nøje med ét saadant. Det er hentet fra 
en Meddelelse i Ber'ingske Tidende for 20de og 21de 
August 1856 om Roskilde Præstekonvents Forhandlin
ger under Ilte Juni samme Aar. Præsten Theodor 
Fenger havde i Berlingsken bedet de Præster, som trodde, 
at den gamle Skik med Udenadslæsning burde blive ved, 
offentlig at vedgaa dette og forsvare det. Dette gjorde 
da navnlig Provst Pram-Gad. Ilan sagde bl. A., at 
Papegøjer vilde han ikke forsvare, hvejken i Skole
stuerne, eller hvor de ellers maatte findes i en ældre 
Alder omkring i Landet. Han fordømte kun den slette 
Udenadslæsning, ikke al Udenadslæsning. Han frygtede 
for, at (Grundtvigianeren) Fenger ved i god Mening at 
lægge for stor Vægt paa det mundtlige Ord havde 
kommet til at undervurdere det skrevne og prentede, 
og Fenger syntes ham at slaaVrag paa en tro Hukom
melse. „Jegvedvel“, sagde Pram-Gad, „at Hukommel
sen regnes til de underordnede Sjæleevner, men ikke 
desto mindre er den af uberegnelig Værd, et nødvendigt 
Reservoir for al Livserfaring, baade den indre og den 
ydre, en uundværlig Tjenerinde for alt Kundskabsstof, 
al Sprogøvelse, for Tankens Klarhed og for Ordets lette 
og smidige Brug. Det gjælder sikkert, at kun det, vi 
rigtig huske, kun det have vi ret Gavn og Udbytte af; 
kun deri have vi en Basis, et disponibelt Materiale, 
hvortil al videre Reflektion, Følelse og Stemning 
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kan knytte sig. Et Menneske med en rigtig slet Hu
kommelse er baade i det huslige og det offentlige Liv 
et temmelig ubrugbart Væsen. De Individer, som enten 
ved Sygdom eller den høje Alder have tabt denne Evne, 
— hvor ulykkelige for dem selv og deres Omgivelser! 
hvilket Anstrøg af Fjollethed er ikke udbredt over dem!

Se! derfor holder jeg saa stærkt paa, at Hukom
melsen — denne elastiske Evne, der i saa høj Grad 
kan modtage Udvidelse, men ogsaa, naar den ej dyrkes, 
kan saare snerpes ind — i alle Retninger skjærpes og 
oves. Jeg tror, at man gjorde vel i, om man i alle vore 
Skoler, baade de højere og de lavere, lod Børnene 
lære langt Mere ordret udenad (udhævet af Pram- 
Gad), end man gjør, især i Smaaklasserne. Man vilde da 
neppe saa tidt høre denne stammende Redegjøren ved 
Examen, denne paafaldende Mangel paa copia verbo- 
rum, denne Ubehjælpelighed i Sproget.4*

„Vil du lære Latin,44 sagde en dygtig Filolog til 
mig (Pram-Gad) i mine Skoleaar, „saa lær en af Ci
ceros Taler ordret udenad. Du vil da spare dig me
get af den kjedsommelige, Stileretning, og Sprogbygnin
gen, der ikke er Andet end et Slags Musik, vil da, til
ligemed en Mængde Gloser, falde dig paa naturlig Maade 
i Øret. I Analogi hermed tror jeg at kunne sige: vil 
du lære Dansk, lære korrekt at tale, skrive og 
oplæse dit Modersmaal, saa lær nøjagtig 
Stykker udenad af vore Mønsterforfattere, 
b aad e Pr os aist e r og D ig t e re! Begynd helst hermed 
i den unge Alder! Fremsig disse Stykker jævnlig højt 
og lydeligt for dig selv, og uvilkaarlig vil da Øre og 
Læbe dannes derefter. Spørg vore sceniske Kunstnere, 
hvorledes de have lært at deklamere og henrive deres 
Tilhørere! Tror man, at de har forsmaaet Hukommel
sens Hjælpemiddel? Nogle af de ypperste have sagt 
mig, hvor møjsommelig de have vundet deres Mester
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skab, hvor strenge de have været mod sig selv, have 
betragtet sig som Skoledrenge og lært deres Lexier. 
Og først naar de saaledes have faaet Stoffet rigtig ind, ble.ve 
de satte i Stand til at modulere deres Stemme, lægge det 
rette Tonefald paa hver Stavelse, fremhæve hver Tanke, 
hver Lidenskab, hver stærk og blød Følelse, Ordene 
skulde udtrykke, kort: med den vidunderlige Sikkerhed 
at udkastes deres Replikker. Og saaledes gaar det mere 
eller mindre alle offentlige Talere. Fordringerne til os 
Gejstlige ere vistnok af en anden Natur, men dog siger 
jeg: Gud hjælpe den Præst, som i sine Drengeaar ikke 
har været vant til at lære udenad og først skal be
gynde, naar han faar Kald. Han bliver i Almindelighed 
en Sinke i at memorere alle sine Dage.“

Iler bemærkede flere af de Tilstedeværende, at Fen
ger naturligvis vilde, at Bibelsprog og Salmevers skulde 
læres udenad, kun ikke „de tørre, stive og kolde Læ
rebogs-Paragrafer11. Provsten svarede, at han gjerne 
tog imod denne Indrømmelse, men den laa, sagde han, 
ikke i Fengers Ord.

Saa langt Pram-Gad. Til denne Udtalelse føjer 
jeg kun dette, at ogsaa jeg kom paa den Tanke, at lade 
Disciplerne lære Meget udenad i Modersmaalet, ved Er
faringer, jeg i sin Tid havde gjort som Lærer i Latin 
(jfr. ovenfor om at lære en Tale af Cicero udenad). Alt, 
hvad Lærlingerne strævede med at lære Regler af Gram
matikken og kaste op. (iloser og Talemaader i Ordbo
gen og sætte dem sammen til Stile, forslog ikke ret til 
at lære dem at skrive forholdsvis let og flydende Latin 
eller endog overhoved nogenlunde latinsk Latin. Fat
tigdom og Ubehjælpelighed vedblev gjerne at være alt 
for iøjnefaldende hos dem. Men naar de derimod havde 
lært et Snes „Variationer" aldeles ordret udenad, fik 
de gjerne en vis Selvhjulpenhed, Stilen fik en vis Let
hed, Liv og Farve. Dette forsøgte jeg da ogsaa som



62
Lærer i Norsk og med den ønskeligste Virkning. Med 
Hensyn til at „lære tørre, stive, kolde Lærebogs-Para- 
grafer“ udenad, maa jeg, da det er mig saa meget om 
at gjøre her at forebygge Misforstaaelser, minde om, at. 
jeg kun taler om at lade lære udenad Mønsterstyk
ker af Litteraturen, hvis Tilegnelse altsaa er Lær
lingen en aabenbar Vinding, navnlig for Sprogets Ved
kommende, (at ogsaa Indholdet maa være værd det Ar
bejde, der lægges paa det, falder af sig selv, men faar 
dog for Sikkerheds Skyld udtrykkelig siges), og at det 
saaledes naturligvis ikke er min Mening, at de sædvan
lige Lekser i f. E. Historie, Geografi, Matematik, Gram
matik skal læres udenad.

Videre Indvendinger.

En anden Indvending kan vel siges at være mid
delbart udtalt i Skolens sædvanlige Maade at tage de 
„norske Læsestykker“ paa. Den er vistnok alt vedrørt 
i det Foregaaende og der foreløbig afvist, men den faar 
fremhæves noget mere ved udtrykkelig at opstilles og 
nærmere at prøves. Den lyder omtrent saa: „Men vi 
giver os jo baade længe og vel af med Sproget i Styk
kerne. Naar undtages Deklamationsnummerne samt hvad 
der læses kursorisk, gjennemgaaes jo Læsestykkerne næ
sten ligesaa grundig, som om det var Stykker i frem
mede Sprog“. Jeg svarer, at Granskning af et Stykke 
fra en af dets Sider ikke kan træde i Stedet for Gransk
ning af det fra en anden eller andre Sider, og at et 
Stykke altsaa gjerne kan være løst og overfladisk gjen- 
nemgaaet i visse Henseender, fordi om det er flittig un
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dersøgt og gjennemtænkt i andre Henseender. Et Digt 
f. E. kan først lægges til Grund eller bruges til Prøve
klud for Deklamasjonsøvelse. Men denne Øvelse kaster 
ikke videre Lys paa dets Retskrivning. Saa kan da 
Læreren videre gjøre det til Prøveklud for Retskriv- 
ningsøvelser og bringe Mere eller Mindre ud af Stykket 
for dette Øjemed. Derefter kan lian knytte noget Vers
lære til samme Digt; ti Versets Bygning er ikke lært 
med, at Retskrivningen er gransket eller Røsten øvet 
ved mundtligt Foredrag af Digtet. Videre kan der knyt
tes til det et „Kursus11 i Sætningslære, et andet i Form
lære, et tredie i Lydlære, et fjerde i Orddannelseslære, 
et femte i Etymologi, et sjette i Retorik. Men endnu 
er Grundtanken, Indholdet, Stemningen eller hvad det 
nu er, der giver Digtet Rang og Værd som Digt, kanske 
ikke fattet. Dertil vil tiltrænges noget andet end de 
Sætninger af Lydlæren eller Formlæren eller Sætnings
læren eller Retskrivningslæren eller Retorikken o. s. v., 
der saaledes er bleven knyttet til det. Derimod kan det 
gjerne være, at Lærlingen godt har tilegnet sig det i 
Digtet, som for dets Forfatter var Maal, og ikke Mid
del, — om ikke saa ganske med Hovedet, saa dog med 
Hjertet, med Følelsen og Indbildningskraften, — endda 
han ikke har hørt noget Kursus over det i Retskrivning 
eller Analyse eller i Verslære eller i Retorik o. s. v. 
Altsaa ligesom hvert af de nævnte Hensyn stiller sit 
særskilte Krav, hvad Stykkets Indstudering vedkommer, 
saaledes og navnlig med Ordforraadet, og med Indhol
det naturligvis, — quod erat demonstrandum. Arbejdet, 
som sættes paa Ordforraadet ligesom det paa Indholdet, 
faar imidlertid ikke saameget Skikkelse af Opstilling og 
Indøvelse af visse Lærdomme, visse Regler, saaledes 
som ved Analysen, Formlæren, Retskrivningen o. s. v., 
men mere, ligesom ved Historien, Geografien, Naturhi
storien som Skolefag, af gjentagen Indprentelse af det 
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engang 'Givne, for at Lærlingen kan faa det fuldkom
men i sin Magt og til utabelig Ejendom.

Derfor er den Maade at bruge de „norske1* Timer 
paa, som nok paa sine Steder følges i temmelig Ud
strækning, nemlig at læse højt Bog efter Bog paa Sko
len, navnlig da Digte, formentlig ikke den bedste. Mod 
den vilde jeg gjerne sætte den ofte misbrugte Sætning: 
non multa, sed multum, som jeg her forklarer: Læs ikke 
Meget, men grundig. Det kan være underholdende nok 
baade for Lærere og Lærlinger, saaledes at læse højt 
af en eller anden Bog. Det kan idetmindste for et Øje
blik vække velgjørende Stemninger, kan sysselsætte Ind
bildningskraften, kanske ogsaa øve Ungdommen noget i 
Foredraget ; men det kan neppe kaldes Skoleøvelse eller 
Undervisning. Det svarer til, om man i de historiske, 
geografiske, matematiske o. s. v. Timer ikke overhørte 
Lærlingerne i Lekser, som disse i Hjemmet foreløbig havde 
gransket og indprentet sig, men kun lod læse højt af en 
eller anden historisk, geografisk, matematisk Bog, Side 
efter Side, Blad elter Blad, men hvert Stykke bare en 
Gang, og naar den første Bog var udlæst, gik over til 
No. 2, derpaa til No. 3 o. s. v. Ogsaa dette var jo 
nok morsommere for Lærer og Lærlinger, end at lære 
Lekser og „tygge" først 2—3—4 Blade i Hjemmet forud 
for Skoletimen, saa de samme Blad? op igjen i Ti
men, saa de næste 2—3—4 Blade først hjemme og si
den paa Skolen, og saa tygge Drøv paa alt dette 
Samme endnu 2—3 Gange, først nemlig ved Halvaars- 
eksamen, saa ved Aarseksamen, saa endelig ved Af
gangen fra Skolen. Men Følgen af hin „morsomme" 
Engangslæsning vilde være, at Lærlingerne ikke gik 
stort klogere ud af Skolen, end de kom ind. Den Maa
de, som virkelig følges, med Lekser og Drøvtygning er 
vistnok forholdsvis tung og, om man vil, kjedelig, meu 
den fører til Noget. Videnskabens Rødder er her sure,
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men Frugterne søde. Paa den anden Maade bliver 
Rødderne søde, men Frugterne sure.

Der maa altsaa efter min Mening dvæles saa længe 
ved Indholdet af, hvad der læses til og i de norske Ti
mer, at det virkelig kommer ind i Hoved og Hjerte og 
bliver der, og det Samme gjælder om Sprogmiddelet, 
Ordforraadet, som ledsager eller bærer frem dette Ind
hold. Det blev ovenfor omtalt, at den kjedelige Gram- 
matisering i „Modersmaalet1* har givet en Del af den 
ældre Slægt Afsmag*)  for dette Fag eller vel endog 
Uvilje og Fordom imod det, saa de ikke under det syn
derlig vel eller er videre tilbøjelige til at udvide det og 
give det flere Timer. Men ogsaa den omtalte kursoriske 
Læsning i de norske Timer har, som det synes, mere 
øget dets Uvenners end dets Venners Tal. Naar Ung
dommen er kommen til Skjels Aar og Alder, siger den 
med Rette som saa: Naar et Fag skal afgive noget 
klækkeligt Bidrag til Dannelsen, maa det sætte Lærlin
gen til alvorligt Arbejde. Men ved Norsken i Skolen 
var Arbejdet for en stor Del enten aandløst og kjede- 
ligt (Grammatiseringen) eller bare let Tidsfordriv, Mor
skabslæsning (den saakaldte kursoriske Læsning). Saa
ledes kan En da nogenledes forklare sig, hvorledes Mange 
er kommen til den Mening, at „Modersmaalet**  er et 
Fag, som ikke tilgavns kan spænde Lærlingernes Kræf
ter, i alle Fald ikke saaledes, at der kommer noget ret 
lønnende Udbytte af det. Jeg paastaar derimod, at neppe 
noget Fag er istand til at give Lærlingerne mere pas
sende og aandeligen indbringende Sysselsættelse end 
dette, indbringende for Hukommelsen, Forstanden, Døm

*) En meget agtet Præstemand, som for nogle og tyve Aar 
siden underviste i Norsk paa en Latinskole, og det endog
jævngodt med de Bedste i Faget, har saaledes engang sagt 
mig, at han holdt dette Fag for det mindst lønnende og 
mest utaknemmelige af alle.

5
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mekraften, Følelsen, Smagen, Indbildningskraften, - Viljen 
og Karakteren ikke at forglemme. Hvorledes Faget kan 
afgive saa megen Nytte, er da ogsaa tildels allerede 
vedrørt, og vil lidt nærmere søges paavist i det Følgende.

Dyrkelse af fremmede Sprog. Oversættelse.

En Indvending til, som her faar søges imødegaaet, 
er, at En allerbedst lærer sit Modersmaal ved flittig at 
dyrke fremmede Sprog og oversætte fra dem. Heri er 
vistnok lidt Sandt, men meget Usandt. Naar En nem
lig allerede er vel forsynet med Sprogforraad i Moders
maalet, saa er det nyttigt nok, at han øver sig i at 
oversætte, idet han derved tvinges til at fremdrage af 
Hukommelsen og tage i Brug, hvad Sprogforraad han 
allerede har inde før, har paa Oplag. Men samme hans 
Sprogforraad bliver ikke udvidet ved Hjælp af frem
mede Sprog, ligesaa lidet som Ens historiske Kundska
ber eller Forraad af historiske Kjendsgjerninger bliver 
øget derved, at han bruger dem, idet han filosoferer 
over Historien. Den ligefremme og naturlige Virkning 
af at dyrke fremmede Sprog er, at de fører fra Mo
dersmaalet og ikke til det, omtrent som den na
turlige og umiddelbare Virkning af Ens Omgang med 
Fremmede er, at det Fremmede smitter og altsaa svæk
ker det Nasjonale hos ham, af Ens Omgang med Hed
ninger, at han bliver mere og mere hedensk, af Ens Om
gang med det Uskjønne, at hans Skjønhedssands bliver 
sløvere og sløvere. Saaledes er dette, idelig at lade En 
se, hvad der er urigtigt, ikke den, naturlige Vej til at 
fremme Tilvæksten af det Rigtige hos ham. Det er en
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farlig Vej at lære Børn Ædruelighed paa, om man ofte 
■lader dem smage Brændevin og færdes sammen med 
drukne Folk, idet man derved tænker at vække Afsky 
for samme hos dem. Den umiddelbare, lige og sikre 
Vej til at lære dem denne Dyd er nok snarere at vise 
dem gode Eksempler, og saavidt gjørligt holde onde 
Eksempler og anden Fristelse borte fra dem. Kun den, 
som allerede er meget stærk i det Gode, Rette, Skjønne, 
kan taale Fristelserne og de onde Eksempler uden Skade, 
ja endog drage Næring af dem, ligesom den stærke Lue 
bliver endnu stærkere ved den Vind, der slukker den 
svage, Fristelse, Forvirring og Tvivl kan blive en 
Gjennemgang til en højere „reflekteret" Fuldkommenhed. 
Men hvad staar der paa Forskriften: „Søg ikke Faren, 
paa det du ikke skal omkomme i den. Men kan du 
ikke undgaa den, da (føjes der til, da først kan du) gaa 
den frejdig imøde."

Med fremmede Sprog i Forhold til Modersmaalet 
gaar det saaledes til. Hvis En jævnlig læser, taler og 
skriver t. E. Fransk, faar hans Modersmaal lettelig fransk 
Smag og Farve. Læser, taler og skriver han jævnlig 
Tydsk, faar det tydsk Smag og Farve o. s. v. Derfor 
er Sproget i, hvad En oversætter, ofte mindre rent, 
end hvad han skriver i sit Modersmaal uden at have 
noget andet Sprog for Øje. Det fremmede Sprog vild
leder ham nemlig og faar ham til at blande Sprogene 
sammen og tage fejl af det enes og det andets Udtryks- 
maade eller Sprogbrug. Jævnfør hermed, hvad ovenfor- 
blev sagt, at hvad Sprog (og f. E. Sæder, grove eller 
fine) Børn hører eller ser om sig daglig Dags, dannet 
eller udannet, fremmed eller udenlandsk eller blandet, 
det gaar over paa.dem; ti „man lærer i den Skole, man 
gaar i“. Heraf kan det vel forklares, at Sproget neppe 
er renere norsk i nogen Del af vor Litteratur, end i vore 
Æventyr, Folkesagn og Folkeviser, ligesom det neppe 

5*



68
er renere hos nogen af vore Forfattere end slige, der 
som Ole Vig og I. Aasen ikke har været fodret forme
get med fremmede Sprog i sin Barndom og Ungdom. 
Efter samme Erfaring har da ogsaa Holberg ladt de 
Udannede, de Simple, tale bedre Dansk i Komedierne, 
end Folk af de højere Stænder, som han lader blande 
sin Tale stærkt dels med Fransk, dels med Latin. At, 
som sagt, den Stærke, den Ældre, som har vundet Mo
denhed og Fasthed, ofte kan taale at se og høre det 
Urette, uden derved at bortledes fra det Rette, beviser 
ikke Videre imod, hvad her er sagt om Indflydelsen paa 
Ens Modersmaal af, at han daglig sysler med andre 
Sprog; ti her er netop Tale om Skolebørn, altsaa 
om sproglig Ubefæstede. Den Unge er blød og bøjelig, 
og gjør (taler) gjerne efter, som Andre gjør fore. Den 
Voksne derimod har mere rodfæstede Synsmaader og 
Vaner, er mere stiv og langsom til at optage Nyt, og 
da baade af det Onde og det Gode.

At „den lige Vej er den bedste11, ved ellers endog 
vore Almuskolelærere. Saaledes heder det i Meddelel
ser i „Trondhjemsposten11 om Lærermødet paa Levanger 
i Juli 1860, at den middelbare Maade at lære Børnene 
den Side af Modersmaalet, som der for Almuskolens 
Vedkommende hidtil især var Tale om, nemlig Retskriv
ningen, ikke havde Flerheden for sig. „Maurits Han
sens Metode11, siges der, „at lade Disciplerne først se 
Ordene galt skrevne o^ Sætningerne galt formede, for 
gjennem det Gale at bringe dem til det Rette, blev for
svaret af Enkelte, men paa det Alvorligste bestridt af 
Forsamlingens Pluralitet, der gik ud fra den Forudsæt
ning, at det første Indtryk11 (her Indtrykket af det Gale) 
„er det varigste11.

Endnu bedre, skulde man tro, at Lærerne ved de 
højere Skoler maatte skjønne, hvor farligt det er, ad 
slig Omvej at føre Lærlingerne til Maalet. Men disse 
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Lærere har sine Grunde til at ønske, at Omvejen her 
maa findes bedre end den lige Vej, og hvad man gjerne 
vil se, det faar man jo gjerne se. Imidlertid er der dog 
Enkelte, som dømmer anderledes end Mængden, og som 
jeg tror, rigtigere, Jeg hidsætter et Par Udtalelser.

I „Fædrelandet11 for .Ilte August 1857 findes et 
Stykke med Overskrift: „Et Par Ord om vore Latin
skolers Hovedsprog11. Deri heder det bl. A.: „Hoved
sproget i de danske Latinskoler er for Tiden Tydsk. 
Fra 9de Aar 6 Timer ugentlig. Hvad Principet angaar, 
at Modersmaalet skal læres gjennem et frem
med Tungemaal, da er dette som alt Upraktisk 
og Unaturligt af tydsk Oprindelse............Vi 
spørge med Rette: Hvilket fremmed „Hovedsprog11 lærte 
de gamle Grækere og Romere, der dog gjælde for Møn- 
stere i Behandlingen af deres Modersmaal? Eller Eng
lænderne og Franskmændene?11 (De Ustuderede nemlig).

“Og nu Valget af „Hovedsprog11, nemlig Tydsk. 
Man vil drage Nytte af dens Formrigdom. Men 
Form og Indhold kunne ej skilles uden ved unaturlig 
Tvang, og en saa triviel og mekanisk Opfattelse af et 
Sprogs Natur, at det kun skulde betragtes som et Ap
parat af Gloser og Regler, kunne vi for Alvor ikke til
tro Nogen, selv ikke den ensidigste Formalist.11

„Det er her Faren ligger. Paa den ene Side maa 
Barnets umiddelbare Sands for Modersmaalet 
sløves; ti det føres ind i et Sprog af en i mange Hen
seender ganske modsat Natur; kommer det saa tilbage 
til Modersmaalet, saa har det maaske vundet i gram
matisk Reflexion, men tabt den Umiddelbarhed og Let
hed, der gjør Stilen frisk og tiltalende. Naar der er 
ført megen Klage over de danske Stile ved vore Sko
ler, naar det fremdeles ikke med Urette siges, at mange 
af vore dygtigste Theologer og Lærde11 (som er 
paavirket ikke alene af Tydsken, men af adskillige an
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dre fremmede Sprog, og det i endnu længere Tid end 
de, der skriver dansk Stil til Artium) „ikke skrive i 
det danske Sprogs ejendommelige Aand, let 
og simpelt, men knudret og haardt, kunstigt 
og forskruet . . . saa vil man neppe kunne negte,, 
at Faren er tilstede. Man klager over Tydskeriets Her
redømme i Danmark og sætter Tydsken paa Tronen i 
de danske Skoler11.

Var det endda saa vel, ytrer Forfatteren videre, at 
man gav Tydsken en klækkelig Modvægt i. Islandsk 
og Svensk (om flere danske Timer taler han ikke),, 
saa var det da ikke fuldt saa misligt med al den Tydsk. 
„Men saa ødsel og rundhaandet man har været med 
Tydsken, saa karrig og haardhjertet har man været mod 
disse to andre Sprog. Og hvilken Vinding kunde disse 
ej blive for Modersmaalet baade i Form og Indhold?"

I samme Aand, og maaske med endnu større Klar
hed, udtaler Prof. Rovsing sig i den ovenfor vedrørte 
„Betænkning" til det danske Kirkedepartement. Efter 
at have ytret sig mod at „lægge Latinen til Grund"' 
siger han om Tydsk som Grundlag eller første frem
mede Skolesprog: „Ogsaa dette Sprog er baade ved sit 
Ordforraad og tillige ved mangehaande Ordføininger alt
for nær beslægtet med'; (det danske) „Modersmaalet, til 
at den Ubefæstede skulde helt igjennem kunne med no
gen Sikkerhed holde fast ved Forskjellen og Grændsem 
Og om Læreren end ved idelige Advarsler holder Bar
net nogenlunde frit for Tydskheden, — saa at dets 
danske Tale og Skrift ikke altfor meget blev en Blan
ding af tydsk og dansk Sprogbrug —, saa er det dog 
overhoved, mener R., misligt, at „Tilegnelsen af 
Modersmaalet saaledes planmæssig skal fore- 
gaa under stadigKamp mo d A n fæg tels e.*)“ „Den

Hvad i dette Afsnit er indvendt mod at lære Modersmaa- 
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Reflexion, der her stilles paa Vagt, før den endnu har 
lært at omgaaes med sine Vaaben, kommer let til 
at gjøre ubodelig Skade. Paa det første Trin 
skulde man vistnok især vogte sig for at forstyrre den 
naive Sprogsands; ti af den afhænger dog den friske 
og fyldige Tilegnelse, som atter er Kilden til eller dog 
Betingelsen for al livlig og naturlig Sprogfremstilling".

Dette var nu Domme og Slutninger om, hvad Ind
flydelse tidlig og varig Syssel med andre Sprog sand
synligvis vil have paa Ens Modersmaal. Vi dømte her 
om en Indflydelse, der kunde frygtes at ville komme, 
men som endnu ikke var til. Vi kan imidlertid og se 
Indflydelsen fra en anden Kant, fra Erfaringens Stand
punkt, dømme om Træet af dets Frugter. Emne er til
dels allerede givet i det Foregaaende. Man vil saaledes 
mindes, hvad der ovenfor blev sagt om den lærde Hans 
Gram (Side 41), hvorledes det brydde ham, da han i 
det danske Videnskabers Selskabs Skrifter maatte bruge 
sit Modersmaal og til den Ende maatte ordentlig „til— 
lære“ sig det, samt hvorledes dette aldrig ret lykkedes 
ham. Hertil hører og, hvad Forfatteren i Fædrelan
det" nylig sagde om „mange af de dygtigste danske Fi
lologer og Lærde" (NB. „mange", altsaa ikke bare en 
enkelt hist og her; ti da kunde Forekomsten endda 
kanske være noget Tilfældigt), at de ikke skrive i det 
danske Sprogs ejendommelige Aand, let og simpelt, men 
knudret og haardt, kunstigt og forskruet.

Til disse Vidnesbyrd kan endnu lægges følgende: 
Nyerup fortæller (i Skole- og Universitetshistorien Side

let middelbart, gjennem andre Sprog, altsaa ad en lang og 
tung Omvej, lader sig nok ogsaa indvende mod at hente 
den Dannelse, som kunde vindes af Litteraturen i Mo
dersmaalet, gjennem andre Sprog, ad en lang og tung 
Omvej, d. e. mod at lægge „andre Sprog" til Grund for 
Almendannelsen.



72
118), at Præsten Olivarius har sagt om den lærde H. 
P. Resen, at „de mange Sprog, han var kyndig udi, 
havde fordærvet ham sit Modersmaal, saa at hans Stil 
ikke var flydende, men tvungen, besynderlig og for de 
Enfoldige ikke nok forstaaelig11.

N. M. Petersen siger (Bidrag til Dansk Litt.-Hist. 
III. S. 152): „Tilstanden i den ældste Tid“ (efter Re- 
formasjonen) „kan man slutte sig til af Præstens davæ
rende Dannelse. De fleste, der jo ikke havde lært An
det end Latin, vare neppe istand til i Modersmaalet med 
nogenlunde Færdighed at kunne udtrykke deres egne 
Tanker. At gjøre det med Klarhed og Fynd, var hartad 
umuligt/1 (Altsaa lærer man ikke Modersmaalet med 
det, at man lærer. Latin.)

„Niels Hemmingsen var ikke veltalende uden i det 
latinske Sprog11. (Sammesteds S. 157.)

„Lærerne11 (ved Latinskolerne 1750—1800) „i Al
mindelighed besad hverken en god dansk eller alminde
lig æsthetisk Dannelse. Saa grundig de end kjendte 
Klassikerne, gave dog mange dem mundtlig i Skolen i en 
yderst smagløs Oversættelse; selv de dygtigste Skole- 
mænd, som Oluf Worm i Horsens, kunde vanskelig gjen- 
give dem i et tækkeligt dansk Sprog; ja, ikke engang 
den første baade klassiske og danske Sproglærer, Jakob 
Baden, kunde bringe det Klassiske og det Danske i Har
moni med hinanden11. (Sammest. V. 2. S. 126.)

„At Badens Latin fik Indflydelse paa hans Dansk, 
har Abrahamsen allerede bemærket11. (Sammest. Side 
194.)

„Mindre forunderligt var det11, siger Petersen paa 
et andet Sted, „at hans11 (I. Badens) „Oversættelse af 
Horats, hvis Hensigt var at frembringe et Smagsværk, 
saa lidet lykkedes.11 (V. 2. S. 196) Og i en Note til 
S. 197 om den navnkundige „Ode til Jakobum Baden11: 
„Filologers Sprog forædles langsommere end 
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andre Folks11. Og i Teksten paa samme Side: „Hvor
ledes bliver man tilmode, naar man læser disse Over
sættelser af Tacitus og Horats, især af Digteren, naar 
man tænker, at ved dem skulde Ungdommen dan
nes, faldende sin Dannelse? Var der ingen ædle Ord 
i Sproget? Havde intet lyrisk Sprog dannet sig? Til
visse var der, men dette ædle Sprog var ikke alminde
ligt, og mindst var det trængt ind til Filolo
gerne. Naar Baden var saaledes, hvorledes maa da 
de andre (Filologer) have været?11 Forfatteren harnem- 
lig tidligere fortalt, at Baden under sin Skolegang skrev 
danske Vers, at han siden i Tydskland havde lagt sig 
bl. A. efter de skjønne Videnskaber, og derfor var blandt 
dem, som paa Grund af denne sin æstetiske Retning 
var mistænkt for at savne Grundighed, hvorfor han ikke 
kunde opnaa nogen Forfremmelse ved Hjælp af de „grun
dige Lærde11, som dengang havde Overvægten baade i 
Kancelliet og ved Universitetet. Baden maatte derfor 
ty til Skjønaanden Cramer for i ham at faa en Tals
mand hos Bernstorff.

Ved „Oversættelse11 kan her og tænkes paa Filolo
gen Sahls Oversættelse af Ovid, som der blev gjort Vers 
om, der lød omtrent saa: O Naso, aldrig var din Brøde 
lig din Kval; Du blev forvist fra Rom og oversat 
af Sahl.

I Jakob Baden og hans Forgjængeres Tid gjorde 
Skolen endnu Intet for ved Undervisning i Modersmaa
let at danne en Modvægt mod Indflydelsen af de frem
mede Sprog; ti den Dansk, der blev brugt til at oversætte 
de latinske Klassikere med i Skolen, var, som vi nylig 
hørte, saa maadelig, at den som Øvelse i Modersmaalet 
var en Del værre end Intet. Og slig efter Latinen lem
pet Dansk ( eller Dansknorsk) som Oversættelse ved man 
jo, Ungdommen hyppig er bleven næret med, især vist
nok i de lavere Klasser, hvor „ordret11 Oversættelse er 
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bleven holdt for mere undskyldelig, lige til den senere 
Tid, idetmindste hist og her. Men i vor Tid er der 
dog en dobbelt Modvægt, jævnført med Tilstanden før 
dette Hundredaar. Nu dyrkes Modersmaalet i Skolen 
som et eget Fag, og ved Siden af Skolen samt efter 
Skoletiden samler Ungdommen sig gjerne adskilligt Kjend- 
skab til Modersmaalet ved Læsning af de mange gode 
Skrifter, som i vor Tid haves, men som lidet stod Ja
kob Baden (f 1804), mindre Gram (f 1748) og end- 
mindre Resen (f 1638) til Tjeneste. Det er altsaa langt 
lettere for vore Samtidige at unddrage sig Indfly
delsen af de fremmede Sprog, og derfor skriver de 
fleste studerte Folk sit Modersmaal nu bedre end de 
fra forrige Hundredaar, Over Præsternes, de Retslær
des, Lægernes Sprog mindes jeg ikke at have seet nogen 
Klage. Om Filosoferne, de hegelske, har man hørt 
Et og Andet. Men deres Antal har her i Norge hid
til været saa lidet, at de vel ikke har kunnet gjøre 
synderlig Skade endnu. De, der mindst har været 
istand til at holde sig fri for slig fremmed Paavirk- 
ning, er da fremdeles Filologerne, formodentlig en Følge 
dels af, at de gamle Sprog er saa afvigende i Karakter 
fra Modersmaalet, dels og især af, at Indflydelsen af det 
Udenlandske her fortsættes uafbrudt ogsaa efter Skole- 
og Universitetstiden. Exempla sunt odiosa, naar det 
gjælder endnu levende Personer, især Landsmænd. Jeg 
ved imidlertid flere Tilfælder, da en og anden af vore 
Filologer er bleven lastet i Pressen for sin maadelige 
Norsk. Og ved et af dem idetmindste tilkjendegav Ved
kommende tydelig nok, at han ikke holdt den roaade- 
lige Norsk for en tilfældig eller personlig Fejl ved den 
Forfatter, han lastede, men foren Standsfejl. „Som 
god Filolog1*, saaledes lød Anken, „som god Filolog“, — 
altsaa i Egenskab af Filolog, som Medlem af Standen, 
— „viser Udgiveren mere Kjendskab til det latinske 
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end til det norske Sprog, hvilket sidste han nemlig i 
Fortalen og Indledningen, samt i Anmærkningerne, for- 
saavidt Anledning her gives, mishandler saa ubarmhjer- 
tigen, at vi næsten ikke mindes at have truffet hans 
Mage i vor- Litteratur11. Lignende har man læst om 
danske Lærde. Saaledes stod om Filologen, Prof. Fr. 
Lange, Forfatteren af en græsk Gammatik m. M., i 
Nordisk Univ. Tidsskrift IX. 1 H. S. 130: „Hans Stil 
har som oftest en vis Tyngde, som tidt følger med en 
lærd, filologisk Uddannelse11. En anden, meget navn
kundig, dansk Filolog, som vel kan siges at være en 
Mønsterfilolog, da han har alle Standens Dyder, og kan
ske nogle til, har da ogsaa dens Fejl, — 'hvad man 
mere end én Gang har ladt ham høre. Om ham faar 
det være nok at hidsætte én Ytring, den yngste nemlig, 
som er kommen mig for Øjne. Den findes i (norsk) 
Illust. Nyhedsblad for 20de Marts 1864 og lyder saa:. 
„I det danske „Dagblad11 har * * *, som med sin be
rømt bievne slette danske Stil, der gives den latin
ske Periodeform11, —------ atter begyndt at skrive 
Noget om Helstat, „men som nu kun gjør Indtrykket 
af en maadelig, fra Latin oversat Stil over The- 
inaet11.

Og hermed faar det være Slut om det Emne. For 
visse Aarsagers Skyld vil det vel ikke være overflødigt 
at gjøre opmærksom paa, at hvad her er sagt om frem
mede Sprogs Indflydelse paa Modersmaalet, ikke inde
holder nogen Indsigelse mod Dyrkelsen af saadanne i 
Skolerne. Naar fremmede Sprog overhoved findes at 
være en uundværlig Del af Ungdommens Dannelse, kan 
de ikke udstødes af Skolen, fordi om de medfører en 
eller anden Ulejlighed. Det gjælder kun at formindske 
denne Ulejlighed og svække dens skadelige Indflydelse 
ved at give den en tilstrækkelig Modvægt, idet man 
styrker og staalsætter Ungdommen imod den. At tage 
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get mere uomgjængeligt, som de Fleste nok hidtil har 
holdt fremmede Sprog ikke for fiendtlige eller farlige 
med Hensyn til Modersmaalet i Almenskolen, heller ikke 
for bare ligegyldige, altsaa for hverken gavnlige eller 
skadelige, men ligefrem for Venner af det og vel For
ligte. Men at holde en Fiende for en Ven er en slem 
Fejltagelse, og det er mod en saadan, jeg har villet 
advare.

Skriftligt og mundtligt Foredrag.
a. Skriftligt.

Vi har hidtil talt om Sproget mest som Middel til 
at modtage Dannelse eller overhoved Meddelelser gjen
nem fra Andre, og navnlig Meddelelser ved Skrift, ved 
Bøger. Var det nu med Modersmaalet som tildels med 
fremmede Sprog, at En lagde sig efter det alene for at 
læse Bøgerne i det, saa var det nok, naar han kjendte 
brav mange Ord og Talemaader, saa han altid havde 
let for at udfinde Meningen af, hvad Forfatterne havde 
skrevet. Men Modersmaalet er for enhver af os ogsaa 
Middel til at meddele til Andre, hvad han selv ved 
og vil og føler.

Her har vi altsaa en anden Hoveddel af Moders
maalet som Skolefag, og den deler sig igjen i to, i mundt
lige Øvelser og skriftlige Øvelser.

Det kunde synes, som om denne Del af, hvad der 
hører underModersmaalet, endnu snarere maatte „kom
me af sig selv“ end Ordforraadet. Men det forholder 
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sig dog ikke saa. En kan nemlig gjerne være flink i 
at læse sit Modersmaal, saa ban gjenkjender og for- 
staar de fleste Ord og Talemaader, naar han støder paa 
dem i Bogen, uden at han derfor har let for at finde 
dem frem, naar han vil meddele sig skriftlig og føre 
dem i Pennen, og han kan igjen være forholdsvis flink 
og vel øvet, naar det gjælder at skrive, uden at der
for det vel kjendte Ordforraad ret vil indfinde sig eller 
komme ham paa Tungen, naar han vil bruge det ved 
mundtligt Foredrag.

Om det skriftlige Foredrag, Udarbejdelserne, skal 
her i Korthed kun siges dette, at de uden Tvivl mindst 
og kun mod Enden af Skoletiden bør være de i saa 
lang Tid sædvanlige Afhandlinger, for saa vidt disse 
overhoved bør have nogen Plads inden Skolen. Deri
mod bør vel Lærlingen, naar det vigtigste af Retskriv
ningen, især ved Afskrift efter trykt Bog, ved Diktat 
samt ved skriftlig Gjengivelse af forelæste Smaastykker, 
er lært, øves i at forfatte Beskrivelser, Fortællinger, 
Samtaler, Breve, Naturskildringer, Skildringer af Optrin 
af Hverdagslivet, af større Tildragelser, af Stemninger 
og Tilstande i Naturen eller Menneskelivet, Levnetsbe- 
skrivelser, Karakterskildringer m. M., som nedenfor skal 
blive lidt nøjere omhandlet.

Forud for og videre jævnsides roed disse flersidige 
skriftlige Øvelser bør Lærlingen indledes i et nøjere 
Kjendskab til Modersmaalets Ordforraad fra dettes for- 
skjellige Sider. Det forholder sig nemlig, som før sagt, 
ikke saa, at den, der engang kan siges at tale, læse og 
skrive Modersmaalet, dermed kan det hele Modersmaal, 
og at der i dette Emne ikke kan være Tale om Mere 
og Mindre. Tvertimod, Modersmaal og Modersmaal er 
To, — ja Tre, Fire, Fem med. Den, der Aar efter 
Aar læste f. E. Prækener, vilde ikke dermed lære at 
kjende den verdslige Talerstil eller Læreforedraget eller 
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Sagastilen eller den lette og kvikke Stil eller Brevsti
len eller f. E. Stilen i vore Æventyr. Ogsaa disse for
skjellige Sider af Modersmaalet maa man altsaa lære 
at kjende. Heller ikke dette Kjendskab kommer af sig 
selv. Det Samme gjælder da og om de forskjellige 
Fremstillingsformer eller Kunstenheder, som forefindes i 
Litteraturen, og som Lærlingen maa have for sig som 
Mønstere og Forbilleder, idet han tager i Brug de nys
nævnte forskjellige Sider af Modersmaalets Ordforraad. 
En Tale, hellig eller verdslig, en Levnetsbeskrivelse, en 
Samtale o. s. v. er nemlig noget Andet og Mere end 
en Række Ord og Talemaader. Følgelig er ikke den, 
der er Indehaver af de sproglige Dele, som denne eller 
hin boglige Helhed er sammensat af, uden Videre 
istand til at danne en saadan Helhed. Derfor bør Gransk
ning af Mønsterstykker af Litteraturen for Kunstfor
mens Skyld gaa jævnsides med Granskning af saa- 
danne for Sprogforraadets Skyld (og for Kundskabs
eller Tankeforraadets Skyld, men derom paa et andet 
Sted), og alt dette igjen jævnsides med skriftlige Arbej
der, der giver Lærlingen Noget at bruge disse Kunst
former (disse Kundskaber) og dette flersidige Sprog
forraad til.

b. Mundtligt.

Hvad Skolen hidtil har gjort for den mundtlige 
Brug af Sproget, er vel omtrent hvad der har faaet 
Navn af Læse-og Deklamasjonsøvelser. Om disse Øvel
ser bliver her ikke Lejlighed til at sige Mere, end at 
Tiden til dem er altfor knap, naar Hensyn tages til 
vore talrige Klasser. Det er nemlig let at regne ud, at 
naar en Klasse har 20 Lærlinger og 3 Timer ugentlig 
til Modersmaalet, vilde der ikke falde mere end 9 
Minutter ugentlig paa hver enkelt af disse, 
om saa al Tiden blev tagen bare til mundt
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lige Øvelser. Men nu kan der kun tages en Del af 
de 3 Timer til den; ti der er jo meget Andet, som og 
skal gjøres i de samme 3 Timer; Retskrivning skal læres 
Stilene skal gjennemgaaes baade efter Indhold og Sprog, 
Litteraturhistorie, Retorik, Mytologi og Svensk skal læres. 
Men selv om man havde 3 Timer ugentlig til mundtligt 
Foredrag, hvor langt vilde vel Skolen endda komme, 
navnlig med Lærlinger, som fører et fejlfuldt mundtligt 
Sprog med sig ind i Skolen, enten paa Grund af den 
Egn, de er opvokset i, f. E. Østlandet, (Bergenserne er 
forholdsvis saa at sige fød med Kunsten), eller paa Grund 
af Familien, de hører til, eller paa Grund af personlige 
Mangler, eller fordi de er udskjæmt og har faaet Uva
ner under den forberedende Dannelse, hvad nok snarest 
er Tilfældet med dem, der har nydt privat Undervis
ning, f. E. af Forældre eller Søskende. Erfaring viser, 
at Læreren kan forfølge f. E. syngende, pjattende, stam
mende o. s. v. Udtale hos en Lærling Aar efter Aar, 
Klasse efter Klasse, ja endog enkelt fejlagtig udtalt Ord 
(af, endog), uden at opnaa sit Øjemed. Og hvad skulde 
Rettelsen vel ogsaa forslaa, naar Gutten i det Højeste 
kan komme til at læse højt for Læreren en fem Minut
ter hver eller hver anden Uge, og saa kan vedblive i 
Ro med sine gamle Uvaner i den lange Mellemtid. Men 
selv de Lærlinger, som ikke medbringer nogen egentlig 
Uvane til Skolen, lærer dog ikke Sprogets Udtale — 
tagen i samme Forstand, som naar vi tale om tydsk 
eller fransk Udtale, nemlig af de enkelte Ord — i hele 
det Omfang, som kunde ventes af den højere Skole
dannelse. Dette har jeg mangeaarig Erfaring for. Jeg 
har nemlig en 15 Aar havt private Forelæsere, og det 
gjerne af Skolens flinkeste Gutter, af de øvre og øverste 
Klasser. Men ved alle disse har det hændt, og det til
dels meget ofte, at de har udtalt Ord i de forelæste 
norske Bøger galt, vistnok især Fremmedordene, men 
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dog ofte ogsaa de indenlandske. Og vel at mærke, Fej
lene var saadanne, som jeg i Regelen ikke havde hørt 
af Vedkommende paa selve Skolen, uden Tvivl dog kun 
af den Grund, at det bare var forholdsvis faa Ord, jeg 
paa Skolen fik Lejlighed til at høre udtalte af hver En
kelt, og dermed da ogsaa bare faa urigtig udtalte. Hjem
me hos mig tog derimod hver af mine Forelæsere flere 
Ord i Munden i mit Paahør i en Uge, end under 
Læseøvelserne paa Skolen i et Aar, og det Ord fra de 
forskjelligste Sprogomraader, idet der forelæstes Bog efter 
Bog, snart over et Erane, snart over et andet.

Jeg mener altsaa, at ligesom Skolens Undervisning 
i Modersmaalet bør være saa omfattende og udførlig, at 
Ungdommen lærer at kjende og bruge den største Del 
af det Ordforraad, der hører under Almendannelsen, og 
at ligesom den samme Undervisning bør række til for 
at lære dem dette Ordforraads sædvanlige Retskrivning, 
saa bør den og række til for at lære dem dets sædvan
lige Rettale, den Udtale nemlig, som til hver given Tid 
holdes for den rette eller „gode“ Udtale, Landsudtalen, 
modsat navnlig alskens Landskabs- eller Bygde-Udtale, 
Familie- eller personlige Egenheder o. s. v.

Hidtil har Præsterne udgjort Flerheden af dem, der 
talte offentlig. Følgelig var det især deres Udtale, man 
havde Lejlighed til at dømme om og mærke Fejl ved. 
Men det maa da og siges, at ingen Udtale er saa 
underlig, at den ikke forekommer hos en eller anden 
Præst, Noget, jeg minder om her, fordi jeg tror, slig 
Mislighed lidt efter lidt vilde falde bort, hvis Skolen 
tog den fornødne Tid og Flid til at skjøtte denne Side 
af Modersmaalet. Da vilde man ikke faa høre en Præst 
Aar efter Aar udtale f. E. a for æ, som i kjarlig, 
harlig, Kjarlighed, Harlighed, en anden o for aa, som i 
Nodegave, polidelig, soledes, grodig, en tredie, skjønt 
norskfød, g for gj, k for kj, som i gælde, gøre, kær,
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beskæftige, Skørlevner, en fjerde æ for e som i Retfær- 
dighæd, Ilellighæd, en femte aaben æ (a) for a, i for e, 
y for ø som mange Farer, det ganske Land, Ivighiden 
nærmer sig mire og mire, ine og aline, alle dydelige og 
skrybelige o. s. v. *)  , Jeg vil ikke tale om, at god Smag 
endnu meget almindelig troes at gjøre det nødvendigt, 
saasnart man aabner Munden til egentligt Foredrag og 
altsaa forlader Dagligtalen, at sætte det enstavelses To
nelag i Stedet for det tostavelses og udtale f. E. Bøn

*) Slig Udtale, som ikke engang er noget helt Bygdelags, 
endsige noget Landskabs, og altsaa endnu mindre har 
Landsgyldighed, kan da Præster tillade sig og deres Me
nigheder tage tiltak ke med Aar efter Aar. Men hvorfor 
kan ikke ligesaa snart de Første optage og de Sidste god- 
kjende en Udtale, som ikke er mere afvigende fra den ned
arvede Festudtale f. E. gjive, begjynde, Kjiste, kjyndig, 
Skjin, Skjyld, tape, gripe, Roten, Boten, Rike, Bøker o. 
s. v., som har baade saa godt som det hele Lands Tale
brug for sig, og som for en Del vilde gjengive vort mundt
lige offentlige Foredrag en Kraft, Afveksling og Velklang, 
som det engang har havt, men nu i mange Menneskealdere 
har maattet savne? Jo, det er vist fordi Menneskene elsker 
mere Mørket end Lyset, d. e. Vildfarelsen mere end Sand
heden. Se Holbergs Fabel om Ænderne og Sælhunden.

Der gives dog allerede Præster, som har vidst at fri- 
gjøre sig noget fra den gamle bogstive Udtale og slutte 
sig nærmere til det levende Talesprog i Landet, uden der
for at falde i det Platte. Saaledes hørte jeg nylig en 
Præst, en yngre Mand naturligvis, som overalt udtalte 
gj og kj for g og k foran blød Selvlyd, altid aa for at 
foran Infinitiv, ofte forkortede tage til ta, have til ha, 
(havde til hadde), givet til gjit, sagde til sa o. s. v. Han 
tog heller aldrig det danske enstavelses Tonelag isteden
for det norske tostavelses. Hele Foredraget havde derfor 
en hjemlig Klang, som de andre nysnævnte Norskheder 
saaledes passede ind i, at der vist ikke var en Tilhører 
af tyve, der mærkede noget Usædvanligt.

6
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nen, af en Bønne, som Bønnen, af en Bøn o. s. v., saa 
Foredraget faar helt igjennem dansk, eller i alle Fald 
unorsk Klang. Denne. Fejl grunder sig nemlig ikke paa 
for liden Tid, men tværtimod paa ordentlig Afretning 
fra Skolens Side. Men hvad Fejl her ellers tales om, 
har sin Grund i Forsømmelse fra Skolens Side, eller 
i, at Tiden ikke har tilladt at gjennemarbejde Ordfor- 
raadet i Skolen saa vidt, at hvad den selv regner for 
Fejl, kan blive stemplet som saadant og saaledes falde 
bort eller blive forekommet. (Om det danske Tonelag 
i vor „Deklamation11 kan sees Mere i min „ITaandbog“ 
§ 643, samt i mit Indbydelsesskrift: „Er Norsk det 
Samme som Dansk ?“ S. 122.)

At det ellers ikke staar saa aldeles vel til i Dan
mark heller, hvad Udtalen, og navnlig Præsternes, ved
kommer, derom gives en liden Oplysning af Provst Pram- 
Gad paa ovenfor ommeldte Sted. Han siger der: „Den 
gode Indenadslæsning er overhoved temmelig sjelden i 
alle Folkeklasser11 (i Danmark). „Jeg har kjendt lærde 
og skarpsindige Mænd, som have været daarlige Fore
læsere; og selv i vor egen Stand11 (siger han til de 
forsamlede Præster), „hvor megen slet Pronuncia- 
tion og forunderlig Betoning!11 (Ja, og mange 
norske Præsters Betoning?) „Hvor sjeldent, paa Prædi
kestolen at finde enNielsens11 (Skuespiller Nielsens) „klang
fulde, velvalgte Udtalelse!11

Saa Meget om Læseøvelserne og Udtalen.
En anden Side af Undervisningen i Modersmaalet, 

som det tilkommer at blive nævnt her, er frit mundt
ligt Foredrag, Taleøvelser. Det, jeg kunde sige 
her om denne Sag, vilde imidlertid ikke forslaa til at 
godtgjøre sammes flersidige Betydning, især i vore Dage, 
under vore frie Samfundsforhold, med den megen Sam
færdsel og Omgjængelse mellem Stand og Stand, Lands
del og Landsdel, ja mellem Land og Land, med de 
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mange Møder af Præster og Retslærde og Naturkyndige 
og Statistikere o. s. v. lige ned til Alrnuskolelærere. 
Det at kunne tale (i højere Forstand) er nu næsten 
ligesaa nødvendigt, som at kunne læse eller kanske 
snarere som at kunne skrive. Jeg vil derfor heller 
vise Læseren hen til et fortjenstfuldt Arbejde af Pro
fessor og Skolestyrer Mag. Martin Hammerich, et Ar
bejde, som allerede udkom 1841 og saaledes forhaabent- 
lig allerede for længe siden er kjendt af Nogle, men vist 
ikke af ret Mange, end sige afrklle, d. e. alle Vedkom
mende. I alle Fald er dets Indhold endnu temmelig 
nyt her, forsaavidt nemlig, som de Forbedringer, det 
taler for, endnu nok ikke er kommen til almindelig Ud
førelse i vore Skoler. Dets Overskrift eller Navn er: 
„Om det mundtlige Foredrag, hvorfor og hvorledes det 
bør udvikles i vort Undervisningsvæsen11. Bogen er delt 
i fire Afsnit: 1. „Det mundtlige Foredrag som Prøvel
ses- og Dannelsesmiddel“. 2. „Det mundtlige Foredrag 
som Meddelelsesmiddel i det offentlige Liv“. 3. „Tale
øvelser i Skolen11. 4. „Disputeersamfund ved Universite
tet11. Forfatteren gjør bl. A. opmærksom paa, at La
tinskolerne og Universiteterne før har drevet flittigen paa 
Øvelser i mundtligt Foredrag, nemlig paa Disputerøvel- 
ser og Opførelse af Skuespil, — begge Dele naturligvis 
paa Latin, — og at Taleøvelser bør indtage Rang ved 
Siden af Skriveøvelserne (og, lægger jeg til, ved Siden 
af Sangøvelserne, Tegneøvelserne, Legemsøvelserne, 
Svømme-, Skyde- og Fægteøvelserne, eller rettere sagt 
over disse. K.). Hvad han sætter som Maalet for Ta
leøvelserne i Skolen, er imidlertid, som han med Rette 
siger (S. 100), ikke „Foredragets kunst mæssige 
Fuldendelse, men snarere dets første elementære Ud
vikling11. Derfor tror han (S. 99) heller ikke, at Sko
len bør bruge „det Tilskyndelsesmiddel11 (til Flid i disse 
Øvelser), som ligger i Tanken om, at der ved Skolens

6*
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Hovedexamen skal aflægges umiddelbar Prøve paa den 
ved Underviisningen erhvervede Dygtighed; thi offentlige 
Examens-Taleøvelser vilde altfor let føre til Scener som' 
de preussiske11 (som han tidligere har omtalt).

„Skulde11, siger han S. 97, „Underviisningen i Mo
dersmaalet . . . „der tidt nok har været forlegen med 
de danske Timer og derfor i de høiere Klasser har ta
get forskjellige Gymnasialfag til Hjælp11 („Timefyld11, se 
ovenfor om Rektor Bloch, K.) „for at udfylde dem11 . . 
. ., „næst at benytte sine Timer til eget Brug endnu 
kræve en Time ugentlig mer, end man pleier at ind
rømme den paa Skolen, og nogle Timer til Forberedelse 
hjemme, saa vil man neppe finde dette Offer for stort. 
Men til her at tale om nye Underviisningsgjenstande11 
(og af den Grund modsætte sig Taleøvelser) „har man 
ingen Grund, naar man betænker, hvor nær den Kunst 
at tale sit Modersmaal hænger sammen med den at 
læse og skrive det og med al Undervisnings Maal og 
Hovedsum, den almindelige Dannelse, især naar 
tillige Stoffet for det mundtlige Foredrag saavel som for 
den skriftlige Udarbejdelse hentes fra Skolens gamle 
Lærefag, og hvad dermed staar i Forbindelse11.

Den Indvending, at det ikke vedkommer noget en
kelt Fag, men alle tilsammen, at ofre Tid og Flid paa 
denne Øvelse, omhandler Forfatteren paa S. 100. Det 
er tænkeligt, mener han, at der enten siges til Skolen: 
„Sørg for, at alle dine Lærere erkjende det mundtlige 
Foredrags Betydning, at de forstaae at lede dets Udvik
ling, at de for Fremtiden vil anvende en Deel af Timen, 
en Deel af Opmærksomheden, kort sagt, en Deel af de
res Undervisnings Kræfter, paa denne Sag, der i deres 
Egenskab som Historielærer, Religionslærer o. s. v. er 
og bliver dem en Bisag11 — eller: „Sørg for, at een 
af dens Lærere har Interesse derfor og Evne dertil, og 
lad det for ham blive en Hovedsag. Hammerich 
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„ troer, at det Første vilde være en JR øst i Ørke
nen, og derfor har jeg (han) valgt at sige det Sidste. 
Den sammenhængende Tale er saa aldeles gaaet ud af 
Skolen, at man ikke bringer den tilbage, uden at indvie 
den en afsides Plads, der kan være dens egen". Saale
des Hammerich.

Ogsaa jeg maa være af den Mening, at der intet 
Klækkeligt vilde komme ud af at fordele den Pligt, at 
tage sig af Taleøvelserne, paa alle Lærerne og ikke 
lægge den paa nogen enkelt Lærer eller Lærerfag, — 
hvorvel der kanske vilde blive givet de bedste Løfter i 
Lærerforsamlingen baade af den ene og den anden i det 
Øjeblik, det gjaldt at slippe for at afgive en eller flere 
Timer til det enkelte Fag, som ellers maatte overtage 
•den. Der raader et lignende Forhold med Hensyn til 
Læseøvelserne. Dersom en Lærer kræver mere Tid til 
Modersmaalet og siger, som jeg ovenfor, at om saa alle 
de sædvanlige tre Timer, som gjennemsnitlig er tildelt 
dette Fag (efter 12te Aar i alle Fald), toges til Læse- 
øvelser, vilde der dog kun falde ni Minutter ugentlig paa 
hver Lærling særskilt, at sige, naar Klassen har 20 saa- 
danne, saa faar han helst til Svar, at mere Tid kan 
man ikke afse, men hver Lærer skal understøtte Norsk
læreren i hans Arbejde. Imidlertid bliver dette i Rege
len nok ikke gjort, uden kanske en kort Stund, mens 
Løftet endnu er i frisk Minde. Flere Fag kan ikke 
vel gjøre Noget, og omtrent alle bar for meget Andet 
at tænke paa. Nogle frister endog mere til Uvaner end 
frir fra dem. Og naar en og anden Lærling findes ikke 
at kunne f. E. læse ordentlig op af en Bog, bliver det 
dog tilsidst Læreren i Modersmaalet, og ikke alle Læ
rerne tilsammen, der maa bære Skylden.

Overhoved maa det her ikke glemmes, at Læsning 
lige saa lidet som Skrivning, Sang, Tegning, Svømning, 
— hvorved det nemlig gjælder ikke saa meget at vida 
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som at kunne, — læres bare ved at se og høre Andre 
gjøre Kunsten; Lærlingen maa selv personlig eftergjøre 
den. Men til]hvert af disse praktiske Fag kræves og 
afgives jo meget mere Tid end 9 Minutter om Ugen. 
Hvad skulde ogsaa En lære af f. E. Skrivning ved 9 
Minutters Øvelse om Ugen, især hvis han ved Indtræ
delsen i Skolen var brav udskjæmt og paa Grund af 
forsømt eller forfejlet Undervisning havde en hel Del 
Uvaner at overvinde, og altsaa kom til Skolen med 
mindre end ingen Forberedelse i Faget?

Hos os har Taleøvelser under Navn af „frie Fore- 
drag“ af Et og Andet, som Lærlingerne selv maatte 
have udarbejdet i Hjemmet, været bragt paa Bane i 
Litteraturen. Men hvorvidt saadanne holdes i Skolerne, 
vides ikke. Ogsaa for Almuskolernes Vedkommende er 
der fremsat Krav' om dem. Saaledes fortælles i Aften
bladet for August 1860 om Skolelærermødet i Kristia- 
nia, som da var samlet, at Kand. Hans Brun raadede 
til at holde Taleøvelser i Almuskolen, og det i sær
skilte Timer, da Børnenes Gjengivelse paa Skolen af, 
hvad de maatte have lært hjemme, f. E. i Historie, 
Geografi, Religion, ikke burde forstyrres hvert Øjeblik 
af Lærerne, idet den blev' gjort til Prøveklud for Tale
øvelserne, altsaa for et fremmed Øjemed. Adjunkt Arc- 
tander oplyste, at slige Øvelser var i Gang ved alle 
svenske Skolelærerseminarier. En af Lærlingerne op
træder der og holder et Foredrag, og andre møder ham 
med Indvendinger.

Ogsaa i de højere Skoler i Sverige, d. e. Latin- 
og Realskolerne, er der paabudt „talofningar“, og dette 
gaar idetmindste saa langt tilbage i Tiden som til 1856. 
Budet gjælder imidlertid kun de fire sidste Skoleaar eller 
omtrent Halvdelen af Skoletiden. Hvorvidt ellers Lo
vens Bydende bliver opfyldt, kjender jeg ikke til. Men 
selv om „talbfningarne“ ikke skulde være kommen stort 



87
længere end paa Papiret, saa var Svenskerne endda no
get forud for os; ti hos dem er dog disse Øvelser idet— 
mindste sandkjendt som et Skoleøjemed, og naar de er 
det, er de dog paa Vej til at komme ind i Virkelig
heden. Som én Grund for mig til at nære nogen Tvivl, 
om de virkelig er i Gang, skal jeg bare nævne en Op
sats i Post- och Innrikestidn. for 14de August 1859, der 
syntes at forudsætte, at Taleøvelser ikke endnu blev 
holdt i Skolerne, men fandt det meget ønskeligt, at de 
blev holdt, navnlig i Form af Debatter eller Ordskifter 
mellem Lærlingerne. At Lærlingerne foredrager Andres 
Tanker (Læseøvelser, Deklamasjon) kan være brav nok, 
sagde Forfatteren, men det er endnu bedre, at de faar 
Lejlighed til at fremsætte, forsvare og overhoved haand- 
tere egne Tanker.

Efter min Mening bør det Sidste gjøres, og det 
Første ikke forsømmes. En stor Vanskelighed er det, 
at begge Dele, som tildels før sagt, kræver saa megen 
Tid, naar nemlig hver Lærling skal faa tale selv, og 
det maa han, naar han skal komme nogen Vej. Dog 
tænker jeg, at naar Skolen sætter Sagen i Gang, vil 
Lærlingerne selv finde den Tid, som Skolen ikke kan 
afse. Erfaring lærer nemlig, at de da undertiden driver 
Øvelser i Foredrag som Morskab og Tidsfordriv i sine 
Fritimer, idet de opfører Skuespil for hverandre, fore- 
drager for hverandre egne Smaaarbejder, holder Taler, 
Ordskifter og Lignende.

For om mueligt at bøje Vedkommendes Hjerter til 
Bedste for disse Øvelser vil jeg endnu hidsætte Noget 
af en Skrivelse fra Amerika i „Drammens Tidende11 for 
31te December 1863, især da Brevskriveren sees netop 
at have tænkt paa vore Latinskoler og fundet en Man
gel ved dem, hvad denne Side af „Modersmaalet1* ved
rører. Han fortæller, at hver Student der en Gang om 
Maaneden maa holde en Tale, som af ham selv er for
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fattet, for en Tilhørerkreds af Studenter og Højskole
lærere. Desuden har Studenterne, siger han, „Debat
skoler14, hvor de øve sig i parlamentarisk Orden og i at 
drøfte opkastede Spørgsmaal, idet Medlemmerne deler 
sig i to Partier, et pro og et contra. „Den mest iøjne
faldende Forskjel mellem en amerikansk og en norsk 
Student er, at Amerikaneren til enhver Tid vil kunne 
staa op og holde en Tale og langt lettere udtrykke sine 
Tanker i et smukt og flydende Sprog og uden Gene for 
det største Publikum, end jeg antager, at Normanden 
kunde. „Jeg tror44, siger han til Slut, „at vore 
lærde Skoler i Norge staa betydelig tilbage i 
Veltalenhed44.

Brevskriveren siger ikke udtrykkelig, at der lægges 
megen Vind paa det mundtlige Foredrag i de nordameri
kanske Skoler, og opstiller dem ikke udtrykkelig som 
Mønstere for vore. Men vi læser dog mellem Linjerne, 
at de gjør det, som han laster vore for hidtil at have 
forsømt. Det er desuden ikke rimeligt, at kun Højsko
lerne og ikke tillige de lavere Skoler skulde have Øje for 
Vigtigheden af „det levende Ord“. Dette ligger da vel 
ogsaa i hans Slutningsord. „Free speech er nu Ame
rikanerens Livselement4* (altsaa ikke bare den akade
miske Borgers Sag), „og selvfølgelig er der intet Land, 
hvor saa mange Taler holdes soin i Amerika44.

Høreøvelser. Mange Skolemænd vil vel finde, at 
det dog gaar for vidt, naar de nu ogsaa hører tale om 
Høreøvelser, og synes, det kan være nok, at Skolen gi
ver særskilt Undervisning i at skrive og tale Moders
maalet, om den ikke dertil ulejliges med at lære Ung
dommen at høre. Høreøvelserne skulde da heller ikke 
gaa ud paa Andet end at opfatte sammenhængende 
Foredrag. Lærlingerne faar nemlig Lejlighed nok til 
at opfatte Smaastubber, Spørgsmaal, Svar, Oplysninger 
til dette og hint Sted i Læse- og Lærebøgerne, Rettel
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ser og Tillæg til Svarene o. s. v. Men derved bliver 
de i Aarenes Løb saa vant til, at Alting udstykkes i 
Smuler, vant til, at Talen den hele Dag uafladelig af
brydes og skiftevis hver eller hver anden Minut kommer 
fra en ny Kant, fra en anden Mund end næst forud, at 
det kan medføre adskillig Ulejlighed i deres følgende 
Liv, ja endog inden Skolen, om denne ikke sørger for 
at give Udstykningen en Modvægt og sætte Vane mod 
Vane.

I nogle Aar vakte det dels Misnøje, dels Forundring 
hos mig, at en Klasse, som ellers kunde være noksaa 
brav til at følge med, nu og da kunde gribes af en paa
faldende Uro eller et Slags Ildebefindende, der ytrede 
sig med Adspredthed og Aandsfraværelse og tilsidst 
kunde bringe den i et Slags Opløsningstilstand. Sligt 
hændte, som sagt, ikke ofte, men dog nogle Gange 
hvert Aar. Nu kan jo det, at der i enkelte Timer vi
ses mindre Opmærksomhed og Lærelyst end sædvanligt, 
have forskjellige Grunde, og jeg blev derfor ikke saa 
snart opmærksom paa den rette. Men endelig gik det 
op for mig, at en Hovedgrund til denne Forekomst maatte 
være at søge i, at Lærlingerne savnede Øvelse i at op
fatte sammenhængende Foredrag gjennem Øret. 
(Gjennem Øjet, ved Læsning gaar det godt nok; deri 
mangler de ikke Øvelse.) Jeg blev nemlig var, at den 
onde Aand netop helst indfandt sig i Klassen, naar der 
blev holdt sammenhængende Foredrag, navnlig Foredrag 
efter Bog. Det vil da sige Læreforedrag; ti let 
foftællende og overhoved underholdende Foredrag havde 
naturligvis ikke den nævnte Virkning. Fra den Tid har 
jeg søgt at fordrive dette Onde dels ved at lade Lær
lingerne holde frie Foredrag, som da af nogle af dem f. 
E. tre og tre eller fire og fire, tildels bliver paa staaende 
Fod optegnet (refereret) saa udførlig som mueligt, og nu 
og da gjengiven for Klassen, dels ved at lade gjengive 
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de Mønsterarbejder, der bliver forelæst til Efterligning 
ved senere skriftlige Øvelser, enten mundtlig paa staaende 
Fod, eller ved skriftlig Optegnelse i Hjemmet. I de 
nedre Klasser er endog selve de regelmæssige skriftlige 
Arbejder i nogen Tid kun Gjengivelser af forelæste Møn
sterstykker. Desuden gjengives oftere Et og Andet 
skriftlig i selve Skoletimerne, især i de nedre Klasser, 
efter først at være blevet forelæst et Par Gange af Læ
reren (saaledes som ovenfor er omtalt under „Ordfor- 
raadet“ og dets Indsamling.)

Dette var da, hvad jeg vilde kalde Høreøvelser, 
skjønt Tingen smager noget sf Tydskhed. At man an
densteds maa have gjort samme Erfaring med Hensyn 
til Skoleungdommens Evne til at følge med under sam
menhængende Foredrag, skjønner jeg nu af Hammerichs 
Skrift. (Først nu nemlig, da jeg atter har taget det 
for mig, ser jeg, at ogsaa han vedrører denne Sag. Da 
jeg for et Snes Aar siden læste det, maa hans Ord ikke 
have vakt videre Opmærksomhed hos mig, formodentlig 
fordi jeg dengang ikke selv havde gjort de fornødne Er
faringer for at kunne lægge Vægt paa dem og mærke 
mig dem.) Hammerich siger S. 98: „Medens de“ (Lær
lingerne, — idet de hører paa hverandres Foredrag un
der Taleøvelserne) „fængsles ved Foredragets Stof og 
Form . . . ., gjør de stadig Fremskridt i den Kunst at 
høre“ (udhævet af II.), „en Kunst, der er saa vigtig, at 
man, saalænge mundtlig Underviisning“ (d. e. sammen
hængende mundtligt Foredrag?) „er en Sjældenhed, kunde 
have godGrund til at dyrke den umiddelbart, 
f. E. ved lejlighedsviis at oplæse eller foredrage en eller 
anden sammenhængende Tankerække og fordre den gjen- 
givet paa staaende Fod.“

Ligeledes indlagde Arctander ved ovenfor nævnte 
Lejlighed et Ord ogsaa for Høreøvelser, for „Øvelser i at 
opfatte sammenhængende Foredrag“.



91

Litteraluren i Modersmaalet.

Modersmaalet som Skolefag har et dobbelt Indhold 
eller to Hovedsider. Det er nemlig Sprogundervisning 
og Real undervisning. Den første Side er vi efter Om
stændighederne færdige med. Vi faar nu dvæle lidt ved 
den sidste.

Det er ovenfor lejlighedsvis omhandlet, hvorledes 
den ene af de to Sider, Sprogundervisningen, i en vis 
Grad tiltrænger den andens, Litteraturens, Hjælp. Naar 
der holdes Læse- eller Retskrivningsøvelser, er vistnok 
Læsekunsten eller Bogstaveringen Hovedsag, —naar der 
analyseres, er Sætnings- eller Formlæren Hovedsag, — 
naar der samles Ordforraad, eller en af Litteraturens 
Kunstformer granskes og til Efterligning tilegnes, bør 
formentlig Ord og Talemaader eller Kunstformen være 
Hovedsag (ligesom igjen Sangen, og ikke just det Sung- 
nes Værd som Digt, er Hovedsagen i en Sangtime). 
Imidlertid kan det ikke skade, at der som Prøveklude 
ved Læseøvelserne, Analysen o. s. v. (ligesom ved Sang
øvelserne) vælges Stykker hos de bedste Forfattere i 
Litteraturen og af de bedste Skrifter, prosaiske og poe
tiske, og at der ikke tages tiltakke med alskens Skrap 
og Affald, hvorvel ogsaa dette lod sig analysere f. E., 
og kunde afgive Eksempler paa Subjekter, Prædikater, 
Objekter, Komplementer, Adjektiver o. s. v. Man kan 
nemlig ogsaa her sige: Det Bedste er godt nok. Men 
selv det Bedste er dog heller ikke for godt, — hvor det 
ikke af andre Hensyn er utjenligt. Det er dog forlidet 
sagt, at det ikke er til Skade ved Læsestykkerne i Egen
skab af Prøveklude ved de nævnte Øvelser, at de er 
gode og altsaa har meget Værd i og for sig. Deres 
højere Værd som Dele af Litteraturen giver dem højere 
Værd ogsaa i Forhold til dette Skolearbejde, som de 
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ikke er Hovedsag, men Bisag ved. Læseøvelserne dri
ves nemlig bedre paa interessante Læsestykker end paa 
flane eller uklare, Ordforraadet gaar bedre ind i Hukom
melse og Forstand, naar Lærlingerne indprenter sig det 
ved Hjælp af tiltalende og lærerige Mønsterstykker, end 
naar de gjør det ved kjedelige og kjerneløse, end sige 
om det skedde paa den Maade, som ovenfor er omhand- 
let, nemlig som Udenadslæsning af „Vokabler“ eller Ord
lister, eller af saftløse og søgte Parlørsamtaler.

Men hvad Læsestykket ved sin Godhed ikke har 
udrettet, idet det var Prøveklud for andre Øjemed, det 
vil det kunne gjøre, naar det maaske senere læres uden
ad for sin egen Skyld, f. E. som værdifuldt Digt, le
vende Naturskildring, rask og træffende Karakterskildring, 
ildfuld Tale o. s. v., og derefter fremsiges som frit Fo
redrag paa Skolen.

I lang Tid var, som før sagt, den Mening raadende, 
at Modersmaalets Litteratur, som saadan, ikke egentlig 
vedkom Skolen, og det ikke alene dengang, da heller 
ikke Modersmaalet selv troddes at vedkomme den, men 
og senere. Efterat Modersmaalet som Sprog var blevet 
Skolefag, gav Skolen sig vistnok for en Del af med 
Litteraturen. Men dette skedde sædvanlig, enten kun 
fordi og forsaavidt den tiltrængte Læsestykker til Brug 
ved Læse- eller Retskrivningsøvelserne, eller som Grund
lag ved Analyseringen eller „Forstandsøvelserne“, Ord
forklaringerne og Etymologiseringen, eller som Prøver 
paa de forskjellige Forfatteres Stil, og overhoved altsaa 
i Sprogundervisningens Tjeneste. Gjorde Skolen 
Noget med Litteraturen i andet Øjemed, saa var det 
vel kun som Forberedelse for en fremtidig Brug af 
den efter Skoletiden. Gjennemgik den saaledes Litte
raturens Historie, saa var det som Indledning eller Vej
ledning til Litteraturens Brug udenfor Skolens Om- 
raade. Lod den Læsning af udvalgte Stykker af for- 
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skjellige Forfattere ledsage Litteraturhistorien, da blev 
disse gjennemgaaet mindre for sin egen Skyld end som 
Prøver paa de omhandlede Forfatteres og Tiders Sprog 
eller som Eksempler og Bevissteder til Litteraturhisto
rien. Og naar Skolen havde øvet Lærlingerne i at læse 
Bøgerne i Modersmaalet og saaledes bortryddet Hindrin
gerne for en kommende Brug af Litteraturen, saa syntes 
den, den havde gjort nok.

Hvorledes Skolen kom til denne Opfatning af „Mo- 
dersmaaletu som først og fremst Sprog og kun for en 
forholdsvis ringe Del som Litteratur, har vi ovenfor 
søgt at forklare. Den Synsmaade, som af Gammelt 
hørte hjemme i Latinskolen, havde dannet sig i og ved 
Dyrkelsen af Latinen og lød omtrent saa: Grundlaget 
eller Vilkaaret for al grundig boglig Dannelse er Gram
matik (den latinske nemlig); gjennem Grammatikken 
alene kommer man ind i Latinen, og Latinen igjen er 
den eneste Vej til Lærdommens Rige. Men ved Lær
dommen tænkte man indtil for 2—3 Menneskealdere 
siden først og sidst paa den teologiske Lærdom med 
dens Hjælpefag, og da var det rimeligt nok, at man kom 
paa nysnævnte Tankegang. Da nu al Lærdom var ned
lagt i Latinen eller i alle Fald i de gamle Sprog, var 
alle andre, nyere Litteraturer, altsaa og Modersmaalets, 
egentlig overflødige. Forsaavidt Skolen altsaa skulde 
give sig af med Modersmaalet, maatte det mere være for at 
lære Ungdommen at skrive det og at foredrage i det, 
navnlig efter Bog (Læseøvelser), end for at fremdrage og 
dyrke dets Litteratur. I den nyere Tid begyndte vist
nok den Mening, at al Dannelse var nedlagt i Latinen, 
at blive noget tvivlsom, og denne Tvivl havde maaske 
snart kommet den fædrelandske Dannelse til Gode. Men 
saa opstod der en ny Hindring, idet Læren om den for
male Dannelse gjorde gjældende, dels at Sproget var 
„den mest umiddelbare Ytring af Menneskeaanden1*, eller 



94
var egentlig Aanden selv og indsluttede saaledes ligesom 
in nuce, i kort Begreb, Litteraturen, der kun er etFor- 
raad af Udstrømninger af den Aand, der sammentrængt 
er tilstede i Sproget, dels at Danne.lsen ikke egentlig 
var Andet end „Evnernes harmoniske Udvikling11, at 
det derfor var mindre magtpaaliggende, hvad Opgaver 
og Læremidler der blev brugt til at sætte Evnerne i 
Virksomhed, — om f. E. Bøgerne var mere eller mindre 
gode eller blev mere eller mindre vel tilegnet fra Ind
holdets Side, —■ bare Evnerne ved Læremidlernes Hjælp 
uafladelig blev øvet og ved ihærdigt Arbejde udfoldet 
og styrket. Med andre Ord: Skolen lærte, at den sub
jektive Dannelse var for dens Vedkommende omtrent 
Alt, den objektive derimod, Litteraturens Indhold m. 
M., omtrent Intet. Deraf fulgte da, at det ikke gjorde 
Stort fra eller til, om Ungdommen foruden de fremmede 
Sprogs Litteraturer ogsaa nyttede Modersmaalets eller 
ej, eller overhoved, hvor meget eller lidet den dyrkede 
enten den ene eller den anden Litteratur. Det var fra 
Sprogene og ikke fra det, der var nedlagt eller op
tegnet i Sprogene, og navnlig fra det s trænge Ar
bejde med Sprogene, at den opdragende og dannende 
Virksomhed og altsaa Aandens Vækst skulde udgaa.

Dette var nu omtrent samme Vildfarelse fra deres 
Side, som plejer Sjælene, som om de, der plejer Lege
merne, vilde lære, at det ikke gjør meget fra eller til, 
hvad Hver fører i Maven, sunde eller usunde Fødemid
ler, Menneske- eller Svineføde; ti det er det strenge 
Arbejde, som de fordøjende, Næring tilvirkende Kræf
ter og Redskaber bliver sat til at gjøre, som Legemets 
Vækst og Styrke skal fremgaa af. Des mere ufordøje
lige de Ting er, som man fylder i Maven, f. E. halvraadne 
Poteter eller Mask eller kanske endog haardere Ting, f. 
E. Sagflis, des mere rasende bliver da Mavens Stræv 
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og Slid, og des mere blomstrende bliver Kroppens 
Tilstand!

Nu, saavidt er det vistnok, aldrig kommet med Læ
resætningens. Gjennemførelse, hverken i det Legemlige 
eller det Aandelige, men dog nok bare, fordi Livet ofte 
er sundere end Lærdommen, den saakaldte sunde Men
neskeforstand skjønsommere end den lærde og dybsin
dige Videnskab.

Er det imidlertid ikke nok, at den ene Faktor eller 
Forudsætning for Aandens Vækst, det strenge Arbejde, 
er i Orden, men den anden, sunde og passende Nærings
midler udenfra, er ikke mindre uundværlig, saa følger 
deraf, at det ikke er ligegyldigt, om navnlig Modersmaa
let har en god eller en maadelig eller endog slet ingen Lit
teratur, og heller ikke, om der i Skolen lægges mere 
eller mindre Vind paa den.

Men Skolearbejdet vedkommende Modersmaalets 
Litteratur skal ikke være forberedende alene, ikke bare 
give Ungdommen Midlerne til siden at bruge denne 
Litteratur og tilegne sig dens Goder, skal ikke bare 
lægge Grundvold til Bedste for et vordende Byggear
bejde, for Lærlingens Selvdannelse og Selvopdragelse, 
efterat han har forladt Skolen. Det skal have sit Øje
med i sig selv, skal i en vis Forstand være noget Helt, 
noget Afsluttet, saaledes at Arbejdet ikke skulde være 
omtrent spildt, men bære god Frugt i Eftertiden, om 
den omtalte Fortsættelse af Skolearbejdet, Selvdannel
sen, af en eller anden Aarsag skulde udeblive. Litte
raturen som Del af Almendannelsen bør stilles paa sam
me Fod som Religion, Historie, Geografi som Dele af 
Almendannelsen. Disse Fag, navnlig da Religionen, dri
ves nemlig ikke i saa faa Timer eller paa et saa bredt 
Grundlag, med saamange foreløbige Hjælpemidler for en 
mangeaarig Dyrkelse af dem i Fremtiden, at Læilingen 
ved Afgangen fra Skolen har hverken Halvt eller Helt, 
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men bare Brudstykker og Begyndelser. Skolens Plan 
er tværtimod lagt saa, at han ved sin Afgang medbrin
ger noget Helt over i Livet, Noget, som allerede beta
ler det Arbejde, han i Skolen har sat paa Faget, og 
som kan vejlede og glæde ham i hans senere Aar, om 
den ønskelige Fortsættelse eller Tilvækst i Kundskab 
end skulde udeblive.

Altsaa er Litteraturen i Modersmaalet ikke for de 
Ældre alene eller næsten alene, er ikke Opdrager ude
lukkende for de Viderekomne, de Voksne; altsaa bør 
den optages i Skolen som en Hoveddel afUng- 
d o m ni en s Dann ? Ise.

Men, vil Nogen sige, kan det ikke være det Sam
me, om der ikke læses Videre af Modersmaalets Litte
ratur i Skolerne, naar der dog gjennemgaaes en hel Del 
Litteratur ligevel, nemlig i fremmede Sprog? Herpaa 
kunde svares med et andet Spørgsmaal, nemlig om det 
ikke kan være det Samme med fremmede Litteraturer, 
siden vi har en selv, som vi allerede for det Sprogs 
Skyld, som ligger os nærmest, og som vi i alle vore 
Dage faar mest Brug for i Skrift og Tale, til en vis 
Grad maa lægge os efter. Men Spørgsmaalene kan 
gjerne gaa op mod hinanden. Det Rette er vistnok, 
idetmindste for den videstgaaende Almendannelses Ved
kommende, at det Ene gjøres, og det Andet imidlertid 
ikke forsømmes.

Holder vi os imidlertid til Forholdet med de frem
mede Litteraturer i Skolen, som dette virkeligen er, — 
enten denne Kjendsgjerning nu regnes for ønskelig eller ej 
—, saa kan vi paa ingen Maade deraf udlede, at Dyr
kelsen af dem skulde gjøre den indenlandske Litteratur 
i Skolen mindre fornøden. De udenlandske Bøger læser 
Ungdommen i Skolen overvejende for Sprogenes Skyld, 
for at tilegne sig Sprogmidlerne, tilegne sig dem, dels, 
og det ved nogle af Sprogene især, for deres egen Skyld,
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for den dannende Kraft, der troes at ligge i dem, dels 
vistnok for Litteraturernes Skyld, det vil da egentlig 
sige, for efter Skoletiden at kunne dyrke disse, og 
især da for at kunne følge med Tiden i dem. At dette, 
nemlig at gjøre en fremtidig Brug af Litteraturerne mue- 
lig, er Grundtanken, og ikke det, allerede i Skoletiden 
at tage sig betalt i Litteraturerne for den med deres 
Sprogmidler havte Møje og Tidsspilde, sees bl, A. deraf, 
at naar Lærlingen efter at have samlet alle de Ordfor
klaringer og de Grammatikregler og de historiske, geo
grafiske, mytologiske og andre Oplysninger, som kræves 
til Forstaaelsen af en udenlandsk Bog, altsaa efter over
hoved at have forsynet sig med Hjælpemidlerne („Ap- 
paratet“) til dens Læsning og efter saaledes at være 
fra Sprogets Side saavidt forberedt til denne, som den 
noget viderekomne Lærling er til Læsningen af en Bog 
i Modersmaalet allerede paa Forhaand eller i det sam
me Øjeblik, som han tager den for sig, da regnes den 
udenlandske Bog for allerede at være læst, da er Lær
lingen færdig med den. Arbejdet med den udenlandske 
Bog ender altsaa der, hvor Arbejdet med en Bog i Mo
dersmaalet egentlig begynder. Og som med den enkelte 
udenlandske Bog, saaledes egentlig og med samtlige 
udenlandske Bøger under Et, altsaa med den hele Lit
teratur. Naar Lærlingerne var kommen saa vidt i La
tin, Græsk, Tydsk, Fransk, at de kunde læse, hvad Bø
ger de vilde, som om de var skreven i deres Moders
maal, da vilde de blive holdt for fuldkommen udlærte i 
disse Sprog, i alle Fald for^ den Sags Vedkommende, 
som vi taler om her, for den vordende Brug af Litte
raturerne. Jeg mindes ikke at have hørt, at nogen Skole 
for Almendannelse har været indrettet paa, vedblivende 
at drive Dyrkelsen af fremmede Sprog som Litteratur
timer, efterat den som Sprogtimer var bleven overflødig, 
eller at Skolen har gjennemgaaet Bøger af det sproglig 
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lettere Slag, bare for Indholdets Skyld og altsaa bare 
som Litteratur, — efterat Lærlingerne var kommen vidt 
nok til at magte sproglig sværere Skrifter. Derimod 
mindes jeg oftere at have hørt den Tanke udtalt, at 
naar en Normand havde lært f. E. Latin til den Grad, 
at han kunde læse latinske Bøger, Prosaister og Digte
re, lige saa radt som vore egne Bøger, eller, som det 
gjerne hedte, kunde læse dem for Moros Skyld, d. e. 
læse dem uden at have andre Vanskeligheder at kjæmpe 
med end Indholdets, da var det saa langt fra, at hans 
Latinlæsning nu først ret skulde begynde eller dog skyde 
Fart, saa^han kunde tage sig tilgavns' betalt i den la
tinske Litteratur og i dens Oplag af Danneisesstof fol
det Udlæg, han før havde gjort for at tilvende sig de 
sproglige Hjælpemidler til at foretage saadan Læsning 
af Bog efter Bog, at Latinen meget mere da var ud
brugt og opslidt som Opdragelses- og Dannelsesmiddel 
for ham; ti det Dannende ligger, sagde man, i Sproget 
og navnlig i det strænge og spændende Arbejde med 
Sproget. Naar altsaa dette Arbejde var overstaaet eller 
dog de fleste Vanskeligheder overvunden, da var jo Gru
ben, mente man, saa at sige tømt, og Lærlingen maatte 
begynde paa en anden.

Hvad der i Skolen læses af fremmede Litteratu
rer, kan altsaa ikke træde i Stedet for Dyrkelsen af 
Litteraturen i Modersmaalet. Hvad Modersmaalets Lit
teratur er for den Voksne i Forhold til fremmede, navn
lig som Hjælpemiddel for Almendannelsen, det er den 
omtrent ogsaa for Skoleungdommen. De fremmede Bø
gers Indhold kan være godt at tage med, i alle Fald 
da de nu engang maa læses for Sprogenes Skyld lige— 
vel, men den Dannelsens Fylde, de giver, forslaar ikke 
mod hvad Lærlingen med samme Arbejde og i lige lang 
Tid kan udbringe af sit Fædrelands Litteratur, at sige 
naar de fremmede og denne er i Værd i og for sig no
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genlunde lige. Dette er vel og Grunden til den Kjends
gjerning, at de fremmede Litteraturer, navnlig de, som 
det har kostet Ungdommen allermest Tid og Arbejde at 
bane sig Adgang til, bliver forholdsvis lidet nyttet idens 
senere Liv. Bøgerne i Modersmaalet findes nemlig at 
give med mindre Arbejde mere Udbytte.

Naar Fædrelandets Litteratur er fremvokset natur
lig af Folkets egen Trang, tilfredsstiller den ogsaa bedre 
denne Trang^end fremmede Litteraturer. Hvert Land, 
og atter hvert Tidsrum inden samme Land, har sine 
særegne Fornødenheder. Derfor er ikke engang vor 
egen ældre Litteratur saa god for os som vor samti
dige, og denne vil igjen i sin Helhed være mindre tjen
lig for de kommende Slægter, end den nu er for os, og 
vil derfor blive afløst af en yngre, dersom Samfundets 
Liv arter sig ret efter vor Tid. Følgelig kan andre 
Litteraturer, som er fremmede for os baade efter Tiden 
og Rummet, endnu mindre gjøre Fyldest for os, ligesom 
vor Litteratur ikke hos hine andre Folk vilde kunne 
træde i Stedet for deres egne Litteraturer. Vi og Fransk- 
mændene f. E. kan ikke være tjent med at bytte Litteratu
rer. De kan ikke bruge vor, og vi ikke deres, at sige med 
det Udbytte, som hvert af Folkene kan have af sin egen. 
Men hvert Folk kan udfylde en og anden Man
gel i sin egen Litteratur ved Hjælp af andres.

Det er med fremmede Litteraturer i Forholdet til 
den indenlandske som med f. E. andre Folks Sprog, 
Videnskab, Kunst, Historie, Samfundsorden o. s. v. Det 
er ikke nok, at vi kjender, hvad de Andre har, glæder 
os ved dette og drager nogen Nytte af det. Vi maa 
selv have et dyrket Sprog, have Videnskab, Kunst, Hi
storie o. s. v. Men det er heller ikke det Samme, hvad 
for Sprog o. s. v. vi faar, naar vi bare faar et. Om 
en eller anden af vore Naboer f. E. vilde laane eller 
sælge os sit Sprog, sin Historie, sin Kunst, og saaledes
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forsyne os med, hvad vi savnede, saa var vi ikke tjent 
med denne deres Villighed. De vilde desuden tage blo- 
d,ige Renter for Laanet, og Enden blev, at vi isteden
for at faa eller eje Noget selv, vilde tabe vor folkelige 
Personlighed og vokse sammen med den Personlighed, 
som Laanet kom fra. Sprog og Videnskab, og overho
ved Litteratur, samt Kunst, Historie o. s. v. maa altsaa 
vokse ud indenfra hos os selv, og naar da den euro
pæiske Dannelse er bleven gjenfød ogsaa i vort Land, 
er udkommen i en særskilt indenlandsk folkelig Udgave, 
d. e. i en indfød Litteratur, da er det netop denne, 
som de senere Kuld af vort Folk naturligst 
dannes ved og ikke ved noget andet Folks Littera
tur. Overhoved er det ligesaa naturligt, at et Folk 
nærer sig af den aandelige Føde, som avles i Landet 
selv, saa langt denne vil strækketil, som at det 
nærer sig af de legemlige Levnetsmidler, der tilvirkes i 
Landet, og ikke henter fra Udlandet, hvad der uden 
denne Omvej og øgede Kostning kan haves ligesaa godt 
i Landet selv. Hovednæringen bør altsaa være det 
indenlandske Forraad, og kun hvor dette ikke s la ar 
til, bør der søges til Udlandet. Skolen har imidlertid 
altfor meget baaret sig ad som Manden hos Rahbek, 
der havde i sin Have en fager Rosenbusk, som han 
kunde havt stor Glæde af, hvis han ikke havde været 
fuld af Griller. Men „han besøgte den sjelden eller 
aldrig, medens "den stod i Væxt“. Derimod „løb han 
ofte i Moser efter Koblommer, rev sig blodig paa Bøn- 
derroser, lod sig forbrænde af Solen, medens han san
kede Kjærlingetænder; thi, tænkte han ved sig selv, den 
Rose, jeg har min Hauge, kan jeg altid tage.“ 
Det er udlagt: Ungdommen maa paa ulændt Omraade 
og tornefulde Stier (i fremmede Sprog) opsøge den aan
delige Næring og Forfriskning, som den kunde have i 
sig selv lige god og da, i Forhold til den, bedre, ad let
tere og nærmere Veje, o: gjennem Modersmaalet. (Ta
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len er her om de fremmede Sprog ikke sofn Sprog, mén 
som Litteratur, og under Litteratur igjen som Almen
litteratur, Almendannelse.) Vi kan her tænke påa 
endnu en anden Mand, ham, som rastløs flakkede fra 
Sted til Sted, fra Land til Land, for at finde Lykken. 
Efterat han havde spildt megen Tid og mange skjonne 
Kræfter, opgav han Haabet og gav sig modløs paa 
Hjemvejen. Men hvem skulde han finde her uden den 
kjære Lykke, som sad paa Dørstokken til hans Hus og 
ventede paa ham.

Religionen kunde Skolen saaledes vel faa ind i 
Hovederne gjennem et fremmed Sprog, men vist ikke 
i Hjerterne, i Viljen, idetmindste ikke i Klasserne som 
Helheder, om end muelig i en og anden enkelt Lærling. 
Saaledes og med Skjønlitteraturen. Allerede om et Digt 
i Modersmaalet er saaledes, at det ikke kan læses og 
nydes (af den Voksne) uden en hel Del Oplysninger og 
Forklaringer, fordi det indeholder f. E. nygjorte, for
ældede eller tvetydige Ord og Vendinger eller er fuldt 
af Trykfejl eller er skrevet med en utydelig Haand og 
kanske med en forvildende Retskrivning, saa Læseren hvert 
Øjeblik bliver idetmindste standset og stødt, allerede 
da klager han over, at Nydelsen forstyrres og forbitres 
for ham, og tager da heller et andet, som han kan nyde 
Godt af uden al denne Fortræd og Ulejlighed. Et norsk 
Digt, som En maatte læse med en Lærer eller Tolk 
eller med Ordbog og Sproglære eller Kommentar ved 
Siden, vilde altsaa ikke fængsle ham meget eller vække 
hans Læselyst eller faa synderlig Indflydelse paa ham. 
Men hvad skal vi da sige om Digte i fremmede Sprog, 
og navnlig i de mest fremmede? Der tiltrænges jo 
netop alle disse Hjælpemidler, og derfor bliver jo uden
landske Digte i Skolen fra at være Næring for de Ev
ner, der nærmest skulde paavirkes af Skjønlitteraturen, 
til Næring for Forstanden, ligesaa vel som Gramma
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tikkerne, Matematikken og overhoved de prosaiske Sko
lebøger. Spurgte man En, der læser Digte i sit An
sigts Sved, omgiven og sysselsat med de mange lærde 
Hjælpemidler til deres Forstaaelse, hvad han tror et 
Digt er, vilde han formodentlig sige, det er omtrent det 
Samme som Prosa, kun at det er endnu mere ufatteligt 
og vanskeligt at komme til Bunds i. Skulde han rose 
det, vilde det blive afHensyn til de mange Kundska
ber, man paa det kunde indprente sig, under Analyse
ring, Deklinering, Konjugering, Skandering, Vertering, 
Interpretering eller lærd Kommentering, Altsammen 
mere eller mindre „formaldannende“ Operasjoner, til 
Bedste for Forstanden og Hukommelsen, men kun i me
get ringe Grad for de andre Evner. I mange Menne
skealders blev saaledes Alt, hvad Skolen rørte ved, til 
Træ, o: til Prosa, omtrent som Alt, hvad Midas rørte 
ved, selv hans Næring, blev til Guld.-

Man har sagt, at det at skrive et Lands Historie 
paa et fremmed Sprog, saaledes som „Sakse den Lærde1* 
gjorde, da han skrev Danmarks Historie paa Latin, er 
— ikke at give Folket dets Historie, men at tage den 
fra det og gjemme den bort. Det Samme kan endnu 
mere siges om et Folks Skjønlitteratur, „det klareste og 
mest levende Udtryk for dets aandelige Liv“. Sæt, at 
det norske Folk en eller anden Morgen, idet det vaag- 
nede, fandt hele sin Skjønlitteratur oversat eller om
skabt til fransk eller latinsk eller græsk Litteratur, hvad 
saa? Den, der tror, at Læserens Arbejde med et Digt 
for at komme til dets Indhold er det, som især giver 
Digtet Værd, og at det ikke gjør synderlig Virkning, 
naar han kommer til Indholdet uden lærde Hjælpemid
ler, vil kanske finde, at slig Galliseriug eller Latinise- 
ring af Litteraturen i vort Modersmaal var den største 
Lykke, der kunde hænde os. Men Mængden af vore 
Landsmænd, hvis Hjerner og Hjerter endnu er sunde og 
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naturlige, hvis store Belæsthed endnu ikke har gjort dem 
rasende — som skrevet staar —, vilde vel dømme an
derledes. Den vilde sige, at naar Skjønlitteraturen skal 
have den velgjørende Virkning, som den i bedste Til
fælde er istand til at have, da maa Indhold og Udtryk 
i Læserens Opfatning være Et, saaledes at i samme 
Øjeblik, som han ser eller hører Ordet, gaar i Regelen 
dets Betydning, den Del af det hele Digt, som Ordet 
er Bærer af eller Udtryk for, ind i hans Hjerte.

Vil man have Vidnesbyrd herom fra Digternes egen 
Kreds, og navnlig fra en af vore egne, saa kan jeg og
saa tjene dermed. Saaledes siger Prof. Welhaven i Af
tenbladet for 13de Februar 1860: „Alt kommer an paa 
den egne Sprogfølelse, der som givet og tillige erhvervet 
tilhører den sande Digter, og som da ogsaa i nogen 
Grad maa findes hos Læserne, hvis de tilfulde skal 
kunne opfatte hans Værk. Det Indtryk, som her skal 
•tilegnes, udgaar ligesom af Sprogets fineste Duft, der i 
de enkelte Vendinger og Rythmer snart slører, snart 
fremhæver og beliver Begrebet, og deri ligger bl. A. den 
største Vanskelighed ved at opnaa en fuld
kommen Nydelse af et fremmed Sprogs Digt- 
n i n g e r.“

Hertil passer følgende Ord af Molbech: „Det“ 
(Sproget) „fordrer hos den Givende og (den) Modta
gende, hos den skabende Digter og den nydende Læser 
et gjensidigt Forhold, en lige stor Fortrolighed 
hos begge med det Sprog, som Digtet tilhører, 
dersom det poetiske Kunstværk skal gjøre sin hele 
Virkning.1' Men nu kan jo Ingen, — som af Flere er 
sagt, — mer end ét Sprog ret tilgavns, nemlig sit Mo
dersmaal. I dette meddeler han sig til Andre bedre 
end i noget fremmed Sprog, og i dette modtager han 
igjen Meddelelser fra Andre bedre end i noget fremmed 
Sprog. Naar Giver og Modtager altsaa staar paa for- 
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skjelligt Sprogomraade, idet Meddelelsesmiddelet kun for 
den Ene af dem er Modersmaal, men for den Anden et 
fremmed Maal, da savnes paa en af Siderne det vig
tigste Vilkaar for, at Meddelelsen fuldkommen skal kunne 
lykkes. Kun naar den Talende og den Hørende har 
fælles Modersmaal, er den „ligestore Fortrolighed hos 
begge med det Sprog, som Digtet tilhører11, tilstede, og 
da først altsaa „kan det poetiske Kunstværk gjøre sin 
hele Virkning/1

De Evner altsaa, der, for saa vidt de faar sin Næ
ring fra Litteraturen, især skal faa den fra Skjønlitte
raturen, er ikke saa vel tjent med Skjønlitteraturen i 
fremmede Sprog, som med den i Vedkommendes Moders
maal. Og det er især ved Skjønlitteraturen, at f. E. Sma
gen og Indbildningskraften næres og vokser. Ligesom 
Forstanden mindre næres ved Forstandslære eller Tæn
kelære (Logik) end ved at ledes til at gjennemtænke 
menneskelige Arbejder, som er udført med og gjennem- 
trængt af Forstandighed, og saa at sige at eftergjøre Tan
kerne i dem eller tænke dem om igjen endnu en Gang, 
og ligesom Sædeligheden mindre vækkes og næres ved 
Moralfilosofi, ved tørre og abstrakte Paragraffer, end 
ved „anvendt Moralfilosofi11, ved Indvielse i et Menne
skeliv, der er bygget paa eller fyldt med Sædelighed,, 
rigt paa Mønstere altsaa, paa gode Eksempler og god 
Omgang, saaledes næres ogsaa Smagen mindre ved Fo
relæsninger over Smagslæren end ved Smagsværker, f. 
E. ved gode Digte, samt ved dels at nyde, dels udø
vende at sysle ined anden skjøn Kunst, som Tonekunst,. 
Malerkunst, Tegnekunst. Overhoved maa Ungdommen 
jævnlig sættes til saa at sige at arbejde med Hjertet, 
med Følelsen, med Indbildningskraften, ligesaa vel som 
med Forstanden og Hukommelsen. Ogsaa hine Evner 
maa have sine Øvelser, dersom de skal kunne udfolde 
sig og vinde Styrke. Ellers overskygges de saa at sige- 
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af de andre Evner, der des flittigere øves, og som der
ved drager Næringen fra dem, — omtrent som det gaar 
med Lemmer, der forsømmes og ligger forholdsvis ubrugte, 
medens andre bruges saa stærkt, at de drage baade den 
Næring til sig, som skulde falde paa deres Part, og en Del 
af, hvad andre Lemmer skulde have at leve af og styrke 
sig ved.

Man kan vedkommende dette Spørgsmaal, om Skjøn- 
litteraturens Stilling til Skolen, gjerne nytte det gamle 
Ord: Lige søger Lige. Det gjælder nemlig baade mel
lem Person og Person og mellem Person og Ting (i Ting 
er kanske Person usynlig tilstede). _Den, som endnu er 
Barn eller har særlig Lighed med Barnet, og som Ind
bildningskraften har Overvægt hos over Forstanden, 
elsker særlig det Storslagne, det Overordentlige og 
Æventyrlige, altsaa bl. A. Digtning, især saadan, som 
udmærker sig fra Indbildningskraftens Side. Naar Bar
net bliver Yngling, vaagner Følelsen, og han trænger 
da til Næring og Sysselsættelse ogsaa for denne Evne. 
Den vakte religiøse Følelse f. E. kan ikke tilfredsstilles 
med Aritmetik eller Geometri, den fædrelandske ikke 
med Geografi eller Metrik eller Oldsager. Det vilde 
være at faa en Sten, naar En krævede Brød. Skolen 
bør altsaa tilføre Ungdommen den fornødne Næring ogsaa 
for disse hidtil vel noget vanskjøttede Evner. Der
ved vilde den kanske ogsaa allerbedst modarbejde udsvæ
vende Morskabslæsning, et Onde, som den muelig til
dels selv har fremkaldt derved, at den har suitefød de 
Evner hos Ungdommen, som søger Næring i Morskabs
bøgerne. „Naturam furca pellas ex, Hun kommer dog 
igjen, den Hex“. Den Drift, som Skolen ikke kan 
(eller bør) underkue, maa den se til at kunne lede. Den 
vil da saa temmelig kunne forebygge dens Tilfredsstillelse 
til Overmaal — eller til urette Tid — eller med usunde 
Næringsmidler.



106
En anden Virkning af disse Evners omhyggelige 

Pleje vilde være, at navnlig vort Folk kanske i no
gen Grad fik raadet Bod paa sin gamle Hjerternes Haard- 
hed, — jævnført f. E. med de Danskes størrelHjerte- 
lighed og Godslighed — og fik givet sit forholdsvise 
Overmaal af tør Forstandighed og sin filisteragtige Snus- 
fornuf'tighed en passende Modvægt. Flittig Syssel med 
vore bedste Digterværker vilde gavne i den Retning, og 
det ikke alene i Skolen og i Skoletiden. Den vilde 
nemlig ogsaa føre det Gode med sig, at Vedkommende 
efter Skoletiden fulgte med i Skjønlitteraturen. God 
Krog skal tidlig kroges. Er Ens æstetiske Evner tidlig 
øvet, vil Aanden senere være villig og velskikket til at 
følge digterisk Fremstilling og drage Udbytte af den. 
Men er han paa Skolen uafladig næret bare med, hvad 
den plejer at kalde „grundig Dannelse11, d. e. med For
standsemner, med tydsk Gram., fransk Gram., engelsk 
Gram., latinsk Gram., græsk Gram., norsk Gram., — tyd
ske Gloser, franske Gloser, eng. GI., lat. GI., græske GI., 
norske GI., — med Regning, med Aritm., med Geom., med 
Trigonometri, med Metrik o. s. v., saa han næsten uaf
brudt har havt Hovedet fuldt af saadanne Forstandsin
teresser, da kan han let have faaet Ulyst til, om ikke 
Modbydelighed for eller Fordom mod andre Sysler, som 
ikke har den strenge Forstandigheds og „Grundigbeds" 
Form, og som derfor synes ham at føre til Overfladisk
hed og alene at kunne gjælde som Morskab og til Tids
fordriv. (Jævnfør f. E., at Matematikere af Fag under
tiden er mindre modtagelige for skjøn Kunst, navnlig 
kanske for Digtekunsten.)

Skolen plejer at kalde den Dannelse „harmonisk", 
der saaledes idetmindste halvvejs afspærrer fra Ungdom
men Indflydelsen af Skjønlitteraturen og dermed Indfly
delsen af de mange store og gode Aander, der just 
har havt sin Styrke i de Evner, som saa at sige afsæt
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ter eller afføder Skjønlitteratur, og som igjen bedst vilde 
være istand til at vække og sysselsætte de samme Ev
ner hos Ungdommen. Men ved nøjere Eftertanke vil 
man uden Tvivl finde, at hin Dannelse netop er uhar
monisk, og at Hjertet, Følelsen, Smagen, Indbildnings
kraften maa komme til sjn Ret ved Siden af Hoved og 
Forstand, før Evnerne indbyrdes og Emnerne indbyrdes, 
den subjektive Dannelse og den objektive, skal kunne 
siges at være bragt i „Harinoni“.

Efter gammel Skik, og navnlig fordi en Del Læsere 
ser mere paa, hvem og hvor Mange der siger en Ting, 
end paa, hvad der siges, eller hvad Grunde det Sagte 
hviler paa, vil jeg ogsaa her lade navnkundige Mænd 
fremmøde og aflægge Vidnesbyrd. Madvig siger saale
des ensteds (Maanedsskrift for Litteratur 8 B. S. 52): 
„En ensidig Routine længe fortsat11 (f. E. grammatisk 
eller overhoved sproglig Routine?) „kan hilde Aanden 
og gjøre den udygtig til eller mindre begjærlig efter at 
bemægtige sig et nyt og kraftigere Stof“. At Forstan
dens Dannelse ikke kan gjælde ogsaa som Hjertets, 
Indbildningskraftens o. s. v. Dannelse, og træde i den
nes Sted, maa være saa meget vissere, hvis det er saa, 
at ikke engang Forstandsdannelse ved nogle Emner, og 
altsaa af et vist Slag, kan gjælde i Stedet for For
standsdannelse med andre Emner og af et andet Slag. 
Men dette kan den efter H. C. Ørsteds Erfaring ikke, 
(jvnf.: „Bør Færdighed i at skrive og tale Latin ansees 
som en Bestanddeel af den almindelige lærde Dannelse?“ 
Side 21.) Han siger: „For Sprogundervisningen arbei- 
des der upaatvivlelig nok i vor lærde Undervisning, og 
maaske paa en vis Maade for meget. For den religiøse 
Dannelse og den, som kan faaes af Historien, mangler 
det ikke paa værdig Opmærksomhed, men Sandsen for 
den fornuftige Naturopfatning uddannes ikke i lige Grad. 
For Naturens Opfatning ved Hjælp af Indbildningskraf
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ten uddannes Sandsen ved Digternes Læsning11 (hvis Ti 
læser dem brav flittig, og navnlig da allerede i Skolen) 
„og ved at mangen Adspredelsestime tilbringes i den 
frie Natur; men det er om den tænksomme Opfatning 
af Naturen, . . . jeg her taler. Den behøver visse 
Kundskaber til sin Næring og en tidlig“ (særskilt) 
„Øvelse“ (og lader sig ikke nøje med f. E. de sproglige 
eller de matem. Øvelser), „hvis den ikke skal forkues 
af de andre Bestræbelser; thi naar en Aandsretning ikke 
udvikles ved Kunsten, vækkes og næres den dog ved 
samtlige Indvirkninger, som overalt omgive os, naar kun 
ikke Evnerne anstrænges for meget i andre Retnin
ger, hvorved Opmærksomheden bortledes fra den for
sømte, saa at den ikke naaer sit naturlige Maal. Den 
almindelige Regel har jeg ogsaa ganske bestemt fundet 
bekræftet ved min egen Erfaring om den Virkning, Dan
nelsens Ensidighed har paa vore Studerende. Jeg har 
daglig Leilighed til at see, at hos de fleste blandt dem 
er Sandsen for de Forhold, som Naturvidenskaben frem
stiller, langt fra at være uddannet i samme Forhold som 
deres andre Evner. Det har været mig tydeligt nok, at 
denne Mangel hverken ligger i de Studerendes Mangel 
paa Flid eller Evner, men i Underviisningsvæsenet.“ ...

„Jeg har jævnlig havt Exempler nok paa, at Mænd, 
som baade ved Aandsgaver og fortrinlige Studier havde 
hævet sig til et høit Trin af den Dannelse, som kan 
erhverves efter den hidtil fulgte Plan, røbede en mærke
lig Mangel paa klar og skarp Opfatning, naar der hand
ledes om saadanne Gjenstande af Hverdagslivet, som 
kun forstaaes ved Kundskab om Naturlovene; og det, 
ikke fordi disse Naturlove vare dem ganske ubekjendte, 
men fordi den hele Tankesammenhæng i den naturvi
denskabelige Opfatning var dem fremmed/1

„Ligesom den, hvis Sands for Digterværker 
ikke ved Opdragelsen er ble ven uddannet, men 
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derimod underkuet ved at Opmærksomheden 
stedse var bleven anstrængt i andre Retnin- 
g.er, vil finde de fleste Digterværker intetsigende11 (hør! 
vil ikke finde dem grundige nok, ikke finde „Kund- 
skaber“ i dem, men lutter Løshed og Overfladiskhed eller 
vel kanske med Holberg*)  sige, at Poeterne lyver over 
al Måade), „saaledes gaar- det vore fleste Lærde ved de 
Naturforhold, som Videnskaben fremstiller dem“.

I samme Retning, nemlig for den Sætning, at ikke 
engang det ene Slags Forstandsdannelse kan træde i 
Stedet for det andet, end sige for Hjertets eller Ind
bildningskraftens eller Smagens, men at hvert Slags 
Dannelse, der skal opnaaes, ogsaa maa særlig og ud
trykkelig søges, ytrer ogsaa Filosoffen F. Sibbern sig 
(i Schouws Dansk Ugeskrift, 4de Bind [1833], S. 138 
følg.): „Det er dog langt fra at være det hele Menne
ske, som dannes ved Alt, hvad der hører til Classi- 
kernes Studium, man omfatte hermed, saa meget man 
kan af det dertil Hørende. Den tilkommende Læge kan 
derved dannes til at føre sin Pen vel, hvorved han vil 
kunne vinde Berømmelse for sine Erklæringer, Beretnin
ger, Udarbeidelser, Men dannes han derved ogsaa til 
at bruge sit Øie vel? Ja, kan han ikke let derved 
bringes til at bruge sin Pen i sted en for sit Øie? Men 
paa det sandselige Øie og dettes Sammengaaen til Een- 
hed med det intellectuelle og judicielle Øie kommer det

*) „Anelser, dunkle Følelser, høie og dristige Ideer, Skabnin
ger af en fri Fantasi, kort Alt, hvad Forstanden ikke 
kunde gjøre sig saa fuldkommen Rede for, som for den lille 
Tabel, var han (Holberg), i Overeensstemmelse med den 
franskdannede Verdens herskende Stemning, kun lidet til— 
bøielig til at lade gjælde“ (ligesom hans Opdragelse i Sko
len ikke skulde have gjort ham villig eller skikket til at 
dele Følelser med en Digter eller følge ham paa nogen 
højere Flugt). Smith, Holbergs Levnet S. 321.
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dog væsentligst an for Lægen. Og mon ei dets rette 
Uddannelse baade kan og bør begyndes tidlig i Ung
dommen hos dem, som man seer, at Anlæg og Drift drage 
hen til denne Side?“ '

„Men er det nu Sprog-, Stil- og rhetorisk og poe
tisk Tanke- og Forskerøie, paa hvis Vækkelse, Dan
nelse og Øvelse det herved kommer an? Nei, det er 
Naturforskerøie. Selv hvad Sjæleforskerøiet angaar, 
gjentager jeg (S.) den Paastand, at hint er dette meget 
beslægtet. Dog gives der vistnok, hvad Sjæleforskerøiet 
angaar, Noget, som er vigtigere end baade Classikere og 
Naturhistorie; jeg mener Studiet af Philosophie og Chri- 
stendomraen.“ — Hvorledes Dyrkelse af Naturfagene i 
Skolen kunde forberede Barnesjælen bl. A. til at op
fatte og villig følge Digterne, derom giver Sibbern nogle 
Vink kort efter. „Barnesjælen føler“, siger han, „først 
og stærkest Drift til at beskjæftige sig med de syn
lige Ting“ (fremfor med abstrakte Sprogforestillinger 
og flygtige Tankeforhold). „Naturhistorien finder derfor 
især megen Indgang hos Børn. De lære den med In
teresse, og ved at undervise dem deri øver og danner 
man deres Sandser, veileder dem til at see bestemt, 
skarpt, nøiagtigt, og lærer dem at have deres Øine med 
sig i den Verden, hvori de tumle sig“........... „Allerede 
det giver Naturhistorien, tilbørligen behandlet, et stort 
Fortrin, at den maaskee mere end noget Andet, hvori 
Barndommen undervises, kan udvikles rationelt. Derved 
faaer den et høit Værd som formalt Dannelsesmiddel. 
Var det ikke desuden for en stor Deel ved Betragtnin
gen af Naturens Værker, at Classikerne dannede sig til 
Classikere? Er ikke deres sandselige Imaginations Klar
hed, Bestemthed, Skarphed Noget af det, som især ud
mærker dem? Skulde man da ikke lede de Unge hen 
til det, som bidrog saa Meget til, at Classikerne bleve 
Classikere? Eller skulde de maaskee først i Anledning
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af Homer lære at kjende det, som Homer kjendte af 
Liv og Virkelighed? Dog, maaskee man ikke engang 
da lærer dem det, [men lader dem læse de homeriske 
Lignelser og Beskrivelser uden at bryde sig om, hvor
vidt de ogsaa ret imaginere sig, hvad de læse“ (om de 
læser Digtet med Indbildningskraften eller ej). „Maa- 
ske de hundrede Gange have hørt Leveren og Mellem
gulvet nævne, og vide dog ikke, hvad en Lever eller et 
Mellemgulv er“. . . . „Skulde det tillige være, at der i 
Geographien ogsaa læses om de mange Producter, Lan
dene frembringe, uden at nøiagtig Forestilling gives om 
dem, saa maa man dog tilstaa, at derved en tanke
løs Læsen befordres ved Siden af den tænksomme, 
hvori (hvad Autores angaar) den philologiske Gjennem- 
gaaelse skal øve.“

„Overhoved tør man vel spørge: Skal man, medens 
man gjør Alt for at bringe de Unge til at læse de gamle 
Autores med den største Eftertanke, lade dem gaa tan
keløse omkring i den Verden, som nærmest omgiver dem ?“ 
(Sibbern holder altsaa for, at det lader sig gjøre at 
være tankeløs i Et, medens man er tænksom i 
et Andet.) „Af raae, ufuldkomne og halve Begreber om 
Naturtingene faa desuden Børnene tidligen Hovederne 
fulde, som oftest bibragte dem ved Ældre, som selv ei 
vidste Besked, uagtet de vel endog gave Underviisning, 
— d, e. læste Lectier med Børnene, — i Naturhisto
rien. Intet kan vel være naturligere end at lade For
standens Udvikling underBeskjæftigelsen med 
et sandseligtStof gaa forud for dens Dannelse 
ved Hjælp af Studiet af mere abstrakte Gjen- 
stan de.u

En Mand skal jo engang have foreslaaet at bruge 
bare én Spore til Hesten; ti, sagde han, naar man dri
ver den ene Side af Hesten frem, saa følger altid den 
anden, altsaa hele Hesten, med. Mange synes at have
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næret samme Forestilling om den menneskelige Aand 
og tænkt, at naar de drev frem én af dens Sider, f. E. 
Forstandssiden, saa holdt alle de andre Sider Skridt 
med den. De her givne Udtalelser af tænksomme og 
erfarne Mænd gaar i modsat Retning. Udtalelser som 
saadanne er nu vistnok ikke noget Bevis for eller imod, 
men de kunde kanske vække til Eftertanke, og det var 
Grund nok for mig til at indtage dem her.

Madvig om Forholdet mellem de udenlandske Litte
raturer og Sprog i Skolen og Modersmaalet med 

dets Litteratur,

Ved Enden af dette Afsnit kan jeg ikke undlade 
at hidsætte nogle Steder af Madvigs nysnævnte Afhand
ling, der kan tjene dels til at stadfæste, dels til at fuld— 
stændiggjøre, hvad af mig er sagt i det Foregaaende. 
Madvig vil Ingen mistænke for Partiskhed mod det 
Udenlandske, nyere eller ældre, ligesaalidt som for det 
Indenlandske eller overhoved for det Nordiske. Mange, 
der ved det, som her ovenfor er sagt, maaske er bare 
gjort tvivlraadige, eller dog kun halv overbeviste, vil 
uden Tvivl gjerne høre, hvad en Mand, som de har 
Tillid til, mener om denne Sag, og slutter sig da 
kanske lettere til en Synsmaade, som hidtil var dem 
imod, i alle Fald hvad de Dele af den vedkommer, hvor 
de mærker, at de har ham med sig.

Paa nysnævnte Sted S. 571 følg, siger Madvig: 
„Ved Bestræbelsen efter ved Undervisningen at vække 
Bevidsthed om Livet og Deeltagelse deri, møder os den 
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Fremstilling af Livet i en forædlet Skikkelse, den Ud
talelse af det, som sætter det i Bevægelse, og den Re- 
flexion derover, der er nedlagt i den skjønne Litte
raturs Værker, der ved den ydre Form selv søge at 
frembringe et klart og bestemt Billede af det, at ind
byde til dets Opfattelse og at gjøre et varigt Indtryk 
ved mangehaande Sindet tiltalende Opvækkelse. Der 
er heller ingen Tvivl om, at Underviisningen til Dan
nelse bør henlede hertil saa vidt, at den vækker Skjøn- 
hedssandsen og fremkalder Forestillingen om Kunst og 
Idealers Fremstilling og dens Midler, og med det Sam
me sætter Gemyttet i Bevægelse ved Berøringen med 
ædle Aanders Ytringer. Her ligger nu uparatviv- 
lelig ethvert Folks egen Litteratur nærmest, 
forsaavidt den har det Omfang og de indre Egenskaber, 
at den derved er tilstrækkelig. Enhver Vanskelighed 
for at komme i Besiddelse af slige Værker, der ikke 
oprindeligen ere vore“ (Vanskelighederne nemlig med 
det fremmede Sprog i de udenlandske Digterværker) „er 
en Modstræben mod deres Virkning, der desto lettere 
ryddes alveien, jo nærmere de staa os fra flere Sider, 
eller jo almindeligere en Characteer de have. Enhver, 
der har havt Adgang til begge Arter af slige 
Værker, og paa hvem de have virket, vil let 
erindre sig, om det var et Oldtidsværk, som 
han med Møie havde gjort sig forstaaeligt, eller 
et- i Modersmaalet eller i et nærliggende Sprog fra en 
nærmere Tid, der først gjorde et poetisk Indtryk paa 
ham og ved dette Indtryk lod det deri Udtalte levende 
virke paa hans Sjæl."

„Underviisningen har nu her ved den fædrelandske 
Litteratur kun at henlede Opmærksomheden herpaa“ 
(nemlig paa at kun nogle Dele af Skjønlitteraturen i 
Modersmaalet er tjenlige for Skolen, andre ikke), „at 
henføre til det Gode og for Øiéblikket Passende, at vække 
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til og lette dets virkelige Opfattelse og Bearbeidelse“ (efter 
Skoletiden?) „ved at fjerne enkelte Vanskeligheder, at 
kontrollere den, men ogsaa at sørge for det rette Maa- 
dehold, at ikke en let Nydelse41 (Morskabslæsning) „kom
mer istedenfor en kraftig Impuls, endelig efterhaanden 
at fremkalde Bevidsthed om dets Beskaffenhed og eien- 
dommelige Form, der saaledes virker11............

„Det er en paafaldende Modsigelse, at man taler 
om at danne Smagen i Skolen ved Midler, der i det 
Ringeste ligge meget fjernt,11 (Smagsværker i andre Sprog) 
„men just i den Litteratur11 (Modersmaalets), „som Di
sciplen maa komme i Berøring med og faae en vis Smag 
paa, førend han endnu ret kan forstaae hine Midler, 
overlader ham til sig selv, til at gribe efter Godt og 
Slet; thi at han griber efter Noget, kan ikke hindres. 
Mærkelig er i denne Henseende (Tydskeren) Nietammers 
Beviisførelse, der med streng Daddel over sine Lands
mænd, fordi de ikke kjende deres classiske Skrifter, — 
som Schillers og Gøthes, — ikke holde dem i Ære og 
omhyggeligen nyde dem, men kaste Godt og Slet imel
lem hinanden, just derfor vil, at stedse i Skolen de 
gamle Classikere skulle lægges til Grund for Dannel
sen. Er da dette Veien til at lære at sætte 
Priis paa sine egne, eller har det, efter Nietammers 
egen Paastand, hidtil viist sig som saadan? Og dog 
viser Folkets og de Enkeltes Dannelse og Smag sig ikke 
i at troe og sige, at en vis Tids Værker vare skjønne, 
men i de Bestræbelser, der nu gjøres, og i rigtig Er- 
kjendelse og Vurdering af dem og Deeltagelse for dem.“

S. 576: „Sædvanlig beraaber man sig paa de gamle 
Forfatteres Rang som Mønstre i al Art af Frem
stilling af en sund og naturlig Tænkning, der skulle 
ved deres Indflydelse danne Smag og Udtryk og være 
den nyere Litteraturs lysende L edestjerne.“ (Sammen
hængen og især det Følgende viser, at Madvig ikke er 
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enig med disse.) „Rigtignok er der saa stor Forskjel i 
Præmisserne til det samme Resultat for Underviisnings- 
theorien, at her mødes baade de, der med en vis Over
tro ophøie alt Gammelt i alle Henseender og ikke hos 
de Nyere finde eller selv ved al Virkning af de af dem 
anbefalede (antikke) Mønstre vente Noget at sætte ved 
Siden deraf, og endnu mindre at føie dertil som Udvi
delse og original Udvikling, og de, der i mange Hen
seender indrømme de Nyere deres Ret, ja vel endog, — 
idet deres hele Natur harmonerer meest med disse, hvem 
de ogsaa bedst kjende, — her finde saa meget Mere, 
der virkeligen tiltaler dem, at det specifike Fortrin, der 
tillægges de Gamle og da egentlig kun Grækerne, ere 
saare ringe, og endda indskrænket til visse Fremstil- 
lingsfag.“

I Forbindelse hermed staar, hvad Madvig i en Note 
siger om „den forunderlige Forglemmelse11 — fra Teg
ners Side, i hans Ytringer om de andre Skaldskaber 
eller Poesier, som kunde nævnes ved Siden af det, der
fra en vis Kant plejer at omtales som det eneste, det 
græsk-latinske, — „den forunderlige Forglemmelse af 
de hoist rige og bestemte ydre Kunstformer, som baade 
Middelalderens og den nyere Poesie har opstillet.11 Og 
nedenfor: „Tegner og Herder have begge i høieste Grad i 
deres Fremstilling det Præg, som de prise de Gamle for ikke 
at have og altsaa, — hvis deres11 (de Gamles) „Indflydelse 
er nogen, — at afværge, og som heller ikke er at rose, 
en rhetorisk, pompens, med Billeder og Anti- 
theser overlæsset, høist ordrig Stiil, der ved 
Ordenes Klang fører hen igjennem halvdunkle Forestil
linger, en poetisk Prosa11. „Ogsaa nogle Gamle have 
dette Præg eller et lignende11. Hermed kan jævnføres 
S. 420, hvor Forfatteren taler om den „tomme rhetoriske 
Underviisning, paa hvis Overvægt, ingenlunde til Gavn 
for sand Dannelse, den romerske Verden viser et mær

8*
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keligt Exempel, ogsaa meget advarende for dem, der 
lægge saa megen Vægt paa en Fremstillingen efterlig
nende Beskjæftigelse med“ (den antikke) „Litteraturen 
i Skolen1*. Paa Side 578 siger han i en Note: „Hvor 
megen Rhetorik skjænker man ikke de latinske Histo
rikere ?“

Hovedudtalelsen hos Madvig vedkommende Forhol
det mellemf de gamle Litteraturer og de nyere, navnlig 
vor egen, findes imidlertid S. 579 følgg. Her gjør han 
ferst opmærksom paa, at „Mange give sig i Færd med 
en Sammenligning, uagtet de kun have læst meget faae af 
de Gamle fuldstændig og i Sammenhæng og endnu mindre 
have betænkt, hvorvidt og hvorledes de Gamles og de 
Nyeres enkelteXFortrin i Fremstillingen kunne sammen
lignes med Hensyn til den forskjellige Opgave og Stræ- 
ben.“ Videre mener han, at „Sammenligningen burde skee 
ved en Opmand, der stod over begge de sammenlignede 
Litteraturer, uden at man dog vilde være kommen videre 
i Skolespørgsmaalet om Classikerne, om det saa end var 
bleven beviist, at de Gamle, navnlig Grækerne, besad 
— man vil ikke sige større naturlig Dygtighed, men 
endog kun factisk opnaaet større æsthetiskFuldkommen- 
hed af en vis Art med Hensyn til det relative Fleer- 
tal af Værker." Madvig mener, „at den nyere Tid 
unegtelig har Klassikere, og det saadanne, som ikke ere 
bievne det ved Efterligning, om end ikke uden Indfly
delse af den foregaaende Tid. Spørgsmaalet er nemlig, 
siger han, ene dette, hvorvidt Skolen har at gjøre med 
hine æstbetiske Fortrins Frembringelse i Litteraturen, 
hvorledes den bedst modtager til sit Maal Indvirknin
gen af dem, hvad overhoved her udrettes og ikke ud
rettes ved Mønstre og visse Mønstre*. Han fortsætter 
saaledes: „Under Indflydelsen af et ivrigt ud
bredt Bekjendtskab med den gamle Litteratur 
staaerden nyere allerede i halvfjerde Aarhun- 
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drede, saa at Ilenviisningen til de endnu bestandig nød
vendige Mønstre udenfor den næsten skulde lade for
mode, at man havde taget Feil i Valget af Midlet til 
dens Uddannelse, eller dog ikke kunde have synderligt 
Haab om at komme videre, og altsaa lede til at opgive 
hint Bekjendtskabs Vedligeholdelse, hvis det ikke sna
rere maatte vise sig, at hine Værker burde betrag
tes og kjendes fra en anden Side end som 
Mønstre. Den gamle Litteratur er, som en naturlig 
Følge af dens Forhold, fri for nogle Udvæxter, som 
den nyere har, medens enkelte Dele af den, navnlig 
den senere græske og Meget af den romerske, 
er langt fra den naturlige Skjønhed og Simpel
hed, som man tillægger hele den gamle Litte
ratur. Før Bogtrykkerkunstens Udbredelse kunde Skri
veri ikke være Erhverv, Læseri et let, lidet kostbart 
Tidsfordriv, ligesaa lidt som der kunde virkes hurtig 
nok gjennem Skrifter paa Partikampens Lidenskaber 
ved Løgn og Fordreielse. Arbeide for Boghandlerhono
rar kjendtes ikke. Det heraf dannede Litteraturens 
Bundfald af alle Slags var altsaa ikke til. Medens man 
savnede Midlet til hurtig og viid Udbredelse af Kund
skab og Indsigt, var der paa den anden Side heller in
gen Fristelse til at udsende umodne Indfald og Forsøg; 
litteraire Producter og et Slags Navn, var det endog kun 
ved en løs Hypothes, Paradox eller vidtløftig Samlen, 
banede ikke Vei til en Embedsstilling og ydre Anseel
sestegn; den mindre Masse af videnskabelige Resultater 
og Overleveringer, der vare i Omløb, gav mindre Stof og 
Anledning til at sammensætte Noget, der saa ud som 
et eget Arbeide. Men Midlet til Modvirkning 
mod disse Følger af vore Forhold, ikke afen vor 
Tids Natur manglende Sands, er ikke en bestandig 
Henviisning til en Tid, hvori disse Forhold 
ikke fandt Sted, til Mønstre paa Egenskaber, 
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der ikke ere de, som først og alene savnes her, 
lige saa lidt soin, hvad der ellers kan være aandeligen 
sygt i vor Tids Retninger, helbredes ved en Henførelse 
til en anden Tid, der havde sine Sygdomme. Tænk
ningens Vildfarelser kan kun bedre og skar
pere Tænkning bekjæmpe, Modvirkningen mod 
hine Indflydelser ligger da i en Udbredelse af 
Indsigt, en Frernkalden af Selvstændig hed og 
Sands for Tænkningens naturlige Fremstil
ling, af Trang til sund Næring i vor Tids Form. 
Al virkelig Indførelse i Tingene, al Henledning til Tænk
ning over dem sker dog og maa ske i denne" (vor 
Tids Form). „Kravet skal opvækkes med Hensyn til 
denne, Uvillien mod det Slette og Stygge ligesaa. Re
sten maa en directe Stræben efter at fjerne Indfly
delserne selv, ved at udbrede Indsigt i deres Natur, 
gjøre. Det kan være, at selv hos Adskillige af de 
bedste og flere af de bedre Nyere den stilistiske Frem
stilling, Tankens ydre bestemte Fremtræden, behandles 
med mindre Omhyggelighed, tildels formedelst en Kap
pen med den øvrige hurtige Virksomhed i Litteraturen; 
men er dette saa, da er Midlet til at frembringe 
en Forandring heri ikke at lade Alle en kort 
Tid utilstrækkeligen betragte de Værker, der 
engang have givet Impulsen til mangesidig Ud
vikling og Formsands, men som ikke ret skjærpe 
Følelsen for hin Correctheds Fremtræden eller Mangel 
i nyere Form. Tvertimod gjælder det at gjøre den sam
me Formens Fortrinlighed i nyere Mønstre ret ind
lysende, at kræve Opmærksomhed for den og vænne den 
til at gjøre Fordring. Der kunde endog med nogen 
Grund opkastes det Spørgsmaal, om ikke just Bestræ
belsen for at efterligne de Gamle" („der ikke selv 
efterlignede, undtagen de senere Grækere og Romere, der 
derfor ere de mindst betydelige11) „kan fjern e fra de m.
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I det Ringeste er naturlig Simpelhed en Hovedegenskab, 
der roses hos dem; men det simple og naturlige 
Udtryk læres ikke ad den lærde Vei og ved tid
lig bevidst Stræben for ikke blot at give sin Fremstil
ling Form, men Sporet af Bekjendtskab med en vis 
fremmed Form; Noget det Simple og Naturlige Mod
sat kan meget mere læres. Heller ikke har vort 
classiske Skolestudium hindret, at Fremstillinger af 
Tankeembryoner i Stumper af Billeder, en Stiil, der 
ligner krampagtige Convulsioner, — som i Heines og 
Børnes Skrifter, — baade vise sig og vinde Bifald.“

„Hvad nu Skolen angaaer, da staaer for Erkjendel- 
sen af de iCo m positionen s Heel hed liggende æsthe- 
tiske Fortrin ved de gamle Værker ikke blot Frem
medhedens Hindring iveien med Hensyn til hele 
Aanden og Skribentens Opgave og den forudgivne Form, 
men ogsaa det, at meget faae fuldstændige Old
tidsvær ker vedUnderviisningen kunne gjennem- 
gaaes, hvilke heller ikke alle ere classiske. . . . . 
Den naturlige og rigtige Tænkningens Øvelse vilde kunne 
her særdeles finde Sted, hvis man sagde, at man læste de 
gamle Skrifter i Skolen forat belære Disciplene om de 
Gjenstande, som de behandlede, fordi de derom indeholdt 
de rigtigste og bedst udviklede Forestillinger, 
og fordi Disciplene vare modne til at følge og tage Deel 
i Undersøgelsen; men det siger man ikke; man kan ikke 
negte, enten, at det Enkelte for sig i hine Skrifter ikke 
just er Disciplen m agt p aaligg end e, eller, at over 
samme Gjenstande er lige saa godt og maaske rigti
gere skrevet af Nyere, eller, især og oftest, at deres 
nøiere Behan d ling ikke hører til dette Skolesta
dium eller passer for denne Alder og denneModen- 
hed, og maatte, naar det var den egentlige Opgave, være 
anderledes. Sunde, rigtige og opløftende enkelte 
Tanker behøve i Sandhed ikke at opsøges hos de 
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Gamle, Tankens rigtige Fremstilling, det Stilistike, la
der sig nu vanskelig afsondre fra hele Indholdets Gjen- 
nemtrængen; men forsaavidt dette enten ikke er for vanske
ligt, f. E. historisk eller temmelig populairt raisonne- 
rende, eller dog deelvis ikke er det, hindres dog Ind
flydelsen derved, at I udklædningen er et frem
med Sprog, der nu først læres, hvorved ikke blot 
Opmærksomheden deles, men, hvad der er vigtigere, 
Dommen om det Simple, Rigtige og Naturlige, 
om Forholdet imellem Skribentens Hensigt og Valg og 
det i Sproget forefundne Stof, bliver usikker og uselv
stændig, og Indtrykket ingenlunde levende." 
„Til ret stor Færdighed og Lethed i Læsningen af de 
Gamle kan det, tilstaaer man, i Skolen ikke bringes, 
og dog er det just dette, som maatte forudsæt
tes, naar de Gamle skulde indtage deres Plads 
som almindelige stilistiske Mønstre." (I en 
Note misbilliger Madvig, at Herder „ivrigen anklager 
dem, der berøve Ungdommen de classiske Mønstre efterat 
han (Herder) kort i Forveien ligesaa ivrig har klaget 
over, at de i Skolerne almindelig læses saa slet, 
at de Færreste have nogen Nytte af dem. Og dog er 
det denne Erfaring, der skal bevise deres Virksomhed 
som Mønstre." Og nedenfor i samme Note: „Man troe 
dog ikke, at det Fremmede virker stærkere, fordi vi 
med Møie komme dertil; thi vi komme ikke dertil 
med den Grad af Livlighed, som er fornøden. 
Men den reflecterende Analyse af Kunstens Midler kunne 
vi forresten foretage paa det, vi have fra første Haand" 
o: i vor egen Litteratur.

Videre heder det i Teksten: „Ligesaa lidt alt
saa, som Fremstillingen øves rettest i det frem
mede Sprog, ligesaa lidt virker Mønstre til 
Efterligning bedst gjennem dette Medium og 
fra en fjern Tid. Og denne Hindring vedbliver ud
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over Skolen; til levende klar og sikker Følelse 
af alleUdtrykket bestemmende s p r o g l i g e E i e n- 
dommeligheder komme kun Faa seent, aldeles 
fuldstæn digen Ingen. Men det er overhovedet ikke 
Skolens Sag at lede til andre æsthetiske Monstre, som 
saadanne, end dem, ved hvilke den inden sin egen Kreds 
bedst kan vække den rigtige Sands og Følelse, ligesaa 
lidt som den kan vente, at de, der forlade den, ville 
søge at finde Rettesnoren for deres Smag og Uddannel
sen af den i fjerne Mønstre, medens de naturligen 
finde og skulle finde sig berørte og deres Trang tilfreds
stillet af en nærmere Litteratur, der udtaler Mere 
af deres Liv og er dem forstaaeligere. Det er — naar 
Sagen tages fra denne Side — en aldeles urimelig Be- 
breidelse, at. de Fleste tabe Nytten af det classiske 
Studium, fordi de ikke tilbørlig fortsætte det og leve 
deri; det kan til en vis Grad ikke være Andet, og Un- 
derviisningen, der bør gaa ud paa at bidrage Sit til et 
naturligt og sundt Liv i Folket, maa selv arbeide hen 
paa, at den levende Litteratur, nu som i Oldti
den selv, har og fortjener de Dannedes Hoved
interesse, ikke forudsætte en nødvendig og stedseva
rende Opposition mellem det Bedre, som Nogle ved 
Hjælp af en særegen herpaa beregnet Underviisning er- 
kjende i en forbigangen Tid, og det Ringere, som nu 
lever. Adgang til Mønstre for dem, der productivt skulle 
virke paa den nyere Litteraturs Skikkelse efter Skole
tiden, kan Skolen endnu mindre tænke paa i en be
stemt fremmed Klasse af Værker at berede. Endeligen, 
naar Betragtningen af de gamle Værker som absolute 
Mønstre ikke kan lægges til Grund for den almindelige 
classiske Underviisning, end sige for dens Stilling som 
Hoved und erviisn ing, kan heller ikke den blotteAd- 
gang til en mere omfattende, om end usikker og paa 
mange Maader hindret, Nydelse ved Tillægget af en 
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riig og mangfoldig Litteratur ved Siden af de 
øvrige alene være tilstrækkelig til at begrunde 
den.“ (Note:............... „Men forbigaae kunne vi dog
ikke, da vi søge at udrydde Misforstaaelser og 
Skinbeviser, at den Nydelse, som Mange sige, at de 
finde i de Gamles Værker, tildeels just Folk, hvem Lit
teraturen er en bekvem Syssel i et behageligt Otium, 
og paa hvem man ved Underviisningens Bestemmelse 
mindst maa tage Hensyn, meget ofte ikke opstaaer afen 
reen æsthetisk Følelse af det Skj ønne, men beroer 
paa den jevne Aandsvirksomhed, den successive 
Overvindelse af Vanskeligheder, der erindrer om Besid
delsen af en Færdighed, man sætter Priis paa, og ikke 
er forbunden med Frygt og Ængstelighed, fordi Vanske 
lighederne ikke ere af videre Indflydelse for Individet, 
og paa den uforstyrrede Ro ved en Underholdning, 
hvorved ingen vigtig Interesse er med i Spillet. Meget 
tomt Mundsveir ændse vi endda ikke“.) Videre i 
selve Teksten: „Denne Begrundelse kan dernæst heller 
ikke findes i det direet belærende Indhold, som 
den classiske Litteratur siden tilbyder. Thi 
baade er det nødvendigt, at i Almindelighed Mennesket, 
naar det lever naturlig, i en aandsvirksom Tid, maa i 
denne Henseende arbeide langt mere med den nu
værende eller dog nærmere Slægt, end med den 
gamle, og, om vi end ikke kunne tage Sagen saa ma
terielt, at vi sige, at alt Indhold af de Gamles Skrifter 
nu er ud tømt og overført, saa er det dog vist, at 
Oldtidens Bestræbelsers Resultater saaledes ere op
tagne i den nyereVerdensVidenskab o g K u n s t, 
at enhver Hovedretning i en eller anden Skikkelse 
igjen er kommen tilsyne; men det enkelte Sande og Læ
rerige, der ikke saaledes findes hos de Nyere, er det 
deels uvist, om just træffes i det af de Gamle, der i Al
mindelighed ventes læst, deels vil den samme Stræben, 
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der skal lede vor Søgen derefter hos de Gamle og lade 
os finde det, allerede selv være paa Veien dertil. Hel
ler ikke kan det negtes, at for den directe Belæring 
ved enkelte Værker i mange Tilfælde og indtil en 
vis Grad Oversættelser ville kunne forslaae.“

Hvad Madvig tænker om den gamle Lære, at vi 
bedst lærer vort Modersmaal ved at lægge os efter andre 
Sprog og navnlig da de gamle, vil Læseren af Oven- 
staaende formodentlig allerede have gjættet. Det er 
imidlertid let at gjøre Gjætningen til Vished ved Hjælp 
af Følgende, S. 436; „At vi ved at udfinde Andres 
Tanker af det fremmede Sprogs Hylster skulde bringes 
til at opfatte dem med større Klarhed, er umuligt; 
vi kunne i det Høieste bringe det derhen, at vi opfatte 
dem lige saa vel, som om ingen Sprogadskillelse fandt 
Sted“ (ø; som om den udenlandske Bog havde været 
paa vort eget Maal). „Den Uklarhed, der nødvendigen 
en Tidlang maa blive i Opfattelsen af Udtryk og Phra- 
ser“ („især kunstlede som f. E. Virgils“) „og i Maaden, 
hvorpaa de give den Mening, som maa udtrykkes i den 
derfor let noget udanske Oversættelse, maatte 
snarere ansees for betænkelig11.

S. 437: „Naar man især har betragtet Øvelsen i at 
skrive det fremmede Sprog som et fortrinligt Middel 
til at uddanne Stilen i Modersmaalet og Udtrykket 
i det Hele og vænne til dets omhyggelige Behandling, 
da er ikke alene Nødvendigheden af den Om- 
vei at benegte paa det Bestemteste, men ogsaa 
Nytten; thi istedenfor, som er Opgaven i Modersmaa
let, mellem det Bekjendte og i levende Almeenforestil- 
linger for Sindet Staaende at vælge det Bedste, øver 
man sig hist i at finde det fremmede Ord, om hvilket 
man historisk veed, at det omtrent svarer til den Ud- 
tryksmaade i vort Sprog, som enten er given11 (ved det 
Stykke dansk Tekst, som Lærlingen har faaet at over
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sætte paa et andet Sprog) „eller af En selv allerede 
bestemt. Stræben efter det, der har, om muligt, bekjendt 
og berømt Autoritet, bringer endda ofte til aldeles upas
sende Phraser og tomt Ordgyderiet ....

„Heller ikke vil let Nogen have glemt, hvor Sands 
for Stilens Skjønhed opgik for ham,*)  hvis han har 
den.“ I en Note tilføjes her: „At det større Antal af 
dem, der ikke lære de gamle Sprog, skrive mindre godt, 
har sin meget naturlige Grund i, at de Samme heller 
ikke ellers vænnes til Opmærksomhed paa Sprog og Fo
redrag". (Fra gammel Tid gik det nemlig gjerne saa, 
at den, som ikke blev oplært i Latinskolen, heller ikke 
i nogen anden Skole fik nogen Dannelse, som der ret 
var Forslag i).

At Madvig altsaa tænker som Forfatteren i Fædre
landet ovenfor (S. 69), der’ spørger, hvilket fremmed 
„Hovedsprog" (i Skolen) de gamle Grækere og Romere 
lærte, „der dog gjælde for Mønstre i Behandlingen af 
deres Modersmaal", det udtaler han dels ligefrem i de 
ovenfor (S. 118) indtagne Ord om, at de Gamle ikke 
selv efterlignede" (fremmede Folkeslags Sprog eller Ud- 
tryksmaade), „undtagen de senere Grækere og Romere, 
der derfor ere mindst betydelige", dels middelbart, idet 
han i tidtnævnte Afhandling underkjender deres Mening, 
der lærer, at vi maa ty til de Gamle for at lære at 
tænke dybt og fint og fyldigen; ti naar han troer, vi kan 
finde paa Tankerne uden de Gamles Hjælp, maa han 
vel ogsaa tro, vi kan finde Udtrykket tbr dem uden 
deres Hjælp. Hans Ord herom er disse (S. 440): „Vi 

*) Baggesen fortæller jo om sig, at han blev vakt eller mod
tog sin boglige Kaldelse ved at læse Evald; Øhlenschlæ
ger ligesaa, samt senere pa'any ved Henrik Steffens. Evald 
blev igjen vakt ved Klopstock. Rahbek skal være bleven 
vakt ved at læse Fredrik II.s Krønike af Resen, og N. 
Grundtvig ved vore gamle nordiske Historiskrivere.
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maa her indrømme et mod Humanisterne ofte brugt Ar
gument dets fulde Gyldighed. Grækerne, der af dem“ 
(af Hum.) „endog opstilles som Mønster, lærte ikke 
fremmede Sprog, hverken levende eller døde, og Ro
merne kun for det umiddelbare litteraire og daglige Sam- 
qvems Skyld et beslægtet levende14 (o: Græsk). „Man 
har al Ret til at sige, at vi ikke kunne nu deeltage i 
Aandsudviklingens Gang og Midler uden at lære frem
mede, og flere fremmede Sprog; jeg troer endog, ikke 
ret orientere os og holde os i deti op over de Gamles 
Cultur byggede nyere, uden at lære indtil en vis Grad 
de gamle Sprog; men Aandsevnernes Udvikling 
behøver ikke dette Middel“ („uden som Redskab til 
noget Andet“, nemlig til at læse de Gamles Bøger?). 
„Selv de, der ville antage en særdeles Naturens Ugunst 
mod vor Tid og vore Folk“ (nemlig, at Slægten udarter 
og taber sig efter „de Gamles11 Dage) „ville dog ikke 
kunne sige, hvorledes det for hine Begunstigede passende 
Sprog skulde være Midlet til at udjævne Forskjellen“.

Saaledes Madvig. Den, der har fulgt mig med Op
mærksomhed, vil skjønne, at det ikke kan være min 
Mening at tage alle Madvigs Udtalelser til Indtægt. 
Men for Sikkerheds Skyld faar jeg særlig paapege, at 
det mest er i den maadeholdne Værdsættelse af det 
Udenlandske og dets Indflydelse paa os, at vor Over
ensstemmelse er at søge. Derimod er vi jo ikke enige, 
hvad navnlig det vedkommer, der bør gjøres for vort 
eget Sprog og vor egen Litteratur. lian tror, at de 
hjælper sig med Lidet fra Skolens Side, jeg tror, at de 
kræver Meget, og i alle Fald meget Mere, end der hid
til almindelig er ydet dem.
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Om Iværksættelsen af de her fremsatte Synsmaader.

Nu staar tilbage at vise, hvorledes det kan udfø
res, der ovenfor er fremstillet som formentlig rigtigt. 
Her ved jeg for Tiden ikke noget Bedre end den Frem- 
gangsmaade, jeg selv følger og nu har fulgt uden syn
derlig Forandring i de sidste 12—15 Aar, og som er 
fremgaaet af nogle og tyve Aars Erfaring og Eftertanke. 
Naar jeg finder nogen bedre, skal jeg straks opgive den, 
jeg nu følger, og da gjerne meddele mit Fund ogsaa til 
Andre. Jeg hidsætter en Del af Opgaverne til de skrift
lige Arbejder, da det Meste, der læses af norsk Litte
ratur i Skolen eller under dens Tilsyn, sættes i Forbin
delse med disse, saa at begge Slags Arbejder og Øvel
ser udgjør et Helt. Fremstillingen vil ikke kunne blive 
saa omstændelig, som ønskeligt kunde været; men jeg 
haaber, den som Eksempel til, hvad ovenfor er frem
sat som Regel, idetmindste vil være noget bedre end 
Intet.

Gjennem alle Klasser følges den Grundsætning, at 
der skal vedblives med Opgaver af samme Slag saa 
længe, til Lærlingerne har vundet forholdsvis Færdighed 
og Dygtighed inden en vis Kreds, og da baade hvad 
Kunstformen, som de skal indøve, og hvad Sproget eller 
Sprogtonen, de helst bør holdes i, vedkommer. Den 
foreløbige Forestilling om den Kunst- eller Litteratur
form, der indtil Videre skal søges indøvet, f. E. Fabel, 
Fortælling, Samtale, Karakterskildring, gives — ikke 
gjennem Regler eller Forklaringer, men — gjennem Møn- 
stere. Der oplæses .først et nogle Gange i Klassen, og 
dette tilholdes da Lærlingerne at indprente sig dels ved 
at gjengive det mundtlig eller skriftlig paa staaende Fod, 
dels ved senere at føre det i Pennen hjemme efter Hu
kommelsen. Det Samme sker med endnu et andet og
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tredie Mønster af samme Slag, dog kanske først mellem 
første og anden og mellem anden og tredie Udarbejdelse i 
den foreliggende Litteraturform, Desuden paavises gjerne 
Arbejder af samme Slag, enten i Læsebogen eller en 
anden tilgjængelig Bog, som da kan indstuderes af Lær- 
lingerne og foredrages frit paa Skolen. Mønsterarbejder 
gaar altsaa dels forud for, dels ved Siden af den Række 
af skriftlige Arbejder, der til hver Tid er paa Dagsor
denen. Derved bliver Lærlingernes Fremgang forholds
vis saa let og saa lønnende, at de faar det Mod og den 
Lyst, som er fornøden til at drive Værket og bringe 
dem til at tage alle sine Evner og Kundskaber i Brug 
under Udarbejdelsen. Skyder man dem derimod uden 
Forberedelse, uden at give dem Mønstere at arbejde efter 
og uden at indføre dem i den tilhørende Sprog- og Tan
kekreds, ind paa hvert nyt Skifte eller Stadium af Sko
leforfatterskabet, og giver den desuden bare én Opgave 
af et vist Slag, inden man forlader det og gaar over til 
et andet, da vil de ikke kunne magte da nye Pligter og 
Prøvestykker, der bliver dem paalagt, taber Modet til 
at kjæmpe sig igjennein Vanskelighederne, og Forsøget 
ender vel for Lærerens Vedkommende med, at han lader 
slige Arbejder fare som liggende over Gutters Evne, og 
da rimeligvis paany tager fat paa den gamle Fremstil
lingsform, Afhandlingsformeti (med tilvant og nedarvet 
Moralisering, med Tilsætning hist og heraf lidt haarklø- 
vende „Subtilitet"?j; ti den er han selv vant til fra sin 
egen Skolegang; han har vel kanske endog Opgaveræk
ken gjemt endnu enten i Ilovedet eller endog i gamle 
fra Undergang reddede norske Stilebøger. Men derved 
giver han da Slip netop paa Opgaver og Arbejder af 
det Slag, som ligger bedst for Børn og Halvvoksne og 
tager fat just paa saadanne, som mindre eller kanske 
allermindst passer for den Alder. Om Arbejder af dette 
sidste Slag i Forhold til de andre siger jeg endnu som 
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i Aftenbladet for 7de December 1860: „Jeg har som 
Skolemand ofte erfaret, 1) at Lærlinger, der gjennem- 
snitlig skrev i Forhold til sin Alder meget godt i do 
nedre Klasser, hvor der blev gjort Fortællinger, Beskri
velser, Samtaler, Breve, Skildringer af Tilstande eller 
af Stemninger i Naturen eller Menneskelivet, af Perso
nerne f. E. i et episk Digt eller i et Skuespil o. s. v., neppe 
var til at kjende igjen og var ligesom gaaet et Aar eller 
to tilbage, var bleven aandsfattige og udygtige, var ble
ven forskruede i Tanker, tørre og ubehjælpelige i Ud
trykket, naar de senere, i de to sidste Skoleaar nemlig,, 
maatte skrive slige Udarbejdelser, som man indtil 185& 
udelukkende har plejet at kræve udførte af Kandidaterne 
til Artium, vel at mærke, i Afhandlingsform og gjerne over 
moralske Emner, - og 2) at Afstanden mellem de Bedste 
og deDaarligste i Klassen tilsyneladende blev meget mindre 
fra den Tid, da der blev begyndt paa Afhandlinger.“

Dette forklarede jeg sammesteds , saaledes: „Naar 
du lader Gutter paa f. E. 12 — 14—16 Aar gjøre Børns 
Gjerning, saa gaar det forholdsvis let, og saaledes med 
Lyst, Hver tager alle sine Kræfter i Brug, uden at for
manes eller trues til det, og den medfødde Forskjel i 
Naturgaver giver sig da lidt efter lidt tilkjende, idet 
Nogle skrider noget, Andre meget, Andre endnu mere 
forbi Mængden eller forbi de Bagerste. Men giv saa 
den samme Ungdoms Voksnes eller endog modne Mænds 
Gjerning at udføre; straks vil du se Forskjel. De bliver 
Stympere og Stakkarer anden hver en. De bliver alle 
næsten lige gode eller lige maadelige. Og da Overlæs
seisen svækker Modet og kuer Kraften istedenfor at pirre 
og udfolde den, vil Mange, som ved andre Arbejder 
kunde været holdt i Aande, lettelig komme til at lægge 
sig paa Ladsiden og, forholdsvis idetmindste, opgive sig 
selv, opgive det Højinaal (Maximum) af Dygtighed, som
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under andre Omstændigheder vilde have været gjældende 
i Klassen.“

Et Middel til at vække Modet og Arbejdslysten, 
som jeg i mange Aar har brugt, er, at oplæse i hver 
Klasse, især dog de nedre, gode Arbejder, som tidligere 
er udført af andre Lærlinger i samme Klasse eller i en 
af Naboklasserne. Hvert Kuld vil da gjerne optage en 
Kappestrid med tidligere Kuld, hver Gut tænker da, at 
har de kunnet skrive saa godt før i hans Alder, saa vil 
han kunne gjøre ligesaa. Slige Arbejder altsaa, skjønt 
ringe i Forhold til de Mønstere af Litteraturen, som 
ellers forelæses og indstuderes, virker dog som Væk
kelsesmidler mere end disse, mere end selv de bedste 
Arbejder af de bedste ^Forfattere er istand til. Jeg har 
derfor lagt mig stil en Samling af slige Skolearbejder, 
idet jeg gjerne nogle Gange hvert Aar udbeder mig Af
skrift af et og andet enten Stilearbejde eller frit Fore
drag, som jeg finder kunde egne sig til at forelæses senere 
Kuld i Klassen. En Række af saadanne Arbejder har 
jeg da ogsaa ladet prente, nemlig i „Den norske Folke- 
skole“, Aargang II (1853).

Ved de enkelte Klasser kan her kun mærkes Føl
gende :

I anden Klajsse tages bl. A. et Par Maanedertil 
de norske Æventyr, baade for Indholdets Skyld og for 
Sprogets. Adskillige Æventyr læres udenad, et Stykke 
til hver Time. I den samme Tid gaar det skriftlige 
Arbejde i Klassen ogsaa ud paa Æventyr, idet et eller 
flere af disse, som Lærlingen før har hørt eller kan faa 
høre af En eller Anden, f. E. af en Gaardsgut fra Lan
det, føres i Pennen, og det i samme Iklædning, som i 
de trykte norske Æventyr er brugt. Æventyrmaanederne 
(Maj og Juni) er hvert Aar en festlig Tid i Klassen; 
da er Gutterne gladest. Skulde deres Indbildningskraft 
ikke have faaet Næring og Arbejde nok i de Digte, som 

9
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før i Aaret er indstuderet i Klassen, saa tager den sin 
Mon igjen nu, da de baade givende og tagende kan 
more sig med Askepot og Brødrene hans, Smørbuk, 
Troldene paa Hedalsskogen, Gudbrand i Lien, Kari Træ- 
stak, Smeden, som ikke turde slippe ind i Helvede, 
Gutten og Fanden o. s. v.

Med Hensyn til Udenadslæsningen kan her tillæg
ges dette, at det hvert Aar bliver sagt Disciplene, hvor
ledes de skal bære sig ad med den, at de nemlig efter 
at have læst det hele Digt eller hele Æventyr igjennem 
en Gang eller to, saa de har fattet det i dets Helhed, 
bør tage Linje for Linje, eller to og to Linjer ad Gan
gen, og da først læse dem i Bogen og saa sige dem et 
Par Gange for sig selv uden Bog. Gjorde Læreren ikke 
opmærksom paa denne Fremgangsmaade, vilde nok mange 
læse hele Leksen fra Ende til Ende Gang efter Gang, 
og kunde da gjerne læse den 20—30 Gange uden endda 
at lære den nøjagtig. Jeg plejer derved at sige: Naar 
du vil bringe et Smørrebrød ned i Maven, forsøger du 
jo ikke paa at faa hele Skiven ind i Munden paa en 
Gang, men deler den og tager Bid for Bid, da gaar det 
let nok.

Tredie Klasse. Som Opgaver, der kan vise, 
hvad Udarbejdelserne her gaar ud paa, kan nævnes:

1. Forklaring over et eller andet (selvvalgt) Maleri.
2— 3. Et Par Malerier til med opdigtet Samtale 

mellem de Personer, de forestiller. (Her, som overalt 
efter forelæste Mønsterarbejder, dels af Litteraturen, f. 
E. Asbjørnsens Tekst til Tidemands „Katekisationen“ i 
„Norske Folkelivsbilleder14, dels af min Samling af ældre 
Skolearbejder.

4. Hvorledes Rygtet overdriver. (Forbilleder: H. 
Wergelands Stykke om Mor Sladder i „Blad for Arbejds- 
klassen14 III. S. 105, med Træsnit, — og af Andersens
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„Historier11 [S. 25] den med Overskrift: „Det er ganske 
vist11, med to Træsnit).

5. Et (selvvalgt) Dyr klager for Dyrenes Konge 
over Menneskene.

6. Hunden, Katten eller et andet Dyr skildres 
efter Udseende, Levevis, Karakter o. s. v. (Forbillede 
af Litteraturen: „Gjeiti11 af „Dalen11.)

7. Skolen slaar Bold.
8. Brev om Et eller Andet, som Forfatteren har 

oplevet i den seneste Tid.
9. Vel begyndt, halv fuldendt. )
10. Krukken gaar saalænge tilvands0 s v * ortælhnger.

11. Som man reder, saa ligger man J
12. Min første Skolegang.
13. Min Fremtid, om jeg selv maatte raade for den.
14. Gjengivelse af forelæste Stykker af E. Bøghs 

„Dit og Dat11. (Saaledes oftere.)
15. Hvo vidt vanker, han Lidt sanker. (Rejsebe

skrivelse.)
16. Fremgangsmaaden ved et eller andet (selvvalgt) 

Haandværk.
17. Sommerferierne. (Brevform, Dagbog, sammen

hængende Fortælling eller tildels endog Samtale.)
18. En Dag af en Skoleguts (eller en Tjeners, en 

Husbonds, en Husmoders o. s. v.) Liv.
For Resten udarbejdes ofte Skildringer af Noget, 

som Lærlingen kjender af egen Iagttagelse, f. E. Mar
kedet her i Byen, Julen, Livet paa Bryggerne, i Ga
derne, paa Torvene, et Bryllup, et Bal, en Jordefærd 
o. s. v.

Fjerde Klasse. Blandt Opgaver kan som Prøver 
mærkes:

1. En Folkeklasse i Kristiania, efter eget Valg. 
(Sidste Gang skrev En om Sjouerne, en Anden om Post- 

9* 
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budene, Andre om Vognmandene, Konstablerne, Latin- 
skolegutterne,Opkjøberne,Studenterne, Soldaterne, Skræd
derne, Oppasserne, Skolelærerne, Kagekonerne, Tiggerne, 
Cigargutterne, Skolegutterne, Aagerkarlene.)

2. Skildring af et Dyr. (Jvnfr. under 3die Klas
se; forelæst Mønster: „Katten11 i „Aftenlæsning11 7 B., 
2 H.)

3. Hvad en Husfader (eller en Driftsherre, en 
Kunstner, Skipper eller Desl.) har at gjennemgaa. (For
billede: „Hvad en Husmoder har at gjennemgaa11, i Mal
lings „Tidsskrift for Skjønlitteratur,11 I. [1853]. Efter 
Udførelsen oplæst: „Piger og Pigesorger11, o: Husmoderens 
Sorger paa Grund af Tjenestepigerne, af E. Bøghs „Dit 
og Dat11).

4. Kristiania seet fra et eller andet (selvvalgt) 
Standpunkt, f. E. den Lærdes, Kunstnerens, Kjøbman- 
dens. (Jvnfr. Skildring af Baden-Baden i Morgenbi. 
27de September 1863.)

5. „Hr. Sørensen11. Gjengivet efter E. Bøghs „Syv 
Forelæsninger11. Den Gut, som tror sig til det, forfat
ter, istedenfor simpel Gjengivelse, en Skildring af f. E. 
„Han Olaf11 eller af John Buil eller Jonathan, efter 
Hr, Sørensen som Forbillede.

6. St. Hans-Ormens Levnetsløb, Den Gut, som 
kan, efterligner Stykket med denne Overskrift i Skil
lingsmagasin for 30te Januar 1864. De Andre bare 
gjengiver, hvad de har kunnet opfatte af det Forelæste.

7— 8. Breve om Krigen i Sønderjylland. Efter
Breve og andre Efterretninger i vore Blade.

9. En, der nogenledes opfylder sit Kald, uden gan
ske at leve for sit Kald. (Efter en Skildring i Gellerts 
„Moralske Forelæsninger11, B. 2.)

10. Den falske Undseelse. (Ligesaa efter Gellert 
sammest.)
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11. Den fine Bagvadsker. (Ogsaa efter Gellert 

sammest.)
12. Forskjellige Maader at blive Noget paa.
13. Judas’s tidligere Historie (eller og den for

lorne Søns).
14. Vinterhalvaaret og Sommerhalvaaret fra en 

Skoleguts Standpunkt.
15. En tækkelig Familie og en utækkelig.
16. Dyrplageri. (Der opstilles flere Eksemplarer af 

Dyrplagere, da ikke alle Dyrplagersynder kan læsses paa 
én Person. Samme Fremgangsmaade bruges ofte, f. E. 
ved Skildring af Studenten, Skolegutten, den Stundes- 
løse o. s. v. (Jvnfr. Aftenbladet for 7de Decbr. 1860.)

17. En Tjenestegut med Lyder. (Forbillede: En 
Piges Levnetsløb, i ,,Lørdags-Aftenblad“ af A. Bang, I. 
No. 6.)

18. Kristiania før og nu. (Oplysninger indsamles 
f. E. hos ældre Slægt og Venner.)

19. Forskjellige Maader at rejse paa før og nu.
20. Nytaarstanker. (Brev, Samtale eller Dag

bogsoptegnelser.)
21. Rejseiagttagelser. (Sidst efter nogle Medde

lelser i Morgenbi. Juli 1860.)
22. Forskjellige Maader at bruge sine Penge paa.
23. Flere Maader at vække Opsigt og blive navn

kundig paa.
24. En Forbryders Levnetsløb (o: Følgerne af 

maadelig Opdragelse).
25. Krigens Følger (i Form af en Rejse gjennem 

det Land, som Krigen er ført i). ’
26. En Skolebogs Historie, fortalt af den selv 

(jvnfr. flere af H. C. Andersens Arbejder).
27. Den norske Bonde. En Samtale. (Korte og 

lette Samtaler findes mangesteds hos A. Bang, f. E. i 
„Lørdags-Aftenblad“.)
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28. Oldtidens Normænd (Jvnfr. „Liv i Norge11 af 

O. Vig, „Religionsforfatningen i Uedendommen" af R. 
Keyser, „Folkevennen" V. S. 329, „Norges Historie" af 
O. Vig S. 267.)

29. Bedrageren. („Menigmands Ven" III, S. 105.)
30. En Udlændings Optegnelser paa en Rejse i 

Norge.
Andre Opgaver er f. E. at skildre en eller anden 

Aarstid eller Tid paa Dagen med dens ejendommelige 
Stemning, eller f. E. Sorgen, Glæden, den onde Samvit
tighed, Fredløsheden o. s. v.

Femte Klasse. Her sysselsættes Lærlingerne i 
Regelen med Levnetsbeskrivelser det ene Halvaar og med 
Skuespil det andet. Hver af dem ser da til at faa sig 
en Levnetsbeskrivelse, helst en noget udførlig, og det 
en, som kan regnes til de gode eller om mueligt til de 
bedste. Læreren vejleder til Valget, men hver Lærling 
vælger selv, hvilken han vil. Denne Bog bliver da 
gjennemstuderet i Halvaaret og i 4—5-6 Afdelinger, 
„Stile", gjengiven i Udtog, efter mindre Maalestok. Un
dertiden gjennemgaar En to Mænds Levnet i et Halvaar, 
naar hvert af dem er' mere kortfattet. Forkortningen 
maa nemlig, naar den skal være lærerig og af fornøden 
Sværhed, være temmelig stærk, f. E. fra et Ark eller 
to til et Par skrevne Blade. Derfor bliver en liden Bog 
snart opbrugt. Det valgte Skrift er her selv Mønster
arbejdet af Litteraturen. Men desuden gjennemgaaes 
paa Skolen nogle Karakteristikker af historiske Perso
ner, som da i sammentrængt Overskuelighed frembyder 
det Samme, som en' Levnetsbeskriver skal lade frem- 
træde i Form af Historie, altsaa navnlig i Form af Hand
linger og Ytringer, idet han udfører Levnetsbeskrivelsen. 
Herved nyttes delsPlutarks Sammenligninger, delsHolbergs 
i Helte- eller Heltindehistorierne, dels andre af Holberg, som 
er i Brevform og findes i det Udvalg af Holbergs Breve,
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der udkom i Kjøbenhavn 1857. Naturligvis faar de 
Skrivende ogsaa mundtlig Vejledning af Læreren, dels^ 
ved Begyndelsen af dette Skoleskifte, dels i Form af. 
Domme over Fortrin og Fejl ved Udarbejdelserne selv, 
alt eftersom de i Halvaaret kommer til Klassens Kund
skab, og det gjør de paa to Vis, først nemlig som mundt-. 
ligt Foredrag, hver ved sin Forfatter (derom Noget se-, 
nere), siden som skriftligt, gjennemseet og af Læreren 
forsynet bl. A. med Notabener, som medfører delsvise 
Oplæsninger paa Skolen med Tilføjelse af fornødne Ret
telser og Tillæg.

I det andet Halvaar indstuderer Lærlingerne gjerne 
et, to eller tre Skuespil og afgiver skriftlige Beviser 
for, at de har læst dem med Flid og Eftertanke ved at 
uddrage „Fabelen11 af dem og handle særlig om Perso
nerne i dem, især da Hovedpersonerne, samt tilføje Et 
og Andet dels som Indledning, dels som Slutning f. E. 
om Forfatteren, om den hele Klasse, som Stykket hører 
til, om Stykket selv i dets Helhed o. s. v. Som For
billeder forelæses, foruden tidligere Lærlingarbejder, Op
satser i Dagbladene over Stykker, som nylig er udkom
men eller nylig opført, ligesom Lærlingerne tilskyndes 
til selv at opsøge og læse en og anden Bladopsats om 
Skuespil, helst om saadanne, som de selv har læst eller 
seet. I hvert Halvaar maa de overhoved først og fremst 
tænke paa det Slags Eraner, som netop da er Hovedsag 
for dem.

Videre gjennemgaaes Adskilligt paa Skolen, som 
kan være Disciplerne til yderligere Hjælp under den 
Øvelse, som er paa Dagsordenen, f. E. C. Hauchs Stykke 
om Jeppe paa Bjerget i „Nordisk Universitets-Tidsskrift1' 
I, H. 3, S. 87, som da tildels jævnføres med, hvad der 
staar om samme Jeppe i Holbergs Levnet af W. Smith. 
Af dette sidste Skrift er i længere Tid aarlig gjennem- 
gaaet, hvad deri findes om de faste holbergske Personer 
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(eller Masker), samt tildels Et og Andet om enestaaende 
Personer, f. E. om Erasmus Montanus. Et Stykke i 
„Folkevennen11 for 1859 om Haakon Jarl har og været 
brugt nogle Gange.

Ogsaa de Skuespil, som tages under Arbejde, væl
ges af Lærlingerne selv, kun med nogen Vejledning af 
Læreren, at de ikke skal komme til at spilde sin Møje 
paa daarligt Gods eller usunde Sager.

Paa denne Maade sørger altsaa Skolen for, at Lær
lingerne mere og mere forsynes med det fornødne For- 
raad at tage af til Brug ved sine Udarbejdelser, Tan- 
keforraad og Ordforraad samt hvad man kunde kalde 
Tegninger eller Mønstere at arbejde efter, og for, at de 
faar Lejlighed til at øve sine Evner. Den sætter dem 
her i Arbejde med den dansk-norske Litteratur, med at 
læse navnlig historiske og dramatiske Arbejder, ligesom 
den i andre Timer sysselsætter dem med at læse Dig
teres, Taleres og Historikeres Arbejder paa Latin, Græsk, 
Fransk o. s. v. De Timer, der ikke optages med Foredrag 
fra Lærerens eller Lærlingernes Side eller med Rettelse 
af hvad der er udarbejdet, bruges derimod her, som i de 
andre Klasser til at lade foredrage frit, hvad hjemme er 
indstuderet, især Digte, men undertiden ogsaa et og an
det prosaisk Stykke.

Sjette Klasse. I første Hal vaar skrives her Af
handlinger. I andet Halvaar forfattes først nogle Skil
dringer eller overhoved det Slags Arbejder, som plejer 
at gjøres i fjerde Klasse. Dernæst tilholdes Lærlingerne 
at gjøre Rede for Planen m. M. i et eller andet Skrift, 
— gjerne et, de kjender før, f. E. en af Lære- eller 
Læsebøgerne, — og overhoved at afgive en Mening om 
det, at dømme om det, eller, om man vil, at skrive, 
hvad man kalder en Anmeldelse af det. Her som ellers 
gjennemgaaes forinden og tildels samtidig nogle Møn
stere, nogle Anmeldelser f. E. i Langes Tidsskrift, helst 
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saadanne, som handler om Bøger, Lærlingerne alt kjen- 
der. Naturligvis maa det paasees, at de Skrivende ytrer 
sig i en sømmelig Tone, Noget, det dog aldrig har voldt 
mig nogen Ulejlighed at overholde. Udtaler En sig 
mindre passende, saa kan han faa sine Børst for det. 
Et saadant Tilfælde kan imidlertid ikke gjøre den hele 
Klasse af Øvelser umuelig, som jeg har hørt Nogle mene. 
I saa Fald maatte nemlig ogsaa de nedarvede Afhand
linger sløjfes; ti det hænder ligesaa let, at En forløber 
sig, idet han skriver over en vanlig Artiumsopgave.

Disse Arbejder har saaledes Adskilligt tilfælles med 
de to Slags Arbejder over hele Skrifter, som blev om
talt under femte Klasse. Alle tre Slag kan gjælde som 
Eksempler paa, hvorledes Skolen kan sætte,Ungdommen 
til alvorligt Arbejde med vor egen Litteratur, saa Læs
ning af indenlandske Bøger under „Modersmaalet11 som 
Skolefag ikke nødvendig maa blive en løs og overfladisk 
Morskabslæsning, hvad den da heller ikke hidtil har 
været ved Lærebøgerne i Religion, i Historie, i Geo
grafi o. s. v„ som jo ogsaa er indenlandske, norske Bø
ger. At desuden ogsaa lyriske Digte og andre Smaa- 
stykker i Læsebogen i Modersmaalet baade kan sætte 
Lærlingerne i Arbejde og gavne dem ved sit Indhold, 
idet dette efterhaanden udfylder Tomheden i deres Ho
veder og Hjerter, uden at de for at faa Værd trænger 
til, ved Lærerens Omsorg at dækkes med tykke Lag af 
Spørgsmaal og Svar og Oplysninger og Forklaringer (gram
matiske, retoriske, metriske, historiske, mytologiske), ret 
som om Læsebogens Digte og andre velvalgte Stykker 
ikke havde noget Værd i sig selv, men først ved den 
Saus, Læreren satte paa dem, satte til af sit Eget, blev 
istand til at afgive nogen Næring for Aanderne, dette 
er allerede omtalt i det Foregaaende.

Det sidste Fjerdingaar i sjette Klasse bruges af 
Lærlingerne til at indstudere og foredrage Taler af Andre,
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og endelig til selv at forfatte Taler, som de da og selv 
maa holde paa Skolen. Jeg ejer selv en Samling af 
saadanne, som jeg hvert Aar plejer at laane ud af til 
dem, som ingen gode Taler kan skaffe sig selv. De 
fleste er fra den seneste Tid og om Nutidens Gjøremaal, 
skandinaviske Taler, Taler til Fædrenes Minde, 17de 
Maj-Taler; de fra iaar har senest gjort Tjeneste. De 
nyeste vækker nemlig i Regelen mest Deltagelse og 
bliver derfor studeret med mest Flid. — En Nytte af 
disse Øvelser med at holde Taler skal jeg udtrykkelig 
nævne, nemlig at de har været det bedste Middel, jeg 
har kunnet opdrive, til nogenledes at stagge en og an
den østlandsk pjattende og galopperende Tunge, som Aar 
efter Aar havde lagt en utæmmelig Vildhed for Dagen.

Syvende Klasse. Her skrives næsten bare Af
handlinger; kun en sjelden Gang en Skildring. Dog vil 
ogsaa Afhandlingerne kunne komme til hist og her at 
frembyde et skildrende Parti. Afhandlinger maa Sko
len lade skrive, saalænge de kræves til Artium, og der 
krævedes jo intet Andet fra 1813 til 1858. Fra den 
Tid har rigtignok det ene Artiumsarbejde plejet at være 
en Skildring, men det andet er fremdeles en Afhand
ling. Jeg søger dog gjerne at undgaa de tørre filosofi
ske, tildels vel endog noget spidsfindige Opgaver, som 
Nogle synes at sætte Pris paa. I dette Skoleaar har 
saaledes følgende været under Arbejde i øverste Klasse.

1. Hvad faa de Vilde med og foruden Kristendom
men ved de europæiske Religionslærere? (Opgaven skal 
faa Lærlingerne til at tænke over, hvad Dele eller Styk
ker den europæiske Dannelse, „Kulturen", er sammen
sat af.)

2. Tidens Værd.
3. Hvad Indflydelse have Statsforfatning og Lov

givning paa et Folk? (Lærlingen faar her Lejlighed til 
at bringe Noget ud af en Del af de historiske Kjends- 
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gerninger, de i andre Skoletimer har lagt sig til 
Bedste.)

4. Fædrelandskjærlighed. (Hvorledes slige Opga
ver kan tages, er før gjennemgaaet efter Borgens „Vej- 
ledning" o. s. v.)

5. Hvilke ere de Farer eller Onder, som den, der 
søger efter Dannelse, især har at tage sig i Agt for?

6. Hvilke ere de mærkeligste Ejendommeligheder 
ved de europæiske Statssamfund i den nyeste Tid?

7. Dannelse. Almindelig Dannelse. Skoler.
8. Hvad hvilede Præsteskabets Anseelse i Middel

alderen paa?
9, Hvorfor fandt Kristendommen lettere Indgang 

hos Grækerne og Romerne end hos Jøderne?
10. Skolen og Livet.
11. Mislige Følger af ensomt Liv.
12. Hvorfor kunde Korstog til det hellige Land 

ikke mere finde Sted i vore Dage?
13. Kunsten at tie. (Grunde til at tie kan søges 

a) hos den Talende selv, b) hos Tilhørerne, c) i Emnet.)
14. Forskjellige Maader at betragte og værdsætte 

Naturen paa. (Økonomisk, videnskabeligt, æstetisk, mo
ralsk, religiøst Standpunkt.)

15. Jordbeskrivelsens Historie eller vigtigste Stand
punkter i Tidens Løb.

16. Hvad Stenen bruges til. (Svaret paa denne 
Opgave bør, naar den fremsættes i en af de øverste 
Klasser, gives i et raskt Oversyn, altsaa mere som Skil
dring end som Afhandling).

Af hvad der ellers udrettes i de øverste Klasser 
skal her kun nævnes, at en Del af vore Folkeviser bli
ver gjennemgaaet. Jeg nytter denne Lejlighed til at 
udtale det Ønske, at der maatte blive udgivet et lidet 
Udvalg af dem til Skolebrug, med nogen Vejledning til 
deres rette Forstaaelse. Det har nemlig hidtil været 
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vanskeligt at opdrive det Tal af Eksemplarer, som til
trængtes, naar Hver skulde faa se Teksten med egne 
Øjne og ikke lade sig nøje med at høre den forelæst. 
(Og om vi havde et lignende Udvalg af vore Æventyr, 
vilde heller ikke det skade.)

Taleøvelser eller Foredrag uden Bog,

Hvad med nærværende Timetal har kunnet gjøres 
for denne Del eller Side af „Modersmaalet" er omtrent 
Følgende:

1. Lærlingerne gjengiver uden Brug af Bog de 
Digte og andre Stykker, de har lært udenad hjemme, 
efter Omgang nemlig, og saavidt Tiden tillader det. I 
talrige Klasser gaar det da med disse Lekser som med 
andre; Alle kan ikke blive hørt i Alt, men hver Dag 
tages Nogle af Flokken og prøves.

2. Lige fra og med anden Klasse bliver i Regelen 
den Time, da der medbringes et nyt Sæt af færdige 
Udarbejdelser, brugt til at høre saa Mange, som Tiden 
vil tillade, i frit Foredrag af, hvad de i Stilebøgerne 
har nedskrevet. Lærlingen skal ikke kunne sit eget Ar
bejde udenad, men han skal vide, hvad han har skrevet, 
saaledes at han nogenlunde flydende kan føre i Munden de 
samme Tanker, som han forud hjemme har ført i Pen
nen. Herved vindes ogsaa dette, at Fusk og bogligt 
Tyveri vanskelig kan holdes skjult og derfor ikke saa 
let bliver forsøgt, og paa den anden Side, at Hver gjør 
sig mere Umag, idet nu ikke Læreren alene, men den hele 
Tilhørerkreds af Kammerater faar vide, hvor godt eller 
hvor maadeligt han gjør Fyldest for sig. Desuden frem
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kommer der et Slags indbyrdes Undervisning i Klassen; 
ti hvad Godt den Enkelte har udfundet, bliver gjennem 
det mundtlige Foredrag hele Klassens Ejendom, og hvad 
den Enkelte har fejlet, kan ogsaa, i alle Fald ved Læ
rerens Hjælp, blive til Nytte for Alle, idet der gjøres 
opmærksom paa, hvorledes man ikke skal tænke eller 
skrive eller tale. Anderledes arter det sig, hvis Stilene 
efter ældre Skik bare i al Stilhed leveres til Læreren, 
for straks eller senere at gjennemgaaes under et Slags 
Privatsammentræde mellem Læreren og en for en af For
fatterne, enten paa Katedret eller paa en af Bænkene i 
Klassen. Da faar den ene Lærling ikke vide, hvorledes 
den anden eller de andre har løst Opgaven, og Skole
undervisningens Fordele fremfor Privatundervisning gaar 
omtrent tilspilde.

3. Fra og med tredie Klasse holder hver Discipel 
2—3 eller 3—4 Foredrag om Aaret, som han selv 
har udarbejdet i Hjemmet. Emnerne selvvalgte, dog 
saaledes,^at hver opgiver sit for Læreren, før han giver 
sig til at arbejde paa det. Denne Opgivelse foregaar 
ved at indtegne Emnet i en Bog, der ved den Lejlighed 
gaar rundt i Klassen, efterat alle de Opgaver, som i 
andre Klasser er indført i Bogen, siden den sidst var 
her, er oplæst. Derved kommer alle de Opgaver, som 
fra Øverst til Nederst tages under Arbejde, til Alles 
Kundskab, og dette leder igjen den Enkelte ved hans 
Valg.

Jeg meddeler ogsaa her nogle af de nyttede Emner 
for at give en Forestilling om den Virksomhed, disse 
Foredrag fremkalder. De er allesammen fra indevæ
rende Aar.

Syvende Klasse.

1. Latinskolen før og nu.
2. Lidt om Selskabslivet.
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3. Hvad jeg oplevede. Af et Bybud.
4. Forskjellen mellem Skolelivet og Studenterlivet.
5. Artianerdrømme.
6. En Skytterfest.
7. En Mesterlektianers Forsætter.
8. Fra Sandefjord.
9. Minder fra tidligere Skolegang.
10. En Fodtour til Telemarken.
11. Optrin i Kristiania.
12. Nogle Dage hos min Onkel Provsten.
13. Om en 20—30 Aar.
14. Markedsoptrin.
15. En Maaneskinsaften.

Sjette Klasse.
1. Examensbilleder.
2. En Korrespondentar tikkel.
3. Mine Sommerferier.
4. En Tour udover til Sandvigen for at skyde Sæl.
5. En Regnveirsdag.
6. To Dage paa en Sæter.
7. En Tour foretagen af fire mandhaftige Fæller.
8. Fra Gudbrandsdalen.
9. Et Brev fra Hovedstaden.
10. En Jagttour.
11. Før et Uveir, under det og efter samme.
12. Et Julebesøg.

Femte Klasse.
1. En Dag ved Badet i Sandefjord.
2. En Tour til Koboltgruberne paa Modum.
3. En Seiletour.
4. Optrin af Livet i Kristiania.
5. Et Bondebryllup.
6. Latinskolens forskjellige Klassers Forhold til 

hverandre.
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7. En Dag paa Mjøsen.
8. En Lysttour paa Søen ved Midsommerstid.
9. Anhang til „Ordbog over Udtryk og Talemaa- 

der paa Latinskolen11.
10. I et fotografisk Atelier.
11. En Ildebrand.
12. En Aften i Theatret.
13. Femte Klasses Bedrifter sidste Vinter.
14. Iagttagelser ved en Examen.
15. En Skitour til Ellingsrud.
16. En Dag paa Frognerkilens blanke Is Vinte

ren 1864.
17. Kongen kommer.
18. Hvad Følgen kan blive af at sidde en Time 

og se ud af Vinduet.
19. Paa Borgerskolen i *.
20. En Times Kattepine.
21. Iagttagelser anstillede bagKoulisserne paa femte 

Klasses velbekjendte Theater.

Fjerde Klasse.

1. Skildring af Artianerne, der vente paa, at Cen
suren over den skriftlige Del af Artium skal falde.

2. Tiderne forandre sig, sagde Studenten, han blev 
Vægter.

3. Hvorledes det gaar til i den fine Verden.
4. En Novelle.
5. En Aften i Auktionslokalet.
6. Et frygteligt Sneboldslag i Kristiania Kathe- 

dralskole.
7. En Drøm.
8. En Aften i Theatret paa Latinskolen.
9. Hvad jeg kan se fra mit Vindue.
10. To for Kristiania meget nyttige Indretninger.
11. En stormfuld Dag.
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12. En Dalerseddels Hændelser.
13. Beskrivelse over Kaholmen.
14. Fantelivets Historie i Norge.
15. Tildragelser paa Bryggerne og Isen udenfor.
16. Min Julemoro paa Landet.
17. En Katekisation.
18. Hvad jeg saa og hørte inde i en Markedsbod 

i Kristiania 1864.
19. Samtale mellem en Bykar og en Bonde fra 

Valders.
20. Et Frikvarter oppe i Klassen.
21. En Formiddag paa Skøitebanen.
22. Beskrivelse over Gutterne i fjerde Klasse.
23. Samtale mellem to Sjouere.
24. En Forestillingsaften paa fjerde Klasses Theater.
25. En Sømands Fortælling.
26. Asgaardsreien.

Tredie Klasse.
1. En Bjørnejagt.
2. En Hjemreise.
3. Et Bondebryllup.
4. Et Frikvarter paa Skolen.
5. En Uge i Fredriksstad.
6. Paa Svendsens Koncert.
7. En Oversvømmelse.
8. En Reise langs Kysten.
9. En Kjælketour.
10. En Skoletime.
11. En Reise gjennem Valders.
12. En Skitour 1864.
13. Skildring af Gutterne i tredie Klasse.
14. Beskrivelse af Nydalens Spinderier.
15. Til Sæters.
16. Tredie Klasse som Menageri.
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17. Tredie Klasse i en af Kattepinetimerne.
18. 17 Mai 1864.
19. Fra Fredriksstad til Sarpsborg.
20. Tour til Ringeriget 23 Juni 1862.

Man vil af det Foregaaende have seet, at jeg lader 
Lærlingerne have sin Frihed, hvor det lader sig gjøre. 
De vælger selv i Regelen, hvad Digte og andre Stykker 
de vil lære udenad. Dels tager de da Stykker, som de 
forstaar uden foregaaende Forklaring, dels saadanne, som 
de har hørt gjennemgaaede paa Skolen, — om ikke an
derledes, saa i alle Fald som Overhøring ved Læreren. 
At overhøre En i et Digt f. E. er at fortolke det for 
de Andre, som endnu ikke har valgt det til Lekse. 
Hvor langt Stykke En finder, at han kan lære til hver 
Time, er ogsaa en fri Sag, dog inden en vis rimelig 
Grændse. Ogsaa Opgaverne til de skriftlige Arbejder 
vælges ofte af Lærlingerne selv. Ligesaa de Levnetsbe- 
skrivelser og Skuespil, de vil tage under Arbejde, samt, 
i 6te Klasse, de Bøger, de vil „anmelde", Alt dog under 
Lærerens Tilsyn. Ligesaa med Emnerne til de frie Fo
redrag. Undertiden lades det ogsaa, ved Slutningen af 
Aaret, frit, om Nogen i en eller anden Klasse vil holde 
endnu et Foredrag til. Saaledes iaar i 3die og 4de 
Klasse. En Del af 4de samt hele 3die Klasse holdt 
da endnu et af egen Drift. Jeg tror, at saadan Frihed 
hjælper til at udvikle Karakteren og holder den Fore
stilling borte, at Skolearbejdet er et Tvangsarbejde, som 
er snarere til Bedste for Lærerne end for Lærlingerne. 
De ser heller sin egen Sag i, hvad Arbejde de for en 
Del selv har paalagt sig. Dette udfører de da i Rege
len med Omhu, og deres Virksomhed i samme Retning 
ophører følgelig ikke saa let, naar Skolens Tvang ikke 
længere understøtter deres egen Viljekraft. Skolen skal 

10 
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jo overhoved arbejde hen til at gjøre sig selv overflødig, 
til at Skoledannelse og Skoleopdragelse lidt efter lidt 
kan gaa over til at blive Selvdannelse og Selvop
dragelse. Viljen burde være Hovedsagen i al Op
dragelse.

At ikke nogen Lærer skal undlade at forsøge den Ud
videlse af „Modersmaalet“, som der ovenfor er skrevet 
om, fordi han tror, at den vilde kræve mere Tid, end 
der staar til hans Raadighed, skal jeg oplyse, at Nor
sken i denne Skole har 4—4—3—3—2—3—3 Timer, 
nedenfra opad, samt at det ved gjentagne Opgjør har 
vist sig, at dette Fag gjennemsnitlig kun optager 15 — 
18 Minutters Hjemmearbejde for hver af dets Timer paa 
Skolen eller omtrent en Fjerdedel af, hvad de Fag kræ
ver, der tager mest.

Et og Andet.

Endnu er der Adskilligt, jeg kunde ønske at faa 
udtalt. Men dette Skrift maa snart være færdigt. Jeg 
faar da nøjes med i Hast at paapege det Vigtigste 
af det.

Noget var der at sige om vor Verslære. Jeg tror 
nemlig, det var ligesaa rimeligt, at Ungdommen bragte 
med fra Skolen, ikke de allerførste Grunde alene, men 
en nogenlunde tilfredsstillende Kundskab i den, og fik 
denne klaret og fæstet ved skriftlige Øvelser, ligesom 
Latinskolen i lange Tider har ladet og sommesteds endnu 
lader gjøre ved den latinske Verslære.

Med Hensyn til den nordiske Mytologi vilde jeg 
bl. A. have fremlagt Vidnesbyrd fra skjønsomme Mænd 
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om dens Vigtighed og det Lønnende i at dyrke den. 
Vidnesbyrd,f'navnlig mod visse Folk, som ikke kan taale, 
at Norden og Nyeuropa kommer til Gyldighed ved Si
den af Syden 4 og Oldeuropa, og som i den Aand kalder 
den nordiske Mytologi en „Ravnekrogs-Mytologi11.

Hvad det Ordforraad af „Modersmaalet11 vedkom
mer, som Skolen tilfører Ungdommen, havde jeg navnlig 
Noget at sige om de endnu altfor meget taalte frem
mede Ord. Ingen vilde sige, Skolen lærte sine Di- 
scipler det latinske Sprog ordentlig, dersom den tillod, 
at de skrev en latinsk Stil med Ord og Udtryk som 
f. E. cappa forata, en foret Kappe, eqvus blaccatus, en 
blakkete Hest, eqvus brunei coloris, en brun Hest, —■ som 
der skal staa i Biskop Absalons sidste Vilje, — eller 
om den lod En skrive, som den gamle Remse lyder:

Gingimus in gadibus cum cameradibus omnes; 
Huggimus in stenibus cum stoccibus et paraplyis. 
Tum veniunt vectri cum fustibus atqve conclamant: 
Ite domum, gastri, jam slaxit tolvia hora!
Nos vero resistimus et domum nolumus ire.
Tum vredebantur vectri et in raadstuam nos trahebant. 
Dedimus I Daler et sic slapsimus derfra.

Her er det Grammatikalske noksaa latinsk. Or
dene er deklineret og konjugeret paa Latin. Men af 
Ordforraadet er næsten Halvdelen Fremmedord, fra la
tinsk Standpunkt nemlig. Men saaledes er det jo ogsaa 
med en stor Del af det, der siges at være skrevet eller 
talt paa vort Maal. Ordene er deklineret og konjugeret 
efter vor Sproglære. Smaaordene, der udfylder Mellem
rummene mellem de andre vægtfuldere Ord og tjener 
til at holde dem og overhoved Talens forskjellige Dele 
sammen, er i Regelen indenlandske. Men en Mængde 
af disse andre Ord, hist og her i alle Fald lige til Halv
delen af Teksten, er Fremmedord. Saaledes hos Hol
berg og hans Samtidige. Men saaledes ogsaa tildels 
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endnu; kun at vi mærker Fremmedordene bedre hos f. 
E. Holberg end hos os selv og vore Samtidige, og det uden 
Tvivl ikke saa meget, fordi der er flere, som fordi der 
for en Del er andre Fremmedord hos hine Ældre, end 
de, vi nn bruger, samt fordi hine bruger dem i Fore
drag, hvor vi nu undgaar dem. Saaledes skriver Præ
sten Abildgaard paa Røraas i sin Klagepræken over 
Kristian VI (1747) bl. A.: „Han søgte at peuplere sine 
Riger med en vel disciplineret Ungdom; han employe- 
rede sine kongelige Qvaliteter i al deres Etendue" o. s. 
v. Biskop Hersleb, Abildgaards Samtidige, brugte i sine 
Prækener Ord som accurat, accurate, freundlig, Profit, 
fordækt, obstinatzig, Passioner, Absigter. Nu skriver 
vi ofte omtrent f. E. saa: „I dette Ræsonnement, der
for Libhabere af let Lekture kan være ret interessant, 
men som laborerer af den Mangel" ... o. s. v. eller: 
„Den levende organiske Enhed af alle Aabenbaringsmo- 
menter, der karakterisere den apostoliske Epoke, opløses 
under Kristendommens Konflikter med Judaisme og Ethni- 
cisme i en mekanisk Vexelvirkning af Kirkebegrebets 
udsondrede Realmomenter" eller: „min Kontrapart ud
taler aldeles decisivt de mest graverende Insinuationer 
imod mig".

Jeg mener, at Skolen burde finde Tid ikke alene 
til, Klasse efter Klasse at arbejde mod de fremmede 
Ord i de norske Udarbejdelser, men til i øverste Klasse 
enkoinmelig at tage den Sag for og bl. A. gjennemgaa 
mange Hundreder eller bedre nogle Tusinder af dem og 
vise, hvorvidt der findes eller kunde findes indenlandske 
Ord at sætte i deres Sted. Og denne Mønstring med 
tilhørende Udmønstring skulde da gaa ud ikke alene 
over alleha ånde undværlige romanske og græske Ord, 
men for en stor Del ogsaa over tydske.

Under Fremmedord maa her for Resten ikke tæn
kes paa Ord alene, men og paa Ordformer og Ordføj- 
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ninger og overhoved paa, hvad der fra vort Standpunkt 
er sproglig urent, er „Barbarisme".

Om Artium i „Modersmaalet" kunde der været 
en hel Del at sige. Den burde formentlig være mundt
lig saa vel som skriftlig, ligesom den er i det andet 
Fag, der er holdt for vigtigt nok til at kunne „rejicere", 
nemlig Latinen. Udarbejdelsen i Modersmaalet er da 
alene heller ikke nok til at kjende Ynglinger med Al
mendannelse af det bedste Slag, de „Studerte", fra dem 
med Almendannelse af ringere Slag, f. E. Seminarister, 
Underofficerer, Farmaceuter. Det kan nok holdes for 
vist, at i alle Fald en god Del af disse Sidste, ligesom 
i sin Tid af Præliminaristerne, vilde ikke alene staa sig 
i Norsk til Artium, men endog undertiden faa 3, ligesaa 
vel som Flerheden af de Studerte, og altsaa blive stemp
let som dygtigere end den store Flok af disse samme 
Studerte, der bare faar 4. For at udskille de mere 
Dannede og. Dygtige burde der vel altsaa tages endnu 
en mundtlig Prøve i Norsk til Hjælp ved Siden af den 
skriftlige. Derved blev Artium i Norsk ogsaa mere ens 
for de Skoledimitterede og Privatisterne. Man klagede 
for kort siden over, at det nye Artiumsreglement lod 
Privatisterne slippe med mindre Latin, end de maatte 
have læst, der kom fra Skolerne, — uagtet denne Ulig
hed var saa temmelig udjævnet igjen ved, hvad anden
steds i samme Reglement var fastsat. Men hvad siger 
man da om Norsken? Privatisten kan gaa op uden at 
have gjort Andet i dette Fag end at skrive nogle nor
ske Stile, kanske ikke engang saa mange, som en Sko
lestuderende skriver i et eneste Aar, og dog kan han 
ikke alene staa sig til Artium, men faar kanske endog 
3, medens en og anden Skoledimittend maa lade sig 
nøje med 4, og det uagtet denne har gjort ikke alene 
8—10—12 Gange saa mange Udarbejdelser, men har 
drevet Læseøvelser i mange Aar, har holdt en hel Del 
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frie Foredrag, har forfattet mange Smaaarbejder paa egen 
Haand i Hjemmet, har studeret med Flid adskillige af 
Litteraturens bedste Arbejder, har lært en Del Mytologi 
og Verslære og Svensk (der da og kan stages til Ind
tægt for Norsken), overensstemmende med den nyeste 
Skoleplan, Altsammen Noget, som Privatisten kan 
have fritaget sig for. End om Artium var slig, at 
Privatisten kunde staa sig i Latin ogsaa, uagtet han 
kunde ligesaa meget Mindre i dette Sprog end Kan
didaten fra Skolen, som han efter ovenstaaende Opgjør 
gjerne kan have lært Mindre i Modersmaalet end denne? 
Vilde der da ikke straks hæve sig Røster baade ved 
Universitetet og inden Skolemandsstanden for, at Artium 
i Latin maatte forandres? Ved Modersmaalet derimod taa- 
ler man Sligt. Ja, man taaler Aar efter Aar en anden 
Ting, som er ikke mindre mærkelig. Som vitterligt 
nok, stemples de Allerfleste med Firetal eller Tretal for 
Norsk til Artium, medens kun Enkelte faar To og om
trent Ingen En. I de fleste andre Fag derimod gives 
der en Mængde Enere og Toere, medens der er omtrent 
ligesaa faa Treere, Firere, Femmere og Seksere i dem, 
som der er af de højeste Tal i Norsk. Men sæt nu, at 
det var Latinen, som gav saa trøstesløst et Udslag ved 
Artium, jeg vil ikke sige Aar efter Aar en hel Menne
skealder igjennem (ti der blev nok sørget for, at Ondet 
ikke blev saa gammelt), men endog bare en 2—3 Aar 
(eller Uaar) efter hverandre, vilde da ikke den ene 
Skolemand og Universitetslærer skynde sig forbi den 
anden med „Motion11 om at „Noget maatte gjøres“, og 
det noget Alvorligt, til Værn mod det indtrængende 
Barbari? Vilde man ikke opbyde Alt for at faa op
lyst, om Fejlen laa i Prøven, der maaske var altfor 
streng, og dens Maalestok for Dygtigheden altfor svær, 
eller om Lærerne var uduelige, eller om' de var forsøm
melige, eller om Skylden laa i Læremaaderne eller Læ
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rebøgerne, eller om Ungdommen, formedelst Tidsaanden 
f. E., kunde skjønnes at have fattet nogen særlig Mod
bydelighed for dette Fag, — og for overhoved at faa 
oplyst, hvor Misligheden kom fra? „Modersmaalet“ la
der man derimod gaa sin vante skjæve Gang, uden, som 
det synes, at ville ulejlige sig videre med at undersøge 
og rette. Men Sagen fortjente uden Tvivl at blive under
søgt. Fandt man da, at Dimittenderne var i Grunden 
ligesaa flinke i dette Fag, som i andre, saa var der jo 
ikke Videre at gjøre end at rette paa Maalestokken og 
Karaktergivningen. Men fandtes Karaktererne at ud
trykke de Studerendes virkelige Standpunkt, maatte man 
jo se til, at Modersmaalet kunde faa flere Timer i Sko
lerne, at Læremaaderne samt Lære- og Læsebøgerne 
kunde blive forbedret; ti disse maatte da sandsynligen 
lide af slemme Fejl. Man maatte herved samt t. E. 
ved dobbelt Artium (se ovenfor) se at faa hævet dette 
Fag i Almenhedens og navnlig Ungdommens egen Ag
telse, og fremfor Alt: Man maatte gjøre Moders
maalet som Skolefag til et eget Embeds stu
dium og saaledes grundlægge en egen Lærerklasse, som 
havde det Gjøremaal, særlig at skjøtte denne Del af 
Skoledannelsen, ligesom f. E. Reallærernes Klasse skjøt- 
ter Matematikken og Naturfagene, der altsaa i dem har 
en egen Arbejdsstyrke i Skolen og Litteraturen, samt 
egne Talsmænd og Værger.

Hvad de skriftlige Opgaver til Artium i Moders
maalet vedkommer, da var det vist bedst, at de ,,filo- 
sofiske“ aldeles udgik. Jeg vil ikke just sige, at der slet 
ikke burde skrives Noget i Afhandlingsform i Skolerne 
eller at Afhandlinger sammesteds skulde aldeles forby
des (uden kanske forsaavidt Opgaven var en Sentens eller 
overhoved nogen abstrakt Sandhed). Men saalænge der 
ved Artium hvert Aar skal forfærdiges en Afhandling, 
bliver der i alle Fald drevet meget for meget paa det
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Slags Øvelser, paa Afhandlinger, i Skolerne. Jeg me
ner det kan være med Afhandlingen til Artium som i 
sin Tid med den latinske Stil. Den gik ikke ud af 
Skolen, fordi om den udgik ved Artium; men medens 
den var Artiumsfag, blev den i Skolen dreven til Upligt, 
til Forfang for andre Øjemed. Jeg er heri saa tem
melig enig med en anden Lærer i Modersmaalet, 
Adjunkt Weisse, og maa tillade mig at hidsætte nogle 
Ord af ham, som findes i hans Indbydelsesskrift for 
ifjor. Han siger S. 19: „Der skal Livserfaring til for 
at skrive noget virkelig Fornuftigt endog om de simple- 
ste Sentenser af abstrakt Natur, og slige Opgavers egen 
Beskaffenhed gjør, at en Lærer har ondt for at lade sig 
nøje med en ganske naiv Besvarelse, hvilket gjør Ondt 
værre. Den Tid, som saaledes gaar med til at bibringe 
Disciplene Færdighed i at behandle de saakaldte „Chrier“ 
og i at skrive abstrakte Afhandlinger, maa derfor 
ansees for væsentlig spildt; der skal alligevel saa 
megen Tid og saa megen Anstrængelse til baade fra 
Læreres og Disciples Side, for at de sidste kan lære at 
skrive ordentligt om, hvad de forstaar, at man ikke 
burde kaste Noget af den bort til Unytte for at lære 
dem at skrive om, hvad de ikke forstaar og ikke kan 
forstaa.“ . . . „Universitetet giver hvert Aar en „filo
sofisk Opgave“ til Artium. Disse samme filosofiske Op
gaver besvares gjennemgaaende slet: naturligvis, thi de 
ligger over Disciplenes og Artianernes Ud
viklingstrin. Vistnok er man ved Universitetet of
test temmelig skaansom i sin Bedømmelse, men det 
hjælper ikke stort paa Sagen selv og er isandhed heller 
ikke altid Tilfældet. Det vilde derfor vistnok 
være en særdeles hel db rin gen de Forholdsre
gel, om den filosofiske Opgave til Artium al
deles udgik.11

Hermed faar jeg da slippe nærværende Spørgsmaal 
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for denne Gang. Hvorledes Artiumsprøven i Norsk for 
Resten skulde være, hvad Kandidaten mundtlig skulde 
prøves i o. s. v., dette finder man nok uden Vanskelig
hed ud af, naar først Vi Ij en er der, naar man først har 
saudkjendt, at der hidtil er sked Faget Uret. Og den kom
mer nok, skjøntvel ikke, uden at vi faar høre „Strid og 
Rygte om Strid." „Modersmaalets11 Historie i Skolen er: 
Først var det der, i høj Grad endogsaa, forhadt og forfulgt 
og banlyst; dernæst blev det en Tidlang taalt, men kun 
taalt; endelig begyndte det, for 2—3 Menneskealdere siden, 
at komme til Ære og Værdighed, ja blev noget efter endog 
sat i Højsædet (1805). Med andre Ord: Først gjorde 
Skolen mindre end Intet for Modersmaalet, saa gjorde 
den Intet, saa gjorde den Noget, og saa atter Noget, 
noget Mere. Dets Kaar blev altsaa bedre og bedre, 
og vil vel ogsaa herefter blive det. Men der er 
Ogsaa Meget ugjort, Meget at oprette og indhente.

Hvad Tid Skolen maa indrømme Modersmaalet, 
vil jeg ikke videre dvæle ved. Dette Punkt er nemlig 
det, der ægger visse Folk til den heftigste Modstand- 
Jeg skal kun nævne, at jeg for 18 Aar siden i min Af
handling No. 1 om „Skolea.nliggender", i Skoleannalerne 
for 1846, krævede mindst fire Timer i hver Klasse. 
(Ogsaa Weisse siger S. 3, at „der er indrømmet det 
forholdsvis faa Timer.") Men som sagt, der maa først 
og fremst tales om Sagens Vigtighed. Om Resten kan 
vi sige: Kommer Tid, kommer Raad, d. e. kommer først 
det rette Syn og den rette Vilje for dette Samfunds- og 
Skoleøjemed (men dette Syn og denne Vilje kommer 
rimeligvis ikke tidligst til den filologiske Lærerstand, at 
sige som Stand, som Helhed), saa finder man nok paa 
Raad, finder nok de fornødne Timer, — og den for
nødne Lærerdygtighed,*)

*) I Haab om, at jeg derved kunde være til en Smule Nytte
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Endelig kommer jeg da til det sidste Punkt, jeg 

havde tænkt at sige Noget om, et Punkt, som paa en 
Maade er vigtigere end alle de foregaaende, nemlig om 
Lærerne i Modersmaalet. En Del Læsere vil vide, 
at jeg flere Gange har været fremme med mit Forslag om 
Latinskolernes Forsyning med fagdannede Lærere i alle 
Fag. Der haves saadanne, som man ved, allerede for nogle 
Fags Vedkommende, for Religionens, Latinens, Græskens, 
Matematikkens og Naturfagenes, men ikke for Moders- 
maalets, de nyere Sprogs eller Historiens (og Geogr.s). 
Dette mit Forslag blev først fremsat 1849 i en Afhandling, 
Skoleanligg. II, i Skoleannalerne, men er siden udførligen 
omhandlet i Morgenbladet for 11 —15—18 og22deAug. 
1851 samt for 27de Oktober, 3die og 10de Novbr. 1862, 
og hvad særskilt netop Lærere i Modersmaalet ved
kommer, er der sagt Mest i Morgenb). for 29de Decbr. 
1862. Hvad der er sagt, skal ikke forsøges gjengivet 
her i større eller mindre Uddrag. Mit Øjemed med at 
vedrøre Sagen her er kun at minde om den og faa En 
og Anden til at tænke over den og sætte sig ind i den. 
Kun for at bringe Vedkommende paa Glid til at paa
tage sig dette Arbejde vil jeg fremlægge Beviser for, at 
ogsaa andre (og det fuldkommen rettroende) Filologer 
og Skolemænd har fundet Modersmaalets Vilkaar i Sko
len mislige, saa det højligen kan, som ovenfor sagt,

for en eller anden enkelt Læser, som f. E. maatte have 
tænkt at ytre sig offentlig om denne Sag, faar jeg tillade 
mig at nævne et Par af de Steder, hvor jeg tidligere har 
skrevet om den, nemlig „Den norske Folkeskole14, Aargang 
I (1853), navnlig Stykket S. 321 følgg. om de abstrakte, 
„filosofiske44 Opgaver, — samt „Uddrag af Artiumslisterne 
for 1856—1860 og Betragtninger i Anledning af samme44 
i Aftenbladet for 27de og 30te Oktober og 7de November 
1860.
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trænge til en egen Arbejdsstyrke i Skolen og ,i Viden
skaben, samt til egne Talsmænd og Værger.

Det ene Bevis eller Vidnesbyrd hidrører fra Docent 
K. Claéson i Upsala, der i en Afhandling i „Svenska 
Tidningen“ for 15de September følgg. 1857 om „Den 
foreslagna professionen i svenska språket“ ved Upsalas 
Universitet bl. A. siger: „Modersmaalet og de saakaldte 
nyere Sprog er de eneste Skolefag11 (i de svenske Sko
ler), „der ikke kræver, at Læreren skal have studeret 
ved Universitetet, hvad han vil foredrage paa Skolen. 
Med Hensyn til de sidste11 (de nyere Sprog) „kræves 
(i Sverige) imidlertid idetmindste et Slags Bevis for, at 
den, der søger om at blive Lærer i dem, kjender det 
Fag, som han skal undervise i. Men til at være 
Lærer i Modersmaalet holdes Enhver for at 
være duelig nok. Sæt at Latinen ophørte at blive 
foredragen ved Universiteterne, og at al Stileprøve og 
Examen i dette Sprog blev afskaffet, men det desuden 
blev beholdt ved Latinskolerne, og det som deres vig
tigste Fag, hvorlænge vilde det da vare, at vi fik endog 
kun antagelige Lærere i det? At nu dette ikke gikan, 
det indser man; men man synes ikke at indse, at Forholdet 
maa være det samme med Modersmaalet. Heri ligger 
endnu en Levning af den gamle, paa dyb Uvidenhed 
om Sagens Vigtighed hvilende, Ringeagt for 
grundig Kundskab i Modersmaalet. Det svenske 
Sprog er endelig blevet anbefalet som Hovedfag i alle 
(svenske) Latinskoler, men Foragten11 (hos de lærde, fi
lologisk dannede Skolemænd) „for dette Fag er endnu 
næsten den samme som før.11 „At der maa findes egne 
Lærere i Latin, i Historie, i Matematik o. s. v., der 
har godtgjort Indsigt, hver i sit Fag, dette har alt 
længe11 (i Sverige altsaa, men ikke i Norge undtagen 
for det første af de nævnte Fags, Latinens, Vedkom
mende) „gjældt for at falde af sig selv. Men det sven
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ske Sprog har altid været behandlet som et Bifag, der 
er blevet overladt snart til en, snart til en 
anden af Skolens Lærere, uden Hensyn til, om 
deres Studier nogensinde har gaaet i denne Retning en
gang. Ingen holdes for saa uvidende, at han 
ikke kan undervise i Svensk."

Det andet Vidnesbyrd henter jeg fra Rektor Holm- 
boes Indbydelsesskrift for 1856. Ordene er vistnok af 
en Tydsker, men, som det synes, godkjendte af Indby
delsesskriftets Forfatter, i alle Fald i Hovedsagen. Her 
siges da S. 30: „Den sidste*)  og vigtigste Grund til 
det utilfredsstillende Resultat af Udarbeidelser i Moders- 
maalet finde vi paa den ene Side i den ringe Kjærlig- 
hed til Objectet" (Faget), „paa den anden Side i util
strækkelig Erfaring hos saa mange Skolemænd". (Begge 
Dele kunde kanske mere end tildels forklares af, at Læ
rerne ikke har viet sit Liv til dette Fag, men til andre; 
derfor har de i Regelen ikke den fornødne Kundskab i det 
og som Følge deraf ikke heller den fornødne Kjærlighed 
for det; følgelig driver de det mest, fordi En dog maa 
overtage det.)

„Det er en velbekjendt Sag, at (Latin-) Skolens 
bedste Kræfter i Gymnasierne anvendes paa Sprogene" 
(Latin og Græsk), „i Realskolerne paa Mathematik og 
de nyere Sprog; de yngre Lærere, som tiltræde deres 
nye Løbebane med en ubeskrivelig furor didacticus og 
overstrømmende Begeistring, faa Underviisningen i Mo- 
dersmaalet, snart i denne, snart i hin Classe, og begaae 
som oftest den Feil, at de baade overvurdere Disciplens

*j Den første Grund er de bagvendte Opgaver, de „historisk- 
philosophiske", de „æsthetisk-critiske og de moralske11. 
Paa disses Kostning roses (S. 27) Opgaverne i de engel
ske Skoler, der ikke gjerne gaar ud paa det Abstrakte, 
men „paa det Enkelte, Faktiske og Individuelle.11



157
Evner og ikke gaae dybt nok ned i sammes Dannelseselé- 
menter; de bedømme Eleverne ikke efter den dem ibo
ende aandelige Kraft . . . ,, nien de slutte fra sig selv 
til Elevernes Dygtighed og regalere dem med Opgaver, 
for hvilke de selv have Interesse, uden at tage Hensyn 
til, hvad der isandhed gavner Disciplen‘;. (Her er vi 
nok atter kommen ind paa Kapittelet om Opgaverne, 
men Misligheden ved dem flyder af den Kilde, vi hér 
taler om, Ukyndighed i Faget som Skolefag, Mangel 
paa Særdannelse for denne Lærervirksomhed.) „Det 
vilde dog være Uret, udelukkende at gjøre de yngre 
Kræfter til Syndebukke; Bebreidelsen rammer ogsaa, 
om end i ringere Grad, ligesaa meget ældre Lærere, der 
da som et uundgaaeligt Onde maae i deres haandværks- 
mæssigt tilvante Gang slæbes gjennem Skolen.“

„Hist manglede Erfaring, her Indsigt; hist truede 
Mosten med at sprænge sit Kar, her er den gamle Viin 
skimlet og fordrer dog at blive drukken. Moders- 
maalets Underviisning er det arveløse Barn, 
som den haarde Fader“ (Skolen, den filologiske 
Lærerstand) „ukjærligt har forstødt; det tager sin 
Tilflugt til Fremmede og er tilfreds, naar det kun finder 
et gjæstfrit Huns.« — „Lærerne have i Alminde
lighed ingen Kjærlighed til Underviisning i 
Modersmaalet; og medens Directeurerne mangfoldige 
Gange ansøges om Overdragelse af latinske og græske 
Timer, indtræder høist sjelden det Tilfælde, at en Læ
rer beder om, at Underviisningen i Modersmaalet skal 
overdrages ham. Og hvo vilde vel forundre sig her
over? I de gamle Sprog har Læreren sit bestemte Pen
sum at absolvere og mærker, fra Time til Time, sine 
Elevers Fremgang; han finder Glæde i sit Object, og 
Frugterne af hans Arbeide vise sig ikke alene for ham, 
men ogsaa for Anstaltens Dirigent og Inspecteur. Læ
reren bliver derved agtet og bemærket af sine Foresatte.
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Ganske anderledes forholder det sig med Underviisningen 
i Modersmaalet.11

„Berømmelse og Ære, øjeblikkelige Resultater ere 
her vanskeligere at opnaae; Taalmodighed og atter be
standig Taalmodighed kræves, for kun lidt efter lidt og 
tilnærmelsesviis at naae Maalet. Arbeidet er møisom- 
meligt. Følgerne ikke iøinefaldende; Plagen er saa stor, 
Takken liden, om ikke endog Utak er Følgen; skulde 
da ikke Enhver kaste en Byrde fra sig, der er saa tung 
og trykkende?11

„Saaledes kan man for det Meste forklare sig Grun
den til den ringe Lyst til Underviisningen og Opgaverne 
i Modersmaalet, som desuden skaffe Lærerne meget Hjem
mearbejde11.

Ja, saa omtrent staar det> nok til. Men jeg siger 
endnu engang: Lad Faget bare faa Lærere, som har 
dannet sig for det og vil leve for det, ligesom f. E. La
tinen og Græsken har, og lad disse Lærere faa Adgang 
til samme, legemlige og ulegemlige Goder, som de gamle 
Sprogs Lærere har, saa skal man nok se, Modersmaa
let i Skolen snart tager Opsving. Man vil snart finde 
dette rimeligt, naar man bare tænker sig, hvorledes det 
nu staar til med Hensyn til Latinens og Græskens Triv
sel i Skolerne, og som Modsætning dertil, hvorledes det 
vilde staa til med disse Fag, hvis de vordende Lærere 
i dem ikke tilholdtes at forberede sig til denne sin Virk
somhed ved at læse Latin og Græsk en 4—5—6 Aar 
efter at være bievne akademiske Borgere, — saaledes som 
de nu gjør, — men ved at lægge sig efter noget ganske 
Andet, f. E. efter Dansk og Norsk og Svensk og Oldnorsk 
og Oldtydsk og Oldengelsk og disse Sprogs Litteratur, 
Litteraturhistorie o. s. v., saa Forberedelsen her følgelig 
var ligesaa bagvendt, som den nu er med Hensyn til 
Modersmaalet. Og hvorledes forbereder da de vordende 
Lærere i Modersmaalet sig? Jo, de bliver ikke henvist 
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til at lægge sig efter samme sit vordende Skolefag paa 
nysnævnte brede Grundlag, til at lægge sig efter Dansk, 
Norsk, Svensk, Oldnorsk o. s. v., ligesaa lidet som no
gen faar en saadan Stilling, fordi om han allerede er 
ligesaa flink nordisk Filolog som de fleste Latinskole
lærere er flinke latinsk-græske Filologer. Derimod maa 
de 4—5—6 Aar lægge sig efter noget ganske Andet, 
som de ikke har mere Nytte af som Lærere i Moders
maalet, end de som Lærere i Latin og Græsk vilde have 
af at have i 4—5—6 Aar dyrket Norsk, Oldnorsk, Old- 
tydsk, Angelsaksisk o. s. v.. D. e., de maa lægge sig 
efter de „gamle Sprog11 og tage Skolemandseksamen i 
dem. Saa kan de bruges omtrent til, hvad det skal 
være, altsaa ogsaa til Lærere i Norsk. Og endda kan 
de, selv efter at have gjort dette 4—5—6aarige Offer, 
ikke blive Skolestyrere i Egenskab af Lærere i Norsk. 
Skal de blive det, maa de ogsaa blive dette kun som 
de, der har dannet sig til og altsaa kan (og vil) overtage 
Undervisningen i det ene af eller begge disse Sprog, altsaa 
i Egenskab af latinsk-græske Filologer og Skolemænd, ikke 
af nordiskeFilologer og Skolemænd. For at skjønne (de 
andre Sprogs og Fags, og da navnlig) Modersmaalets 
Stilling i Skolen i Forhold til de gamle Sprogs, maa vi 
foruden at gjøre det nævnte Tankeforsøg med Hensyn 
til den videnskabelige Forberedelse ogsaa tænke os, at 
kun de nordiske Filologer, Modersmaalets m. M., havde 
Adgang til Skolens højeste Goder i Penge og Myndig
hed, medens de latinsk-græske Lærere som saadanne 
alene kunde blive Underlærere, og i Forhold til det raa- 
dende Folkefærd i Skolen blev holdt paa lige Fod med 
Stedbørn eller Fremmede.



Den offentlige Examen i Christiania Kathedralskole ta

ger i indeværende Aar sin Begyndelse Tirsdag den 28de 
Juni og afholdes overensstemmende med hosføiede Tabel.

Torsdag den 7de Juli Kl. 12 Middag og paaføl
gende Fredag den 8de Juli Kl. 8 Formiddag holdes 
Optagelsesprøve med de nyindmeldte Elever.

Lørdag den 9de Juli fra Kl. 12—1 udleveres Cha- 
raktersedlerne.

Mandag den Ilte Juli indtræde Sommerferierne, som 
vedvare indtil Lørdag den 6te. August inclusive.

Samtlige Disciple møde atter paa Skolen Mandag 
den 8de August Kl. 12 Middag.

Disciplenes Forældre og Foresatte samt enhver An
den, som maatte interessere sig for Skolen og dens Ung
dom, indbydes herved til at beære Examens mundtlige 
Del med sin Nærværelse. (

Christiania den 13de Juni 1864.
F. 1. Vibe.



Exan
Juni

Dage 
—

1
Formiddag Eftermiddag

Tirsdag 
28de Juni.

7 Kl. '
6 ~ | i
5 — : Latinsk Stil. i
4 -
3 — '
2 — Regning Bonnevie. ■
1 — Religion Vogt. .

7 Kl. Fransk Vog
0 -
S ■ Vokalmusik Be
4 1

Onsdag 
29de Juni.

7 Kl i
6 - ;
5 — ; Norsk Stil.
4 -
3 — ’
2 — Religion Vogt.
1 — Geografi Heidenreich.

7 Kl. Hist. ogGeog. Heid
6 — Fransk Vog
4 - a Mathematik Bon 
3~ 1
2 — > Vokalmusik Bel 
1 - !

Torsdag 
30te Juni.

7 og 6 Kl. Lat. Oversættelse.
5 Kl. a Latin Bødtker.
4 — b MathematikBonnevie.
3 — Græsk Brock.
2 — Geografi Heidenreich.

6 Kl. Religion Vc
5 — b Hist. ogGeog.He:
4 — a Latin Bøf

Fred ag
1ste Juli.

7 Kl. Græsk Rektor.
6 — Latin Løkke.
5 — aHist, ogGeog. Heiden.
4 — a Græsk Brock.
4 — b Latin Bødtker.
3 — Religion Vogt.
2 -1 Tydsk Schmidt.
1 — Regning Bonnevie.

5 Kl. b Latin Bf
3 ~ 1
2 _ l Skrivning og E
1 _ (■ Tegning

Lørdag 
2den Juli.

7 Kl. Latin Løkke.
6 — Mathematik Bonnevie.
5 — Tydsk Schmidt.
4 — Religion Vogt.
3 — Latin Schreiner & 

Bødtker.
i 2 — Historie Brock. 1

Exanaen begynder hver Fon



Fabel
.864.

lage Formiddag Eftermiddag

1 7 Kl. Mathematik Bonnevie, 
6 — Græsk Rektor.
5 — Religion Vogt.

naaS ; 4 —■ a Historie og Geog.
Juli. Heidenreich.

j 4 — b Græsk Brock.
' 3 — Tydsk Schmidt.
: 1 — Latin Schreiner.

6og5 Kl.|GymnagtikKl. 4.
2:il| Bølling. Z fy

i 7 Kl. Engelsk Kl. 8| , 

' 6 - Tydsk Kl. 101 Løkke- 
: 5 — Fransk Vogt.

4 — b Historie og Geog.
3 dag । Heidenreich.
Juli. । 3 — Mathematik Bonnevie.

! 2 — a Norsk Knudsen.
1 1 — Historie Brock.I

2 Kl. b Norsk Knudsen.

! 7 Kl. Tydsk Kl. 8, T , ,
i 6 - Engelsk Kl.«} Løkke’ 
j 5 — a Græsk Brock&Rektor. 

, , | 5 — b MathematikBonnevie.
B ag 1 4 - Fransk Vogt.
Juli 3 — Historie og Geog.

1 Heidenreich.
[ 1 — Norsk Schreiner.

‘ 7 Kl. Religion Vogt.
' 6 — Historie og Geog.

■ Heidenreich.
rs ag ' 5 — a MathematikBonnevie.

Juli, i 5 — b GræskBrock&Rektor.
i 4 — Tydsk Schmidt.
i 3 — Norsk Knudsen.
; 2 — Latin Schreiner.

i. 8, hver Eftermiddag Kl. 4.




