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Det ei' en Ulykke for et Samfund, naar der 
danner sig ligeoverfor Rigdommen stor Fattigdom, 
og saaledes Samfundet ligesom spaltes i to Afde
linger, der staa skarpt ligeoverfor hinanden, hvor 
da ulykkelige Kaar og tung Kamp for Udkommet 
bliver den ene Parts Lod; for de ubefæstede vil 
der da let følge Misundelse mod de heldigere 
stillede, Bitterhed og Had; paa den anden Side vil 
ligeledes hos de ubefæstede Overdaadigheden og 
det forfinede Livs Nydelser gjøre Modsætningen end 
mere grel; Hovmodet, som ogsaa vil indfinde sig, 
vil gjøre den fattige Byrden yderligere tung at 
bære, samtidig med, at Trykket ifølge økonomiske 
Love stadigt vil voxe, alt eftersom Kræfterne paa 
den ene Side udtømmes i Kampen for Tilværel
sen, Viljerne bøjes til, hvad der ikke er godt, paa 
den anden Side Rigdommene stadigt voxe, de 
Fristelser, som ere uadskillelige derfra, tiltage i 
Antal, Omfang og Styrke, og deres Tal, som give 
efter for Fristelserne, stadig forøges. Demoralisatio
nen ovenfra vil da som Smitte udbrede sig nedad 
og yderligere svække Kraften til Modstand mod 
Ondet hos dem, som mest blive dets Ofre. At 
dette er saaledes, det lærer Historien, det viser 
Erfaringen, det siger den sunde, oplyste Fornuft.

)*
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Forfatteran af dette lille Skrift tror, at For
holdene i vort Fædreland, i det danske Statssam
fund, have været stærkt paa Veje til at udvikle sig 
paa denne Maade til uhelbredelig Skade for alle, 
til fuldstændig Undergang, men tillige, at man har 
faaet Øje paa Faren, og at der i de sidste Tider 
er begyndt en temlig kraftig Arbejden derimod, 
en Arbejden, som jo fornuftigvis alle maa ønske 
stadigt maa tiltage i Omfang, Styrke og Sikkerhed, 
og Hensigten med dette lille Skrift er det da nær
mere at belyse denne Bevægelse, at karakterisere 
den efter dens Grundnatur i Forhold til Omstæn
dighederne, hvoraf den er fremgaaet og med Hen
syn til de Opgaver, som Tiden kræver løste til 
Ondets Tilintetgørelse, og saaledes klart stille for 
Øje, hvilke Veje denne Bevægelse rettelig bør 
følge, for at naa det alle Danske saa dyrebare 
Maal, Danmarks Ære, Hæder, Fred og Lykke.

Absolutismen, som jo er den nuværende Tids 
historiske Forudsætning, har, medens den unægtelig 
har sørget for en god almindelig Oplysning, bevir
ket, at højere Kundskab og Dannelse er blevet 
sandet paa forholdsvis faa Hænder. Nutiden stiller 
langt større Krav til den enkeltes Kræfter ved den 
frie Forfatning, som kalder den allerstørste Del af 
Folket til politisk Indflydelse; det bliver da en 
Nødvendighed, at der sørges for, at det bliver 
muligt i større Omfang end hidtil at erhverve 
Kundskaber og Dannelse. Skal Friheden virkelig
gjøres, maa det gjøres muligt for langt flere end 
hidtil at tilegne sig en højere Kundskab og Dan- 
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neise, at naa til selvstændig Viden og en sikker 
Dom, hver efter sin Evne og Stilling. En Begyn
delse er i saa Henseende sket ved Oprettelsen af 
de mange F olkehøj skoler, med større Liv ogDygtighed, 
som paa ikke faa Steder er kommet til Stede, som vel 
ogsaa private Realskoler og tekniske Skoler have be
gyndt at arbejde paa Opgavens Løsning og støttes deri 
af de bevilgende Myndigheder. Men skal denne Arbej
den føre til et saavel for" den enkelte som forStaten 
gavnligt Resultat, da maa der skaffes Enhed og 
Fasthed tilveje i Bestræbelserne ved Siden af, at 
Friheden gives det størst mulige Spillerum, med 
andre Ord: Staten maa tage Sagen i sin Haand 
ved et fast, men hensynsfuldt Tilsyn, som leder 
Bevægelsen til et sikkert Maal.

Staten har ved enhver Undervisning sine store 
Interesser at varetage, har at vaage over, at en
hver Undervisning staar paå Statens lovlige Grund, 
med Anerkjendelse naturligvis af de individuelle 
Forskjelligheder, af de vexlende Tiders berettigede 
Krav. Staten maa paase, at Samfundets almen- 
erkjendte, aandelige Arv urørt bevares og hævdes, 
om end den Skikkelse, hvori det træder frem, noget 
modificeres efter Øjeblikkets nødvendige Krav eller 
efter herskende Strømninger. Det bliver da Re
geringsmyndighedernes Sag at træffe det Rette i 
saa Henseende; det bliver Folkets Sag at omfatte 
de Undervisningsanstalter, som ere, med Interesse, 
at tilegne sigForstaaelsen af deres Betydning, Foræl
drenes afbenytte dem efter Evne til deresBørns Under
visning, at støtte Lærerne i deres vanskelige og an
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svarsfulde Kald. Det bliver Kommunernes Sag at 
støtte private Skoler, hvor Almueskolen ikke er 
tilstrækkelig , at oprette Realskoler og tekniske 
Skoler. Naar da saaledes vedblivende Interessen 
for Skolen i dens forskjellige Ytringsformer vilde 
stige og vise sig virksom fra Forældres og Værgers 
Side, fra Kommunernes Side og fra Regjerings- 
myndighedernes Side, naar Lærerne mere og mere 
vilde omfatte deres Kald med Interesse og Kjær- 
lighed, samtidig med at de i større og større Maal 
nød moralsk Understøttelse af Befolkningen, og 
deres materielle Stilling blev saaledes sikret, at 
deres Kraft kunde være usvækket til Overvindelse 
af Hindringerne for Undervisningens Fremme, da, 
men ogsaa først da, var der Udsigt til, at Skolen 
kunde gaa sejrrig ud af Kampen mod Materialisme 
og Vantro, samtidig med, at den ydede de unge de 
nødvendige Betingelser, hvad Kundskab og Dan
nelse angaar, til at grunde en for dem selv og 
andre gavnlig og velsignelsesrig selvstændig Virk
somhed i Samfundet i den Stilling, som deres Ev
ner og øvrigo Livsforhold maatte anvise dem.

Naar Skolen saaledes udvikledes ved alle be
rettigede og gode Indflydelsers Samvirken, da vilde 
Vejen aabnes for mange til en fyldigere Kundskab, 
en dybere og alsidigere Dannelse, og saaledes Mu
ligheden være tilstede til, at en kraftig og dygtig 
Middelstand kunde danne sig, Betingelsen for Sam
fundets sunde Bestaaen.

I denne Henseende tuor jeg, at Hovedvægten 
hviler paa den Retning, som kunde benævnes den 
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reformerede Realskole, og at Fyldestgørelsen af 
dens Mission er Øjeblikkets egentlige, alvorlige 
Krav, men saaledes Øjeblikkets Krav, at der, naar 
dette Krav fyldestgjøres paa rette Maade. deraf 
vil udvikle sig noget af blivende Betydning, en 
Samfundsinstitution, som kunde hjælpe til med 
Tiden, alt som den vandt Kraft, Styrke og Ud
bredelse, at hæve Folket til et saadant aandeligt 
Standpunkt, at Frihedens Krav kunde ske Fyldest, 
at de onde Magters Indflydelse paa Gemytterne 
fuldelig bekæmpedes. Det skal da være Opgaven 
for det følgende at paavise denne Realskoles Ka
rakter nærmere.

Det er da for det Første klart, at denne Skole i 
aandelig Henseende maatte hvile fast paa det bestaa- 
endes Grund; j eg kan i alle Tilfælde ikke tilraade andet. 
Det maatte da, hvad Religionen angaar, være Kristen
dommen , der meddeltes i den Skikkelse, hvori den 
igennem Kirkens almindelig anerkj endte Dogmer har 
udformet sig. DetmaamedHensyn hertil bemærkes, at 
der maa skjelnes imellem denne historisk givne Kri
stendom og det kristelige Liv, som den enkelte, haaret 
og vejledet deraf, faar Lykke til at bringe til Virkelig
hed hos sig. Ingen kan nogensinde sige, at han har 
tilegnet sig Kristi Fuldkommenhed ogi Kraft af denne 
forkaste kirkelige Dogmer, mange Tiders Værk. 
Ligeledes vil naturligvis ingensinde nogensomhelst 
kristelig Samfundslærdom kunne udgive sig for 
at være det fuldgyldige Udtryk for Kristendom
mens hele guddommelige Fylde; den vindes kun, 
forsaavidt den her kan vindes, af den troende
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Personlighed under en stadig Kamp og stykkevis, 
idet man mere og mere overbevises om sin Ufuld
kommenhed, mere og mere maa søge sin Tilflugt 
i Troen paa Guds Naade.

Skolens Opgave i denne Henseende er da væsent
ligt at give Religionskundskab — en anden Sag er det, 
hvad Læreren ved sin Person, sin personlige Tro for- 
maar. Kirkens Sag er det at vække til personlig Tro, 
Hjemmets at mediere i Moralens Sphære, altsaa at op
drage; al Pligtfølelse fremkommer underPaavirkning 
af Kundskaben, i Kraft af Troen.

Det andet Hovedoment i den bestaaende Dan
nelse er Historien. Historien hviler i sidste 
Instans paa den Grundfordring i Menneskeaanden, 
at Erindringen om de svundne Tider bevares fra 
Slægt til Slægt til gavnlig Lære; det er dens Opgave 
at fremstille svundne Tider, svundne Begivenheder- 
og Fortidens Personligheder saa klart, som muligt. 
Det bliver da den heromhandlede Skoles Opgave 
at give en kort og klar Oversigt over Verdenshi
storiens vigtigste Begivenheder; men Nytten, der 
stiftes derved, beror paa den Klarhed, Sandhed i 
det enkelte som i det hele, hvormed Sagen frem
stilles, og Udbyttet, det virkelige og væsentlige Ud
bytte, vil være saa meget større, jo dybere Læreren 
skuer i de enkelte Begivenheder og den hele sam
menhængende Udvikling. Overfladisk Historie, 
Anekdotehistorie og Phantasihistorie gjør selv
følgelig ingen Nytte. I Sammenhæng hermed maatte 
Danmarkshistorien gives om end i fyldigere Maale- 
stok. Hovedmomentet i Historien som Skolefag 
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forekommer mig at være det kulturhistoriske, at 
det kommer til at staa klart for Eleven, hvorledes 
Udviklingen i det hele er foregaaet, hvad der har 
været det egentlig karakteristiske for de forskellige 
større Perioder. Det forekommer mig at være en 
berettiget, ja en nødvendig Fordring til den, som 
skal indtage en selvstændig Stilling i et Samfund 
som vort, at han, naar han skal til at træde ud i 
Livet, har en almindelig Oversigt over Historiens 
Gang i dens store Hovedmomenter tilligemed en 
mere detailleret Indsigt i sit Fædrelands Historie. 
Hovedvægten ligger altsaa ikke paa historisk De
tail, men paa almindelig historisk Viden om Ud
viklingens Gang i det hele taget. Saaledes vil det, 
efterhaanden som Eleven i Livet udvikles til Mo
denhed, blive ham klart, hvilke de Forudsætninger 
ere, hvoraf vort Samfund har udviklet sig; han vil 
se, at meget, som ved et flygtigt Øjekast eller un
der Paavirkning af Øjeblikkets herskende Meninger, 
Synsmaader eller Lidenskaber kunde synes tilfæl
digt eller uretfærdigt, er fornuftnødvendigt grundet; 
han vil derved komme til at agte Samfundet og 
dets Institutioner, idet han i dem ser en Borgen 
for Sandhed og Ret; han vil komme til at elske 
Samfundet og dets Institutioner som Værn for sit 
eget og Andres aandelige og materielle Liv; han 
vil ikke lytte til Røster som sige: „Spræng det 
hele! kast det hele bort! forsøg noget nyt!“ Han 
vil vende sig fra dem med Afsky og finde Sikker
hed og Ro i den Overbevisning, at der ikke er 
Institutioner uden af Gud, at der er en vis Ver
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densstyrelse, som alle ere undergivne, og som sik
kert naar sit Maal igennem Tiderne. Han vil 
lære af Historien, at alle Revolutioner love langt 
mere, end de kunne holde, langt mere, end der 
nogensinde har været muligt. Han vil se, at 
Menneskeslægten er som Vandreren i Ørkenen, dei
ser smile Landskaber foran sig, iler derhen og 
kun linder det golde Sand, ser sig tilbage og skuf
fes atter ved Gøglebilleder af samme Slags paa de 
Steder, han nys har forladt. Han vil vogte sig for 
at bide paa Krogen, naar Revolutionens Aktier ud
bydes som Madding. Han vil lære, at hvad der 
skal være godt og sikkert og betryggende for Alle, 
kræver lange Tider til sin Modnelse; han vil lære, 
at naar den borgerlige Orden brydes, og det rolige 
Fremskridt afbrydes, naar Egennytten slippes løs, 
og den brogede Kamp imellem de forskellige In
teresser ret begynder, sønderflængende alt, at der da 
gaar mange, mange Tider, inden Lidenskaberne faa 
udraset, inden Egennytte trættes i Kamp mod 
Egennytte, inden endelig Sandhed og Ret igen 
kan lade sin Stemme høre. Dette er det virkelige 
og væsentlige Udbytte, som Historien giver, naar 
den meddeles paa rette Maade, dobbelt værdifuld 
i Tider som disse, hvor Letsindigheden ligeoverfor 
det bestaaende er større, end den har været i 
mange Tider, hvor mange synes at mene, at en Sam
fundsbygning er noget, som kan omstyrtes idag oggjen- 
oprejses imorgen, og hvorPer ogPovl melde sig somByg- 
mestre til en Samfundsbygning, hvilende paa gærende 
Ideers gyngende Mosebund eller Egoismens Flyvesand.
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Religion og Historie i uopløselig Enhed i For
bindelse med den deraf aflejrede moralske og 
sædelige Dannelse ere saaledes Grundmomenterne 
i den bestaaende Kulturskole. Hvad jeg kalder 
den reformerede Realskole, kan ikke opvoxe af 
nogen anden Grund end denne, naar den skal fyl- 
destgjøre i det bestaaende Samfund. Den maa 
opvoxe af samme Grund, naar den skal være og 
blive et virkeligt levende Led i den hele Skole, 
naar den skal udfylde Kløften imellem Almuesko
len paa den eneSide og den højere lærde og reale 
Skole paa den anden Side.

Det bliver da Opgaven for denne Skole fra 
Meddelelsens umiddelbare Form efterhaanden at 
lede Eleven til Selvarbejde. Der er intet, som det 
ved denne Skole kommer saaledes an paa at vække 
som Selvvirksomhed, udgaaende af den Bevidsthed, 
som lidt efter lidt skal kaldes til Live, at det for 
en stor Del beror paa en selv, hvad man vil være 
og blive. Det er selvfølgelig af Vigtighed under 
alle Forhold og til alle Tider, at denne Retning er 
den raadende, og enhver Undervisning, som skal 
føre til noget alvorligt, maa gaa ud paa at frem
bringe Selvarbejde og aamlelig Selvstændighed, 
men særligt magtpaaliggende bliver det ved Skoler 
af denne Art, som her omhandlet, som skulle mod
tage Elever, som mange Gange ville vise sig at 
være meget prekært stillede, som jævnlig ville være 
uden den Støtte, som et sikkert Familieliv giver. Man 
maa tillige erindre, at det gjælder at fremdrage 
Evner, som hidtil paa Grund af Forholdene ikke 
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have kunnet komme til Udvikling. Altsaa først og 
fremmest bør det høres i denne Skole: „Kend 
dig selv, lær dine Kræfter at kende ved at bruge 
dem, at du, naar Tiden kommer, kan gøre dit 
Valg med Sikkerhed og vælge den Stilling, som 
bedst skikker sig for dig. Dette vil med det 
samme være en god Begyndelse til at finde dit 
virkelig sande Selv, at du derved kan vinde Styrke 
til at arbejde paa al god Gerning og gaa sejrrig 
ud af Kampen mod Verdens Farer og Fristelser“. 
Ingen virkelig sand, grundig og varig Kundskab 
vindes uden Selvarbejde, ganske i Overensstemmelse 
med Kundskabens Natur. Som den er fremkommet, 
saaledes maa den tilegnes. Den er fremkommet 
ved Arbejde under megen Fanden og Usikkerhed, 
under store Vildfarelser og har langsomt arbejdet 
sig frem til Klarhed, faaet fast Syn og Hold paa 
Tingene og saaledes naaet til Sikkerhed i Stoffets 
Behandling. Resultatet deraf er for Skolens Ved
kommende Lærebøgerne. Det gjælder da om, at 
Lærerne kunne gaa den samme Vej med Eleverne, 
kun saaledes vil det blive muligt for dem at naa 
en gedigen Kundskab. Saaledes vil der ikke blive 
Talen om tankeløs Udenadslæsning, idet det sta
digt fastholdes, at Bogen angiver kun i korte Ho
vedtræk Resultaterne; det gjælder om at trænge 
ind til Forstaaelse af Sagen, det gjælder om med 
Bogen som Middel at vinde Forstand paa de Gen
stande, som Fremstillingen omhandler.

For Historiens Vedkommende gjælder det da ved 
denne Undervisningens tekniske Side om, at Eleven 
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dels ved Bogens Fremstilling dels og fornemmelig ved 
Lærernes Foredrag faa et Billed af de'forskellige Ti
der, de vigtigste Personligheder. Begivenheder og 
Tilstande, at deraf hin ovenfor omtalte Beskuelse 
af Historien kan fremkomme som Resultat. Dette 
kan naas ganske Simpelt ved de almindelige Lære
bøger, naar Læreren stadig behørig bearbejder Stof
fet og lægger det tilrette for Elevernes Opfattelse. 
Jo mere Tid, man har, jo bedre Midler, jo gun
stigere Forholdene i det hele taget ere, desto fyl
digere bliver selvfølgelig Udbyttet.

Ved Geographien gjælder det, at der vindes Sik
kerhed ved flittig Brug af Kortet, sammenholdt med 
Bogens Angivelser, i Beskuelsen af Landets physiske 
Forhold, Højlande og Lavlande, Bjerge, Have, Floder 
og Søer, en umiddelbar real Beskuelse, som fæster 
sig i Hukommelsen og aldrig udslettes. Der maa 
da arbejdes hen til at skatte Undervisningsmidler, 
som skaffe saa rigtige Forestillinger som muligt f. 
Ex. om Størrelsesforholdene og Høj- og Lavlandes 
Forhold til hinanden; tillige maa de første Grund
træk af den mathematiske Geographi gives tillige
med Elementerne af Læren om Verdenslegemerne. 
Dernæst maa der gives en Oversigt over Plante- 
og Dyrelivet paa Jordens Overflade. Endelig en 
Skildring af Beboerne. deres Sprog, Sæder og 
Skikke, de vigtigste Byer, Mærkeligheder ved disse, 
Næringsveje, historiske og ethuographiske Forhold, 
at Udbyttet kan blive en virkelig og paalidelig 
Viden, som overalt fastholder det væsentlige, sta
dig søger sin Støtte i det real-anskuelige og det 
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faktiske, idet det kulturhistoriske lejlighedsvis med
tages , hvor det kan indgaa som integrerende 
Led i den Opfattelse, som tilsigtes; — overalt 
med Undgaaelse af unødvendig Detail, navnlig en 
omhyggelig Reducering og Simplificering af Talstørrel
ser. For de Ældres Vedkommende kunde hertil slutte 
sig en Oversigt over Geologiens Hovedlærdomme.

For Naturhistoriens Vedkommende er Formaa- 
let, at der vindes Oversigt over de forskellige Dyre- 
og Planteformer ved Kjendskab til de mest frem
trædende Arter og Individer, deres Udseende, Fo
rekomst og Levevis, saaledes, at der kun lægges 
Vægt paa Systemet, forsaavidt de forskellige Ho
vedafdelingers Ejendommeligheder derigjennem skar
pest angives og opfattes, med stadig Fastholden 
af den grundige Beskrivelse af Planter og Dyr, 
saavel hvad indre Bygning som ydre Udseende an- 
gaar, oplyst ved Afbildninger og Samlinger, saale
des at altsaa. stadig Kjendskab gjennem Anskuel
sen gaar Haand i Haand med den rationelle For- 
staaelse af Bygning,Forekomstog Levevis. Det gj ældet 
da om, at Eleverne faa Øvelse i at kunne bestemme 
Dyr og Planter, strax ved deres væsentlige Kjende- 
mærker at kunne se, til hvilke mindre Grupper 
de nærmest høre, og derigjennem vinde en sikker 
Viden om de mærkeligste, men da navnlig et sik
kert Kendskab til de vigtigste indenlandske.

For Physikens og Kemiens Vedkommende maa 
Opgaven ogsaa være den, at det reale trænges 
frem, og kun Theorien forsaavidt gives, som den 
er nødvendig til en sikker Forstaaelse af Phænome- 
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nerne, men ellersHensynet overvejende maatte gjælde 
de Phænomener, som have Betydning for alminde
lig Viden, til Oplysning for reale Forhold, til An
vendelse i det daglige, praktiske Liv og til teknisk 
Brug; alt naturligvis kun, forsaavidt som det fra 
Skolens Standpunkt kunde betragtes som alminde
ligt forberedende. Dette maa nemlig stærkt fast
holdes i det hele taget, at Skolen kun er almindelig 
forberedende, at ingensinde Fremstillingen paa den 
ene Side fører for dybt ind paa Theoriens Enemærker 
eller paa den anden Side forfalder til at skildre 
det kuriøse eller blot i overfladisk Betydning mær
kelig. Skolens Fordring er paa dette Punkt, som 
paa alle andre: grundig Kundskab til det Væsent
lige som almindelig forberedende Dannelsesmiddel, 
men for den omhandlede Skoles Vedkommende 
med stærkt Hensyn til det reale, det væsentlige, 
som stærkt træder frem i Virkelighedens Lys.

Ligeledes maatte, hvad Mathematiken angaar, 
Hensynet til Anvendelsen, til den praktiske Brug deraf 
være det alt overvejende, og særlig maatteEvnen til 
Beregninger og Konstruktioner af praktisk Brugbar
hed søges udviklet, ligesom ogsaa i denne Henseende 
Støtte maatte søges i en stærkt udviklet praktisk 
Regnekunst, hvortil kunde slutte sig Anvisning til 
paalidelig Regnskabsføring, og Tegneundervisningen 
maatte gives paa en saadan Maade, at der vand
tes det størst mulige direkte praktiske Udbytte. 
Hertil kunde slutte sig Anvisning til Landmaaling, 
Nivellering og Korttegning.

Den sproglig grammatiske Undervisnings første 
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Opgave er naturligvis at lære Barnet at læse, der
ved er den vigtigste Vej til Dannelse aabnet for 
det. Dernæst er det Opgaven saa meget, som mu
ligt, at lede det til Forstaaelse af, hvad det læser, 
saaledes udvides Idekredsen, og Grundlaget lægges 
for den senere paafølgende Undervisning i Geo- 
graphi, Historie og Naturhistorie ved Hjælp af 
meget kortfattede og letfattelige Lærebøger, idet 
mundtlig Fortælling og Afbildninger benyttes saa- 
meget, som muligt; samtidig tager Skrive- og Reg
neundervisningen sin Begyndelse, idet der ved pas
sende Methoder søges grundlagt en sikker Haand- 
skrift, og Regneundervisning indledes paa en for 
Barnet letfattelig Maade. Stilskrivning forberedes 
ved Staveøvelser, som ikke kunne drives stærkt nok; 
det beror meget væsentligt paa Undervisningen i 
den første Tid, om Barnet nogensinde skål lære at 
skrive korrekt Dansk, uden uforholdsmæssig An
vendelse af Tid paa senere Standpunkter. Deref
ter følger Afskrivning efter Bog, senere Afskriv
ning af udenadlærte Smaastykker, dernæst af for
talte eller oplæste Fortællinger, endelig paa de 
senere Standpunkter Gengivelse af et gennemar
bejdet Stof og selvstændige Smaaafhandlinger 
om Spørgsmaal. passende for Elevens Stand
punkt. Dernæst indledes Grammatikundervisningen 
vedAnalyse, og en kort Vejledning i Grammatiken ind
øves efterhaanden under stadigAnvendelse paa opgivne 
Exempler; saaledes banes O vergangen til Kjend- 
skab til fremmede Sprog.

Detfremmede Sprog, som uaturligst ligger for, er, 
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efter min Overbevisning, som det jo vel er de flestes, 
det tyske; Tilegnelsen af dette i grammatisk Forstaa- 
else inaa være Hovedstøttepunktet for den sproglige 
Undervisning. Det ligger det danske nærmest i Ordfor- 
raad, er vanskeligst i grammatisk Henseende og 
liar størst Betydning som Kultursprog, alt fore
kommer mig at tilraade at vælge dette, som det 
første fremmede Sprog, der stiftes Bekendtskab med, 
og jeg tror, at Bestræbelser, som have gaaet ud 
paa at fortrænge Tysk af denne første Plads, ikke 
have været grundede i pædagogisk rigtige Synsmaa- 
der. Det er grammatisk vanskeligt, det er sandt, 
men desto snarere maa der begyndes derpaa, at 
Kundskaben kan faa Tid til at modnes og fæstnes 
i Skoletiden. De grammatiske Vanskeligheder ved 
Engelsk og Fransk ville da være for intet afregne. 
I Engelsk og Fransk bør da Undervisningen opta
ges med et eller to Aars Mellemrum. Stilskrivning 
bør i alle tre Sprog begynde saa hurtigt, som mu
ligt, til Befæstelse i Kundskab og Færdighed. Maa- 
let maa være saa hurtigt, som muligt, at bringe 
det til Sikkerhed i Læsning og Forstaaelse af 
Sprogene i saa stort Omfang, som Tid og Omstæn
digheder tillade. Det følger af sig selv, at det 
ikke er muligt, at nogen almindelig forberedende 
Skole kan give Sprogkundskab saaledes, at Eleven 
bliver Herre over Sproget og kan gøre virksom 
praktisk Brug deraf. Der kan her, som overalt, 
kun være Tale om at give et Grundlag, hvorpaa 
der kan bygges videre, men Retningen maa være 
denne: saa stor praktisk Færdighed, som muligt.

2
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Samtidig med denne Undervisning i de fremmede 
Sprog udvikler sig da den ovenfor skildrede Un
dervisning i Realfagene i gradvis Overgang fra 
mindre til mere udførlige Lærebøger, saaledes at 
det hele Kursus kan være afsluttet i 14—15 Aars 
Alderen, og Kleven altsaa under heldige Omstæn
digheder bragt til et Standpunkt, som svarer til 
deres, som tage den udvidede Præliminærexamen, 
om end der vilde kræves et Aars direkte Forbere
delse til Examen for med Sikkerhed og paa fyl
destgørende Maade at kunne absolvere samme. 
Den Elev, hvis Formaal er at virke i ligefrem prak
tiske Stillinger, vil da have naaet den individuelle 
og statsborgerlige Dannelse, som maa fordres af 
en Mand, der skal indtage en selvstændig Stilling, 
og en Kundskab, som ikke lader ham i Stikken 
overfor almindelige Forhold, og som er skikket til 
at bygge videre paa i den Retning, som han 
maatte vælge. Den, hvis Evner gøre det ønske
ligt, og hvis Stilling tillader ham at gaa videre, 
vil have de nødvendige Betingelser dertil. Han 
vil kunne tage den mindre præliminære Examen 
med Lethed, den større med en ikke langvarig 
direkte Manuduktion til Examinen. Jeg stiller 
Sagen saaledes, idet jeg ikke ser nogen Grund 
til, at de, som ikke eftertragte Stillinger, hvorved 
Examiner kræves som nødvendig Betingelse, under
kaste sig saadanne. For dem vil et skriftligt, ud
førligt motiveret Vidnesbyrd fra Skolen, muligt med 
Angivelse af de ved sidste Hovedexamen opnaaede 
Hovedkarakterer være tilstrækkeligt. Jeg formener 
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nemlig, at ingen regelmæssig Undervisning i og 
for sig bør have til Formaal at bringe Dygtighed 
til at tage Examen. Hovedformaalet for al Under
visning maa være at give grundige, fbrmaalstj enlige 
Kundskaber. Naar Examenshensynet bliver det 
fremherskende, vendes let Opmærksomheden for 
stærkt mod det ydre, mod det, som kontrolleres 
og kan kontrolleres, og bort fra det indre væsent
lige, den. Kundskab, som skal være en Kapital for 
Livet.

Den reformerede Realskole skulde altsaa danne 
et Mellemled imellem den aldeles elementære Un
dervisning, som gives i Almueskoler og lavere Bor
gerskoler, og den højere Latin- og Realundervis
ning. Den var saaledes bestemt ved Hensynet til 
begge Sider. Paa den ene Side maatte den kunne 
modtage Elever, hvis Uddannelse var begyndt i 
Almueskolen, paa den anden Side afgive Elever 
til den højere Real- og Latin undervisning. En saa- 
dan Mellemting vilde imidlertid let staa Fare for, 
intet at blive for sig, naar den ikke tillige, som 
alt ovenfor antydet, havde et selvstændigt Liv. en 
selvstændig Idefylde, en selvstændig Opgave. Ho- 
vedmærkerne paa, at den Institution, som det gæl
der om at skabe, virkelig er i Besiddelse af dette, 
finder jeg for det første i den ovenfor paapegede 
særlige Opgave at sætte Viljesmomentet hos Ele
ven i stærk Bevægelse. Den skal udvikle vilje
stærke Mennesker; udvikle en Vilje, som er stærk 
i det gode; al anden Viljestyrke er ret beset kun 
Svaghed. For det andet derved, at den sigter be- 

2*
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stemt paa det praktiske. Det er sunde og fornuf
tige Mennesker med Hoved og Hjerte paa rette 
Sted, som skal udgaa derfra, som have en Kund
skab, hvis Værd og Betydning for Livet og Livets 
Opgaver de Dag for Dag blive sig bedre bevidst, 
som de derved lære at skatte og elske. Det vilde 
saaledes vise sig, at denne Institution snart vilde 
komme til at føre et til en vis Grad selvstændigt 
aandeligt Liv, som i Tidernes Løb vilde øve en 
mægtig Indflydelse saavel nedad til Skolens lavere 
Trin som opad til de højere. Der vilde deraf 
kunne udvikle sig en Realviden og Realvidenskab, 
som kunde bære de skønneste Frugter, og Tradi
tionen, som vi have modtaget, kunde genopblomstre 
i nye Former og bidrage til at styrke og udvikle 
et kraftigt og friskt nationalt Liv, som drog Næ
ring af den europæiske Litteraturs rige Strømme og 
af dem befrugtedes til selvstændig national Pro
duktion, en Produktion, som paa Aandens Enemær
ker kunde hævde vor Anseelse blandt Europas 
Folk, samtidig med at den. støttet, af en Realviden, 
som kunde hjælpe os til at løse Opgaver, som det 
materielle Liv stiller, kunde i Tidernes Løb bidrage 
mægtigt til Løsningen af de sociale Spørgsmaal. 
Paa denne Maade vilde disse faktisk være stillede 
under Debat, men under det rolige Arbejde af en 
Institution, som udviklede sig til bestandig større 
Livsfylde.

Jeg mener saaledes, at det vil skønnes, at 
denne Institution, hvis Spirer ere til i Tiden, men 
som endnu ikke har fundet sin ydre Skikkelse, har 
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et selvstændigt aandeligt Indhold, en indre Livs
fylde, som igennem dens Afhængighed af de hi
storisk givne Betingelser, vil arbejde sig frem til 
større og større Klarhed og bringe Samfundet 
sine rige Frugter.

Jeg skønner da ikke rettere, end at denne 
Skole, som her er skildret i sine Grundtræk, efter 
sin indre Ide, sin ydre Skikkelse og Virkemaade, 
maa være Type for en Samfundsinstitution af vir
kelig og sand Nytte. Dannelsen er den kristelig- 
historisk-moralske, hvorpaa Samfundet hviler som 
paa sin Grundpille, Kundskaben er en real-sprog- 
lig med stærk Retning mod det praktiske, med 
Virkelighedens Liv og Lys som Norm og Prøvesten. 
Den udfylder sin Plads i Samfundet, udfører sin 
Del af Skolens Samfundsarbejde, samtidig med at 
den har sit selvstændige Aandsindhold, som stadig 
vil ytre sig i Formning af Stoffet, stadig vil give 
Impulser til nye frugtbargjørende Dannelser og 
saaledes være medvirkende ved det højere Sam
fundsarbejde, Klarelsen af videnskabelige og so
ciale Spørgsmaal.

Skolens Opgave er at danne gode Borgere 
med Bevidsthed om Pligt og Ret, med Kjærlighed 
til Fædreland og Samfund under Indflydelse af den 
religiøs-historiske-moralske Dannelse, Civilisationens 
Blomst og Frugt; endvidere at danne dygtige Menne
sker med Evne og Vilje til at virke under Livets 
praktiske Forhold med Sikkerhed og Dygtighed, 
samtidig med at den Kundskab og Dannelse, der 
vindes, afgiver et brugbart Grundlag, som der kan 
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bygges videre paa i den Retning, som den enkelte 
vælger.

Et praktisk Forsøg paa Gennemførelsen af en 
saadan Skole ved egne Midler er foretaget af For
fatteren af nærværende, idet jeg den 4de April 
1872 begyndte i Lyngby en Undervisningsvirksom
hed, som jeg betegnede med Navnet: Borger- og 
Realskole. Naar henses til de mange Hindringer, 
som altid optaarne sig mod sligt, hidrørende fra 
faktiske Forhold, herskende Stemninger og Me
ninger og andre mere eller mindre berettigede Mo
menter, for ikke at tale om de indre Hindringer, 
som en saadan selvstændig, aandelig Stræben kræ
ver overvundne, tror jeg at maatte sige, at Resul
tatet har været særdeles heldigt, og at derved forsaa- 
vidt praktisk og faktisk Beviset er ført for Muligheden 
af en saadan Institutions Virkeliggørelse, som den 
her skildrede, i en større Almindelighed. Det er 
jo vanskelige og bevægelige Forhold, som en saa
dan begyndende Skole arbejder under, især naar 
det er en privat Skole, som ingen anden Støtte har 
end den, Bestyreren personlig er istand til at skaffe 
den, — især endvidere, naar en saadan Skole sæt
ter sig til bestemt Formaal at gennemføre almene 
Ideer, der let føre til Sammenstød til højre og 
venstre, der foranledige Misforstand og Mistyd
ninger, idet det, som man søger at fremme i Sand
hedens Navn og paa det almenes Vegne, under
lægges uheldige Fortolkninger under andre Syns
punkter. Fremdeles varer det jo ogsaa længe, in
den en saadan begyndende Skole kan magte de 
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uensartede og ikke altid heldigt forberedte og hel
digt stillede Elementer, som den maa optage i sig, 
saa det varer længe, inden det med Sikkerhed kan 
skønnes af Skolens Virksomhed, at den holder, 
hvad den lover. Den første Undervisning, et Barn 
faar, har saa megen Indflydelse, at Fejlgreb i 
denne Tid meget vanskeligt lade sig rette senere. 
Endelig kan det ikke nægtes, at man, naar man 
ser paa Tiden i det hele taget, ikke sporer nogen 
meget stor Agtelse for og Vurdering af Kundska
ber, saa at jeg ikke kan skjule for mig selv og 
ikke vil skjule for andre, at der er meget, meget, 
som kan mistrøste under en Virksomhed som denne, 
jeg udøver her paa fjerde Aar. Imidlertid er det 
mit Haab. at vi i denne Henseende ere et Vende
punkt nær, at det snart maa gaa op for den al
mindelige Bevidsthed, at det er Alvor, at der maa 
handles alvorligt for at hævde Samfundets aande- 
lige Interesser, og at Vejen gaar lige langtfra svær
meriske Ideer paa den ene Side og forstenet Ube
vægelighed paa den anden Side.

Jeg haaber, at det mere og mere vil blive le
vende erkendt, at vi alle skylde Samfundet me
get, at det er en Velsignelse at leve i et ordnet 
Samfund, hvor der arbejdes af alle gode Borgere 
samdrægtigt til alles fælles Bedste saavel i aande
lig som i materiel Henseende, og er det mit Haab, 
at der vil opgaa et Lys over Skolen, at den bliver 
sig sin alvorsfulde Opgave klart bevidst og samles i 
Enighed til en udholdende Aandens Kamp mod 
fordærvelige Magter, at ikke de, som dog ere enige 
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i det væsentlige, ville strides om uvæsentlige Ting, 
men at alle ville enes om at værne vor fælles store 
og rige aandelige Arv. At der skal aandelige Mod
sætninger til, for at Sandheden efterhaanden kan 
komme frem for Lyset, er det langtfra mig at 
nægte, men derfra til Partistridigheder, Partiliden
skab og Partisyge er der et langt Spring. Lad 
os aldrig glemme, at vi ere Medlemmer af det 
samme Folk, af det samme Samfund, at vi alle 
ere Danmarks Børn, og at vi dog alle ønske og 
haabe at være og blive Guds Børn. Lad os aldrig 
glemme, at hver Stand i Samfundet, som hvert 
enkelt Menneske, der ikke selv unddrager sig sin 
Pligt, har sin Opgave at fremme, sine Krav at 
fyldestgøre, saa at vi kunne være forvissede om, 
at der ikke findes en Stand eller Stilling, som ikke 
samtidig med at have sine Fordele, har sine der
til svarende Byrder, som det jo da er en urokke
lig Sandhed, at Lykke ikke beror paa ydre Gods, 
saa meget som paa det indre aandelige Liv, man 
fører. Hvor megen Lykke vilde det ikke bringe, 
naar dette Bud ret efterlevedes: „Stræber først 
efter Guds Rige og hans Retfærdighed, saa skal 
alt det øvrige være eder tillagt“? Netop denne 
Stræben udvikler Kræfterne til at bære Verdens 
Tilskikkelser og finde sig deri, og derfor er det 
ogsaa ubrødeligt sandt: „At alle Ting tjene dem 
tilgode., som elske Gud.“

Lad os med Hensyn til de religiøse Stridighe
der erindre, at der gives en guddommelig Sand
hed, som ingen menneskelig Forstand gennem- 
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trænger — „Som Himlen er højere end Jorden, 
saa er Herrens Tanker over vore Tanker og Her
rens Veje over vore Veje“ — men som har vist 
sin Magt ved at gennemsyre Verden, en Sandhed, 
som bestandig arbejder sig frem, om end dens Veje 
ikke altid ligge klart for. Lad os paa den anden 
Side erindre, at Menneskene, naar de gribes af 
Religionens Magt, dog lettest vælge den Vej og 
den Retning, som de finde bekvemmest, men at 
det ikke er sikkert, at det er de Veje, som den 
Almægtige vil, at vi skulle gaa; de Skuffelser, vi 
lide, og de Farer, vi styrtes i, have vi da os selv 
at takke for. Lad os ogsaa i denne Henseende 
lade os belære af Historien. Saasandt som de 
guddommelige Sandheder maa iklædes en bestemt 
Skikkelse, for at føre deres Liv her paa Jorden, 
saasandt falde de forsaavidt ind under Historien. 
Der gives ikke den Afskyelighed, som ikke Reli
gionen har maattet tjene som Paaskud for. Tænk paa 
de pavelige Forbrydelser, paa Inkvisitionen, paa 
Katholicismen i dens Skikkelse, før Luther frem
stod, og se deraf den menneskelige Uformuenhed 
ligeoverfor Religion, hvilket frygteligt Forfald, der 
kan skjule sig under Religionens Dække! Jeg tror 
ikke noget saadant er Tilfældet i Øjeblikket, men 
jeg gjør kun opmærksom paa dette, for at paapege 
Historiens Advarsel ogsaa i denne Henseende: For
sigtighed ligeoverfor religiøse Tilsyneladelser. De 
religiøse Sandheder maa iklæde sig en bestemt 
Skikkelse, saaledes opstaa religiøse Samfundslær
domme. Det kan da ske, at den religiøse Sam
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fundslærdom blot bliver en Samfundsform, at det 
i Sandhed religiøse Liv dør bort deraf; men da 
vil Kirkens Herre nok vide at levendegøre sit Ord 
igen; da vilde der ske en religiøs Genrejsning 
som i Luthers Dage, en Reform af den forfalskede 
Lære. Jeg tror for mit Vedkommende, at den lu
therske Reformation staar ved Magt endnu den 
Dag i Dag og vil vise sin Sandheds Kraft, sin 
Urokkelighed ligeoverfor Angreb, saa at jeg ogsaa 
i denne Henseende af mit ganske Hjerte kan op
fordre til Fastholden ved det i Aand og Sandhed 
Bestaaende. Der er Forskel paa religiøse Bevæ
gelser, religiøse Aandsretninger, nye religiøse Ideer, — 
og paa en religiøs Reformation. En saadan er en 
Verdensbegivenhed, som ryster og omvælter. Bonde
oprørene i Reformationstiden, Trediveaarskrigens 
Rædsler, Huguenotternes Kampe og Lidelser vidne 
højt om. hvad en Reformation vil sige, hvor dybt 
en saadan griber ind i Liv og Forhold, hvilke mæg
tige Kræfter den sætter i Bevægelse. Idet jeg har 
den levende Følelse af de kirkelige Dogmers Sand
hed, er det naturligt, at det er mit Haab, at de, 
som føle sig i Strid dermed, efterhaanden ville 
finde Vejen til den samme Tro og Erkendelse, og 
at saaledes kirkelige Stridigheder med alt det for
tærende og lammende, som disse føre med sig, 
ikke ville finde noget varigt Bo hos os.

Noget andet er, at friske og livskraftige, aan- 
delige, religiøse Retninger kunne give deres Bi
drag med til Hævdelse af det i Aand og Sandhed 
bestaaende, til Klarelse deraf, til Levendegørelse, 
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til Genfrembringelse. Alle Kristne tro jo, at Maa- 
let er en Hjord og en Hyrde, men hvilke Vejene 
ere, som føre dertil, og hvor langt Maalet er borte, 
det ved ingen. Fremfor alt maa dette erindres, 
at religiøs Fornyelse, aandelig og sjælelig Frigjø- 
relse i Troen intet har at gøre med nationale, 
sociale og politiske Spørgsmaal; det er og bliver 
en Aandens og Hjertets Sag til Sjælens Vel, til 
Dannelse af et Kildevæld, hvori Sjælen finder Ve
derkvægelse. Kristus har jo da ogsaa sagt: „Giv 
Kejseren, hvad Kejserens er, og Gud, hvad Guds 
er“. Arbejde i Samfundets Tjeneste er et, Arbejde 
paa sin Sjæls Frelse noget ganske andet, dog saa- 
ledes, at der kan gives Tilfælde, hvor man i men- 
meskelig Skrøbelighed kan sige: „Dette Arbejde kan 
jeg ikke gøre, thi det sætter min Sjæls Ve og 
Vel paa Spil“. Ja naar dette først er givet, da er 
Valget, der maa gjøres, naturligvis klart; man maa 
søge sig et andet Samfundsarbejde, hvor ens ydre 
Stræben kan gaa Haand i Haand med det indre 
Arbejde; er man saa heldig at finde et saadant, 
da ved jeg intet større, som der kan være at naa; 
men meget let kan man under denne Søgen lide 
frygteligt Skibbrud, da det er saa vanskeligt at 
kende sine Kræfter og vide, hvad man er istand 
til, og i et gammelt Samfund, som vort, alle Veje 
ere saa vel banede, at det er vanskeligt at finde 
en ny Vej at gaa. Men i det hele taget er Samfundets 
Lov Arbejde, og Arbejde det, som gør fattig og gør 
rig, det, som nedtrykker og det, som ophøj er, og paa. 
Arbejde hviler forsaavidt Samfundets Organisation.
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Det er da Skolens Opgave at lede til Ar
bejde, og her se vi os i Afhængighed af de 
historisk givne Forudsætninger. Det gælder 
om at optage det uhandelige Arbejde paa rette 
Maade, at fuldføre det under Indflydelse af de 
Ideer, som ere vore Ledestjerner. Ethvert saadant 
Arbejde vil give sit Udbytte og ogsaa sin Løn; 
det kan vel ske, at det en Tid kan miskendes og 
bringe alt andet end Løn, men den Dag vil op
rinde, da det ses i Sandhedens Lys og bringer sin 
Løn, og.Sandhedens Løn indeslutter det jo alle Ti
der i sig. Et er Guds Rige med de Love, som 
Gud har sat derfor, hvorved han har givet sig 
Vidnesbyrd igennem Tiderne, et andet er Sam
fundets Love, den historiske Nødvendigheds Love, 
saaledes som de i Tiderne have fundet Udtryk i 
Institutioner. Der kan muligvis indtræde Tilfælde, 
da det idetmindste kan forekomme os, at der er 
en Strid til Stede, ja her er en Mulighed, at man 
kunde sige: „Man skal adlyde Gud mere end Menne
skene; dette, som Menneskenes Love byde, strider 
mod, hvad Guds Love byde, saa jeg kan ikke lyde 
Menneskenes Love“. Historien fortæller os jo om 
mange tragiske Konflikter i saa Henseende; jeg 
tror, at de, som have ment sig stillede i et saa
dant Dilemma, meget sjeldent have haft Ret, men 
at de enkelte, som have haft Ret, med det samme 
have været Ophavsmænd til nye Love, en ny Tin
genes Indretning, og derved have bevist, at de 
havde Ret. Martyrier fremkomme oftest ved egne 
Vildfarelser og andres Uretfærdighed, som derved 
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sættes i Bevægelse. Kun i enkelte Tilfælde som 
Følge af et Kald, en Mission. Under alle Omstæn
digheder er det en meget farlig Sag i Kraft af 
sin religiøse Bevidsthed, vel at mærke sin histo
risk religiøse Bevidsthed at angribe bestaaende 
Institutioner, som danne en integrerende Del af 
hele Samfundets Konsistens; en anden Sag er det, 
at en enkelt kan have et ligefremt Kald af Gud 
til at gøre det, ja da vil Sejren følge ham, og det 
vil med det samme ses, fra hvem Institutionerne 
stamme.

Historiens store Lærdom i denne Henseende 
er Luthers Tid. Luther erkendte saa stærkt, som 
nogen, Fyrsternes Ret, altsaa Samfundsmagten, det 
hævdedes saa stærkt, som noget, at det var en 
Samvittighedssag, det gjaldt om. og dog hvilke Misfor- 
staaelser, hvilke Krænkelser af det hellige og For
gribelser derpaa vidner ikke Reformationstiden om? 
Sværmeriske Partier, som kun brugte Religionen 
til Maske for deres kyniske Egennytte, voldsomme 
Partier, som vilde omstyrte alt under Brand og 
Blodsudgydelse,—og saa, de frygtelige Efterveer, den 
lange og tunge Religionskamp, der efterlod Tysk
land som en rygende Askehob.

Jeg erindrer herom, for at formane til ikke 
at lege med Ild, det er ligeoverfor hin Letsindig
hed ligeoverfor det Bestaaende, som jeg ovenfor 
berørte, og som saa jævnligt giver sig Vidnesbyrd, 
jeg tror, at det er gavnligt, at Billedet af Historiens 
alvorsfulde Tider træder frem i sine tydelige Ho
vedtræk; ligeoverfor en saadan historisk Virkelig
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hed, som vi ligesom genopleve i Tanke og Fore
stilling, klares bedre Tidens Spørgsmaal for os, end 
ved endeløse dogmatiske Stridigheder. Naar Vir
kelighedens Afgjørelser skride frem, da gælder det 
Kraft og virkelig Overbevisning, al kunstig Over
bevisning, al Modestads hvirvles bort for Virkelig
hedens første Aandepust, som Avner for Vinden; 
det gælder om, at der er en Sag, som skal frem
mes, hvorpaa Tusinders Vel beror, om der virke
lig er en ny Aandens Gerning, der skal gøres, 
men er det saa, da hører man ikke mange store 
Ord, ikke megen Larm og Glam, det er gerne en 
Mand, som maa føre Sagen paa sit eget An- og 
Tilsvar; thi fordi noget er virkeligt for Alvor sandt, 
fordi noget er i højeste og dybeste Forstand fol
keligt, derfor er det langtfra sikkert, at det bliver 
modtaget med Glæde, tvertimod det kan vist des
værre i de fleste Tilfælde siges for sikkert, at det 
ikke vil blive det. Der kan godt være Hundreder 
af ægte, folkelige Reformatorer med en ganske an
derledes Selvtillid og Dygtighed, som ganske an
derledes forstaa at gøre sig gjældende, som for- 
staa at klæde sig i Tidens Farver og ikke ere 
saa indskrænkede at gaa Arbejdets trange Vej. 
Der kan godt være Hundreder af Intriguanter, 
som benytte deres Stillinger, af hvad Art de nu 
ere, blot til at fremme deres egne ærgerrige Pla
ner, som altid forstaa at have Glansen paa deres 
Side; de vove sig nemlig aldrig ud af deres sikre 
Egoismes Befæstning, for at værne dette eller hint, 
for at bringe dette eller hint istand, sigtende til 
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almindeligt Gavn; som under Paaskud af, at de 
føre den eller den Sag, i Virkeligheden kun føre deres 
egen Sag. Der kan være. Hundreder af Talsmænd for 
Fædrelandets Sag, for Folkets Sag, som forsvare 
dets dyrebare Interesser, og som man lytter til og 
stoler paa, til endelig deres Uformuenhed ligeover- 
for de virkelige Opgaver vise sig.

Isaadanne Tider vil man høre store Ord og megen 
Blæst, og mange ville melde sig som kaldede, men Ud
byttet vil i samme Forhold være ringe, som Anstrængel- 
ser for at faa sig selv og andre til at tro, at noget 
stort er igære, og at „Man“ er den kaldede, ere store. 
Luther stod saa omtrent ene, og hans Ordning 
staar ved Magt den Dag i Dag og med Guds 
Hjælp i mange Tider. Sandheden faar da trøste 
sig med, at den vil sejre tilsidst, idet Sandheden 
er det eneste, hvorom alle tilsidst kunne enes, 
som Sandhedens Erkendelse, da er og maa være 
Grundnormen i ethvert Samfund.

Den reformerede Realskole skulde da ogsaa være 
baseret paa Sandhedens Erkendelse i Virkelighedens 
Lys med Virkeligheden som Maal og som Norm, og 
vilde derved paa engang vise sig som medhenhø- 
rende i hele Samfundets aandelige Organisation, 
samtidig med at den havde i Virkelighedens Er
kendelsesform sit selvstændige Princip, saa at den 
i Kraft af dette kunde gjøre et værdifuldt Sam
fundsarbejde. Ved den lavere Skole kan der ikke 
være Tale om Uddannelsen af en saadan højere 
aandelig Dygtighed, som ene kan ske ved Selv
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arbejde. Paa dette Trin inaa Meddelelsens umid
delbare Form være den raadende. I den lærde 
sproglige Skole er Opgaven den, at tilegne sig det 
Aandsindhold, som Civilisationen har skabt, hoved
sagelig ved historisk at gennemleve de forskellige 
Udviklingstrin, i aandelig Dybde, idet man træn
ger ind i de aandelige Phænomeners sande Grund 
og inderste Væsen. Om end den reale Retning 
ikke gennemfører dette tilfalde, ville Eleverne 
af denne Retning, da begge Skoler virke i Fæl
lesskab, faa det samme Grundsyn i denne Hen
seende. Hvad den reformerede Realskole skulde 
give, var dettesamme i en simplere Form med Re
aliteten som Norm. Kundskab om, hvad der er 
sket, med fornuftig Anvendelse deraf til en histo
risk Realerkendelse. Det spekulativt philosophi- 
ske maatte selvfølgeligt være denne Skole aldeles 
fremmed. Denne historiske Realerkendelse vilde 
være tilfulde tilstrækkelig Dannelse i denne- Hen
seende for det praktiske Liv, samtidig med at den 
som beslægtet Underform vilde kunne danne Over
gangen til hin højere Erkjendelsesphære, som er 
Bæreren af den lærde sproglige og reale Skole. 
Altsaa denne vordende Skole, hvis Sag jeg hel
taler, viser sig stadig ud af sin Natur som Over
gangsform fra den lavere til den højere Skole.

Ligeledes i sproglig Henseende, idet Grund
laget til praktisk Færdighed er Hovedformaalet; 
tilstrækkeligt for Livets Krav, en god Grund for 
den højere Skole at bygge videre paa.

Ligeledes ved de egentlige Realfag; en Kund
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lighed, vil allo Tider være en god Grund at bygge 
paa. Formen, hvori disse Fag meddeles, bør ikke 
være mere exakt og mere theorctisk end nødven
digt, for at der kan blive grundig Sammenhæng i 
Kundskaben, men det væsentlige Stof vil være 
inde, inden Overgang gøres til den højere Skole.

I Kraft af dette sit ejendommelige Erkendel
sesprincip, vilde den reformerede Realskole udvikle 
sig til en Institution, som ogsaa i Erkendelsens 
Sphære kunde give kraftige Impulser nedad og 
opad.

Jeg skønner da ikke rettere, at den her skil
drede er en Skole, som udfylder sin Plads i Sam
fundet i enhver Henseende, som kan afhjælpe et 
Savn, som nu fra flere Sider erkendes, som kan 
bidrage til at danne en Ungdom, som gaar ud i 
Livet med Mod, Lyst og Kraft til at virke, at der 
deraf kan fremvoxe en dygtig Middelstand, uden 
hvilken intet Samfund kan trives. Jeg hævder 
endvidere, at Spirerne ere tilstede, at Muligheden 
deraf er faktisk og praktisk bevist.

Jeg kan da ikke andet end at anbefale dette 
i alles Overvejelse, som nære Interesse for Skolen 
og de unges Tarv, uden at have givet sig uigjen- 
nemførlige Idealer i Vold, som intetsomhelst andet 
kunne bringe end Ulykker og bitre Skuffelser; 
særligt anbefaler jeg det til dem, som have Magt 
og Myndighed til at sætte det igennem. Det 
gælder om at skabe en Institution, som kan gjøre 
det muligt for en større Del af Befolkningen, som
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det hidtil ikke lettelig har været muligt, at skaffe 
deres Børn en højere Kundskab, at det saa tillige 
derved kunde blive muligt at finde dem, hvis sær
lige Evner gøre dem skikkede til den højere Un
dervisning, at ikke i vort lille Land og lille Folk store 
aandclige Kapitaler skulle gaa til Grunde til ingen 
Nytte. Tillige er Opgaven denne, at Kundskab og 
Dannelse kunne faa en større Udbredelse end hid
til, at saa mange flere kunne faa Del i den Vel
signelse, som fornuftig Kundskab giver, at saabdes 
et ordnet Samfunds Værd og Betydning, at det 
dygtige aandelige Arbejdes Værd og Betydning 
kunde vinde en almindeligere og paalideligere An
erkendelse, end nu tildags mange Gange er Til
fældet. En saadan Række af Realskoler, ledede 
paa rette Maade og i den rette Aand, vilde tillige 
være en uvurderlig Støtte for sandt Borgersind, 
især i Tider som disse, hvor saa mangfoldige, enten 
vildledte af overspændte Ideer eller af andre Grunde, 
enten bevidst eller ubevidst arbejde paa Samfundets 
Tilintetgørelse. Det kan ikke nytte at klage over 
Socialisme og andre vildfarne Lærdomme, det er 
ikke nok at gendrive dem i Skrift og Tale, vi 
maa gendrive dem i vort hele Liv og bekæmpe 
dem ved kraftige Handlinger. Rødderne til Sam
fundets Onder ligge dybt i Tiden, men jeg er vis 
paa, at det her paapegede vil være et af de stær
keste Midler til at udrydde dem.

Det er sandt, at det vil kræve betydelige Offre, 
at sætte det i Værk, men ligeoverfor Maalet, som 
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skal naas, forekommer dette mig at være forsvin
dende.

Jeg tror, at den væsentlige Samfunds-Opgave, 
der foreligger, er Skolens Reform, at denne kan 
virke paa alle sine Trin i Aand og Sandlied; men 
et stort Skridt herhenimod vil Konstitueringen 
af denne reformerede Realskole være. Denne Skole 
vil ganske anderledes end de alt bestaaende kunne 
blive et Tidens Barn; i denne Institution ville da 
efterhaanden de mangeliaande aandelige Bevægel
ser, som Tiden rummer, kunne afklares og vinde 
Fasthed og saaledes give en aandelig Udsæd, som 
i Tiden kunde spire og udvikle sig til Fuldmoden
hed , der kunde bære de skønneste Frugter for 
Samfundets Fred og Lykke, for Danmarks Hæder 
og Anseelse.

Hermed være denne Sag overgivet til Offent
ligheden; naturligvis er det kun lidet, baade hvad 
den enkeltes Forstand kan omfatte, gennemskue 
og bearbejde, og hvad den enkeltes Kræfter kunne 
bringe til Virkelighed, men - er der en gedigen 
Sandhed deri, da ville Flere gribes deraf, og ved 
Kræfternes Samvirken vil da en stor og varig Byg
ning kunne bringes til Fuldførelse.

„Saa tal det ud og stol paa Gud, 
Lad Strømmen det bortrive, 
Et Palmetræ til Slægters Læ 
Kan Sandhedsordet blive!“
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