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Indbydelsesskrift

til

Afgangsexamen og Hovedexamen o

Odense Cathedralskole

i Aaret 1867.

Indhold:
I. Bidrag til Skolens Historie, niende Hefte: Fortsættelse af Underviisningens

Historie.
II. Skoleefterretninger.

Odense.
Fyens Stiftsbogtrykkeri.

I. B.

Underviisningens Omfang m. m.
fra den Guldbergske Periode indtil Nutiden.
—

Forordningen af 17de April 1739 bebudede en heel
Reform i Underviisningens Indhold saavelsom i dens Aand,
men Forbedringerne i Skolevæsenet figurerede mere paa Pa¬

piret end de fremtraadte i Virkeligheden; og at Forordningens
Frugter vare saa ringe, kom af, at Hovedbetingelserne for
dens Efterlevelse manglede; navnlig skortede det paa hensigts¬
mæssige Skolebøger og paa duelige Lærere. Hvad det første

Punkt angaaer, da hedder det i Slutningen af omtalte For¬

ordnings § 31, „at Kongen er betænkt paa at lade i alle
Discipliner nye Compendia og Præcepta paa Dansk, saa
snart muligt forfatte“ og virkelig var det allerede ved

kongl. Rescript af 25de Februar 1737 overdraget nogle
navngivne Lærde at forfatte nye Skolebøger i de forskjellige

Fag, men Ordren blev næsten ikke udført af nogen af disse
Lærde (Nyerup S. 214 ff.). Kun sparsomt og langsomt
indtraadte i den følgende Tid Forandringer i de tidligere

brugte latinske Compendier, og det navnlig for de gamle
Sprogs Vedkommende; saaledes auctoriseredes ved kongl.

Rescript af 11te Mai 1742 en af Student A. Lundhof
besørget dansk Oversættelse af J. Langii grammatica. latina,

hvilken Oversættelse dog allerede ved Rescript af 2den Februar

1754 fortrængtes af Søren Anchersens latinske Gram¬
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matica, et Værk hvorpaa Forfatteren allerede under 23de
April 1751 havde faaet Privilegium i 30 Aar, og saa længe
holdt Bogen sig ogsaa i Skolerne, idet den først ved Rescript

af 3die April 1782 blev afløst af Badens latinske Gram¬
matik. Endvidere auctoriseredes ved Rescript af 22de Januar

1762*) Stud. Chr. Martfelts danske Oversættelse af
Cellarii liber memorialis til Brug i Landets Skoler istedetfor

Stephanii Nomenclator latino-danicus. Med Hensyn til
det andet Punkt vil jeg, da jeg i et følgende Afsnit kommer
til at tale nærmere om Lærerne her kun bemærke at der
næsten ikke paafulgte nogen Forandring i Lærerpersonaleti

Skolerne skjøndt saa mange af Lærerne vare uduelige, og
iblandt de dueligere dog kun meget faa vare skikkede eller op¬

lagte til at gjennemføre en Reform eller forandre Methoden;
alle vedbleve de at være Classelærere og at undervise i samt¬

lige Fag, selv de nye, hver i sin Classe, hvad enten de
kunde noget deraf eller ikke; og paa denne Mislighed gjorde

allerede en af Datidens litteraire Notabiliteter, Mag. Fr.

Chr. Eilskov opmærksom i sine 1748 udkomne philosophiske
Breve, hvori han anbefaler, som mere nyttigt, Videnska¬
bernes Deling imellem Lærerne (Nyerup S. 231).

Under saadanne Omstændigheder kan det da heller ikke

overraske synderlig, at overalt den gamle Slendrian vedblev,

efterat en god Skolelov var udkommen, og at der under 1ste

December 1774 udstededes et kong. Rescript, hvis Begyndelse
lyder saaledes: „Det er en bekjendt Sag, at Vore
latinske Skoler ere meget forfaldne, og at Ung¬
dommen kommer til Universitetet raa og mindre grundet, end

— — — * * — —— — — — — * —— —

*) De her og i det Følgende citerede Rescripter og Cancelliskrivelser
findes i Bispearchivet.
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Vi kunne vente“ og „for at standse et saa farligt Onde“
udnævnes en Commission, der skal foreslaae Forbedringer

(fr. Nyerup S. 254). Dette Rescript er conciperet af
daværende geheime Cabinetssecretair Etatsraad Guldberg;

han var ikke blot Medlem af Commissionen, men ogsaa
næsten eneraadig i den, og det er da med god Grund at
Frugten af denne Commissions Forhandlinger, Forord¬

ningen af 11te Mai 1775 kaldes den Guldbergske
Skoleforordning. I denne Forordning er optaget en

stor Deel af Indholdet af de to tidligere fra 1739 og 1756,
dog med ikke uvæsentlige Modificationer især med Hensyn til
Underviisningsgjenstandene og disses Fordeling, og med me¬

gen Udførlighed angives i den, hvad der skal være gjennem¬
gaaet, inden Discipelen kan blive Student, tilligemed metæ

for hvert af de syv Aar, hvorpaa Skolegangen er beregnet,

samt Fremgangsmaaden i hvert Fag. Fordringerne i de

gamle Sprog ere satte ikke lidet høiere end i den ældre For¬
ordning, men endnu er der ikke Tale om nyere Sprog; Juris¬

prudents er bortfaldet, og istedetfor Geometrie er kommet
Sphærica d. e. et Slags Astronomie hvormed begyndtes i
det femte Skoleaar. Meget stærkt betones Underviisning i

Modersmaalet, og der foreskrives igjennem alle Classer ikke

blot Øvelser i at læse og skrive det (til Regel for Orthogra¬

phien skal tjene en Samling (Mallings) af berømmelige
og gode Danskes, Norskes og Holsteneres Handlinger, hvilken

skal besørges udgiven), men ogsaa for de lavere Classer dansk
Grammatik. En Gjenklang fra gammel Tid er, at der hver
Løverdag skal repeteres hvad hele Ugen er gjennemgaaet

(§ 24, 34 i), og af andre Eiendommeligheder kan nævnes Ind¬

sendelse af Stilebøgerne for hvert Aar til Biskoppen og af

Prøvestilebogen til Universitetet (§ 34 k ff.), endvidere An¬
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befaling af privat Studium af flere latinske og græske For¬

fattere „for de muntreste og bedste Hoveder i Fritimerne“
(§ 23 jfr. § 43), endelig Forskrifter om Oprettelse af Skole¬

bibliotheker (§ 42 ff.). Som Dimissionsalderen bestemmes

det fyldte syttende Aar, samt, med Hensyn til Optagelse i
Skolen, at denne ikke bør finde Sted før Børnene have fyldt

deres 9de Aar og Fordringerne med Hensyn til Optagelse i
nederste Classe ere noget høiere end de nuomstunder gjel¬
dende. Jøvrigt maa jeg, hvad Detaillen angaaer henvise

til Forordningen selv og Udtoget deraf hos Nyerup

S. 267 ff.
I samme Forordnings § 84 gives de fattigste Disciple
Udsigt til at erholde de nødvendige Bøger uden Betaling,
men der bestemmes tillige, „at af alle Bøger, som i Skolerne
nu skulle indføres, ingen andre Exemplarer eller Oplag end

de nye, som nu blive foranstaltede til Trykken befordrede,
hvorefter af Ungdømmen i Skolerne maae bruges“ samt at
der paa disse Skolebøger skal sættes en billig Taxt og der

desuden paa 100 Exemplarer skal gives 10 i Tilgift, og at

Rectorerne skulle forskrive et tilstrækkeligt Antal og forsyne

Disciplene dermed for den foreskrevne Taxt. Rectorerne bleve

saaledes Colporteurer for de priviligerede og monopoliserede
Boghandlere, men sattes tillige i Stand til ved Friexempla¬

rerne at forsyne de fattigste Disciple med Skolebøger uden
betydelig Bekostning for Skolekassen. Med Cancelliskrivelse

af 23de December 1775 blev der sendt Biskopperne en For¬

tegnelse over endeel Bøger, mest dog kun latinske Forfattere,

hvorpaa visse Boghandlere havde faaet Privilegium og som
bleve auctoriserede til ene at bruges i Skolerne, men med

Forbedringen af Lærebøger og andre Apparater gik det meget
langsomt; til det af Nyerup S. 272 Anførte kan føies, at

ved kong. Rescript af 29de Mai 1789 Badens latinske

Lexicon sattes istedetfor den hidtil brugte Nucleus latiuitatis

og Verba Stephanii. I det Hele vedbleve de gamle Lære¬
bøger at herske i Skolerne, og, hvad der var værre, der skete

meget lidet til Forbedring af Lærerpersonalet, naar undtages,
at enkelte flinke Mænds Ansættelse til Rectorer og Conrectorer

falder i denne Tid; men disse kunde ikke faae Bugt med
gammel Vane, som modarbeidede en frugtbringende Udførelse
af de ved denne Forordning tilsigtede Forbedringer. Der

ankes da ogsaa allerede i en Cancelliskrivelse af 8de Januar
1780 over, at det af de indkomne Beretninger om Examen

artium sees, at det latinske Sprog — „som er Grundvolden

til den øvrige Lærdom, det, som den meste Tid anvendes

paa, og det Sprog, hvori den første og altsaa den almindelige

grammatica læres“ — forsømmes i en Deel af Skolerne,
og iblandt Skolerne under Fyens Bispestol udhæves Nyborg
og Nykjøbing Skoler som de, hvis Dimittenders Maadelighed

og Uduelighed i de forrige Aaringer har været mest kjendelig.
Et andet Vidnesbyrd med Hensyn til Forordningens ringe

Virkning er hvad Nyerup bemærker S. 270: „Ved denne

nye Lovgivning var der vistnok vundet Betydeligt for Skole¬
væsenets Fremme, naar der kun holdtes over dens Efterlevelse.

Det Punkt, som saa fordeelagtig udmærker Forordningen,
Nidkjærheden for Modersmaalet, fortæller man, at der i

Praxis mindst tages Hensyn paa.
Det manglede ikke paa Lovtaler over denne Forordning,
deriblandt af de to Odense Rectorer Søren Anchersen og
Johan Henrik Tauber (Nyerup S. 271), dog er den
Sidstes i Aaret 1781 holdte Lovtale over den nye Skole¬

forordning nærmest støttet paa: „at den giver en Skolelærer
de ønskeligste Leiligheder til at vise sig i alle hans Embedstrin
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som en ædeltænkende Menneskeven og en øm Fader for den
ham anbetroede Ungdom.“ Han søgte ogsaa som Rector for
Odense latinske Skole (1781—87), i Overeensstemmelse med

Forordningen, at faae tilveiebragt en bedre Orden og en

fornuftigere Behandling af Underviisningen i denne Skole,
ligesom han ogsaa lagde betydelig Vægt paa Underviisningen

i Modersmaalet ved skriftlige og mundtlige Øvelser deri, og
den Plan, han agtede at gjennemføre kan sees deels af de

„Love og Erindringer“, han bekjendtgjorde for Lærere og

Disciple i Januar 1783 og som ere optagne i hans Dagbog

(hvorefter de ere aftrykte i „Samlinger til Fyens Historie

og Topographie“ 3die Bind S. 337 ff.), deels af det i

samme Aar med Biskoppens Samtykke udgivne lille Skrift:
„Forslag til Skolearbeidets ligelige Deling imellem Lærerne

ved Odense latinske Skole igjennem alle Classer, nærmest til
Efterretning for dem, som fra Huusunderviisning ville sætte
deres Børn til den offentlige, overeensstemmende med For¬

ordningen af 11te Mai 1775.“ Men hvad han saaledes
havde opbygget, faldt sammen igjen under hans Efterfølgere.

Hvor lidet han øvrigt selv følte sig tilfredsstillet ved denne
Skoleanordning, sees noksom af mange Yttringer i hans

haandskrevne Dagbøger, og flere af dens Mangler fremhævede

han i en Afhandling, som han udgav 1789 „om Brøst¬

fældighederne i det lærde Skolevæsen“. Men endnu mindre
tilfreds var det store Publicum med Forordningen af 11te

Mai 1775, der ikke forandrede Noget i de Grundsætninger,

hvorpaa den gamle Latinskole var bygget. Tiden fordrede
noget Andet, en mere udvidet og bedre ordnet Ungdoms¬
underviisning, der kunde føre til en almindeligere Dannelse.

L. Engelstoft betegner den daværende Stemning saaledes:

(Univ. og Skole=Annaler 1806 1ste B. S. 32): „Philosophiens
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alt mere og mere frembrydende Sol kastede just dengang sine

første Straaler paa Opdragelsens Rige og udbredte over
Alt, hvad dertil hører, et hidtil ukjendt Lys og Interesse.
De mest tænkende, indsigtsfulde og erfarne Mænd forenede

sig til ei blot at rette enkelte Feil og afhjelpe enkelte Mangler,
men ogsaa at give det Hele en ganske anden, efter nye og
mere omfattende Grundsætninger indrettet Form. Følgen

heraf var en almindelig Gjæring i det hele Opdragelsesfag,
Fremdragelse af en Mængde nye Synspunkter, hist og her

iværksatte redicale Omstøbninger, nye Erfaringer, nye Ønsker.“
Ogsaa Tauber har i en Tale: „Nogle uforgribelige Tanker

om den nærværende Gjæring i Underviisningsfaget“ hvilken
han holdt og udgav 1789, skildret, hvilke Ønsker og For¬

dringer der da gjorde sig gjeldende.
Saalænge Guldberg var ved Roret, var der ikke at
tænke paa Forandringer: men den Regjering, som afløste

hans Statsstyrelse, erkjendte Nødvendigheden af en Omdan¬
nelse af hele det høiere Underviisningsvæsen. Allerede ved
Rescript af 9de September 1785 blev der nedsat en Com¬

mission til at udarbeide en Plan „til Forandring og For¬

bedring ved de offentlige latinske Skoler og Universitetet, saa

og til at rette visse Feil, som ved en eller anden Leilighed
have indsneget sig“ og skjøndt man af de Spørgsmaal, som

denne Commission sendte fem dengang meget ansete Rectorer
til Besvarelse (Nyerup S. 276 ff.), seer, at de af den paa¬

tænkte Reformer ikke vare meget gjennemgribende, bragte den dog

først Indførelsen af nyere Sprog og Mathematik i Skolen
paa Bane. Den bevirkede en ny Fundats for Universitetet, men

inden den kunde gjøre noget for Skolevæsenet, tabte den ved
Døden, ved Forflyttelse eller andre Omstændigheder de fleste
af sine Medlemmer, saa at det blev nødvendigt at supplere
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eller, rettere sagt, fornye den ved Commissorium af 14de

Mai 1790. Denne Commission for Universitetet og

det lærde Skolevæsen under Forsæde af Prindsen (Her¬
tugen) af Augustenborg arbeidede med megen Iver, og dog

brugte den omtrent ti Aar til at forberede den Reform, som
til en Prøve ved Reglement at 23de Jannar 1801 blev ind¬

ført i Christianias, ved Reglement af 2den October s. A. i
Kjøbenhavns Skole, og endelig ved Reglement af 1ste Oc¬
tober 1802 i Odense Skole, hvilke tre Skoler da fik Navnet:

Cathedralskoler. Disse tre Reglementer med deres Bilag ere

paa meget faa, for Underviisningen uvæsentlige og kun af
locale Hensyn betingede Punkter nær, saagodtsom ordret over¬

eensstemmende med hverandre. Om de Forhandlinger som

gik forud for Reformen, s. Nyerup S. 286 ff.

Reformen af 1802 (i Fogtmanns Rescriptsamling er

Reglementet for Odense Skole dateret 1ste October, i det sær¬

skilte Aftryk derimod, som udkom i Odense, d. 6te s. M.) gjør
Epoche i Skolevæsenets Historie; den medførte Forandring i alle

Dele af Underviisningen, baade med Hensyn til Læregjenstan¬

denes Omfang og Lærefagenes Fordeling, Lærere, Methoden, Til¬

synet og meg. m., og den danner Grundlaget for Skolernes
Indretning i den senere Tid lige til vore Dage. Angaaende

Betydningen og Omfanget af denne Reform vil jeg henvise,
foruden til Reglementet selv, til en (ikke ganske fuldendt) Af¬
handling af L. Engelstoft: „Forsøg til at aplyse det

Spørgsmaal: hvori bestaae egentlig de Forandringer, der i
de senere Tider ere gjorte i det lærde Skolevæsen (Univ. og
Skole=Annaler 1806, 1ste B. S. 29 ff.). Her vil jeg blot

indskrænke mig til at berøre nogle af de væsentligste Punkter.
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Fagene bleve, foruden de tre gamle Sprog og Modersmaalet,
af nyere fremmede Sprog Tydsk og Fransk, af Videnskaber

Religion og Moral, Anthropologie Geographie, Historie,
Arithmetik, Geometrie og anvendt Mathematik, Naturhistorie

og Physik: desuden Calligraphie og Tegning. Disse Lære¬

gjenstande bleve ogsaa nu først behørig fordeelte ved et hvert
Halvaar udarbeidet og approberet Timeschema, og der blev

indført Control til Overholdelse af den bestemte Gang i
Underviisningen. Hvert Fag havde sine Specialclasser in¬
denfor de fire Hovedclasser, og hvert Fag havde sin egen Do¬
cent, der fulgte det igjennem alle eller de fleste Classer, me¬
dens før hver Classe havde havt sin egen eneste Lærer for

Classens samtlige Fag. En udførlig Underviisningsplan er

vedføiet Reglementet som Bilag 1 under Titel: „Om Under¬
viisningens Omfang i Specialclasserne og Grændserne for
enhver i Særdeleshed“ den er underskreven af den angaaende

Universitetet og de lærde Skoler nedsatte Commission eller
den saakaldte „Overdirection“ (hvis daværende Medlemmer

vare Prinds Friderich Christian, Reventlow, Mol¬

denhawer Kjerulf og Rahbek) og dateret for Odense
Skoles Vedkommende den 27de September 1802; den er op¬

tagen som 1ste Anhang til Nyerups Skolehistorier S. 339

ff. og er særskilt udgivet i Odense tilligemed to andre Bilag
til Reglementet, medens de andre Bilag, saavidt mig er be¬
kjendt, kun haves skrevne (ialt medfulgte 9 saadanne Bilag).

Maximum af Antallet af Disciple blev indtil videre bestemt
til 75 og maatte heller ikke i Fremtiden gaae over 100.

Som Betingelser for Optagelse i nederste Classe fastsattes,
at Aspiranten havde fyldt det tiende Aar og med Færdighed
kunde læse dansk og latinsk Skrift og allerede havde lært de

4 Species i Regnekunsten; for dem, som ikke havde disse
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tarvelige Forkundskaber, blev der sørget ved midlertidig Op¬
rettelse af en Forberedelsesclasse, hvorom Mere paa et andet

Sted. En vigtigere Tillempelse til Tidens Fordringer som

især gik ud paa, at de latinske Skoler burde omdannes til
Anstalter hvori Alle kunde søge almindelig Dannelse og
Kundskaber for Livet, eller, med andre Ord, at de burde om¬

dannes til Realskoler, var, at Adgangen ogsaa aabnedes for
Ustuderende, idet Reglementets § 25 indeholder, at den For¬

deel, som Specialclassernes Indretning medfører, ogsaa kan
benyttes af dem, som ikke skulle studere, saaledes, at de til¬

ligemed de Studerende kunne undervises i de almeennyttige

Kundskaber, der ere ethvert dannet Medlem af Samfundet
uundværlige. „De kunne ikke blot besøge Læretimerne i de

nyere Sprog, samt de nedre videnskabelige Classer, men og,
naar deres Forældre eller Værger det forlange, de tvende

nederste latinske Sprogclasser, ja i Tilfælde af, at en videre

Uddannelse var dem tiltænkt, ogsaa tilligemed de til Studering
bestemte Disciple benytte dem af Underviisningen i de øverste

videnskabelige Classer. Ligeledes er det Forældrene tilladt

for deres Børn at vælge enkelte Underviisninger uden at
lade dem besøge de øvrige. Men den Bihensigt ogsaa at

gjøre Skolen tilgengelig for Ikkestuderende maa aldrig skade
Hovedformaalet eller paa nogen Maade blive den muligst

fuldkomne Opnaaelse deraf til Hinder. Antallet af de ikke
til Studering bestemte Disciple eller dem, der kun besøge

enkelte Underviisninger, maa ikke heller i nogen Classe ud¬

gjøre mere end omtrent en Trediedeel af det hele Antal Di¬
sciple i Classen —“ Skolearbeidet var efter den foreskrevne
Underviisningsplan betydeligt; det dreves især i de første
Aar efter Reformens Indførelse med Nidkjærhed og le¬

dedes med Indsigt og Dygtighed; skriftlige Øvelser vare for¬
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bundne næsten med hvert Fag. Hvert Cursus synes at have

været beregnet paa et halvt Aar, og to Gange om Aaret, i

Begyndelsen af April og October, skulde holdes almindelig

Examen; den sidste af disse Examiner var offentlig og til
den indbødes ved et Program; de ved Examinerne fungerende

Censorer eller Inspecteurer skulde være Videnskabsmænd uden¬

for Skolen, foreslaaede af det saakaldte Skoleraad (Rector
og Overlærerne) og indbudne af den locale Direction (Stifts¬
øvrigheden, senere kaldet Ephorat). Prøverne i saa godt som
alle Fag vare baade skriftlige og mundtlige, og hver af disse
Examiner optog fjorten Dage; efter begge Examiner synes

Opflytninger at have fundet Sted*). En Deel af Examen

udgjorde den offentlige Prøve, der foretoges med dem, som

skulde afgaae til Universitetet, og den traadte istedetfor EX¬
amen artium. Denne ved Skolen selv holdte Afgangsexamen

var temmelig omfangsrig og skulde efter § 38 bestaae, hvad
den skriftlige Prøve angaaer, „i Henseende til Sprogkund¬

skaberne i nogle philologiske og Oversættelses=Opgaver, en
latinsk Prøvestiil og en dansk Udarbeidelse over et forelagt
Thema; i Henseende til den i de videnskabelige Classer gjorte

Fremgang i Spørgsmaal, hvoraf to i hvert enkelt Lærefag
udvælges af Skoleraadet og under vedbørlig Opsigt udar¬
beides ligesom hine Opgaver.“ Ved den mundtlige Examen

skulde Examensinspecteurerne opgive af det hele Sprog= og
Videnskabscursus, hvilket Demittenderne havde absolveret, de
Stykker, den examinerende Lærer skulde gjennemgaae med dem;
de skulde bestemme, hvor længe hver Prøve skulde vare, efter

*) Ifr. Om Indretningen ved Examina i Odense Cathe¬

dralskole ved Rector L. Heiberg, i Engelstofts Univ. og

Skole=Annaler 1808. I. S. 117 ff.
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foregaaende Aftale, eller eftersom de hver Gang under Prøven

fandt passende. — Endnu maa fremhæves, som Indretninger,
der sigtede til Control med Lærerne og Disciplene, at efter

8 20 skulde der affattes og indgives til Skoleraadet en maa¬
nedlig Indberetning om det af hver Lærer gjennemgaaede
Pensum og dets Behandling, og at § 18 og 19 byder, at
der over hver enkelt Discipel skal af hver Lærer føres et

specielt Censurregister i hvis fem Rubriker: Naturgaver,
Skoleflid, Huusflid, Fremgang og Sæder han hver Uge nøi¬

agtig og udførlig skal indføre sine Iagttagelser over sine Di¬

sciple, og at Resultaterne heraf ved hvert Halvaars Ende

skulle indføres i den almindelige Censurprotokol. Disse
Domme om Disciplene kom ikke til Forældres eller Værgers

Kundskab uden i ganske enkelte Tilfælde, naar der stilledes
speciel Begjering desangaaende til Skoleraadet (Forhandlings¬
protokol S. 81, 85). Om Charakterer var der i endeel
Aar efter Reformen ikke Tale uden ved Examiner, og kun
af disse Examenscharakterer meddeeltes der Forældrene en

Afskrift
t*).

*) Spor af maanedlige Charakterer findes første Gang i Deliberations¬

protokollen 1804 (S. 60), da Rector i Skoleraadets Møde d. 14de
Juli anmeldte „Biskoppens ham mundtlig foredragne Begjering, at

Lærerne vilde ved hver Maaneds Slutning meddele de Charakterer,

som hans tvende i Skolen værende Sønner for samme Maaned
kunde have fortjent.“ Dette troede Skoleraadet vel ikke at kunne

nægte Hs. Høiærv.; dog opkastedes det Spørgsmaal, om Lærerne,
hvis samme Begjering skulde indkomme fra flere Disciplers For¬

ældre eller Værger, ogsaa burde forpligtes til at meddele hver et

saadant maanedligt Vidnesbyrd““ Ingen Beslutning toges dengang
for et saadant Tilfælde. —
Først i Begyndelsen af 1809 besluttede
man i en Lærerforsamling at indrette Charakteerbøger for de 3 ne¬
derste Classer, hvori hver Lærer skulde indføre en Hovedcharakteer

for Maaneden til Underretning for Forældrene, til hvilke der udgik
en Rundskrivelse om denne Foranstaltning under 13de Januar s. A.
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Jøvrigt var man strax ved Underviisningens Begyndelse
efter den nye Plan d. 1ste November 1802 betænkt paa at
indføre hensigtsmæssigere Lære= og Læsebøger og i denne

Henseende tjente en af Rector Thorlacius under 11te Oc¬
tober s. A. tilsendt Liste paa de Bøger, som hidtil vare brugte
i Frue Skole (o: Metropolitanskolen), til Grundlag, dog med

ikke faa Modificationer, som bleve aftalte i Skoleraadets

Møde d. 25de November (Deliberationspr. S. 8 ff.), og

senere blev Spørgsmaalet om bedre Haandbøgers Indførelse

jævnlig bragt paa Bane tildeels efter Impuls fra Over¬
bestyrelsen (Universitetsdir. Skr. af 6te Marts 1806). Ogsaa

adskillige Punkter af Underviisningsplanen viste sig lidet an¬

vendelige i Praxis og maatte modificeres; navnlig frembød
Disciplenes Fordeling i Specialclasserne ved Siden af Ind¬

ordning under Hovedclasser overmaade mange Vanskeligheder,
og efterhaanden tabte sig Specialclassernes Betydning; man
beholdt kun den naturlige og nødvendige Gradation, at nogle

Fag læstes lige fra nederste Classe af, andre efterhaanden
kom til i de følgende Classer.

Ved Forordn. af 7de Novbr. 1809 § 51 indførtes Charakteerbøger
for samtlige Disciple, hvori hver Lærer i det Mindste eengang om

Maaneden efter sin Dagbog skulde indtegne sit Vidnesbyrd om
hver Discipel til Foreviisning for og Paategning af Forældrene.
Anmærkningsprotokoller til at paaanke Uflid, Uopmærksomhed

og andre Feil indrettedes allerede i Septbr. 1805 ifølge en Beslut¬
ning i Skoleraadet (Deliberationspr. S. 89, 93); men det varede

meget længe, inden egentlige Charakteerprotokoller i Classerne til
deri at skrive daglige Charakterer og det hele smaalige Charakteer¬

væsen sik Indpas. Betegnelsen og Beregningen af Charaktererne

med Tal fra 1 = ug. indtil 6 = Slet er foreskrevet til Brug i
Schemaet for Examenscharakterer samtidig med Reformens Indførelse

i Bilag 6 til Reglementet, og har holdt sig her især som Scala

for de daglige Charakterer, saalænge disse gaves, men vistnok
kun i faa andre Skoler i Landet, hvorimod denne Scala endnu

synes at være i Brug i Norge.
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Ved Placat af 22de Marts 1805 bleve Landets øvrige

Skoler med visse Indskrænkninger deelagtiggjorte i den ved

de tre Skoler indførte Reform; men hvad der mere end denne
Foranstaltning fik Indflydelse paa Underviisningen i Odense

Skole, var den under samme Datum udgivne Forordning
angaaende Examen artium ved Kjøbenhavns Universitet,

hvorved tillige den de tre først reformerede Skoler, som det

hedder her, indtil videre tillagte Ret til selv at afgjøre deres
Demittenders Modenhed, ophævedes. Ved denne For¬

ordning bleve ialt sexten skriftlige Udarbeidelser foreskrevne

(deriblandt Oversættelse fra Dansk til Tydsk og Fransk),
hvorimod den mundtlige Prøve indskrænkedes til de gamle
Sprog, Geographie og lidt Historie, navnlig Fædrelandets;
dog udvidedes i den følgende Tid den mundtlige Examination

mere ved Praxis end ved Lovbud ogsaa til de andre Fag,

hvortil der hørte skriftlige Prøver; men i adskillige af de
Fag, som vare indførte i de først forbedrede Skoler, for¬
langtes hverken skriftlig eller mundtlig Prøve, eller, med andre
Ord, de bortfaldt for de øvrige Skolers Vedkommende. Den

nærmeste Følge af disse Foranstaltninger var, at Odense
Skole fik tilsendt 10 Exemplarer af hvad Overdirectionen i

nedenfor anførte Skrivelse kalder „en forandret Udgave“ af
Bilag 1 til Anordningen af 1ste October 1802, og hvad
Skoleraadet i Deliberationsprotokollen S. 83 betegner som

„en ny udfærdiget Instrux for Underviisningen i de tre

forbedrede Cathedralskoler“ men hvad der i Virkeligheden
ikke var Andet end den under 24de April s. A. bekjendtgjorte
„Underviisningsplan for de lærde Skoler i Danmark og
Norge, efter H. Kgl. Majts. Befaling affattet af Commissionen

for Universitetet og de lærde Skoler“ der nærmest var be¬
stemt ikke til Brug for de tre Skoler, men for samtlige de
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øvrige (nu først omdannede) Skoler i Landet. Denne

Underviisningsplan, som rigtignok er en baade i Indhold og
Form forbedret Omarbeidelse af hiint nævnte Bilag, og som
optager de samme fem Sprog, som den ældre Plan, men

indskrænker Videnskaberne til Religion, Geographie, Historie,
Arithmetik og Geometrie, findes aftrykt i O. Stephensens

og J. Sigurdsons Lovsamling for Island 7de B. S. 55 ff.
Som Supplement til denne Plan medfulgte Overdirectionens
Skrivelse af 29de April s. A. angaaende den fremtidige Stil¬

ling af de fra Examen artium udelukkede tre Fag: Anthro¬

pologie (med Philosophiens Historie), Physik og Naturhistorie,

saaledes lydende: — „Blandt de i Anordningen om EX.
artium angivne Fordringer til Dimittenderne findes ingen
cgen Rubrik for Prøve i Anthropologie, Physik og Natur¬

historie. Disse Lærefags Udelukkelse fra Fordringerne til

Examen artium, skjøndt dertil havdes ligesaa gyldige Grunde,
som til deres Optagelse i de forbedrede Skolers Underviis¬
ningsplan, lader befrygte, at ikke blot i den tredie viden¬

skabelige Classe vilde opkomme en Ligegyldighed for disse
Kundskaber, men at der og i de lavere Classer vilde udbrede

sig en Fordom om deres Undværlighed, og at i dem alle
saavel Skole= som Huusfliden vilde bortfalde. At forebygge
dette, er Hensigten af følgende Forskrifter:

1. Den tredie physiske og den tredie naturhistoriske
Classe reduceres til een Læretime ugentlig, og denne anvendes

i hver af disse til at gjentage den i de lavere Classer givne

Underviisning, og derved at udvide denne, eftersom dertil

gives Leilighed ved denne Gjentagelse.
2. I hver af ovennævnte Kundskaber, for hvilke den
nye Anordning for Examen artium ikke opgiver nogen egen

Rubrik, underkastes Dimittenderne fra de tre forandrede
2
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Cathedralskoler en egen Prøvelse i det forsamlede Skoleraads

Nærværelse. De Charakterer, som efter dennes Udfald til¬

kjendes dem i hvert af disse Lærefag, indføres i deres Skole¬
testimonium, og Commissionen vil føie den Foranstaltning,

at de i den trykte Censurliste, som Examens=Anordningens

22 § omtaler, offentlig bekjendtgjøres.
3. De tvende Læretimer, som vindes ved Reductionen
af den physiske og naturhistoriske Underviisning i tredie Classe

til een Time ugentlig, anvendes til saadan antiqvarisk philo¬
logisk Underviisning, som hoslagte Anordning bestemmer i

Slutningen af den om Læregjenstandene i 4de latinske Classe
handlende Afdeling. Commissionen anmoder Overlærerne i
den gamle Philologie at dele denne Underviisning imellem

sig efter Billighed. Til Brug ved samme vil en Oversættelse
af den Eschenborgske Haandbogs enkelte Afdelinger med det Første

udkomme“ — Men den videre Følge var at Reductionen af
disse Fag, som allerede var begyndt ved ovenanførte Skrivelse,

gik sin uhindrede Gang, saa at de efterhaanden, om ogsaa
nogen Underviisning i enkelte af dem fandt Sted, mere og
mere tabte deres Betydning for Dannelsen. Dog figurere
i Testimonierne indtil 1815 Charaktererne for historia philo¬

sophiæ, physica og historia naturæ, siden kun for de to

sidste, og fra 1836—43 kun for den sidste. De nye Regler
og Fordringer ved Ex. artium bleve strax anvendte paa

Skolens Hovedexamen, og lidt efter lidt indrettedes hele
Underviisningens Maal efter dem: og det Samme gjentog

sig i den følgende Tid, hvergang der skete Forandringer i
Fordringerne til Dimissionsprøven.

Ved Siden af Anordningen af 1ste October 1802 og

Placaten af 22de Marts 1805 havde i ikke ganske faa eller
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uvæsentlige Punkter Forordningen af 11te Mai 1775 ved¬

blivende været gjeldende; den blev først ophævet ved For¬

ordningen af 7de November 1809, men denne sidste

Forordning ophævede tillige alle andre hidtil givne
Anordninger og særskilte Reglementer for det
lærde Skolcvæsen i Danmark og Norge, og saaledes

droges ogsaa Odense Skole ind under Uniformiteten. Jøvrigt

optog den nye Forordning for en meget stor Deel, paa
mange Steder næsten ordret, Indholdet af Reglementerne

for de først forbedrede Skoler, og det endog i saadanne
Punkter, som havde tabt deres Betydning, f. Ex. Forskrifterne

om Specialclasserne, og den bestemte, at der i de fuldstæn¬
dige Skoler skulde gives Underviisning ikke blot i Moders¬

maalet, i de gamle og de to nyere Sprog, i Religion, Hi¬

storie Geographie Arithmetik, Geometrie og Calligraphie,
men ogsaa, saavel i de fuldstændige Skoler som i Middel¬

skolerne, naar og hvor det kunde skee, i Naturkund¬

skaber, Anthropologie, det engelske Sprog, Tegning, Vocalmusik
og Gymnastik. Desuden kunde der, efter § 68, med de
øvrige Classer forbindes en Handelsclasse. Men adskillige

af de Fag, som nævnes, kom blot til at staae paa Papiret
eller fik Plads i nogle af de laveste Classer og den følgende

Tids sørgelige Pengeforhold hemmede i lang Tid Udvidelser
i Underviisningen. Denne Forordning er, uagtet den er
antiqveret i de fleste og væsentligste Punkter deels ved senere

Bestemmelser deels ved Praxis, dog endnu juridisk gjeldende
og paaberaabes ofte paa en overraskende Maade. Den inde¬

holder ingen Underviisningsplan og ingen Regler for Dimis¬

sionsexamen, og vakte derfor og paa Grund af endeel anden
Ufuldstændighed og Uklarhed i sin Tid mange Betænkeligheder,
Tvivl og Spørgsmaal, som atter foranledigede Fortolkninger
2*
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og Modificationer fra Universitetsdirectionens Side, af hvilke
de vigtigste indtil 1839 findes i Kolderup=Rosenvinges
Samling af Rescripter 2den Deel og de senere i Selmers
Efterretninger om Universitetet og de lærde Skoler. Her

vil jeg blot anføre, som Specialitet for Odense, Departe¬

mentschefens (L. Engeltofts) Svar i Skrivelse af 3die
Februar 1810 paa 6 af Rector Heiberg fremsatte Spørgs¬
maal, hvoraf de 3 sidste angaae Skolepenges Erlæggelse og

Stipendievæsenet; Skrivelsen lyder for de 3 første Spørgs¬

maals Vedkommende saaledes: „Paa de af Hr. Rectoren i
Deres ærede Skrivelse af 18de f. M. fremsatte Foresporgseler
befinder jeg mig nu i Stand til at meddele følgende Svar:
ad Qv. 1. om den Fordring, som forhen fandt Sted, at

de, som ikke toge Deel i den hebraiske Sprogunder¬
viisning, skulde istedet derfor læse en Decas af Li¬

vius, nu, hvad De formoder, skal falde bort 9
Da Forordningen aldeles Intet herom bestemmer, synes Hr.
Rectorens i denne Henseende yttrede Formodning at være

fuldkommen grundet.
ad Cv. 2. Om under Elementargeometrie tillige Trigo¬

nometrie og Stereometrie skal forstaaes2

Underviisningen i dette Fag vedbliver ligesom i de øvrige
Læregjenstande at gives i den Omfang, som Underviisnings¬

planen for de 3 først reformerede Cathedralskoler bestemmer.
ad Cv. 3. Naar en Jøde ikke forlanger, at hans Søn

skal fritages for Religionsunderviisningstimerne, ja
vel endog yttrer Lyst til at han skal deeltage i samme

om dette da kan tillades ham9
Er besvaret ved den Bestemmelse i § 58, at Undtagelser fra

den almindelige Regel om at besøge alle Læretimer ei finde

Sted uden efter Forældres eller Værgers Forlangende.“
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Heraf sees, at man dengang endnu tog noget Hensyn til de

tre Skolers tidligere exclusive Stilling og Prærogativer; men
medens der i denne Skrivelse, navnlig med Hensyn til Ma¬
thematik, henvises til Underviisningsplanen for de tre først

forbedrede Skoler, indskrænkes ved Rundskrivelse af 26de Juli
1817 den mathematiske Underviisning til Plangeometrie og

Talregning forbunden med Bogstavregning, saaledes, at et
ikke altfor indviklet Spørgsmaal af de fire Regnearter med
Lethed og Sikkerhed kan besvares, og Bjørns Lærebog for¬

langes lagt til Grund for den mathematiske Underviisning.
I Formen for Examen artium var der atter allerede

ved kong. Resolution af 9de October 1812 (Engelstofts
Annaler f. s. A. S. 252 ff.) gjort nogle om end mindre

betydelige „interimistiske“ Forandringer, nærmest med Hensyn
til Antallet af de skriftlige Prøver, der indskrænkedes til 11,

og med Hensyn til Beskaffenheden af de skriftlige Prøver i Tydsk
og Fransk, der indskrænkedes til Oversættelse fra disse tvende
Sprog til Dansk; men da der bestandig endnu hørtes Klager

deels over de tilbageblevne skriftlige Prøvers Mængde og Uhen¬

sigtsmæssigheden af adskillige af disse Prøver, deels over det
utilstrækkelige Pensum i de gamle Forfattere, som blev op¬

givet ved denne Examen især af Privatister sendte Direc¬
tionen for Universitetet og de lærde Skoler under 31te De¬

cember 1817 til Rectors (og vel overhovedet alle Rectorers)
Betænkning et motiveret Forslag til temmelig gjennemgribende

Modificationer i de skriftlige Prøver samt til Fastsættelse

af et vist Minimum, der skulde præsteres i Latin og Græsk.

Af denne Dircctionsskrivelse fortjener især at fremhæves
nogle ret mærkelige Yttringer om, hvorvidt den saakaldte frie

Opgave i Dansk kan ansees for en hensigtsmæssig Prøve

ved Dimissionsexamen, et Spørgsmaal, som jo senere ofte
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har været paa Bane, og hvorom Meningerne lige til vor
Tid have været deelte. Den paagjeldende Passus i omtalte
Skrivelse lyder saaledes: „Ved Forordningen om Examen

Artium § 3 er anordnet, at enhver Dimittend bør have op¬

naaet den Færdighed, at han med Orden og Tydelighed,
uden grammatikalske Feil, skriftlig kan udtrykke sine Ideer
over en passende Opgave, og ved den skriftlige Examen er

derfor § 11 blandt Andet fordret en Udarbeidelse af en

saadan Opgave i Modersmaalet. Ligeledes er i Underviis¬
ningsplanen for de først reformerede Skoler bestemt, at

enhver Discipel i øverste Classe hver Maaned skal indgive
en Udarbeidelse over et af Læreren forelagt Thema, at disse

Forsøg skulle bedømmes indbyrdes af Disciplene, undertiden
mundtlig, men dog som oftest skriftlig, samt at Læreren tilsidst

skal ledsage disses Critik med sine Anmærkninger og Be¬
rigtigelser. Saa nyttige som saadanne Øvelser kunne være
for dem, der have tilstrækkelig Modenhed, saa lader det sig
dog paatvivle, om en saadan Modenhed kan ventes hos
Skoledisciple, og om ikke Fordring af hvad der ikke hører

til denne Alder let kan frembringe endnu andre skadelige
Virkninger end den, at Tiden spildes. Vel bør Enhver, som

erholder academisk Borgerret, kunne skrive sit Modersmaal
grammatikalsk rigtigt og deri ordentlig kunne fremsætte, hvad
han har lært; men forskjelligt herfra er det at udvikle sine

egne Ideer over et opgivet Thema. Da imidlertid dog

dette Sidste fordres, og da den derfor ved Examen tildeelte

Charakteer har en betydelig Indflydelse paa Hovedcharakteren,
maae Lærerne i de sidste Aar anvende megen Tid og Flid paa

at indprente Disciplene alle Slags Ideer over forskjellige Gjen¬

stande, som de ved Leilighed kunne anvende. Herved vil selv
den dueligere Lærer naar han skal øve sine Disciple i det,
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som i sig selv er over de Flestes Evne, neppe ganske kunne
forebygge, at de Unge vænnes til Eftersnakken og faae Til¬

bøielighed til ordrig Fremsættelse af trivielle Bemærkninger,

hvorved sand Uddannelse meget mere hindres end befordres.

Lyst til at glimre forleder ogsaa let den Unge til affecteret

Jagen efter smukt klingende Phraser eller — og dette fornemmelig,

hvis hans Anlæg ere fortrinlige — til en vis Kjækhed i
umodne Yttringer og til en tidlig Attraa efter at betræde

Forfatterbanen, som man, især i nærværende Tider, snarere

bør søge at dæmpe end at opflamme. Det formenes derfor,
at dette Slags Udarbeidelser kunde bortfalde saavel i Skolerne

som ved den academiske Examen. Derimod forstaaer det sig,
at de øvrige befalede skriftlige Prøver i det mindste for

største Delen maatte vedblive, og naar da Besvarelserne af
Opgaverne i Religion og Historie ikke blot bedømtes med

Hensyn til Indholdet, men en særskilt Charakteer blev given

for Stilen og Sproget deri, kunde denne Charakteer indføres
i Rubrikken for Udarbeidelser i Modersmaalet.

Det

hørte neppe til Skik dengang, efterat det saakaldte Skoleraad

havde ophørt at bestaae, at lade slige Forslag komme til
Forhandling i en Lærerforsamling, hvilket heller ikke forlangtes
af Directionen, og Rector har da vel været ene om Betænk¬

ningen; men hvad denne Betænkning er gaaet ud paa, vides
ikke, da Copibogen, der overhovedet for Rector Heibergs

sidste Embedsaar er yderst mager Intet indeholder derom.
Det Væsentligste af Directionens Forslag blev bragt til Ud¬
førelse ved Bekjendtgjørelse af 10de August 1818
angaaende nogle Forandringer og nærmere Be¬

stemmelser i Forordningen om Examen artium af

22de Marts 1805, hvori dog Pensa i Latin ere en heel
Deel formindskede i Sammenligning med det oprindelige
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Forslag, hvorimod Pensa i Græsk (hvortil hørte et af de større
Evangelier eller Marci Cvangelium med nogle af Brevene

i Grundsproget) ere omtrent overeensstemmende med de i
Forslaget opstillede, hvorhos den hidtil Enkelte indrømmede

Fritagelse for Græsk ophævedes, ligesom det ogsaa bestemmes,
at de, som ikke angive Hebraisk, skulle som Æqvivalent derfor

have læst ti Bøger af Homer foruden dem, som alle Dimit¬
tender ere forpligtede til at angive. Hvad de skriftlige Prøver
angaaer, da indskrænkedes disses Antal til ni, idet Opgaven
i bibelsk Historie bortfaldt, og tillige indførtes den omtalte

væsentlige Modification med Hensyn til Prøven i Dansk, „at

Examinandernes Færdighed i at udtrykke sig i Modersmaalet

herefter skulde bedømmes af deres skriftlige Besvarelse af Op¬

gaverne af den christelige Religionslære og af den nyere
Verdenshistorie.“ Mindre vigtig, men dog ikke uden Betyd¬
ning for Øvelserne i Skolen er den Bestemmelse, at den

skriftlige Opgave i den ældre Historie herefter maa besvares

paa Dansk istedetfor paa Latin. — Ved under 13de September
s. A. at tilstille Rector denne Bekjendtgjørelse paalagde
Overbestyrelsen ham at indrette Underviisningsplanen for det

forestaaende Skoleaar i Overeensstemmelse dermed og paasee,
at Dimittenderne snarest muligt kunde ved Examen angive,
hvad der var foreskrevet. Tillige gjorde Directionen bl. A.

opmærksom paa, at Læsningen af Testamentet beqvemt kunde

forbindes med Religionsunderviisningen, at de, som begjerede
sig fritagne for Hebraisk, selv maatte sørge for at skaffe sig
den Underviisning, som de i Anledning deraf behøvede, naar

der ikke fandtes Tid til at forklare de 10 Bøger af Homer
i de sædvanlige Skoletimer, hvorhos man dog ikke tvivlede

paa, at vedkommende Lærer med Fornøielse vilde komme dem

til Hjelp herved, og at deres Fremgang jævnlig prøvedes,
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endelig at ogsaa i Skolerne Æmnerne til dansk Stiil herefter

i Almindelighed bleve at tage af Religionslæren og den nyere

Historie, uden at dog denne vigtige Øvelse behøvede at over¬

lades alene til de Lærere, der havde overtaget Underviisningen

i Religion og Histore.
Denne Ordning af Examen artium og den deraf som

altid afhængige Skoleunderviisning holdt sig kun i fjorten
Aar. Alt som Antallet af dem, som hvert Aar dimitteredes,

voxede, forøgedes Besværligheden med de mange endnu levnede

skriftlige Arbeiders Gjennemsyn, og Universitetets Lærere
længtes efter at faae bortkastede endeel skriftlige Prøver der

formeentlig vare af samme Art som de mundtlige i samme

Fag og derfor ansaaes for overflødige. Consistorium androg
da navnlig paa yderligere Indskrænkning af disse skriftlige

Prøver, og uden at Sagen var bleven forhandlet med Skolerne
eller var bleven det større Publicum videre bekjendt end
ved Rygter (jfr. Dansk Ugeskrift 2den B. S. 21 ff. og 93 ff.)

approberedes ved kong. Resolution af 31te August 1832

(Selmers academiske Tidender 1833 S. 171 ff.) flere For¬
andringer og Lettelser ved Examen artium, saaledes, at de

skriftlige Prøver i de nyere Sprog bortfaldt; ligeledes bort¬
faldt den ene Opgave i Historie og begge mathematiske Op¬

gaver og der blev saaledes i det Hele kun fire skriftlige
Prøver tilbage, men Afhandlingerne i Historie og Religion

fik meget ringe Indflydelse paa Bestemmelsen af Charaktererne
for disse Fag, og de læstes vel kun af Examinatorerne i
disse Fag og toges i Betragtning i enkelte tvivlsomme Til¬

fælde, medens de beholdt deres Plads som Prøver paa Fær¬
dighed i Behandlingen af Modersmaalet; endelig tillodes ved
den latinske Stiilprøve Benyttelse af en for samtlige Exami¬
nander forud bestemt dansk=latinsk Ordbog, en Lettelse, om
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hvis Hensigtsmæssighed Meningerne have været meget deelte,
og hvis betænkelige Sider man allerede tidligere havde havt

Leilighed til at erkjende, idet der ved Placaten af 22de Marts
1805 § 14 var tilladt Examinanderne ved de skriftlige Over¬

sættelser at benytte en Orbdog, men denne Tilladelse var
allerede ved kong. Resolution af 20de September s. A. atter

bleven ophævet.
Disse Forandringer i Examen artium indtraf just paa

en Tid, da Spørgsmaalet om Nødvendigheden af en Re¬
form af det lærde Skolevæsen saavel som af den academiske

Studieplan blev drøftet i Tidsskrifter (især dansk Ugeskrift),

Dagblade og særegne Smaaskrifter (hvoribl. de soranske Pro¬

grammer af Lütken, Hjort og Estrup), paa en Tid altsaa,
da en Forøgelse af Underviisningsstoffet og, foruden Oprettelse

af særegne Realskoler, navnlig Indførelse eller Udvidelse af
de saakaldte Realdiscipliner i de lærde Skoler hørte til de

Fordringer, som stode paa Dagsordenen og opstilledes som
Betingelser for en til Europas daværende Culturtrin svarende

Dannelse og for et nyt og frisk Liv i Underviisningen. Under

en saadan Stemning traadte Manglerne ved Universitetets
Examen artium og Klagerne over denne Examens uheldige

Indflydelse paa Skolernes Virksomhed endnu stærkere frem,
efter at de omtalte Forandringer i denne Prøve, hvorved

Hensynet til Examinatorernes Beqvemmelighed formeentes
altfor meget at have gjort sig gjeldende, vare traadte i Kraft,
og paa samme Tid bleve tillige Klagerne over Uhensigts¬

mæssigheden af det til Universitetet henlagte Præliminair¬

cursus, der sluttedes med den saakaldte anden Examen, mere
og mere lydelige. Endelig fandt Universitetet selv, at der

maatte gjøres Noget i denne Sag, især efterat først 1835 et

Forslag af Prof. Sibbern og i det følgende Aar et lignende
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af et af Universitetsdirectionens Medlemmer Prof. Kolderup¬
Rosenvinge havde givet Impulsen til Forhandlinger, sig¬

tende til at tilveiebringe en forandret Organisation. Det
sidste Forslag var tilsendt Consistorium fra Directionen den
30te April 1836, men Forhandlingerne desangaaende optoge

lang Tid, og først under 26de Mai 1838 indsendtes til Di¬

rectionen Consistoriums Betænkning, der indeholdt et motiveret

Forslag til en gjennemgribende Forandring af det
lærde Underviisningsvæsen ifølge det naturlige

Forhold, som bør iagttages imellem Skole og
Universitet*). Consistoriums Forslag blev derefter tilstillet

fem af de lærde Skolers Rectorer til Betænkning, og den

sidste af disse Betænkninger indkom ikke før Januar 1839.
Nu indtraf Thronskiftet og de dermed forbundne politiske
Bevægelser, som for en Tid trængte Skolespørgsmaalet tilbage,
og siden befandt Universitetsdirectionen sig i adskillige Aar i
en stor Forlegenhed ligesom imellem en dobbelt Ild, imellem
den almindelige Mening og nogle af Kong Christian den

Ottendes Yndlingsideer, hvilke tvende Momenter det tog

Tid at bringe nogenlunde i Samklang med hinanden, og

Sagen syntes at være stillet i Bero, da det overraskende
Budskab om en meget nær forestaaende Reform udgik i Be¬

gyndelsen af 1844. Den officielle Beretning herom i Sel¬

mers Universitets Aarbog for 1844 S. 201 ff. begynder
med følgende noget mystiske Yttring: „En Reform af det

lærde Skolevæsen havde gjennem en længere Række af Aar

været anseet for nødvendig og nærforestaaende, og uden Tvivl
havde ogsaa de fleste Sagkyndige været enige om Hoved¬

*) H. N. Clausen Hist. Fremstilling af Kjøbenhavns Universitets

Virksomhed fra Juni 1837 til November 1838 S. 42—51 jfr.

Selmers Kbhvns. Universitets Aarbog for 1838 S. XIII.
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punkterne af de Forandringer, som maatte være at indføre.
Om Tiden derimod og Maaden, hvorpaa Reformen vilde
blive iværksat, var man mere uvis. — Omstændighederne

have imidlertid medført, at Reformen kom baade hurtigere

og anderledes end Nogen havde ventet, idet en tilfældig
Begivenhed skulde give den Impuls, som bevirkede, at Re¬

formen blev bestemt at skulle iværksættes strax, men for det

Første alene i tre af Skolerne, nemlig Metropolitanskolen,
Odense Cathedralskole og Kolding lærde Skole.“ Hvilken
denne „tilfældige Begivenhed“ har været, vil man ikke let
kunne udfinde af det følgende Indhold af Beretningen, skjøndt

der vel hos en og anden Læser deraf kunde opstaae en For¬

modning om, at den stod i nogen Forbindelse med Kolding
Skole; men Impulsen til Reformens Paaskyndelse laae meget

mindre i den i Beretningen omtalte maadelige Tilstand af
denne Skole paa den Tid (hvilken Omstændighed i og for

sig ikke vilde have frembragt nogen Forandring i det Hele),
end i Regjeringens Tanke at gjøre Kolding til Sædet for et

Slags Academie eller større Gymnasium, der kunde drage
Nordslesvigs Ungdom til sig. Men da det ved nærmere

Overveielse fandtes betænkeligt at oprette en isoleret Insti¬
tution, hvis Omfang det da var vanskeligt at begrændse, og hvis

Hensigt var altfor iøinefaldende, besluttede man sig til paa
det Snareste at sætte denne Plan i Forbindelse med den længe

omventilerede, men i de sidste Aar hvilende og halvt henlagte

Plan til Omorganisation af hele det lærde Skolevæsen. En
anden Bevæggrund til at skynde sig kunde hos Universitets¬
directionen ogsaa ligge i Haabet om derved mulig at standse

eller faae opsat Udførelsen af adskillige af Kongens Planer,

som den slet ikke kunde sympathisere med. At saaledes Be¬
slutningen om en Skolereforms Iværksættelse er undfanget
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pludselig af Directionen og i en snever Vending for at udrede

sig af den Klemme, hvori den befandt sig ved Kongens Pres¬
sioner i forskjellig Retning til Iværksættelse af Yndlingsplaner
angaaende Underviisningsvæsenet, synes at fremgaae af føl¬

gende Omstændighed. Iblandt Kongens Yndlingsideer var ogsaa
den, at gjøre noget Stort af Sorøe Academie deels ved at ud¬
vide dets Virksomhed som Høiskole for Studerende deels ved der¬

med at forene en Real=Høiskole, eller, hvis en saadan Combina¬

tion ikke lod sig bringe i Stand, ved at omdanne hele Academiet
til Real=Høiskole*). I kong. Resolution af 3die Marts 1843,

hvorved Opdragelsesanstalten og Skolen blev adskilt fra den
academiske Læreanstalt, blev det tillige paalagt Universitets¬

directionen „at overveie og at indkomme med nærmere aller¬
underd. Forestilling, hvilke Forandringer der i Sorøe Academies

Organisation kunde ansees ønskelige“. Dette Paalag forstod

Dircctionen saaledes, at den under 1ste April s. A. opfordrede

de academiske Lærere til at udarbeide Forslag til en Sammen¬
arbeiden og Revision af Reglementerne fra 1827. Men de

academiske Lærere forstode Resolutionens Ord anderledes og
vidste, at der laae Mere i den; de udarbeidede i Forsommeren

1843 et detailleret Forslag til en Reform og Udvidelse af

den academiske Læreanstalt, og dette Forslag var færdigt til
Indsendelse inden Sommerferierne. Medens jeg endnu som

designeret Rector opholdt mig i Sorøe og ikke kjendte Odense

Skole uden af et Besøg paa nogle Dage i Sommerferierne,
erholdt jeg under 12te August følgende Directionsskrivelse:

*) Med hvilken Iver Kongen forfulgte denne Plan og endelig, trods

al Modstand fra Directionens og Andres Side, satte den igjennem,

uden at dog Realacademiet kom til Live, kan sees af Beretningen
i Lindes Meddelelser ang. Sorøe Academie S. 7—26.
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„Efterat det har behaget Hans Majestæt Kongen under 3die
Marts sidstleden allernaadigst at bifalde en saadan Forandring
af Sorøe Academies hidtilværende Organisation, at den

egentlige academiske Læreanstalt skal være aldeles adskilt fra
den med samme hidtil forbundne Skole er det blevet en

Gjenstand for Overveielse, paa hvilken Maade den førstnævnte
Anstalt hensigtsmæssigst kan organiseres saaledes at den
under væsentlig Bibeholdelse af den Samme engang givne

Hovedbestemmelse som forberedende academisk Dannelsesanstalt
kan stifte den størst mulige Nytte. Det er herved navnligen
kommet under Overveielse, om det ikke, for at give Acade¬
miets Virksomhed et større Omfang og mere betydende Ind¬

hold, kunde være rigtigt at sætte det i nærmere Forbindelse
deels med Kjøbenhavns Universitet, deels med de lærde Skoler

eller nogle af disse. En saadan Forbindelse i sidstnævnte
Henseende kunde skee ved at aabne Adgangen til at tage

Examen artium ved Academiet for enhver fra Skolerne
dimitteret, som maatte ønske saadant; men Directionen skjønner

ikke rettere end at det, naar man ikke vilde nedstemme de

Fordringer, som nu gjøres ved Examen artium i Sorøe,
hvilket dog neppe vilde være tilraadeligt, i saa Fald vilde
blive nødvendigt at indskrænke en saadan Adgang til enkelte
Skoler, i hvilke da Underviisningen maatte gives en saadan

Lempning, at Dimissionen derfra til Academiet kunde skee.
En saadan Forandring synes da passende at kunne indføres

f. Ex. i en Trediedeel af de lærde Skoler, fra hvilke der da
vilde kunne dimitteres enten til Universitetet eller til Acade¬

miet efter enhver Studerendes eget Ønske.
Directionen skulde nu tjenstligen udbede sig Hr. Lectorens

behagelige Yttringer deels over Sagen i Almindelighed, deels
om hvorvidt De, saafremt en saadan Indretning maatte blive
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indført, ønsker denne indført i Odense Cathedralskole, samt i

saa Fald, hvilke Forandringer i Underviisningens Plan derved
vilde blive nødvendige, og hvilke Foranstaltninger og Bekost¬

ninger dertil vilde udfordres.
Directionen tilføier, at det er Den magtpaaliggende at

modtage Hr. Lectorens Svar saa hurtigt som muligt.
Hvad jeg svarede herpaa, hører ikke herhen; men jeg

har meddeelt dette Actstykke for at gjøre indlysende, hvor lidet
Dircctionen selv endnu dengang var betænkt paa Iværksæt¬

telsen af en Reform som den, der bebudedes et halvt Aar

derefter ved den kong. Resolution af 9de Februar 1844,

hvorved der bl. A. bestemtes, at en Afgangsexamen, der
traadte istedetfor Examen artium og anden Examens første

Prøve, skulde afholdes ved selve Skolerne og af disses
egne Lærere. I Skoleverdenen vidste man Intet om, at

en Omorganisation af Skosevæsenet stod for Døren; jeg selv

var saa langt fra at ane, at en Forandring af det Bestaaende
var saa nær, at jeg i Forening med mine Medlærere endnu

i Slutningen af 1843 gjorde Udkast til en detailleret Under¬

viisningsplan, baseret paa den bestaaende Forfatning ene med
de Modificationer, som vare en Følge af, at Odense havde

faaet en Forøgelse i Antallet af Classerne, og neppe vidste
jeg Noget om den hele Sag, førend jeg under 17de Februar
1844, i Forbindelse med Communicationen af den kong. Re¬

solution af 9de s. M. (der in extenso findes i Selmers
Kbhvns. Univ. Aarbog f. 1844 S. 204 f.) erholdt Opfor¬
dring til „at meddele nærmere Udkast til en Underviisnings¬

plan for den udvidede Skole og at yttre mig angaaende
Examens Indretning, ligesom ogsaa at afgive Betænkning
om, hvorvidt Underviisningen i Skolen allerede strax maatte

kunne gives saadanne Modificationer, som kunde tjene til
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den nye Plans Forberedelse, samt om hvorvidt der maaskee
allerede i Efteraaret 1845 kunde blive at afholde den fore¬

skrevne Afgangsexamen i Skolen, om det end maatte blive
nødvendigt at forbeholde de Disciple, som maatte ønske saa¬
dant, endnu i bemeldte Efteraar at underkaste sig Examen artium

som hidtil.“ Lignende Opfordring udgik omtrent samtidig
til Rector Ingerslev, der under 14de Februar blev be¬

skikket til Rector i Kolding, og til Rector Borgen, der
under 1ste Marts blev udnævnt til Rector for Metropolitan¬

skolen. Idet jeg i Skrivelse til Directionen af 21de Febr.
udbad mig Oplysning om enkelte Punkter, som maatte komme
væsentlig i Betragtning ved Udarbeidelsen af det forlangte

Udkast, navnlig om hvorvidt den hidtilværende philosophiske
Examens anden Prøve vilde vedblive uforandret som hidtil,

erklærede jeg med Hensyn til de ovenfor anførte Spørgsmaal,

at ved de i Begyndelsen af Skoleaaret, ganske uafhængig af
den nye Indretning, iværksatte Forandringer i Classeindde¬

lingen og Fordelingen af Læregjenstande var der i den her¬
værende Skole allerede gjort saadanne Modificationer i Under¬

viisningen, som harmonerede med den nye Indretning og

vilde kunne tjene til dens Forberedelse, og at jeg ikke tvivlede

paa, at den foreskrevne Afgangsexamen, naturligviis med flere
Indskrænkninger, allerede vilde kunne afholdes her i Skolen
i Efteraaret 1845, forudsat, at den nærmere Detail af den

nye Indretning blev ordnet og bekjendtgjort saa betimelig,

at Underviisningen allerede i Løbet af Sommeren 1844 eller
dog til Efteraaret kunde lempes efter de til Afgangsexamen

stillede Fordringer. I sit Svar af 9de Marts meldte Direc¬
tionen, at man angaaende Indretningen af den philosophiske
Prøve først maatte brevvexle med Consistorium, men at man
maatte ansee det for rigtigst, at Afgangsexamen ved Skolen
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afholdtes allerede 1845. Under 5te April indsendte jeg det

mig affordrede Udkast til en Underviisningsplan for de ud¬

videde Skoler, hvilket ogsaa omtrent samtidig skete fra de to
andre Rectorers Side, hvorpaa disse Udkast under en mundt¬

lig Conference i Kjøbenhavn kort efter Paaske bleve sammen¬

arbeidede til et fælles Forslag til en Underviisnings¬

plan for de udvidede Skoler, til Afgangsexamens
Indretning samt til Anordning af Lærerprøver og

Forbedring af Lærernes Stilling, hvilket Forslag
indsendtes d. 20de Mai 1844 og under de følgende Forhand¬
linger dannede Grundlaget for de vedkommende Rectorers

Anskuelse om Ordningen af denne Sag. Hidtil var saavel
Directionen som vedkommende Rectorer gaaet ud fra den

Forndsætning, at der endnu samme Aar kunde oprettes en
Afgangsclasse, bestaaende af Disciple, der vare modne til

Dimission, men foretrak at blive eet Aar endnu i Skolen,

for at medtage den større Deel af de Discipliner, der hidtil

havde hørt til det philologisk=philosophiske Cursus ved Uni¬
versitetet. Dog da Directionen i Skrivelse af 20de Juli
atter erklærede, at den ikke, inden Consistorium var hørt,
kunde tage nogen Bestemmelse om, hvilke nye Læregjenstande

der skulde optages i Skolen, og om det Omfang, hvori og
tildcels Maaden, hvorpaa de skulde læres, men da Consisto¬

rium først under samme Datum spurgtes desangaaende,

ansaaes det ikke for raadeligt allerede i 1844 at oprette en

saadan Afgangsclasse, medens endnu saa mange Punkter an¬

gaaende Fordringerne ved Afgangsexamen stode in suspenso,
og Directionen indskrænkede sig til foreløbig at bestemme
nogle Punkter med Hensyn til Disciplenes Optagels:, Skole¬

cursets Varighed, Classernes Antal, Underviisningens

Form og Skoleexaminer m. m., samt til ligeledes foreløbig
3
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med enkelte Modificationer og Indskrænkninger at approbere
den i Rectorernes Forslag udkastede Plan for Underviisningen

i de enkelte Discipliner (s. Odense Skoles Progr. for 1844
S. 22 ff.). Under alt dette urgerede Directionen gjentagende

Ønskeligheden af, at en Afgangsexamen allerede i 1845 af¬

holdtes ved Skolerne selv, og svarede derfor ogsaa, med dette

for Øie, paa given Anledning under 12te November, at den
maatte være enig med mig i, at den Bestemmelse, at Discip¬
lene i øverste Classe skulde anskaffe sig de saakaldte academiske
Stilebøger og deri indføre alle eller en Deel af de af dem i

Aarets Løb skrevne latinske Stile, som Følge af Examen
axtium's Henlæggelse til Skolen nu rettest maatte ansees at

være bortfaldet.
Ved Skrivelse af 20de Juli 1844 opfordrede endelig

Directionen Consistorium til at afgive Betænkning, navnlig,

som det hedder i den officielle Bekjendtgjørelse i N. Colle¬
gialtidende 1845 Nr. 37, S. 722 (Selmers Aarb. 1845
S. 184) „over de Punkter, som vedkomme Grændserne imellem
Skoleunderviisningen og den academiske Underviisning, samt
den Afgangsexamen, som skulde træde istedetfor Examen ar¬
tium og anden Examen. Consistorium nedsatte en Comitee

af sex Professorer som skulde udarbeide Betænkningen, og

indgav derpaa Forslag til en heel Underviisningsplan. Da

saaledes Forarbeiderne syntes at være samlede bleve de vig¬

tigste Spørgsmaal drøftede i nogle i Slutningen af April
1845 afholdte Møder, hvori foruden Universitetsdirectionens

Medlemmer tvende af Universitetets Professorer, Ørsted og
Madvig, og de tre Rectorer deeltoge, og Frugten af alle
disse Forhandlinger var da den provisoriske Plan for

den ved allerhøieste Resolution af 9de Februar

1844 bestemte udvidede Underviisning i Metro¬
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politanskolen, Odense Cathedralskole og Kolding
lærde Skole hvilken Plan er bekjendtgjor den 25de

Juli 1845.

Hermed kan jeg slutte dette Afsnit af Underviisningens

Historie, da Alt hvad der vedkommer den provisoriske Plan

er samlet i Selmers Aarbøger for 1845 og følgende Aar,
og Alt hvad der angaaer den senere med nogle Modifica¬
tioner i enkelte Punkter paafulgte Indførelse af den nye Ind¬

retning i samtlige Sloler ved Bekjendtgjørelse af 13de

Mai 1850 angaaende en Underviisningsplan og
Examensbestemmelser for de lærde Skoler i Dan¬

mark tilligemed de ikke faa Forandringer, som ere foretagne

i denne Plan indtil 1860 er udførlig berettet i Lindes

Meddelelser ang. de lærde Skoler for Aarene 1849—1856

(7de Hefte), og Resten navnlig om de tre Monradske

Planer tilligemed den allersidste ved kong. Resolution af 25de
November 1864 (bekjendtgjort den 30te s. M.) forordnede

Omdannelse af Underviisningsplanen vistnok om ikke lang
Tid vil blive optaget i Fortsættelsen af Lindes Værk.

Hvad der særlig vedkommer Underviisningen i Odense Skole,
indeholdes i denne Skoles Programmer iblandt de Skole¬

efterretninger, som fra 1840 af (efterat deres Udgivelse var

paabuden ved Universitetsdirectionens Rundskrivelse af 14de
September 1839) aarlig meddeles til Publicums Efterretning,
og som fra 1844 af ere mere detaillerede end tidligere. Det

eneste, jeg kunde have ønsket at indlemme i denne Deel af
Skolens Historie, ere de Betænkninger, som Skolens Lærere

have afgivet angaaende de fra den bestaaende Organisation

heelt forskjellige og ikke mindre indbyrdes forskjellige Forslag
3*
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til Underviisningens Ordning, som Minister Monrad lod

udgaae i tre paa hverandre følgende Aar 1861—63; men

disse Betænkninger ville ikke kunne forstaaes uden at sammen¬

holdes med de ministerielle Rundskrivelser, til hvis Ord de
referere sig, og selv om jeg var berettiget til at lade aftrykke

de i sin Tid confidensielt meddeelte Rundskrivelser, hvad

jeg ikke anseer mig for berettiget til, vilde Optagelsen af begge
Dele paa dette Sted fordre en uforholdsmæssig Plads. Jeg
vil da oppebie, hvad der om denne Sag bringes til Publi¬

cums Kundskab i Fortsættelsen af Lindes Værk, og derefter

maaskee i et senere Program give Betænkningerne som Tillæg.

Her vil jeg blot endnu tilføie nogle faa Bemærkninger.
Conferentsraad Madvig har, om jeg ikke husker feil, ved

en Leilighed erklæret, at han ikke er Fader til Planen for de

udvidede Skoler; men langt mindre end han kan nogen af de
tre Rectorer vedkjende sig Underviisningsplanen som sit Barn.
Langt fra at gjelde som Reformens Fædre kunne de i det

Høieste siges at have staaet Fadder til Reformen; de Grund¬
sætninger hvorpaa den var bygget, tilhørte Tidsaanden,
ligesom ogsaa Tiden stillede høiere Fordringer baade med

Hensyn til Læregjenstandenes Antal og Omfang, end hvad
der hidtil var præsteret i Skolerne. Til at bane Veien for

en Reform havde kun een af Rectorerne havt Leilighed til
middelbart at bidrage, nemlig Prof. Ingerslev ved sit be¬

kjendte Skrift „om det lærde Skolevæsen“ der udkom 1841;
Kundskab om at Reformen om føie Tid skulde træde i Live

fik Rectorerne først ved Meddelelsen af den kong. Resolution
af 9de Februar 1844 samtidig med, at der paalagdes dem
at medvirke til dens Iværksættelse, og endelig, da Under¬

viisningsplanen skulde fastsættes, blev i særdeles mange og
væsentlige, for ikke at sige de væsentligste Punkter, ikke deres,
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men Universitetscomiteens og Consistoriums Anskuelser tagne

til Følge. Skal Nogen kaldes Underviisningsplanens Op¬
havsmænd da var det vel nærmest (foruden Universitets¬

directionens virksomste Medlem, afd. Conferentsraad Hansen)

Ørsted eller Schouw, som begge vare Medlemmer af
Universitetscomiteen, ligesom ogsaa under de mundtlige For¬

handlinger Ørsteds Stemme hyppig var den afgjørende, og
Rectorernes Meninger i den Grad i Minoritet, at de efter

Debatten vare nær ved at fralægge sig al Lod og Deel i

Resultatet. Det var derfor ikke uden med stor Tvivl og
Ængstelighed, at de gik til den ansvarsfulde Gjerning, hvortil

de vare kaldede, at indføre den paa Papiret udsendte Under¬

viisningsplan til en Prøve i de dem betroede Skoler, og,

saavidt deres Stilling til Sagen tillod det, dulgte de ikke de
Betænkeligheder, som de nærede med Hensyn til flere Punkter*).

Imidlertid, alt som man ved Erfaring blev mere fortrolig
med Underviisningsplanen og saae, hvorledes det, som stod

paa Papiret, kunde og skulde udføres i Skolen, og i
Særdeleshed efterat flere mindre heldige Bestemmelser i den

provisoriske Plan efter den ved Prøven vundne Erfaring vare
blevne forbedrede og forandrede eller fortrængte ved Bekjendt¬

gjørelsen af 13de Mai 1850, fandt den nye Indretning be¬

standig mere og mere Paaskjønnelse og Yndest hos Skole¬
mændene, og vi, de Rectorer, som havde syslet længst med

den og havde seet den ret heldig overstaae Børnes ygdommene,
bleve tilsidst ikke utilbøielige til at lyse det faderløse Barn i
Kuld og Kjøn; i det mindste søgte vi efter bedste Evne at

*) S. Metropolitanskolens Program for 1846, Indledningen,
Odense Skoles Progr. f. 1846, Skoleefterr. S. 47 ff., Kolding

Skoles Progr. f. 1846, Skoleefterr. S. 39 ff.
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forsvare Planen imod de Anfægtelser, for hvilke den var ud¬
sat fra saa mange Sider, og at tilbagevise de mange ubillige
Klager, som reistes imod den ikke blot af dens Fjender, men

ogsaa undertiden af adskillige af dem, som kaldte sig dens
Venner. Skade, at den fornødne Taalmodighed mangler i

denne bevægede Tid, at man ikke har givet Reformen Rum

og Stunder til at gjennemgaae de behørige Stadier for at

modnes, at man har anseet Misgreb og Ufuldkommenheder,
som ere enhver Overgangsperiodes sædvanlige Ledsagere for
Feil og Mangler ved Sagen selv, og at man, deels ved den
Miscredit, hvori Underviisningsplanen er sat hos det store

Publicum, deels ved de mange Modificationer, Indskrænk¬

ninger Lempelser og Lettelser, som man efterhaanden har
anseet det fornødent at foretage deri næsten lige fra den Tid

af, da den blev almindelig for alle Skoler, er nær ved at

standse eller tilintetgjøre Reformen paa Halvveien. Reformen
af 1845 ligner i Grundsætninger ligesom i saare mange

Punkter Reformen af 1802, og den synes ogsaa at skulle

dele dens Skjebne.

II.

Underviisningens Form og Maade.

Om dette Punkt er der ikke Meget at tilføie til hvad

der leilighedsviis er berørt desangaaende i forrige Afsnit;
Adskilligt vil ogsaa mere passende komme under Omtale i

Forbindelse med hvad der i et følgende Afsnit vil blive be¬
rettet om Lærerne. Imedens der, som det Foregaaende
viser, i de ældre Anordninger og Reglementer haves nøiagtige
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Forskrifter om, hvad der skal læses i de latinske Skoler, ere

derimod Forskrifterne om, hvorledes der skal læses, temmelig

sparsomme, og hvad der i denne Henseende er overleveret,
gjelder for den største Deel ikke specielt Odense Skole, men
alle Skoler. De ældre Tiders Lovgivere og Foresatte for
Skolerne indlode sig ikke synderlig paa at opstille alminde¬

lige pædagogiske Grundsætninger og Regler, men i det

Høieste henviste de til Qvinctilian og andre gamle For¬
fattere som de Kilder, hvoraf Lærerne kunde øse Kundskab
om hvorledes de skulde veilede og behandle Ungdommen.
Derimod mangler det selv allerede i Kirkeordinantsen og i
Niels Jespersens Læseplan for Odense latinske Skole ikke

paa Vink med Hensyn til Fremgangsmaaden i enkelte

Punkter; navnlig indskærpes i samtlige ældste Reglementer
Nødvendigheden af idelig Repetition og Samling af det Læste
til større eller mindre Partier, og i enkelte af dem antydes,

paa hvilken Maade det skal skee, ligesom der ogsaa i N.
Jespersens Plan (Saml. til Fyens Hist. I. S. 55) gives

den Regel, at man under Overhøringen aldrig skal, „som

hidtil“, gaae frem i lige Orden fra de Øverste til de Nederste,
men snarere bruge den modsatte Orden, for lettere at opdage

de Ligegyldige og holde de Uopmærksomme i Aande. An¬

gaaende Behandlingen af Lærestoffet for hver Classe inde¬

holde de under Titel: De scholasticæ iuventutis institu¬
tione observationes generales og Observationes speciales
de lectionibus et exercitiis singularum classium*) i Aaret

— ——— — * * * * — — * * — — — — * * — * *

*) Disse Obserrationes, hvoraf den almindelige Deel indeholder Skole¬

love og de specielle en ny Underviisningsplan, ere dog kun en

(rigtignok betydelig) udvidet Omarbeidelse af nogle lignende Obser¬

vationes, hvoraf det Exemplar, jeg har havt Leilighed til at benytte,
er udgivet tilligemed en Instrux for Conrectoren og de for Skolerne
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1632 af kjøbenhavnske og soranske Professorer forfattede For¬

skrifter særdeles mange Anviisninger (Rietz S. 89 og 639 ff.).
Ogsaa i det attende Aarhundredes Lovgivninger og navnlig i
Forordningen af 11te Mai 1775 § 24 ff. angives Frem¬

gangsmaaden med de forskjellige Discipliner, som vare eller
skulde blive Gjenstande for Underviisning i de lærde Skoler.
Men alle saadanne Vink have ringe eller ingen Betydning,
naar Skolernes hele Indretning og Lærernes Dannelse er
mangelfuld eller umuliggjør deres Anvendelse. Allerede den

evige Gjentagelse af det Læste maatte svække Liv og Interesse,
og den bestandig Syslen med Latin og Catechismus maatte
gjøre Underviisningen eensformig og kjedelig; i de andre

Fag, som efterhaanden kom ind i Skolen, manglede Lærerne,

ja endog Rectorerne selv de behørige Kundskaber*) og kunde
ikke give, hvad de ikke selv havde. Allerede i Christian d.

Fjerdes Skrivelse til Biskopperne af 22de October 1604

(Rietz S. 614) fremhæves flere Mangler i Methoden, og
disse Klager over en vrang Methode bleve i den følgende
Tid hyppigere og hyppigere, og gjentages, uagtet alle af

— * —— — — — — * *

forordnede Morgen= og Aftenbønner og dateret die Gregorii 19de
Mai 2) 1617; i disse ældre Observationes henvises atter til de af

Nyerup S. 82 omtalte Admonitiones necessariæ ad pietatem et
profectum iuventutis scholasticæ, som tilligemed Andet, der ved¬
kommer Reformen 1604 (Progr. f. 1866 S. 10 f.), sindes trykte
bagved den hos Henr. Waldkirk udkomne nye Udgave af lnstructio

visitationis Saxonicæ, hvoraf det Exemplar, jeg har havt i Hænder,
har paa Titelbladet Aarstallet 1616, men paa det sidste Blad Aars¬
tallet 1609. Begge de omtalte sjældne Skifter ere indbundne sammen

i det Exemplar, som tilhører Hr. Biskop Engelstoft, der vel¬
villig har laant mig det til Benyttelse; men da jeg i det ifjor ud¬

komne Program udgav første Afsnit af denne Underviisningshistorie,

kjendte jeg det endnu ikke.
*) *Ifr. bl. A. Biskop Claus Pavels Autobiographie 2det Cap.

S. 22 K.
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Regjeringen ved Anordninger tilsigtede Forbedringer, lige til
Begyndelsen af det 19de Aarhundrede. Uanseet Lærernes

større eller mindre Udygtighed, hvorom Talen vil være paa
et andet Sted, var hele Underviisningsmaaden aandløs; fra
Begyndelsen af var der fordret megen Udenadslæren, og dette

Uvæsen dreves igjennem alle følgende Tider til en utrolig
Grad, i hvorvel allerede Rector. Hans Mikkelsen Ravn

i Midten af det 17de Aarh. i sin Admonitio de scholis
bene constituendis viste det Skadelige i denne Maade at
lære paa (Nyerup S. 119, Hist. Tidsskrift 3die Række IV.

2 S. 547), og Rector Jacob Steensen omtrent 100 Aar

derefter atter viste, hvor forkastelig denne Udenadslæren var,
i et lille, hidtil utrykt Skrift: „Uforgribelige Betænkninger

om Skolevæsenets Forandring og Forbedring“ dat. Bergen
d. 8de December 1732 (i det kong. Bibl. Ms. Thott. 1828,
4to, 34 Sider), hvoraf Nyerup har givet nogle Udtog
S. 184 ff. Denne Betænkning havde betydelig Indflydelse

paa Affattelsen af mange Punkter i Forordningen af 17de
April 1739, der paa flere Steder søger at sætte en Bom for

den overdrevne Udenadslæren. Saaledes hedder det § 21:

„Ingen Discipel, hvad Lectie han er udi, skal lære Noget

udenad, førend det er ham tydelig forklaret, at han selv kan

gjøre Rede for det i sit Modersmaal; thi det tilkommer
Lærerne at have Umagen og gjøre Alting det letteste muligt

for Disciplene;“ og i Slutningen af § 31 efter Opregningen
af de Pensa, som skulle læres i de forskjellige Classer: „Af
disse her opregnede Discipliner og Bøger ville Vi ei, at

Ungdommen mere skal lære udenad, end uforbigengeligt er

nødvendigt, og det ei, før de det grundig forstaae og med

andre Ord derfor kan gjøre Rede.“ De latinske Skoler ved¬

bleve alligevel til Trods for denne Advarsel at være, hvad
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Riegels kalder dem, „Tøihuse for Hukommelsen, hvor denne
alene blev proppet med Latin og meget maadelige Præcepta

i Videnskaberne“; og ikke mindre vedblev, ligeledes imod
Forordningens Bud, indtil Begyndelsen af dette Aarhundrede

den anden fra Forfædrene nedarvede Skik at foresætte Discip¬
lene Pensa uden i Forveien at have gjennemgaaet og for¬
klaret dem for dem. Denne stagnerende Tilstand faldt desto

mere skærende i Øinene, jo mere i den sidste Halvdeel af det

forrige Aarhundrede Methoden for Ungdommens Opdragelse
og Underviisning blev Gjenstand for almindelig Opmærk¬

somhed og behandledes i mange Skrifter ikke blot i Udlandet,
men ogsaa hos os og enkelte Skolemand, navnlig Joh.

Henrik Tauber saavel i Skrifter som i Praxis søgte at
bekæmpe denne Slendrian. „Men gamle Vaner kunne ikke
let brydes“ maa Tauber selv tilstaae, og næst efter, for

Odense Skoles Vedkommende at henvise til Udtoget af hans
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Dagbog i „Samlinger til Fyens Hist. og Topographie“
3die B. 3die H. og til Pastor Mules Beretning om Til¬

standen der fra 1786 til 1793 i Progr. f. 1864 S. 7 ff.
vil jeg instar omnium anføre følgende charakteristiske Vidnes¬

byrd om Underviisningsmaaden omtrent paa samme Tid af
Consistorialraad H. Bjerregaard i et 1847 i Randers

udkommet, vistnok ikke meget bekjendt Skrift: „Er ikke en

prophetisk Spaadom gaaet i Opfyldelse i vore Dage2“ o. s. v.
S. 359: „Neppe bleve i nogen Landsbyskole de tvende Religi¬
onsbøger, Catechismus og Forklaring, læste mere papegøieagtigt
end Guldbergs naturlige og aabenbarede Theologie i vore

Skoler (Bjerregaard gik i Skole imellem 1778 og 1788).

I den første af disse, der læstes under Rectoren, blev der

foruden Andet foresat os nogle Blade at lære, fra Aften til
Morgen, saa ordret, at den, der ikke kunde opramse samme
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uden at forandre en Tøddel, var sikker paa sine 4 til 6

Haanddaske. Og naar nu Mangen ikke uden Suk og Møie,

Hug og Slag havde lært disse tvende til Udenadslæsning
vel drøie Bøger fra Begyndelse til Ende, kunde han trøstigt

forsikkre, at Vedkommende neppe havde gjort ham et Spørgs¬
maal, ikke forklaret ham en eneste Sætning i samme. Og

saa aand= og tankeløst som det gik til med Religionsunder¬
viisningen, saa slet var det bevendt med det Øvrige der

læstes. Naar Kantsler J. A. Cramer i Gellerts Levnets¬

beskrivelse skildrer, hvorledes man i dennes Ungdom i Tydsk¬
lands lærde Skoler behandlede de græske og romerske Mester¬
værker, saa passer denne hans Skildring ganske paa den Om¬

gang med samme, der endnu fandt Sted i Mængden af vore
Latinskoler hele 50 Aar derefter. Aldrig blev i omtalte

(Slagelse) Skole Sands vakt for Skjønhederne og hvad der
i disse Skrifter fortjener Beundring og Efterligning. Det

var kun om bogstavelig Oversættelse Gloser og Ord at

gjøre; men hvad der laae i Ordene, i en Tanke, en Sentents,
derpaa bleve vi ligesaa lidt gjorte opmærksomme som paa

Indholdet af de bibelske Sprog.
Med Reformen 1802 foregik der en fuldstændig Om¬

væltning i Underviisningens Form og Maade; men man

gik da til en modsat Yderlighed. Udførelsen betroedes til
Mænd, som havde uddannet sig for enkelte Videnskaber og
gjort sig klart, hvorledes Behandlingen af dem i Skolerne
burde være; de fleste af disse Lærere havde ogsaa nydt Under¬
viisning i Methodik og Pædagogik. Dog dette ansaaes ikke

for tilstrækkeligt af dem, der forberedede og udarbeidede
Planen for Reformen; for disse blev Methoden noget nær

Hovedsagen, og dermed blev der drevet et Slags Afguderi.
At lade Lærernes Individualitet have noget Spillerum inden¬
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for den almindelige Læseplans Grændser ansaaes for betæn¬
keligt; tvertimod holdtes det for raadeligst ikke blot at angive

Hovedtrækkene af Behandlingsmaaden, men ogsaa at foreskrive
Methoden for hvert Fag i det Enkelte og at anbefale Læ¬
rerne nøiagtig Efterlevelse af de i denne Henseende givne

Forskrifter. Allerede i det Forslag, som Commissionens mest

formaaende Medlem, Prinds Fr. Christian af Augu¬
stenborg, udarbeidede og fremlagde i Commissionen og
derefter lod indrykke i Maanedsskriftet Minerva for Januar

1795 under Titel: „Ideer vort lærde Skolevæsens Indretning
vedkommende“ (i Udtog hos Nyerup S. 300 ff.), spiller
Spørgsmaalet om Methoden en betydelig Rolle; i selve Reg¬
lementerne for de tre Skoler gives hist og her Vink i denne

Henseende; men stærkest fremtræder dog denne Bestræbelse for
at uniformere og afpæle Methoden i tvende Actstykker, der
ledsagede Reglementet som Bilag 1 og 2, nemlig 1) „Om
Underviisningens Omfang i Specialclasserne og Grændserne

for hver i Særdeleshed“, og 2) „Instrux for Overlærerne i
de 3 reformeerte Skoler“. Om det første af disse Bilag er
talt ovenfor S. 11, det andet, der er et interessant Actstykke i

Skolens og overhovedet Pædagogikens Historie, er efter et trykt
Exemplar i Skolens Archiv aftrykt i O. Stephensens og
J. Sigurdsons Lovsamling for Island 7de B. S. 43 ff.
Det er vistnok udgaaet fra Prindsen selv og bærer Præget

af denne Oprindelse deels i den kunstlede og paa Germa¬

nismer rige Form, deels i Indholdet. Foruden det trykte

Exemplar har Skolens Archiv to skrevne, hvoraf det første,

som angaaer Kjøbenhavns Skole, synes at være det ældste;
dette Exemplar er gjennemgaaet af Prindsen selv og har

mange Forandringer og Tilsætninger med hans egen Haand

paa Tydsk, hvilke Rettelser af en anden (Rahbeks) Haand
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ere oversatte paa Dansk; det andet, det for Christiania Skole,

er ogsaa senere gjennemgaaet af Prindsen, men af de af ham

deri foretagne Rettelser ere kun meget faa tagne til Følge i

den for Odense Skoles Overlærere udfærdigede Instrux. Af
denne temmelig vidtløftige Instrux vil jeg her til en Mund¬

smag kun optage fjerde Paragraph, som indeholder al¬
mindelige Forskrifter om Methoden, saa lydende:

„I Henseende til Læremethoden er det Overdirectionens
indstændigste Ønske, at det maatte lykkes samtlige Lærere at holde
den rette Middelvei mellem gamle og nye Vildfarelser. At

forvandle Underviisningen til Legeværk og Fjaseri er ikke mindre
hensigtsstridigt, end ved den at plage Drenge= og Ynglingsalderen.

Vistnok maa den første Begynder, der blot kan modtage sandse¬
lige Indtryk, Underviisningen ved Hjelp af sandselige Billeder
meddeles (sic), og lettes ved tillige at virke paa hans Ind¬

bildningskraft; men, eftersom Forstanden og Fornuften udvikle

sig hos Lærlingene, bliver det en vigtig Pligt, gradviis af vænne

dem til bestandig mere og mere vedholdende Opmærksomhed og
alvorlig Anspænden af deres Kræfter, og ved en harmonisk Ud¬

dannelse af disse og ved grundig Kundskabs Befordring nærmere

at forberede dem til deres tilkommende Bestemmelse. Alt i de

nederste Classer i en lærd Skole maa Underviisningen stiles paa

at forberede til Lærdom. Her er ikke Stedet udførligt at frem¬

sætte de Regler, der især ere befundne tjenlige til at vække og

vedligeholde Ungdommens Opmærksomhed og lægge Grund til
tydelige og faste Kundskaber eller at forklare hiin dialogiske
Foredragskunst, hvor man ved passende Spørgsmaal fremkalder
Ideer og udvikler det Ubekjendte af det Bekjendte. Ligesaa lidt
kan man her udbrede sig over den Klogskab, Læreren maa besidde

for aldrig i Underviisningens Materie og Form, i Forklaringer,
Gjentagelser og videre Fremgang at tabe Lærlingens Nemme og
Tarv af Sigte, eller hvorledes han maa vide at lønne den
Umage og Anspænding, han fordrer af disse; man maa ind¬

skrænke sig til følgende væsentlige Forskrifter:
A) Af hver Lærer fordres omhyggelig Forberedelse
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til enhver af hans Lectioner. Den maa og vil sætte
ham i Stand til af hans lærde Kundskabers samlede Forraad

behørig at vælge, hvad der er gavnligt for hver Classes Disciple,

og bibringe disse det paa den til Hensigten passende Maade;
den vil forsyne hans Foredrag med de mest passende Sammen¬
ligninger og Exempler; den vil bestemme Forklaringernes rigtige

Maal og Forhold; den vil overalt give Foredraget Liv og virke
dybere Indtryk.
B) For saavidt Underviisningsgjenstændernes (sic) Be¬

skaffenhed tilsteder det, maa Læreren beflitte sig paa et frit
Foredrag. Ikke at tale om den Virkning, dette har til at

forøge Opmærksomheden, skaffer det Læreren den betydelige For¬
deel, at han nøie kan give Agt paa sine Disciple, lettere lægge

Mærke til den Uagtsomme, og undertiden blot ved et Øiekast
til ham eller et uventet Spørgsmaal hindre fremmede Ideer at

trænge sig ind, og samle de Adspredtes forvildede Tanker. Det
Modsatte af disse Virkninger af et frit Foredrag ere Følgerne
af den tidspildende og til Tankeløshed vænnende Dicteren, hvilken

derfor ikke maa taales, under hvilken Forevending det end
maatte være.

C)

Iblandt mange andre fortrinlige Midler til at befordre

Disciplenes Opmærksomhed under Underviisningen nævnes for¬

nemmelig følgende:
a) At man i Specialclasserne snart kalder en, snart en
anden Discipel frem uden for Ordenen for at lade ham rette

det Urigtige i Meddiscipelens Oversættelse, det Incorrecte i hans

Udtryk o. s. v.
b) At man ved den videnskabelige Underviisning, naar For¬

tællingen af en vigtig Begivenhed, Foredraget af en vigtig
Læresætning eller Demonstrationen af et Theorem er tilendebragt,

gaaer det Fortalte og Foredragne spørgsmaalsviis igjennem,

først med en og anden af de opvakteste Hoveder blandt Disciplene,

saa med nogle af de mindre opvakte, og endelig lader de mest,
siden de mindst Øvede gjentage det Hele med deres egne Ord i
sammenhængende Foredrag eller Demonstration. For Disciple
især af den øverste Classe lader sig med disse Øvelser endnu
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forbinde den Forandring, hjemme skriftlig at opsætte et vist
Hovedstykke af det i de sidste Timer foredragne og tilstrækkelig
forklarede Pensum. En saadan skriftlig Gjentagelse er ei alene
det bedste Slags Anspændelse og det sikkreste Middel til at øve

Hukommelsen og at befordre tydelig Tænken og Færdighed i
rigtigt og passende Udtryk, men den forskaffer ogsaa tillige Læ¬
reren den Fordeel, at han ikke alene med eet Øiekast kan oversee
Disciplenes Evners Forskjellighed men og opdage og i Tide

opfylde de Huller, der ere blevne tilbage i deres Kundskaber“
I Begyndelsen, da der med den største Ængstelighed

vaagedes over, at den foreskrevne Form og Methode over¬

holdtes, gav, som man seer af Skolens Deliberationsprotokol,
dette Punkt Anledning til mange Forhandlinger og til megen

Strid især imellem Overlærerne og Adjuncterne; efterhaanden
tabte sig dog denne Iver for at afpæle Methoden baade hos

Skolens Personale og hos Overbestyrelsen, og der blev Lei¬

lighed for den dygtige Lærer til at bevæge sig med større
Frihed. Den Control med Plan, Form og Methode for

Underviisningen, som tidligere vel nærmest havde paaligget
Biskoppen, gik ved Reformen over til Rector og Skoleraadet

(Reglem. § 10, 40—46), og siden til Rector alene, uden at
Overbestyrelsen blandede sig deri, medmindre Rector forlangte
dens Bistand eller i andre ganske særegne Tilfælde. Men denne

Control blev i høi Grad vanskelig for Rectorerne i en tem¬
melig lang Aarrække, hvori der hyppig sendtes til Skolerne
Lærere, for hvis Kundskaber og Læregaver der havdes ringe

eller ingen Garantie, ikke sjælden endog saadanne, som ikke

havde Øvelse i at undervise i Skoler. I den Tid tog igjen
Udenadslæren, Foresætten af Pensa uden foregaaende Veiled¬

ning til at forstaae dem, og Dicteren utilbørlig Overhaand.

Da Forordningen af 7de November 1809 ikke angav Grænd¬

serne for Reators Ret til at controllere Lærernes Underviis¬
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ning, og overhovedet Forholdet mellem Rector og Lærerne
var holdt i Uklarhed i Loven, kunde det ikke forhindres, at

Mangler og Misgreb holdt sig længe, og naar de gik saa

vidt, at de maatte paatales alvorligere opstod uhyggelige

Stridigheder, som Directionen, naar Sagen indstævnedes for

dens Domstol, ikke altid kunde ende ved sine Kjendelser, ved

hvilke den i Almindelighed hævdede Rectors Beføielse til „at
overvære de enkelte Læreres Underviisning paa Skolen og
tillige at tilkjendegive dem sin Mening om de Feil, han

maatte bemærke, samt om Maaden, paa hvilken de bedst
kunne være at rette“*). Hvilke Foranstaltninger der i senere

Tider ere trufne for at sikkre Skolerne dygtige Lærere, er

noksom bekjendt. Tillige er der sørget for en mere udvidet
og nøiagtig Control ved Ansættelse af en Underviisnings¬
inspecteur; Overtilsynet med Gymnastikunderviisningen er

lige fra den Tid af, da dette Fag blev indført i Skolerne,
ført af en særegen Directeur, og i den sidste Tid have Skolerne
ogsaa faaet en Sanginspecteur; ja for nogle Aar siden over¬
raskedes de en Dag ved, at der indfandt sig en med særegen

ministeriel Fuldmagt forsynet Inspectcur for Skrivning og
Tegning. Der synes da for Tiden at være Control nok.

*) Dir. Skr. af 13de Septbr. 1817 i Rosenvinges Saml. II S. 114.
Lignende Kjendelser i en senere Periode haves f. Ex. i Dir. Skr.

af 23de Februar 1843 til Viborg Skole og af 29de Mai 1847 til

Kolding Skole.
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III.

Lectierne eller Classerne.

Meget af hvad der er at sige om Classernes Antal og
Orden er allerede temmelig udførlig behandlet i fjerde

Hefte af disse Bidrag til Skolens Historie (Progr. f. 1858,
især fra S. 15), saa at jeg angaaende en stor Deel af En¬

kelthederne kan henvise dertil og i det Hele kun behøver at

berøre Hovedpunkterne.
I Kirkeordinantsen siges, at hvor der er tre Lærere

(moderatores), skal der være fire, og hvor der kun er to
Lærere, tre Lectier: men der angives tillige Underviisnings¬

fagene for fem Classer, og imod Slutningen hedder det ud¬
trykkelig, at ved det, som er bestemt om to eller tre Lærere
i Byerne, har man ikke tilsigtet at forværre eller aflægge de

bedre Skoler i nogle større Kjøbsteder, som hidtil have havt

fem til sex Lærere; disse skulde tvertimod ved de geistlige og
verdslige Øvrigheders Hjelp fornyes, og der skulde i dem

være flere Øvelser i Børnekundskab og flere Lectier, end der

pleiede paa nogen Tid; kun maatte der ikke være mere end
een Skole i hver By. Palladius's Skolereglement eller
Uniformitetstabel, som udkom 1555 (Nyerup S. 13 ff.),
er for de større Byers og navnlig Stiftsstædernes Ved¬

kommende beregnet paa fem Classer. Ogsaa Biskop Niels

Jespersens Plan er egentlig bygget paa en Skole med

fem Classer, og den dermed omtrent samtidige Fundats for
Bespiisningen paa Klosteret synes at antyde det Samme

(Progr. f. 1858 S. 15); dog er der i nævnte Plan allerede
Tale desuden om en Sinkelectie (ABCdarii et Donatistæ),

der hver Dag imellem 7—8 og 4—5 skulde undervises af

I
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Hørerne selv, men i andre Timer af Disciple af de øverste
Classer. Denne Sinkelectie eller Insima regnes vel med i

Uniformitetstabellen af 1604, der forudsætter sex Classer, og

saa mange Classer nævner ogsaa Anders Pedersen Per¬
lestikker (N. hist. Tidsskr. B. V H. 1, S. 149) for Odense

Skoles Vedkommende, hvilken Skole han freqventerede faa

Aar efterat denne „Skolereformats“ var indført; dog synes,
efter hans Ord at dømme Classerne at have beholdt de

gamle Navne, saa at anden Classe blev kaldt første Lectie
o. s. v. indtil fjerde Lectie, som var øverste Hørers Classe.

Derimod er Christian den Fjerdes andet Skolereglement
(1632) beregnet paa en Skole paa syv Classer i de større
Stæder, og en ny Classe eller, hvad der er det Samme, en

sjette Hørerplads sees ogsaa kort i Forveien at være bleven
oprettet i Odense, paa Grund af, at Skolen var betydelig

„formeret og tiltaget“ (Progr. 1858 S. 9). Uniformitets¬
tabellen af 1656 er, som tidligere anført (Prgr. 1866 S. 19),
beregnet paa otte Classer; men Odense Skole har i ældre

Tider ingensinde havt over syv og Antallet af Classerne

formindskedes efterhaanden ved at Sinkelectien bortfaldt fra
1740 (Progr. 1858 S. 19 f.), og nederste eller den saakaldte

første Lectie inddroges ved Rescript af 10de Juni 1757 (sst.
S. 20 og 23), saa at Skolen fra den Tid af indtil Begyn¬

delsen af dette Aarhundrede kun havde fem Lectier, deri ind¬

befattet Mesterlectien. Ved Reformen 1802 fik hvert Fag

sine Specialclasser, mindst to, høiest fire; men samtlige Di¬
sciple deeltes i fire Hovedclasser, og desuden oprettedes indtil
videre en Forberedelsesclasse, til Optagelse i hvilken

der krævedes, at Discipelen var ni Aar gammel og i det

mindste kunde læse dansk Skrift; Maximum af Antallet i
denne Classe skulde være tolv. Hvor ængstelig man var for,
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at denne Classe skulde forrykke eller forringe Skolens Stand¬

punkt, viser følgende Instrux, der medfulgte som et af Bi¬
lagene til Reglementet af 1ste October 1802 til nærmere
Forklaring og Anvendelse af § 33 i samme. Den er dateret

d. 27de September 1802, vistnok conciperet af Prindsen selv
og underskrevet af Medlemmerne af Commissionen angaaende

Univers. og de lærde Skoler.
Instrux for Forberedelsens Classen.
Hensigten af den Instrux, som den 33 § i Skole=Anord¬
ningen henviser til, er at meddele de Hoved=Forskrifter, som ere

væsentlig fornødne til at opnaae sammes Bestemmelse og at

forebygge skadelige Misbrug.
Jo mere det er at befrygte, at der af Præparationsclassen
igjen med Tiden kunde opstaae den med saa megen Føie ophævede

Sinke=Lectie, jo omhyggeligere bør Skoleraadet og især Rectoren,

som denne Classes Special=Opsynsmand, vaage over at fore¬
bygge denne Udartning ved Anvendelsen af slige Midler, som
baade ere i og for sig selv retmæssige og skikke sig til de ind¬

træffende Omstændigheder.
Naar et Barn anmeldes til Antagelse i Forberedelses Clas¬

sen, da maa det, førend samme bevilges, først prøves af Rector,
Conrector og Læreren i Anthropologien, hvad enten denne tillige

er Lærer i Religions Classen eller ikke især med Hensyn til
dets Naturgaver. Først da, naar disse 3 have overveiet alt

hvad derved kan komme i Betragtning og ere enige i deres Dom,
at Optagelsen kan finde Sted, indskrives det af Rector, efterat
have erlagt 5 Rd. Indtrædelsespenge —. Men skulde endogsaa

kun een Stemme erklære sig imod Antagelsen, kan samme ikke

skee, saalænge denne Dissensus vedvarer.
Overalt vil i adskillige Tilfælde, hvor ingen almindelig For¬

skrift lader sig give, den følgende Erklæring tjene til Rettesnor:
at Forberedelses Classen er blot en Afdeling af den første Be¬

gynder Classe og skal som en Interims Foranstaltning ogsaa
kun vare saa længe, indtil den ved Elementarskolernes forbedrede
Indretning kan undværes. Heraf flyder da af sig selv, at de
4*
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for alle Lære Classerne, og den første i Særdeleshed, gjeldende
Love og Anordninger ogsaa blive i deres fulde Kraft i Henseende

til Forberedelses Classen, dog med de Modificationer, som det

formindskede Antal af Lære Gjenstandene naturligviis medsører.
Bilaget*), som hvergang kunde tilføies Skolens trykte

Lections Tabel som Anhang, viser, hvilken Anvendelse af de 4
daglige Underviisnings Timer Overdirectionen for det Første

anseer som meest hensigtsmæssig. Den har tillige derved seet

paa at undgaae enhver Collision med Lærernes øvrige Lectioner.
Hvorledes ellers den forskriftsmæssige Underviisning og
især de Læse og Forstands Øvelser, der svare til de første

Begynderes Behov og Fatteevne, bør indrettes; da høre ikke

disse Anviisninger til denne Instrux, men til Didactiken, hvori
enhver Lærer, naar han tiltræder denne Forberedelses Classe,

formodes at besidde behørig Indsigt.“
Denne Forberedelsesclasse kunde ikke ret trives og varede

ikke længe ved: den besøgtes i Skolcaaret 1802 af 9, 1803
af 6, alle Oversiddere, i Skolcaaret 1804 meldte sig ingen
Aspirant til den, 1805 var der 8 i den og 1806 bestod den

af 5 Disciple, hvoraf 2 vare Oversiddere; i Løbet af samme

Skoleaar blev denne Classe efter Overdirectionens Befaling
suspenderet indtil videre, saaledes at ingen flere deri maatte

optages, og siden blev den ikke oprettet igjen. Jøvrigt gik
den ovenfor omtalte Fordeling af Disciplene i fire toaarige

Classer over til de andre Skoler ved Reformens Indførelse

i dem (Placat af 22de Marts 1805 § 1); Forordningen af
7de November 1809 gjorde ingen Forandring heri for de

fuldstændige lærde Skolers, altsaa heller ikke for Odense Sko¬
les Vedkommende, og senere var der i en lang Aarrække ikke

Tale om Deling af Classer uden en eneste Gang, idet
Universitetsdirectionen ved Skrivelse af 2den October 1813

*) Dette Bilag findes ikke i Skolens Archiv.
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tillod, at den da af 29 Disciple bestaaende første Classe

deeltes; men det kan betvivles, om denne Deling virkelig kom
i Stand, og det var først i Aaret 1840, at Directionen ved

Resolution af 3die October efter Skolens Indstilling tillod,
at tredie Classe adskiltes i to eetaarige Afdelinger med sær¬

skilt Underviisning i de fleste Fag (Prog. f. 1841 S. 40).
Fra Begyndelsen af Skoleaaret 1843 fik Skolen sex Classer,

saaledes at kun den øverste blev toaarig, de andre eetaarige
(Progr. f. 1844 S. 18). Først fra den Tid af var i nogle

faa Aar Skolecurset beregnet paa syv Aar, og jeg kan ikke
begribe, hvorfra den temmelig almindelige Tro, at otte Aars

Skolegang først er indført ved den provisoriske Plan, skriver

sig, i Skolens Program for 1841 S. 41 nævner min For¬
mand Prof. Saxtorph ogsaa otte Aar som de normale for
Skolegangen. — Den provisoriske Plans § 2 bestemte, at

Skolen skulde inddeles i syv Classer, af hvilke den sjætte

skulde være toaarig, alle de øvrige eetaarige, saa at et fuld¬

stændigt Skolecursus var beregnet paa otte Aar. En syvende
Classe oprettedes dog her først 1847, men Aaret i Forveien

var paa Grund af forskjellige Omstændigheder sjette Classe

adskilt i to ikke sideordnede Afdelinger (Progr. f. 1847 S.
104 f.). Ved Bekjendtgjørelse af 13de Mai 1850 § 2 be¬

stemtes, at syvende Classe skulde være toaarig, alle de øvrige
eetaarige; Forhandlingerne om denne Forandring og Grun¬
dene til dens Iværksættelse findes i Lindes Meddelelser om

det l. Skolevæsen S. 8 ff. og 27 ff. Efter Ophævelsen af
den private Realskole her i Byen oprettedes i Cathedralskolen
parallele Realclasser ved Siden af de studerende, først fra
Januar 1856 tredie og fjerde Realclasse, og fra Begyndelsen
af det følgende Skoleaar af kom dertil en toaarig femte

(Progr. f. 1856 S. 72 ff). Da ved denne Foranstaltning
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Tilgangen til Skolen tiltog betydelig og navnlig de to

laveste Classer, som før i Almindelighed havde været svagest

freqventerede nu hyppig bleve overfyldte, har det fra 1857
af været nødvendigt at dele snart anden, snart første Classe

(hyppigst hiin) i to sideordnede Afdelinger. Skolen har da

nu elleve Classer med særskilt Underviisning for hver i
næsten alle Fag, foruden at i syvende og femte Realclasse

hver Afdeling har særskilt Underviisning i de mathematisk¬

physiske Videnskaber, syvende ogsaa i Hebraisk.

