Den politiske drøftelse af forbindelsen mellem
almueskolen og den lærde skole
Af VAGN SKOVGAARD-PETERSEN

Ved almenskoleloven af 24. april 1903 knyttedes folkeskolen og gymnasiet til hinanden ved hjælp af den fireårige mellemskole, der indtil
skoleloven af 1958 skulle blive et værdifuldt led i det danske skolesystem. Den hØjere almenskole blev på rigsdagen hilst velkommen som
den demokratiske skole, der ville sikre, at ethvert velbegavet barn
gennem offentlige skoler kunne nå frem til studentereksamen. Mellemskolen, der var en del af den højere almenskole, men godt kunne
etableres selvstændigt, tog tre af den seksårige latinskoles klasser; tilbage blevet treårigt gymnasium, og det skulle i undervisningens indhold og metoder bringe en fornyelse. Efter den nye ordning skulle
eleven som elleveårig kunne gå fra folkeskolen over i mellemskolen
for efter fire års forløb at fortsætte i gymnasiet og blive student, når
han eller hun var atten år.
Det måtte efter den fri forfatnings indfØrelse i 1849 være en nærliggende opgave for den folkevalgte rigsdag at skabe en forbindelse
mellem de forskellige skoleformer, fjerne blindgyder og etablere overgangsmuligheder i uddannelsessystemet; herved ville man kunne fremme den sociale mobilitet, der måtte være ønskelig i et demokratisk
samfund. - Det er i det følgende opgaven at undersØge, hvorfor der
faktisk gik så lang tid, 54 år, under demokratisk styre, førend lovgivningsmagten formåede at gøre enhedsskolen til en realitet i Danmark.
De vigtigste skoleformer

Den danske børneskole bestod i sidste halvdel af forrige århundrede
fØrst og fremmest af det offentlige borger- og almueskolevæsen, almueskolerne på landet og borgerskolerne i kØbstæderne. De byggede
på hver sin anordning af 29. juli 1814; det københavnske skolevæsen
var ordnet samtidigt, men var siden da blevet reguleret af en ny anordning i 1844. Der var undervisningspligt for alle børn fra syv års
alderen til konfirmationen. På landet var skolen delt i to klasser med
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overgang fra fØrste til anden klasse, normalt når eleverne var ti år. Eleverne gik i skole tre dage om ugen. Tilsynet med landsbyskolen varetoges af skolekommissionen, hvor sognepræsten var formand, desuden
af amtsskoledirektionen (amtmand og amtsprovst) og stiftets biskop. - I
kØbstæderne indrettedes almindelige borgerskoler i fØlge 1814-loven;
som på landet var der to klasser, men her kunne der også indrettes
en tredie med en noget udvidet undervisning; i købstæderne var der
hverdagsskolegang; tilsynet var også her først og fremmest gejstligt. Et
Ønske hos det velstående borgerskab blev imødekommet i 1838, da
det offentlige påtog sig at indrette såkaldte hØjere borgerskoler eller betalingsborgerskoler; for at undgå forveksling blev den almindelige betegnelse for de gamle skoler snart friskoler eller fattigskoler. I KØbenhavn skulle skolerne have tre klasser, men skolegangen var frivillig i tredie klasse; også her havde gejstligheden indflydelse på tilsynet.
Ligesom i købstæderne opstod der en deling mellem friskoler og betalingsskoler.
Det varede længe, fØr den offentlige børneskole i praksis gennemførte lovens krav fuldt ud, - på landet gik det meste af århundredet.
I købstæderne og København tog det knap så lang tid, og især fra
omkring 1860 gjorde man her en betydelig indsats til undervisningens
forbedring både i de højere borgerskoler og i friskolerne. Ofte blev
der i den offentlige diskussion ytret ønsker om reformer, som kun
kunne gennemføres ved hjælp af lovgivningsmagten. Det gjaldt f. eks.
spØrgsmålet om lærerlØnninger, om mulktering for forSØmmelser og
om tilsynets sammensætning og kompetence, men resultaterne blev kun
små.
I 1856 gennemfØrtes en lov, der forbedrede lærerlønningerne noget;
den er dog først og fremmest bemærkelsesværdig, fordi staten her for
fØrste gang ydede tilskud til almueskolevæsenet, nemlig gennem nyoprettede amtsskolefonds, der bl. a. skulle betale lærerne alderstillæg og
pension. Man gav i 1867 lærerinder adgang til ansættelse i den offentlige skole, men derefter kØrte man fast. FØrst i 1899, efter elleve forgæves forSØg, nåede man frem til en større lovgivning »om forskellige
forhold vedrØrende folkeskolen«, der indebar en forbedring af såvel
undervisningen som lærernes kår.
De offentlige børneskoler suppleredes i anden halvdel af 19. årh.
af de private, de Kold'ske friskoler. De voksede særlig frem efter loven
af 2. maj 1855, idet forældrenes ret til at lade deres børn undervise
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privat her blev betydelig større. Myndighederne kunne kun på grundlag af en efterfØlgende kontrol med undervisningens resultater hindre
de private skolers virksomhed. Det var kun et lille mindretal af landsbybørnene, der gik i de Koldske friskoler, man nåede aldrig helt op
på 4 %; men friskolen fik indirekte betydning for langt flere , da dens
friere undervisning efterhånden påvirkede den offentlige skoles.
Realskolen hørte ikke med til borger- og almueskolevæsenet. Undervisningen i realfag blev længe overvejende drevet i private skoler, hvor
den normalt afsluttedes uden kompetencegivende eksamen. I 1838 oprettedes en »almindelig forberedelseseksamen « ved Københavns Universitet for polyteknikere, ustuderede jurister, farmaceuter, forststuderende og veterinærer, men det var en privatistprØve, og kun få steder
indrettedes en skoleformet realundervisning, der sigtede imod den. I
1855 udsendte imidlertid kultusminister Hall en bekendtgørelse om en
særskilt realundervisning ved nogle af de lærde skoler og om en dertil
knyttet realafgangseksamen, der gav de samme rettigheder som den almindelige forberedelseseksamen. Endvidere blev det bestemt, at bemyndigelse til at afholde afgangseksamen for realdisciple af ministeriet
også kunne tilstås private eller kommunale skoler. Hermed forelå
for fØrste gang en særlig undervisningsplan for realundervisning. Få
år efter indrettedes der også et lavere realkursus og en »afgangseksamen af lavere grad for realdisciple«. Begge undervisningsplaner
blev på privat eller kommunalt initiativ udnyttet i adskillige byer; men
det viste sig for uhensigtsmæssigt at opretholde begge eksaminer, og
i 1881 blev de slået sammen, så at alle realskoler herefter fØrte frem
til Almindelig Forberedelseseksamen, oftest kaldet Præliminæreksamen.
Denne eksamen aflagde eleven normalt som sekstenårig. Fra 1895
blev det en regel, at han fØrst kunne indstille sig, når han havde fulgt
undervisningen regelmæssigt gennem tre år ved en eksamensberettiget
realskole.
Realskolerne gaven undervisning, der gik betydeligt videre end de
højere borgerskolers, og de blev hurtigt meget søgte. I 1887 eksisterede
der 33 realskoler, i 1898 var der 112. Selvom det ikke var helt sjældent, at elever, der havde bestået Almindelig Forberedelseseksamen,
fortsatte i den lærde skole, var der ikke etableret nogen ordinær forbindelse mellem de to skoleformer. Men overgang var mulig, fordi der
efter 1871 var ret stor lighed mellem den lærde skoles prØve efter
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IV klasse - normalt kaldet IV klasses hovedeksamen - i den matematisk-naturvidenskabelige retning og realafgangseksamen (Almindelig
Forberedelseseksamen) .
Den lærde skole (latinskolen) bestod i 1848 af 16 offentlige og 4
private skoler. Den 13. maj 1850 gav kultusminister Madvig en ny
undervisningsplan, hvorefter undervisningen skulle gennemfØres i syv
klasser, hvoraf de seks fØrste var etårige, den syvende toårig. Den
skulle ende med examen artium, der flyttedes fra universitetet til skolerne. En discipel kunne fØrst blive optaget, når han var fyldt 10 år
og i besiddelse af en vis mængde kundskaber, og han var altså normalt 18 år, når han blev dimitteret. Selve undervisningen stillede store
krav til disciplenes evner og flid. Den skulle både være almendannende
og forberede til universitetet, og det betØd, at den var temmelig encyclopædisk; de klassiske sprog var fortsat hovedfagene, men også moderne
sprog (tysk) og naturvidenskabelige fag skulle studeres indgående. For
denne helhedsdannelse havde Madvig allerede som ung professor taget
til orde i en større artikel i Månedsskrift for Litteratur 1832-33, hvor
han betonede, at fagkredsen skulle oplyse om tilværelsens mangfoldighed. Bl. a. klager over elevernes overanstrengelse var baggrund for, at
kultusminister Hall i 1870 for rigsdagen forelagde forslag til lov om en
ny undervisningsplan. Resultatet heraf blev loven af 1. april 1871, hvorved undervisningen i de øverste klasser deltes i to retninger, den sproglige og den matematisk-naturvidenskabelige. Samtidig blev den lærde
skoles to laveste klasser skåret væk, så at løbet herefter blev seksårigt.

Enhedsskolens muligheder ved midten af 19. århundrede

Adskillige gange blev der i rigsdagens fØrste årtier drØftet skolespØrgsmål, men kun få gange antydedes muligheden af at etablere en
enhedsskole. Kultusminister Madvig kunne den 2. maj 1850 i folketinget erklære, at han på en gang fØlte »kærlighed til den hØjere videnskabelige undervisning og den aldeles folkelige dannelse«;l men heraf
fulgte ikke, at han forsøgte på at koordinere de to skoleformer. T anken
har ligget ham fjernt. Der er ikke grund til at tvivle om, at han i sine
erindringer giver en pålidelig fremstilling af sit syn på sagen som
minister, når han skriver, at man i hans ministertid endnu ikke »var
kommen ind på forsØget på at forkvakle både den obligatoriske og
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den friere højere skole ved kunstige forbindelser og lempninger«, og
derfor var det ikke en større personlig fortjeneste, at han strengt fastholdt grænsen imellem almueskolen, skolen for den undervisning, som
skal ydes alle, og som alle skulle modtage, og den højere skole, hvis
undervisning frit vælges og modtages med offer af større kraft, tid og
vederlag« .2 Hensynet til den lærde undervisnings standard har dog formodentlig vejet tungt for Madvig i vurderingen af sagens aktualitet.
Almueskolen var genstand for principiel velvilje fra alle sider i den
politiske debat, ikke sjældent motiveret med, at en forbedring af den
ville skabe det eneste sikre grundlag for den frie forfatning. 3 Madvig
udgav efter sin afgang som minister et forslag til almueskolens forbedring; Tscherning ønskede SorØ Akademis midler anvendt til forbedring af almueskolen; i 1855 oprettedes et 3. departement under kultusministeriet med seminarierne og borger- og almueskolevæsenet som
område og med D. G. Monrad som chef; også loven af 8. marts 1856,
der virkeliggjorde nogle reformønsker, er et udtryk for en positiv indstilling fra politisk hold til denne skoleform. Vel blev den politiske
drØftelse af skolens forhold mindre sprudlende end den samtidige,
stærkt blomstrende debat uden for rigsdagen på skolernøder, i tidsskrifter og pjecer; men dette taler ikke absolut til ugunst for den politiske forsamlings stilling til skolespØrgsmålene. Politikerne var dog
langtfra altid enige, når velviljen skulle omsættes i lovform; gennemgående ønskede bondevennerne flere områder henlagt til lokale afgØrelser samt skolens frigØrelse fra kirken gennemført i et hurtigere tempo
end de nationalliberale. Men i målsætningen var forskellene små.
Når spørgsmålene vedrørte den lærde skole, var stillingen en anden .
De drejede sig fortrinsvis om anvendelsen af Sorø Akademis midler,
om nedlæggelse af enkelte lærde skoler og om evt. forhØjelser af skolepengene. Ved behandlingerne gik de nationalliberale og højrefolk ind
for bevarelsen af den lærde undervisning som en statsopgave, selvom
en vis rationalisering nok burde gennemfØres ved nedlæggelse af enkelte mindre besøgte skoler. Ræsonnementet var, som det f. eks. udtryktes af den nationalliberale politiker og redaktør af »Fædrelandet«,
Carl Ploug: latinskolen må ikke betragtes som et industrielt foretagende, der skal kunne betale sig - »det er statens pligt mod kulturen
og mod videnskaben at holde højere dannelses anstalter vedlige«.4 Det
ville endvidere være aldeles udemokratisk gennem nedskæring af tilskud, større forhøjelse af skolepenge og ophævelse af fripladser at
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hindre bØrn fra mindre velstående hjem i at få en videregående uddannelse. 5
Heroverfor fremkom fra bondevennerne, især fra Tscherning, talrige
angreb på latinskolerne. Han Ønskede alle statens latinskoler nedlagt.
Han var imod »stemplet intelligens« og ville overlade også den videregående uddannelse til kommunerne eller privatfolk. Også Grundtvig
rasede i disse år mod den »sorte skole«; han var imod statsskolerne,
men beskæftigede sig i øvrigt i højere grad end Tscherning med skolens
indhold, dens dannelse, dens drengevidenskabelighed. Begge var de
kritiske over for skolens placering som led i uddannelsen af vordende
embedsmænd. 6 For de fleste bondevenner har dog spørgsmålene omkring latinskolen været uden større interesse - »Almuevennen« beskæftigede sig således overordentlig lidt med den videregående uddannelse, men ofrede megen plads på almueskolens forhold. I. A. Hansens
blad »Morgenposten« skrev direkte den 15. februar 1871, at forhandlingerne på rigsdagen om den højere undervisning kun vil blive behandlet kortfattet, da det drejer sig om en undervisning, der ligger
såvel udgiverne som stØrstedelen af læserne noget fjernt.
Enhedsskolens realisering måtte altså øjensynlig støde på en alvorlig vanskelighed, nemlig at latinskolen ikke var accepteret af bondevennerne; deres holdning kunne være præget af ligegyldighed, af besparelseshensyn, af fjendtlighed mod dens klassiske dannelsesindhold
og af modstand mod dens eksamensprægede undervisningsform eller af
en principielt liberalistisk uvilje mod statens engagement på dette undervisningsområde, - det stod klart, at bondevennerne ikke ønskede at
øge elevtilgangen til latinskolerne.

Kultusminister Halls forsØg
I det forslag til lov om undervisningen i de lærde skoler, som kultusminister Hall den 5. oktober 1870 forelagde rigsdagen, var der taget
et vist hensyn til koordineringstankerne. Vel skulle latinskolen fortsat
normalt være otteårig, men de »to nederste klasser kunne. efter kirkeog undervisningsministeriets nærmere bestemmelse nedlægges, hvor byens Øvrige skolevæsen er eller bliver således indrettet, at disse klasser
lader sig undvære«.7 Ganske vist ville den lærde skole være interesseret i at modtage eleverne så tidligt som muligt, men forsøget skulle
gøres, hed det i motiverne, ud fra »hensynet til en i borgerlig og social
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henseende Ønskelig nærmere samvirken af det lærde og det almindelige borgerlige og folkelige skolevæsen«. 8
Tanken om en koordinering havde flere gange været fremme i den
ikke-politiske skoledebat. Radikalest var her bestyreren for Slagelse
Realskole, F. B. Dahl, der anbefalede en skole ordning med en barneskole for 6 til 10 års alderen, en borgerskole for 10 til 14 års alderen
og en latinskole for 14 til 18 års alderen; for at skabe en forbindelse
mellem borgerskolen og latinskolen måtte den sidstnævnte evt. sænke
sine optagelsesfordringer. Dette forslag blev bragt frem i to pjecer,
>.,1 Skolesagen«, i 1870, antydet i den fØrste tidligt på året udfØrligt
fremstillet i den anden, der fØrst udkom, efter at Hall havde fremsat
sit lovforslag. Rektor Carl Berg fra Frederiksborg Slot havde den 29.
januar afvist tanken i Fædrelandet som uigennemførlig, hvis ikke latinskolens niveau skulle sænkes; men et venstredomineret folketingsudvalg, der behandlede kultusministerielle lØnforbedringer, havde den 29.
marts bl. a. foreslået, at al børneundervisning udskiltes fra latinskolen
- utvivlsomt inspireret af Dahl.
Halls forslag må altså ses som et kompromis mellem dem, der Ønskede latinskolens optagelse af eleverne i 10 års alderen, og dem, der
Ønskede den i 14 års alderen. Også lovforslagets deling af latinskolen
i to retninger, en sproglig-historisk og en matematisk-naturvidenskabelig, var et kompromis; der var nemlig både fortalere for tanken om at
bevare den klassisksproglige skole uændret og talsmænd for til de to
retninger at fØje en tredie, en historisk og nordisk-sproglig retning.
I den politiske drøftelse stod Madvig som den eksisterende skoles
forsvarer. Men i Øvrigt fandt Halls kompromispolitik tilslutning blandt
nationalliberale og højrefolk. Uden væsentlig skade for den lærde undervisning kunne de to nederste klasser nedlægges, ja, Carl Ploug
glædede sig over, at man herved ville respektere, at barnet havde bedst
af at forblive i hjemmet, indtil det var 12 år. 9
Fra venstreoppositionens side rejstes en voldsom kritik. Man krævede latinskolens fire nederste klasser nedlagt. I argumentationen herfor
fremfØrtes hensynet til borger- og almueskolevæsenet - det ville nemlig
blive forbedret, hvis konkurrencen med den lærde skoles nederste klasser faldt væk; man kunne også direkte overfØre penge, der ville blive
sparet ved nedlæggelsen af klasserne, til udbygning af en slags mellemskoler i provinsen. lO Endvidere fremfØrte man, at nedlæggelsen ville
medv;rke til at udjævne de sociale forskelle, idet uddannelsen ville
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blive billigere, når barnet kunne blive boende hjemme til 14 års alderen.!l Forskellen ville også udjævnes derved, at skolerne så ville
blive fælles til 14 års alderen for dem, der ville gå den praktiske vej,
og dem, der ville have en teoretisk uddannelse - dette synspunkt var
i fØlge Sofus HØgsbro hovedgrunden til at foreslå latinskolens fire
nederste klasser nedlagt. 12
Både i samtiden og i eftertiden er det blevet hævdet, at økonomiske
besparelseshensyn har været det afgørende for Venstres ønske om klassenedlæggelsen,13 - hårdest i bedømmelsen var dog vist Dagbladet,
der den 3. maj 1871 skrev, at »det var en blot og bar ødelæggelseslyst, for hvilken ingen klar tanke lå til grund «. Som det ses af de
fremførte argumenter, lå der faktisk en del tanker til grund, af hvilke
den væsentligste synes at have været Ønsket om at undgå social diskrimination i børneskolen ved at gøre denne fælles for alle børn.
SpØrgsmålet er da, om dette sociale synspunkt også rummede ønsket
om en forbindelse mellem borger- og almueskolen og den lærde skole,
så at Halls og oppositionens videre intentioner faldt sammen.
Dette synes ikke at have været tilfældet. Frede Bojsen, der var en
central skikkelse i det nationale Venstre d. v. s. blandt de grundtvigsk
prægede venstrefolk, Ønskede ikke en koordinering med naturlige overgange fra den ene skoleform til den anden; tværtimod ville han opdele
embedsmandsuddannelsen, »overskære det hele system på to eller tre
steder, således at hver del af den hele række kom til at danne et afsluttet hele for sig selv; der kunne ligesom graves grøfter imellem hver
afdeling, så dybe, at der hørte energi, viljestyrke og beslutning til at
springe over de grøfter, der på den måde kom til at ligge mellem hver
af de samlede helheder« - hvert skoletrin havde sit eget mål.1 4 Også
Høgsbro, der ligeledes hØrte til de ledende i den grundtvigske flØj .af
Venstre, krævede, at der skulle være en bestemt adskillelse mellem
børneskolen og den lærde skole. l5
Når man forsØger at karakterisere Venstres holdning til tanken om en
forbindelse mellem skoleformerne, bliver resultatet: principielt ønskede man lige uddannelsesmuligheder for alle, men den primære interesse knyttede sig til bØrneskolen, der skulle gøres til en virkelig
fællesskole; den skulle derimod kun delvis gøres til en forberedelsesskole - overgangen til den lærde skole skulle nok være mulig, men ikke
almindelig.
Denne holdning bliver forståelig , når man betænker, at det var Ven92

stre, der foreslog oprettelsen af en tredie retning, en overvejende historisk og nordisk-sproglig. Herigennem ønskede man at ændre den
lærde skoles dannelse i en mere national, folkelig og nordisk retning.
Skarpest blev målsætningen udtrykt af HØgsbro i Dansk Folketidende
den 17. februar 1871, hvor han fremførte, at her gjaldt det »en sag af
allerhøjeste folkelige betydn:ng om det nemlig skulle gøres muligt, at
der her i landet kunne blive embedsmænd og i det hele en hØjere almendannelse, som kunne forstå folkets trang og tarv og slutte sig
dertil, i stedet for som nu i almindelighed at være blind derfor eller
endog at stille sig i modsætning dertil«. Målet var at danne folkelige
embedsmænd ved at ændre undervisningen på nogle lærde skoler. Man
har formodentlig håbet, at denne nye retning efterhånden ville udkonkurrere de to andre , hvorefter man kunne arbejde for en forØgelse
af den faktiske tilgang til den højere undervisning; indtil da var det
nok at forbedre børneskolen og gøre overgangen til den højere skole
mulig. I denne sammenhæng er det imidlertid vigtigst at understrege,
at enhedsskolens realisering var stødt på en alvorlig vanskelighed, nemlig Venstres uvilje mod den latinske dannelse.
Forslaget om den tredie retning mØdte voldsom modstand fra nationallibedtl side. Den var en »moderne overfladiskhed«; den fjernede
os fra den fælleseuropæiske civilisation og betegnede derfor et kulturelt
tilbageskridt. 16
Resultatet af de politiske forhandlinger blev, at Venstres skolepolitik led nederlag. Vel blev dets forslag vedtaget i fØrste omgang i
folketinget, men i næste omgang faldt adskillige venstremænd fra; Halls
forslag om tvedelingen blev gennemfØrt, lidt oldnordisk indførtes under
faget dansk, og latinskolen blev seksårig, idet de to nederste klasser
blev nedlagt overalt.
For tanken om enhedsskolen blev resultatet ikke lykkeligt; myndighederne, der ikke ville sænke latinskolens niveau, fordrede herefter
ved optagelsesprøven til den lærde skoles fØrste klasse det meste af den
viden, der tidligere var blevet formidlet i de nu nedlagte klasser, bl. a.
et vist kendskab til tysk og fransk. Følgen blev, at der på privat initiativ
oprettedes nogle forskoler, de såkaldte adjunktskoler, et kontant vidnesbyrd om at det offentlige ikke havde magtet at lØse opgaven.
Politisk blev det et nederlag for den grundtvigske flØj af Venstre.
I en kommentar skrev Sofus HØgsbro, at det jo var forståeligt, at de
nationalliberale havde stemt imod den nordiske retning, thi det parti,
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»som har sin hovedstyrke i den af den lærde skole- og universitetsdannelse udgåede embedsstand, kæmpede jo her på en måde for arne og
hjem «Y Uforståeligt var det derimod, at en række venstrefolk faldt
fra; der er bitterhed i HØgsbros kommentar: »Det er r. A. Hansen og
dem, der plejer at slutte sig nærmest om ham, som i virkeligheden blev
de afgØrende. Denne afstemning blev kun et nyt vidnesbyrd om, hvor
lidet den sag, som man en tid lang troede skulle være den fælles, har
formået at overvinde de tidligere adskillelser« .18
Det var klart fremgået , at der fra grundtvigiansk side var tale om
et vigtigt kulturpolitisk emne, hvor man ønskede en udelt, fælles bØrneskole samt ændringer i den lærde skoles indhold. Grundtvigianerne
havde et kulturprogram, som de Ønskede at realisere gennem Venstre.
Det viste sig også over for det forslag til almueskolelov, som kultusminister Hall forelagde rigsdagen i december 1872. Her stod grundtvigianerne stejlt på friskolens interesser, d. v. s. på kravet om forældrenes ret til selv at bestemme over deres børns undervisning; da Hall
syntes at nærme sig et forlig med det ikke-grundtvigske Venstre, foretrak HØgsbro at få sagen begravet i et udvalg. 19 Spørgsmålet var, om
det ikke-grundtvigske Venstre ville fØlge trop i grundtvigianernes skolepolitik og dermed formodentlig hindre en organisk forbindelse mellem
almueskolen og den lærde skole.

Rektor Carl Bergs forsØg

Halls skolelov af 1871 blev gennem de næste tredive år genstand
for talrige angreb. Især blev tvedelingen angrebet, men også klassenedlæggelsen var udsat for en hård behandling.
Et af de mest konstruktive forsØg på at ændre skolestrukturen kom
fra en af latinskolens kendte folk, rektor Carl Berg fra Frederiksborg
lærde skole, og det blev offentliggjort i sin klareste form i skolens program 1875. Forslaget, der kun sigtede på forholdene uden for . KØbenhavn, skulle koordinere skolernes undervisning, men ville bevare
12 års alderen som den mest egnede for optagelse i latinskolen.
Forslagets hovedtanker gik i korthed ud på fØlgende: Dendemokratiske stat er interesseret i, at de dygtigste kræfter uden hensyn til den
enkeltes sociale stilling får den bedst mulige uddannelse - dels gennem
skolernes undervisning, dels gennem elevernes indbyrdes påvirkning.
De lærde skoler er interesseret i at modtage elever fra alle sam94

fundslag, da der »ligger noget for skolen i høj grad vækkende og
sundt i det, svenskerne kalder »ståndscirkulation<<<<;2o men for øjeblikket forudsætter optagelse i den lærde skole faktisk en privatundervisning, der kun kan betales af velstående familier, og megen åndelig
kapital udnyttes derfor ikke. Både statens og skolens interesser vil
imidlertid blive tilgodeset, hvis det offentlige vil sørge for, at elementarskolerne bliver ledet sådan, at velbegavede elever i 12 års alderen
kan overgå til den lærde skole; det ville »have stor betydning, hvis den
tænkemåde blev levende hos alle drenge i de forskellige skoler, at opnåelsen af de højeste stillinger i samfundet er afhængig af et dystlØb,
der allerede tager sin begyndelse i skolens lavere klasser «.
Denne koordinering ønskede rektor Berg praktisk udformet på den
måde, at de 5-9 årige modtog undervisning i pogeskolen og de 9-12
årige i middelskolens fØrste afdeling; derefter skulle nogle 12-14 årige
gå videre i middelskolens anden afdeling og nogle 12-18 årige i latinskolen. Middelskolens fØrste afdeling skulle bibringe eleverne den kundskab, der fordres til optagelse i den lærde skole. Var eleven ikke kvalificeret til optagelsen, skulle middelskolens anden afdeling give ham
et udvidet repetitionskursus.
Rektor Berg gik stærkt ind for, at overgangen til den lærde skole
fandt sted, når eleven var 12 år; da ville skolen nemlig med nogenlunde
sikkerhed kunne skønne om hans kvalifikationer, og hjemmet havde
endnu ikke fået smag på at anvende hans arbejdskraft til lØnnet arbejde, og endelig var det den seneste alder for optagelse, såfremt latinskolens undervisning i hvert fald i de gamle sprog skulle kunne dyrkes med et tilfredsstillende resultat.
Hovedsynspunktet er altså, at den lærde skoles optagelsesfordringer må være målet for bØrneskolens undervisning: »FØrst når enhver
dreng, der udskrives af Danmarks forskellige skoler, er i besiddelse af
dette mål af kundskaber og indsigt, vil der være bragt det rette forhold
tilveje mellem landets materielle udvikling og den sande oplysning«.21
Forslaget ville skabe en enhedsskole med studentereksamen som målet
for de velbegavede og med latinskolens optagelsesprØve som målestok
for alle.
Reaktionen på rektor Bergs forslag

Rektor Carl Bergs forslag fØrte ikke frem til nogen lovændring
trods kultusminister Fisehers udtalte sympati for det. 22 Sagkundskaben,
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en række kendte skolefolk, som mmlsteren afæskede vurderinger af
det, var uenig. 23 AfgØrende har det dog formodentlig været, at Bergs
koordineringsplan ikke fandt nogen god modtagelse i Venstre. Det kom
frem, da realskolernanden Thomas Nielsen den 13. december 1875
i folketinget opponerede mod et forslag, Fischer havde fremsat om
statsstøtte t:l oprettelse af nogle fortsættelsesskoler på landet; han frygtede, at de ville blive tilflugtssteder for et aristokrati, »og aristokrati
har vi nok af«. I stedet ville han have almueskolen udviklet, men mere
i friskoleretning: nogle mener, at det skal blive bedre ved en reform,
»de siger: mere tvang, mere skolegang, mere statstilsyn, og jeg skØnner ikke bedre, end at den ærede minister hØrer til denne klasse. Andre
skriver på deres fane - jeg vil ikke dermed just erklære, at jeg hØrer
ubetinget til den side, skønt jeg måske har en stor rem af huden - fri
skole, ubetinget fri skole«; men børneskolen kunne ikke blive fri, hvis
den indordnedes som forberedelses skole for latinskolen. - »skulle det
nås, hvad der står udtalt som mål. . . i et slags program for en skolemand ved Frederiksborg lærde skole, må jeg tilstå, at jeg ville grue for
sådanne drenge, som vi derigennem ville få« - med alt det stof, de
skulle kapere i 12 års alderen, ville de blive af »en temmelig blodløs
art«.24
Endnu stærkere kom oppositionen frem fra den egentlig grundtvigske fløj i Venstre, særlig i nogle artikler i Dansk Folketidende 1876,
skrevet af cand. teol. Harald Holm 25 og hans svigerfar, Sofus HØgsbro. 26 Holm afviste den foreslåede koordinering af skolerne, fordi den
ville ensrette dem med examen artium som det fælles mål; deroverfor ville han stille en anden skolerække, skabt af Grundtvig: børnefriskolen, folkehØjskolen, højskolen i Soer og den fælles-nordiske
videnskabelige højskole - de var lagt alsidigt an »alt efter de forskellige
aldres og livsstillingers behov«, men forenet af det fælles livssyn. Der
bestod imidlertid den fare, at den offentlige skole, »statsskolen«, kunne
udkonkurrere den private skole; - den offentlige skole kunne i den
grad b:lliggØre undervisningen, at forældrene næsten kunne tvinges til at
lade deres børn undervise af en lærer med et fremmed livssyn - men
på længere sigt ville forældrene ikke kunne være tjent med det, da de
ville udelukkes fra deres naturlige ret og pligt til at bestemme over
deres børns opdragelse. I dette valg mellem en billig undervisning, der
ville sikre en demokratisk lighed i uddannelsen, og en dyr undervisning,
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der kunne sikre forældrene en frihed til at vælge den ånd, hvori de Ønskede deres børn opdraget, foretrak Harald Holm den sidste. Heri fik
han støtte af HØgsbro, og det var utvivlsomt også helt på linie med den
indstilling, Grundtvig selv havde haft, da han den 16. januar 1849 i
den grundlovgivende rigsforsamling erklærede, at han ville sætte sig
mod »enhver tyran han kalde sig nu Napoleon eller lighedsprincippet«.
Holm tog konsekvensen af sit standpunkt under 1. beh. af skolelønningsloven i 1880 - og i 1902-03. Den 30. november 1880 udtalte
han i folketinget bl. a.: »Jeg for min del ville slet ikke være overordentlig betænkelig ved, hvad jeg rigtignok tror, de fleste ville kalde et
meget radikalt skridt, helt at ophæve de offentlige latinskoler«; skolepengene ved privatskolerne ville stige, og man ville derved få et sandere billede af undervisningens værdi; måske ville man indvende, at ordningen ville være udemokratisk, men da ville han svare, at mange af
de penge, der nu anvendes til statsskoler, kunne anvendes til stipendier
og fripladser for eleverne ved de private skoler. 27 Ved det sidste forslag søgte Holm øjensynlig at gøre denne skolepolitik acceptabel også
for de ikke grundtvigsk prægede venstrefolk - og at gardere sig mod
angreb fra HØjre. Med det første havde han tilsyneladende held, men
det sidste lykkedes ikke. Skolebestyrer Brix, der tidligere i tinget havde
gjort sig til talsmand for rektor Bergs koordineringsforslag, opponerede
og anbefalede, at det offentlige så vidt muligt påtog sig undervisningen,
så at man fulgte det svenske eksempel, hvorefter der så godt som ikke
svares skolepenge; det er »altså der så let som vel muligt selv for den
ubemidlede at nå den højere undervisning«.28 Man havde nok engang
fra Højres side gjort sig til talsmænd for den lige adgang til en højere
uddannelse.
r kritikken af rektor Bergs forslag sluttede HØgsbro i Dansk Folketidende sig i Øvrigt til de tanker, som rektor Lefolii ved Viborg Katedralskole havde fremsat i sin skoles program 1876; heri havde Lefolii
afvist Bergs forslag som urealistisk og bl. a. kritiseret, at det tog for
lidt hensyn til den bondestand, der gennem højskolebevægelsen havde
vist, at den Ønskede at komme med i standscirkulationen; mere fremmende for den Ønskede cirkulation ville det være, hvis der uden om
de lærde skolers studentereksamen åbnedes adgang til universitetet for
dem, der p. gr. af økonomiske vanskeligheder, sildig modning o. a. ikke
havde kunnet gå den normale vej - de skulle ved en modenhedsprØve,
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tidligst når de var fyldt 22 år, have lejlighed til at dokumentere, at deres
trang til en virksomhed, hvortil kun universitetet gav adgang, var velbegrundet. 29
Bestræbelserne for at skabe en enhedsskole var kØrt fast i slutningen
af 1870erne. En væsentlig grund hertil må søges i det skole syn, som
grundtvigianerne forfægtede; vel var de kun en flØj inden for Venstre,
men i kulturpolitikken var de ledende i partiet. Det medfØrte, at der
ind i spØrgsmålet om forbindelse mellem skolerne blandede sig en
række principielle modsætninger: delt eller udelt bØrneskole, privat
skole med stærk forældreindflydelse og relativt hØje skolepenge contra
offentlig skole med mindre kontakt med hjemmene og samtidig lave
skolepenge, friere undervisningsformer contra mere eksamenspræget
indlæring, klassisk (og naturvidenskabelig) dannelse contra en mere
folkelig, nordisk dannelse.
Uden virkelige indrømmelser til de grundtvigske skoleidealer havde
enhedsskolen faktisk ingen chancer for at blive realiserede, da det
Øvrige Venstre ikke fonnåede at fremfØre et samlende alternativ, selvom enkelte forsøg blev gjort. 30 Den grundtvigske ledelse af
Venstres kulturpolitik blev øjensynlig begunstiget af det stærkere partipolitiske modsætningsforhold i slutningen af 1870erne, hvor det for
Venstre gjaldt om at holde sammen. En af den lærde skoles mænd, den
ansete filolog og geolog dr. V. Pingel, analyserede i sin afhandling »Om
hovedmanglerne ved den lærde skole« fra 1878 skarpt situationen for
latinskolen og fandt, at den var kommet i klemme politisk: Højre
Ønsker at værne den lærde skole »utvivlsomt mere af politiske grunde,
fordi man mener, at alle konservative interesser er nøje sammenvoksne,
og at den lærde skole er en ikke uvæsentlig del af det store bolværk,
som skal dæmme for demokratiets bØlger ... end fordi det fØler nogen dybere sympati for den eller nærer nogen tillidsfuld overbevisning
om, at den lØser sin store opgave på en virkelig tilfredsstillende måde«.
Deroverfor står Venstre, og det er »et af de væsentlige formål for
dette parti at komme den såkaldte sorte skole tillivs« .31 Fronterne
var stivnede, og koordineringstankerne var øjensynlig ikke realisable.

Enhedsskolens muligheder efter 1880
Kultusministrene Fischer og Scavenius forsØgte begge at skabe nye love
vedrørende almueskolen, og skønt det lykkedes at opnå reelle forhand-
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linger med dele af Venstre, Bjørnbakkerne og Chr. Berg, strandede
forsøgene på grundtvigianernes forkærlighed for friskolerne. 32 De to
forsøg, som kultusminister Scavenius gjorde 1882 og 1885 på at gennemfØre nye love om henholdsvis den lærde skoles undervisning og det
samlede skolevæsens struktur, blev ikke genstand for alvorlige behandlinger på grund af det politisk kolde klima. 33 Scavenius foreslog bl. a.
- med støtte i erklæringer fra alle de lærde skoler - en genoprettelse af
de i 1871 nedlagte klasser; man kunne da, hed det, nedsætte optagelsesfordringerne og derved imødekomme ønsket om en direkte overgang
fra almueskolen, hvorved et langt større antal børn ville blive delagtige
i den højere uddannelse. Den organiske forbindelse mellem skolerne
havde fortalere, f. eks. den tidligere nævnte realskolebestyrer Dahl,
der 1879 var indtrådt i folketinget som højremand, men skØnt hans
synspunkter ikke lå fjernt fra Chr. Bergs eller Thomas Nielsens, syntes
det umuligt at fremme sagen politisk. 34
I denne situation var der enkelte, der begyndte at tage den lærde
skoles indhold op til overvejelse og undersøge undervisningens dannelsesværdi. Latinskolens dannelse var jo en anstØdssten for Venstre.
Allerede i 1878 så dr. Pingel, at dannelsesspørgsmålet måtte afklares,
fØrend man kunne komme videre. Han fandt, at undervisningen var
pædagogisk stagneret i den lærde skole og beklagede, at man helt havde
lukket sig af for påvirkning fra Grundtvig, »det eneste pædagogiske
geni, som Danmark hidtil har frembragt«. Man har ikke set, hvilken
kundskabslængsel folkehøjskolerne har vakt i folket, eller bemærket,
at den »demokratiske bevægelse, som i andre lande har taget en så
materialistisk, næsten kulturfjendtlig retning, takket være grundtvigianismen hos os har et ganske andet ideelt præg«. Den lærde skole må lære
i hØjere grad at bruge den levende anskuelse som supplement til den
analyserende tanke. 35 Han ville selv optræde som mægleren i denne
kulturkamp; i et brev til Georg Brandes fra 11. nov. 1877 havde han
ligefrem formuleret sit program: under princippet »gennem anskuelsen
til tanken« ville han sejre over »både den tørre anskuelseslØse madvigianisme og den våde tankefjendske grundtvigianisme«.36
Dr. Pingels felttog i avisartikler og pjecer blev udgangspunkt for en
rig diskussion af de enkelte fags dannelsesværdi; i denne deltog i 1880
erne bl. a. rektor, senere undervisningsinspektør S. L. Tuxen og professor K. Kroman. 37 Som et indlæg i denne debat må det også ses, når
Edvard Brandes den 27. jan. 1822 i folketinget foreslog, at man i la7*
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tinskolen skulle opgive læsningen af latinske og græske autores på
originalsprogene; det bedste i den klassiske litteratur kunne læses i
oversættelse, og så kunne man koncentrere sig om de moderne sprog,
hvis litteratur ville give rigere impulser, og hvis praktiske nytte var betydelig stØrre. 38
Det indlæg i denne dannelsesdebat, der skulle få størst indflydelse
på skolens forhold, var den tale, som professor M. Cl. Gertz holdt ved
Universitetets reformationsfest i 1898, trykt i Tilskueren samme år;
her udtalte en mand, der både var professor i klassisk filologi og formand i undervisningsinspektionen for de lærde skoler, at han ønskede
at opgive den klassiske dannelse som den lærde skoles grundlag. Men
det må også nævnes, at der inden for de lærde skolers lærerkorps rejste
sig reformØnsker, der gik i samme retning. Det fremgår af de publicerede, årlige beretninger fra de lærde skolers lærerforenings møder, men
også af en række artikler og anmeldelser i det betydelige pædagogiske
tidsskrift »Vor Ungdom«, der udkom fra 1879 under Herman Triers
ledelse. De stærkeste udtryk for disse interne reform ønsker er dog nok
de henvendelser, man 1898 og 1901 fra de private latin- og realskolers
side rettede til ministeriet om tilladelse til forsøgsvis i latinskolen at
etablere en tredie retning, der skulle lægge hovedvægten på de moderne sprog. Ikke mindst den højt ansete pædagog Emil Slomann arbejdede ihærdigt for denne kommende humanistiske retning, den nysproglige, som han nærmere gjorde rede for ved de lærde skolers
lærerforenings oktobermøde år 1900.
Når dannelsesdebatten overhovedet er nævnt i denne sammenhængden bør i en anden forbindelse gøres til genstand for en selvstændig
analyse - har det to grunde. For det fØrste var den med til at vække
interesse for den højere undervisning i videre kredse og var dermed
en af forudsætningerne for gennemfØrelsen af almenskoleloven 1903.
For det andet vedrører spørgsmålet om de klassiske sprogs stilling i den
lærde skole direkte forbindelsen mellem skoleformerne. Hvis disse
sprog nemlig ikke skulle være hovedfag, kunne undervisningen i dem
udskydes, så at den ikke længere tog sin begyndelse i latinskolens fØrste klasse. Derved ville der blive plads til at lade undervisningen i andre
sprogfag begynde i denne klasse, hvorefter man kunne frafalde kravet
om forkundskaber i tysk og fransk ved optagelsesprØven. Hvis dette
lod sig gennemfØre, ville en væsentlig hindring for den direkte forbindelse mellem folkeskolen og latinskolen være fjernet. I drØftelsen af de
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klassiske sprogs stilling i undervisningen var der altså også et socialt
perspektiv.
KoordineringsspØrgsmålet måtte lØses af lovgivningsmagten. Ganske
vist etablerede en række købstæder lokale overgangsmuligheder mellem
de forskellige kommunale og private skoler - friskolen, borgerskolen,
realskolen (de to sidstnævnte blev evt. slået sammen til borger- og realskolen), den højere pigeskole og latinskolen (latin- og realskolen); men
koordineringen kunne fØrst blive rationel, når undervisningsplanerne
sigtede mod en forbindelse, og en ændring af disse måtte blive en politisk opgave.
På den politiske arena var imidlertid skolespØrgsmål, der angik den
højere skole, ikke genstand for megen opmærksomhed efter midten af
1880erne, selv ikke da kultusminister Sthyr i 1899 søgte at imødekomme Ønskerne om mere undervisning i de moderne sprog. Ganske
vist kunne Herman Trier, der politisk stod den radikale fløj af Venstre
nær, i en tale i folketinget i 1890 udtrykke sig positivt om den lærde
undervisnings værdi for samfundet som helhed,39 men en sådan vurdering udtrykte ingenlunde den almindelige holdning i tinget. Tværtimod
fandt man, at den højere undervisning var for kostbar, og at den bidrog til at skabe et akademikerproletariat. Nu og da gav man i Venstre
og Socialdemokratiet udtryk for Ønsket om en gennemgribende reform
af hele undervisningsvæsenet, men reformØnskerne synes ikke at have
været særligt veldefinerede og blev ikke genstand for en egentlig
drøftelse. 40
Med forliget 1894 indtrådte der ændringer i de politiske betingelser. Venstres overtagelse af regeringsmagten var nu kun ei spørgsmål om tid og taktik, og delingen af Venstre medfØrte, at Reformvenstre kom til at stå mere uafhængigt af den grundtvigske skolepolitik. Ville Reformvenstre da magte at gennemfØre en skolelov, der
kunne skabe forbindelse mellem folkeskolen og den hØjere skole?
J. C. Christensens enhedsskole

Da Venstre ved systemskiftet 1901 overtog regeringsmagten, blev J.
C. Christensen udnævnt til kultusminister. Efter samråd med såvel skolefolk som politikere fremsatte han den 18. oktober 1902 for rigsdagen
et lovforslag, der næsten uændret blev til Lov af 24. april 1903 om
Højere Almenskoler. Statens lærde skoler omdannedes herved til høj101

cre almenskoler; en sådan bestod af en fireårig mellemskole og et treårigt gymnasium samt en realklasse, der - ligesom gymnasiet - fortsatte
mellemskolens undervisning.
Forslaget er udarbejdet af departementschef Asmussen og professor
Gertz; blandt medarbejderne kan nævnes rektor Georg Bruun fra Kolding, der i sin skoles program år 1900 havde erklæret sig som en varm
tilhænger af enhedsskolen. Af et brev fra departementchef Asmussen
til professor Gertz den 13. maj 1902 fremgik det, at den norske enhedsskolelov af 1896 har ligget til grund ved forslagets udarbejdelse.
Men forinden må der være truffet en politisk beslutning om reformens sigte, og et politisk arbejde må være igangsat for at ændre Venstres almindelige holdning over for den hØjere skole, et arbejde, der er
gennemført med held at dømme ud fra den velvilje, hvormed forslaget
blev modtaget på rigsdagen. Meget tyder på, at den politiske indsats
er gjort af skolemanden Johan Ottos en, der var indtrådt som venstremand i folketinget i 1901. Han blev lovforslagets politiske ordfører,
men allerede tidligt under udarbejdelsen var han blevet inddraget i
drøftelserne; han arbejdede med forslaget både som fagmand og som
politiker - med hans egne ord i et brev til Gertz fra den 19. februar
1903 hedder det, at han »ikke blot havde den opgave at sige forstandige
ting, men tillige at udfinde netop de argumenter, som lettest kunne
vinde folketingets øre«. Johan Ottos en havde i 1890erne i artikler og
foredrag agiteret for, at folkeskolen skulle blive skolen for alle,
havde advaret mod privatskolerne, der let blev standsskoler, og havde
talt for at reducere undervisningen i de klassiske sprog til fordel for
arbejdet med moderne sprog og med nutidsvendt stof i de andre fag.
Formodentlig har det ikke været uden betydning, at han ved efterårsmØdet i de lærde skolers lærerforening den 15. oktober 1901 samlet
fremlagde sine reformtanker som indledning til en diskussion. Ved
dette møde var - ifØlge referatet - den nye kultusminister, J. C. Christensen, til stede!41
Almenskoleloven skabte enhedsskolen med en delt bØrneskole. I dens
fØrste paragraf siges det, at i tilslutning til folkeskolens undervisning
for børn i 11-12 års alderen meddeles den højere almenundervisning
fØrst i mellemskolen, siden i gymnasiet. Piger skulle have samme adgangsret som drenge. Kun folkeskolens almindelige fag, således ikke
noget fremmedsprog, kunne kræves ved optagelsen i mellemskolen. Den
lærde skole var, hed det i motiverne, ofte blevet betragtet som en
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overklasseskole; nu skulle dens undervisning tilbydes alle, hvorved den
selv ville blive betragtet med »den sympati, som den for sin egen trivsels skyld ikke på nogen måde kan undvære, og som den også fuldtud
fortjener, idet den højeste skoleundervisning visselig ikke er en sag af
mindre vigtighed og betydning for hele folket end undervisningen på et
hvilket som helst lavere trin og derfor heller ikke bØr være genstand
for mindre interesse hos folket«. 42
I sin forelæggelsestale understregede J. C. Christensen, at ordningen
ikke ville blive til skade for folkeskolen. Men midt i den megen ros,
der under behandlingen blev forslaget til del, fordi det opfyldte en demokratisk fordring, lød der kritik netop på dette punkt. Den kom fra
Harald Holm og fra friskolelæreren Klaus Berntsen. Holm fandt, at
studentereksamen nu var anbragt som hele systemets mål, og det ville
skade undervisningen i folkeskolen. Han kunne slet ikke deltage i at
berømme forslaget som demokratisk - »tværtimod vil jo dette forslag
let kunne fØre til en større adskillelse, end der hidtil har været, idet det
nu slås fast, at længere end til det 11. år er der ingen grund for de gode
hoveder til at benytte folkeskolen« - han måtte fortsat foretrække en
udelt børneskole. 43
Enheden i den lærde skoles dannelse var opgivet allerede med
Halls skolelov. Men nu gik man videre, idet man skabte en tredie retning, den nysproglige; aJle retningerne skulle gøres nutidsvendte, men
ganske særlig den nysproglige. Venstre stemte for de tre retninger, også
den klassisk-sproglige. Man ville være tolerant, »således at livet
kommer til at afgØre, i hvilket omfang de kommer til at bestå«, som
folketingsudvalget udtrykte det. 44 Også Harald Holm stillede sig
positivt over for tredelingen, thi ingen dannelse har monopol på at
være den rette, men der må være frihed til at vælge. 45 Vanskeligere
var det for den socialdemokratiske Borgbjerg at acceptere den klassisksproglige retning, men han havde intet imod at lade den uddø af sig
selv. 46 Dannelsesdebatten havde gjort sin virkning. Dens konklusion er
forsigtigt udtrykt i lovforslagets motiver, hvor det erkendes, at en solid
og værdifuld human almendannelse af den art, som det bør være gymnasiets opgave at meddele sine elever ligeså godt kan erhverves gennem studiet af de nyere kultursprog og deres litteratur som gennem
studiet af de klassiske oldsprog. Der var kommet noget relativt ind i
dannelses idealet, allerbedst udtrykt af J. C. Christensen selv under forelæggelsestalen: »Jeg tror, at det i virkeligheden har mindre at sige for
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undervisningen og for eleverne selv, hvad de lærer; det betyder mere,
at de lærer noget, og at det, der læres, læres grundigt og virkelig til egnes«.47 Målsætningen var blevet en anden.
Endelig blev det ved almenskoleloven slået fast, at den hØjere skoleuddanneise er en statsopgave. Staten må sikre alle lige ret til højere
uddannelse, ligesom den sikrer dem den lighed over for loven. Den hØjere skoles undervisning er i den demokratiske stats interesse; der må
ganske vist gerne eksistere private skoler ved siden af statens, men
principielt er de blot supplerende.
Skolepengene i statens skoler må nedsættes, fripladser og stipendier
oprettes. Det kan blive dyrt for det offentlige, og - hed det i motiverne
- borgerne må forberede sig på herhjemme, som det er gjort andre
steder, at vise stor offervillighed for en så vigtig sags fremme; for principielt skulle undervisningen være billigst muligt for forældrene . Venstres gamle sparepolitik og privatskolepolitik var altså opgivet. Det
måtte være en demokratisk fordring, at ingen af sociale eller økonomiske grunde skulle hindres i at opnå en hØjere uddannelse, men det
måtte desuden være i samfundets interesse, at så mange som muligt fra
alle sociale lag faktisk udnytter uddannelsesmulighederne - ikke
blot det principielle lighedskrav, men også den faktiske tilslutning havde
regerings og rigsdags interesse.
Her var Harald Holm en af de få, der opponerede. Han kunne ikke
acceptere, at skolepengene blev fastsat ved lov; de burde fastsættes
administrativt, så at de let kunne sættes i vejret, hvis skolerne ikke
kunne betale sig; efter lovforslaget er skolernes økonomiske balance
ligegyldig - »kan statens skoler ikke klare sig, behØver man ikke at
lægge på skolepengene. Staten betaler. Man har gjort, hvad man kunne,
for at fremme statens latinskoler på de privates bekostning«.48 Det
var et ensomt forsvar for privatskolen; når Borgbjerg straks replicerede,
at Holm appellerede til økonomien og folks småligste instinkter, var
det lidet skarpt set. Holm talte ud fra et skolesyn, der have lidt nederlag
i kampen om skolens struktur. Ikke uden heroisme stod han som talsmand for det grundtvigsk-folkelige i konflikt med det demokratiske. Harald Holm døde i januar 1903 og nåede således ikke at se almenskoleloven gennemført, men ikke uden grund fremhævede folketingets
formand, Herman Trier, i sin mindetale over ham, at »i ham havde de
grundtvigske tanker endnu den støbning, de have fået, medens Grundtvig, i hvis hjem han var kommen, selv endnu levede.«49
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Sammenfatning

Udgangspunktet for denne undersøgelse var spørgsmålet, hvorfor der
gik mere end et halvt århundrede under den frie forfatning, fØrend
en demokratisk enhedsskole var skabt herhjemme. Svaret må blive
fØlgende konklusion:
Enhedsskolen opfattedes øjensynlig ikke som politisk aktuel de to
fØrste årtier efter 1849. En af grundene hertil har været, at borgerog almueskolevæsenet ikke var i stand til at fØre eleverne frem til et
standpunkt, der ville være acceptabelt som grundlag for latinskolens undervisning. Dertil kom, at der hos bondevennerne kun var ringe interesse for den lærde skoles undervisning; hos nogle var der endog tale om
en direkte modvilje mod den, fordi den repræsenterede en såkaldt ufolkelig dannelse og opretholdtes som en art statsmonopol. Såvel principielt liberalistiske synspunkter som rent økonomiske hensyn har her
spillet en rolle.
Anledningen til at skoledrøftelserne blev taget op i 1870 var, at
man i ministeriet indså nødvendigheden af at lette elevernes arbejdspres i latinskolen; resultatet blev, at man ved siden af den klassiske
examen artium oprettede en matematisk-naturvidenskabelig. Hermed
havde realdannelsen opnået fuld anerkendelse, men samtidig var det
Ønske om studenternes encyclopædiske orientering, der havde ligget
til grund for Madvigs skoleordning, opgivet. Baggrunden for at spørgsmålet om etablering af en forbindelse mellem skoleformerne blev inddraget var, dels at borgerskolerne i byerne var inde i en gunstig udvikling, der kunne gøre en forbindelse acceptabel også for latinskolen, dels
at bondevennerne nu samlede sig i partiet Venstre og ganske slagkraftigt kunne kræve lighed i adgangen til al uddannelse.
For Venstre blev den udelte børneskole et hovedkrav; herved ville
undervisningen blive fælles for børn fra alle samfundslag, og grundlaget for videreuddannelse ville blive det samme for alle. Men man Ønskede ikke at øge den faktiske tilgang til latinskolen. Dette hang sammen med en udtalt mistro til den såkaldte latinske dannelse, og man
gjorde da også et forsØg på at få denne suppleret med en mere folkelig retning, hvis undervisning skulle baseres fortrinsvis på den nordiske tradition og de moderne sprog.
Det viste sig imidlertid, at denne skolepolitik ikke blev den store,
samlende sag for Venstre. Den tegnedes først og fremmest af grundtvi105

gianerne. Resultatet blev, at Halls forslag blev lov med kun få ændringer; a. h. t. grundtvigianerne blev der indfØrt lidt oldnordisk i latinskolen.
Spørgsmålet om enhedsskolen var ikke blevet løst og dukkede derfor
ikke sjældent op i de fØlgende års debat; klassenedlæggelsen havde
yderligere aktualiseret det. Rektor Carl Bergs konstruktive forslag
synes at have vundet en vis tilslutning i HØjre, der principielt ønskede
tilgang til den eksisterende, lærde skole af bØrn fra alle samfundslag;
men for grundtvigianerne var det lidet tiltalende. For dem var det afgØrende, at hver skoleform havde sit eget mål, så at ikke examen
artium blev opstillet som et fælles mål, der med sine ensidigt intellektuelle krav kunne hindre barnets naturlige og alsidige udvikling. Som
betingelse for tilslutning til en enhedsskole stod altså kravet om den
udelte børneskole samt om et videre dannelsesrnål end det klassiskintellektuelle. Man forestillede sig en virkelig fri skole, der ikke ville
kunne trives under statsledelse, og gjorde sig til privatskolens talsmand,
selvom konsekvensen kunne blive en forhøjelse af skolepengene.
Den politiske modsætning mellem HØjre og Venstre under kampen
om parlamentarismen har utvivlsomt influeret også på skolepolitikken.
HØjre betragtede sig som den lærde skoles forsvarer, Venstre så den
med grundtvigianske øjne som en aristokratisk institution med et ufolkeligt dannelsesindhold. Visnepolitikken umuliggjorde egentlige politiske
drØftelser af enhedsskolens etablering, således f. eks. i forbindelse med
de ministerielle lovforslag 1882 og 1884/85.
Den grundtvigianske opfattelse af den lærde skoles indhold vandt
ikke megen forståelse blandt latinskolens egne folk. Blandt undtagelserne må nævnes dr. Pingel. Medens den politiske drøftelse var gået i
stå, blev den lærde dannelse sat under debat uden 'for rigsdagen, hvilket bidrog til at øge interessen for denne skole og ændre synet på undervisningens værdier, en forudsætning for skoleloven af 1903. Debatten havde også et socialt perspektiv, idet nemlig forbindelsen mellem
skoleformerne langt lettere ville kunne etableres, hvis de klassiske
sprogs dominans i latinskolen blev opgivet. Resultatet blev da, at optagelsen i mellemskolen ikke skulle forudsætte kendskab til fremmedsprog; men optagelsen måtte da finde sted i 11 års alderen - i stedet
for at bygge på den udelte børneskole indpassede man så vidt muligt
realskoleundervisningen i enhedsskolen. Resultatet blev også, at den
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nysproglige retning kunne oprettes; under Johan Ottosens ordfØrerskab
blev det slået fast, at man fra politisk side - også fra grundtvigiansk var interesseret i, at den hØjere skoles undervisning var alsidig, når blot
den var nutidsvendt.
En forudsætning for skoleloven af 1903 var det politiske magtskifte.
Efter forliget 1894 var den grundtvigianske indflydelse mindsket, da
de fleste grundtvigianere fulgte Frede Bojsen ind i det moderate venstre. Det var venstrereformpartiet, der i 1901 stod som politisk sejrherre, - derfor måtte Harald Holms forsvar for privatskolen og den
udelte børneskole blive ensomt. Nu kunne Venstre principielt acceptere
de hØjere almenskoler som statsskoler.
En meget væsentlig grund til enhedsskolens sene realisering var således grundtvigianernes kærlighed til den folkelige og uvilje mod den
klassiske dannelse. Kampen om skolernes indhold sinkede deres koordinering. Det lykkedes ikke grundtvigianerne at skabe et nyt skolesystem bygget på private skoler, ej heller at få den videregående uddannelse bygget på en udelt børneskole, - men de fik i nogen grad held til
at præge de offentlige skolers, især børneskolernes, indhold; skØnt de
ikke fik oprettet en særlig nordisk retning, kunne de kun være tilfredse med, at den hØjere skoles dannelse herefter kun i beskedent omfang var den klassiske .. Og det grundtvigianske arbejde for den udelte
børneskole fortsatte efter 1903 - som bekendt ikke uden held.
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