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afgivne til

Kirke- og UnderviisilinMiMmct

af den, til at afgive Detænkning om den pslytechnrske Læreanstalts 

fremtidige Stilling og om Ordningen faavel af den hoiere mathe- 

matislr-naturvi-enlltabelige Underviisning i prartisk Retning i 

det Selesom af den almindelige technik-industrielle Underviisning, 

ifslge allerhoiefte Resolution af 30tc Mtai 1851 

nedsatte Commission

København.

Gyldendalske Boghandlings Forlag. 

Trykt i det Schultziske Officin.

1852. ’





-Ifølge Ministeriets Skrivelse af 3die Juni s. A. sammentraadte 

Major v. Hoffmann, Professor Wilkens og Capitain v. Schovelin 

tilligemed Undertegnede i en Commission for, gaaende Ud fra den 

polytechnifte Læreanstalt, at afgive Betænkning og indgive Forflag 

om Ordningen saavel af den høiere, mathematisk- ncuurviden- 

siabelige Underviisning i technifl Retning som af den almindelige 

technist- industrielle Underviisning, og om Omfanget, Begrænds- 

ninqen og Samvirkningen af de herhenhorende Underviisnings- 

anstalter.

Ved Commissionens Forhandlinger viste det sig efterhaanden, 

at der med Hensyn til Principet for Ordningen af de herhen

horende, Forhold fandt en væsentlig Meninqsforstjellighed Sted 

imellem dens Medlemmer, og, ester at man forgjeves havde sogt 

at enes om dette, besluttede man at indgive to Forflag, der i 

det Væsentligste stulde repræsentere de to Hovedaufluelser. "

Undertegnede — Forchhammer, RamUs og Carlsen — 

nære dm Overbeviisning, at, ligesom det er gjort Commissionen 

til Pligt i sin Betænkning at gaae Ud fra den polytechniste Lære

anstalt, saaledes maa den nye Ordning af Forholden'e ogsaa 

gaae ub fra denne Læreanstalts nnværende Indretning, der, om 

den end er mangelfUld, dog har baaret gode Frugter og i Ti

dens Lob har omdannet sig efter Nationens Fordringer, saavidt 

Forholdene lMe tilladt det. Vi skotte os herved paa Erfaringen, 

der viser, at Benyttelsen as Læreanstalten i det Hele har været 

i Tiltagen, at Antallet af de Mænv, der, ndgaaede fra Anstalten, 

have erhvervet sig en Stilling i Samfundet og vundet borgerlig 

Anseelse, stedse er forøget, og at dette er opnaaet, eudstjondt 

Læreanstalten hverken kan byde sine Elever Gage og Stipendier, 
r



medens de studere, eller sikker Udsigt til Statsembeder, naar de 

have fluttet deres Studier. I faa Henseende ere alle ældre 

videnskabelige Jnstituter og navnlig den med Læreanstalten sam- 

tidigt oprettede militaire Hoifkole heldigere stillet; men denne 

Omstændighed forklarer ogsaa det tilsyneladende store Misforhold 

imellem det Antal af Unge Mcend, der i det Hele have benyttet 

Læreanstalten, og dem, der have aflagt Prove ved en Afgangs- 

eramen, da ingen eller meget faa ydre Fordele opfordre dem til 

at anvende Tid og Anstrængelse paa Forberedelsen til den egent

lige Eramen.
Men maa det saaledes indrømmes, at Læreanstalten har 

afhjUlpet er væsentligt Savn, fa a er del paa den anden Side en 

Selvfølge, at Tiden medfører nye Forholv, der atter fremkalde 

Uafviselige Fordringer-til Undervisningen.

Det maa saaledes strar bemærkes, at' den Opgave, der var 

stillet Læreanstalten ved dens Snfielse, var af en meget omfattende 

og ubestemt Natur. Naar den ældre Plan angiver, at Lære

anstalten sial Uddanne sine Elever i det Diemed, at de kunne 

blive stikkede ril „visse Grene af Statens Tjeneste og til at fore# 

staae industrielle Anlæg", faa kan man tænke sig den dertil for

nødne Underviisning høist forfljellig efter Bestaffenheden af de 

forffjellige Embeder og Anlæg, hvorom her kan være Tale.
Imidlertid var det nødvendigt for Læreanstalten at begrændse. 

sig, og dens Organisation gik derfor vcesentligen ud paa at ordne 

en fuldstændig høiere technisk Underviisning, idet man efter 

andre liqeartede Jnstituters Erempel tænkte sig to Hovedcursus, 

eet for Maffinconstructeurer og eet for Chemikere, saaledes at 

Malhemaliken var Grundlaget for Underviisningen i det ene 

Tilfælde og Naturvidenskaberne i det andet. Meget var forøvrigt 

fælles, og der var Intet til Hinder for, at den Enkelte kunde 

benytte begge Cursus, eller, hvad der hyppigt siete, at man med 

enkelte Forelceoninqer af det ene Fag supplerede det andet. Den 

polytechuifle Læreanstalt har aldrig tilsigtet at tilfredsstille For- 

dringerne til en lavere technisk Underviisning; men den 

har hidtil været den eneste Indretning her i Landet, hvortil de 

kunde henvende sig, som til et mere indstrceuket Brug ønskede at
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giøre sig bekjendte med Mathematikens og RatUrlærens mere 

elementaire Afsnit og med enkelte af disse Videnskabers Anven

delser. Læreanstalten har derfor til alle Tider talt et stort An

tal af saadanne Elever, som da, Understøttede af Anstaltens Lce- , 

fere, have forsøgt af de anordnede Cursus at sammensætte en 

for dem brugbar Underviisning, eller ogsaa have maaltet lade 

sig nøie med at hore enkelte Forelæsninger og deeltage i enkelte 

Dvelser..
Ligesom det nu i lang Tid har været betragtet som en 

Mangel, om ikke ved Læreanstalten saa ved den offentlige technifle 

.Underviisning overhovedet, at der ikke er taget tilbørligt Hensyn 

til de Gasser af Samfundet, nemlig Haandvcerkerne og visse 

Fabrikanter, som have Brug for en mere indskrænket og efter 

deres Forkundskaber indrettet Underviisning, er det paa den 

anden Side ogsaa Udenfor al Tvivl, at selv den fuldstændige 

Underviisning, som det er gjort Læreanstalten til'Opgave at 

meddele, ikke meer svarer til Tidens Fordringer, men for Vie- , 

blikket maa betragtes som ufuldstændig. Disse Mangler, paa 

hvilke der, efter hvad os er bekjendt, af Læreanstaltens Bestyrelse, 

i en Række af Aar er gjort opmærksom t dens Indstillinger til 

de forskjellige overordnede Autoriteter, navnlig i Skrivelserne til 

den Kongelige Universitetsdirection af 29ve Dctbr.. 1847 og 

7de Mai 1849, have fremkaldt gjentagne Anker over Læreanstaltens 

Virksomhed og Forslag sigtende til dens Omordning. Blandt 

disse stulle vi specielt dvæle ved et offentliggjort Forflag om en 

technifl Hoiffole, ikke alene fordi det er-gjort Commissionen tit 

Pligt herpaa særligt at henvende sin Opmærksomhed, men ogsaa 

fordi det paagjælvende Sporgsmaal deri er bleven gjort til 

Gjenstand for en meget omhyggelig Drøftelse.
Idet vi opsætte. Undersøgelsen af Forslagets ene Hoveddeel 

—- Foreningen imellem den polytechniste Læreanstalt og den mi- 

litaire Højskole — og gjennemgaae, hvad deri indeholdes om 

Antallet og Beflaffenheden af de Discipliner, der formeemligen bør 

gjores til Gjenstand for den saaledes forenede Hoiskoles Under-- 

vilsning, viser det sig, at de Forandringer, der foreflaaes med 

Hensyn til den for Civile bestemte Underviisning, ikke saameget
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bestaae i en Omdannelse af den ved Læreanstalten stedfindende 

Underviisning som i en Tilfoielse af nye Lceregjenstande, navnlig 

i den Hensigt at Uddanne Civilingenieurer.

Til Oplysning om dette Spvrgsmaal ffulle vi bemærtz 

Folgende:

Ved Læreanstaltens Oprettelse, vare Forholdene saadanne, 

at man maattz antage, at det fortrinsviis var Mastinconstruc- 

teurer, der havde. Brug for den hsiere mechaniffe Underviisning. 

Det viste sig imidlertid snart, navnlig ved de Stillinger, de me

chaniffe Candidater senere indtoge i Samfundet, at der væsentligen 

var Brug for disse i en anden Retning, scrasoiy ved Anlæg hrn- 

horende til Vejvæsenet, Bro- og Havnevæsenet og lignende Ar- 

* beider, eller med andre Ord, at der hsr i Landet var langt ftørre 

Trang til Uddannelse af Civilingenieurer end af MastinconstrUc- 

teurer. Det vil saaledes være rigtigt at omdanne det nuværende 

CursUs for MastinconstrncteUrer til et Curftls for Civilingeniører.

. Maffinconstrllcteurerne ville uagtet denne Forandring finde til

strækkelig Neilednlng, idet Mastinlceren beholdes i Underviisningen . 

for Jngenieurerne næsten i samme Omfang , hvori den nu fore

drages ved polytechnifl Læreanstalt.

Idet vi augaaende det mere Specielle i denne Plan maae 

henvise til det Folgende, siulle vi her blot bemærke, at vi med 

Hensyn til den Kundfkabsmasse, der bor fordres af Civilinge- 

nieilrerne, i alt Væsentligt finite os til det omhandlede Forslag. 

At lade Underviisnjngen for Mechanikere ndgjore en Deel af 

Civilingenieurernes Cursns, er ligeledes i det nævnte Forslag 

udtalt som det meest hensigtsmæssige, og kommer-hertil, at dette 

optager det nærværende chemiske CUrsns næsten Uforandret, hvilket 

ogsaa vi agte bibeholdt, og at vi tiltræde den i samme forud

satte omhyggeligere Forberedelse, for dem, der ville gjennemgaae 

de fuldstændige Cursus, saa vil det sees,'at der med Hensyn til 

Undervilsningeus Omfang og Begrændsning ikke eristerer nogen 

væsentlig Forffjellighed mellem vor og den i Forflaget Udtalte 

Anskuelse. Denne gjor sig forst gjaldende ved Sporgsmaalet 

om de nærmere Forhold, hvorunder den onihandlede Underviis

ning kan tænkes at finde Sted.
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Som bekjendt gaaer Forslaget i denne Henseende ud paa 

en Sammensmeltning af den polytechnifle Læreanstalt og den 

militaire Hoiffole. Men ved at Underkaste denne Plan den 

nærmere Prøvelse, som i Forflaget er forudsat, har det viist sig, 

at der med sammes Udførelse ere forbUNdne særegne Vanffeligheder, 

der foranledige os til hellere at ville grunde den hoiere civile 

techniffe Underviisning paa en selvstændig Basts, end tvinge den 

iild i en Forbindelse, hvor dens Udvikling ikke er sikkret. — Det 

er nemlig en Selvfølge, at enhver, hvem ikke alene den militaire 

Højskoles Velværen ligger paa Hjertet, men som ogsaa interesserer 

sig for en fri og frUgtbringende Udvikling af den for Civile be

stemte technifle Underviisning, ikke kan tænke sig hiin Forbindelse 

Uden betryggende Garantie for, at alle de Grene, Underviisningen 

skal omfatte, blive lige berettigede og i lige Grad Understøttede 

af Høistolen. Medens Forslaget kun antyder, hvorledes dette 

kan skee, har det været Commissionens Opgave nærmere at over

veje Gjennemforelsen og at skaffe sig den bedst mulige Kundskab 

om, hvad der i saa Henseende kan ventes opnaaet. Efter disse 

Oplysniitger ere vi berettigede til at forudsætte pet som meest 

sandsynligt, at den forenede militaire og civile Underviisning for- 

trinsviis vil blive henlagt under militaire Autoriteter. Men 

Folgen heraf vil Udentvivl blive, at Undervisningen for de mili- 

taire Elever vil fortrinsviis beskyttes,. hvorved den civile Under- 

viisnings Stilling og dens Dyrkeres Skjebne i hoi Grad vil 

blive Usikker. Delte er saameget mere at befrygte, som de mili

taire og civile Elever befinde sig Under forskjellige Vilkaar, navn

lig med Hensyn til Gageringen; thi vel anfører Forflaget Mv- 

ligheden af, at Gageringen for de militaire Elever kan bortfalde 

i den yngste Afdeling; men selv om saa var, hvortil der dog 

langtfra er nogen rimelig Udsigt, saa vil dog Gageringen ved

blive i den vverste Afdeling, og, da dette er et stort materielt 

Gode, ville upaatvivleligen Eleverne væsentlig drages ind paa den 

militaire Bane. Forsaavidt som Concurrence ved denne Leilighed 

skulde gjore sig gjaldende, maatte naturligviis Dygtigheden gives 

Fortrinet, og paa denne Maade ville de civile Elever ikke alene 

blive de -færreste og fattigste, men ogsaa, om ikke i Virkeligheden,
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saa dog i Folks Omdømme, gjcelde for de mindst. dygtige. 

Men, saalænge der ikke gives de nødvendige Garantier imod 

Indtrædelsen af et saadayt og lignende Misforhold, driste vi os 

ikke til at anbefale dette Forflags Realisation, og der vilde vist

nok fra en anden Side gjore sig lige saa grundede Betænkelig

heder gjaldende, hvis den forenede Hoistole, hvad der dog er at 

antage for mindre sandsynligt, skulde blive henlagt Under civile 

Autoriteter.

Hertil knytte sig andre meget vigtige Betragtninger.

Forflaget om de to JnstitUters Sammensmeltning grUnder 

sig paa den i Almindelighed fuldkommen rigtige Sætning, .at 

der i aandelig og materiel Henseende spares Kræfter ved For

eningen af ligeartet Undervilsning. Men paa den anden Side 

maa det dog indrømmes, at en for vidt dreven Centralisation 

ogsaa har sine Mangler, og at navnlig Vanskeligheden ved An- 

læget af Planerne for de forfkjellige CUrsus tiltager med disses 

Antal, saafremt man virkeligen vil drage Nytte af Foreningen. 

Dette er ligeledes indrømmet i Forslaget, idet der bemærkes, at 

Underviisningsplanerne kunde fordeles mere passende, naar hver 

Afdeling organiseredes selvstændigt. Men denne Vanskelighed 

vil foroges, naar det skulde vise sig nødvendigt at knytte andre 

sideordnede Cursus til Hoiflolen, og derpaa maa man være 

forberedt. Et ved den polytechnisie Læreanstalt i-Aaret 1849 

indrettet Cursus for vordende Landmænd har vundet saa stor 

Anerkjendelse, at det ikke tor opgives, men tvertimod maa fuld- 

stændiggjores, hvad for en Deel Uden særlig Bekostning kan 

skee ved Uvvidelse af Læreanstaltens tidligere Hovedkursus. Vi 

flulle senere vise, at de af den kongelige Landmaalereraminations- 

commissjon udtalte Dufter om • en Udvidet Underviisning for 

Landiuspeckeurer passende fiinbe tilfredsstilles ved Indretningen 

af et Cursus, der i Meget kan slutte sig til Underviisningen 

for Civilingenieurer og Chemikere. Det samme gjælder Phar- 

maceuterne, og der vil ligesaa lidet være Noget til Hinder for, 

at Forstmændene og Architecterne tilbeels kunne erholde deres 

Uddannelse ved den samme Centralskole. Men at forene alt 

dette med -de forffjellige Rækker af den militaire Underviisning
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og saaledes i een Skole at samle en Mængde Afdelinger, der 

hver for sig have et saa forffjelligt Maal, kan ikke betragtes 

som andet end en ffadelig Sammenhobning, der mindst vilde 

være til Nytte for den mililaire Underviisning, selv om det ikke 

var den, der efter den ovenfor antydede Sandsynlighed flulde 

give Hoiffolen ftf Præg.

Ved dette Sporgsmaals Behandling have.der forsvrigt gjort 

sig Anskuelser gjaldende om andre Maader, hvorpaa en partiel 

Forbindelse kunde ivcelksættes. Det er saaledes yttret, at idet- 

mindste Civilingenieurfaget kunde henlægges under den mililaire 

Høistole, og man har da tænkt sig, at dette kunde ffee enten 

derved, at Horskolen optog civile Jngenieurelever, eller derved, at der 

blot spied es noget til den Underviisning, de mililaire Jngeni- 

enrelever nu nyde, saaledes at de efter at være udgaaede fra 

Hoiffolen kunde være stikkede til at overtage de forstjellige Arter 

af civile Bygningsarbejder. Men vi tor ikke betvivle, at; hvor

ledes man ogsaa indrettede Forholdet fra Begyndelsen, saa vilde 

det snart ende med, at de civile Jngenieurelever forsvandt, idet 

de natnrligvils maatte foretrække de med en Stilling som Mili- 

taire forbundne Fordele, og Følgen vilde da blive, at alle civile 

Jnqenieurarbeider, som Staten eller Private vilde lade ubførc 

her i Landet, maatte overdrages Mililaire.' Men vi maae paa 

det Bestemteste fraraade et Skridt/ der vilde lægge Udførelsen af 

mangfoldige meer og mindre vigtige Arbejder i en Stands 

Hænder, der kun kan offre sig til den civile Statstjeneste, saavidt 

Standens øvrige Pligter og Forretninger tillade det.

Trangen til'denne Underviisning vil altsaa paa den-Maade 

ikke blive afhjlllpen, og den vil-heller ikke kunne tilfredsstilles 

ved den fragmentariske Underviisning, som en lavere Skole 

maatte kunne tilbyde. Naar overhovedet Fagdaunelsen stal hvile 

paa en videnskabelig Grund, saa gjælder det nemlig om intet 

Fag i høiere Grad end Civilingenieurfaget. Det vilde saaledes 

have beklagelige Følger, om denne Underviisning i Begyndelsen 

blev henlagt paa urigtigt Sted, og, hvis den polytechniffe Lære

anstalt og den mililaire Heifiole ikke fuldstændigt sammensmeltes, 

men en særskilt høiere machematifl-natUrvivenflabelig Underviis-
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n'ing dog stal bibeholdes, vilde det være ntilraadeligt at spare 

Udgifterne ved Ansættelsen af nogle faa Docenter, naar derved 

kan tilvejebringes en selvstændig Underviisning i et faa vigtigt 

Fag som bet omhandlede.

Der har endnu været omtalt en anden Foranstaltning, 

hvorved de to JnstitUters Underviisning for en Deel kunde for

enes, og som siulde bestaae deri, at der for begge skulde eristere 

et fælles forberedende Cursus, saaledes at navnlig de militaire 

Elever i de to forste Aar af de fire, som de nu tilbringe paa 

Hoiflolen, skulde henvises til fcelles Underviisning med Polytech- 

nikerne. Med Hensyn hertil er'der imidlertid af Commissionens 

milit-aire Medlemmer gjort den Bemærkning, at det ikke er'at 

vente, at Højskolens Bestyrelse siulde opgive den Umiddelbare 

Ledelse af dens Elevers Underviisning, selv i denne Periode,. 

og som Følge deraf har man ogsaa maattet lade dette Forslag 

falde. — Det vil desuden være til Fordeel for den videnstabelige 

Udvikling i Almindelighed at beholde to af hinanden Uafhængige 

Skoler istedetfor at koncentrere hele den hoiere techniske Uuder- 

viisning i eet Institut. —

Efter saaledes at have Undersøgt de vigtigste Planer, der 

ere fremsatte til en hoiere techniff Underviisning, skulle vi paa 

dette Sted, med Hensyn til den lavere lbnderviisniug, tillade os 

at bemærke, at i Betragtning af den Stands Talrighed og 

Vigtighed, om hvis Uddannelse her er Tale, og idet vi erkjende, 

at den vovende Industri bestandigt gjor storre Fordringer paa 

Indsigt hos vore Haandvcerkere og lavere Fabrikanter, maa det an

sees for paatrængende nødvendigt, at der aabnes en særegen 

Underviisning for saadanne Elever. Idet vi,-hvad. Planen an- 

gaaer, maae henvise til det Folgende, sial det her blot anføres, 

at Underviisningen bor henlægges. til en særegen Skole, men 

dog saaledes at en Forbindelse med den hoiere Skole eonserveres, 

hvad der kan være til Nytte saavel i »economist Henseende som 

for Opnaaelsen af Jndustriffolens Formaal. — Begge Skoler 

kunne saaledes have fælles. Directeur, hvorved hver Skoles rette 

Begræudsning bedst sikkres, fælles Localer, Apparater og Sam

linger og muligen i enkelte Tilfælde de famine Lærere. Saaledes
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kan den, der er ansat som AmanUmsis i den høiere Skoleø 

passende være Docent i et beslægtet Fag ved den lavere, o. s. v. 

Forsaavidt der for Tiden eristere Indretninger, der passende 

kunde indordnes Under denne Skole, var det ønskeligt, om saa- 

dant stete, og, endstjondt vi her nærmest tænke paa den poly- 

techniße Læreanstalts nuværende Værksteder og det med samme 

forbllndne Institut for Metalarbejdere, over hvilke Statsstyrelseu. 

har større eller mindre Raadighed, troe vi heller ikke, at det vil 

medføre Uoverkommelige Vansteligheder at forbinde Jndustristolen 

med det ved private Kræfter stiftede og af Private bestyrede 

techniffe Institut.

I Henhold til samtlige ovenstaaende Betragtninger gaaer 

vort Forslag i sin Almindelighed Ud paa Folgende:

1.. Den techniffe Underviisning for Civile stal ligesom tidligere 

være adskilt fra den militaire Underviisning;

2. Den civile techniffe Underviisning meddeles deels .i en

. hoiere Skole (den techniste Hoistole) deels i en lavere (Jn- 

dUstriskolen);

4. Hsisiolen meddeler sin Hovedunderviisning i to forffjellige ■ 

Afdelinger: a. til Uddannelse af Civilingenieurer og b. til 

Uddannelse af Chemikere.

Med Benyttelse af disse CUrsus og med særflilt Under

viisning i specielle Fag oprettes endvidere ved Hoiffolen et 

Cursus for Landmænd, et for LandinspecteUrer og et for 

PharmaceUter, ligesom det ogsaa er Hoiffolens Bestemmelse, 

naar Anledning dertil gives , at optage andre beslægtede 

Fag;
5. Jndvstristolen har til Opgave at uddanne Haandværkere 

og lavere Fabrikanter, og i den soges forenet de forstjellige 

Jnstituter, der have en lignende Teudents. — ' 

Overeensstemmende hermed stulle vi tillade os at fremlægge 

folgende Planer:

Den h'djuilkr i)i)illwle.

Allerede ovenfor - er det antydet , at vi maae foreslaae en 

fuldstændigere Forberedelse for dem, der stulle benytte Skolen
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' end den, der tidligere er gjort til Betingelse for Adgangen til 

den polytechnifle Læreanstalt. Som bekjendt er hertil forlangt, 

at Eraminanderne først stnlle underkaste sig en Forberedelses- 

examen, der i det Væsentligste er den samme for Polytechnikere, 

ustuderede Jurister, Pharmaceuier, Forststuderende og Veterinærer, 

hvorefter de have at absolvere en særskilt Adgaugseramen j Ma- 

-themalik ved Læreanstalten. Hiin Forberedelseseramen, hvorved, 

der gjores hoist tarvelige Fordringer paa Kjendstab til Moders- 

maalet, Geographie og Fædrelandets Historie, Mathematik, 

Tydff og Franst, kan ikke betragtes som Garantie for, at Ved

kommende have den for et paafolgende videnskabeligt Studium 

nødvendige Dannelse, og bliver især ufuldstændig, naar man vil 

gjore den Fordring til det forberedende Studium, at dette ogsaa 

sial omfatte Elementerne af de vigtigere Discipliner-, der senere 

skulle foredrages, forsaavidt disse Elementer kunne bibringes i 

en yngre Alver, og Adgangen til en saadan Underyiisning ikke 

er forbunden med alt for store Vanskeligheder. Men denne 

Fordring maa gjores, naar Højskolens Cursus ikke sial blive af 

storre Omfang end nlraadeligt, og, da de paagjældende Discipliner 

tillige have deres Betydning-som almindelige Dannelsesmidler, 

vindes derved en større Sikkerhed for, at de, der træde ind i 

'Højskolen, ikke mangle den fornødne aandelige Udvikling. Idet 

vi forudsætte, at den nuværende Judretniug med forffjellige For- 

beredelseseramina (den almindelige og specielle Avgangseramen) 

bortfalder ved en Omorgauisation-, skulle vi med stadigt Hensyn 

til den Maade, hvorpaa vi tænke os Ordningen af de forstje-llige 

Hovedfag, her angive de Betingelser, der formeenilig bor stilles 

ved Indtrædelsen i Hoiffolen. —

I Dansk bor fordres Kjendstab til Sprogets Grammatik 

og Færdighev i at behandle det skriftligt. — Til de fremmede 

Sprog, hvori tidligere har været eramineret, troe vi at burde 

fsie Engelsk, saaledes at i sidstnævnte Sprog saavelsom i Tydsk 

og Franst godtgjores Færdighed i Oversættelse og Kjendstab til 

Grammatiken. Medens det antages, nødvendigt, at Vedkom

mende kunne oversætte lettere Prosa fra Danst ti! Tydff, stal 

den striftlige Prove i Franst og Engelsk kun bestaae i at 'strive
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Sprogene efter Dictat. Talefærdighed forlanges ikke. — Til 

de Fordringer, der stilles ved den nuværende Adgangseramen i 

Mathematik, foreflaae vi at foie sphærist Trigonometrie. 

Forøvrigt vil det for at give denne vigtige Videnffad sin rette 

Betydning være nødvendigt, at Eraminationen fleer i flere Af- 

delinger, hver med sin Characteer. I Physik maa ved Ad- 

qangseramen godtgjores Kjendstab til Elementerne af den me- 

chaniste og chemiste Physik, deels for at de paafolgende Foredrag 

over denne omfattende Videnflab kunne befries. fra en over

flødig Vidtløftighed, deels fordi almindelige elementaire physiste 

Kundskaber forudsættes ved flere af de Foredrag, hvormed den 

techniste Højskole begynder sin Underviisning. —

Hvad Geographien angaaer, bør stjelnes imellem den 

politisie, den marhematiste og den pbysiste. Som bekjcndt have 

i en tidligere Periode disse tre forstjelligarteve Hoveddele af 

Geographien været sammenblanhede med utilbørlig Tilsidesættelse 

af de. to sidste. Efterhaanden har imidlertid disses Viglighed 

gjort sig gjælveude, og især have de Betydning vev et mache- 

matifl- namrvidenskabeligl Studium. Nærbesiægket med den ma- 

thematiske Geographie er sphærist Astronomie, og da den tildeels 

maa forudsættes bekjenvt ved den paafolgende' Underviisning, 

vil del være nødvendigt ogsaa at oplage denne Disciplin. Der 

bør saaledes eramineres i politisk, physisk og malhemansk Geo

graphie, denne sivste i Forbindelse med Elementerne af den 

sphæriske Astronomie. Historien bor ikke indstrceukes til Fce- 

vrelanbets Historie men ogsaa indbefatte Verdenshistorien. De 

sioste Fag, vi ønske optagne i Adgangseramen, ere Tegning 

og La n dm a a ling, der begge meget vel kunne læres i en yngre 

Alder og med den Uddannelse, man da kan forudsætte, medens 

det.i hor Grad letter det paafølgende Studium, at Eleverne kunne 

spare noget af ven Tid, der ellers medgaaer til den pracliske 

Avelse i disse Fag. —

Spørges nu, hvorledes disse Kundstaber og Færdigheder 

.ffulle erhverves, da maa i det Hele henvises til Skolerne, hvor

imod det bliver Højskolens Pligt i et forberedende Cursus at 

tilbyde den Underviisning, som det under de nærværende Forhold
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vil være vanskeligt at erholde andetsteds. Paa Grund heraf 
ansee vi det for nødvendigt, at Højskolen, saalænge indtil en 
saadan Foranstaltning bliver overflødig ved fuldstændigere Skoler, 
i et Halvaarscbrsus aabner Underviisning i Physik, mathematifl 
Geographie med -sphærifl Astronomie, samt Korttegning og Op- 
maaling. Det mere specielle ved dette Cursus og den derpaa 
følgende Ädgangseramen kan formeentligen passende ordnes efter 
følgende Plan:

Forberedelseskursus i et Halvaar.

Physik................... 4 Timer ugentligett. 
Mathematifl Geographie og sphærist Astro

nomie .................................. .. 4 — —
Tegning og Opmaaling......................   . 14 — —

tilsammen ... 22 Timer ugentlige«, 
hvoraf 10 Timer til Foredrag og Eraminatorier, 12 Timer til 
Tegnesvelser og Opmaalinger i Marken.

Adgangsexamen.

Danst. MUndtlig Prsve.
Grammatik ................. 1 Characteer 
Skriftlig Prøve.
Udarbejdelse over et opgivet Wmne ..... 1

Tydfl. Mundtlig Prove.
Oversættelse af vanskeligere Prosa fra Tydst

til Danff.
Eramination i Grammatik.
Skriftlig Prove.
Oversættelse fra Danff til Tydfl af lettere

Prosa.................. .. i ........ 1 —
Franst. Mundtlig Prove. Oplæsning af

franst Prosa.
Oversættelse til Dansk, Eramination i Gram- 

matik.

Lateris ... 3 Characterer.
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Transport ... 3 Characterer.

Skriftlig Prove. Skrive franst Prosa

efter Dictat...t..... r ...... 1 —

Engelsk. Mundtlig Prove, som for Franff.

Skriftlig Prøve, ligeledes ....... 1 —

Mathematik. Mundtlig Prøve, a) Arithme-

metik og Algebra.
b) Plangeometrie, Stereometrie, plan og 

sphærist Trigonometrie, mathematist Geo

graphie i Forbindelse med Elementerne af 

sphærist Astronomie............ 2 —

Skriftlig Prøve. 2 Opgaver ..... 2 —

Physik, Mundtlig Prøve. Legemernes alminde

lige Egenskaber, Elementerne af Ligevægts- 
og'Bevægelseslæren, Hovedsætningerne af den 

physifle Geographie samt Læren om Narmen, 

Electriciteten og Magnetismen........ 2 —

Historie og politisk. Geographie. Mundtlig 
Prove. Verdenshistorie, Fædrelandets Hi

storie, almindelig Geographie, Fædrelandets

' Geographie ................. 1 —

Tegning og Opmacrling. Practisk Prove.

a) En Opgave i geometrist Tegning, b) Op- 

maaling af et Terrain........... ... . . .. 2 —

ialt . . 14 Characterer.

Ved den nærmere Bestemmelse af Underviisningen i de 

tvende Hovedcursus, som Hoiffolen stal omfatte, kan man pas

sende gaae itb fra den polytechniffe Læreanstalts Underviisnings- 

plan, saaledes som denne er vedtagen for Tidsrummet fra den 

1ste November 1849 til 1ste November 1852.

Civilingenieurernes Underviisning bor omfatte folgende Fag: 

Mathematik i samme Omfang, hvori den nu foredrages 

for Mechanikerne, altsaa efter Oversigten Nr. 1 a. At vi t 

nedenstaaende specielle Plan have' tilfoiet 2 Timer til Mathema

tiken i det 5te Halvaar af Civilingeniemernes Cnrsus, er ingen



16

Forøgelse af den mathematiske Underviisnings Omfang, eftersom 

disse Timer allerede tidligere ere blevne benyttede, navnlig til 

Eraminatorier. \
Physik. Da Jordklodens Physik egentligen kun er at be

tragte som en Samling af Hovedsætninger laante fra andre 

Videnskaber, som almindelig Physik, Geognosic, machernmifl og 

physiff Geographie med mere, men disses Indhold deels forud

sætles bekjeudt ved Indtrædelsen i Høiffolen, deels ere indbe- 

fattede under andre/ Fag, ansee vi det ikke nødvendigt at beholde 

den som et specielt Fag. Foredragene over Physiken bor end

videre slutte sig til Uttderviisningen i det forberedende Cursus, 

hvorved en Deel af det Elementaire bortfalder. Med disse Und

tagelser og Mobificationer optages uforandret Nr. 2 a og b af 

Læreanstaltens Plan. ■

Chemie. Foruden den almindelige Chemie vil det' ogsaa 

være nødvendigt at oplage den Deel af den techniste -uorganiske 

Chemie, der nærmest er af Vigtighed for Civilingenieurerne, 

navnlig Læren om Brændsel, de vigtigste Melaller og Bvgnings- 

materialierne.
Na lur historie. Medens Naturhistorien ikke foredrages 

i det nuværende mechaniske Cursus, ansee vi det nødvendigt med 

Hensyn til de Arbejder, der overdrages CivilingenieUrerne, at de 

fjende Geognosien i Almindelighed og Danmarks i Særdeleshed, 

og vi have derfor opfort denne Disciplin. ■

Technisk Mechanik og Maskinlcere.. Efter hvad der 

i Indledningen er bemærket, vil det være nødvendigt at indskrænke 

Maffinlæren noget, og vi have derfor i-5le Halvaar forandret 

Timeantallet fra 8 til 6.

Mechanist Technologie. Da Civilingenieurerne i 

Reglen ikke have med Fabrikdrift at gjore, og det er nødvendigt 

til Fordeel for Underviisningen i Hovedfagene at udelukke, hvad 

ver haves mindre ubetinget Brug for, antage vi, at man ikke 

her behøver at foredrage Technologien i det Omfang, som nu 

finder Sted ved. den polytechuisie Læreanstalts mechamske Cursus, 

og vi have derfor kun givet dette Fag 4 Timer ugentligen i eet 

Halvaar. •
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Den beskrivende Geometrie foredrages idet samme 

Omfang, som for Tiden steer for Mechauikerne, og gjores tillige 

til Gjenstand for practiffe Dvelser.

De Undervii.sttinqsqjenstande, der stulletilfoies, ere: Land-, 

Vand- og Veibygning omtrent i del Omfang, hvori disse 

Fag findes opførte i det tidtnævnte Forflag til en technifk Hoi- 

skole. Endvidere maa som ny Undervnsningsgjenstand optages 

Topograph se med tilhørende Dvelser.

Hvad det chemiffe Cursus augaaer, da finde vi ikke Anled

ning til i noget Væsentligt at lade det afvige fra Læreanstaltens 

nuværende Cursus i de anvendte Naturvidenskaber. De eneste 

Forandringer, vi ønske indførte > ere Tilføielsen af en kortfattet 

Underviisuinq i beffrivende Geometrie og en Forøgelse i Time

antallet ved Foredraget over den cilynudelige Geognosie, hvilken 

Udvidelse i den senere Tid har været auseet nødvendig som Følge 

af Fagels Vigtighed og forøgede Omfang. Uagtet Danmarks 

Geognosie ikke er opført, særskilt i den polytechmske Læreanstalts 

Plan, er dens Tilførelse egemligen ikke nogen Forandring, da 

Polytechnikerne i de senere Aar have været henviste til de Fore

læsninger, som herover holdes ved Universitetet.

Den specielle Plan for de to Cursus vil i Overeensstemmelse 

hermed blive følgende:

A. For Civilingenieurer.

1ste Halvaar.

Forelæsninger og Examinatorier.

Mathematik .............................................. 7 Timer ugentlige».

Physik ,............ 5 -

Almindelig Chemie.............. 5 — —

Beffrivende Geometrie . 4 — •—

Topographie................ 2 — —

• ialt . . 23 Timer Ugentlige».
2
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Melser.

Beskrivende Geometrie. ............................   4| Time mgentligen.

Mastin- og Bygningstegning. ....... 4^ — —

ialt . . 9 Timer ngentligen.

2det Halvaar.

Forelcesninger og Exarninakorttr.

Mathematik ................ 8 Timer ngentligen.

Physik................................................. 6 — —

Beskrivende Geometrie ........... 4 — —

Topographie............ .. .............  2 — — .

' ialt . . 20 Timer ngentligen.

Mvelser.

Beskrivende Geometrie ............................. 3 Timer ngentligen.

Maskin- og Bygningstegning l ..... . 3 —- —
Chemie6 — —-

Topographie................ 6 — —

ialt . . 18 Timer ngentligen.

3die'Halvaar.

Forelcesninger og Examinatorier.

Mathematik........................................... 9 Timer ngentligen.

Physik............'.....................  2 - -
Beskrivende Geometrie ........... 2 — —

Almindelig Geognosie ........... 3 — —
Technisk uorganisk Chemie......... 3 — —
Technisk Mechanik ............. 6 —

ialt . ♦ 25 Timer ngentligen.

Ovel ser.

Beskrivende Geometrie.............. Time ngentligen.

Bygnings- og Masiintegning. ....... 7^ — . —

ialt . . 9 Timer ngentligen.
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4de Halvaar.

Forelæsninger og Examinatorier.

Mathematik ............... 9 Timer Ugentligen-

Maskinlære. . 4 — 

Mechanist Technologie .......... 4 — —

Landbygning ............... 3  

Vandbygning. .............. 4  

Vejbygning. t ..... . 2 — —

ialt. . 26 Timer Ugentlige«.

- Ovelser.

Bygnings- og. MaffinconstrUction 12 Timer Ugentligen.

■ 5te Halvaar.

Forelæsninger og Examinatorier.

Mathematik ............... 2 Timer Ugentligen.

Maflinlære ................ 6 — —

Landbygning. 3 — —

Vandbygning. .............. 4 — —

Vejbygning. ................ 2 — 

Danmarks Geognosic ........... 2 — —-

ialt. . 19 Timer Ugentligen.

Oivelser.

Bygnings- og MaffinconstrUction .... 12 Timer ugentligen.

-6 te Halv aar.

Forelæsninger og Examinatorier.

Landbygning ............... 2 Timer Ugentligen.

Vandbygning .............. 3 — —

Veibygning ............... 2 — —

ialt . 7 Timer Ugentligen.
’ 2*
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Ovetser. 

Bygnings- og Masiinconstruction..............18 Timer ugentligen.

B. For Chemikere.

1ste Halv aar.

Forelæsninger og Examinatorier.

Physik ..........................................  5 Timer ugentligen.

Almindelig uorganist Chemie ....... 5 — —

Krysta llographie .............. 2 — —

Mathematik ................. 4 — —

Beskrivende Geometrie.................................. 2 — —

ialt ... 18 Timer Ugentligen.

Mvelser.

Beflrivende Geometrie.............................   . 4| Time Ugentligen.

Maskin- og Jnstrumenttegning................. . 4| — —

ialt . . 9 Timer Ugentligen.

2det Halvaar.

Forelæsninger og Examinatorier.

Physik 6 Timer Ugentligen.

Almindelig Uvrganiff Chemie ....... 5 — —

Uorganifl Analyse ............. 5 — —'

Oryktognosie................ 2 — —

Mathematik ................ 4 — —

ialt . . 22 Timer Ugentligen.

Ovelser. 

Chemie...............................................................12 Timer ugentligen.

Mastin- og Jnstrnmenttegning ................. 6 — —

ialt . . 18 Timer Ugentligen.



21 

3die Halva ar.

Forelæsninger og Examinatorier.

Physik ....................    . 2 Timer Ugentlige«.

Geognosie...... ........... 3 — —

Zoologie .................. 4 — —

Technisk Uorganist Chemie............................ 5 — —

Mathematik ...............................  4 — —

ialt . . 18 Timer Ugentligen.

Ovetser.

Chemie....................................  12 Timer. Ugentligen.

Mastin- og Jnstrumenttegning ...... 6 — —

ialt . . 18 Timer Ugentligen.

4de Halvaar.

Forelæsninger og Examinatorier.

Botanik. ......................................................... 4 Timer Ugentligen.

Mechanist Technologie ........... 4 —. —

Mathematik ................ 4 — —

Mastinlcere........................................  4 —

ialt . . 16 Timer ugentligen.

Ovetser.

Chemie. ..................................................  12 Timer Ugentligen.

Maskin- og Jnstrumenttegning. ...... 6 — —

Botaniske Ercursioner ............ 6 —

ialt . . 24 Timer Ugentligen.

5te Halvaar.

Forelæsninger og Examinatorier.

Danmarks Geognosie................................. 2 Timer Ugentligen.

Technisk organist Chemie.......... 6 — —

Mechanist Technologie ........... 9 — —

ialt. . 17 Timer Ugentligen.
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Guelser.

Chemie .................. 18 Timer ugentligen.
Mastin- og JnstrUmenttegning....... 6 — —

ialt: 24 Timer Ugentligen.

6te Halv aar, 

anvendes til Dvelftr i Laboratorierne og til Udkast til chemifle 

Fabrikanlæg.
De Underviisningsfag, som blive fcelles for CivilingenieU- 

rerne og Chemikerne, ere:

a. Physik.
b. Den almindelige Chemie, og af den techniffe Uorganiske 

Chemie Afsnittene om Brændsel, de vigtigste Metaller, og 

Bygningsmaterialierne. Disse Afsnit kunne meget godt be

handles forst, og CivilingenieUrerne have altsaa kun at hore 

den forste Deel af Foredraget over techuisk uorganisk Chemie.

c. Den beskrivende Geometrie, idet Chemikerne folge Nnder- 

viisningen i det første Halvaar.

d. Geognosien. . Da denne Videnskab forUdscetter Kjendsiab 
til enkelte vigtige Mineralier, vil det være nødvendigt, at 

CivilingenieUrerne forinden gjores bekjendte med disse ved 
en foreløbig Underviisning i nogle Timer.

6. Mechanist Technologie. CivilingenieUrerne og Mechanikerne 

ville knnne hore det samme Foredrag i det 4de Halvaar, 

og der bliver da i denne Tid at gjennemgaae de Afsnit, 

der have nærmest Interesse for CivilingenieUrerne, saasom 

Metallernes og Træets vigtigste Egenffaber og Behandling. 

Det mere specielle desangaaende saavelsom de øvrige Af- 

snit af Technologien henlægges til det 5te Halvaar og 

foredrages alene for Chemikerne.

InWrisswlen.

• I Industriforeningens Qvartalsberetnittger pag. 51—62, 

findes en af Foreningens Repræsentantflab til Underviisnings- 

ministeriet fremsendt Plan, som i det Væsentlige indbefatter For-
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siag, der ogsaa til andre Tider og ved andre Lejligheder ere 

fremsatte til Oprettelsen af en saadan Undervnsningsanstalt her 

i Landet. Medens vi ere gan-fle enige med Forflagsstillerne ilke 

alene med Hensyn til den Trang, der haves til en saadan 

Skole, men ogsaa i Meget af den specielle Plan, er det paa 
den anden Side vor Mening, at Omfanget af det, der stal 

læres, bor begrændses noget mere, end skeet er. De Elever, der 

soge en saadan Skole, ere i Reglen unge Menneffer, der ikke 

medbringe mange Forkundskaber, og som heller ikke kunne an

vende længere Tiv paa deres Uddannelse. Vi kllnne derfor ikke 

billige, at Underviisningen stal tilsigte et dybere gaaende Stu

dium, der ikke svarer til Elevernes Alder og Forkundsiaber, og 

som desvden vil medføre en længere Underviisningstid. Da 

desUden en høiere technisk Læreanstalt under alle Omstændigheder 

vil blive bibeholdt, saa bør det paasees, at Grændsen for hvert 

Instituts Virksomhed afstikkes saaledes, at der ikke paa begge 

Steder meddeles samme Nnderviisning. ' -Denne Bemærkning 

gjcrlder i det Væsentlige kun den ene Deel af Forflaget, hvori 

Hovedstolen omtales, der efter Planen flal meddele sin Under- 

viisning i et toaarigt Cursus, medens vi antage, at det bor 

indskrænkes til et eetaarigt. I alt Ovrigt kunne vi omtrent 

tiltræde Forslaget. Vi antage saaledes, at det er fuldkomment 

rigtigt, at en Aftenstole sættes i Forbindelse med Hovedstolen. 

At Underviisningen ogsaa Udstrækkes til Søndagen, er der i 

ethvert Tilfælde Intet til Hinder for; dog skulle vi ikke for 

Dieblikket foreflaae en saadan Udvidelse, da vi med al Aner- 

kjendelse af det Gode, Søndagsskolerne have stiftet, dog mage 

ansee den Hvile og Adspredelse, som Søndagen stjenker de ar- 

beidende Classer, for at være af saa væsentlig Betydning, at 

den ikke uden Skade fati beroves dem. Sondagsunderviis- 

ning ‘bør derfor efter vor Formening bortfalde nu, da Staten- 

paa. andre Maader aabner Adgangen til nyttige Kundflabers 

Erhvervelse.
Astenstolen bor ikkun være aaben i Vintermaanederne, nem

lig fra 1ste October .til 31te Marts, da den Erfaring, man har 

fra ligeartede Jnstituter, viser, at de om Sommeren kun besøges 

sparsomt og ustadigt. Derimod antage vi, at et Clirsus i Af-
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tenflolen bør udstrækkes til to Vintre, da det ellers neppe vil 

være muligt, at komme til noget tilfredsstillende Resultat. Be

tingelsen for Adgangen bor alene være, at Vedkommende have 

naaet Confirmationsalderen. Med Hensyn til Industriforenin

gens Forslag bemærke vi forøvrigt, at der for de paagjceldende 

Elever, der tildeels ere trætte af Dagens Arbeide og alene 

kunne offre faa Timer paa deres Uddannelse, ikke med Nytte 

kunne holdes Foredrag over Fag, der ere saa vanskelige og om

fattende som Maflinlæren og Technologien. Endvidere afvige 

vi noget fra det nævnte Forslag med Hensyn til Omfanget af 

de practiske Dvelser, som formeentligen bør indskrænkes til, hvad 

der ikke i Reglen er Leilighed til at lære i sædvanlige Værksteder/

Hvad Hovedstolen angaaer, da finde vi de i Forflaget op

stillede Betingelser for Adgangen fuldkommen passende. Som 

ovenfor berørt antage vi, at et' Cursus bør tilendebringes i et 

Aar, hvilket kan opuaaes, deels ved at indskrænke Omfanget af 

de enkelte Læregjenstande, deels ved at Udelade Værkstedsarbej

derne, hvilket saameget lettere kan.flee, som Undervjisning heri 

meddeles i Aftenskolen, hvortil Hovedstolens Elever maae hen

vises. Forinden vi i Overeensstemmelse hermed opstille den 

specielle Plan til Underviisuingen i Jndustrifkolen, bemærkes, at 

det nuværende Institut for Metalarbejdere passende kan forenes 

med Aftenflolen, Ligeledes bor den polytechniffe Læreanstalts 

Værksteder henlægges under Jndustriflolens Bestyrelse, efterdi 

disse Værksteder, der søges af langt flere, eu-d de kunne optage, 

og i alle Henseender have viist sig som en hensigtsmæssig Jnv- 

reming, i alt Fald bør bibeholdes, og Eleverne paa sorstjellige 

Maaver kunne drage Nytte baade af Hovedskolens og Aftensto- 

lens Underoiisning.

Udkast til Jndustriflolens Undervisningsplan.

A. Aftenskolen. ,

Den theoretiste Underviisning, der' fordeles paa to Vin- 

terhalvaar, bestaaer t: •

a. Underviisning i Mathematik.
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• b. Populaire Foredrag over Physik og Chemie.

Den practifte Underviisning meddeles i:
a. Tegning, nemlig Elementerne.af geometrisk Tegnelære, 

Perspectiv- og Skyggelære, Constructioustegning, Ma- 

skintegning og Ornamenttegning.

b. Haandvcerksarbeide, nemlig: Modellering i Leer og Vor, 
Gravering, Ciselering, Wtsning, Drwning, Dreining 

og Optrykning paa Dreiebcenken.

ir. Hovedskolen.

Som Betingelse for Adgangen fordres folgende Kundskaber 

og Færdigheder:
a. Læsning,
b. Retskrivning,

c. Regning og

d. Geographie.
Alt' nærmere ester det omhandlede Forslag.
Hovedskolens Underviisning fordeles paa 2 Halvaar.

■ . 1ste Halvaar.

Mathematik. Elementair Arithmetik og Plangeometri:
6 Timers Underviisning.
3 — Eraminatorier og Dvelser.

Mechanist Physik..-..4 — — "

Almindelig Chemie med

Jndbefattelse af technifl Uor

ganisk Chemie...........5 Timer.

Tegning. Geometrist

Tegnelære, SkyggUære, Per

spectiv, Opmaaling af lette.

Gjenstande, Frihaandsteg-

iiuig...................6 —
Chemiste øvelser ... .6

ialt: 30 Timer Ugentligen.
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2 det Ha Iva ar.

Mathematik. Elementair Algebra, Ligninger af 1ste og 2den 

Grad og Stereometrie...... 6 Timers Underviisning.

3 — Eraminatorier og Bvelser. •

' Chemist Physik......4 -

Organist Chemie (den

techniffe indbefattet) i......4 —

Mastinlære.........4 —

Technologie........3 —

Tegning (ligesom i 1ste

H.alvaar).............. 6 —

Chemiske Dvelser... .6 —

ialt: 36 Timer Ugentligen.

Det bemærkes dog med Hensyn til Timernes Antal, at 

man ikke forudsætter Nødvendigheden af, at de samme Elever 

skulle hore Foredragene over den organifle Chemie og Maskin- 

læren, ivet Valget af disse to Foredrag maa rette sig efter de 

Livsstillinger, hvortil Eleven agter at forberede sig. Herpaa 

beroer ogsaa Bestaffenheden af de chemifle og Tegne-Dvelserne.

Efterat vi saaledes have forelagt detaillerede Underviisnings- 

planer, saavel for den techniffe Hoiskole som for Jndustriflolen, 

staaer det blandt Andet tilbage ak bringe de specielle Bestemmel

ser i Forslag, der vedkomme Disciplinen, Eramina og andre 

mindre væsentlige Forhold, der staae i Forbindelse med den 

egentlige Skoleplan. Vi flulle desangaaende ytlre os i al Kort

hed, efterdi Bestemmelser af denne Art lettest gives, naar Ho- 

vedsporgsmaaleiie ere afgjorte.

Hoiffolens Eramina antages at maatte være omtrent saa

ledes, som de nu holdes ved polytechnifl Læreanstalt.

I Jndustriflolen afholdes fim Eramen i Hovedstolen. Der. 

gives specielle Characterer for de enkelte Fag efter en mundtlig, 

skriftlig og practifl Prove.

Alle de Midler, der kunne bidrage til en stadig Freqvents 

gf Skolerne, bor anvendes, forsaavidt.de ikke hindre den frie Af-

forsaavidt.de
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benyttelse af enkelte Grene af Underviisningen for dem, der ikke 

have Brug for den hele. Vi ansee det saaledes for hensigts- 

mæsftqt, at der holdes noiagtig Comrol med Eleverne, og at der 

ester Eramen meddeles dem et Vidnesbyrd om hele deres For

hold Under det foregaaende StUdium.

Forsaavidt Hoist'.olen kunde gives Midler til at uddele et 

vist Antal Fripladser og Stipendier til værdige og trængende 

StUderende, hvad vi meget maae anbefale, burde disse ncttur- 

ligviis tabes, nnar Vedkommende ikke stadigt besogte Skolen. 

Endvidere er det i sin Orden, at de, som benytte Skolen uden 

at indtræde som Elever, betale Underviisningen forholdsviis 
høiere end disse.

For at sikkre Jndustriffolen en stadig Freqvenls, maatte man 

ved Hovedstolen anvende lignende Midler. I Aftenstolen maatte 

Bestyrelsen have Ret til at bortvise de Forsømmelige.

Hver af de to Skoler — Hoistolen og Jndustriffolen — 

bør have et Underviisningsraad, bestaaende af Skolens fast an

satte Lærere. Underviisningsraadet bør have en afgjorende 

Stemme i Ordningen af den lovbestemte Undervilsning og af 

Eramen. Af hvert Underviisningsraad Udnavnes fire Medlem

mer, som i Forening med en Directeur, der er fælles for begge 

Skoler, danner en Bestyrelse, der afgjor de.øvrige Skolen ved

kommende Anliggender.

De to Bestyrelser ere Uafhængige af hinanden; dog kan 

Directeuren kalde dem til et saiplet Mode, naar Sporgsmaal 

foreligge, der vedkomme begge Skoler.

Da det fremdeles vil hore blandt Bestyrelsens 'Functioner 

at afgive Betænkninger til Regjeringsautoriteterne over videnffa- 

belige og techniffe Sporgsmaal, foreflaaes, at saadanne forfattes 

af de specielle Sagkyndige og Understrives af disse og Directeu

ren i Bestyrelsens Navn.

Blandt de besiægtede Underviisningsgrene, som passende 

kunne henlægges til Højskolen, bør forst nævnes det Cursus i 

Agerdyrkningsvidenstaberne, der siden 1ste November 1849 har
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været indrettet ved den polytechniffe Læreanstalt. Der var en 

Tid, da man troede, at den agronomiffe Underviisning nodven- 

digen nmatte skee paa en større Gaard, hvor Eleverne kunde deel- 

tage i alle til Landbruget henhorende Arbeider, og hvor der for- 

vvrigt til den practiste Opdragelse knyttedes en theoretisk Under- 

viisilittg. Paa ve Steder, hvor slige Underviisningsanstalter 

hidtil have været opretlede, har man imidlertid efterhacmden gjort 

den Erfaring, at disse kostbare Jnstituter ikke svare til dereö 

Hensigt, og man erkjender -nu almindeligt, at Landmændene, lige

som Embedsmand og Technikere, bor søge det videnstabelige 

Grundlag for deres Uddannelse enten ved Universiteterne eller 

andre høiere Underviisningsanstalter og henvises til at erhverve 

den practiste Færdighed i Livet. Vi vide, at denne Anskuelse 

ogsaa deles af flere af vore dygtigere Landmænd, der interessere 

sig for den agronomiske Underviisning hertillands, -og at deres 

Dnske gaaer ub paa, at den fremdeles maa blive forblm- 

den med den polylechnifle Læreanstalt. Af Underviisnings- 

planen for den polytechniffe Læreanstalt vil det sees, at det 

NUværende landoeconomiffe Cursus er forbedt paa 2| Aar, og 

at der holdes specielle Foredrag over: 1) Agerdyrkniugslære, 

2) Agriculturchemie, 3) Læren om Agerdyrkuingsredstaderne, 

4) Huusdyravlen og 5) Agerdyrkningssystemerne. Forresten er 

der henvilst til Læreanstaltens øvrige Forelæsninger og Dvelser, 

af hvilke nogle kunne benyttes fuldstændigt, andre tilbeels.

Med den Omorganisation, vi have foreflaaet for Lærean

stalten, er den Forbeel forbunden, at Landmændene kunne benytte 

den fcelles Underviisning i Landmaciling, hvorved deres Cursus 

fuldstændiggjores uden særegen Bekostning. For at gjore Un- 

derviisttingen mere brugbar for denne Classe af Elever, end 

hidlil har været Tilfældet, og for at efterkomme et almiudeligt 

Duste om en Forøgelse af Lceregjenstandene, have vi paa den 

anden Side troet at burde fo resta ae, at der for Landmændene 

holdes specielle Foredrag i Physik og Bygningskunst. I Lære

anstaltens Hovedcursus foredrages Physiken nemlig i et Omfang, 

som betydeligt overffrider, hvad Landmændene have Trang til, 

og, da Foredraget over Physiken ifolge den nye Plan skal byg-



ges paa tidligere erhvervet Kjendstab til Elementerne af denne 

Videnskab, som ikke tør forudsættes hos Landmændene, saa er 

der nu en forøget Anledning til særegne Forelæsninger over 

Physik, indrettede efter Landmændenes Tarv Disse Foredrag 

kunne tillige passende afbenyttes af de andre Classer af Elever, 

som henvises til Læreanstalten, navnlig Lanbinspecteurelever og 

Pharmacevter. Vi antage, at Physiken passende kan foredra

ges for disse i 3 Halvaar, saaledes at i det forste Halvaar 

gjennemgaaes den mechanifle Physik, i 2dct Halvaar den che- 

misie Physik, og i 3die- Halvaar Meteorologie oq de Sætninger 

af Optiken, der ere nødvendige til Forstaaelsen af Landmaalings- 

apparaterne. Den anden specielle Disciplin, som passende op

tages i Landmændenes Cursus, og som ligeledes bør Uvgjore en 

Deel af Underviisningen for vordende Landinspectenrer, er Land- 

bygningskunst, navnlig med Hensyn til de paa Landet hyppigst 

forefaldende Arbeider. Idet vi endelig bemærke, at der for 

Tiden ikke findes Anledning til at foreflaae nogen Aogangsera- 

men for Laildmænd, stvlle vi i Henhold til Oveilstaaende her 

meddele følgende detaillerede Underviisningsplan.

Udkast til Underviisningsplan for Landmcend.

1ste Halvaar.

Mechanist Physik............ 4 Timer.,

Almindelig Chemie..... .................. 5 —
Læren om Agerdyrkilingsredskaberne ..... 3 —

12 Timer ugentligen.

øvelse i Tegning ............... >2 —

- -2det Halvaar.

Uorganisk Analyse............ .......................  . 3 Timer.

Agriculmrchemie . ....................................... 3 —

Chemist Physik............... ..  4 —

JordbUndslære ........... ............... 3 —

13 Timer ugentligen.
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Bvelse i Tegning ............... 6 Timer.

— i Chemie . . ? ........... . 6 —

3die Halvaar.

Meteorologie og Optik.............. ..  4 Timer.
Zoologie 4 —

Technisk Uorganisk Chemie. ......... 3 —

Agerdyrkningslcere.............. 4 —

15 Timer Ugentligen.

øvelse i Tegning .............. 6 —

— i Chemie ...... s...... . 6 —-- 

4de Halvaar.

Botanik ..... ........ ........ 4 Timer.

Huusdyravl................. 5 —

Agerdyrkningssystemerne ........... 3 —

12 Timer Ugentligen.

Lcmdmaaling . .................  14 —

Botaniske Ercursioner ............. 6

5te Halvaar.

Technifl- Uorganifl Chemie .......... 3 Timer.

Topographie ................. 2 —

Bygningskunst................ 4 —

9 Timer Ugentligen.

Dvelse i Bygningstegning ......... 12 —

Med Hensyn lil de Foredrag, som - Landmændene benytte 

i Forening med Højskolens øvrige Elever, skulle vi her bemærke 

Følgende:
. I almindelig Chemie følges det almindelige Foredrag fuld

stændigt.
Uorganist. Analyse. Her benyttes Hoved-Foredraget, saa- 

ledes at Læreren i dette Fag nærmere anviser Landmændene,
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hvilke Afsnit de have Brirg for, og disse blive da saavidt muligt 

at behandle samlede i Begyndelsen.
Den samme Regel gjcelder endvidere den techniste organiffe 

og den techniste uorganiske Chemie.

I Jordbundslæren følges Foredraget for Forsteleverne.

I Zoologie og Botanik følges Foredraget' for Chemikerne. 

Forsaavibt det maatte findes ønskeligt, at Botaniken kærtes noget 

tidligere, ville Landmændene passende kunne benytte de Foredrag 

over denne Videnskab, som vi ville foreslaae afholdte for Phar- 

macenter i det 1ste Halvaar af hvert Cursus. Med Hensyn til 

Landmaaling ere Landmændene henviste • til den Underviisning, * 

der gives i der forberedende Cursus, og i Topographie skulle de 

benytte det 1ste Haloaars Underviisninq for Civilingenieurerne.

Til en fuldstændig Underviisningsanstalt for. Landmænd 

hprer en mindre Erperimenteergaard.. Da en saadan ikke pas

sende, kan. henlægges under Skolens Bestyrelse, skulle vi her ikke 

gaae nærmere ind paa dens Organisation, men henlede blot 

Opmærksomheden paa dette Punct.

Indenrigsministeriet har ninder 12fe August f. A. tilstillet 

Commissionen et Forslag fra den kongelige Laudmaalereramina- ». 

tionscommission, ver gaaer Ud paa Ophævelsen af den nuvæ

rende Landmaalereramen og en forandret Erameil for Land- 

inspecteurer. Ministeriet har derhos forlangt Betænkning navn

lig med Hensyn ril Sporgsmaalet, hvorledes de til denne Era- 

men fordrede Kundstaber lettest kunne erhverves.
Da en stor Deel as'de paagjældende Fag netop gjores til 

Gjenstand for den techniste Hoiskoles øvrige Underviisning, vil 

her uden Vanskelighed kunne organiseres et Clirsu-s for Land- 

inspecteurer. I den følgende Plan have vi fulgt hiin Commis- 

sions Forslag, naar undtages, at vi ikke have fundet det muligt 

at meddele Eleverne den af Commissionen forlangte udstrakte 

Underviisniug i Civilingenieurfaget, da herved vilde borttages 

formegen Tid fra de egentlige Hovedfag. Vi have derfor ikke 

nu feet det hensigtsmæssigt at lade LandinspecteUrerne hore Fore-.
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dragene .over Maskinlcere, Land-, Vand- og.VeibWling med 
Civilinqenieurerne, men derimod at henvise dem til del Foredrag 

over Landbygningskunsten, der efter vort Forflag stal holdes for 
Landmændene. Som specielle Fag vil det her være nødvendigt 
dt. optage Landbolovgivning og JordUdskifmingslære. Medens 

vi ikke antage det nødvendigt, at der forlangtes Adgangseramen 
.for Landmændene, troe vi, at en saadan Fordring bor gjores 

for Lanbinspecteurernes Vedkommende, deels fordi de som til
kommende Embedsmand bor bevise, at de ere i Besiddelse af den 

fornødne almindelige Dannelse, deels fordi endeel af Underviis- 
ningen forudsætter visse Kundskaber, navnlig i Mathematik. 
Hvad Eramens Omfang angaaer, da kan det passende ansættes 
som for den technifle Højskoles egentlige Elever med Undtagelse 

af Franst og Engelsk.

Underviisningen vil kunne fordeles paa følgende Maade:

Udkast til en Undervnsningsplan for Landin- 

speeteurelever.

1ste Halvaar.

Mechanist Physik (c)................   ........ .3 4 Timer.

Almindelig Chemie (a) . 5 —
Læren om Agerdyrkningsredflaberne (c)..............  3 —

• Beskrivende Geometrie (a) ............. 4 —
Topographie (a) ..................................  . > 2 —

18 Timer.

Dvelse i Tegning ................. 12 —-

2det Halvaar.

Uorganisk Analyse (c) ............... 3 Timer.

Agriculmrchemie (c)................. ♦ 3 —

Chemiff Physik (c) . . ............................................. 4 —
Jordbundslæren (a) ..................................  3 —

Topographie (a) .................. 2 —

15 Timer.

Dvelse t Tegning.................  * . . 6 —

— i Chemie 6 —
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Adie Halvaar.

Meteorologie og Optik (c)................................ .. . . 4 Timer.

Zoologie (b) . . ............................................................. 4

Technist uorganist Chemie (e) .......... . 3

Agervyrkningslære (c) .............. . 4 _

Landbolovgivning (d) ............... 4 __

19 Timer.
Bvelse i Tegning..................................   g __

— i »Chemie......................................     ß __

4b e Halvaar. 

Botanik (b).................................................................... 4 Timer.

Huusdyravl (c) . . .........................  5 _

Lcrren om Agerdyrkningssystemerne (c)..................... 3 —

Udskiftningslæren (d) ................................................... 4 _

16 Timer. 
Dvelse i Tegning.....................»...................  12 __

5te Halvaar.

Techniff organist Chemie (c) . . ................................ 3 Timer.

Bygningskunst (c)........................................................  4 _

7^Tlmer. 

øvelse i Tegning.................. .......................  12 __

Foredragene (a) ere fælles med Civilingenieurerne, (b) med 

Chemikerne, (c) med Landmændene, og (d) ere specielle Forelæs- 

ninger.

Bestyrelsen for Apothekerforeningen har i et Andragen

de til Ministeriet for Kirke- og Underviisningsvæsenet udtalt 

det Dnfle, at der maatte blive indrettet et særeget Cursns for 

Pharmaceuter. Hidtil have disse nemlig maa'tet soge For

beredelsen til deres Eramen ad forffjellige Veie, og uden at der 

har været indre Sammenhæng mellem Elementerne af denne 

Underviisning. Endsijondt vi maae -indrømme, at Forholdet i

3



saa Henseende har været meget Ugunstig^ og ansee det for rigtigt, 

at der tilbydes Pharmaceuterne en mere sammenhængende og efter 

deres Forkundffaber og Fornødenheder indrettet Underviisning, 

bor det paa den anden Side bemærkes, at Apothekerforeningens 

Fordringer ere temmelig holt stillede, idet der forlanges, at der 

i hvert enkelt Fag (selv de practiste) sial gives Pharmaceuterne 

en speciel Underviisning, eller med andre Ord, at der skal op

rettes en særegen pharmaceutist Læreanstalt. Hvorvidt nu Re- 

gjeringen sinlde være tilboielig til at gaae ind paa dette Andra

gende i hele sit Omfang, funne vi ikke vide. Heller ikke tør 

vi ubetinget fraraade en saadan Foranstaltning, efterdi det ikke 

kan negtes, at enhver Underviisning i samme Forhold bliver 

mere frugtbringende, som den er indrettet efter de særlige Elevers 

Tarv. — Derimod Mlle vi ganste i Almindelighed bemærke, at 

der neppe kan paahvile Staten nogen Forpligtelse til at indrette 

en fuldstændig Specialstole for enhver Classe af Studerende. 

Hvad PharmaceUterne angaaer, da ere de practiste Chemikere, 

og, naar der bestaaer en Hoistole, hvor den omfattende Undere 

viisning i Chemie meddeles, saa er det naturligt, at man hen

viser dem dernl. Ved den foreslaaede Organisation vil dette 

kunne stee med langt større Nytte, end tidligere har været Til

fældet, efterdi der indrettes en mere elementair Underviisning i 

Physik for Landmændene og LandinspecteUrerne, som ligeledes 

passende kan benyttes af PharmaceUterne og udentvivl.kan træde 

i Stedet for den specielle Underviisning i dette Fag, hvorom 

Apothekerforeningen andrager. Forøvrigt antage vi, at Phar

maceuterne meget godt kunne folge de Udførlige Foredrag over 

almindelig' Chemie og Uorganisk Analyse. Den Underviisning, 

der bliver tilbage, er Pharmakognosie, pharmaceutist Chemie og 

Botanik. Over disse Fag bør holdes særegne Forelæsninger og 

Avelser, da man ellers maatte henvise Pharmaceuterne ril Ma- 

nudncteUrerne, hvad der i Almindelighed 'er Uheldigt, navnlig 

hvor de Smderende medbringe saa faa Forkundflaber, som i 

Reglen er Tilfældet med Pharmaceitterne. Paa denne Maade 

fail dannes et Cm sus, som har væsentlige Fortrin for den frag

mentariske og ufuldstændige Underviisning, hvormed Pharma-
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ceuterne tidligere have maattet lade sig noie. Vi tvivle heller 

ikke paa,. at Apothekerforeningens Bestyrelse vil tilfredsstilles ved 

det af os opstillede Forflag, hvad Underviisningens Omfang 

cmgaaer. Derimod bor det Udtrykkeligt fremhæves, at den paa- 

tænkte Combination forudsætter, at det pharmaceutifle Cursus, 

der er eetaarigt, kun holdes hvert andet Aar.. Vi indrømme 

gjerne, at det var fordeelagtigere, om det begyndte hvert Aar; men 

efter de Oplysninger, vi have indhentet, maae vi antage, at de 

vedkommende Elever i Reglen kunne indrette sig efter den her 

foreslaaede Plan. Med Hensyn til Avgangseramen for Phar- 

macenter findes ikke Anledning til at stille Fordringerne høiere 

end ved den mwæreitbe Forberedelseseramen, med den Forandring, 
at der tilfoies Verdenshistorie.

Det egentlige Cursus antage vi kan ordnes ester folgende

Udkast til en Undervisningsplan for PharmaeeuLer.

1ste Halvaar.

Mechanist Physik (c) ........ .................   4 Timer.

Almindelig Chemie (b) .... ........ 5

Pharmacognoste (d) ...... ....................  4 —

Botanik (cl) .... ................................................. 4 . —

17 Tiinelä 

Chemifle øvelser ............................  12 —

Botaniste — . 6 —

2d et Halv aar.

Uorganifl Analyse (h) .............. . 5 Timer.

Organist Chemie (b) ....... ; ...... . 5 —

Chemist Physik (e) ................ . 4 —

Pharmacognoste (d) ........ J ....... . 2 —

Pharmacemisk Chemie (d) ........... . 2 —

18 Timer. 

Chemifle øvelser .................. 12 —

Boramffe —. .... .............. . 6

3
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Idet vi itu gaae over til de oeconomifle Forhold ved den 
af os foreflaaede Underviisningsanstalt, maae vi bemærke, at 

flere af Udgifterne navnlig til Bygningsforandringer, Anskaffelse 

af nyt'Inventarium o. s. v. ere opforte efter en omtrentlig Be

regning, eftersom vi have anseet detaillerede Overslag for over
flødige paa Pagens nærværende Standpunkt. De kunne imid

lertid tilvejebringes, saafremt det maatte blive forlangt. Lige- 

ledes ere de Udgifts- og Indtægtsposter, som ere afhængige af 
Underviisningsanstaltens storre eller mindre Frequents, der ikke 

med Sikkerhed forud kan angives, bestemte efter Skjon.

Fcrlles Udgifter for den technifie HMole og 

Jndustristolen."

Gengang for Alle.
Med Afbenyttelse af den polytechniffe Læreanstalts Bygninger, 

den forben af Geheimeconferentsraad Drsted beboede Gaard og 

den Universitetet tilhørende Bygning Nr. 108 i St. Ped er stræde, 

ville Bygningsarbejderne omtrent koste ...... 60,000 Rbd.

.A a r l igen.
Gage for en Directevr ..................................  . 1,000 Rbd.

Gage.for en JnspecteUv, foruben fri Bolig .... 1,000 — 

Til Contoirhold ........................................... 200 —

~ 2,200 Rbd^

Specielle Udgifter/ '

Herved bemærkes, at, omendffjøndt Laboratorierne og Sam- 

lingerne stulle benyttes baade af Hoisiolen og Jndustristolen, 

ligesom alle Docenterne herfra stulle forsynes med Apparater og 

Materialier til Brug for Underviisningen, er hele Bekostningen 

opfort paa Højskolens Budget.

HMolen.

Eengang for Alle.

Inventarium og Apparater i de forskjellige Localer, videnskabelige 

Samlinger, Redflaber o. s v.; med Afbenyttelse af det forhaanden 

værende Materiale.............................................  10,000 Rbd.

■
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A arli gen

Gager.

Ved Bestemmelse af Gageringen er det antaget, at Lærerne 

t Hovedfagene ansættes fast, hvorimod de øvrige kun antages 

for en vis Tid. De faste Læreres Gager stige med Ancienneteten. 

De øvrige Læreres Honorarer blive derimod uforandrede.

Begyndelsesgager for de faste Særere.

1. Læreren i Uorganisk Chemie og Mineralogie. 1,000 Rbd.

2. — i organist Chemie .......... 1,000 -—

3. . — i Mathematik for Civilingenieurerne. 1,000 —

4. — i Maftinlcere.................................  1,000 —

5. - i Physik . . ..................................................1,000 —

6. -— i Vand- og Vejbygning ........ 1,000 —

7. — i Agerdyrkninqsvivenstaben ..... 1,000 —

8. — i mechanist Technologie ....... 600 —

9. — i beskrivende Geometrie. . . ................. 600 —

10. — i Mathematik for Chemikerne .... 600 —

IL — i Landbygning ....................................... 500 —

12. -r- i Topographie . . . ............................... 500 —

13. — i Jordudskiftningslcere .....................  . 500 —

I Tillæg for den Lærer, der har Overtilsynet med 

Tegneunderviisningen.....................  200 —

Disse Gager deles i to Classer. Til den 

første henregnes Gagerne paa 1000 Rbd., til den 

anden de lavere.

For den forste Classe foreflaaes et Tillæg af:

600 Rbd. for hver af de to ældste Lærere 1,200 Rbd.

300 — for hver af de to næstældste

Lærere .............. 600 —

I anden Afdeling foreflaaes:

400 Rbd. for hver af de to ældste Lærere 800 —

200 — for hver af de to næstældste

Lærere............................................... 400 —

-------------------- 3,000 —

Lateris . .13,500 Rbd.
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Transport . . 13,500 Nbd.

Forsaavidt nogen af de faste Lærere tillige er 

fast ansat t samme Fag ved en anden høiere Lære- 

anstalt, som Universitetet eller den militaire Højskole, 

foreflaaes, at hans Gage ved den techniste Hviflole 

formindfles med | Deel.

Honorarer til de pvrige Lcerere.

1. Læreren i Physik for Landmænd, 

LandinspecteUrelever og Pharma-' 

center .............. 400 Rbd.

2. Læreren i Botanik for Chemi- 

kerne ............... 200 —

3. Læreren i Botanik for Pharma-

ceüter............... 200 -

4. Læreren i Pharmacognosie /. . 200 —

5. — i Zoologie ....... 150 —

6. — i Agriculnirchemie for

Landmænd og LandinspecteUrelever 150 —

7. Læreren i Landbyqning for Land

mænd og Landinspecleurelever . . 150 —

8. Læreren i pharmaceutist Chemie. 150 —

-------------------- 1,600 —

Andre Udgifter.

Honorar for et Foredrag i Physik i det forberedende

Cursus . ....................  150 —

Honorar for et Foredrag i mathematisk Geographie

og sphæriff Astronomie . ..................... ... . . . . 150 —

Honorar for Korttegning og Opmaaling ..... 200 —

Til hvert af. de to Laboratorier 3000 Rbd .... 6,000 — 

Til den physiffe Samling ............. 1,800 — 

Til Tegnelindervlisningen.........................  1,000 —

(Af dette Bidrag afholdes Lønnen til to As

sistenter og Udgifterne ved Vedligeholdelsen af Land- 

maalerapparaterne rc.) 

Lateris . . 24,400 Rbd.
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Transport .- . 24,400 Rbd.

Til den technologijke Samling og en Modelsamling 

til BrUg for Underviisningen i Maflinlceren, 

Bygningsfagene og Agerdyrkningsvidenstaben . 800 —

Til Biblioteket............... ................................. . . . . 600 —

Til den fælles almindelige Oeconomie....... 2,000 — 

27,800 RbV.

Jndustristolen.

Gengang for Alle:

Jnventarivm og Apparater t de forstjellkge Localer 5,000 Rbd.

Aarligen

Gager.
1. En Lærer i Mathematik  ................  800 —

2. - — i Physik ............................. 600 —

3. — i Chemie ............. 600 —

4. — — i geometrisk Tegning og Maskin-

tegning ............. 600 —

5. — — i Ornamenttegmng ........ 600 —

6. — — i Maskinlceren .......... 400 —

7. —-. — i mechanist Technologie  400 —

8. . Vcerkstedsforstanderen ............. 800 —

Forsaavidt nogen af de ovennævnte Lærere til

lige er fast Lærer ved den techniffe Højskole, afkortes 

I af Gagen.

Andre Udgifter.

Vod Beregningen af disse, der for en Deel 

ville staae i Forhold til Benyttelsen, navnlig for 

Aftenffolens Vedkommende, have vi forildsat, at 

heri Undervises omtrent 100 Elever.

I Maskinværkstederne have vi forudsat, at 

Elevernes Antal vil blive 2(X

La tens . . 4,800 Rbd.
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Transport. . 4,800 Rbd.

Til en Assistent ved den mathematiffe Underviisning 200 — 

— Hjælp for den chemiske Docent ........ 200 —-

— — — Physiske — . ...... 100 —

— Tegneunderviisuingen 1,000 —

— Mastinvcerkstederne .............. 1,000 — 

— Haandværksundervlisningen om Aftenen . . . 2,000 * — 

— den fælles almindelige Oeconomie. ...... 1,500 —

10,800».

Den samlede Udgift bliver:

Gengang for Alle:

Fælles Omkostninger............................  60,000 Rbd.

Særligt til Hoiskolen.........................  10,000 —

— — Jndustriskolen...... 5,000 —

-----------— 75,000 —

Aarli gen:

Fælles Omkostninger ......... 2,200 Rbd.

Særligt til Højskolen......... 27,800 —

— — JndUstristolen ........ 10,800 — 

--------------------- 40,800 -

Af det aarlige Udgiftsbeløb vil dcekkes ved Renterne af den poly- 

technifte Læreanstalts Capital . ... .......   . 6,868 Rbd.

Sore Academies Bidrag.............. 2,100 — 

Universitetets Tilskud til den physiske Samling og

Laboratorierne ................ 1,550 — 

Renten af det Jnstitutet for Metalarbeidere til

hørende Hovedfond .............. 850 —

Honorar for Underviisningen, Gebyrer for Testi

monier o. s. v. ............... . 4,000 

Fremdeles kan antages at bespares i Gager, derved

at Lærere ere ansatte andetsteds (see ovenfor) 2,000 —

Tilsammen . . 17,368 Rbd.

Endeel mindre sikkre Indtægter, nemlig Bidragene fra 

Adressecontoiret, det reiersenfle Fond og det classenske Fideicommis,
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der tilsammen andrage 3,300 Rbd., har man ikke troet at bUrde 

opføre.

Det Tilflud, som Læreanstalten behøver, bliver altsaa: 

Eengang for Alle ................ 75,000 Rbd. 

A arlig ...................... 23,432 —

Ere disse Udgifter end forholdsviis betydelige, fan maa 

det erindres, at herfor vil' tilvejebringes, foruden en Underviis- 

ningsanstalt for Civilingenieurer og Chcmikere, der i Fuldstcen-« 

dighed vil.staae betydeligt høiere end den polytechniske Læreanstalt, 

endvidere en selvstændig Underviisning saavel for Landmænd som 

for Landinspecteurelever og Pharmaceilter, samt — hvad der 

hidtil har manglet.— en velordnet Skole for Haandværkere og 

Fabrikanter. Vi troe derfor, at der fra Statens Side neppe 

kan være Betænkelighed ved Anvendelsen af de her angivne 

SUmmer.

Kjebenhavn, den 13de Mai 1852.

Forchhammer. Raums. L. Carlsen.

 



aje Mænd, hvis Slillinger fordre, at de maae være l Besid

delse af en mathematisk-natmvidenskabelig Uddannelse, kunne deles 

i to væsentligen forstjelliqen Classer:

Til den forste Classe hore de Mænd, hvis Stillinger ere 

meest styrende, ledende, .saasom Generalstabsofficerer, Jngenimr- 

öfficerer, Arnlleriofficerer, nogle Søofficerer, Civil-Jngenievrer, 

de i .Statens Tjeneste ansatte. Architecter, de Embedsmand, som 

bestyre Agerdyrknings-, Industri- og Handels-Forholdene i Sta

ten, de høiere Forstembedsmænd o. s. v.; endelig Videnflabs- 

mænd og Lærere i alle herhenhorende Videnskaber og Fag. Af 

disse Mænd maa fordres en høiere almindelig Dannelse og et 

fuldstændigt Studium af de specielle Fag, som ligge dem nærmest. 

Man kan gjore Regning paa en særdeles god Skoleunderviis- 

ning, Studiet-kan fortsættes til en Alder af 22—24 Aar, og 

Fordringerne kunne stilles saaledes, at de vanfleligen kunne til

fredsstilles Uden gode Evner.

Til den anden Classe hore de Mænd, hvis Stillinger ere 

reent praclifle, saasom Fabrikbestyrere, Landmaalere, Landinspec- 

tourer, de fleste Forstmcend, Pharmaceuter, o. s. v. Af disse 

Mænd bor kun fordres nogen almindelig Dannelse og det for 

Praris nødvendige Studium af de specielle Fag, som nærmest 

vedkomme dem. Man kan ikke gjore Regning paa mere end en 

almindelig Skoleunderviisning, Studiet maa være affluttet i en 

Alder af 18—20 Aar, og Fordringerne bør ikke sæltes høiere, 

end at de kunne tilfredsstilles af Folk med almindelige Evner.

Betragte vi nn Underviisningen ved den p o ly tech ni ske 

Læreanstalt, finde vi, at den er altfor ufnldstændig for den
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fsrste af de ovenfor nævnte Elasser, og for den anden -Gasse 

er den altfor vidtløftig.

Naar Underviisninqen ved den polytechniffe Læreanstalt flal 

betragtes som Forberedelse for nogle af ben førstnævnte Classe 

af Mænd, faa bygges den paa et altfor ringe Fond af almin

delige Kundskaber, dem nemlig, der fordres ved den almindelige 

Forberedelseseramen; den særegne Adgangseramen er kun en 

Prøve i Mathematik, og paa Læreanstalten selv gives den ma- 

thematiff-natUrvidenstabelige Underviisning, Uden at der paa 

nogen Maade sorges for Elevernes almindelige Udvikling ved 

Underviisning i Sprog, Litteratur-eller philosophiske Discipliner. 

Naar Candidaterne fhi(be have en almindelig Dannelse, der 

svarede til de omfattende Kundffaber i Mathematik og Natur

videnstab, maatte der for det Første ved Adgangseramen gjøres 

langt større Fordringer i'Sprog, Historie og Geographie, og eii 

Oversigt over Physiken ved . Adgangen vilde desuden meget lette 

Undervlisniugen ikke blot i dette Fag ved Skolen selv. Frem

deles maatte der ved Læreanstalten gives Underviisning i de 

nyere Sprog og deres Litteraturer, og, hvis Tiden tillod det, 

burde ogsaa philosophiste. Discipliner optages som Lceregjenstand. 

Den største Deel af Uuderviisningen blev da aldeles overeens- 

stemmende med den, der gives ved den militaire Højskole, og det 

maa derfor aysees for henfigtsmæssigst, at denne Institution 

Underkastes de nødvendige Modificationer, for at den kan blive 

en Underviisningsanstalt for alle dem, der behøve den høiere 

mathematifl-na.turvidenffabelige Dannelse.

Betragte vi Uuderviisningen ved den polytechniffe Lcerean- 

stalt som Forberedelse for dem, der ville indlræde i en practifl 

Livsstilling, da har Erfaringen tilstrækkeligen godtgjort, at futt 

meget Faa af disse gjennemgaae det hele Cursus, hvis Omfang 

desuagtet bestandigen er voret. Af et større Antal Jndustrivri- 

vende benyttes Underviisningen deelviis. Men det er da hen- 

sigtsmcessjgt at forandre Cursus saaledes, at det kan ventes, at 

et anseligt Antal Elever ville gjennemgaae det Hele; thi derved 

kan opnaaes langt mere, end ved at benytte enkelte Dele af en 

i for stor Stiil anlagt Underviisning. Det maa derfor ansees
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for rigtigst, at der i Stedet for den polytechnifle Læreanstalt op

rettes en tech ni sk Skole, som specielt er indrettet med de Jn- 

dustridrivendes Tarv for Oie. I Forbindelse med denne technifle 

Skole kan indrettes, hvad man hidtil har savnet, en samlet og 

ordnet Underviisning for Landinsp'ecteurer og Landmaalere, Forst- 

mcend og.Pharmaceuter. Disse forffjellige UndervLisninger kunne 

for en stor Deel salve sammen, hvorved.en.meget onstelig Con

centration opnaaes. Med den technifle Skole kan fremdeles for- 

bindes en Aftenunderviisning, navnlig indrettet for Ha'andvær- 

kere, som tilbringe Dagen i Værkstederne.

Vi skulle nu nærmere særskilt omtale enhver af de to Jn- 

stitutioner: Hoiflolen og den technifle Skole.

Heislwlen.

Raar den militaire Højskole optager den høiere Underviis> 

ning, som hidtil er given ved den polytechnifle Læreanstalt, kan 

den yngste Afdeling, dog ligesom hidtil være fælles for alle 

Elever.

Hoiffolens udvidede Formaal medfører ingen nødvendig 

Forandring i de ældste Afdelinger for G e.neralsta bs- 

officerer og Artilleriofficerer, og vi skulle derfor ikke 

omtale dem nærmere her. Derimod vil det være ønskeligt, at 

Ingenienrafdelingen indrettes paa en Maade, som er 

nøget forffjellig fra den nuværende.

For at Staten kan drage den størst muh’ge Nytte af de i 

dens Tjeneste fast ansatte Jngenieurer, ansee vi del for ønskeligt, 

at alle de yngre af disse kunne bruged efter Omstændighedernes 

Krav snart som Mililmr-Jngenieurer og snart som Civil-Jnge- 

nieurer. Ved deres Eramina maa- man alksaa fordre Kjendstab 

saavel ril den civile som til den militaire Bygningskunst. Men 

da maaffee nogle af Højskolens Elever kunde ønske at uddanne 

sig alene som Civil-Jngenieurer, for siven at soge Ansættelse under 

Communalbestyrelserne, ved Aclieforetagender eller andre private
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Arbeider, enten som Bygnings-JngenieUrer eller som Maskincon- 

structeurer, bor Undervilsningen i Hoiffolens JngenieUrafbeling 

indrettes saaledes, at disse Elever ikke behøve at følge Under- 

viisningen i de militaire Fag. Der bør fremdeles sørges for, 

at de Architects, som ønffe fast Ansættelse i Statens Tjeneste, 

kunne, ester at hav§ gjennemgäaet Høifloleus yngste Afdeling, 

erholde en for dem passende technisk Nnderviisning i Jngenieur- 

afdelingen. Raar denne Afdeling indrettes paa den her omtalte 

Maade, ansee vi det ikke fornødent, at der ved Højskolen opret

tes en særstilt Afdeling for Mechanikere eller MastinconstrUcteurer.

Derimod bor der ved Højskolen oprettes en særstilt ældste 

Afdeling for Chemikere. •

Adgangen til Hoiffolen.

Bed den militaire Hoiffoles Adgangseramen have vi kun 

ubetydelige Forandringer at foreslaae:

For Undervilsningen ved Højskolen i den danske Litteraturs 

.og det danske Sprogs Historie kunde det maaflee være hensigts

mæssigt at fordre ved Adgangen nogen Kundstab i det islandske 

Sprog. Dog burde denne Kundskab for Tiden i alt Fald ikke sæt

tes høiere end til Oplæsniilg og Oversættelse af en bestemt lille 

Læsebog og en Oversigt over Sprogets Grammatik.

Endvidere bor den sphæriffe Trigonometrie fordres ved Ad

gangen.

Proven i Gevcererercice, Huguing og anden Gymnastik bor 

ikke-fordres ved Adgangen; men de, som ville indtræde i Hoi- 

flolens militaire ældste Afdelinger, maae forinden have aflagt 

denne Prøve.

Undervilsningen ved Hoiflolen.

Et Cursus varer ligesom hidtil 4 Aar, nemlig 2 ■ Aar i 

yngste og 2 Aar i ældste Afdeling. Underviisningstiden er 6 

Timer daglige».
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Horflolens yngste Afdeling.

Ved Underviisuingen i Hoiffolens yngste Afdeling have vi 
ligeledes kun Ubetydelige Forandringer at foreslaae:

Den bor bestaae i:

a) Mathematik, til Foredrag, Eraminatorier og øvelser ngent- 
ligen i Gjennemsnit 6 Timer.

b) Beskrivende Geometrie (Construction af Solstiver og Tand

hjul; Steentilhugning og Tømmerforbindelser udelades her). 

Ugentlige» 5 Timer, hvoraf 2 Timer til Tegneøvelser.

o) Physik 4 Timer ugentligen, hvoraf 1 Time til øvelser.

cl) Almindelig Chemie, 7 Timer Ugentligen, 'hvoraf 4 Timer til 
Laboratoriearbejder.

p) Philosophiffe Discipliner 2 Timer.
f) Almindelig skjon Litteratur 

g) Dansk Sprog og Litteratur j 2 Timer.

h) Tydsk Sprog og Litteratur 2 Timer.

i) Fransk Sprog og Litteratur 3 Timer. '

1) Topographie 3 Timer, hvoraf 1 Time til Tegneøvelser.
2) Felt- og Garnisonstjeneste (for dem, som ville indtræde i de 

militaire ældste Afdelinger) 2 Timer.

Horskolens gelöste Afdeling.

3) G eneralstabsafdeling en.
4) Arti Heriafdelin gen.

5) Jngenieurafdelingen. I denne Afdeling bør Nn- 
derviisuingen bestaae i:

a) Beskrivende Geometrie (Construction af Solskiver ' og 

Tandhjul; Steentilhugning og Tømmerforbindelser), 

Ugentligen i Gjennemsnit 2 Timer til Foredrag, Erami- 
natoner og Tegneøvelser.

b) Danmarks Geographie og Statistik 1 Time.
c) Engelsk 1 Time.

d) Technifl Mechanik Time.



47

• o) Mastinlære 5 Timer, hvoraf 3 Timer.Tegneøvelser, 
f) Mechanist Technologie Time.
g) Landbygning 3z Timer, hvoraf 2 Timer til Tegne- 

svelser.
h) Vandbygning 4 Timer, hvoraf 2 Timer til Tegne- 

ovelser.
i) Vejbygning 3 Timer, hvoraf 2 Timer til Tegneøvelser.

• j) Mineralogie og Geologie Timer.
k) Krigsbygmugskunst 6 Timer, hvoraf 3 Timer til Tegne- 

vvelser.
l) Artillerie 3 Timer, hvoraf 1 Time til Tegneovelser.
m) Krigshistorie og Strategie 2 Timer.

• De, der ville ansættes sorn JngenieUrer i Statens Tjeneste, 
benytte den hele her angivne Underviisning. De, der vklle ud
danne sig som private Civil-Jngenieurer, benytte hin Underviis- 
ningen i de 10 førstnævnte Fag. De, der ville, ansættes font 
Ärchitecter t Statens Tjeneste, benytte Uuderviisningen i de 7 
førstnævnte Fag med Undtagelse af Tegneøvelserne t Maffinlære; 
Architecterne have da kun en Uuderviisniugstid af 12j Timer 
Ugentligen i Gjennemsnit, og de erhold'e altsaa en betydelig Tid' 
tilovers til deres' kunstneriske Uddannelse, som forUdscettes at 
ligge Udenfor Højskolens Formaal.'

4) Afdelingen for Chemi kere. Uuderviisningen bør 
bestaae i:

a) Organist Chemie og analytisk Chemie Ugentligen 18 Timer, 
hvoraf 15 Timer til -Laboratoriearbeider.

b) Mineralogie og Geologie 2^ Timer.
c) Bolanik og Zoologie 3 Timer.
d) Chemist Technologie s Timer, hvoraf 1 Time til Tegne- 
. øvelser.
6) Mechanist Technologie 3 Timer.
f) Technifl Mechanik og Maffinlære 4^ Timer,
g) Engelfl l Time,
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Andre Bestemmelser for Hoiffolen.

Ikke alene Hoiskolens Elever, men ogsaa Andre kunne, saa- 

vidt Pladsen tilsteder det, erholde Adgang til de regelmæssige 

Forelæsninger.

Foruden de regelmæssige Forelæsninger, der navnlig ere be

stemte til Forberedelse for Elevernes Eramina, holdes der ved 

Hoiffolen frie Forelæsninger, deels saadanne, som fornd- 

sætte visse Kundskaber hos Tilhorerne og derfor især ere be

stemte for Høiffolens afgaaede Elever, deels saadanne der ikke ere ' 

beregnede paa bestemte Forkundskaber hos Tilhørerne.

Da Concurrencen til Hoiffolen hidtil ikke har været større 

end nødvendig for Armeens specielle Corps, tør man ikke for- 

mindske de Fordele, som hidtil ere budneEleverne. Saalcenge 

man ikke sikkrer de afgaaede Elever enten høiere Gage eller -har-' 

tigere Avancement, tor Elevernes Gagering altsaa ikke opgives, 

og denne Gagering medfører desuden, deels at Uformuende ikke 

udelukkes, deels at Eleverne kunne anvende deres hele -Tid paa 

Studiet. Vi foresiaae derfor efterfølgende Bestemmelser:

Eleverne i de militaire ældste Afdelinger ere Officerer og 

gageres som saadanne.

I yngste Afdeling gives indtil videre ligesom hidtil Gager 

eller Stipendier til de 15 Elever, der have taget den bedste Ad- 

gangseramen, nemlig:

Gage... .  ......................................................  300 Rbd.

Qvarleerpenge..............................    . 80 —

Oppasserpenge..................  60 —~

ialt 440 Rbd.

I Armeeorganisationen optages den Bestemmelse, at Krigs

ministeren kan permittere Officerer, der blive Elever af Hoiskolen, 

og dog lade dem beholde deres Gage og Emolumenter; de Sti

pendier, der maatte tilkomme saadanne Elever, bespares.

Vi aiifee det for en Sag af ringe Betydning, om de Ele- 

ver, som ikke ere Officerer, bære Uniform eller ikke.

Eleverne tor ikke udeblive fra Underviisningen Uden Direc- 

teurens Tilladelse.
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Naar Underviisningen ved Hoistolen sial være font den bor, 

maae Lærerne t de vigtigste Fag Udelukkende knnne anvende 

deres Tid til at fremme Hoiffolens Formaal. At dette ikke kan 

opnaaes ved de Gager, der ere ansatte t Planen for den mili# 

taire Hoiflole, er aabenbart, og der er heller ikke en eneste as 

Hoistolens Lærere, der lever af den der bestemte Gage. Som 

Erempel skulle vi anføre, hvorledes.Oberstlientenant Kellners 

Gage er sammenstykket.'

som Lærer i beffrivende Geometrie ved Hoistolen 800 Rbd.

som Lærer i beffrivende Geometrie ved den polyt.

Læreanstalt ............... 200 — 

. som Lærer i Krigsbygningskunst ved Hoistolen 400 —
Ertragage ............................................... 500 _

Tillæg....................................    . . 100 -

Capitains Qvarteerpenge. ........... 230 __ .

Capitains Oppasserpenge ........... gy —

Tilsammen . . . 2290 Rbd.

Gagerne for de fast ansatte Lærere bor være overeensstem- 

mende med dem for UniverMets Professorer. Ved Hoistolen 

vil behoves et Antal as 10 fast ansatte Lærere, nemlig:

1 i Mathematik/

1 i beffrivende Geometrie,

1 i Physik,

1 t Chemie,

1 i Geodæsie og Topographie,

1 i Mastinlære og Technologie,'

1 i Krigsbygningskunst,

I i Land-, Vand- og Veibygning,

1 i Artillerie,

1 i Krigshistorie.

(De andre Videnskaber, som foredrages ved. Hoistolen, bor 

imidlertid ikke være bestemt udelukkede fra at kunne erholde fast 

ansatte Lærere).

4
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Af disse Lærere bor:
2 have en Gage af 2,600 .Rbd.

2 — — 2/200 —

2 — — 1,800 -

2 - — 1,400 -

2 — — 1,000 —
De begynde med en. Gage af 1000 Rbd. og avancere .efter 

Anciennetet til de høiere Gager. Dog besættes de 4 hoieste Gager 

alene efter Hoistoleraadets Bestemmelse.
Ved kongelig Resolution af 12te Juni 1844 er det tilladt 

Hpistolen at indkomme med Forslag om Ansættelsen af Sup

pleantlærere. Denne Tilladelse er hidtil ikke benyttet; men det 

vtl være særdeles gavnligt, at der for Fremtiden ansættes faa- 

danne Hjælpelærere, deels for at yngre Mænd derved kunne 

gives Leilighed til at forberede sig til Overkagelsen af Lærerposter, 

deels fer at Lærerne kunne have en Hjælp ved øvelserne i Tegne

salene og Laboratorierne. Hjælpelærerne kunne ogsaa holde Fore

læsninger over Fag af mindre Omfang eller over .enkelte Afsnit 

af en Videnstab, og i Lærernes Forfald kunne de overtage-Un- 

derviisningen. Vi ansee det sor^nsteligt, at der ansættes 5 

Hjælpelærere, nemlig:
l i Mathematik og beskrivende Geometrie,

1 i Physik og Chemie,

2 i Geodæste og Topographie,

3 i Mastiulære og Artillerie,

4 i de forstjellige Slags Bygningskunst.

Hjælpelærerne bør have en Gage af 700 Rbd.

Hvis samtlige Videnskaber siulde foredrages af de fast an

satte Lærere eller af Hjælpelærerne, maatte deres Antal være 

meget større, og Gagerne vilde da medtage en betydelig Sum. Det 

foreflaaes derfor, at Nnderviisningen i de mindre vigtige Fag 

overdrages til Mænd, der kun betragte Gagen vev Højskolen 

som en Deel af deres Indtægter. Ogsaa disse Lærere bør kunne 

erholde kongelig Udnævnelse, dog nden at dermed forbindes Ret 

til Forhøjelse af Gagen.

Højskolen bestyres af en Directeur.
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Underviisnlngsraadet dannes af de fast ansatte 
Lærere.

Ved Højskolen oprettes etHoiskoleraad, som bestaaer af: 

Hoistolens Dtreckevr som Formand,

1 Medlem, som Udnavnes af Krigsministeren,

2 — — — Undervlisningsministeren,

3 — — — - Indenrigsministeren,

4 . — — - — - Chefen for Generalstaben,

— — — — Jnqenieurcorpset,
5 — — — - — — Artilleriet,

— — — - Underviisniligsraadet.

Høistoleraadet fastsætter Programmerne for Underviisningen 

og Tidsfordelingen. Det paaseer den npie Overholdelse af bisse 

Bestemmelser. Det Udnævner de Lærere, som ikke siulle have 

fast Ansættelse. Det gjor Forslag til Udnævnelsen af de fast an

satte Lærere, som derefter af vedkommende Minister indstilles til 

kongelig Udnævnelse. Forslag u'l Forandringer i den Lov, der 

bestemmer Hoiffolens Organisation, siulle 'forelægges Høiskole- 
raadet ril Betænkning.

Høistolen ligger under Krigsministeriet.

Da Høiskolen stal være en Underviisningsanstalt saavel 

ser Civile som for Miliraire, vil man maalkee bebrejde os, at 

vi have taget for meget Hensyn til de Miliraire i flere af de fore- 

flaaede Bestemmelser Aarsagen er den, at, medens vi er.e over

beviste om, at Højskolen vil blive meget benyttet af Militaire, 

antage vi, at den i den nærmeste Fremtid ikke vil faae noget 

stort Antal af civile Elever. Naar det viser sig, at Højskolen 

bliver meget benyttet som civil Læreanstalt, da kan der blive An

ledning til at lade Sager, Hoiskolen vedkommmende, behandles 

collegialt af flere Ministre, til at give Hoiskoleraadet en anden 
Sammensætning o. s. v.

Hmskolens aarlige Udgifter ville omtrent blive:

1 -Directeur, Lærergage, fri Bolig og ... . 600 Rbd.

1 Jnspections-Officeer, fri Bolig og. ... . "1,250 —

1,850 Rbd.
4*
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T ra n sp o r t . . 1 ,8 5 0 R b d .

F a s t a n sa tte  L æ re re : 2  å 2 ,6 0 0 R b d . . . . . 5 ,2 0 0 —  

2 å  2 ,2 0 0  —  . . 4 ,4 0 0  —

2 å  1 ,8 0 0  -  . . . .  3 ,6 0 0  —

2  å  1 ,4 0 0  -  . . . .  2 ,8 0 0  -

2 å  1 ,0 0 0  —  . . . .  2 ,0 0 0  —

5  -H jæ lp e læ re re å 7 0 0 R b d . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 3 ,5 0 0 —

F o r U n d e rv iisn in g i sa a d a n n e F a g , h v o r i

in g e n fa s te L æ re re e re a n sa tte. . . . . 4 ,0 0 0 —

1 R e g n sk a b s fo re r o g S e c re ta ir. . . . . . . .  6 0 0 —

1 L æ g e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    2 0 0  —

1 S k riv e r . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3 3 0 ' —

1 P o rtn e r 2 0 0 N b d . , 3 K a rle å 1 0 8 R b d . 5 2 4 —  

O p m a a lin g so v e lse r. . . . . . . . .  e . . .  .  3 0 0  —

L æ re b ø g e rs U d g iv e ls e , In s tru m e n te r , T e g n e 

m a te r ia le r . . . . . . . . . . . . . . . 2 ,0 0 0 —

B ib lio th e k e t. . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 0 0  . —

L a b o ra to r ie u d g if te r . . . . . . . . . . . . . . 1 ,4 0 0 —  

A d m in is tra tio n su d g if te r , B ræ n d se l, B e ly sn in g ,

R e e n g jv re ls e o . s . v . . . . . . . . . .  . 1 ,2 9 6 —

3 4 ,4 0 0 R lw .

3 0 E le v e r å 4 4 0 R b d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 ,2 0 0  —

4 7 ,6 0 0 R b d .

(D e re g e lm æ ss ig e U d g if te r a le n e v e d d e n m ilita ire H o iflo le  

h a v e i d e s id s te A a r v æ re t o m tren t 3 5 ,0 0 0  R b d . I  F in a n ts -  

a a re n e 1 8 5 1 — 5 2 o g 1 8 5 2 — 5 3 e re d e a a r lig e U d g if te r , p a a  

G ru n d a f d e t s to re A n ta l E le v e r , o m tre n t 4 6 ,0 0 0 R b d .)

D e n F re m still in g a f H o iffo len s O rg a n isa tio n , so m v i h e r-  

h a v e g iv e t, e r i d e t V æ se n tlig e o v e re e n s s te m m e n d e m e d d e t U n d e r  

2 5 d e M a rts 1 8 5 0 a f D H rr . C a rls e n , R e ic h , o . s . v . in d g iv n e  

F o rf la g .

N a ar H ø jsk o le n o rg a n ise re s sa a le d e s , so m  d e t h e r e r fo re -  

f la a e t, v il d e n n a v n lig k u n n e t je n e t il a t U d d an n e :

1 ) G e n e ra ls ta b so ff ice re r, 2 ) A rlille r io ff ic e re r , 3 ) M ilita ir -  

Jn g e m e m e r , C iv il-Jn g e n ie u re r , t i ld e e ls A rc h ire c te r , o g e n d e lig
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4) saadanne Personer, som ville dyrke NatUrvidenftaberne for 

disses egen Sk.yld, eller som ville uddanne fig til Lærere i disse 

Videnskaber, eller som ønske Embedsansættelser, hvor en natur# 

videnskabelig Dannelse er fortrinligen nødvendig, eller som til pri

vat prac.tisk Brug ønske en høiere naturvidenskabelig Dannelse, 

end der kan erhverves ved den techniske Skole.

Men Højskolen vil ogsaa kunne virke i andre Retninger: 

Den Underviisning, der hidtil er given de stUderende Søofficerer, 

kunne de •fnae ved Høiflolen, og Marineministeren bor da ogsaa 

udnævne. ct Medlem til Hoiskoleraadet. Naar man finder An

ledning til at oprette høiere Cnrsus for Skibsconstructeurer, 

Forftmænd, Landinspecteurer eller Officerer udenfor de specielle 

Corps, kunne saadanne Cursus indrettes ved Hoiffolen, uden 

at derved foraarsages nogen betydelig Forøgelse af dennes Ud- 

gifter.

Den techmslee Skole.

Ved den techniffe Skole Uddannes:
1) .Polytechnikere, nemlig Me ch a nikere eller Jnge- 

n i eurer og Che mikere. Fordringerne ved Indtrædelsen i 

Skolen ere mindre end nu ved den polytechniste Læreanstalt, og 

CllrsUs varer- kun 2 Aar, faa at Fordringerne ved Afgangs- 

eramen ogsaa ere meget ringere. Eramen lettes fremdeles derved, 

at den deles i to Dele. Paa den anden Side øre Fordringerne 

noget ftørre end efter det af JndUstriforeningen til Underviisnings- 

nnnisteriet i 1849 indsendte Forflag.
2) Landi n fpe ct'eur e r. Med Hensyn til Undervus- 

ningen for disse have vi lagt Landmaaler-Eraminations-Commis- 

sionens Forflag af 8de Mai 1850 til Grand for vort Forflag. 

Dog have vi udeladt Bygningsfagene; thi, naar disse.sknlle være 

til virkelig Nytte, maae de gives et saadanl Omfang, at Eramen 

derved vilde gjores overordentlig meget vanskeligere, og de ere 

ikke nødvendige for Landinspecteurens egentlige Forretninger. 

Naar en Landinspectelir ønsker at erhverve sig Kundskaber i-disse
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Fag, fan han benytte Nnderviisningen i Høiflolens Jngenieur- 

afdeling. — Et Cursus for Landinspecteurer varer i 2 Aar, og 

ved Slutningen af hvert Aar tages en Eramen. Den practifle 

Prøve aflægges senerel

3) F o r s t m ce n d. Hvad Fordringerne angaaer, have vi holdt. 

os omtrent til det nu Bestaaende. Et Cursus varer 2 Aar, 

og ved-Slutningen af hvert Aar tages en Eramen. Senere 

aflægges den practiffe Prove/

4) P h arma ce Ut er. Vort Forslag til disses Vndervns- 

ning er grundet paa Apothekerforeningens Forflag af Februar 

1852. Pharmaceuternes Underviisning bør danne et for dem 

beregnet Cursus, og de bor ikke henvises til Forelæsninger, der 

nærmest ere bestemte for Individer med ganske andre Forkundskaber; 

men vi kunne ikke indrømme Nødvendigheden af, at der i alle 

Fag holdes særskilte Forelæsninger for Pharmacenterne. I 

Apochekerforeningens Forflag anfores, at .Pharmacenterne ogsaa 

Udenfor deres egentlige Kald kunne „virke til Gavn for Sam- 

fUndet ved deres erhv'ervede NatUrkundflab, til hvilken Agerbrv- 

gere saavelsom Fabrikanter og andre JndUstridrivende i givet 

Tilfælde ofte recurrere". Allerede heraf synes at følge, at Un- 

derviisningen i Naturvidenskaberne ikke bør indskrænkes til, hvad 

der er practisk anvendeligt i Apocheket, og vi maae mi fee det 

for rigtigt, at Pharmacenterne hore den technifle Skoles almin

delige Forelæsninger over Physik, Uorganisk Chemi og Botanik, 

og at dertil foies de for Pharmaceuterne nødvendige scerstilte 

Forelæsninger, Eraminatorier og øvelser. Et Cursus for Phar- 

maceuter have vi i Overeensftemmelse med Apothekerforeningens 

Forflag ansat til 1 Aar, det er den Tid, som hidtil sædvanlige» 

har været anvendt til det pharmaceutifle StUdinm.

Adgangen til den technifle Skole.

Før Indtrædelsen i den techniske Skole aflægges en Prøve 

omtrent som den nit bestaaende; almindelige Forberedelseseramen. 

Proven i Franst ansee vi ikke for nødvendig; derimod bør der 

aflægges Prøver i Regning (hele og brndne, Ubenævnte øg be-
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nævnte Tal, Decimalbrøk, Reguladetri) og i en Qyeksigt over 
Verdenshistorien; de, som senere stulle benytte geometrisk Tegning, 

bør ogsaa aflægge en Prøve heri.
Eramen 'kommer da til at bestaae i: flriftlige Prøver i 

Danfl og Regning; mundtlige Prsver i Dansk, Tyvsk, Regning, 

Arithmetik, Geometrie, Historie, og Geographie; endelig for Phar- 

maceuter en mundtlig Prove i Latin, for Polytechnikere, Land- 

inspectenrer og Forstmænd derimod en Prøve i geometrisk Tegning. .
Avgangseramen afholdes een Gang hvert Aar før Begyn- 

delsen af det nye Cursus.

Underviisningen t den ttchnifle Skole.

Den technifle Skole bestaaer af to Afdelinger. I hver Af

deling varer et Cursus 1 Aar. Pharmaceuterne gjennemgaae 

kun den yngste Afdeling;- de andre Elever gjennemgaae begge. 

Underviisningstiden er 6 Timer dagligen.

Den technifle Skoles yngste Afdeling.

1) P o ly tech ni'kerne eller Jngenieurerne og Chemi

kern e have fælles Undervnsning, nemlig:
Mathematik (Ligninger, Logarilhmer, Trigonometrie, Stereome

trie) Ugenkligen i Gjennemsnit 4 Timer Foredrag, 2 Timer 

Examination og 3 Timer Dvelser, i Alt 9 Tiiner. .

Phvstk, Foredrag og Eraminalion 5 Timer vgentligen.

Almindelig Chemie, Foredrag og Eraminalion 4 Timer ngeut- 

ligen.
Tegning: Geometrist Tegning, Skyggelcere, Opmaaling af 

Gjenstande, Korttegning,' Frihaandstegning.

Chemiffe Præparationer i Laboratoriet.
Alle Eleverne anvende nogen Tid saavel til Tegning fom 

til Laboratoriearbejder. Der bliver da endnu en betydelig Tid 
tilovers, som anvendes paa den ene eller den anden af disse 

Underviisningsgrene, eftersom de enkelte Elevers Fremtid for

drer det.
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Eleverne kunne, naar de ønske det, benytte Aftenftolen 

for at erhverve sig Dvelse i Modellering af Tømmerconstruc- 

tioner. Gravering, Ciselering, Drivning og andre practiste 

Arbeider. *

2) Landinspecteurer og Forstmænd have fælles Un- 

derviisning, nemlig:

Mathematik, 9 Timer, >
Physik 5 Timer, ( ligesom Polytechnikerne.

Almindelig Chemie 4 Timer, )

Jordbundslære 3 Timer.

Botanik 4 Timer.

Zoologie (Kjendflab fi( de vigtigste indenlandske Dyr) 2 Timer.

Korttegning.

Chemifle Præparationer i Laboratoriet.

Botanifle ErcUrsioner.

Foreviisning af tørrede Planter.

3) PharmaceUterne. Underviisningen bestaaer i:

Physik 5 Timer, i
Almindelig Cbemie 4 Timer, ligesom Landknspecteurer og

Botanik 4 Timer, , Forstmand.

Organist, analytifl og pharmacentifl Chemie 3 Timer.

Pharmacoqnosie 3 Timer.

Cbemifle Præparationer og Analyser t Laboratoriet. 

Botaniste Ercursioner.

■ Foreviisning af tørrede officinelle Planter. - 

Foreviisning af Drogver.

Den techniske Skoles leidste Afdeling.

1) In geni en rer:

Techniff Mechanik 4 Timer.

Maskinlære 8 Timer.

Techniff Chemie 3 Timer.

Mechanist Technologie 8 Timer.

Landmaaling og Nivellering 1 Time.
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Mathematik (Keglesnittene, Bestemmelse af Maxima og 

Minima) 2 Timer.

Korttegning, Mastintegning, Bygningstegning, Opmaaling 

af forftjellige Gjenftande.

Dvelser- i Landmaaler-Jnstrumenternes Brllg.

2) Chemikere:

Organist Chemie og analytisk Chemie 6 Timer.

Mineralogie og Geologie 4 Timer.

Botanik 2 Timer.

Chemist Technologie 6 Timer.

Mechanist Technologie 4 Timer.

• Maskin lære 2 Timer.

Tegning af chemist-techniske Gjenftande.

Chemiffe Præparationer og Analyser i Laboratoriet.

3) Landinspecteurer:

AgerdyrkningF-Chemie.

Landoeconomie.

Landbolovgivning.

Jordudskiftningslære..

Landmaaling og Nivellering.

Korttegning.

Avelser i Landmaaler-Jnstrumenternes Brag.

Chemiffe Analyser af Jordarter og Asier i Laboratoriet.

4)Forstmænd:

Forstvidenffab:

(Skovdyrkning,

Forstbefkyttelse,

Forftbenyttelse,

Forst-Jndretning, Taxation og Vcerdrberegning)..

Jagtvæsen.

Forst- og Jagt-Lovgivning.

Landmaaling og Nivellering.

Korttegning.

Dvelser i Landmaaler-JnstrUmenternes Brug.

Chemiffe Analyser af Jordarter og Afler i Laboratoriet.

Det vil sees af det Foregaaende, at i yngste Afdeling er 

Undervnsningen fælles for alle Polytechnikere, ligesom ogsaa
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for Landinspectenrer og Forstmænd; Underviisniflgen i Physik 

og almindelig Chemie er fælles for-olle Elever; Undervisningen 

i Mathematik er fælles for- Polytechnikere, Landinspectenrer og 

Forstmænd; Undervilsningen i Botanik er fælles for Landinspec- 

tenrer, Forstmænd og Pharmaceuter; dog bor der heri holdes 

nogle særstilte Foredrag • for de forskjellige Classer af Elever i 

Slutningen af Cursus. I ældste Afdeling er Undervusningen i 

Landmaaling og Nivellering fælles for Jngenieilrer, Landinspee- 

teurer og Forstmænd.

Trykte Lærebøger bor lægges til Grund for alle Dele af 

den theoretiske Underviisning. Raar det er nødvendigt, udgives 

saadanne Lærebøger paa Skolens Bekostning.

Foredrag og Eraminatorier bor Lt>et Mindste i Sommer- 

halvaaret samles paa 5 Dage om Ugen, saaledes at der hver 

Uge .haves en heel Dag til botaniske Ercursioner,-øvelser iLand- 

maaler-Jnstrumenternes Brug, større Laboratoriearbejder o. s. v. 

Da flere af disse Dvelser kun kunne holdes om Sommeren, og 

da det er ønskeligt, at de falde i Slutningen af Cursus, bor den 

aarlige Eramen afholdes om Efteraaret.

Efterat Landinspecteilrer og Forstmænd have -gjennemgaaet 

den techuiske Skole og taget den theoretiske Eramen der, maae 

de forberede sig til og Underkaste sig en pracn'st Prove: Land- 

inspecteurerne i Jordudfliftninq, Landmaaling og Nivellering; 

Forstmændene i Forstlære, Landmaaling og Nivellering.

Asten-Underviisning ved den techniffe Skole.

Kunstacademiets Aftenfloler have i en Række af Aar været 

beilyttede af flere Hundrede Haandværkere, men Underviisningen 

iudstrænkede sig der alene til Tegning. Et privat Selskab hal- 

oprettet det techniffe Institut, hvor man har stræbt at give en 

for Haandværkere afpasset fleersidig Aften-Underviisning; men 

dette Institut mangler de pecuniaire Kræfter, som vilde være nød

vendige, naar Underviisningen skulde indrettes, som man kunde 

onsie det. Ved den techniffe Skole bor derfor indrettes en
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31te Marts. Eleverne deles i to Afdelinger: 1ste og 2den Vin- 

ter. Underviisningsliden er 3 Timer hver Aften. Hvis Pladsen 

ikke skulde tillade, at man optager Alle, som onske at deeltage i 

AftenUttderviisningen, bør de, som benytte eller have benyttet den 

techniffe Skoles Dag-Underviisning, Værkstedseleverne, og ncest- 

efter dem Haandvcerkere i en Alder af 16—20 Aar foretrækkes 

for Andre.

Om Aftenen gives Underviisning i:

1) Regning samt Elementerne af Arithmetik og Geometrie, 

Physik og Chemie.

2) Tegning: Frihaandstegning efter Fortegning, fritstaaende 

Gjenstande, Ornamenter o. s. v.

Geometrisk-Tegning og Skyggelære, Opmaaling af forsijellige 

Gjenstande,

Constructionstegning for forskjellige Haandværkere^

3) Practiffe Arbeider: Modellering af Tommerconstrnctioner, 

Modellering i. Leer og Vor, , 

Ornamenkffæring, 

Gravering, 

Ciselering, 

Drivning, > 

Dreining i Træ og Metal, 

Optrykning paa Dreierbænken, 

Wtsning.

I denne Underviisning absorberes det nUværende Institut 

for Metalarbejdere.
Den polytechniste Læreanstalts Værkftedsunderviisniug ved

ligeholdes, saaledes at Eleverne henvises til Aftenunderviisningen, 

navnlig .hvad de under 1) og 2) anførte Underviisningsgjenstande 

angaaer.

Andre Bestemmelser for den techniffe Skole.

Ikke alene den techniffe Skoles Elever, men ogsaa Andre 

kunne, nnar Pladsen tillader det, erholde Adgang til de regel

mæssige .Forelæsninger.
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. Foruden de regelmæssige Forelæsninger, der navnlig ere 

bestemte- til Forberedelse for Elevernes Eramina, holdes der frie 

Forelæsninger ved den'technifle Skole.

Elevernes Betaling for Dag-Underviisninqen kan an- 

sættes til 10 Rbd., for Aftenunderviisningen til 2 Rbd., hvert 

Qvartal. . Dog bør der ogsaa være et vist Antal Fripladser. 

Der føres Control med Elevernes Stadighed i at benytte Under- 

viisningen. Jevnlig Udeblivelse uden Directeurens Tilladelse 

bevirker Tab af Fripladser, og selv betalte Pladser kunne mistes, 

na ar hyppig Udeblivelse finder Stev.

Lærerne i Hovedfagene maae være fast ansatte ved 

Skolen og have saadanne Gager, at de udelllkkende kunne an

vende deres Tid ved den. Der vil behøves et Antal af 10 fast 

ansatte Lærere, nemlig:

1 i Mathematik,

1 i Physik, •

1 i Chemie og Laboratoriearbejder,

1 i. Maflinlcere og Mastintegning,

1 i mechanist Technologie,

1 i chemist Technologie,

1 i Agerdyrknittgsvidenstaberne,

1 i Forstvidenstaben, •

. t i Pharmacognosie,

1 i Tegning og praetifle Arbejder.

Af disse Lærere bør:

2 have en Gage af 2000 Rbd.,

2 — — 1700 —

2 — — 1400 —

2 — — 1100 —

2 — —. 800 —

. De begynde med en Gage af 800 Rbd. og avancere efter 

Anciennetet til de hoiere Gager. Dog besættes de 4 hoieste 

Gager alene efter Skoleraadetö Bestemmelse.

Vi have ovenfor udtalt, at Lærerne i Hovedfagene bor Ude

lukkende anvende deres Tid ved den techniske Skole. Hvis man 

i enkelte Tilfælde bliver nødt til at afvige fra delte'Princip og
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Mlge en Lærer, der er ansat ved en anden Institution som 

Lærer i samme Fag, da bor han kun have en Deel af den 

ovenfor nævnte Gage.

Ved den techniste Skole bor ligesom ved Højskolen ansættes 

Hjælpelærere, nemlig:

1 i Mathematik,

1 i. Physik,

1 i Chemie,

1 i Maskinlære,

1 i Forstvidenskaberne,

1 i Tegning og practiste Arbeider.

Disse 6 Hjælpelærere bør have en Gage af 500 Rbd.

Ligesom ved Hoiffolen maa en Deel af Underviisningen 

overdrages til Mænd, der kun betragte Gagen ved den techniske 

Skole som en Deel af deres Indtægter. De bør kunne erholde 

kongelig Udnævnelse, dog uben Ret til Forhøielse af Gagen.

Den techniske Skole bestyres af en Di recte ur.

De fast ansatte Lærere danne et Underviisnin gsraad. 

For Begyndelsen af hvert Cursus gjor delte Raad Forslag til 

Programmerne, for Undervlisningen og Tidsfordelingen. Det 

fastsætter den nærmere Fordeling af Timerne, bestemmer, hvilke 

Boger, Instrumenter, Modeller o. s. v. der skulle anskaffes, 

öffatter Eramensrapporterne o. s. v.

Ved den techniste Skole opretles et Skolera ad, som be- 

staaer af: -

Skolens Direclevr som Formand,

1 Medlem, som udnævnes af Underviisningsministeren,

5 Medlemmer, som Udnavnes af Indenrigsministeren, nemlig: 

en Mechaniker eller Ingenieur, 

en chemiff Nærings-bruger, 

en LandinspecteUr, 

en Forstmand, 

en Hacmdværker,

1 Medlem, en Pharmaceui, som udnævnes af Slmdheds- 
collegiet,

4 Medlemmer, som Udnævnes af Underviisningsraadet.
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Dette.Raad har de famine Forretninger ved den techniste 
Skole, som Hoistoleraadet ved Højskolen. .

Den techniffe Skole ligger enten Under Underviisnings- 

ministeriet .eller under Indenrigsministeriet. Den 
maa danne en aldeles selvstændig Institution, og den kan altfaa 
ikke staae i Forhold til Universitetet, saaledes som den polytech- 

niske Læreanstalt. Vilde man for nogen Tid indrømme en For- 

bindelse med Universitetet, maatte den indffrænke sig til Brugen 
af den forenede phystske Samling med tilstødende Auditorinm.

Raar man ophæver Forbinvelsen imellem den polytechnifle 

Læreanstalt og Universitetet, bør der ved dette, saalænge det har 
et fuldstændigt machemanff-naturvivenskabeligt Facriltet, ikke alene 
holdes saadanne Forelæsninger over Mathematik og Ramrviben- 

skaberne, som hidtil ikke ere ansete-for nødvendige ved Siven af 

Undervisningen ved den polytechuiffe Læreanstalt, men der bor 
ogsaa. være ch e m i sk e Laboratorier til Brug for dem, som 

maatte ønske at uddanne sig der i denne Retning.

Den techniffe Skoles aarlige Udgifter ville omtrent blive: '

1 Directenr, Lærergage, fri Bolig og .... . 600 Rbd.
2 Jnspeckevr, fri Bolig og......................... 800 —

Fast ansatte Lærere: 2 å 2,000 Rbd................ 4,000 —
2 å 1,700 — . 3,400 * —

2 å 1,400 —.............  2,800 —

2 å 1,100- —.............  2,200 —
2 å 800 —.............  1,600 —

6 Hjælpelærere å 500 Rbd. .......... 3,000 — 

For Underviisning i saadanne Fag, hvori ingen

faste Lærere ere ansatte, ......................   . 3,000 —
1 Forstander for Værkstederne.................  . i 1,000 —
Skriver, Portner, Karle ........... 1,200 — 

Lærebøgers Udgivelse, Instrumenter, Tegnema-
terialier . . . ....... . 2,000 —

Bibliothek, Modeller, Ncerkloi, Vareprøver . . 2,000 — 

Laboratorieudgifter .............. 5,000 —

Laterls . ♦ 32,600 Rbd.



Transport . . 32,600 Nbd.
Værkstedsndgifter  1,500 —
Administrationsudgifter, Brændsel, Belysning, 

Reengjørelse o. s. v  1,900 —

36,000 Rbd.
En ikke ringe Deel af denne Sum vil indkomme ved Ele

vernes Betaling for Underviisningeu.

Vi have saaledes udviklet, hvorledes vi mene, at de to af 
os foreflaaede Læreanstalter for den machematifl-naturvidenskabe- 
lige Underviisuing bør indrettes;' men vi indrømme, at en yder-- 
derligere Drøftelse af Sagen maaskee kunde foranledige hensigts
mæssige Forandringer i disse nærmere Bestemmelser. Hvad vi 
derimod Under alle Omstændigheder maae holde fast ved, det er: 
at den mathematisk-naturv.idenskabelige Underviis- 
ning nodvendigviis maa deles mellem to-Læreanstal
ter, saaledes at Eleverne ved den ene erholde en paa 
høiere videnskabelige Studier bygget theoretisk-prak- 
tisk Dannelse, medens de ved den anden alene er- 
hverve de for almindelig Praxis Uundværlige Kund
skaber. Disse to Formaal ere saa forskjellige, at man ikke kan 
have begge for Die ved een Üuderviisningsanstalt, riden at 
begge lide derunder.

København, den 28de Marts 1832.

Hoffmann. Schoveiin. Wilkens.
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