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Forord.

Alt, hvad iler skal vinde Betydning og Anerkjcndelsc I Ver- 

den, inaa gjiire sig nødvendigt og uundværligt. Dette sker 

derved, at det først er nyttigt og behageligt og saaledes 

vænner Mennesket til en vis Bekvemmelighed. der fra at 

være overflødig bliver önskelig, derpaa nödig undværes og 

endelig fordres. Denne Betragtning har et meget materielt 

Udseende og finder ogsaa sikker Bestyrkelse i Exempler, hen

tede fra det daglige Liv, lige fra de klinede Lerliytter, som 

Bonden nu efterhaanden ombytter med grundmurede Huse, 

der i lians Forfædres Tid vare en uopnaaelig Luxus, til fle 

talrige Jernbaner, som i dette Ojcblik strække sig igjennem 

Storbrittanien, og hvoraf Halvdelen ikke ligefrem betaler sig, 

men som dog Ingen vilde se ombyttede med Fortidens (tyn

dede Landeveje. Men vor Paastand passer ikke mindre paa 

det aandélige Liv, hvis nöje Forbindelse med det legemlige 

desuden er vel bekjendt. Vi behöve kun at erindre om, 

hvorledes Theatre, Billeilgallerler og Musæer cre bievne en 

Nödvendighed for alle store Stæder, hvorledes man her for 

tyve til tredive Aar siden nøjedes med Indholdsløse Aviser 

og ikke savnede Læseselskaber, mon nn or vel udstyret i 

begge Henseender, om man ogsaa er langt fra forholdsvis 

at trænge til en saadan Dagbladsllteratnr O£ saa talrige Læse

stuer, som f. Ex. Paris besidder. — Saaledes viser sig ogsaa 

et Lands videnskabelige Udvikling fra een Side som en Luxus,



men betragtet fra en anden Side som en nödvendfg Betin

gelse for Statens Liv og dens Fremskridt paa Civilisationens 

Bane. En Nations Civilisation bör overhovedet bedømmes 

efter den Grad, hvori den i alle Retninger har tilegnet sig 

Udbyttet af den verdenshistoriske Udvikling.

For at g'odtgjöre den mathematisk - naturvidenskabelige 

Dannelses Berettigelse maa dens Unndværllghed eftervises og 

og for saa vidt vi fordre, at vort Fædreland ogsaa i denne 

Retning holder Skridt med Tiden, maa Mathematikkens og 

Naturvidenskabernes verdenshistoriske Betydning- oplyses. Her

til kunde vi indskrænke os, dersom vi ikke vidste, at Mange 

antage den matliematisk-naturvidenskabelige Dannelse i fuld 

Nydelse af al den Anerkjendelse, hvorpaa den kan gjöre 

Fordring. Vi ville derfor især optræde mod denne paabe- 

raabte Anerkjendelse, der Jyder paa Læben uden at udgaa 

fra Hjertet, mod dette Skin af Ret, der er fordærveligere end 

aabenbar Uret. Denue Erklæring kan maaskee vække For

undring og fremkalde den Antagelse, at vore Fordringer ere 

overdrevne , men hvis den tillige kan friste den forundrede 

Læser til ikke at forbigaa disse Linier som overflødige og 

tidspildende, saa ville vi i tröstig Tillid til Sandhedens over

bevisende Kraft vente Udfaldet af lians roligere Overvejelse 

af denne Sag.



1. Almindelige Betragtninger.

Uden at indlade os paa mere eller mindre grundige Defini

tioner ville vi opholde os nogle øjeblikke vod at angive Om

fanget af den Dannelse, som har faaet Navn af matlieinatisk- 

naturvidenskabelig.

Et Navn er næsten aldrig udtømmende, det hentyder 

kun til tijenstandens Hovedindhold; saniertes ogsaa bor. Der 

gives mange praktiske og theoretiske Virkemaader, der blive 

mere eller mindre frugtbringende efter den Virkendes större 

eller mindre Kjendskab til Mathematikkens og Naturvidenska

bernes Hovedlærdomme. Enhver, der udover en saadan Virk

somhed, trænger i forskjellig Grad til den Dannelse vi have 

benævnt som inathematisk-natarvidenskabelig', uden Hensyn til 

hvor meget den gaaer i det Enkelte. Den hele store Klasse 

af större Fabrikanter, Bygningskyndige, de egentlige Technl- 

kere, hvortil foruden militære Ingeniører, Sö- og Land-Artille

rister henregnes dem, man efter engelsk Talebrug kalder 

Civilingeniører og som beskæftige sig ined Anlæg af Veje, 

Jernbaner, Kanaler, Ilavne, Fyrtaarne o. s. v., afgive saale

des talrige Exempler paa Mænd, som alle bür være hjemme 

i de ua'vnte Videnskabers Hovedsætninger og maa kjende 

særligt til visse praktiske Retninger deraf. Vi have paa den 

anden Side Lærerne i disse Videnskabers mangfoldige Grene,
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Stabsofficerer, visse administrative Embedsmænd, Statsokonomer 

og Statistikere, der 1 en mere tlieoretisk Retning behove de 

samme Kundskaber enten i lettere Omrids eller niere i det 

Enkelte. Endelig gives der en Mængde Livsstillinger, i 

hvilke den Udvikling-, der erholdes ved Mathematikkens og 

Naturvidenskabernes Studium, mere end nogen anden Dan

nelsesretning' svarer til den praktiske Virksomhed og under- 

stötter denne, men som kun kræve elementære Kundskaber 

i een eller flere Grene; dette gjælder saaledes de Land- 

og Søofficerer, der ikke ere indbefattede under de allerede 

nævnte Klasser, Forstkyndige, Agerdyrkere, Landinaalere og 

liere. Den Sag-, vi forsvare, vedkommer saaledes ikke blot 

en enkelt Samfundsklasse, men er snarere det fælles Omdrej

ningspunkt for en Mængde beslægtede Interesser.

Men idet vi have opstillet mangfoldige Retninger, for 

hvilke den matliematiske og naturvidenskabelige Undervisning 

bliver et Hovedgrundlag, have vi fort lige saa mange Beviser 

for denne DanneJsesretnings Nødvendighed og Uundværliglied. 

Maaske man ogsaa i Almindelighed vil indrømme Rigtigheden 

af alt det Anførte, men netop derfor linde vor Udtalelse over

flødig-. Man vil maaske henvise os til, at Regeringen har 

Indrettet en elementær naturvidenskabelig og en højere tecb- 

aisk Undervisning-, Examina, at den har udsat Prisbelønninger, 

meddelt Rejsestipendier o. s. v., at Forældre skaffe deres 

Boni Undervisning' i disse Videnskaber, kort at enhver kjen- 

der disse Kundskabers omfattende Nytte og aaudsdannende 

Indflydelse. Imidlertid er den Unndværlighed og Nødvendig

hed, vi her forfægte, langt fra at tilfredsstilles ved de Ind

rømmelser, som ligge ide nævnte Omstændigheder. Vi skulle 

derfor forsøge en kort Skildring af den Betydning, den ma- 

thematiske og- naturvidenskabelige Dannelse liar haft i de 

nyeste Udviklingsperioder. Vi kunne gjöre det med saa meget 

mindre Fare for at blive overhorte eller misforstaaede,.som vi, 

langt fra at stolte os til den videnskabelige Udvikling, ene
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ville holde os til den historiske, hvis Resultater ere lige til- 

g’æiig'clijyc Og fattelige lor Alle. Dot vil hci suaicic

være at befrygte, at Alle ville vedkjende sig den samme Be

tragtning af Sagen. Men i (lette Tilfælde skulle vi vel vide 

at gjöre et saadant Udbytte af Indrømmelser % at den Uund

værliglied. vi ville bevise, skal komme til at kræve en ganske 

anden Ancrkjenilclsc baade fra 1 olkets og Regeringens Sidt, 

end der nu ydes den.

Den hele naturvidenskabelige Dannelse har nemlig i dob

belt Henseende en verdenshistorisk Betydning, som er langt 

fra at henhøre til dø overvundne Stafttlpunkter, skjoiil den i 

een Henseende er sin Fuldbyrdelse nærmere end i den anden. 

MatheniatikkeDS og Naturvidenskabernes hele Oinraade og Me

thode har aabenbart et ganske andet materielt Præg end 

irøgen anden Videnskabs. Dc gribe fat paa <illc Livets mate

rielle Spörgsmaal, bemægtige sig selve Materien, som de om

forme o? styre efter egne Løve. Alle liBjere aandelige 

Spörgsmaal ligge fjernt fra disse Videnskaber, som derfor 

heller ikke have nydt nogen særdeles stor Agtelse blandt 

Philosopher, Theologer, Jurister o. s. v., der fandt deres 

egen Stræben mere ophøjet og Mennesket værdigere. Men 

I denne tilsyneladende Svaghed have de netop haft deres 

Styrke ; de have netop derved kunnet hæve Menneskeheden 

til et liöjere Udviklingstrin. Medens nemlig de mere philoso- 

phiske Undersøgelser laa for fjernt for den store Mængde, 

hvis daglige Virksomhed er i og med den materielle Verden, 

saa fölte den sig tiltrukken af den Viden, der ligesom hen

tedes ud af dens egen Kreds. Videnskaben fik saaledes Be

tydning for den praktiske Færd og Livets daglige Sjslei 

hentede Udbytte af Studerekammerets Virken. De mathema- 

tiske og naturvidenskabelige Studier bleve saaledes en Bio 

mellem forskjellige Stænder, der lör stode adskilte ved t*n 

Kløft saa vid, som imellem Folk, der tale forskjelligt Sprog; 

i Naturen fandt de en Boj, de kun ved fa*lles Sainvirken



kunde tyde. NaarMænd af de næringsdrivende Klasser skulde 

bevæges til at erhverve sig den Dannelse, som Kundskab til 

videnskabeligt Udbytte kan give, maatte det være ved Studiet 

af disse saa nærliggende Videnskaber. Af al videnskabelig- 

Udvikling har derfor ingen i den Grad hævet praktiske Mænd 

til almindelig Dannelse og derved til Delagtighed i Livets 

liojere Interesser, som netop den, hvis Sag vi her linde os 

foranledigede til at tale.

Efter saaledes al have medvirket til de næringsdrivende 

Klassers liöjere Udvikling har den mathematiske og natur

videnskabelige Dannelse erholdt en mere gjennemgribende 

verdenshistorisk Betydning, der vanskelig skal kunne miskjen- 

des, da den virker ene og med saatlan Kraft og Hurtighed, 

at den saa at sige daglig lader os fole sine Virkninger. 

Den sammenknytter Nationerne ved en storartet Anvendelse 

af Naturkræfterne og udvikler deres industrielle Forhold. Det 

er cn Virksomhed, for hvis Indflydelse paa Omformningen af 

mangfoldige sociale Forhold Ingen kan hikke sine Ojne, om 

lian endog føler sig mere tiltalt af en Udvikling, der hviler 

paa en mindre materiel Grundvold. Vi kunne godt forstaa, 

at Philosophen, Theologen, Juristen og Statsmanden af deo 

gamle Skole med et vist Vemod og' en vis Skinsyge se den 

sociale Udvikling, som de havde delt imellem sig- og hvoraf 

de troede sig i tryg Besiddelse, pludselig fra en anden Kant 

erholde et Stod fremad, der truer med at rive dem den 

af Hænderne; men vor SympatlH for disse Følelser gaaer 

ikke saa vidt, at vi af Hensyn dertil kunne give en Fodsbred 

efter. TVeitimod bestræbe vi os for at gjöre forstandigt, 

hvor lidt her er Tale om at hævde noget Slags Monopol 

eller Privilegium. De aandelige Interesser, som hine Mænd 

skulle varetage, fortrænges ikke af deres Plads, fordi de 

materielle Kræfter faa Lov til at udfore det Hverv, de have 

faaet i Verdenshistoriens Tjeneste. Der ligger desuden en 

vis Bornertlied i denne bestandige og skarpe Adskillelse imellem 

de Videnskaber, som dreje sig om liojere aandelige In-
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te resser, o g d em , d o rere lav e  n o k til a t b ev æ g e sig  In d en 

fo r en m aterie l K red s. M an o v erser v el m eg et, a t d er o g saa  

H ö rer A an d til B eh an d lin g en af saad an n e G jen stan d e , a t 

B ehan d lin g en er saa lan g t fra a t n ed v æ rd ig es af sin G jen -  

stan d , a t d en sn arere h æ v er d en n e til en lin jere B etyd ning . 

X o r T id h ar k ald t d et i lev en d e E rin d rin g , a t d e so c iale F o r

h o ld s rig tig e O rd n in g o re e lle r k u n n e b liv e ø n  B etin ge lse fo r 

S ta te rn es T ilv æ re lse, d e ere e ller m aa b liv e , h v ad v i an d en 

sted s* ) h av e an ty d e t, „H ju le t, d er d riv er h ele V æ rk et.“  

B o i k an n ep p e tæ n k es n o g en V irk so m h ed m ere m aterie l en d  

< lo u , d er g aaer u d p aa a t u d d rag e L iv e ts fü rste F o rn ø d en 

h ed er. I  o d e o g 1 k læ d er, a l Jo rd b u nd en o g af H u sd yren e, og 

(let laa sik k ert fje rn t fra tid lig ere L æ rd es T an k er, a t A g er

b ru get o g H u sdy ren es B eh an d lin g n o g ensin d e sk u ld e b liv e  

G jen stan d fo r v id en sk ab elig e U n d ersø g e lser; d o g  er d et U v en 

ted e sk e t, o g h v o r v ild e v i m ed a l v o r  L æ rd o m , a lv o rA an d -  

rig lied v æ re b iev n e af, d erso m  d et ik k e v ar sk e t? E n h v er 

riile r d et U forstan d ig e o g T an k eiö se i a t fo ru dsæ tte en saa-  

d an M u lig h ed o g b u rde d erfo r o g saa in d se d en u u n d g aae lig e  

N ø d v en d ig h ed af a t In d rø m m e N atu rv id en sk ab erne d en P lad s, 

h v o rp aa d e h av e re ts lig t K rav . O g d ette K rav  h av e d e , ik k e  

b lo t fo rd i d e h av e .sk affe t l 'iid e o g - K læ d er i rig e lig ere M aal. 

fo rb ed re t G ru pd ejen d o m m en e, fo rø ge t N atio n a lv e ls tan d en , m en  

fo rd i d e v ed a t g jiirc A lt d ette h av e b ev irk e t A n d et o g M ere, 

g iv e t A an d en e t L egem e, d en y d re  B etin g else fo r d en s  V irk en . 

N atu rv id ensk ab ern e h av e h æ v et A g erb ru g e ts U d b y tte fra e t 

b lo t m aterie lt til e t » ån d elig t, o g d et ik k e b lo t d irec te fo r 

V id ensk ab elig h ed en , m en  in d irec te e t u m aad eH g m eg et stö rre  

v ed a t fo riig e F o rd rin g ern e til A g erb rug eren s aan d elig e D y g 

tig h ed o g K raft. D en en d elig e A fg jo re lse af h v ilk en G rad  

af C iv ilisatio n en N ation lia r tilegn e t sig v il tild els b ero  

p aa, h v ad d en u d d rag er af sin Jo rd , h v o rled es d en o rd ner  

sine F o rb in de lsesm id ler, sin In d ustri, sin H an d el, sin e N æ -

* ' S ta tssty re lsen b etrag te t fra tech n ib k S tan d p u n k t (R citze l).
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rlng-sspörgsmaal o. s. v., men Ordningen af disse Forhold 

hviler igjen paa naturvidenskabelig'e, teclmiske, statsökono- 

niiske Videnskaber. Vil man endnu tillægge disse en ude

lukkende materiel Charakter, saa ligger deri den urigtige 

Anskuelse, at Materien er Aandens Herre, medens vi al Ma

thematik og Naturvidenskaber have lært det Modsatte, at det 

er Aanden der behersker Materien. Maaske frygter man 

Ikke saa meget disse Videnskabers directe Indflydelse, som 

snarere den iudirecte, at alle materielle Interesser skulle faa 

forhøjet Betydning for dem, som staa udenfor Videnskaben 

eller ikke have Öje for det Ophøjede og Dybe deri, og at 

deraf skal avles en Tilsidesættelse^ maaske endog Foragt for 

al aandelig Virken, for Kunst, Philosoph!, Religiøsitet o. s. v. 

Vi ere langt fra at beklage det fürste og langt Ira at be

frygte det sidste. Ere de materielle Spörgsinaal saa vigtige 

for Staten, saa lader os ikke maskere (lem. Lader os ikke 

forglemme dem, der komme efter os; vor Virken har en 

Fremtid, der ligger hinsides vor Diid. og er Betingelsen for 

vore Efterkommeres Liv. Vi nære ingen Frygt for Under

trykkelse af Livets aandelige Udvikling, allermindst vil den 

bevirkes af den Anerkjendelse, der tilkommer den naturvi

denskabelige og matliematiske Dannelse, og dennes Indflydelse 

paa Forholdenes Ordning. Idetinindste har man hidtil ikke 

sporet andet end Fremskridt i enhver Retning, forligede Frem

skridt, jo engere Landene ere forbundne, jo lettere enhver 

Klasse erholder Adgang til alle Nodveiidighedsartikler, jo 

mere Gjenstandene for Livets Luxus gaa over til hver 

Mauds Bekvemmelighed. Eller er det maaske ikke en af 

Historien bevist Erfaring-, at med den udvortes Bekvemmelig

hed er ogsaa den Masse voxet, der foler Trang til Næring 

for Aanden? Til samme Tid som derfor det matliematiske 

og naturvidenskabelige Studium udbreder Anerkjendelsen at 

de materielle Spörgsmaals store Vigtighed, vækker det ogsaa 

en dyb Agtelse for deu aandelige Virksomhed, hvis Udbytte
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er saa iøjnefaldende stort, lokker til Belæring og dermed til 

Agtelse for Aandens Magt i det Hele.

Hvis disse Betragtninger ere rigtige, vil den Aner- 

kjendelse, den naturvidenskabelige og inathematiske Dannelse 

i alle sine Retninger nyder hos Danmarks Folk og Regering, 

ikke' staa i det rette Forhold til dens omfattende Betydning. 

Hvis Borgerstanden virkelig skylder sit sidste Opsving for 

en Del ti! Udbredelsen af Mathematikken og Naturvidenska

berne, saa vil det Land sættes langt tilbage, som ikke for- 

staaer at kalde disse Videnskaber til levende Virksomhed 

luden sine Grændser. Den Borgerstand, som ikke deraf søger 

Næring for sin Aand og sætter sig istand til at skjælne Ondt 

og Godt paa dette Kundskabens Træ, vil synke hen i et In

tet; thi den Spirekraft, som ikke næres og vedligeholdes, 

man visne og dö. Det kommer an paa at sætte deu rette 

Pris paa grundig Indsigt, ikke at pleje Overfladiskhed, ikke 

at give lialvvidende og uvidende Mennesker sine Interesser I 

Hænde; det kommer an paa at kalde til Deltagelse i det po

litiske og sociale Liv de Kræfter, hvis rigtige Anvendelse 

andre Landes Exempel kan lære os. Hvis vi have tillagt 

Ordningen af Landets Forbindelsesmidler i det Indre og udad

til den rette Betydning, hvis Agerbrug og Næringsdrift vir

kelig ere Ilovedhjul i Maskineriet, vil der hvile et stort An

svar paa den Regering, der betroer Styrelsen af saadanne 

Forhold til dem, der med störst Dristighed byde sig til, enten 

fordi de liave ladet sig paatrykke et mere eller mindre pas

sende og værdifuldt Dygtigheds Stempel, eller fordi de med 

en vis Paatrængenbed gjentagende have budt deres umodne 

Meninger til Torvs, eller fortli Regeringen selv er uvidende 

om Sagernes sande Indhold og Væsen og derfor vælger Mænd, 

som end ikke med en Tanke have dvælet ved deres Sær

egenhed og Ejendommelighed. Hvis det endelig heller ikke 

kan nægtes, at den inathematiske og naturvidenskabelige 

Dannelse mere eller mindre udl'ordres til enhver Virksomhed, 

der bcrorer de materielle Interesser, saa vilde det være eu
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uforsvarlig Tilsldosættolse. om inan berövede Udbyttet af en 

saadan Dannelse sin tilsvarende Andel 1 deres Ledning, og, 

lader os skynde os at tilføje det, Fölgerne vilde blive mindre 

farlige for de Kundskaber, der have den bele Verden til 

Tumleplads, end for den lille og uerfarne Stat, der er blind 

eller dristig nok til ikke at lade sig belære. Lader os der

for omhyggeligt vaage over den rette Brug af de rette Kund

skaber. Lader os ikke glemme, at medens vi forsømme vor 

Udvikling-, ville de andre Stater benytte deres uhyre For

spring i alle industrielle Forhold saaledes, at vi tabe dem 

rent af Sigte.

Vil man endnu paaberaabe sig, hvad Regeringen har 

gjort for den naturvidenskabelige og techniske Undervisning, 

hvorledes Folket anerkjender Nytten af den naturvidenska

belige 05 matiiematiske Dannelse, saa ville vi benytte os af 

don Fordel, vi have ved især at have henvendt os til prak

tiske Mænd, som bedst ville forstaa vore Anker. Vi prise 

den Regering, der har fremmet en technisk Undervisning-, 

vor Dadel rammer den, der ikke forstaaer at gjöre Brug af 

dens Frugter. Kan man overhovedet haabe nogen gjennem- 

gribende Indflydelse af Love og Indretninger, der ikke træde 

i organisk Forbindelse med hele Staten? De vilde være som 

en Grundlov, der ikke skulde gjennemfores, men tjene til at 

skjule en vilkaarlig Regering. Det er visselig smukt, at 

Staten fremkalder techniske Kundskaber, som det er smukt, 

at den understøtter Poesi og Kunst, men medens disse trænge 

til Ro og Uafhængighed, saa trænge hine til Bevægelse og 

Samvirken; medens hine kunne overlades til sig selv, maa 

disse kaldes til Virksomhed. Vilde Regeringen fremkalde 

Industririddere o? techniske Charlataner, kunde der ikke 

vælges bedre Middel end Opmuntringer til at constniere 

Maskiner paa Papiret, bygge Broer i Luften, anlægge 

Jernbaner paa Landkortet. O? til saadanne Opmuntringer 

kunne vi ikke andet end henregne det, naar Regeringen 

kalder Ungdommen li) Indsamling af Kundskaber, hvis Mani
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er den praktiske Vlrkcn, hvis Værdi afhænger af don Prø

velse, de udholde i den daglige Anvendelse, men som dog- 

aldrig skulle maale deres Styrke i Kampen med virkelige Hin

dringer. Vikle nu Folket paa sin Side fremkalde tcclmiske 

Detaillister 05 halvstuderte Obscuranter, havde det kun at 

bringe til Udførelse Alt, hvortil Praktikerne i selvbehagelig 

Indbildning oin egen Grundighed kunde gjöre Udkast. Folk 

og Regering' kunde- saaledes i al Samdrægtighed og paakal

dende hinandens Avtoritet adskille det, der er bestemt til 

Samvirken , domme den I hele Verdens Öjne saa inderligt 

forbundne Tlicori og Praxis til en stedsevarende Skilsmisse. 

Da vil det være Tid at prale af vor velindrettede Undervis

ning', som aldrig har bragt det til at sikkre sig Lærere 

i de mest praktiske Retninger. Da vikle det blive for sent 

at vise, hvoi ledes det rette Forhold imellem den mathematiske 

og naturvidenskabelige Dannelses Nødvendighed og den sted

fundne Anerkjendelse deraf aldrig- har været opretholdt. 

Vi, som ville tale i Tide, stille os derfor den Opgave at 

antyde, hvorledes Folk og Regering' man söge at bringe det 

rette Forhold til Veje.

II. Undervisningen.
Undervisningen er det sikkre Grundlag og stedsevarende 

Støttepunkt for enhver Dannelsesretning, altsaa ogsaa for den 

mathematisk-naturvidenskabelige. Da denne Side af Under

visningen fik nogen Betydning hos os, maatte man naturlig

vis savne Kræfter i mange Retninger; senere Rettelser og 

Forbedringer have (lerfor været nødvendige. Vi paaskiiime 

Alt, hvad der er sket i denne Henseende, men kunne dog 

ikke tilbageholde adskillige Bemærkninger, som have paa

trængt sig os under en opmærksom Iagttagelse af vort U11- 

dervisningsvæsens Udvikling, og som augaa baade den elemen

tære og den liöjere Undervisning.
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Vi ville her ikke tale om, at de lærde Skoler maa til

sidesætte Naturvidenskaberne for hvad der er dem vig

tigere; der er snarere Grund til at udhæve, at deres senere 

Forandringer navnlig i Lærerpersonalet have været til Gunst 

derfor. Derimod maa vi, uden særligt at ville holde os til de 

faa offentlige Realskoler o? Academier, paastaa, at den 

egentlig naturvidenskabelige Undervisning i andre Skoler er 

saa tarvelig, at den otte kan kaldes jammerlig. Vi vente 

ikke udtömmende at kunne angive Grundene dertil, men vi 

vide, at nogle have deres Rod i, at den Anerkjeisdclse, dpi 

ydes dem, kun er et Mundsvejr. Dette viser sig saaledes, 

naar en Skolebestyrer ikke kan faa det fornødne J imeantal 

til denne Undervisning, fordi han lægger større Vægt paa 

andre Ting, almindeligt levende Sprog. Vi niiskjende ikke 

Sprogundervisningens store Vægt og Betydning, men ere hel

ler ikke blinde for, at Tilvejebringelsen af visse praktiske 

Færdigheder vel kan være nyttig for Enkellos senere Livs

stilling uden I samme Grad at være aandsdannende enten 

for Enkelte eller for Alle. Døn grammatikalske Udvikling 

maa være dot Væsentlige ved vore Skolers Sprogundervis

ning, saa at denne maa antages afsluttet, naar det giainma- 

tikalske ('ursus har naaet en vis Afrunding. Hvis man endda 

tilsidesatte Naturvidenskaberne alene til Fordel for Moilers- 

niaalet og dets Literatur, vilde der dog vindes paa den ene 

Side, medens der tabes paa den anden; men det sker sjok 

den eller er kun en maskeret Begunstigelse af de fremmede 

Sprog, idet disse, længe for Modersmålet, liave faaet et 

Slags Hævd paa en mere omfattende Undervisning, og man 

öininer sig niere ved at lade dem give lidt Plads foi det 

Danske, end ved at skyde Naturvidenskaberne tilside, som 

Vedkommende selv have vidst at undvære og hvis Njtlo er 

mindre haandgribelig. Det lier paapegede Forhold luir ud

viklet sig til störst Yderlighed i <le private Skoler. I or on 

Del bære Forældre og Værger Skylden for at det liar kun

net ske, idet de ikke i Almindelighed föle Vigtigheden af
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don mathematiske og naturvidenskabelige Dannelse. Døt 

gaaer lier som mod en Handelsvare; er der Stigning, bliver 

den bragt til Torvs. Yttrer der sig undertiden nogen Trang 

til denne Kundskab, er den meget overfladisk og tilfreds

stilles ved en vis lös Halvviden. Det træffer sig ogsaa af 

og til, at en Skole tilbyder Undervisning' i Naturlære, men 

enten mangler det paa Tid eller paa Lærere. Manglen paa 

Tid viser sig baade i den længst mulige Udsættelse af denne 

Undervisnings Begyndelse og i det nsle Timeantal, som da i et 

enkelt Skoleaar indrømmes dertil. .Mangler det paa Lærere, 

saa fabrikerer man dem. idet en Lærer i Naturhistorie eller 

i Mathematik, som endda kummerligt nok besorgen sit Fag, 

venskabligt anmodes om at lægge sig lidt efter Physik og 

Chemi, hvilken Anmodning da ligesaa venskabeligt og sam

vittighedsfuldt efterkommes ved i nogle Maaneder at arbejde 

sig igjennem en mere eller mindre slet Skolebog, hvis magre 

Indhold sjeldent vinder vod at fortolkes af saadanne Lærere; 

man maa endda være tilfreds, naar Læreren ikke bortskærer 

det Rette og foredrager det Urigtige. Der er overhovedet 

Intet, som saa lidt anfægter enten Forældre eller Skolebe

styrere i Almindelighed som Lærerens sande Dygtighed og 

Samvittighedsfuldhed. Nogle se Alt i at Timen udfyldes, at 

Biirnene beskæftiges, at døres Forhold under Undervisningen 

er npaaklageligt Om det, (ler fylder Timen og beskæftiger 

Eleverne, er don Tid og Umage værdt, der offres derpaa, om 

Biirnene gia til Undervisningen med nogen Lyst og med 

Agtelse for Læreren, lienhorer til de Ting, som ikke kunnp 

ses paa Uhret, maales i Lærebøgerne eller læses i Prolocol- 

len og som det vilde koste for meget at komme under Vejr 

med. Undervisningen kommer (lerfor ikke sjeldent i Hæn

derne paa Folk, som kun meget overfladisk cre hjemme i 

deres Fag. For femten til tyve Aar siden maatte man na

turligvis nöjes med saadanne Lærere i Mathematik og Natur

videnskaberne, der lidt bedre end andre Studenter kunde 

fatte Mathematikkens Elementer og som vert don hekjondte
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fik nogen Routine. De Blænd, som

1 sin Tid have offret si? til dette Lærekald, have Ret og 

Hævd paa Lærervirksomheden og fortjene Paaskönnelse. 

for s aa vidt de have stræbt at samle de manglende Kund

skaber og indrette Undervisningen efter Tidens Fordringer. 

Men paa den anden Side kan man billig' fordre, at de söge 

at opretholde deres Kalds Værdighed, at de opmuntre deres 

Elever til at samle grundige Kundskaber flir de kaste sig 

ind paa den samme Bane, hvor man nu ikke uden Flid og 

alvorligt Studium kan vente at udrette noget. Vi maa med 

Beklagelse tilstaa, at der 1 denne Henseende spores större 

Letsind end tilbørligt; skride vi saaledes frem, kan det en

gang blive tilstrækkelig Anbefaling for en Lærer i Mathema

tik o? Naturvidenskaberne, at lian har bragt det til at falde 

igjennem til en elementær Examen. Den, der betroer sine 

eller andres Boni til en Lærer, kan derfor ikke vise Sam- 

vittighedsfukllied nok i at söge Oplysning om Vedkommendes 

Dygtighed; Forældrene kunne ikke være opmærksomme nok 

paa de Lærere, der vælges af Skolebestyrerne.

Vi kunne ikke slutte disse Udsættelser paa Skolernes 

Behandling af den mathematiske og naturvidenskabelige Un

dervisning uden at tilfoje, livor langt vi eie fra i samme 

Grad at dadle Alle; der er stor Forskjel, men vi tröste os 

dog ikke til ganske at fritage Nogen, für lian ved nöjsrc* 

Overvejelse inaatte linde, at Intet af det Anförte passer paa 

ham. Vi tro ogsaa at burde undgaa en anden Mistydning 

ved at fralægge os den Formening, at Undervisningen kan 

betroes Enhver, der har erhvervet den foinödne Kundskabs

masse, uden Hensyn til lians pædagogiske Dygtighed. Det 

er tvertiniod vort ivrigste Önske, at den Sagkyndige maa 

kaldes til Virksomhed i enhver Retning; den, der altsaa 

vil være Lærer, maa intet Øjeblik tilsidesætte Lærerkaldets 

almindelige Fordringer for Indsamlingen af de særegne Kund

skaber.

Der er nogen Analogi Imellem vor elementære og höj-
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ere Undervisnings Udvikling og Mangler. Ved el höjere na

turvidenskabeligt Studiums Indförelse var der i flere, især 

praktiske, Retninger Mangel paa Lærere, saa at en skarp Ad

skillelse imellem Fagene var umulig-. Vi ere vel ikke endno 

komne saavidt, at vi i alle Tilfælde kunne undgaa at vælge 

Lærere til at docere Fag, som ikke have været Gjenstand 

for deres særegne Studium, men man har altid Ret til at 

fordre det anerkjcndt som (irundsætning, at ikkun den, der 

har gjort en Videnskab til sit Studium, er virkelig skikket 

til Lærer deri. Efterhaanden som vore Forhold udvikle sig 

saaledes, at vi til hver Lærerstol, have særligt qvaHficerede 

Mænd, maa disse foretrækkes for andre. For saa vidt ikke 

alle Videnskabsgrenes Studium drives 1 tilstrækkelig Grad, 

kan man ogsaa i Overensstemmelse med den anförte Grund

sætning forlange det fremkaldt ved Opmuntringer og Tilsagn 

om tilsvarende Lærerposter. Vil man længe vedblive at hjælpe 

sig med hvad Øjeblikket tilbyder, er der kun svagt Ilaab 

om, at den höjere techniske og naturvidenskabelige Under

visning skal blive et virkeligt Støttepunkt for denne Dannel

sesretning. Saalænge Ikke de, som ere indviede IMathema- 

tikken og Naturvidenskaberne, gjensidigt anerkjende hinandens 

Ret til udelukkende al raade hver i sit Hovedfag, for saa vidt 

de forresten besidde den fornödne Dygtighed, tör man ikke 

vente, at det større i denne Henseende uoplyste Publicum, 

skal fatte Nødvendigheden af at trække Grændsen skarpt imel

lem dem, som virkelig ere hjemme i disse Fag, og dem, som 

have gjort et hastigt Blik derind. Dot er saaledes ikke blot 

for hver Videaskabsgrcns egen indre Udvikling nødvendigt, 

at dens Dyrkere begrændse deres Fordringer, men det er en 

Betingelse for, at den hele techniske og naturvidenskabelige 

Dannelse skal blive opfattet saaledes som dens Vigtighed og 

Betydning kræver det. VI tage her naturligviis intet Hensyn 

til, at Enkeltes Dygtighed muligt kan være lige stærkt udvik

let i flere Retninger; thi cn saadan Flersidiglied maa i vore
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hvad der er Regel.

Det lier Anforte ligger raaaske til Grund for en Ansku

else, som er almindeligere end den fortjener og som netop 

ved sit Skin af Ret har en vis Farlighed. Mange ere nemlig 

tHböjelige til at g-jennemfore den anførte Grundsætning saa 

vidt, at en Ilöiskole altid skal söge sine Lærere iblandt de 

derfra udgaaede Elever. Tilsyneladende have Realisterne 

her Medhold hos Humanisterne, der aldrig Iiave kunnet bruge 

andre end Studenter til Lærere for yngre Studenter. Men 

her maa vel erindres, at .dette Forhold ved Universiteterne 

er en Levning fra den Tid, da der ikke gaves anden Dan

nelse end den dassiske, hvorved altsaa Fordringen paa at 

Universitetslærerne vare Studenter faldt sammen med For

dringen paa almindelig Dannelse. Dette Forholds fremtidige 

Ordning vedkommer os ikke lier; men allerede dets Oprin

delse lærer, hvor ubeføjet dets Overførelse paa vore navæ

rende teebuiske Hiijskoler vilde være. Derlios kunne vi 

angribe denne hele Anskuelse i sin egen Grundvold. Vi 

have hævdet liver Videnskabs nødvendige Krav paa sine Dyr

keres udelukkende Opmærksomhed og gjort denne til nød

vendig Betingelse for deres Qvaliflcalion til at docere; men 

vi have ikke villet, ikke ønsket, at Videnskaben skulde fore

drages paa en særegen Maa de efter sine forskjellige Anven

delser. Tverlimod liar vor Hensigt med de store Fordringer, 

vi stille til en Lærers videnskabelige Dygtighed, været blot 

at gjöre hans Foredrag afhængigt af don Erkjemlclse, hvor

til lians Studium bar flirt. Forresten ligger det udenfor vor 

Undersøgelse, i hvilket Omfang-Videnskaben skal foredrages; 

dette forudsættes bestemt ved en Undervisningsplan, som 

Læreren antages at underordne sig. Dot er efter vor Bo- 

tragtning en Selvfølge, at Matheinatikeren skal docereMathe- 

matik, Cbemikeren Clremi, den civile Ingcnlör MaskinJære, don 

militære Fortification, Artilleristen Artilleri, Søofficeren Na

vigation o. s. v.; Fag og Lærere ere lier saa inderligt for-
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bundne, al ingen samvittighedsfuld Mand alvorlig kan tænke 

paa deres Adskillelse. Sige vi derimod, at den, der skal 

lære Studenten Physik, maa være Student, den, der skal 

lære Polyteknikeren Maskinlære, maa være Polytechniker, 

den, der lære Højskoleeleven Cliemi, maa være Højskoleelev, 

den, der skal lære Söofficeren Mathematik, maa være Søoffi

cer, saa bærer det sin Ulieldbarhed i sig; thi Fordringen til 

Læreren er ikke udtomt, den Mulighed staaer aaben, at Stu

denten er en daarlig Physiker, Søofficeren en daarlig Mathe

matiker o. s. v., eller i det mindste, at disse Mænd staa 

tilbage for Andre, som vel ikke besidde deu tilfældige Qva- 

lificalion, men i desto höjere Grad besidde den nödvendige. 

Men maaske man indrømmer os alt dette uden at opgive 

den Paastand, at ingen bedre kan kjende en vis Højskoles 

Fordringer end dennes egne Elever, og at disse derfor blive 

at foretrække, selv om de staa tilbage i grundig Vidcnska- 

beliglied. Vi skulde ikke liave indladt os paa denne værdi

løse Begrundelse, dersom den ikke var slottet paa on lios 

(indviede undskyldelig Fejltagelse. For den overfladiske Be

tragtning synes nemlig den Maade, hvorpaa Videnskaben 

kommer til Anvendelse i praktisk Færd, ikke at være uden 

Indflydelse paa Foredraget derover. .Man overser herved 

altfor meget Videnskabens almendannede Indflydelse og lægger 

for stor Vægt paa dens Nødvendighed for specielle Livsstil

linger. Derved nedværdiges Videnskaben til et blot praktisk 

Hjælpemiddel og Undervisningen taber sin væsentligste Be

tydning, idet den ophorer at flire Eleven til selvstændig 

Virksomhed i sit fremtidige Kaki. 1 sin yderste Conseqvents 

vikle denne Betragtning fordre Eleven gjort til en Behold

ning af Recepter, Formler, Tabeller o. s. v. Det ene bestem

mende i Valget af cn Højskoles Lærere maa derfor være 

den videnskabelige Dygtighed ; den ringeste Mangel i denne 

Henseende kan «aldrig erstattes ved den Skole, Læreren liar 

gjennemgaaet. Ikke engang naar alle væsentlige Qvaiiftca- 

tioner ere tilstede I lige Grad, tör vi tilraade nogen Højskole
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at foretrække sine egne Elever, med mindre Højskolen tid

ligere har været i Besiddelse af en anerkjendt dygtig og sær

deles fremragende Lærer; thi först da kan det ventes, at 

der i hans Skole vil være dannet Mænd, som i fortrinlig 

Grad have tilegnet sig dette Blik paa det Væsentlige og 

Nødvendige. Denne Anskuelse, som vi lier bekæmpe, inde

holder desuden en farlig Rod til Kastevæsen. Man behover 

blot igjennem nogle Generationer at lade en videnskabelig 

Undervisning blive i Hænderne paa en vis Stand, især hvis 

dennes øvrige Færd er overvejende praktisk, for at faa 

den behandlet med en Ensidiglied, der efterhaanden gaaer 

over til Aandlöshed og Mechanisme. Man opnaaer, hvad 

der her tillands ikke cr uden Exempel, at der til Indtrædelse 

i en vis Livsstilling meddeles Kundskaber 1 et vist Fag, hvis 

Forhold til det samme Fags videnskabelige Behandling er saa 

besynderligt, at de ikkun med stor Besværlighed knnne mod

tage den Tillempning, som er nödveudig for vedkommende 

Elevs Overgang til anden Virksomhed. Man kan saaledes 

vel opnaa at rejse en Skillevæg imellem en enkelt Stand 

og alle andre, men uden Hensyn til det Hensigtsmæssige 

deri, betvivle vi höjlig, at den saaledes isolerede Stand vil 

have Ære eller Fordel deraf.

Efterat have antydet Mangler ved denne Gren af vort 

Undervisningsvæsen, maa vi dog erkjende, at der i den senere 

Tid gjörcs uomtvistelige Fremskridt. Et saa vigtigt og om

fattende Studium kunde naturligvis heller ikke indföres i 

Landet uden at bære betydelige Frugter. Men endnu antage 

vi kun Begyndelsen for gjort; den store Betydning, der til

kommer den matliematiske og naturvidenskabelige Dannelse, 

er endnu langt fra at have gjeiinemtræiig-t den almindelige 

Bevidsthed.
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III. Det frie Samfundsliv.
Naar Undervisningen 1 nogen Tid har virket for Udbre

delsen af en vis Dannelse, vil den Hurtighed, hvormed Ud

bredelsen vover, og den Virksomhed, hvortil Dannelsen kaldes, 

afgive'et godt Kjendetegn paa dens Værdi. Naturvidenskaberne 

og Mathematikken have hurtigt o? med Held bekæmpet Hin

dringerne for deres Udbredelse hos os og- den Dannelse, for 

hvilken de ere Grundlaget, har været saa sögt, at endog Skin

net deraf er bleven taget i Brug. Vi mindes vist alle, hvor 

Iiöjt Befordring' paa Embedsbanen har været skattet hos os; 

Forestillingen om Embedsstandens sikkre Udkomme og heldige 

ydre Stilling- passer saa godt i Nationens ringe Forelagelses- 

aand, at Indførelsen af en ny Undervisning nødvendig maatte 

fremkalde Spörgsmaalet om, hvad man derved kunde „blive“ 

hvilket var ensbetydende med dette: til hvilke Embeder 

dette Studium kunde före. Men med Undtagelse af den mili

tære Højskoles Elever have alle de, der have fuldendt et na

turvidenskabeligt og mathematisk Studium, kun haft höjst 

tarvelige Udsigter til Embedsbefordring. Desuagtet liar den 

polytecliniske Læreanslalt haft stadig Tilgang af Elever. 

Mange staa rigtignok i den Formening, at Adgangen til visse 

Næringsbrug staaer de polytecliniske kandidater aaben; men 

i den Henseende bar det været Regeringen paasagt, at den 

ikke har givet hvad den har stillet i Udsigt. Vi skulle ikke 

indlade os paa en Undersøgelse (lerar, men blot bemærke, at 

de polytecliniske Candidaters Overgang til de næringsdrivende 

Borgeres Klasse er endnu sjeldnere o? forbunden med større 

Vanskelighed end deres Udnævnelse til Embedsmænd. Aar- 

sagen dertil ligaer dels i, at Læreanstalten mere er beregnet 

paa saadan Undervisning, som passer for egentlige Embeds- 

mænd, end paa den praktiske Vejledning, hvoraf mindre Indu

stridrivende skulde drage Nytte, dels i Regeringens naturlige 

Trang til visse Arter Embedsmænd, hvis Uddannelse forhen 

enten slet ikke skete eller skete ad mindre passende Veje. 

Hidtil have imidlertid de fleste af dem, der virkelig have til-
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egnet sig en grundig naturvidenskabelig og technisk Dannelse, 

fundet en Plads for deres Virke«. Kun naar Anerkjendelsen 

af denne Dannelses Betydning udbredes i stedse videre Kreds 

og til samme Til Adskillelsen imellem den sande Dannelse og- 

dens Skin opfattes skarpere, kan et saa heldigt Forhold ved

blive. Men hvis vi ikke indrömme Technikken sin fulde Ret 

tli Medvirkning i alle offentlige og- private Forhold af tech

nisk Natur, kunne vi snart imødese det Tidspunkt, da enten 

dette Studium vil forfalde eller en Mængde Kraft gaae til 

Spilde. En Anerkendelse af det matliematiske og naturviden

skabelige Studiums Indflydelse paa Haandværk, Fabrik og 

Agerbrug vil fremkalde stærkere Sugning efter Folk, som 

virkelig besidde Kundskaber i denne Retning. Vi kunne 

imidlertid ikke nægte, at flere uheldige Bestræbelser i denne 

Henseende ere gjorte af saadanne, som under Techuikkens 

ringe Udvikling i Danmark kunde gjælde langt over deres 

virkelige Værdi. Men slige Misgreb bör kun fremkalde For

sigtighed med Hensyn til Personer og ikke Miskjendelse af 

den hele Kundskabs Betydning; enhver Sag og- de Sagkyn

dige kunne kun vinde, naar de Overfladiske og Storpralende 

skydes til Side. Det vilde være vanskeligt ret fatteligt og 

i sin fulde Almindelighed at fremstille, hvorledes Enhver kan 

række Haanden til at fremme Udviklingen af vore teebniske 

Forhold; enkelte Exempler ville antyde, hvad der kau udrettes 

1 nogle Retninger, og kunne vejlede I andre.

I Bygningsfaget vilde aabenbart Folkets Fordringer kunne 

adöve en gavnlig Indflydelse. For nogle Aar siden vidste 

lugen rettere end at Bygningen af et Hus ti! Beboelse, til 

Næringsbrug, til Oplagssted o. s. v. var cn saa simpel Ting, 

at enhver Murmester eller Tommermester, som havde gjort sit 

haand værksmæssige Prøvestykke, inaatte kunne tilfredsstille 

alle billige Fordring-er i denne Henseende. 1 de senere Aar 

har imidlertid den Erkjendelse udbredt sig noget, at kuust- 

uerisk uddannede Architekler kunne bygge ikke alene 

med langt stone Sinag, men ogsaa hensigtsmæssigere
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for den huslige Bekvemmelighed. Rigtignok viser man 

ikke overmaade stor Tilbøjelighed til at anvende selv en 

nbetydelig Udgift paa at erholde smukke og hensigtsmæssige 

Udkast fra en Architekt uden til större Anlæg; dog er allerede 

Erkjendelsen af Archltekturens Betydning et Fremskridt. Men 

selv oiu den nu udviklede Erkjendelse kunde have mere om

fattende praktiske Folger, havde Folket ikke gjort alt, livad 

det kunde og burde; thi ikke blot Haandværk og Kunst, men 

ogsaa techniske Videnskaber ere stemmeberettigede ved Byg

ningsarbejder. Kalkens rigtige Behandling, Mur- og lommer- 

værkets rette Styrke, Skorstenenes og Ildstedernes hensigts

mæssige Anlæg o. s. v. ere alle Resultater af videnskabelige 

Undersøgelser, som kun fattes ved Hjælp af mathematiske og 

naturvidenskabelige Kundskaber*). Vi gjöre derfor Fordring 

paa Indsigt i Teclinikken hos enhver Architekt og delles 

denne Fordring af Alle, skulde den snart bære I rugter.

I mangen Fabrikdrift kunde unge Mennesker med god 

naturvidenskabelig og technisk Dannelse gjöre stor Nytte, 

naar man vilde modtage og anvende deres Tjeneste med 

Velvillie. Dette sker ikke altid; som oftest indvendes, at 

saadanne Mennesker mangle praktisk Dygtighed, som Begyn

deren naturligvis först kan erhverve ved praktisk Virksomhed. I 

en Skole kan overhovedet kun gives theoretisk Uddannelse 

det er Livet forbeholdt at danne Praktikerne; ingen uddannes 

til det storre Arbejde, uden ved Øvelse i det mindre. Det er 

vel muligt, at enkelte theoretisk uddannede Begyndcic nære 

for store Meninger om egen Dygtighed; men dem er det na

turligvis ikke vor Agt at forsvare. Vi tale kun imod, at 

technisk dannede Mænd, der söge Beskæftigelse i en under-

*) Et glimrende Excmpcl paa Sandheden heraf med Hensyn til 

Kalk, Cement o s. v. vil man kunne gjöre sig fortrolig med 

ved at efterlæse Aragos Indberetning til Deputeretkammcre 

ansaaende Forslaget til en livsvarig aarlig Pension for Ingc- 

niöien Vicat Den findes i „annuaire pour l’æn 1846" og er 

oversat i Industriforeningens Qvartalsberetningcr 9 Aargaujjs 

3 Hefte (1819 ).
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ordnet praktisk Stilling1, af deres Arbejdslierrer anvendes IH 

Noget, der er fremmed for deres egentlige Formaal, som til 

Undervisning af Börn, til Afskrivning o. s. v., medens de 

holdes fjernt fra den Virksomhed, dé egentlig söge.

Den offentlige Stemme vil fremdeles kunne erklære sig

til Fordel for virkelig sagkyndige Technikere ved Valget af 

Communalbestyrelser. Under enhver Commune forefalde 

mangfoldige SpörgsmaaJ om Anlæg af Havne, Kanaler, Veje, 

Broer, Inddæmninger, Brolægning, Vandvæsen, Opförelse og 

Vedligeholdelse af Bygninger o. s. v.; ved Forhandlinger af 

alle saadanne Sager ere techniske Kundskaber af megen 

Nytte. I Kjøbenhavns Commune ville disse Spörgsinaal endnu 

foröges ved særegne Forhold, som Justervæsen, Fabrikdrift 

ved Fattigvæsenet og- Straffeanstalter o. s. v. Staten og 

Coinmunerne besidde Bygninger fra de Tider, da Kongerne 

paa en let Maade kunde forevige sig-ved Opførelsen af Værker, 

der i Almindelighed kun yde den indirecte Nytte, at virke 

opmuntrende paa Sindet ved deres Skjönhed og- Storhed. 

Den nulevende Slægt er det blevet til Del at vedligeholde 

dem, men at gjore dette paa en værdig og- hensigtsvarende 

Maade horer sandelig ikke til Bygningskunstens letteste Op

gaver. Flere Reparationer ved Kjøbenhavns ofTentlig-e Byg

ninger vidne om, at Opgaven ikke altid er löst paa bedste 

Maade, enten Losningen betragtes fra Skjönbedefls, Varighe

dens eller Sparsommelig-hedens Standpunkt. Det vil saniertes 

af almindelige og særegne Grunde frémgaa klart, at det 

under den forestaaende Udvikling af vore coinmunale Forhold 

bliver af Vigtighed, at Vælgerne se sfg om efter Mænd, son 

i disse Retninger ere sagkyndige, naturligvis nden Tilsidesæt

telse af andre Hensyn. Communalbestyrelsens Medlemmer 

ville desuden endnu faa Indflydelse paa en anden Maade, 

idet de udnævne visse techniske Embedsmæiid. Vi iniskjende 

ingenlunde de Vanskeligheder det for Folk i Almindelighed 

vil have at bedömnie Dygtighed i saadanne Retninger , men 

ved at tage tilbørligt Hensyn til offentligt aflagte Pröver, tli
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tidligere Fa&ril og Sagkyndiges Domine ville nogenlunde sik- 

kre Slutninger kunne gjöres. Det ligger 1 vore Forholds 

øjeblikkelige Natur, at der gives mange techniske Dilettan

ter, som ofte kunne besidde en virkelig Dygtighed og som 

fortjene at tages i Betragtning*. Men det Udtryk, som mange 

beskedne Dillettanter bruge om sig selv, at de fuske paa 

en vis Virksomhed, minder om, hvor nær Dilettantismen og 

Fuskeriet ere beslægtede. Man vil veil Valget af Dilettanter 

ikke undgaa Fuskerne uden stor Forsigtighed og stadig- Op

mærksomhed paa, hvorvidt de ere i Overenstemmelse med 

anerkjendt Dygtige. I Kjiibstæderne og paa Landet vil An

tallet af virkelig Sagkyndige, ja selv af dygtige Dilettanter 

være endnu mindre end i Kjiibenhavn. Saadanne Commoner som 

ikke besidde Teclinikere i deres Midte kunne hjælpe sig-ved at 

holde en sagkyndig Correspondent eller ved at lokke gode Kræfter 

til sig. Der kunde let tænkes en saadan Udvikling- af disse 

Forhold, at private Civilingeniører paa denne Maade kunde 

have godt Erhverv, i det mindste ved Siden af andre Beskæf

tigelser, som Landinaallng, Møllebyggen o. s. v. Saaledes 

viser det sig ved nöjere Betragtning stedse tydeligere, livor- 

meget det staaer i Folkets Magt at virke ogsaa for denne 

gode Sag.

IV. Regeringen.

Uagtet vi paa et andet Sted*) have fuldstændigt udtalt 

os om den Maade, livorpaa Regeringen bör sætte Technik- 

ken i sit rette Forhold til hele Statsstyrelsen, maa vi dog her 

yderligere udvikle Sagens almindelige Side, den som mindst 

kan omtvistes og derfor bedst fattes af Alle. Da vi ikke 

udvortes fra söge nogen Begrundelse for vor Sag, (ler bedst 

forsvares ved sin egen Beskaffenhed, skulle vi ikke nærmere 

opholde os ved de Fordringer til en sagkyndig Bestyrelse

J Statsstyrelsen, betragtet fra tcchnisk Slandpunkt.
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af Hande', Industri og offentlige Arbejder, hvortil Grundlovens 

Bestemmelse om Ministeransvarligheden giver Ret. Alene 

Hensynet til Nationens eget Velbefindende og Landets Stilling til 

andre Lande giver Fordringen til en saadan sagkyndig Afde

ling af Indenrigsministeriet tilstrækkelig Hjemmel. Vi kønne 

ogsaa gjentagende beraabe os paa de Landes Forfatning, der 

i denne Henseende liave bragt det videst.

Ilvor Manglen paa Sagkundskab er forbunden med nogen 

Dristighed, kunne Regeringsforetagender i denne Retning faa 

det sørgeligste Udfald. Man kan ikke vente sig gode Udkast 

til Bestemmelser om Ilandel, Haandværk eller Fabrik af dem, 

der ikke kjende, men derfor overse de statsökonomiske 

Grundsætninger for vedkommende Næringsdrilts Udvikling, af 

dem, som mangle det rette Overblik over indgribende og 

ofte sammensatte statistiske Kjendsgjerninger eller ikke op

fatte disse Sagers techniske Side. Man kan ikke vente sig 

en rigtig Bedømmelse af indkomne Forslag til offentlige Ar

bejders Udførelse, eller et godt Valg iblandt liere Projecter til 

saadanne Arbejder eller iblandt liere Ingeniører og flaand- 

værkere til üdförelsen, naar det skorter paa Kundskab enten 

til Materialiernes Natur eller til den Udvikling vedkommende 

Arbejdsart har naact, eller til andre særegne techniske For

holds Indflydelse paa et foreliggende Arbejde. Sandsynlighe

den for Fejl i Udkast og Anlæg voxer med den Dristighed 

o? Selvtillid, hvormed saadanne Foretagender ledes. Vi kunne 

sammenligne Statsstyrelsen i dette Forhold med en Physikers 

Forsög eller en Astronoms Iagttagelser. Besidder Pbysike- 

ren og Astronomen gode Instrumenter og er lian begavet 

med et skarpt Blik, en lin Ilaand, Tankens Klarhed og Skarp

sindighed, saa kan lian forbavse Verden véd 1 rugterne al sin 

Möje; mangler han noget af alt dette, vil Forsøg og Iagttagelse 

neppe gavne ham selv. Saaledes gaaer det ved den rene liden

skabs Virken; forbindes nu den videnskabelige Forskens Re

sultater med de uberegnelige praktiske Vanskeligheder vil
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man uden Kundskab og Erfaring ikke alene virke uden Gavn 

for sig selv, men ti] Skade for det Land, der er uheldigt nok 

til at være betroet slig Forsorg. Ved hver Betænkning som 

Ministeriet indhenter over et Udkast til en Lov eller et Ar

bejde, hobes Fejl paa Fejl, ligesom Fejl i Instrumenter, Fejl i 

Iagttagelsen, Fejl i Tanken samlede tilvejebringe en colossal 

Bommert i en videnskabelig Undersøgelse.

Antage vi dernæst Manglen paa Sagkundskab at være 

bevidst, hvad vel hyppigst er Tilfældet, indtræder en vis 

Ængstelighed for al Handlen og mangfoldige vigtige Spörgs- 

maal kunne aarevis kastes som en Boldt imellem en Masse 

forskelligartede Avtoriteter, der alle mangle Mod til at bære 

Ansvaret for en afgjörende Beslutning, fordi alle staa i 

samme löse Forliold til Sagen, nemlig Ubekjendtskabets og 

Æugsteligliedens. Tilsidst maa da den, som uheldigvis er 

Minister i det Öjeblik Sagen har tilendebragt sin langsomme 

Vandring, fatte en Beslutning over et Spörgsmaal, som maaske 

ikke lienliörer til dem, hvortil lians Studium og- Stilling har 

givet ham særligt Kjendskab. Han vil da fole Trykket af sit 

Ansvar, maaske raadspörge nye Avtoriteter, som villig 

erklære sig, men heller intet kunne afgjöre, maaske lægge 

Sagen hen til bedre Tider. Med den Ordning, som vi i det 

anförte Skrift have foreslaaet, vil Departementschefen for 

Handel og Industri og Directoren for de offentlige Arbejder 

endelig kunne forestille Ministeren Alt, hvad der taler 

for og imod enhver Sag i den videnskabeligt dannede Sag

kyndiges Öjne, og kunne indstille det bedste Forslag til 

Afgjorelse. Ministeren vil i sin Tillid til sine Underord

nede» Sagkundskab finde Kraft til at bære Ansvaret. Ind

flydelsen af et Ministerskifte vil blive næsten umærkelig, da 

Handel, Industri og offentlige Arbejder i Reglen ville ligge uden

for de politiskeSpörgsmaal, der hidføre den ministerielle Krisis.

Den Sagkundskab, som vi her kræve indsat i sine natur

lige Rettigheder, er netop Frugten af det Studium, der byg

ges paa et naturvidenskabeligt og mathematisk Grundlag.
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Juristerne have hidtil været enoberettigede ti! de fleste Em

beder, som udkræve cn grundig’ videnskabelig Dannelse, men 

Staisstyrelscns tecliniske Del cr kun vel ijent med Teclini- 

kere og Statsökonomer. I det oftere nævnte lille Skrift 

have vi erindret om, at Juristens hele Studium flirer ham til 

Betragtning' af den moralske og retslige Side af Livet, medens 

de materielle Spörgsmaal kun blive ham fortrolige, for saa vidt 

de staa i Forbindelse med de almindelige Retsbegreber og 

særegne Lovsbestemmelser. Ingen kjender som Juristen de 

blot udvortes Betingelser for hvert Næringsbrug, men de 

indre, de statsökonomiske Grundsætninger for dets rette Ord

ning’, ere ham aldeles ubekjendte. Det er ikke i Lovbogen 

eller 1 de juridiske Forfatteres Skrifter, at man henter Op

lysning om de Betingelser for en vis Fabriksdrift, der enten 

ere tilstede eller ville lade sig fremkalde; Juristen ved der

for ikke ret Besked om Landets raa Producter, om deres 

Betydning for Fabrikerne, om de fordelagtigste Midler til 

deres Forædling, om Fabrikationsgjenstandenes Stilling til den 

hele Handel o. s. v. Fabrikernes hele indre Drift, de dertil 

fornödne Maskiner og Værktoj, maa være Juristen ligesaa frem

mede, som de tecliniske Videnskaber, der fore til grundig 

Kundskab derom. Med al mulig juridisk Dannelse vil det ikke 

altid være muligt at afgjöre, om Toldtarifren træng-er til Foran

dring eller om Forandringen skal ske i den ene Retning eller i 

den aldeles modsatte. Juristen studerer ikke de Industrielle 

og cominercielle Forhold i sit eget eller i fremmede Lande, 

han mangler endog de videnskabelige Forudsætninger til dette 

Studium, end mere vil lian derfor mangle Evne til i denne Hen

seende at bedømme Landets Stilling til andre Lande og til at 

lempe Forholdene efter forandrede Omstændigheder. Ju

risten kjender endelig aldeles intet til Bygningsvæsen, Havne

anlæg, Vejbygning, Jernbaner o. s. v.; de Spörgsmaal, der 

om disse Sager kunne forekomme, ville ofte berøre tecliniske 

Forhold, der for fürste Gang komme ham for Öre i det
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Öjeblik, hvor han skal have en Mening og fatte en Beslut

ning. Ilan vil da inaaske indrømme sin Ukyndighed, men dog 

hævde sin Ret til at styre disse Sager og- naar det kommer 

liöjt böde pan Mandlerne ved en sagkyndig Medhjælper, som na

turligvis maa nöjes med en underordnet og uansvarlig Stilling. 

Man maa dog ikke ganske forglemme, at Verden liar skabt en Vi

denskab, hvor der for blot var etllaandværk, at denne Videnskab 

er kommen til Roret i Lande, der have følt sig vel derved og- 

som ikke alene have brudt Banen for os, men vedblive at 

jevne den for vore Födder. Lader os derfor indsætte den 

mathematiske og naturvidenskabelige Dannelse 1 sine Rettig

heder og vi skulle se færre offentlige Bygninger mishandlede 

eller sammenstyrtede, vi skulle faa bedre Veje, smukkere 

Broer, bekvemmere Ilavne, naar andre Kundskaber raade 

over Pengekræfternes Anvendelse.

Slutning.

VI have udtalt vore Tanker og befriet vort Sind fra 

dets Byrde. Vi kunde ikke undgaa mange Udtalelser af 

hvad der var erkjendt af næsten Alle; men vi regne ogsaa 

paa en Indrømmelse af det Vanskelige 1 at behandle en Sag, 

der i saa höj Grad har Sandhed og Retfærdighed til Tals

mand, uden at beroré længst bekjendte Grundsætninger. Det 

er netop til disse vi skulde slotte os; vilde vi af overdreven 

Ængsteliglied have undgaaet dem, maatte vor Fremstilling være 

bleven usammenhængende for Alle, uforstaaelig for Mange. 

VI attraa derfor kun at have bragt til Klarhed, livad der var 

Hovedpunktet i vor Fremstilling og det kunne vi sammenfatte 

i folgende:
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Den m a th cm a tisk- na tur vi d en skab eligc Dan

nelse, som er uundværlig for ethvert Land, 

næres og udvikles i Danmark, til samme Tid som 

den factisk tilsidesættes eller overses. Man 

gjör Forsög pa a at undvære det U nn d vær lige.










