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Lang og Hjorts Kursus
Linnésgade 22, 4. København. K.

19 0 3.



\^ed ministeriel Skrivelse af 19. April 1902 er der 

for et Tidsrum af 3 Aar tilstaaet Lang og Hjorts Kursus
Ret til at dimittere sine Elever til Artium og 4de 

Klasses Hovedeksamen med begrænset Pensum,
saaledes, at de kun opgive i Latin og Oldnordisk til 

Artium og i Latin til 4de Klasses Hovedeksamen det 
samme begrænsede Pensum söm Elever fra dimissions
berettigede lærde Skoler opgive. Dog er der ved min. 
Bekendtgørelse af 3. April 1902 dertil føjet den Begræns
ning, at denne Begunstigelse ikke skal kunne komme 
saadanne Kursusdimittender til gode, som i den Eks
amenstermin, der gaar nærmest (d. v. s. et Aar) forud 
for den, ved hvilken de agtes indstillede til Eksamen, ere 
gaaede ud af de lærde (offentlige eller private) Skolers 
III. og V. Klasse, fordi Skolerne ikke have kunnet op- 
flytte dem henholdsvis til IV. og VI. Klasse. Dog kan 
der efter derom til Ministeriet indgiven Ansøgning gives 
Dispensation ogsaa til saadanne Kursusdimittender, for saa 
vidt de Grunde, der i Ansøgningerne anføres til Fordel 
herfor, efter Undervisningsinspektionens Skøn have en 
fyldestgørende Vægt.



Nogle Oplysninger om de forskellige Eksaminer.

Som en Vejledning for dem, der ikke ad anden Vej 
kunne skaffe sig Oplysninger om Reglerne for de forskel
lige Eksaminer, hidsættes her en kort Redegørelse angaa- 
ende disse Forhold.

Betingelsen for at indstille sig til Stu
dentereksamen (Examen artium) er enten

I. at have bestaaet den præliminære Prøve for 
Privatister i IV. Klasses afsluttende Fag eller

II. at have bestaaet IV. Klasses Hovedexamen eller
III. at have suppleret Præliminæreksamen eller 

Skolelærer(-inde)eksamen med Tillægsprøver.

I. Den præliminære Prøve for Privatister.

Denne Eksamen afholdtes sidste Gang i Juni—Juli 
189G.

II. IV. Klasses Hovedeksamen.

Ved denne Eksamen aflægges Prøve i følgende 10 
Fag: Dansk skriftlig, Tysk, Fransk, Latin skriftlig og 
mundtlig, Historie, Geografi, Naturhistorie, Aritmetik 
skriftlig og mundtlig, Geometri skriftlig og mundtlig, samt 
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Græsk eller Naturlære. Den sammenlagte Karakter i La
tin fordobles. Til at bestaa Prøven kræves 47% Points 
og mindst g -F i dansk Stil, og denne Prøve har da 
samme Retsvirkning som Præliminæreksamen med 3 Sprog.

Vil man benytte denne Prøve som første Del af Ar
tium, skal den dog være bestaaet med mindst 55 Points 
og mindst godt i dansk Stil, samt mindst 20 Points i de 
saakaldte Afgangsfag. Disse ere for den sproglig-historiske 
Retning: Tysk, Geografi, Naturhistorie, Aritmetik og 
Geometri, og for den matematisk-naturvidenskabelige 
Retning: Tysk, Geografi, Naturhistorie og Latin, i hvilket 
sidste Fag Karakteren regnes dobbelt.

Har en Elev bestaaet denne Prøve med 55 Points 
uden at opnaa de 20 Points i Afgangsfagene, eller har 
han opnaaet 55 Points og 20 Points i Afgangsfagene, men 
under godt i dansk Stil, kan det, naar det skønnes, at 
Omstændighederne maatte tale derfor, tillades ham efter 
Sommerferien, senest inden Midten af September, at ind
stille sig til en ny Prøve i Afgangsfagene eller i dansk 
Stil for derved at opnaa det Antal Points, som er en Be
tingelse for at indstille sig til Artium.

Ill a. Supplementeksamen til Præliminæreksamen 
med 2 fremmede Sprog.

Den, der har bestaaet Præliminæreksamen med to 
fremmede Sprog med mindst 75 Points samt mindst med 
Karakteren godt (10 Points), saavel for den skriftlige som 
for den mundtlige Prøve i Dansk, kan indstille sig til 
Artium under følgende Betingelser:

For at underkaste sig Artium i sproglig-historisk Ret
ning maa den paagældende i Engelsk, Tysk (Fransk), 
Geografi, Naturhistorie, Geometri og Aritmetik have op
naaet mindst 35 Points og derhos have bestaaet en Prøve 
i Fransk (Tysk), i Latin (skriftlig og mundtlig) og i Græsk 
med en Karakter af mindst godt i hvert af disse Fag.
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For at underkaste sig Artium i matematisk-natur- 
videnskabelig Retning maa den paagældende i Engelsk, 
Tysk (Fransk), Geografi og Naturhistorie have opnaaet 
mindst 25 Points og derhos have bestaaet en Prøve i 
Fransk (Tysk) og Latin (skriftlig og mundtlig) med en 
Karakter af mindst godt i hvert af disse Fag.

III b. Supplementeksamen til Præliminæreksamen 
med 3 fremmede Sprog.

Den, der har bestaaet Præliminæreksamen med tre 
fremmede Sprog og med mindst 80 Points samt mindst 
med Karakteren godt (10 Points) saavel for den mundtlige 
som for den skriftlige Prøve i Dansk, kan indstille sig til 
Artium under følgende nærmere Betingelser:

For at underkaste sig Artium i sproglig-historisk Ret
ning maa den paagældende i Engelsk, Tysk, Fransk, 
Geografi, Naturhistorie, Geometri og Aritmetik have op
naaet mindst 40 Points og derhos have bestaaet en Prøve 
i Latin (skriftlig og mundtlig) samt i Græsk med en Ka
rakter af mindst godt i hvert af disse to Fag.

For at underkaste sig Artium i matematisk-natur- 
videnskabelig Retning maa den paagældende i Engelsk, 
Tysk, Fransk, Geografi og Naturhistorie have opnaaet 
mindst 30 Points og derhos have bestaaet en Prøve i Latin 
(skriftlig og mundtlig) med en Karakter af mindst godt.

III. c. Supplementeksamen til Skolelærer(-inde)- 
eksamen.

Den, der har bestaaet Skolelærereksamen med Ho
vedkarakteren „meget duelig“, og den, der har bestaaet 
den afsluttende Lærer- eller Lærerindeprøve ved et Se
minarium med en gennemsnitlig Karakterværdi af 7 Points, 
kan derefter ved at bestaa en Tillægsprøve i Engelsk, 
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Tysk og Fransk med Karakteren godt i hvert Sprog er
hverve de Rettigheder, som Præliminæreksamen giver.

De samme Rettigheder tilkommer den, der har be- 
staaet Skolelærerindeeksamen med Hovedkarakteren „meget 
duelig“ og derefter en Tillægsprøve i Aritmetik (uden 
praktisk Regning), Geometri og Naturlære samt i Engelsk, 
Tysk og Fransk med et samlet Pointsantal af mindst 35, 
idet Karakteren i Engelsk regnes dobbelt.

Dimissionen.

Ved ministeriel Bekendtgørelse af 9. Februar 1891 
ere Reglerne for privat Dimission til IV. Klasses Hoved
eksamen (1ste Del af Artium) og til Eksamen Artium 
bievne samlede og indskærpede. Af disse Regler hidsættes 
følgende:

Anmeldelsen af en privat forberedt Eksaminand 
maa være ledsaget af Daabsattest og de efter de gældende 
Regler nødvendige Beviser for bestaaede Forprøver. Der
hos maa medfølge Dimissorens Vidnesbyrd om, at 
han anser den paagældende for moden til Prøven, og at 
der, saavidt Dimissor ved, i hans Opførsel intet er, som 
kunde gøre ham uværdig til at indstilles til Prøven.

Ingen kan udstede et saadant Vidnesbyrd, med min
dre han i hele det sidste Skoleaar før Eksamen har 
ledet vedkommende Dimittends Undervisning og derhos 
personlig deltaget i denne, mindst saaledes, at han for
inden IV. Klasses Hovedeksamen selv har undervist Eks
aminanden i et af de til denne Eksamen hørende Fag, og 
forinden Afgangseksamen undervist ham i et af Hoved
fagene ved denne Eksamen, nemlig Dansk, Historie, 
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Fransk eller — efter Eksaminandens Studieretning — 
Latin eller Græsk, Matematik eller Naturlære. Dimissor 
maa foruden ved egen Erfaring tillige ved Raadførsel 
med sine Medlærere, have overbevist sig om Eksaminan
dens Modenhed i hvert enkelt Fag. Vidnesbyrdet udste
des paa Ære og Samvittighed, særskilt for hver Di
mittend, ved Udfyldning af et af de af Ministeriet autori
serede Skemaer, som udleveres af Skolernes Rektorer eller 
Bestyrelse.

Ved ministeriel Bekendtgørelse af 12. Marts 1895 ere 
endvidere følgende Regler fastsatte angaaende Dimissionen 
af Privatister til Præliminæreksamen:

Enhver, der vil indstille sig til Præliminæreksamen 
ved Eksamenskommissionen for Privatister, skal fremlægge 
Vidnesbyrd om, at han (hun) efter sine Læreres Over
bevisning er i Besiddelse af de dertil fornødne Kundskaber.

Forsaavidt Eksaminanden har modtaget sin Forbere
delse i en organiseret Undervisningsanstalt (Skole eller 
Kursus) skal det nævnte Vidnesbyrd udstedes af dennes 
Bestyrer efter Samraad med hans Medlærere. Vidnes
byrdet skal indeholde en Angivelse af, hvorlænge Dimit
tenden uafbrudt har modtaget Undervisning af de paa
gældende. Saafremt dette Tidsrum er under 6 Maaneder, 
regnet til den Dag, da Vidnesbyrdet udstedes, vil dette i 
Reglen ikke blive taget for gyldigt. For dem, der ville 
tage Eksamen om, indskrænkes det angivne Tidsrum med 
Hensyn til det nye Vidnesbyrd til 3 Maaneder.
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Kursus har i den forløbne Del af Skoleaaret 1902— 
1903 været besøgt af 124 Elever (heraf 24 kvindelige.)

Undervisningen har været ledet af følgende Lærere:
Hr. cand. mag. M. Agerskov.

- cand. phil. F. Bendixen.
- eks. Lærer H. P. Berthelsen.
- Mag. sc. H. Bloch.
- cand. mag. Fr. B rah de.
- cand mag. H. Bruun.
- Direktør Ej. Christiansen.
- Mag. art. H. V. Clausen.
- stud. mag. V. Falkenstjerne.
- cand. mag. J. H e k s c h e r.
- Mag. sc. V. Hjort.
- cand, theol. E. Ho Ich.
- cand. mag. H. Ipsen.
- cand. mag. J. Jensen-Hein.
- cand, theol. Th. Johansen.
- Dr. phil. C. Kalisch.
- cand. mag. C. F. Linderstrøm-Lang.
- cand. mag. A. Mantzius.
- cand. mag. 0. Nielsen.
- cand, theol. & mag. M. Vahl.
- cand. mag. C. V. Ostergaard.

Undervisningstiden paa de forskellige Hold er fra 4 
til 6 Timer om Dagen. Skemaet er ordnet saaledes, 
at al Kursusundervisning er afsluttet senest 
Kl. 4 Eftm.
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Kursus har atter i Aar af og til samlet Eleverne til 
belærende Foredrag, som Eleverne have fulgt med stor 
Interesse.

Den 15. November afholdtes paa Initiativ af Eleverne 
et Bal i Wittmacks Lokaler.

Vi henlede Opmærksomheden paa, at Kursus ogsaa 
modtager kvindelige Elever. I de sidste 4—5 Aar har 
Kursus gennemsnitlig haft ca. 25 kvindelige Elever aar- 
lig, og ligesom vi kun have haft Fornøjelse af denne 
Art af Fællesundervisning, saaledes tro vi, at baade de 
kvindelige Elever og deres mandlige Arbejdsfæller have 
haft Gavn og Udbytte af saaledes at arbejde sammen.

Vore Elever til Artium, 4de Klasses Hovedeksamen 
og Tillægsprøverne indstilles til Eksamen ved Frederiks
berg Latin- og Realskole. Da flere af vore Lærere tillige 
ere Lærere ved nævnte Skole i Afgangsklasserne, ville 
vore Elever som Regel blive eksaminerede af 
de Lærere, som have undervist dem her paa 
Kursus.

I Begyndelsen af hver Maaned (September 
undtagen) tilstilles der hver af Eleverne en 
Censur med en Gennemsnitskarakter for Dyg
tighed i de enkelte Fag, en samlet Karakter 
for Flid samt Antallet af de forsømte Dage og 
Time r.

Kun for de Elever, der skulle indstilles til 
Eksamen, bortfalder denne Censur fra og med 
den Maaned, hvori Spørgsmaalet om deres Di
mission afgøres.

Ved de i Juni—Juli 1902 og i Januar 1903 afholdte 
Eksaminer erholdt 56 af Kursus’s Elever følgende Karak
terer :
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IV. Klasses Hovedeksamen og Tillægsprøver.
Juni—Juli 1902 og Januar 1903.

D
an

sk
 St

il

Fr
an

sk

Ty
sk

La
tin

G
ræ

sk

H
ist

or
ie

G
eo

gr
af

i

N
at

ur
hi

sto
rie

A
rit

m
et

ik

G
eo

m
et

ri

N
at

ur
læ

re

Po
in

ts
Po

in
ts i

 
A

fg
an

gs
fa

ge
ne

La
tin

 m
un

dt
lig

La
tin

 sk
rif

tli
g

H
ov

ed
ka

ra
kt

er

Frk. K. Aagaard.............. g+ Ug ug-H g mg-H ö • mg-r g+ o • g+ 56! 29 g g<- Best.
Fru G. Bing....................... mg-r-1 Ug mgj- mg-r tg+ g+ mg-r1 s mg mg+ n 68 J3 mg-r1 mg-H lig-
H. Knudsen........................ g+ mg-rn mg-r mg-r- mg-4- ug-r mg+ ug-r Ug-r- 

ug
ug 11 76j 37 mg+ g-?- l'g-

L. Petersen.......................... g+ 
g+

mg ug-ri g+ 
tg+

15 ug ug-r ug-:- ug ug-:- ^3 333 mg-r g lig-
Frk. G. Rørdam................ Olg-r mg-H mg mg+ mg mg-:- tg+ tg+ » o6J 25| g+ mdl lig-
V. Sinding.......................... g-r- mg mgj- g-H » mg-r- mg1 mg+ g+ tg mg 593 29 g tg lig-
K. Thiel.............................. g-!- mg-r- g+ i tg+ n g mg g+ mg+ mg-.- 571 21 tg+ g-H l'g-

N. II. Andersen................ i mg ug-:- mg mg-r lig.
Fru A. Bille-Top.............. mg ug-r mg mg lig-
A. Dahlbom....................... mg mg mg mg-r lig-
Th. Frohlund..................... g+ mg+ mg+ ug-r mg-r l'g-
H. M. Hansen................... ug-r- ug mg+ lig-
R. Høgild............................ mg-r ug-r mg+ mg+ l'g-
H. Linde.............................. mg lig-
N. P. Pedersen ................ lig.
A. K. Nielsen..................... mg4- mg+ mg-r mg-r lig-
0. Schmidt.......................... g mg-r 1 g+ tg+ lig-
Frk. A. Schmidt.............. mg mg+ g+ lig-
A. Wassmann................... mg1 ug mg mg l'g-
H. C. Christensen............ mg mg4q mg+ mg S lig-
Sv. Melson.......................... mg-r- mg mg g+ l'g-



Alm. Forberedelseseksamen.
Juni—Juli 1902.
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Kursus modtager Elever til følgende Eksaminer:
1) Artium af begge Retninger.
2) IV. Klasses Hovedeksamen.
Paa disse Hold er Betalingen 32 Kr. maanedlig. Der 

betales i det hele for 10 Maaneder hvert Aar. Elever, der 
indmeldes ved Skoleaarets Begyndelse, betale i August 
forud for 1 Maaned, og fremdeles betales den første i hver 
Maaned fra 1. September til 1. Maj incl. For Elever, der 
indtræde paa Kursus efter August Maaned, erlægges Be
talingen maanedsvis forud for den resterende Tid (Juni incl.), 
dog saaledes, at det resterende Honorar erlægges 1. Maj.

3) Præliminæreksamen med to fremmede Sprog 
(Engelsk og Tysk). Betalingen er 20 Kr. maanedlig. 
ønskes Undervisning i Fransk, betales yderligere 4 Kr. 
maanedlig. Elever fra Kommuneskoler eller tilsvarende 
Skoler i København og paa Frederiksberg modtages til 
nedsat Betaling af henholdsvis 15 Kr. og 18 Kr. om Maa- 
neden. Elever, der deltage i Undervisningen paa de Hold, 
der skulle indstilles til Eksamen i Juni—Juli, betale som 
under 1 og 2. Elever, der deltage i Undervisningen paa de 
Hold, der skulle indstilles til Eksamen i Januar, betale 
maanedsvis forud for den Tid, der undervises paa Kursus, 
dog saaledes, at Honoraret for Juni og 1/., Juli erlægges 
1. Juni.

Kursus underviser fremdeles til følgende Prøver:
4) Tillægsprøve i Latin for Elever, som have be- 

staaet Præliminæreksamen. Betalingen er 12 Kr. maaned
lig, der betales som under 1 og 2.

5) Tillægsprøve i Latin og Fransk for Elever, der 
have bestaaet Præliminæreksamen. Betalingen er 17 Kr. 
maanedlig, der erlægges som under 1 og 2.
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6) Tillægsprøve i Latin og Græsk for Elever, som 
have bestaaet Præliminæreksamen. Betalingen er 18 Kr. 
maanedlig, der betales som under 1 og 2.

7) Tillægsprøve i Latin, Græsk og Fransk for 
Elever, der have bestaaet Præliminæreksamen. Betalingen 
er 22 Kr. maanedlig, der betales som under 1 og 2.

8) Tillægsprøve i Engelsk, Tysk og Fransk for 
Seminarister. Betalingen er 20 Kr. maanedlig, der betales 
som under 1 og 2. Vil Eleven deltage i Undervisningen 
i Latin, betales 25 Kr. maanedlig. Vil han desuden læse 
Græsk, betales 30 Kr. maanedlig, alt at betale som under 
1 og 2.

Elever, der agte at indstille sig til de i 4—8 nævnte Prøver, 
ville i de fleste Tilfælde samtidig begynde deres Uddannelse til Ar
tium gennem en forberedende Undervisning i de øvrige Artiumsfag 
paa dertil beregnede særlige Hold. For denne Undervisning (ibe
regnet Undervisningen til Tillægsprøverne') betales 32 Kr. maanedlig, 
der erlægges som linder 1 og 2.

9) Tillægsprøve i Fransk for Elever, der have be
staaet Præliminæreksamen med 2 Sprog. Betalingen er 8 
Kr. maanedlig, der erlægges som under 1 og 2.

10) Tillægsprøve i Latin forstuderende af den mat.- 
naturvidenskabelige Retning, der agte at studere Jura. Be
talingen er 15 Kr. maanedlig, at betale somunder 1 og 2.

II) Tillægsprøve i Latin og Græsk for studerende 
af den mat.- naturvidenskabelige Retning, der agte at stu
dere Theologi. Betalingen er 22 Kr. maanedlig, at betale 
som under 1 og 2.

12) Tillægseksamen for Elever, som have bestaaet 
Adgangseksamen til den polytekniske Læreanstalt og 
agte at erhverve sig akademisk Borgerret. Betalingen er 
20 Kr. maanedlig, at betale som under 1 og 2.

I Indskrivningspenge betales 2 Kr., som erlægges ved 
Indmeldelsen.

Enhver Elev betaler 4 Kr. til Brændsel og Inventar 
med 2 Kr. den 1. Oktober og 2 Kr. den 1. Februar.
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Udmeldelse maa ske med en fuld Maaneds Varsel, 
saa at der betales for den Maaned, hvori Udmeldelsen 
sker, og for den følgende. Efter 1ste April modtages 
ingen Udmeldelse for det løbende Undervisningsaar.

København, i Marts 1903.

C. F. Linderstrøm-Lang. V. Hjort.
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