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Fra Begyndelsen af det kommende Skoleaar'har følgende
4 Kursus: Døckers Kursus, Undervisningsanstalten 

København, Lang og Hjorts Kursus og Wedels Kursus 
sluttet sig sammen til en Institution, saaledes at de øko
nomisk arbejder i Fællesskab, medens de i pædagogisk 
Henseende fuldtud bevarer deres Selvstændighed. Denne 
Institution har tillige overtaget Carl og P. Petersens 
Kursus, som fra Sommerferien ledes af Bestyreren af 
Wedels Kursus.

Kursus skal fremtidig ogsaa undervise til Studenter
eksamen efter den nye Ordning, der som bekendt har tre 
Retninger, den nysproglige, den klassisk-sproglige og 
den matematisk-naturvidenskabelige; men det vil selv 
for de stærkt besøgte Kursus være en økonomisk Umulig
hed, naar de staar alene, at indrette en forsvarlig Under
visning til alle disse 3 Retninger. Ved det nu etablerede 
Samarbejde vil der gennem en planmæssig Fordeling af 
Artiumsholdene kunne skabes den solide økonomiske Basis 
for Kursus’ Eksistens, som er den første Betingelse for, 
at de ogsaa fremtidig kan hævde deres Plads mellem vort 
Lands højere Undervisningsanstalter.

Der vil i de første Par Aar paa Kursus møde Elever 
med meget forskellig Fordannelse; saadanne Elever kan 
Kursusinstitutionen langt lettere byde den Undervisning, 
der passer for hver enkelt Elev, alt efter som han er 
forberedt efter den gamle Skoleordning eller efter den 
nye, idet man kan gennemføre Hold, som det enkelte 
Kursus af økonomiske Grunde ikke vilde være i Stand til 
at oprette. Dette vil da navnlig gælde om Forberedelsen til

Studentereksamen efter den gamle Ordning.
Som det senere nærmere skal paavises, kan Elever, 

som har bestaaet den tidligere Foreksamen til Studentereks
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amen, 4de Klasses Hovedeksamen, forholdsvis let erhverve 
sig Ret til at indstille sig til Eksamen efter den nye Skole
ordning, og som Regel vil det ogsaa være at anbefale Elever 
med 4de Klasses Hovedeksamen at følge den saaledes an
viste Vej; men der er paa den anden Side Elever, der er 
naaet saa langt frem i Arbejdet efter den gamle Ordning, 
at det vil være Spild af Tid og Kræfter for dem at forsøge 
sig med den nye Studentereksamen. Naturligvis gælder 
dette først og fremmest om de Elever, der i Aar har læst til 
Tillægsprøverne og deltaget i en 5te Klasses Undervisning 
paa Kursus. For dem vil der fra næste Skoleaars Be
gyndelse blive dannet de sædvanlige Afgangshold til Stu
dentereksamen af begge Retninger efter den gamle 
Ordning med Dimission i 1909. Paa disse Hold kan des
uden optages de Elever med 4de Klasses Hovedeksamen, 
der har Evner og Kræfter til at prøve paa at naa frem 
til Artium paa eet Aar, samt de Elever fra Skolerne, 
som i Aar nægtes Oprykning fra 5te til 6te stu
derende Klasse. Af saadanne Elever har Kursus altid 
haft en Del, og det har i Aarenes Løb Gang efter Gang 
vist sig, at en Elev, der er kommet bag efter i sin 
Skole, kan arbejde sig op paa Kursus, mest fordi vor 
Undervisning paa disse Hold begynder forfra paa Grund
lag af 4de Klasses Standpunkt, saaledes at Eleverne faar 
det grundlæggende Stof, som de ikke tilstrækkelig har 
magtet i 5te Klasse, igennem een Gang til. I Aar, hvor 
Skolerne ikke har nogen oprykkende 4de Klasse, til hvil
ken disse Elever kan overflyttes, vil der formentlig særlig 
være Grund til at vente Tilgang af Elever af denne Art, 
og Kursus vil forhaabentlig paa denne Maade kunne bringe 
adskillige, som ellers vilde være henvist til at begynde 
i 1ste Gymnasieklasse, frem til Artium i Sommeren 1909.

Denne Eksamen afholdes ordinært sidste Gang i 
nævnte Eksamenstermin, men ekstraordinært vil den blive 
afholdt endnu i Sommeren 1910. Kursus paatænker da, 
hvis der skulde vise sig at være tilstrækkelig Tilgang, 



at oprette endnu eet toaarigt Hold til den gamle Ar
tium med Dimission i Sommeren 1910; paa et saadant 
Hold vil de Elever kunne søge Optagelse, der med 
bestaaet 4de Klasses Hovedeksamen ønsker at gaa vi
dere efter den gamle Ordning; hvor vidt dette for den 
enkelte Elev kan være at anbefale, afhænger af saa indi
viduelle Forhold, at det kun kan afgøres efter personlig 
Samtale, og Valget vil altid være vanskeligt, men der vil 
sikkert være adskillige Tilfælde, hvor det vil have Betyd
ning, at Muligheden for et saadant Valg staar aaben. Paa 
dette Hold vil endelig i Skoleaaret 1909—1910 de Elever 
kunne samles, -som man i 1909 har maattet nægte Dimis
sion enten i Skolerne eller paa Kursus, eller som ikke har 
bestaaet deres Eksamen i Sommeren 1909, og der vil saa- 
ledes ogsaa aabnes disse en sidste Udvej til at afslutte 
deres Læsning med en Studentereksamen.

Af den gamle Skoles Eksaminer bestaar efter 1909 
ellers kun

Almindelig Forberedelseseksamen 
(Præliminæreksamen).

Denne vil tidligst blive ophævet i 1912, og sandsyn
ligvis vil den blive bevaret endnu længere. Det vilde føre 
for vidt her at undersøge, hvad Grunden er til, at just 
denne Del af den gamle1 Skoleordning vil blive bevaret en 
Tid lang over i den nye, hvor der iøvrigt er indført en 
anden Eksamen, Realeksamen, der før eller senere helt 
skal afløse den. Et Faktum er, at de Forældre, der sen
der deres Børn til Kursus, indtil videre foretrækker Præ
liminæreksamen for Realeksamen, og Kursus føler sig saa 
meget mindre berettiget til at modsætte sig denne Tendens 
hos Hjemmene, som den gamle Præliminæreksamen baade 
er bygget over sunde pædagogiske Principper og i hvert 
Fald foreløbig giver Eleverne flere Rettigheder, end dekan 
opnaa ved at tage den nye Realeksamen. Saaledes giver 
Præliminæreksamen Adgang til hele Landbohøjskolens 
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Undervisning, medens denne Højskole i hvert Fald i visse 
Tilfælde vil kræve en særlig Optagelsesprøve af Elever 
med Realeksamen. De forenede Kursus agter da indtil 
videre at bevare Præliminæreksamenskursus som den nor
male Uddannelse for de Elever, der ikke agter at for
berede sig til Studentereksamen; men selvfølgelig vil der, 
saafremt Forholdene forandrer sig, og et Kursus til Real
eksamen skulde ønskes oprettet, blive dannet et saadant 
Hold; navnlig kunde det tænkes, at Elever, som har be- 
staaet Mellemskoleeksamen, vilde foretrække Realeksamen 
for Præliminæreksamen; men forøvrigt vil Undervisningen 
til Realeksamen selv efter bestaaet Mellemskoleeksamen 
som Regel ikke kunne afsluttes paa kortere Tid end Un
dervisningen til Præliminæreksamen, og i det hele vil og- 
saa de før omtalte Elever staa sig bedst ved at læse til 
Præliminæreksamen.

Fagene til aim. Forberedelseseksamen er: Dansk, En
gelsk, Tysk, Historie, Geografi, Naturhistorie, Fysik, Ma
tematik, Regning; som frivilligt Fag kan læses Fransk.

Studentereksamen efter den nye Ordning 
indgaar som før sagt fra det kommende Skoleaar i Kursus’ 
Undervisningsplan, og det bliver derfor nødvendigt her 
nærmere at gøre Rede for, ad hvilke Veje man erhverver 
sig Ret til at indstille sig til denne Eksamen. Den natur
lige Foreksamen for Studentereksamen er som bekendt for 
Fremtiden

Mellemskoleeksamen.
Denne Eksamén er ved kgl. Anordning af 16. April 

1907 og min. Bekendtgørelse 18. April s. A. ordnet for 
Privatister paa en saadan Maade, at Kursus med megen 
Glæde tager det nye Arbejde op, som her venter dem. 
Fordringerne i de forskellige Fag er forstandigt tilpassede 
efter de særlige Forhold; af Færdighedsfagene, som Kur
sus vanskeligt kan optage paa sin Læseplan, er kun Skriv- 
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ning tvungent Fag, medens det staar Kursus frit for, om 
de vil optage Tegning og kvindelig Haandgerning; Sang, 
Gymnastik og Religion falder helt bort. Fagene til Mel
lemskoleeksamen for Kursuselever bliver saaledes: Dansk, 
Engelsk, Tysk, Historie, Geografi, Naturhistorie, Fysik, 
Regning og Matematik samt Skrivning. Endelig er der 
gjort Kursus den Indrømmelse, at Undervisningsinspek
tionen kan tilstaa det enkelte Kursus Ret til i Tysk, En
gelsk og Fransk at lade sine egne Lærere eksaminere de 
dimitterede Hold, saafremt de moderne Undervisnings
metoder, hvor Eleverne delvis eksamineres paa det frem
mede Sprog, er anvendte under Holdets Undervisning.

Bestaaet Mellemskoleeksamen giver Ret til at indstille 
sig til Studentereksamen; hvis Eksamen er bestaaet med 
Latin, har Eleven dermed Ret til at indstille sig til Eks
amen af alle 3 Retninger; hvis Eksamen er bestaaet uden 
Latin, har vedkommende kun Ret til at indstille sig til 
Studentereksamen af den mat.-naturv. Retning og maa, 
hvis han agter at underkaste sig Studentereksamen af de 
to sproglige Retninger, underkaste sig en Tillægsprøve i 
Latin (Pensum: en Forskole og 25 Sider sammenhæn
gende Tekst; Siden c. 1700 Bogstaver).

For Elever, der uden nogen Foreksamen ønsker 
at forberede sig til Studentereksamen, vil det efter det for- 
anstaaende være det naturligste at forberede sig til Mel
lemskoleeksamen, og for saadanne Elever vil der da blive 
oprettet særlige Hold, beregnede paa et Aars Læsning. 
Imidlertid vil det ogsaa for saadanne Elever være at over
veje, om de ikke skal foretrække at tage Præliminæreks
amen i Stedet for Mellemskoleeksamen. Hvis de har saa 
mange Forkundskaber, at de kan naa frem til Præliminær
eksamen paa eet Aar og navnlig, hvis deres Fordannelse 
har været anlagt paa den gamle Præliminæreksamen, er 
der adskilligt, der taler for, at de, saa længe den gamle 
Præliminæreksamen bestaar, benytter den som Foreksamen; 
den er en god Fordannelse for vort toaarige Kursus saa- 
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vel til den nysproglige som til den mat.-naturv. Studen
tereksamen, og navnlig kan det være at anbefale at vælge 
Præliminæreksamen af den Grund, at Elever, som begyn
der at forberede sig til Studentereksamen, jo stundom 
nødes til at opgive deres Læsning, inden dette Maal er 
naaet, enten fordi deres økonomiske Forhold ikke tillader 
dem at fortsætte, eller fordi det viser sig, at deres Evner 
ikke slaar til. For saadanne Elever vil det være af megen 
Betydning at kunne gaa ud i det praktiske Liv med Præ
liminæreksamen, der aabner dem Adgang til fortsat Læs
ning ved forskellige videregaaende Skoler og til de for
skellige Etater (Post-, Telegraf-, Told- og Jærnbanevæsenet 
o. s. v.). Mellemskoleeksamen er og anerkendes ogsaa fra 
forskellige Sider beredvillig som en praktisk Fordannelse for 
Handelsmænd og Haandværkere, men giver ikke Adgang 
hverken til Etaterne eller til de Fagskoler, der kræver 
Foreksaminer for Optagelse.

Elever, der har bestaaet Realeksamen efter den 
nye Skoleordning, har selvfølgelig i Kraft af deres Mellem
skoleeksamen Ret til at indstille sig til Studentereksamen, 
og navnlig vil da bestaaet Realeksamen være en god For
skole for vort toaarige Hold til nysproglig og mat.-natur- 
videnskabelig Studentereksamen.

Andre Eksaminer som Foreksamen for 
Studentereksamen.

Indtil videre giver saavel aim. Forberedelseseksamen 
som 4de Klasses Hovedeksamen Ret til efter Bestaaelsen 
af visse Tillægsprøver at indstille sig til Studentereksamen 
efter den nye Ordning. Saafremt en Elev med en af disse 
to Foreksaminer ønsker at indstille sig til Studentereks
amen, skal han have underkastet sig en Tillægsprøve i alle 
de Fag, som enten slet ikke eller kun delvis har været Gen
stand for Eksamination ved vedkommende Foreksamen.

Elever, der har bestaaet Præliminæreksamen, vil 
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da, hvis de agter at indstille sig til en af de sproglige 
Studentereksaminer, have at underkaste sig en Tillægs
prøve i 1) Svensk (Pensum 50 Sider, 25 Sider opgives). 
2) Kemi (Mellemskolens Pensum) og 3) Latin (Pensum 
som ovenfor under Mellemskoleeksamen). Tillægsprøven 
i Latin falder bort for de Elever, der agter at indstille 
sig til den mat.-naturv. Studentereksamen.

Elever, der har bestaaet 4de Klasses Hovedeks
amen af den sprogl.-hist. Retning, maa, for at kunne 
indstille sig til Studentereksamen, underkaste sig en Til
lægsprøve i 1) mundtlig Dansk (Pensum 250 Sider og 
et større Digterværk) med Svensk (Pensum som ovenfor), 
Engelsk (Pensum 100 Sider) samt Fysik og Kemi (Mel
lemskolens Pensum).

Elever, der har bestaaet 4de Klasses Hovedeks
amen af den mat.-naturv. Retning, maa underkaste sig 
en Prøve i Dansk med Svensk, Engelsk og Kemi (Pen
sum som ovenfor).

Samtlige disse Tillægsprøver afholdes paa vedkom
mende Kursus og af dettes Lærere. Det vil selvfølgelig være 
det heldigste, om Eleverne kan indstille sig til disse Prøver 
ved Optagelsen paa Kursus, og umiddelbart efter Sommer
ferien vil der blive givet de Elever, der mener sig kvali
ficerede til at bestaa disse Prøver, Adgang til at underkaste 
sig dem, men iøvrigt vil der i 1ste Halvaar af det toaarige 
Kursus til Studentereksamen blive indrettet en Undervisning, 
beregnet paa at føre Elever, som ikke har bestaaet Tillægs
prøverne, saa vidt frem, at de ved Slutningen af Halv- 
aaret kan absolvere dem.

Elever med disse Foreksaminer, som ved Januar 
eller senere bestemmer sig til at begynde en Læsning til 
Studentereksamen, vil her have en god Anvendelse for 
den resterende Del af Skoleaaret; der vil for saadanne 
Elever blive oprettet Elold, paa hvilke de kan forberede 
sig til disse Prøver og samtidig gennemgaa et forberedende 
Kursus i de vigtigste af Gymnasiets Fag, saaledes, at de 
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dels kan tage de nødvendige Tillægsprøver inden Skole- 
aarets Slutning, dels kan indsamle en Del Kundskaber, der 
kan lette dem Arbejdet paa Studenterholdene.

Holdene til Studentereksamen
er toaarige og begynder i det hele paa Basis af det Kund
skabsstof, som maa antages at være tilegnet gennem en 
god Mellemskoleundervisning. Da en Del af Eleverne efter 
det foran udviklede vil være i Besiddelse af Kundskaber, 
der naar noget ud over dette Maal, vil det sikkert være 
muligt at gennemføre den Læseplan, at Skolernes 3 Gym
nasieklassers Pensum læses paa to Aar, uden at Under
visningen forceres for stærkt. Der maa paa Kursus læses 
intensivt, fordi Tiden er knap, men der arbejdes som Regel 
ogsaa paa Kursus med ældre, mere modne Elever, og naar 
det hidtil er lykkedes os i det mindste i nogle Fag at naa 
gennem to Aars Pensum paa eet Aar, saa vil man forstaa, 
at Kursus med Fortrøstning imødeser den nye Ordning, 
hvor 3 Aars Stof kan fordeles over 2 Aar og det tilmed 
et Stof, hvoraf dog i det mindste en Del vil være flere af 
Eleverne bekendt.

Størst bliver selvfølgelig Arbejdet for de Elever, der 
kun har Mellemskoleeksamen at bygge paa, men da Un
dervisningen jo særlig er tilpasset efter deres Standpunkt, 
vil det utvivlsomt lykkes, eventuelt ved nogle Særtimer i 
de vanskeligste Fag, at faa ogsaa disse Elever fuldt og 
helt med.

Til Studentereksamen af de tre forskellige Retninger 
undervises i følgende Fag, af hvilke Hovedfagene er trykt 
med udhævede Typer:

1) paa den nysproglige Linje: Dansk, Historie, La
tin, Oldtidskundskab, Engelsk, Tysk, Fransk, Geografi 
og Naturhistorie, Naturlære, Matematik.

2) paa den klassisk-sproglige Linje: Dansk, Historie, 
Græsk, Latin, Oldtidskundskab, Engelsk (eller Tysk), 
Fransk, Geografi og Naturhistorie, Naturlære, Matematik.
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3) paa den mat.-naturv. Linje: Dansk, Historie, Old
tidskundskab, Engelsk (eller Tysk), Fransk, Geografi og 
Naturhistorie, Naturlære med Kemi, Matematik.

Ved Valget af Artiumsretning bør det dels tages i 
Betragtning, for hvilke Fag Eleven har Anlæg og Inter
esse, og det vil f. Eks. altid være en højst betænkelig 
Ting at vælge den mat.-naturv. Retning, naar man ikke 
har Lyst til og let ved at tilegne sig Matematik og Fysik. 
Men det kan under saadanne Overvejelser ogsaa spille 
en Rolle, hvorledes Universitetet og den polytekniske 
Læreanstalt stiller sig overfor disse Eksaminer. Ved kgl. 
Anordn, af 28. Febr. 1908 er det da derom bestemt, at 
Elever af de to sproglige Linjer, der vil optages paa poly
teknisk Læreanstalt, maa underkaste sig Anstaltens Ad
gangseksamen; Studenter af den nysproglige Linje, der 
vil studere Teologi, maa underkaste sig en Tillægsprøve 
i Græsk (Pensum: mindst 120 Sider Prosa). Studenter af 
den mat.-naturv. Retning, der vil studere Teologi, maa 
foruden denne Græskprøve tillige underkaste sig en Tillægs
prøve i Latin (Pensum: mindst 120 Sider Prosa), og Stu
denter af den mat.-naturv. Linje, som vil studere Medicin, 
maa, hvis de ikke har bestaaet Mellemskoleeksamen med 
Latin eller en tilsvarende Tillægsprøve i Latin, under
kaste sig en saadan (Pensum: en Forskole og 25 Sider 
sammenhængende Tekst).

Det vil af foranstaaende fremgaa, at Elever, der frem
tidig vil studere Teologi, helst bør vælge den klassisk
sproglige Linje, og at Elever, der ønskes optaget paa den 
polytekniske Læreanstalt, bør vælge den mat.-naturv. Ret
ning.

Adgangseksamen til Polyteknisk Læreanstalt.
Denne Eksamen er nødvendig for Præliminarister, der 

ved den polytekniske Læreanstalt vil uddanne sig til In
geniører, Mekanikere, Kemikere og lign. Undervisningen 
varer 1 Aar og omfatter følgende Fag: Trigonometri, Ste
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reometri, analytisk Geometri, Konstruktioner, Aritmetik, 
Fysik og Astronomi. For dem, som har bestaaet Prælimi
næreksamen med 2 fremmede Sprog, omfatter Undervis
ningen ogsaa Fransk.

Polytekniske Eksaminander kan blive Studenter af 
mat.-naturv. Retning ved at bestaa en Prøve i dansk Stil, 
Fransk, Historie og Latin (Pensum som til 4de Kl. Eks.); 
Studenter af sproglig-historisk Retning kan de blive ved at 
bestaa en Prøve i dansk Stil, Fransk, Historie, Latin og 
Græsk.

Tillægsprøver.
Kursus underviser som hidtil til de lovbefalede Til

lægsprøver i Fransk og Latin til Præliminæreksamen, 
Mellem- og Realskoleeksamen samt til de supplerende 
Tillægsprøver, ved hvilke akademisk Borgerret op- 
naas uden Studentereksamen; navnlig er denne sidste 
Tillægsprøve i de senere Aar jævnlig benyttet af polytek
niske Eksaminander, som har ønsket at erhverve sig aka
demisk Borgerret (se ovenfor). Fremdeles vil Studenter 
med den mat.-naturv. Artium, som agter at studere 
Teologi, kunne erholde Undervisning i Latin og Græsk til 
den lovbefalede Tillægsprøve, og endelig vil Elever med 
Skolelærereksamen kunne faa Undervisning til de af dem 
krævede Tillægsprøver.

Indmeldelse.
Hvilke Hold og Retninger der skal oprettes paa 

de forskellige Kursus, har endnu ikke kunnet afgøres, 
men, naar Afgørelse derom er truffen, vil Kursusannoncerne 
indeholde fornøden Oplysning derom. Det vil med Hensyn 
til Ordningen af dette vigtige Spørgsmaal være af stor Be
tydning, at vi saa snart som muligt kan faa en Oversigt 
over, hvor mange Elever, der vil besøge de forskellige 
Kursus i næste Skoleaar, og vi skal da hermed rette en 
indtrængende Opfordring til Hjemmene om, at henvende 
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sig til Kursus saa snart som paa nogen Maade muligt. 
Vi ved meget vel, at der er Forhold, som kan gøre det 
vanskeligt at træffe den endelige Afgørelse før lige op imod, 
ja endog efter Skoleaarets Begyndelse, men hvor Afgørelsen 
kan træffes i god Tid, vil man i væsentlig Grad lette Ar
bejdet ved Kursus’ Administration ved straks at indmelde 
vedkommende Elev.

Fra 15de Juli til 15de August vil Kursus’ Kontorer 
være lukkede, og Bestyrerne vil i den Tid kun kunne 
modtage skriftlige Forespørgsler. Forhaabentlig vil for- 
anstaaende Redegørelse indeholde saa fyldige Oplysnin
ger, at mundtlige Konferencer, hvis de ikke har fun
det Sted før Sommerferien, kan opsættes til efter Ferien, 
og Bestyrerne vil i Sommerferietiden sørge for, at deres 
Post kommer dem saa betids i Hænde, at man hurtigt vil 
kunne faa Svar paa skriftlige Henvendelser.

Betalingsvilkaarene.
For Elever, der er indmeldt før den 1. Juli d. A, 

gælder de gamle Betalingssatser, men fra og med 1. Juli 
d. A. vil følgende Betalingsregler gælde:

1) For Undervisning til Studentereksamen saavel 
efter den gamle som efter den nye Ordning og for Under
visning til Mellemskoleeksamen med Latin og Fransk 
betales aarlig 360 Kr.

2) For Undervisning til aim. Forberedelseseksamen 
med 3 fremmede Sprog og Mellemskoleeksamen med 
Latin betales aarlig 300 Kr.

3) For Undervisning til aim. Forberedelseseksamen 
med 2 fremmede Sprog og Mellemskoleeksamen uden 
Latin betales aarlig 240 Kr. ).*

4) For Undervisning til Adgangseksamen til poly
teknisk Læreanstalt betales 150 Kr. aarlig; for samme 
Undervisning med Fransk betales 200 Kr. aarlig.

*) Om Prisen for Kommuneskoleelever se Pag. 15.
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5) For al anden Undervisning betales 2 Kr. maa- 
nedlig pr. ugentlig Undervisningstime for indtil 8 Timer 
ugentlig; for hver overskydende ugentlig Time betales 1 
Kr. pr. Maaned.

Skolepengene betales i 10 Rater, første Gang ved 
Skoleaarets Begyndelse (for August), anden Gang 1ste Sep
tember og fremdeles den 1ste i hver Maaned, sidste Gang 
1ste Maj. Elever, som er indtraadt paa Kursus efter 1ste. 
September, betaler i Maj for to Maaneder.

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

Enhver Elev betaler i Brændselspenge 2 Kr. den 
1ste Nov. og 2 Kr. den 1ste Febr.

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.

Stipendier.
For at lette ubemidlede Elever Deltagelse i Under

visningen paa de forenede Kursus, uddeler disse aarlig 
Stipendier til et Beløb af ca. 10,000 Kr. Dette Beløb for
deles af et dertil nedsat Bestyrelsesudvalg efter bestemte 
Regler, saaledes at Stipendierne kan andrage indtil Halv
delen af den ordinære Betalingssats. Ansøgning om Sti
pendier maa indsendes paa særlige Blanketter, som faas 
ved Henvendelse til vedkommende Kursus og indsendes 
gennem dette til Bestyrelsen for de forenede Kursus. An
søgninger om Stipendier kan som Regel først ventes be
vilgede efter to Maaneders Undervisning paa Kursus, idet 
der ved Afgørelsen ogsaa tages Hensyn til Elevens Flid 
og hele Forhold paa Kursus, ligesom Kursus forbeholder 
sig Ret til at fratage en Elev, som ikke arbejder efter Evne 
og i det hele ikke tilfredsstiller de Krav, Kursus maa stille 
til sine Elever, det ham tilstaaede Stipendium.
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Kommuneskoleelever.
I Betragtning af de særlige Forhold modtager de for

enede Kursus paa samme Maade, som det hidtil har været 
Tilfældet, til nedsat Betaling Elever fra de københavnske 
og frederiksbergske Kommuneskoler og andre Skoler i 
København og paa Frederiksberg, hvis Elevers Forældre i 
økonomisk Henseende er at sidestille med dem, der normalt 
sætter deres Børn i Kommuneskolen. For saadanne Elever 
er den aarlige Betaling for Præliminæreksamen med 3 frem
mede Sprog 200 Kr. aarlig og for Præliminæreksamen uden 
Fransk 160 Kr. aarlig Om yderligere Stipendium maa 
Ansøgning indgives efter foranstaaende Regler.



Lang og Hjorts Kursus har i Skoleaaret 1907—1908 
været besøgt af ialt 156 Elever (heraf 36 kvindelige).

Undervisningen har været ledet af følgende Lærere:

Hr. cand. mag. M. Agerskov.
- cand. mag. H. Bang.
- cand. phil. F. Bendixen.
- Mag. sc. H. Bloch.
- cand. mag. H. Boisen.
- cand. mag. Fr. B r ah de.
- cand. mag. K. Bredsdorff.
- cand. mag. A. Erlang.
- stud. mag. R. V. Hansen.
- Mag. sc. V. Hjort.
- cand, theol. E. Ho Ich.
- cand, theol. & mag. Th. Johansen.
- Dr. phil. C. Kalisch.
- cand. mag. J. V. Lind.
- Dr. phil. C. F. Linderstrøm-Lang.
- cand. mag. V. Madsen.
- cand. mag. H. P. Michelsen.
- cand. mag. V. Nielsen.
- stud, theol. N. P. Pedersen.
- Dr. phil. M. V a h 1.
- eks. Lærer Pr. Wulff.
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Undervisningstiden paa de forskellige Hold er fra 4 
til 6 Timer om Dagen. Skemaet er ordnet saale- 
des, at al Kursusundervisning er afsluttet senest 
Kl. 473 Eftm.

Kursus har som sædvanlig gentagne Gange samlet 
Eleverne til Oplæsning og Foredrag af belærende Art; vi 
har i Aar forsøgt efter disse at give Eleverne Lejlighed 
til et Par Timers selskabeligt Samvær, og det har været 
os en Fornøjelse at se, hvor megen Glæde Eleverne havde 
af disse Sammenkomster.

Vi henleder Opmærksomheden paa, at Kursus ogsaa 
modtager kvindelige Elever. I de sidste Aar har Kursus 
gennemsnitlig haft ca. 30 kvindelige Elever aarlig, og lige
som vi kun har haft Fornøjelse af denne Art af Fælles
undervisning, saaledes tror vi, at baade de kvindelige Elever 
og deres mandlige Arbejdsfæller har haft Gavn og Udbytte 
af saaledes at arbejde sammen.

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 skal indstilles til 
Eksamen, bortfalder denne Censur fra og med 
den Maaned, hvori Spørgsmaalet om deres Di
mission afgøres.

Ved de i Juni—Juli 1907 og i Januar 1908 afholdte 
Eksaminer erholdt 71 af Kursus Elever følgende Karak
terer :



Studentereksamen i sproglig-historisk Retning. 
Juni—Juli 1907.
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Frk. A. Axelsen ......... mg-r- g g?- mg+ mg-r g+ s s g+ tg-i- mg-r 74 Anden Karakter
A. Halk.......................... mg-r mg mg mg-r g-H mg g+ g+ mg-r g mg-r 85 Første —
H. P. Hansen ............. g+ g+ mg g+ g+ tg+ tgr g g+ mg-t- g+ 67 Tredje —
H. Jørgensen ............... mg-:- mg-r- g-H g mg g+ md-|- g mg-r tgd- mg-P 63 Tredje —
C. L. V. R. N. Kjermeyer mg4- mg-H ug-:- g+ g^ mg g+ mg-j mg mg-r- g-H 86 Første —
Frk. J. A. Kristensen . g g+ g+ g-H mg-t- g+ g-H g g+ g mg-H 73 Anden —

A. A. Larsen.................. g g g+ mg mg+ mg g mg-r- g-H g+ ug 85 Første —
K. Nimb.......................... g-H g+- g*- g+ mg-r mg-r g g+ g+ tg tg+ 64 Tredje —
A. J. Oksbjerg............. g<- g+ g-P- g g mg-: tg"^ g g^- g mg 65 Tredje —

P. M. Olsen.................. g+ mg-r ug-^ mg Ug-r ug^- g+ mg+ mg+ mg-!- ug 100 Første —
Frk. L. S. Prødel......... g + g+ g mgr g+ tg-i- g g g-H g-t- g-H 56 Tredje —
Hj. Richter.................... mg mg mg+ mg mg mg+ tg+ mg-r- g-H g+ ug-:- 88 Første —
H. Vedsmand............... mg-t- mg+ g+ mg g+ mg+ mg mg+ mg+ mg-f- g 95 Første
V. Werchmeister......... g+ mg-4- tg+ mg mg-i- mg tg+ g+ g mg-r mg-r 83 Anden —
J. G. M. Zachariassen . mg-r- mg-r Ug-r gb mg+ mg g-F- g-P g+ g+ mg 84 Første —



Studentereksamen i mathematisk-naturvidenskabelig Retning.Juni—Juli 1907.
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H. F. Chr. Hansen . mg mg+ Ug-r- mg+ ug mg+ mg+ ug ug-r ug ug-r ug 106 Første Karakt. m.Udm.
R. Long...................... mg mg-r Ug-r- mgr ug-r ug mg-r mg mg+ ug-r mg ug-r- 100 Første —
C. Michaelsen......... mg mg-r g J- tg g+ mg tg+ g gr- g mg-r g 68 Tredje —
H. Müller.................. g+ g+ mg g-^ mg mg-r tg+ g gr- tg+ tg+ mg-r 67 Tredje —
J. 0. Nielsen........... mg mg g g+ g mg-r mdl+ gr- tg+ tg g+ tg 57 Tredje —
P. M. Nielsen......... mg-r mg-r- mgr- g+ mg-r mg mg+ g+ mgr g+ mg-r ug 90 Første —
Frk. 0. Petersen . .. mg^ g+ gr mg-r mg+ mg-r g+ mg-r g+ mg tg+ tg+ 80 Anden —
P. Pock-Steen......... mg g+- g P mg-r g-P mg g+ mg g+ mg-r mg g 88 Første —
Sv. Poulsen............. g+ g+ Ugr mg g mg mg-r mg' mg-r mgr mg ug 93 Første —
E. C.Sørensen .... mg-r mg mg + mg+ ug Ug-r- Ug-r- mg+ ug-r- Ug-r ug-r Ug 105 Første — m. Udm.
S. Thomsen............. mgr- mg g-P mg mg-r g-P mgr- mg+ g g g g+ 79 Anden —



IV. Klasses Hovedeksamen og Tillægsprøverne.Juni—Juli 1907 og April 1908.
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Sv. Callisen.................... mg-:- mg ug mg 4- gT ug g mg 4- g+ ug 751 354
H. J. Hansen.................. mg + mg mg mg 4- ug4- mg ug™ ug g ug™ 79 354
H. P. Lykke.................... g mg mg:- mg g-H mg 4- ug-:- mg 4- g<- tg 4- 5) 64.1 274,
F. G. Petersen............... mg 4 mg 4- mg mg-f- g-:- ug-:- mg— ug ug mg4- » 78‘ 374
Frk. K. Skovmand .... g+ mgr Ug-:- mg+ mg+ mg™ mg 4- mg+ tg+ g4- 7U 301

C. Andersen .................  
I. A. Birch ...................... 
M. Bruun-Petersen ... 
K. H. Aa Christiansen . 
E. Fiehn..........................  
K. Rasch Hansen........  
C. Hindhede.................. 
P. H. Larsen ...............  
N. Fr. Nielsen...............
0. W. Nielsen...............  
Frk. M. Plum.................. 
K. Qvist..........................  
O. Schlichtkrull ...........  
A. Verner........................
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Almindelig Forberedelseseksamen.Juni—Juli 1907 og Januar 1908.
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L. Andresen............. mg-4- mg-r mg-4- mg-r Ug-4- mg mg g-4- g+ gr- mg 4- mg 93’ Bestaaet
Fr. Berring............... mg-4 mg-r mg-4- mg 5) g + g + Ug-4- Ug4- mg-:- g-F Ug4- mg 98.', lig-
Ej. Bjørnow............. mg-4- mg mg-F mg4 mg mg- mg mg-4- g+ g-F g-F mg mg 106J lig-

r- A. R. Christensen . . g+ mg-4- mg-:- mg-F mg-4- mg ug g 4- g-r mg mg-4- mg 95 lig-
g H. Frørup.................. g+ mg-r g g+ mg 4 g Ug-4- mg-4- ug mg-4- gp mg + 93* lig-
~ H. Holm .................. g+ mgr mg mg mg-4- mg-r ug-:- ug 4- mg-F mg mg-F mg 1014 lig-

J. H. Larsen............. mg-4- mg-F mg-F ug-:- mg-:- ug 4- mg ug ug ug mg g-F mg 114; lig-
-r J. Lundsgaard......... mg mg-r mg-r mg-4- mg ug mg mg-4- mg-F Ug-4- mg 101 lig-
.1 L. Laaldrup ............. mg-4- mg-r mg g+ mg-r- mg ug S ug-4- mg-4- mg mg 99; lig.
§ R. Nielsen............... mg mg mg + Ug-4- Ug 4 mg-l Ug mg-4- mg-|- mg-F mg mg+ 108“ lig-

1—5 A. Pedersen............. mg-4- g 4- g-F Ug 4- » mg-4- mg Ug mg mg mg mg mg-l- 99^ lig-
A. N. Pedersen .... mg+ ug mg Ug“r Ug-4- ug ug Ug-4- Ug-r ug ug ug mg- 122-5 Bestni.Udm
Fr. Rosted.................. g+ g g-4- gP g g Ug mg 4- Ug-4- mg g 4- mg+ 86; Bestaaet
S. Thorsen............... g mg 4 g g^ » mg-r gp Ug-4- g-4- mg-4-l mg-F Ug-4- mg-4- 871 lig-
D. H. Bagger........... mg4 gT mg-:- g V g rng-:- Ug-4- mg-r mg-4- mg Ug-4- mg 95 lig-
Frk. A. Beste........... mg mg l mg mgJ Ug-4- mg + Ug-4- g-F g g Ug-4- mg 103 l’g-
Ej. Christiansen . . . mg-r mg-r mg-F mg+ mg F mg 4 Ug-4- g -r mg-r mg-F mg+ mg-F 1071 lig-

oo V. Carlsson............. mg-4- mg J mgJ- mg-4- » mg mg - Ug g mg-F tg-4- mg-4- mg-F 95 lig-
S Frk. M. Eriksen. .. . mg 4 mg 4- mg- ug ug-4- mg 4 ug g+ mg Ug-4- ug mg-F 108-; lig-

W.J. Jacobsen......... mg-4- g-l- mg-4- mg+ n mg4 mg g-F tg+ mg-j- Ug mg-F mg-4- 941 lig-
« H. Lyngsie............... mg-4- g gj- mg-4- g+ g g-t- tg+ g mg-4 mg mg-]- 82| lig-
c Frk. E. Petersen . .. mg mg-4- mg mg-F g mg tg g-F tg-t- mg-l- tg+ mg-r 81 lig-

L.J. Petersen........... mg-4- mg mg mg-r » mg-4- mg g-F g-4- g mg-F Ug4 mg 96j lig-
Frk. A. Schaarup . .. g+ g+ ug-4- mg4- » g ug-4- tg- g-4- g tg g mg 81 lig-
Frk. H. Svendsen . . mg mg-4- mg mg-4- mg + mg -1 mg 4 mg ug g g mg 101 lig-
Frk. A. Thomsen ... mg mg-:- mg mg-p mg mg-r mg4 g+ gJ- S i g g mg+ lOlJ- lig-
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Ved Udgangen af Skoleaaret 1907—08 forlader Hr. 
cand. mag. F. Brahde Kursus, da han er bleven Adjunkt 
ved Statsskolen i Randers. Hr. Brahde har siden 1897 
med megen Energi og Dygtighed virket som Lærer ved 
Kursus, og vi bringer ham derfor vor bedste Tak for godt 
Samarbejde i de forløbne Aar.

København, i Juni 1908.

C. F. Linderstrøm-Lang, V. Hjort,
Dr. phil. Mag. sc.


