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Oprettet 1887.

Kjøbenhavn.
Ludvig Jørgensens Bogtrykkeri. Amagertorv 10.

1892.



Undervisningsanstalten

Athene
forbereder til følgende prøver:

A. Afgangsexamen for studerende af den sproglig- 
historiske retning (Examen artium).

B. Tillægsexamina:
i) Tillægsprøve i latin og græsk (eller latin alene) 

for dem, der efterat have bestaaet almindelig for- 
beredelsesexamen agte at erhverve sig ret til senere 
at indstille sig til sproglig - historisk (eller 
matematisk-naturvidenskabelig) Exam e n 
artium,

2) Tillægsprøve i latin for studenter af den mate- 
matisk-naturvidenskabelige retning, der har bestemt 
sig for det juridiske studium,

3) Tillægsprøve i latin og græsk for studenter a 
samme retning, der har besluttet at tage teologisk 
embedsexamen,

4) Tillægsprøve for dem, der efterat have bestået 
adgangsexamen til den polytekniske anstalt 
ønske at erhverve akademisk borgerret,

5) Tillægsprøve i fransk eller tysk for dem, der 



efteråt have taget almindelig forberedelsesexamen 
med kun to fremmede sprog agte at indstille sig 
til adgangsexamen ved den polytekniske anstalt 
eller til prøven for skovbrugselever,

6) Tillægsprøve i latin og engelsk samt enten 
fransk eller tysk for dem, der efterat have 
taget skolelærerexamen med hovedkarakteren 
»meget duelig« ønske at erhverve sig de rettig
heder, som almindelig forberedelsesexamen eller 
fjerde klasses hovedexamen giver.

For deltagelse i undervisningen på det med A 
betegnede kursus er betalingen 30 kr. månedlig. 
Dette beløb erlægges hver måned forud men kun for 
10 måneder af året.

For deltagelse i undervisningen på de med B 
betegnede kursus betales der for:

1) 20 kr. månedlig
2) 15 » »
3) 20 » »
4) 20 » »
5) 10 » »
6) 16 » »

Indmeldelser er bindende for mindst 3 måneder.
Udmeldelser sendes skriftlig med måneds og 

dags varsel, så at der betales honorar både for den 
måned, da udmeldelsen modtages, og for den nærmest 
følgende.
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Athene har sit lokale Amagertorv 10,2, mellem
bygning B.

Undervisningstiden er om eftermiddagen fra 
kl. 3-8.

Skoleåret begynder efter midten af avgust og 
ender i begyndelsen af juli måned. Ferier og fridage 
er de samme som ved de lærde skoler.

Anstalten påtager sig ikke ved at optage en elev 
nogen forpligtelse til at indstille ham til den prøve, 
hvortil han forberedes, med mindre han efter lærernes 
skøn findes moden til at underkaste sig examen. Men 
der meddeles to gange om året, i december og april, 
skriftlige vidnesbyrd om hans standpunkt.

Undervisningen ledes af følgende lærere:

Hr. A. Arneberg, cand. phil. (Naturlære).
» M. J. Goldschmidt, cand, philol. (Latin og Græsk).
» K. F. Kinch, dr. phil. (Latin).
» Joh. Magnussen, cand. mag. (Engelsk).
» Carl Michelsen, sproglærer. (Fransk-).
» N. Neergaard, cand. mag. & polit. (Historie).
» Viggo Petersen, c and. mag. (Tysk).
» F. Torup, cand, philol. (Latin og Græsk).
» Chr. Velschow, cand, philol. (Latin og Græsk).
» F. Winkel Horn, dr. phil. (Dansk og Oldnordisk).
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Athene har i de forløbne år været besøgt af i alt 
93 elever. Af disse har indtil 1891 været indstillet 
til afgangsexamens anden del i alt 26, med følgende 
resultat :

i bestod med 1. karakter med udmærkelse.
12 » » i. »
7 » » 2. »
4 » » 3- »

To forlod examen.
De forskellige tillægsexamina er bievne tagne af 

ialt 34. I 1892 indstilles til afgangsexamens anden 
del i alt 8, til forskellige tillægsexamina i alt 9.

Dette program udleveres og nærmere oplysninger 
meddeles, når man mundtlig eller skriftlig henvender 
sig til en af undertegnede

M. J. Goldschmidt,
Amagertorv 10, 3, mellembygning B.

K.

Carl Michelsen, 
Evaldsgade io, 3.

N.


