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LEHMANNS KURSUS uddanner sine Elever gennem fast og
-< regelmæssig Faglærer-Undervisning til Præliminæreksamen 

eller 4de Klasses Hovedeksamen og derefter — naar det ønskes — 
til Studentereksamen eller polyteknisk Adgangseksamen.

Eleverne inddeles efter deres Standpunkt i Hold paa indtil 10 
Deltagere. Undervisningen er 4 å 5 samlede Timer i Kursusets 
Læselokaler.

Anstalten kræver mønsterværdig Opførsel og Orden ved Un
dervisningen, samt Flid og Punktlighed i Elevens Hjemmearbejde.

For mindreaarige Elevers Vedkommende sendes hver tredie 
Maaned paalideligt Vidnesbyrd til Hjemmet om Elevens Stand
punkt, Fremgang, mulige Forsømmelser, Opførsel etc. Desuden 
afholdes hvert Halvaar en fuldstændig Prøveeksamen i samme 
Omfang og under samme Vilkaar som ved den egentlige Eksamen.

Saavel kvindelige som mandlige Elever optages. Der vil i 
Reglen altid være særskilte Hold for unge Piger.

Eksamensregler.

I. PRÆLIMINÆREKSAMEN.
1. Ved denne Eksamen skal aflægges Prøve i følgende Fag: 

Dansk (skriftlig og mundtlig), Historie, Geografi, Naturhistorie, 
Fysik, Aritmetik (skriftlig og mundtlig), Geometri (skriflig og mundt
lig), Regning, Engelsk (skriftlig og mundtlig), Tysk og Fransk 
(et af de to sidste Fag kan udelades).
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2. Til at bestaa Eksamen, henholdsvis med 2 eller 3 frem
mede Sprog, udkræves en samlet Karakterværdi af 65 eller fig1/^ 
Points; Karaktererne i Dansk skal tilsammen udgøre mindst 171/S 
Points.

3. De, der vil indstille sig til Adgangseksamen til den 
polytekniske Læreanstalt, til Medhjælpereksamen for Far
maceuter eller til de ved den kongelige Veterinær- og Land
bohøjskole foreskrevne Prøver for Skovbrugs-, Landinspektør- 
og Dyrlægeelever, eller som ønsker at optages paa den offent
lige Tandlægeskole, maa forinden have bestaaet Præliminær
eksamen med 3 fremmede Sprog med et Pointsantal at mindst 80, 
hvoraf ly'/g for Dansk, samt med Karakteren „godt" for dansk 
Stil. Er Eksamen bestaaet med 2 fremmede Sprog og et Points
antal af 75, deri indbefattet ovenanførte Karakterer for Dansk, kan 
den suppleres med en særlig Prøve i det 3die Sprog med mindst 
Karakteren „godt".

4. Farmaceuterne, Dyrlægeeleverne og de, der vil optages 
paa Tandlægeskolen, skal bestaa en særskilt Prøve i Latin med 
mindst Karakteren „godt".

5. De, der vil indstille sig til den juridiske Fællesprøve 
ved Universitetet, maa forinden have bestaaet Præliminæreksamen 
med Engelsk samt enten Tysk eller Fransk med mindst 75 Points, 
hvoraf 171/S for Dansk, samt med Karakteren „godt" for dansk Stil.

6. Præliminæreksamen tjener endvidere som Adgangseksamen 
til Holmens Maskinværksteder samt til Ansættelse ved Jern
bane-, Post- og Telegrafvæsen, ligesom den ogsaa, eventuelt 
med nogle Tillægsprøver giver Adgang til Officerskolens næst
ældste Klasse.

7. Den, der har bestaaet Præliminæreksamen med 3 frem
mede Sprog med 80 Points (eller med 2 fremmede Sprog med 75 
Points samt Tillægsprøve i det 3die Sprog med mindst Karakteren 
„godt") samt med Karakteren godt saavel for den mundtlige som 
for den skriftlige Prøve i Dansk, kan indstille sig til Eksamen 
Artium under følgende nærmere Betingelser:

For at indstille sig til Eksamen Artium i sproglig-historisk 
Retning maa vedkommende i Engelsk, Tysk, Fransk, Geografi, 
Naturhistorie, Geometri og Aritmetik have opnaaet i alt 40 Points 
og tillige have bestaaet en Prøve i Latin (skriftlig og mundtlig) 
samt i Græsk med mindst Karakteren „godt" i hvert af disse to Fag.

For at indstille sig til Eksamen Artium i matematisk
naturvidenskabelig Retning maa vedkommende i Engelsk, Tysk, 
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Fransk, Geografi og Naturhistorie have opnaaet i alt 30 Points og 
tillige have bestaaet en skyiftlig og mundtlig Prøve i Latin med 
en Fælleskarakter af mindst „godt".

8. Samme Rettigheder som Præliminæreksamen giver ogsaa 
Skolelærereksamen med „meget duelig" eller afsluttende 
Lærer- og Lærerindeprøve ved et Seminarium med gennem
snitlig 7 Points, naar de suppleres med en Tillægsprøve i Engelsk, 
Tysk og Fransk med Karakteren „godt" i hvert Sprog. Det samme 
opnaaes ved Skolelærerindeeksamen med „meget duelig", sup
pleret med Tillægsprøve i Engelsk, Tysk, Fransk, Aritmetik, Geo
metri og Fysik (samlet Pointsantal mindt 35).

9. Præliminæreksamen afholdes ved Universitetet 3 Gange 
aarligt, nemlig i Januar, Juni—Juli og Oktober —November; for 
at kunne indstilles til Eksamen til de forskellige Terminer, maa de 
mandlige Eksaminander være fyldt 15, og de kvindelige 17 Aar, 
senest henholdsvis den 31te Januar, den 18de August og den 30te 
November. Under særlige Omstændigheder kan dog kvindelige 
Elever faa Dispensation for et Tidsrum af indtil 3 Maaneder.

10. Hvor lang Tid Eksamensforberedelsen vil tage, er natur
ligvis afhængigt af Elevens Forkundskaber, Evner og Flid. Elever, 
som har Forkundskaber i Matematik og Sprog, og som kan skrive 
nogenlunde korrekt dansk Stil, vil behøve 1 å P/j Aar; Elever 
uden ovennævnte Kundskaber behøver i Reglen i‘|2 å 2 Aar.

II. 4de KLASSES HOVEDEKSAMEN.
(iste Del af Artium).

1. Til denne Eksamen skal alle Elever aflægge Prøve i føl
gende Fag: Dansk Stil, Historie, Geografi, Naturhistorie, Aritmetik 
(skriftlig og mundtlig), Geometri (skriftlig og mundtlig), Tysk, 
Fransk og Latin (skriftlig og mundtlig).

Elever, der vil tage sproglig-historisk Artium, skal endvidere 
aflægge Prøve i Græsk.

Elever, der vil tage matematisk-naturvidenskabelig Artium, skal 
aflægge Prøve i Fysik.

2. Denne Eksamen gælder, naar den er bestaaet med 47a/a 
Points og mindst „g-F" i dansk Stil, lige med Præliminæreksamen 
med en Gennemsnitskarakter af 4‘/s Points.

3. For at give Ret til at indstille sig til Eksamen Artium maa 
4de Klasses Hovedeksamen være bestaaet med mindst 55 Points i 
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samtlige Karakterer samt „g" i dansk Stil og 20 Points i de Fag, 
som for hver Retning afsluttes med denne Eksamen (nemlig Tysk, 
Geografi, Naturhistorie, Aritmetik og Geometri paa den sproglig
historiske Side; Tysk, Geografi, Naturhistorie og Latin paa den 
matematisk-naturvidenskabelige Side.

4. En Eksaminand, der har opnaaet 55 Points i samtlige Ka
rakterer, men enten ikke 20 Points i Afslutningsfagene eller ikke 
„g" i dansk Stil, kan under visse Betingelser opnaa Tilladelse til 
paany at underkaste sig Eksamen i disse Fag.

5. Eksamenstiden er Juni-Juli, under særlige Omstændig
heder ogsaa Januar. For at indstilles til Prøven maa Eleven være 
fyldt 15 Aar senest den 19. August i det løbende Aar.

6. Velbegavede Elever, som har gode Forkundskaber kan tage 
4de Klasses Hovedeksamen paa 1 Aar; Elever uden Forkundskaber 
vil behøve 2 Aar til Forberedelsen.

7. Den, som har bestaaet Skolelærereksamen samt den Side 3, 
§ 8 omtalte Tillægsprøve i Engelsk, Tysk og Fransk, har Ret til 
at indstille sig til den Tillægsprøve i Latin og Græsk eller i Latin 
alene, hvorved Præliminæreksamen suppleres til at gælde lige med 
4de Klasses Eksamen, naar han saavel for den mundtlige som for 
den skriftlige Prøve i Dansk mindst har opnaaet Karakteren „godt", 
og — saafremt vedkommende ønsker at tage Studentereksamen i 
sproglig-historisk Retning og derfor maa bestaa en Prøve i Latin 
og Græsk — hans Karakterer ved Skolelærereksamen i Geografi, 
Naturhistorie, Aritmetik og Geometri sammen med Karaktererne 
ved Tillægsprøven i de 3 Sprog giver mindst 40 Points eller — 
saafremt matematisk-naturvidenskabelig Studentereksamen er Maalet 
(med Tillægsprøve i Latin alene) — da Skolelærereksamens Karak
terer i Geografi og Naturhistorie sammen med Sprogkaraktererne 
giver mindst 30 Points.

III. STUDENTEREKSAMEN.
(2den Del af Artium).

1. Elever, der vil tage sproglig-historisk Artium, skal aflægge 
Prøve i følgende Fag: Dansk (mundtlig og skriftlig), Oldnordisk, 
Historie, Fransk (mundtlig og skriftlig), Latin (mundtlig og skrift
lig), Græsk, Fysik og Engelsk (eller Tysk).

2. Elever, der vil tage matematisk-naturvidenskabelig Artium, 
skal aflægge Prøve i følgende Fag: Dansk (mundtlig og skriftlig), 



Oldnordisk, Historie, Fransk, Matematik (mundtlig og skriftlig), 
Fysik og Engelsk (eller Tysk).

3. Til at bestaa kræves 56 Points (ßdie Karakter), til anden 
Karakter kræves 70 Points, til iste Karakter 84 Points, og til iste 
Karakter med Udmærkelse 105 Points.

4. For at kunne indstilles til Studentereksamen maa Dimit
tenden være fyldt 17 Aar inden Udgangen af August i det løbende 
Aar; ellers maa der søges Dispensation af Ministeriet for Kirke- 
og Undervisningsvæsenet.

5. Eksamen afholdes i Juni—Juli, under særlige Omstændig
heder ogsaa i Januar.

6. Enhver, som har bestaaet Eksamen Artium, har Ret til at 
indskrives som akademisk Borger ved Universitetet.

De, som har taget sproglig-historisk Artium, er, efter at have 
bestaaet den almindelige filosofiske Prøve ved Universitetet, be
rettigede til at indstille sig til alle Fakultetseksamener ved samme.

For at kunne indtræde som Eksaminander ved den polytekniske 
Læreanstalt maa de først bestaa en Tillægsprøve i Matematik og 
Fysik med Gennemsnitskarakteren „godt" for hvert af disse Fag; 
denne Prøve afholdes ved de eksamensberettigede Latinskoler.

De, som har taget matematisk-naturvidenskabelig Artium, har 
Adgang til umiddelbart at indtræde som Eksaminander ved den 
polytekniske Læreanstalt samt til ved Universitetet, efter at have 
bestaaet den filosofiske Prøve, at indstille sig til de under det ma- 
tematisk-naturvidenskabelige og under det filosofiske Fakultet hø
rende Prøver samt til statsvidenskabelig Eksamen og lægeviden
skabelig Embedseksamen.

For at kunne indstille sig til den teologiske Embedseksamen 
eller den fuldstændige juridiske Embedseksamens 2den Del skal de 
underkaste sig en Tillægsprøve ved Universitetet, henholdsvis i 
Latin og Græsk og i Latin.

IV. ADGANGSEKSAMEN TIL POLYTEKNISK 
LÆREANSTALT.

1. Denne Eksamen kan tages af dem, der har bestaaet Præ
liminæreksamen, som Side 2 anført, og er nødvendig for dem, der 
ved den polytekniske Læreanstalt vil uddanne sig til Ingeniører, 
Mekanikere, Kemikere o. 1.
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2. Undervisningen varer i Aar og omfatter følgende Fag: 
Trigonometri, Stereometri, analytisk Geometri, Konstruktioner, 
Aritmetik, Fysik og Astronomi.

For dem, som har bestaaet Præliminæreksamen med 2 frem
mede Sprog, omfatter Undervisningen ogsaa Fransk.

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

V. TILLÆGSEKSAMENER.
Angaaende disse Eksamener henvises til de i foregaaende Para

graffer anførte Regler.
Alle nærmere Oplysninger meddeles beredvilligst ved skriftlig 

eller personlig Henvendelse.

Betalingsvilkaar.

Betalingen erlægges i 10 maanedlige Rater,*) af hvilke den 
første betales ved Skoleaarets Begyndelse i August, og derefter be
tales en Rate ved hver følgende Maaneds Begyndelse indtil Maj 
(inkl.); Elever, der indtræder paa Kursus efter August, betaler og
saa for den følgende Juni Maaned; Elever, som deltager i Under
visningen paa Hold, som oprettes mellem Nytaar og Sommer
ferien, betaler en Rate for hver Maaned indtil Juli og for denne 
Maaned en halv Rate, som erlægges sammen med Betalingen for 
Juni. Elever, som indstilles til Eksamen i Januar, betaler ogsaa for 
denne Maaned.

Ved Indmeldelsen, som er bindende for mindst 3 Maaneder, 
betales 2 Kr. i Indskrivningspenge.

I Brændselspenge og til Vedligeholdelse af Materiel betaler 
hver Elev 2 Kr. halvaarlig (November og Februar)

Aarsbetalingen kan efter Aftale i særlige Tilfælde fordeles paa 12 Maaneder.



Følgende Betalingsrater er fælles for de københavnske Eksamens
kursus :

I. Præliminæreksamen
med 2 fremmede Sprog..........................................................20 Kr.
med 3 — —  24 —

II. 4de Klasses Hovedeksamen..................................  32 -

III. Studentereksamen....................................................... 32 -

IV. Polyteknisk Adgangseksamen 
uden Fransk.................................................................... ■........ 15 —
med Fransk................................................................................20 -

V. Tillægsprøver
a. Til Præliminæreksamen

Fransk..........................................................................................  8 -
Latin..............................................................................................12 —
Fransk og Latin.......................................................................... 17 —
Latin og Græsk.......................................................................... 18 —
Fransk, Latin og Græsk.............................................................22 -

b. Til Skolelærereksamen
3 nyere Sprog..............................................................................20 -
Latin og 3 nyere Sprog...........................................................25 -
Latin, Græsk og 3 nyere Sprog................................................. 30 —

c. Studentereksamen
Latin............................................................................................. 15 -
Latin og Græsk.......................................................................... 22 -
Matematik og Fysik.....................................................................15 —

d. For Polyteknikere 
forskellige Fag (se pag. 5).......................................................... 20 —

Elever, som læser til de under a og b nævnte Tillægsprøver 
for senere at tage Studentereksamen, vil i Regelen samtidig faa 
forberedende Undervisning i de øvrige Artiumsfag, og Betalingen 
er da 32 Kr. pr. Rate.
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Moderation. For Elever fra Kommuneskoler eller tilsvarende 
Skoler i København og paa Frederiksberg nedsættes Betalingen for 
Undervisning til Præliminæreksamen med to fremmede Sprog til 
15 Kr., med tre fremmede Sprog til 18 Kr. pr. Rate.

Udmeldelse maa ske med en fuld Maaneds Varsel; der be
tales altsaa for den Maaned, hvori Udmeldelsen sker, og for den 
følgende. Efter iste April modtages ingen Udmeldelse for det 
løbende Skoleaar.

Bestyreren træffes hver Dag fra 1-2 og 5-7.

Louis Lehmann,
Frederiksborggade 27.


