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Forstanderen træffes paa skolen hver skoledag 3—4.

Til det kommende skoleaar optages nye 
elever i forberedelsesskolens 5 klasser og 
mellemskolens 1. og 2. klasse.

Elever, der ønskes optaget i mellemsko
lens 1. klasse bedes indmeldt saa betids, at 
de kan underkaste sig optagelsesprøven sam
men med skolens egne elever.



Det danske selskabs skole
oprettet 1899

er en forberedelses- og højere almenskole, der i overens
stemmelse med de forskrifter, som indeholdes i loven af 
21/i 1903, vil føre sine elever til de forskellige afsluttende 
prøver.

Forberedelsesklasserne omfatter de tørste 5 aar. Ele
verne oplages fra 6-aars alderen og underkastes ved ud
gangen af 5te klasse den foreskrevne prøve, der tjener 
som adgangsprøve til mellemskolen.

Undervisningen omfatter i disse klasser dansk, regning, 
skrivning, religion, historie og geografi, naturhistorie og 
fysik, sløjd, gymnastik og sang. Derimod er i overens
stemmelse med lovens krav al undervisning i fremmede 
sprog udelukket.

Mellemskolen beslaar af 1 klasser fra 11 15-aars alde
ren. Foruden at føre undervisningen i de nævnte fag 
videre oplages her 2 fremmede sprog, lysk og engelsk, 
kemi, matematik og stenografi. Mellemskolen slutter med 
en prøve, efter hvilken eleverne enten afslutter deres 
skolegang for at gaa ud i det praktiske liv eller opllylles 
i den elaarigc realklasse eller i Gymnasiet.

Realklassen afsluttes med en prøve, der svarer til den 
nuværende præliminæreksamen.

Gymnasiet vil bestaa af 3 klasser, og maalel er stu
dentereksamen. Af de 3 linier, som loven hjemler, vil 
her ved skolen den klassiske linie ikke blive oprettet. 
Derimod vil skolen oplage den matemalisk-nalurvidenska-



helige og den ny-sproglige linie. Ål' nve hig vil under
visningen her komme lil al omfalle fransk og latin eller 
lovens bestemmelse.

Loven bestemmer den sum af kundskab, som eleverne 
skal kunne tilegne sig i skolen; og gennem kgl. anord
ninger og ministerielle cirkulærer anvises den trinrække, 
hvorigennem denne kundskabsmængde skal erhverves, og 
delvis ogsaa den metode, undervisningen rettelig hor følge. 
Men inden for den ramme, loven saaledes fastsætter, bliver 
der frihed for hver enkelt skole til at ordne arbejdet efter 
bedste skøn. Det er en af den nye lovs store fortjenester, 
at den ønsker at gøre denne frihed saa stor som mulig, 
dels for at den enkelte skolemand kan faa sin personlig
hed gjort fuldt ud gældende, dels for al undgaa syslemels 
stivning; kun hvor der ej’ tilstrækkelig frihed, vil der blive 
gjort tilstrækkelige nye erfaringer, der kan komme hele 
undervisningen til gode.

Det paahviler derfor den enkelte skole at gøre rede 
for, hvorledes den for sil vedkommende vil arbejde inden 
for de givne rammer. En saadan redegørelse er saa 
meget desto nødvendigere, som skolen jo faktisk har 
endnu et maal foruden det, loven angiver. Skolen skal 
ikke blot meddele kundskaber, men ogsaa opdrage ele
vernes karakter. De krav, som her maa stilles, kan ingen 
lov formulere, og ingen eksamen kan prøve, om eleven 
har naaet del ønskede maal. Idet loven saaledes i følge 
sagens natur udelukkende beskæftiger sig med kundskabs
kravene, kan den let komme lil al slotte den opfattelse, 
at skolen kun er en kundskabsskole, der intet har al 
skaffe med den egentlige opdragelse. Og selv om der 
ikke er mange, som i vore dage vil fastholde denne op
fattelse, er der dog stadig mange, som mener, al de lo 
opgaver nogenlunde kan holdes ude fra hinanden; og der 
er forhold lil stede, som kunde gøre del ønskeligt og be
kvemt for en skole, al stille kundskabsmeddelelsen op 
som sil hovedformaal, medens karakleropdragelsen sælles 



i skygge som noget, den kan se al aftinde sig med gen
nem el eller andel lel baandterlig disciplinærapparat.

Denne opfattelse kan en skole let føres ind paa af (o 
grunde. Den ene er, at hjemmene ikke søger skolens 
hjælp angaaende deres børns moralske opdragelse paa 
samme maade, som de søger dens hjælp lil undervisnin
gen. Og den anden grund er, al skolen kan synes at 
spare baade tid øg kraft, naar den ikke mere end højst 
nødtørftig lager sig af børnenes opdragelse.

De Heste hjem vil villig lage skolens anvisninger lil 
følge, hvor del drejer sig om den egentlige undervisning. 
I all fald vil de vanskeligheder, som skolen her kan støde 
paa, mere udspringe af foraldrenes ukyndighed end af 
deres direkte modslræben. Hvor del derimod drejer sig 
om barnets moralske opdragelse, maa skolen give sine 
anvisninger med den største varsomhed for ikke at vække 
anstød og derved skade i stedet for al gavne, samtidig 
med al dens eget arbejde med eleverne i langt højere 
grad end ved undervisningen bliver fruglesløsl, naar del 
ikke støttes af hjemmene. Det er derfor kun naturlig, 
hvis skolen kommer til at føle sil ansvar for barnets 
karakterudvikling som meget afsva’kket, saa den blot til
stræber al skabe en ydre form, der kan skaane dens 
undervisningsarbejde for hyppige og generende forslyr- 
i’clser.

En saadan ydre form kan nemlig uden synderlig van
skelighed bringes lil veje ved ret elementære disciplinære 
midler. Skolens daglige gang kan ordnes som et urværk, 
hvor de enkelte elever valses ind ved el sæl af mer eller 
mindre detaillerede forskrifter, der overholdes uden per
sonsanseelse og med legemlig tugtelse som ultima ratio i 
nærmere eller fjærnere perspektiv. Værdien af en saadan 
ydre form er for den enkelte elev mere end tvivlsom; i 
all fald er det ikke det, der spørges om. Kravet stilles, 
han skal indordne sig, om han vinder eller taber derved, 
undersøges ikke. Systemet overholdes, for al skolen kan 
samle hele sin energi om den egentlige undervisning. 
Thi jo færre disciplinære eller moralske opdragende op
gaver der stilles læreren, desto mere antager man, at de 



kan samle sig om deres undervisning og desto mindre 
slides der paa deres kræfter.

Men denne betragtning er ikke rigtig. For det første 
vil det samme grundsyn, som alene er i stand til al gen
nemføre et saadant urværksyslem, ogsaa komme til al 
prange undervisningen. Det er umuligt, al en skolemands 
gerning skulde kunne Hikkes sammen af slumper, der 
kun staar i ganske løs forbindelse med hinanden. Den 
grundopfattelse, han har af sit ansvar over for børnene, 
vil skinne igennem i hans gerning paa alle punkler. Og 
ledes han i sin disciplinære moralske opdragelse af den 
grundbetragtning, al skolen stiller sine krav, og al del er 
barnets sag at efterkomme dem, saa vil undervisningen 
ogsaa komme til al barres af samme aand. Læreren 
fremstiller og udreder fagel med saa stor kunst, han for- 
maar, men derefter bliver del elevens sag al tilegne sig 
del, og skolen faar videre kun den bestilling at konstatere 
om delte er skel, og i forhold hertil udtale sin tilfreds
hed eller misfornøjelse.

Uvis omvendt en skole i sin undervisning følger den 
grundopfattelse, at det ikke blot er dens opgave at stille 
kravene, men ogsaa at sætte børnene i stand til, saa langt 
deres kræfter rækker, at efterkomme dem, saa vil den 
være ude af stand til al indskrænke sig lil den elemen
tære disciplinarbehandling, som blol har opretholdelsen 
af en vis skoleorden til formaal, men forøvrigl er ganske 
ligegyldig over for barnets indre moralske udvikling. Den 
vi] ikke kunne sætle en vilkaarlig grænse for sin interesse 
for hvad der foregaar i barnet selv. Der kan være en 
gramse for en skolemands evne lil al forstaa et barn og 
optalte dels karakler, men der kan ikke være en grænse 
for hans interesse. Enten behandler han barnet i stort 
og smaal som led i en maskine, kun optaget af at røgte 
sin gerning: nemlig al stille kravene saa klart og bestemt 
som muligt; eller ogsaa stræber han paa alle punkter, 
enten del drejer sig om undervisning eller moralsk paa- 
virkning, al hjælpe barnet til at opfylde de krav, som 
stilles.

Den lærer, som blol er optagel af at lægge sit under
visningsstof lil retle, kan besidde mange af de egenskaber, 



som udgør den dvgtigc lærer, men han mangler den væ- 
sentligste, den rent menneskelige ka'Highed for den enkelle 
elev. Han kan føle den intellektuelle glæde, som opstaar, 
naar man har fundet det klarest mulige udtryk for sin 
tanke, og han kan føle den interesse for sine elever, som 
betinges af, al han ser deres sind aabne sig for hans ord, 
og deres hjerner folge ham i hans udredninger. Han 
kan overfor dem, der vanskelig følger med, vise megen 
laalmod og gentage og gentage paa ny, eller stadig søge 
al linde endnu simplere og klarere udiryk. Men hans 
begrænsning som lærer viser sig deri, at hans forklaring 
af, hvorfor denne eller hin elev ikke gør fyldest, er over
fladisk. Er hans bestræbelser for at faa eleven med 
mislykket nogle gange, saa har han kun to forklaringer, 
som han afvekslende slaar sig til ro med, enten: den 
dreng kan ikke, eller han vil ikke. En saadan lærer, 
siger jeg derfor, har i virkeligheden kun været optaget af 
at stille krav, ikke tillige af at hjælpe eleven til al opfylde 
dem, thi delle sidste er ensbetydende med til bunds al 
ville forstaa, hvorfor eleven lader kravel uopfyldt. Og 
hvilken vrimmel af mulige forklaringer findes der ikke 
her i modsætning til de faltige og intetsigende lo alter
nativer, hvori hin lærer slog til ro! Jegskal nævne nogle 
faa, som er de hyppigste, men del er paa ingen maade 
nogen udtømmende skildring.

Selvfølgelig kan barnets evner være for smaa. Men 
del kan ogsaa være, al evnerne blot endnu ikke paa dette 
omraade er udviklede, og der maa en væsentlig forskellig 
behandling til over for den, som i del hele er svagt bega
vet, og den, som blot udvikler sig i el andel tempo end 
del sædvanlige. Dernæst kan der være legemlige aarsager 
af forskellig art, som trykker den enkeltes udvikling ned 
gennem længere tidsrum. Vækstbesværligheder, fordøj
elsessygdomme, nervøse depressioner kan gennem hele 
barnealderen fremkalde forhold, der giver den uagtsomme 
lærer et ganske fejlagtigt begreb om elevens arbejdsevne. 
De forhold, hvorunder barnet lever i hjemmet, uregel
mæssig søvn, uregelmæssig levemaade, oprevethed og for- 
skræmthed af forskellig art o. s. v., all det kan ligeledes 
paa mange maader forklare, al en elev kommer lil kori 



under de norinale arbejdsvilkaar, Og det er al' viglighed, 
al læreren vinder denne forstaaelse, fordi del derved ofte 
bliver ham muligt at faa eleven med. Del samme gælder 
om muligt i endnu højere grad i de tilfælde, hvor den 
nærmeslliggende overfladiske dom vilde være, at eleven 
ikke vil.

Nu maa man ikke tro, at det koster hvreren uhyre 
megen tid eller ekstraarbejde al skalle sig et saadant 
kendskab til sine elever. Del, som kræves her, er i vir
keligheden kun interesse. For den lærer, som iler fra 
skole lil skole, dukker op i en klasse for al kvse sin time 
og derpaa skynde sig afsted. lil den næste lime, er del 
naturligvis vanskeligt al faa del personlige kendskab lil 
sine elever. Ikke just fordi han ikke har lid lil det, men 
fordi han slaar for udvendig i sin gerning. Naar klokken 
ringer og del kalder lil den næste time, gaar der ligesom 
el skod ned i hans bevidsthed og dækker for all del, som 
foregik i den forrige lime; ideerne, indfaldene og for
modningerne faar ikke lid lil al danne sig; og stilles der 
saa ikke ude fra del krav til læreren, at han skal give 
en forklaring af, hvorfor eleven ikke gør fyldest, men 
nøjes skolen med hans eensur, som blot konstaterer fak
tum, at eleven ikke følger med, saa mister læreren efter- 
haanden forslaaelsen af, at her var et krav at stille, til 
ham og en evne, han skulde opelske hos sig selv. Hans 
undervisning bliver da i aarenes løb mere og mere rutine
mæssig, maaske mere og mere kyndig afpasset efter el 
gennemsnitstal af elever, og hermed slaar han sig lil ro. 
Del vedkommer ikke ham, al der er nogle, som sakker 
af, del kan jo engang ikke være anderledes, og han kan 
inlet ansvar have derfor; han har passel sine sager og 
tidt nok sagt eleven, at det vilde gaa saaledes!

For eleverne betyder del, at undervisningen former sig 
paa denne rulinemtvssige maade, el overmande stort Lab. 
Ikke blot er der et antal elever, som ikke kommer med; 
hvor stort dette antal er, kan ingen opgøre, men sikkert 
er del, al det ikke er saa ganske ringe. Og det er ikke 
blot de svagt begavede elever, som del saaledes kommer 
lil at gaa ud over; del kan lige saa vel virre dem med 
sjirldne og fml sammensalle anlæg. Del er de robuste 



niellcmslagselever, der klarer sig bedsi. Ilvor undervis
ningen hviler paa den grundtanke, al del i sidste instans 
er elevens fejl, om han ikke kan vinde med, der vil det 
indtryk, eleven faar, være en følelse af egen bristende 
evne, og det vil røve ham det frejdige mod og den selv
tillid, uden hvilke intet dygtigt udrettes senere hen. Selv 
om man senere hen i livet lærer, at ens evner strækker 
til og maaske endda ikke er af de ringeste, vil denne 
indre mistvivl kunne blive siddende og gøre ens arbejde 
längere. En venlig samtale med læreren, en følelse af, al 
denne forslaar, hvorledes del er fal med en, vil hos ele
ven kunne borttage hin skadelige mistro.

Men ogsaa for de elever, som kan følge med, kommer 
undervisningen lil al mangle noget, naar den saaledes i 
sil grundprincip gaar hen over hovedel paa dem. Arbej- 
del faar en tone over sig af noget ufriskL noget tungt og 
trykkende, som over for de finest stemte og maaske men
neskelig set værdifuldeste sind kan virke dræbende for 
interessen, som over for de trægere sind mangler evnen 
lil at tænde dem i glød, og som over for hovedparten af 
eleverne, den jævne mellemslags, i all fald unddrager 
dem erfaringen om, hvor herligt og glæderigl et alvorlig! 
arbejde kan være.

Jo mere læreren i sin undervisning har øje for betyd
ningen af, at han kender sine elever og forstaar, hvorfra 
svingningerne i deres arbejdsevne skriver sig, desto mere 
vil hans disciplinære krav ogsaa ændre sig, og den mo
ralske opdragelse af eleven blive ham en nærliggende og 
naturlig opgave. Det mekaniske urvjvrks system vil ikke 
tilfredsstille ham, netop fordi det holder ham fjærnt fra 
eleven. Del er afstanden, han vil have bort, ikke i den 
forstand, at han selv vil blive barn igen, men afstand 
som del, der skræmmer og hindrer den fulde og ufor
beholdne frejdige given sig hen, der er betingelsen for, 
al mennesker kan vinde indflydelse paa hinandens karak
ter, og uden hvilken den unge kommer lil at mangle del, 
som bestandig viser sig al være del stærkest bærende i 
livet.

Lær barnet at leve selv
er skolens mollo, og dette vil sige, al vi tror paa, al inaalet 



maa være al udvikle unge mennesker, hvis karakler er 
beslcml af den frejdige livsglæde, som beror paa, at man 
har lært at elske livet som noget godt, og af det mod til 
al tage fal og til al holde ud, som udspringer af, at man 
har lært at kende sine kradler og al stole paa værdien 
af det, man elsker. Den, der er i stand til gennem alle 
skuffelser, som livet maatte bringe, at bevare følelsen af, 
at der altid er noget værdifuldt al stræbe efter, han vil 
være godt rustet til at leve livet. Derfor gælder del al 
lære barnet at føle livets love som sine egne, det vil sige 
at forstaa pligterne, der ordner livsførelsen, som sine egne 
hjertekrav og ikke i dem se tunge hyrder, der paalægges 
os udefra. Pligten niaa ikke staa for os som et krav, 
der sætter skranker for del, som ligger dybest i vor egen 
natur, den er tvertimod kun vor inderste faste og oplyste 
vilje, der hævder sig over for vore skiftende og lunefulde 
tilskyndelser.

Skolen maa derfor se al linde en form for sin gerning, 
der gør det muligt for eleverne at føje sig ind under dens 
krav, uden al følelsen af frygt bliver den ledende bevæg
grund. Og denne opgave kræver, at skolen hovedsagenlig 
maa have sin opmærksomhed henvendt paa al lægge for
holdene saaledes til rette, al anledning til forseelser falder 
bort.

Vi har alle gjort den erfaring, al det menneskeliv, 
som ikke ledes efter en fast orden, gaar i stykker, og at 
et saadant menneskes kræfter gaar lil spilde i forvirring. 
Men nødvendigheden af al bringe fasthed og orden ind 
i vort aandelige liv medfører ikke, al del fornemste krav 
til barnet, saaledes som mange tror, maa blive kravet om 
al lyde. Al den indre angst og den lurende følelse af 
ufrihed, som sidder saa mange mennesker i kroppen, 
skriver sig fra, at de fra deres barndom af kun har lært 
at lyde og ikke al ville. Men denne angststemning er 
om mulig en større fare for livsførelsen end manglen paa 
fasthed. Den svækker menneskeis vilje og evne til al 
bære modgang, og den gør dem ved el tilbageslag over
modige og tøjlesløse under medgang. Det er skolens 
opgave al lære børnene autoriteten al kende som en ven



lig støttende magt, der oplyser og vejleder, men ikke 
skræmmer.

Man vilde gøre uret mod barnet ved at sende det ud 
i verden paa dets egen haand, medens det endnu er ude 
af stand til at klare for sig, Paa lignende vis vilde man 
ogsaa gøre uret mod det ved al unddrage del autoriteten, 
medens del endnu er uudviklet, og overladt til sig selv 
vilde blive en kastebold for sine egne luner og skiftende 
indfald. Autoriteten er nødvendig som den faste venlige 
haand, der støtter den spædes gang, og som en kvndigs 
undervisning, der oplyser den ukyndige. At ville forbinde 
fastheden af sine krav med voldsomheden er baade kort
synet og el vidnesbyrd om magelighed. Fasthed og vold
somhed har intet med hinanden at gøre. Skænd og deres 
eventuelle fortsættelse prygl kan nemlig strække til til al 
berøve barnel modet til al forse sig, men kan ikke til
fredsstille den, som sætter del som sit maal at fjærne 
selve tilbøjeligheden til at gøre det urette.

Fastheden af et krav viser sig i den stadighed og den 
sikkerhed, hvormed det stilles; voldsomhed er kun el 
middel lil al føre kravet igennem, og dette middel kan 
erstattes af andre og mere hensigtsmæssige. Del er en 
grundfejl al Iro, at kærlig interesse for børn skulde vise 
sig i, al man fandt sig i deres uvorne paafund; man vilde 
netop forsømme sin omsorg for dem, ved paa den maade 
at gøre grænsen mellem ret og uret Ilydende og usikker 
for deres bevidsthed. Men mellem svaghed og voldsom
hed er der mange mellemled. Den, som tror, at naar 
han ikke har vreden og den legemlige straf at raadc over, 
har han ikke længere noget virksomt middel til at gen
nemføre sine krav, viser kun, hvor fjærnt han staar bar
net. Thi det er ganske rigtig, at den moralske kraft, som 
maalle udkræves til at efterkomme et krav blot fordi det 
stilles, den ejer børnene ikke, og er der da ikke andre 
baand mellem børnene og læreren, saa har han kim den 
fysiske overmagt al ly til og indgyde respekt med. Men 
for den, som nærmer sig børnene og søger at lære dem 
at kende, vil der aabne sig en hel række andre midler, 
gennem hvilke han kan bøje deres sind, og han vil gøre 
den erfaring, at børn kan nok være ubetænksomme, men 



de er sjældenl onde; del gode har mange gange større 
magt over dem end det onde, og del er som regel først 
uforstandig behandling, der gør dem onde.

Atter her gælder det, al mellemnalurerne slipper lettest 
fra den uhensigtsmæssige behandling. En vel anbragt 
lussing, en gavnlig dragt prygl o. s. v. har saa 
mange erfaringer for sig, at det forekommer mange 
al være utidig principrytteri al undlade at anvende dem. 
Men dette gælder kun, naar man ser hen til hvad denne 
straf kan nytte, og ikke har øje for, hvad den skader. 
Mellemnalurerne rysler følgerne af sig, men selv over Ibi
dem spærrer man sig i regien ved pryglene udsiglen til 
at opnaa en varigere og stærkere indllydel.se. Og alle de 
ejendommelige naturer, som maaske netop i kraft af deres 
særligheder lettere forser sig paa en eller anden maade, 
dem kan man gøre ubodelig skade ved en saadan tugtelse. 
Det er netop faren ved den legemlige tugtelse, al man 
som regel slet ikke paa forhaand ved, hvorledes den vil 
virke, og at de Heste anvender den, ikke som el ydersle 
middel, eller at alle andre udveje har været forsøgt for- 
g;vves, men som del nærmesl liggende ud fra den fore
stilling, al naar el barn forser sig, er del allid af ond 
vilje. Denne raske og overfladiske døminen frister skole
livel saa let til, og del er den, som hindrer saa mange 
lærere i al komme deres elever nærmere, og del gør den 
med relic, thi den er el legn paa, at de i virkeligheden 
ikke nærer noget synderligt levende ønske om at komme i 
el nærmere forhold lil deres elever. Læreren hverken ser 
eller bryder sig om al se den uretfærdighed, hvori han ved 
denne raske fortolkning af forseelsen gør sig skyldig; og 
denne ligegyldighed er det, som krænker og forbitrer bar
net og ladej- det leve i skolen med følelsen af at være 
paa el fremmed sled.

Men saa vist som det bedste værn mod det onde ei- 
al føle sig samhørende med det samfund, man levei- i, 
og den farligste fristelse lil del onde er følelsen af, al 
baandene mellem en selv og omgivelserne ei- bristede, 
saa vist vil det menneske, hvis skoletid ei' gennemlevet 
uden følelse af samhørighed med skolen, være blevet 
svtvkkel i sin moralske udvikling, hvorimod den, der 
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allerede i skolen hai’ kvrl, hvad del vil sige al vokse 
sammen med en verden omkring sig, vil have gjort en 
moralsk erfaring af den allerstørste betydning. Del er 
derfor elter vor mening en af skolens allerfornemste op
gaver at bøje sig over hverl enkelt barn, saa den kerer 
det fuldt at kende og derved blive i stand lil at værne 
del i dets ejendommelighed. Samfundel vil i stadig sti
gende grad lære, at borgerfølelsen ikke kan trumfes frem, 
al opgaven ikke er at strække og række individet, lil det 
passer til en eller anden af samfundet oprettet skabelon, 
men at tage individet med dets ejendommelige kræfter 
og særlige natur i sin tjeneste. Mennesket elsker del 
højest, som værner del stærkest og inderligst. Derfor 
skal skolen vtcre barnet el va'rn, i hvis ly dets mod til 
at være sig selv kan faa lid til al fæslnes og bære den 
sikre tro paa livet, som vanskelig vindes senere, naar den 
er knækket i barndommen, men som ogsaa vanskelig 
senere gaar tabt, naar den har faael lov al slaa sine rød- 
tler i barnesjælen.

I overensstemmelse med delte grundsyn er undervis
ningen i skolens forskellige afdelinger ordnet paa følgende 
maade:

Hensynet til barnets almindelige vækstforhold kræver, 
al den legemlige udvikling maa stilles i første linie i de 
førsle skoleaar, og at overanstrængelse af hjernen maa 
undgaas. Delle er ikke blot et spørgsmaal om mængden 
af del arbejde, der paalægges barnel, men endnu mere 
el spørgsmaal om dets art. Man skader oftere et barn 
ved al lade del arbejde paa en fejl maade, end ved at 
give del for meget arbejde. Naar barnet i de første skole
aar bringes i sund legemlig udvikling, og dets hjerne faar 
lov til al arbejde paa den maade, som passer for dels 
alder, vil del opnaa en arbejdsevne, som sætter del i stand 
lil senere hen at naa langt videre, end om man straks 
fra første færd stillede større krav lil det.

Den legemlige udvikling fremmes ved daglig gymna
stik og daglige slyrtebade, ved at der vaages over børne
nes almindelige helbredstilstand, og ved at deres praktiske 
sans udvikles gennem sløjd og tegning og deres gerning 
paa skolen i del hele ordnes saaledes, al den fylder dem 



med glæde. Især delle sidste tilskriver vi en stor betyd
ning. Vore sindsstemninger har en overordentlig stor 
betydning for vort legeme; glæden fremmer alle vore 
livsprocesser, sorgen hæmmer dem. Al voksne kan hel
bredes under indflydelse af en stor glæde, medens knu
gende sorg kan tære paa dem, saa de hensygner, er vel
bekendt. Men endnu mere gadder del for børn, al deres 
legemlige udvikling er afhængig af deres raadende stem
ninger.

Det tryk, som el daglig tilbagevendende tungt pligt
arbejde kan begge paa en voksen, kan være, saa stort, al 
han med sine udviklede kræfter kan have sin nod med 
at hære det; for barnet bliver trykket let overvældende 
og viser sig i en tidlig sløvhed eller i en slappelse af 
viljeskraflen i det hele eller i, at del lukker sig af udad
til og vænner sig til al ruge over sine egne uklare fore
stillinger.

Ved al øve barnels praktiske sans, d. v. s. ved al give 
det herredømme over sil legeme, saa del dels kan tumle 
sig i gymnastiske øvelser, dels kan anvende sine hænder 
til at udføre forskellige arbejder, der kræver omtanke, 
skaber man en følelse af tilfredshed, som viser sig i, at 
barnet længes efter sin skole. Men ogsaa i den anden 
mere teoretiske del af undervisningen kan del samme 
maal naas.

Først og fremmesi er leklielæsningen den store fjende. 
Den maade at arbejde paa, som lektielæsningen kræver, 
strider i enhver henseende mod barnenaturen. Først vi 
ældre, der har lært al forbinde billeder og forestillinger 
med de ord, vi læser i en bog, kan bruge en bog til al 
lære en ting nøjagtig. Barnel har ikke denne evne, del 
er ganske forbløffende for den, der ikke er fagmand, en 
gang al laa at se, i hvilken grad el barn er i stand til al 
optage en bogs ord blol som ord, uden at der er spor 
af forestillinger bag ved. Det gælder derfor at lære bar
net at danne forestillinger, og i hele undervisningen om
giver vi det derfor med billeder og ting, som del ægges O O O’ OO
til al iagttage, beskrive og tænke over. Dansk, historie, 
geografi, fysik og naturhistorie er hver for sig fag, der 



egner sig ypperlig til at beskæftige barnets hjerne paa 
denne maade.

Dertil kommer, al barnet paa denne maade vænnes 
til al stille spørgsmaal, danne problemer og føle sig som 
selvstændig medvirkende i timerne, altsammen noget, som 
i høj grad fremmer dels følelse af tilfredshed. I intet fag 
lader vi barnet stifte bekendtskab med sit emne gennem 
en bog; først naar emnet er blevet barnet fortroligt gen
nem forevisning af ting og billeder, gennem undersøgelse 
af disse og samtale om dem, giver vi del en bog i haan
den. Saadanne læsebøger, ikke lære- eller lekliebøger, 
gør deres store nytte ved al opfriske og samle, hvad 
barnet har lært. Navnlig til brug for undervisningen i 
geografi øg historie ej' disse læsebøgei' børnene velkomne; 
de staar for dem som morsomme og værdifulde og ikke 
som plageaander, saaledes søm lektiebogen sa’dvanlig gør.

Endnu en vtvrdi har denne maade al undervise paa. 
lækliebogen bidrager til al gøre undervisningen skema
tisk; skal den blot rumme det, som man kan kræve, al 
barnet skal kunne, maa den nødvendigvis blive fattig og 
mager. Dette virker alter tilbage paa undervisningen, 
saa man førei' børnene ind i mange emner øg kun for
meller dem ganske lidi om hvert. Derved faar barnet en 
ganske forkert forestilling om, hvad viden er. Del bliver 
staaende ved bøgens indhold, dels trang til al ki'ivve 
ordentlig besked hæmmes, ellei' anspores i hvert fald ikke. 
I geogratilimen f. eks. faai' det lidt al vide om alle ver
densdele, men denne viden er jo ganske illusorisk. Ved 
derimod at beskæftige sig udførlig med et lille bitte om- 
raade, f. eks. el par af de danske smaaøer, bliver man i 
stand til allerede al give del lille barn en virkelig viden 
og vænnei' del til senere hen at knvve ordentlig besked 
om alt, hvad det faar med al gøre.

1 de første skoleaar skal alt arbejde udføres paa sko
len, og der gives ikke børnene hjemmearbejde. Dels vilde 
deres arbejdsdag derved blive altfor lang, og dels vilde 
barnet være henvist til al faa hjælp i hjemmel, hvilkel i 
de Heste tilfælde kun bringer forvirring, fordi lo menne- 
sker aldrig underviser hell paa samme maade. Fra Ide 
klasse begynder vi al kræve noget hjemmearbejde, aldrig 



lektier, men blot skriftlige arbejder, saasom regneopgaver 
og korttegning. I de folgende klasser stiger omfanget af 
disse hjemmearbejder, men bestandig bliver del vort 
hovedsynspunkt, al kravel om kundskabserhvervelse ikke 
trænger kravel om selvstændig! og tænksomt arbejde med 
emnet tilbage.

['den kundskaber kan aanden ikke arbejde. Afen den, 
hvis aandelige arbejde gennem opvæksten har besinnet i 
blot nt tilegne sig kundskaber, han vil ikke have naael 
en tilstrækkelig aandelig udvikling. Gaar alt ud paa 
kundskabserhvervelse, og er del at »lære« hovedformaa- 
lel, saa er man færdig med emnet, naar man har lært 
hvad der kræves, medens del jo netop var saa, al man 
skulde begynde at arbejde. Derfor man anvendelse af 
kundskaberne altid fremstilles for eleverne som hoved
sagen; el hul i kundskaber er lei al sloppe senere hen, 
naar man føler trang til at bruge disse kundskaber, men 
vanen til at anvende sine kundskaber er slet ikke saa let 
al erhverve senere hen. De kundskaber, man ikke har 
faael i skolen, har man hele det øvrige liv til al erhverve 
sig; men den arbejdsevne, man ikke har faael rigtig ud
viklet i skoletiden, vil let blive ved al være forkrøblet. 
I den nye lov om højere almenskoler er disse synspunk
ter gjort stærkt gældende, idel kravel bestandig lyder paa, 
al undervisningen skal være modnende og ikke særlig 
lægges an paa al være fyldende, hor den daglige under
visning fører delle med sig, at vivgien maa Hyttes fra de 
eksaminerende metoder til de prøvende; det gælder ikke 
om al faa en undervisningsform, der direkte gaar ud paa 
al sikre sig, al eleven til denne lime har »tilegnet« sig 
eller »lært« et givet pensum, men del gælder om stadig 
al stille opgaver, der knever anvendelse af bestemte kund
skaber.

I aarels lob er skolens bestyrelse undergaael en Ibr- 
andring, ■ idet efter lovenes t; 1 to af bestyrelsens valgte 
medlemmer skulde fralræde. Overretssagfører A. Bang 
og etalsraad .1. AI. Hing fralraadte saaledes bestyrelsen, 



og paa den u 10 al'hokilc generalforsamling valgtes af ele
vernes forældre og bidragyderne Hr. overretssagfører A. 
Hvass og fru P. Woliner.

Por den varme interesse og virksomme bistand, de lo 
fralraadle bestyrelsesmedlemmer i de forløbne Ö aar paa 
saa mange maader har vist skolen, slaar vi i den største 
taknemlighedsgæld til dem. Uden deres bistand vilde 
de mange vanskeliglieder, som den unge skole mødte, 
næppe være bievne overvundne. Særlig er det fortrinsvis 
hr. Hangs fortjeneste, al det lykkedes skolen al foretage 
den udvidelse, som den stærke tilgang af elever gjorde 
nødvendig, og at faa den nye bygning rejst.

l?aa maaneder efter al være ndtraadl af bestyrelsen 
døde etalsraad Hing d. ” 12.

Ved udgangen af delte skoleaar mister skolen lo af 
sine medarbejdere, idel cand. W. P. Larsen frallyller 
København for al foreslaa ledelsen af en skole i Char- 
lotlenlund, og frn E. Bang, født Knudsen llylter til sit 
nye hjem i S. Praneiseo. Det er med den hjerteligste 
lak for deres arbejde her ved skolen i de forløbne aar, 
vi skilles fra dem og beder dem medlage vore varmeste 
ønsker for fremtiden.

I aarets løb har hr. skuespiller Hejlessen venligst 
fortsat øg afshiHel sine oplæsninger af Holbergs komedier, 
og vi beder ham modtage vor varmeste paaskønnelse for 
det betydelige arbejde, han har udfort, lir. kaptajn 
(ijerloff har vist skolen den venlighed al forlæile eleverne 
en række oplevelser fra en rejse i Brasilien.

Lørdag d. 13. Mandag d. 15. Pebr, fandi der en op
førelse sled af forskellige smaaslykker, hvori elever af de 
lo ældste klasser medvirkede. Skolens orkester lededes af 
hr. direktør V. Blom.

Pra begyndelsen af Pebruar har skolen paabegyndt 
en undervisning i musik for de elever, som ønsker al 
lære al spille el inslrumenl, der senere hen kan gøre del 
muligt for dem al dellage i skolens orkester. Hr. mu
siker S. Sørensen leder denne undervisning, der foregaar 
uden for skoleliden, men saa vidt mulig i tilslutning til 
denne.

Ved forældremoderne har forstanderen den 2 12 talt 



om børnenes fristelser, den 1,i/3 om dannelse og skole
arbejdeis forhold til denne.

Om dannelse og skolearbejdets forhold 
til denne.

Ved liere tidligere lejligheder er jeg kommen ind paa 
emner, som staar i sammenhæng med del, Jeg vil lale om 
her i allen. Naar en skole ikke blol skal være kundskabs- 
meddelende men ogsaa opdragende, kan del jo ikke være 
andel, end at dens arbejde maa ses i forhold lil den 
dannelse, denne i del hele lagel tilstræber, og hvilken 
side af skolens virksomhed man saa vælger al lale om, 
vil der derfor lindes nogel, som belyser delle spørgsmaal. 
Men jeg har ønskel engang al lage emnet op for sig selv, 
fordi del rummer saa megen subjektiv ubeslemmelighed, 
al del er godt al undersøge, hvorledes det stiller sig fol
en principiel betragtning.

Hvad man skal forslaa ved dannelse er allerede rel 
vanskeligt al afgøre. Naar man lager ordel i dels bre
dest midige forstand, omfatter del hele den aandelige 
udvikling, som ligger inden for vor kulturs omraade. 
Tager man det i en snevrere forstand, kan man ved dan
nelse forslaa alene del ydre viesen, som præger el men
neskes omgangstone. Det er fortrinsvis i den sidste betyd
ning jeg vil beskæftige mig med sagen i aften; men del er 
naturligvis en nogel vilkaarlig afgrænsning, særlig fordi den 
ydre dannelse i sin oprindelse kun er en afspejling af den 
indre aandelige kullur. En anden vanskelighed ved em
net er den, al vi lever i en tid, hvor dannelsesidealerne 
er i skiften og forvirring. Era slægt lil slægt fra tids
alder til tidsalder har dannelseskravene stadig forandre! 
sig, men i vor tid blander de sig, fordi befolkningslagene 
i vore dage blandes som aldrig før. Hvad der for en 
lille menneskealder tilbage var en blot mængde, er nu 
loftet op i klassen af fuldt -medbestemmende borgere. 
Men idel de blandes med de tidligere herskende klasser, 
medbringer de deres dannelsesformer som fuldt gyldige 



ved siden ;d' hine, ja skyder endog mulig overklassernes 
nedarvede dannelsesmaal tilside som forældede og mindre 
værdifulde. Hele denne udvikling betragter nogle med 
sympati andre med uvilje, nogle mener, at summen af 
menneskelig dygtighed og lykke forøges derved, medens 
andre mener, al kulturens spredning til de mange vil vise 
sig al være ensbetydende med dens forlladning, saa der 
vil tinde en niveausænkning sted i kulluridealerne. Det 
er ikke min opgave al ville udrede, hvor megen ret der er 
paa den ene eller anden side; jeg selv merer den overbevis
ning, al den stedfindende kulturspredning er el uvurder
ligt gode, og al del meget vel lader sig gøre at fremme 
den uden at sætte noget af kulturværdien til. Men for 
mil emne er del nok al holde sig lil, al denne udvikling 
er en kendsgerning, som den slægl, som vokser op, maa 
linde sig tilrette med, og at del derfor bliver skolens sag 
al danne sig en mening om hvad del er, der er det af
gørende i bevægelsen, saa dens elever kan gaa ud og tage 
del i denne bevægelse saa vel rustede lil del som 
mulig.

Ligesom man taler om de højere og lavere klasser i 
social betydning eller den rigdom og styrende indbydelse, 
de besidder, Laler man ogsaa om de dannede og udan- 
nede klasser; øg i del sløre hele falder disse lo bestem- 
melser sammen. De lavere klassers omgangstone, gaar 
man ud fra, er udtryk for en mindre udviklet aandskullur 
øg beror paa en ringere grad af evne lil al tage hensyn 
lil andres stemninger. Ligesom den kunstneriske smag er 
mindre udviklet hos dem, der har mindre anledning Lil 
al beskæftige sig med kunst, og som har færre tanker al 
give udtryk i kunsten, saaledes er omgangstonens smag 
ogsaa mindre hos de mindre oplysle. Del kan nu læn
kes, al de mindre dannede eflerhaanden vil faa en saadan 
almindelig overmagi, al der finder en forgrovning sted i 
samfundel, men del er ikke en nødvendig følge af kultur
spredningen, og del kunde ogsaa lænkes, al del kultur- 
ideal, som har bestemt overklassernes dannelse, var et 
for sneverl ideal, der ved al være den afgrænsede klasses 
eflerhaanden var blevet sygt, for stærkt forfinet i ensidig 
retning, eller gav udtryk for menneskelige egenskaber, som 



under mere udviklede forhold ikke længere besad den 
samme værdi som lidligere og derfor maalle erstattes af 
nye. Del forekommer mig nu, al der er visse lel iøjne
faldende træk, som betinger forskellen mellem den dan
nede og den udannede, og andre, som betinger forskellen 
mellem modsatte arter af dannelse. Modsatte arter af 
dannelse kendetegner sig veil begge lo al være linlmivr- 
kende og gennemforle formale udlrvk for en vis vinde- 
ring af bestemte menneskelige egenskaber, hvorimod mang
len paa dannelse rober sig ved al være et ufuldkommen! 
udlrvk for de samme vurderinger, som den dannede har. 
.leg beskæftiger mig her kun med de modsalle former 
for dannelse, ikke med modsætningen mellem højere og 
lavere udvikling af det samme dannelsesideal.

Inden for de moderne samfund har der udviklet sig 
(o ret forskellige dannelsestyper, Den ene kan man kalde 
den franske eller ridderlige type, den anden kunde man 
kalde den engelske eller borgerlige type, den forste læg
ger vægt paa de former, der betinges ved anstand og hof
lighed, den anden paa hjertelighed og trofasthed.

Den ridderlige dannelse har sine kilder helt tilbage 
lil middelalderen. Den udviklede sig paa borgene, ved 
fyrslernes hoffer, og dens formaal var al give udtryk for 
de egenskaber, som en ridder tænktes al besidde, lians 
mod og uforsagthed over for fjender maalle hele hans 
optræden ikke lade ringesle tvivl om, men samtidig maalle 
han ikke bevivge sig mellem sine omgangsfæller, som om 
han ventede mellem dem at trælle fjender. Kun en svag 
antydning af en saadan mulighed holdtes aaben, og gav 
del festlige samvær el anstrøg af noget forbeholdent. 
Der laa ligeledes en vis afstand mellem personerne, der 
var grænser, den ene aldrig maalle glemme, han ikke 
maalle overtræde. Samtidig maalle ridderen være i stand 
lil i sin optræden al give udiryk for del undersaalsfor- 
hold, hvori han stod (il den fyrste, ved hvis hof han 
opholdt sig, og efter tidens almindelige forestillingskreds 
tillige lil den dame, med hvem han færdedes. Denne 
ridderdannelse udvikledes senere yderligere ved de span
ske og franske hofter, hvor li vel drejede sig om den ene
vældige konge.



Denne Iranske eller ridderlige dannelse har lagt vægt 
paa de to krav, som vi kan betegne med ordene anstand 
og hoflighed. Anstand er indbegrebet af de krav, man 
stiller til dens optræden, som bevæger sig mellem under
ordnede, der intet øjeblik maa glemme, at de har med 
deres herre al gøre, men heller intet øjeblik maa kræn- 
kes ved delte afhængighedsforhold. Anstand kan dog ikke 
alene herren vise over for sine undergivne, den enkelte 
kan ogsaa vise den over før sine omgangsfæller, men da 
ligger der altid i den en betoning af, at han er en per
son, som de kan være tilfredse med al have imellem sig 
og ikke behøver al se ned paa. Den anstand, som vises 
mellem ligemænd, indeholder ikke noget krav paa over
legenhed fra den ene eller den amlen side, men udsiger 
kun, at vedkommende selv har folk under sig, søm er 
vant til at lyde ham. Med den største linhed og aande- 
lige følsomhed har den franske omgangstone forslaaet at 
fremhæve alle disse elementer. Ikke uden beundring kan 
man læse om del ceremoniel, der herskede ved de gamle 
Versailleskongers hof. I stort og smaal traadte kongen 
frem som afgud, højt hævet over alle andre mennesker, 
intet øjeblik bortgav han denne stilling, i hans adfærd 
som i deres, der var i hans nærhed, belonedes afstanden 
mdladelig. Men denne anstand tik samtidig sin form som 
udtryk for herrens glæde over al have disse undersaaller 
omkring sig, den skulde vise hvilken pris han salle paa 
dem, ligesom den ærbødighed, de andre visle ham, ikke 
maalle misle den frie hengivelses karakter, øg aldrig maalle 
blive slavens underkastelse. Den anslandsfnlde konge saa 
ovenfra ned paa sine undersaaller, men ikke hen over 
hovederne paa dem.

Med utallige afskygninger førtes dette anslandsvæsen 
gennem de forskellige samfundsklasser, saa del sladig 
nøje passede for vedkommendes sociale sliding, og der 
udvikledes en fintmærkende sans for det latterlige i be
stræbelsen for al paalage sig el vivsen, som ikke dækkede 
personens stilling. Anstand var del formelle udiryk fol
en kidlur, der med fuld bevidsthed opretholdt skrankerne 
mellem de forskellige samfundsklasser uden al forvandle 
disse skranker til en afbrydelse af sammenhivngen mellem 



deni. Den enkelte var mere eller mindre dannet, efter
som han med større eller ringere kunst forstod al fylde 
sin plads og vise sin bevidsthed om hvor han stod i 
samfundet.

Anstandens modstykke var hoflighed. Denne kom 
frem i menneskenes samliv med ligestillede eller delvist 
overordnede. Over for kongen var man ikke hoflig, men 
ærbødig, derimod var den unge høflig over for den ældre, 
manden over for kvinden, mænd over for rangsfæller. 
Høfligheden udviklede sil ceremoniel ud fra den tanke, 
al den enkelle omfaller den, han moder, med interesse 
og undgaar all hvad der kan krænke eller slude denne. 
Den viser hans glæde over al være i den andens selskab, 
og al han sæller pris paa den ære, denne anden viser ham 
ved at færdes sammen med ham. Del er høflighedens 
kunsl at passe grænsen mellem at gøre sig for skvrkl 
gældende ved siden af den anden og at underordne sig 
ham paa for fuldstændig en maade. Den unge lytter ærbø
digt fil den ældres tale, men har han end endnu ikke den
nes erfaring, saa vil han dog engang faa den. Den i rang 
lavere stillede erkender den andens overlegenhed, men af
standen er dog ikke større, end al han selv midig engang 
kan naa samme rang. Over før en dame viser herren en 
kavalermæssig hoflighed, der paa en gang erkender hans 
underkastelse og hans overlegenhed, han er beskytteren, 
men rede fil al stille sin magt til hendes raadighed, og 
lian har ingen andre ønsker end hendes. Den høflige 
undgaar forsi og fremmest al vække anstød, giver den, 
han lærdes sammen med, anledning til al fole en hel 
række lystfølelser, ligefra behageligheden og sirligheden i 
hans bevægelser øg paaklædning til indordningen af hans 
meninger under vedkommendes. Den høflige kan ikke 
stille afvigende meninger skarpt frem og ikke skille sig 
i sit væsen fra dem, han færdes sammen med.

Hent menneskelig set er del umuligt, al nogen for 
alvor i den grad skulde lage andre lil rettesnor for sine 
meninger. Denne høflighed er derfor ogsaa kun en form, 
som ingen lader sig hell bedrage af, man lager ikke høf
ligheden for mere end den er. Enhver ved, al saadanne 
udtryk, som spanierens ærklæring lil sin gæst, al alt hvad 



hans er er gæstens, al han maa betragte lians ejendom 
som sin o. s. v., kun er ord, og al ingen skal drisle sig 
til al lægge den mindste gran af alvor ind deri. Vore 
egne selvvalgte omgangsformer vrimler af lignende tale- 
maader, som vi alle tager for deres værd, udtryk for en 
bestræbelse for at lade os føle os vel tilpas. Men i denne 
høflighed kan der da lel komme noget forløjet; selve dens 
form hindrer del enkelte menneske i al give sig fuldt 
hen, og mellem venner vil derfor el af venskabets natur
lige udtryk være del, at man lægger de mesl iøjnefaldende 
høflighedsformel- tilside. Den, der altid er fuldt ud høf
lig, (ror vi ikke rigtig paa, og vi kan vanskelig føle øs 
frie i hans nærværelse eller være helt fortrolige over for 
ham.

Og samtidig rummer høflighed en menneskelig betragt- o o o o o
ning, søm kun delvis er tiltalende. Grellesl træder delte 
frem i mandens høflighed over for kvinden. Mangen 
gang er det blevet sagt, al hofligheden her egentlig rummer 
en fornærmelse. Manden er kun høflig mod kvinden, 
fordi han ser ned paa hende. Der er noget af del samme 
i al høflighed. Om man end ikke i egentlig forsland ser 
ned paa den, man er høllig imod, saa ligger der dog i 
hølligheden, overall hvor dens form ikke fuldt ud dækker 
ens virkelige følelse over for den anden, en mangel 
paa tillid til hans fornuft. Det er ikke i og for sig en 
ære for el menneske, al vi Irør om ham, al del er nød
vendigt al holde vore meninger tilbage for ikke al krænke 
ham. Vi ser saa ofte, al mennesker ikke evner al forslaa 
andres anskuelser, dels fordømmer dem for voldsoml, 
dels opfatter en afvigende mening som en førhaanelse af 
deres egen dømmekraft. Vore høflige vaner lærer os derfor 
al holde vore meninger tilbage. Men dette er ikke ære- 
fuldt for den anden, det er en svaghed, vi bøjer os for, 
en ringeagt i realiteten, vi viser ham. Vi skaaner ham, 
som en moder kan skanne sil svage barn, eller vi logrer for 
ham som den kloge, der vil benytte den enfoldige. Inge 
saa sikkert som del vilde være groft og udannet al he- 
Iragle den anden som dum eller slet, fordi han har en anden 
mening end vi, og lade ham mærke del, lige saa simpelt 
er del i virkeligeden al lænke, at den anden ikke vilde kunne 



optalte afvigende meninger anderledes end som en kræn
kelse. Men del er den tanke, som ligger bag de Iranske 
line høflighedsformel-, Der er i hoflighed som i ansland 
en afstand tilstede. Den ydre form af interesse og hen
givenhed skjuler i virkeligheden over en indre ligegyldig
hed og kulde. I lødighed er et middel til al blænde den 
anden, vække indbildninger hos ham, som man maaske 
selv kan faa gavn af. Hoflighed og falskhed har allid 
gaael godi i spænd sammen, .lo mere derfor de samfunds
former, for hvilke den ridderlige hoflighed siod som ud
tryk, forandres, vil ogsaa selve disse former underkastes 
en revision, saa der af dem kim bevares all del, som 
virkelig er udiryk tor, at man hverken har lyst til at 
krænke den anden eller Iror sig berelligel til al gøre del. 
•leg Iror, del er denne revision, der for liden er i færd 
med al foregaa, og del sker ved hjælp af den anden store 
hovedform for dannelse, som jeg har kaldt den engelske. 
Ved de ridderlige holler, ikke mindsf ved del franske 
kongehof, var det nødvendigt al mistro hinanden, man 
maatle være varsom med al give sig blottelser og rede 
til al benytte sig af de andres. Den menneskebelraglning, 
som ligger bag ved delle, er i svinden og har sin bestemte 
modsætning i den engelske kultur.

I mange smaaling kan den fremmede føle sig frastødt 
ved engelsk væsen. Del gør ved første øjekast indtryk 
af noget hovmodigt, af en tølperagtig hensynsløshed, som 
kra-nker os. Og der er ogsaa noget af delle i de engel
ske sædvaner. Men det hivnger sammen med, al denne 
kultur hviler paa, al en mand danner sig sin mening selv 
og slaar inde for den. Enhver herhjemme er vant lil 
i overordentlig mange smaaling al spørge, hvad mener 
andre, eller hvad vil andre lænke, Vi ejer ikke mod lil al 
handle eller tænke selv. Hvor vi færdes paa offentlige ste
der, er vi opfyldt af tanken om hvad andre vilde mene om 
os, hvis vi gjorde del eller del, mennesker, som vi ikke 
kender, og som kan være os fuldkommen ligegyldige. 
Og denne uselvstændighed hænger sammen med vor 
uselvstændighed i væsentlige ting, vi bøjer af, træffer 
kompromisser om all o. s. v. Vanle som vi er lil alt 
dette, siødes vi ved den ydre hensynsløshed, som præger 
Englænderens olTentlige optræden.



Jeg mener nu ikke, al afstanden mellem en Englænder 
og en al' os Ira de høflige nationer i virkeligheden er saa 
stor som afstanden imellem vor ydre optræden. En 
Engkvnder er efter manges mening i virkeligheden en stor 
snob og meget afhængig af skik og brug; men derpaa 
kommer det heller ikke an, del vigligsle er, for hvilken 
menneskebelraglning hans selskabelige dannelse er udiryk, 
og hvilken tilbagevirkning de ydre former iaar paa hans 
lænkesæl.

Engkvnderens omgangstone er udviklet i del borger
lige samfund. Del er bekendt i hvilken grad den frem
mede vedbliver al være lull for en Engkvnder, indtil en 
præsentation har fundet sted. Men er man forsi sluppet 
inden for kredsen, modes man med en hjertelighed, som 
belager ved sin ligefremme og aabne karakter. Der er 
stor afstand mellem kredsene i England, og der giver sig 
derfor stærkt aristokratiske følelser udtryk; men inden for 
kredsen er omgangstonen blottet for del præg af over- 
og underordnet, som lindes i den franske dannelse. Man 
er lige, og man er ærlige. All som kan indeholde en 
virkelig krænkelse af en anden undgaas med sikker lakl, 
men den høflighed, som gaar ud fra, al andre bliver 
kramkede for ingen ling, og al man bor respektere en 
saadan svaghed, tindes der ikke spor af. Og samtidig 
med al omgangstonens former faar deres karakter af, al 
del er frie, selvstændige og ligestillede mænd, muligvis med 
mange forskellige meninger om de vigtigste sporgsmaal, 
som kan dele menneskene, tindes der intet af denne bæren 
hjertet paa læberne, som udgør saa stor en del af den 
franske stil. Medens den høflige franskmand næsten 
erklærer sin næste sin kærlighed ved hvert andel ord, 
tindes saadanne hjertelige overstrømmende udgydelser 
næsten aldrig i en Engkvnders mund og vikle i den 
daglige omgangstone blive betragtet som simple. Der 
ligger heri lo ting.

Del ene er, al Englænderen er for blufærdig lil al 
stille sine følelser ti] skue. Det stærkeste og dybeste i el 
menneske øder han ikke bori i smaaskillinger lil alle og 
enhver. Del er betegnende engelsk, al hans love, hans dag
lige liv, hans omgangstone alt er præget af en modig



redebaandhed lil al værøe sin ref, men samtidig al' en o’ o
blufærdig sky for al vise sil inderste for andre uved
kommende.

Del andel er, al mænd færdes sammen uden at vente 
noget af hinanden. Den franske hofkullur er dannet 
under forhold, hvor den ene krøb lil vejrs paa den andens 
ryg, enhver laa paa spring eller al udnytte den anden 
eller benytte hans indflydelse. Naar Engkendere mødes, 
er det som frie .selvstændige mænd, der klarer hver for 
sig, og selv om der findes rigelig nepotisme og protek- 
lionsjageri i England ogsaa, er all delle udelukket fra 
del selskabelige livs former, og disse udtrykker nationens 
vi rk el ige tank ega ng.

Men samtidig med al disse former giver udtryk for, 
at det er selvstændige uafluengige mænd, der færdes sam- <7 <7 <7 ’
men, ligger der i den mandige lillidsfuldhed, hvormed 
de færdes sammen, en borgen for, at de kan stole paa 
hinanden, naar del kniber. Der lindes hos den engelske 
nation en slorslaaet evne til al bringe ofre mand og mand 
imellem, en hengivelse mellem venner som ingen andre 
steder; og del sker lige saa slilfærdigt som den naturlig
ste ting af verden. Man spilder ikke liden med ord og 
hjerleudgydelser, men hjælper; el haandlryk, el blink i 
øjet er nok.

Jeg kunde illustrere denne modsætning mellem de lo 
kulturtyper med hundrede smaalræk. Men det vilde i 
aften føre meget føj- vidt, og sikkert har alle, der kender 
lidt til de forskellige lande, mangfoldige eksempler paa 
rede haand. Der er en stor sandhed i delle, som enhver 
kender, al den Iranske høflighed har en sirøm af ord lil 
sin raadighed; men ofte kun er en frase, medens den engel
ske er mut, men har en aaben haand. Valgel mellem 
de to kullurtypei- synes mig ikke al kunne være tvivl
somt, hvis del slaar tril.

Føj- os herhjemme stiller del sig nu saa heldigt, al 
valget ei’ delvist frit. Der kan ganske vist ikke være 
nogen tvivl om, at den selskabelige dannelse i vore over
klasser hai- et overvejende fransk pi-æg, men vor ku lim
er ikke fransk. Det aabne, jævne, del siilfærdige og ivrlige 
tiltaler vort temperament mest. Vi linder let det høj- 



travende komisk, og vi tror ikke paa de mange ord, der 
lægger hjertet paa læberne. Den franske høtliighed, som 
lindes i vore omgangsformer, er os ikke nogen bekvem 
dragt, og i det brede folk lindes den ikke. Næsten intet 
andet sled i verden er der saa stor en forskel mellem tie 
selskabelige former, som overholdes ved'festlige lejligheder, 
og dem, vi vælger, naar vi vil have det hyggeligt i en 
snever kreds mellem gode venner. Hoflighed efter fransk 
mode er aldrig blevet vor natur, kun vor dressur, og den 
fakler af os ved første lejlighed. Den standscirkulation, 
som linder sted hos os i saa stor en maalestok, har hin
dret, al den fremmede dannelse blev vore overklassers 
natur, og mi da folket selv tidtager i kulturarbejdet, er 
misiglen (il, at den skal blive tiet, mindre end nogensinde.

Derimod er der meget af del, som var tiel mest karak
teristiske for den engelske dannelse, som er os selv skaarel 
ml af kødet. Kun har vi ikke haft lejlighed til al udfolde 
tiel selvbevidsle mandige i den grad som Englamderen, der
til har hverken vore historiske erfaringej- eller vort sociale 
livs litlenhed givet mulighed. Selvfølgelig giver man ikke 
en nation en større rygrad og en kraftigere vilje ved al 
paatrykke tlen en anden form for selskabelig dannelse. 
Men som led i en samlet række bestræbelser for al mivikle 
nationens mandighed og selvbevidsthed skal man ikke 
o miervurdere betydningen af den ydre dannelsesform. 
Der er noget i hvad Pascal sagde, tla han anbefalede de 
vantro al begynde med al lage vievandel og kosten, 
saa kom det øvrige nok bag efter. Vedbliver vi at di’essere 
den tipvoksende slægt til tlen artige høflighed, som bcly- 
dei- underordning umlci’ andre, uselvstændighed i tanke 
og handling, saa hæmmer vi de almindelige opdi-agelses- 
formaal. Det ei- skolens og hjemmets sag al udvikle hos 
sig selv evne til al gkvde sig over enhver ytring af de 
unges frie og selvstændige opfattelse. .leg veti vel, al dette 
er mindre bekvemt end at gøre dem til tiel, man forslaar 
veti artige og pæne mennesker, men tiel er sikkert ad
skilligt nyttigere bande for tlem selv og for vort folks 
fremtid.



Om danskundervisningens stof
af magister Axel Da ni.

[.
Det er blevet stemplet som en frase at alle faglærere 

tillige skal være dansklærere. Sikkert er tiel ogsaa ret 
frugtesløs! al stille el saadtml krav til dem saalænge de 
ikke paa en eller anden maade gøres medansvarlige for 
elevens sproglige udvikling.

Xaar dansk slaar paa timeplanen som el særligt fag 
med et anseligt antal linier, vil dansklæreren komme lil 
al slati for den almindelige bevidsthed batide i hjemmel 
og blandt kollegerne paa skolen, som den der har denne 
særlige opgave anvist.

Men det er ikke en særlig opgave eller kun for en 
meget ringe del. Undervisning i et fremmed sprog kan 
være det; thi her kræves og tilstræbes der kim en saadan 
begrænset færdighed som kan naas gennem udvortes 
øvelser. Men del sprog i hvilkel cns tanker fødes lærer 
man ikke udelukkende udefra. Del rent elementære sprog
slof, ordforraadel, læres ad denne vej; og dog linder vi 
ogsaa her lit originalitet hos børn. De kan lil lider danne 
nye ord og billedlige udtryk, naar de vil udtrykke fore
stillinger som de mangler de traditionelle ord for. ».leg 
har ondt i min landhimmel« sagde et barn der ikke 
kendte ordet gane. Era først af maa all sprog være op- 
slaaet indefra fra en lanke som arbejder sig frem lil 
el for andre forstaaeligl udtryk, iler slaar an og gear over 
lil al blive fælleseje.

1 el rigi udviklet sprog vil trangen lil al danne nye 
ord ikke være saa slør. Men til gengæld vil man des 
ivrigere tilstræbe af den fælles ordskat al bygge sig en



selvstændig udlryksmaade, der kan give udtrykket el 
personligt præg der afspejler del personlige præg som 
(ankerne enten de er originale eller ej har laael 
hos den enkelte. Vi har alle erfaret al en lanke der 
udlrykl nøgternt og abstrakt forekommer os forslidt, kan 
slaa ned som »original«, dyb eller rammende, naar den 
er sal i personlig ligning, sal i en slil der er haaret af 
en stemning, saa tanken føles som noget øjebliksfødl, 
ikke som en reminiseens, en repetition. Kun levende 
tanker giver levende sprog.

Den første betingelse for et rigt og udtryksfuldt sprog 
er el rigt forestillingsYw ikke blot en rigdom af fore
stillinger der modtages og alleveres igen i en læsebogs 
stereotype sprogdragl men forestillings//?. »Liv« vil 
sige det, at den ene forestilling afføder den anden, be
fragter til ny forestillingsdannelse, som man er oplaget 
af at faa lov til al udtrykke, enten i egne domme eller i 
spørgsmaal og formodninger.

En mangesidig befrugtning af barnets sjæleliv! Man 
vil indrømme at dette krav mere leder tanken hen paa 
hele opdragelsens omfattende formaal end paa el speeiell 
fags særlige opgave. Del er ikke og kan ikke blive en 
stvrlig opgave. — »Frasen« maa gøres til alvor og alle 
lærere blive dansklærere, ikke blot ubevidst, saaledes al 
den udtrykkelige bevidsthed derom kun dukker op i fest
taler øg foredrag til modersmaalets ære og pris, men i 
ilen daglige ordning af skolearbejdet.

II.
Lærebøgerne i de reale fag bør enlen erstattes med 

eller suppleres med læsestof af bredere art, som gennem- 
gaas i timerne, fortolkes øg drøftes, saa det bande kan 
være en afveksling fra den helt mundtlige undervisning 
og give stof til skriftlige udarbejdelser.

For historiens vedkommende er læsning en højst na
turlig kundskabskilde, og selv iagltagelsesfag (naturfag) 
kan trænge lil den afveksling der sindes ved læsning af 
malende skildringer, som de tidligere indvundne iagttagel-O ’ O O O 



ser og kundskaber har givel en midlerne lil at førstaa 
og vurdere.

Faglæreren skal ikke blot livre eleverne visse eksamens
pensa. Han skal give dem lyst og evne lil al læse med 
forstand og udbytte paa lagets omraade ved al vejlede 
dem i saadan læsning, .la han bør eller min mening 
ogsaa lil lider give dem skriftlige opgaver, hvad man nok 
kan formaa ham lil, og selv gennemgaa og rette dem, 
hvad han sikkert vil være mindre villig lil. Men skydes 
delle arbejde over paa danskkvrercn, laber del en del 
af sin betydning. Denne skulde netop beslaa i al fag
lærerne kom til at føle deres medansvarlighed, ved al se 
hvilke mærker deres undervisning har sat sig i elevernes 
sprogbehandling. Erfaringen viser at der er stor forskel 
paa de samme elevers sprog og udtryksform efter som 
de skriver om el stof de er grundigt fortrolige med og 
interesserede i eller el slof de kun er iærebogsmæssigt 
hjemme i. De Lylken’ske sprogvendinger »at udmærke 
sig ved manglende baglaa« og de Bloekske sublime stil
blomster røber de lelkendelige forbilleder og kilder lil 
disse stile.

El mere vekslende læsestof fra forskellige forfattere 
vil sikkert raade nogen bod herpaa. Men liden lil denne 
forfat lerlæsning, hvor skal den komme fra? vil man 
spørge. Ja skal alle lærerne være dansklærere, saa lad 
dem faa nogle af dansklimerne lil del brug. Den anden 
udvej, al lade dansklæreren optræde som faglærer tillige, 
har all for mange ulemper. Derved splittes del samme 
stof paa mange hænder, og han faar for mange herrer 
al tjene, hvis han skal besørge den sproglige opdragelse 
paa alle saglige felter. Det er en upraktisk abstraktion 
at skille indhold og form, tanke og sprog, fra hinanden 
under opdragelsen.

Al den sproglige dannelse ikke udelukkende skal ske 
gennem æstetisk læsning kan der vel forudsættes enighed 
om, og de gængse læsebøger indeholder da ogsaa ind
rømmelser i denne retning. Men de faglige stykker i 
læsebøgerne forekommer som regel børnene kedelige. 
De gaar i hvert fald lil dem med ulyst, fordi de kommer 
dumpende ret umotiveret ind imellem den mere under-



holdende læsning. Maaske er heller ikke dansklæreren 
sæi-lig interesseret i dem. De er ikke valgt af ham selv 
efter et bestemt initiativ. Anderledes naar de modes af 
en forudvakt interesse for emnet, som det kan ske hos 
faglæreren der føjer saadan læsning ind i sin undervis
ningsplan.

III.
Skal læsestof interessere, maa del vælges for tilfældet 

af den lærer der skal bruge det, til den klasse han vil bruge 
del i. At lade den aandelige spiseseddel forudbestemme 
for fire fem skoleaar af en eller anden læsebogsudgiver 
er af mange grunde uheldigt.

For det første er det vanskeligt at foretage et udvalg 
af stof der tilfredsstiller blot de almindelige krav til af
pasning efter barnenatur og alderstrin. Derfor har vi 
saa mange daarlige læsebøger som uden barmhjertighed 
bør afskaffes.

For det andet er det umuligt at foretage et alminde
ligt udvalg der tilfredsstiller de særlige behov hos en be
stemt klasse og en bestemt lærer.

Derfor bør de gode læsebøger ogsaa afskaffes.
Disse pulterkammerbøger er allerede i miskredit fol

de højere klassers vedkommende. De officielle læse
planer anbefaler hele værker. Men ogsaa i de lavere 
klasser har de liere ulemper.

Vil man bruge meget læsestof bliver man nødt til i 
skolen at have liere sæt læsebøger for samme trin. Det 
er ikke økonomisk, da mange af stykkerne bliver gen
gangere; man betaler forfatterhonorar, papir og tryk liere 
gange for del samme. Nogen forskole i respekt for den 
litterære ejendomsret giver del heller ikke. Naar børnene 
i lang tid har været glade ved at tro al Schneekloth er 
forfaller til Klodshans, og i den anledning følt sig i tak
nemlighedsgæld til ham, forvirres de ved i en anden bog 
at finde at det er frugten af et samarbejde mellem Bonde
sen og Westergaard. Hos Slomann optræder en højst 
kunstig forfatterbelegnel.se ved stjerner, en eller to, lige

forfatterbelegnel.se


som paa etiketter til cognak. Nogle stykker kunde for
øvrigt godt fortjene 3 stjerner.

En saa god læsebog som Slomanns, første del især, 
vil man naturligvis ikke ønske ugjort, .leg mener kun at 
det var heldigere om læsestof blev udgivet i mindre por
tioner, der ikke indeholdt ganske heterogene ting. Man 
kunde da faa hvad man ønskede uden at paanødes det 
øvrige, som man enten ikke bryder sig om eller som 
man har i forvejen. Læreren lik frit spillerum til at 
lempe sig efter hver klasses behov og selv sørge føj- af
vekslingen.

For børnene er intet mere kærkomment end al faa 
en ny bog, en de ikke mange gange har gennembladet. 
Denne gkvde er en inlcressevækker af stor værdi. Ogsaa 
del al blive færdig med den gamle er en sund glæde over 
en tilbagelagt vandring. Jeg skulde antage al lysten til 
al læse »bøger«, modet til at give sig i lag med større og 
større værker, vilde vokse ved denne ordning. De vil 
dvæle roligere ved disse smaa bøgers indhold, fordi tan
ken ikke stadig lokkes frem mod de ukvsle partier af 
læsebogen og navnlig dens billeder. Baade lærere og 
elever vil altsaa belinde sig vel derved. Men nu læsebogs- 
forfatterne eller rettere udgiverne af disse pulterkamre? 
Ja dem sker netop herved deres ret. Lad de forfattere 
hvis arbejde vi vil bruge faa honoraret, de er nærmest 
til det. De der har noget godt læsestof at bringe behøver 
ikke al forløfte sig paa den umulige opgave al lave en 
læsebog der er god for alle.

Ingen faar eneret paa skolebørnenes aandelige bespis
ning; men alle kan falbyde deres retter ä la carte. Da 
der ingen gramse er for kokkenes antal og de ikke kan 
fordærve maden for hinanden, eftersom de arbejder hver 
føl- sig og den enkelte lærer sammensætter menuen, vil 
der i forholdsvis kort tid kunne tilvejebringes et rigt læse
stof, naar der tages fal paa opgaven Ira mange sider.

Meget billige skulde disse luefler varne, man kunde da 
sikkert ogsaa gøre regning paa salg af dem til brug uden 
for skolen, som folkelæsning. Iler er en rigdom af op
gaver haade for danskkvrere og faglærere.



IV.
Danskundervisningen er ikke en stvrlig opgave, eller 

rellere: den er del kun for en del. Denne særlige del 
skal jeg nu gaa over lil. Den omlader skønlillerivr læs
ning og Biologisk undervisning.

Foruden det litterære læsestof kan der her blive tale 
om en sierlig danskbog i snævrere forstand, eller maaske 
liere, hvis opgaven naturligt deler sig i liere uensartede. 
Halle og Mogensen har givel el systematisk apparat lil 
stiløvelser og rclskrivningsøvelser. Hosenstand har givel 
et ordnet analyseslof lil indøvelse af grammatikken.

Endvidere kunde del tænkes, at øvelser i synonymik 
o. lign, kunde kvgges til rolle for visse alderstrin. Spo
radisk drives saadanne øvelser vel mange steder i tilknyt
ning til tilfældigt læsestof; og der er vel nok en fare for, 
al en tilsigtet tilrettelægning af øvelsesslof hertil vil berøve 
arbejdet en del af dels friskhed og interesse. Det kom
mer naturligvis an paa hvorledes del bliver gjort.

Eulen kunde del gøres ligefrem søm læsestof om saa
danne emner. Hvorvidt professor Nyrops, Vilh. Ander
sens øg Per Sprogvilds forfatterskab kunde efterlignes in 
usum delphini tør jeg ikke udtale mig om. Det maalle 
i hvert fald blive for de ældre klasser.

Eller det kunde gøres som øvelsesmateriale, udpluk
kede eller tillempede smaastykker, der indeholdt stof til 
bestemte sproglige iagttagelser. De kunde bruges paa el 
tidligere trin. Rigtignok skal en dansklærer efter sigende 
have erklæret sig ude af stand Lil al faa øje paa forskellen 
mellem »forhastet« og »i hast«. Dog skulde del undre 
mig meget om ikke børn ret langt nede i mellemskolen 
skulde kunne opfatte denne forskel ud fra en given sam
menhæng, f. eks.: »Fangen forhastede sig ikke: forsigtigt 
løsnede han baandene før senere i hast al kunne løse dem.«

Elevernes sprogsans vil ganske sikkert skterpes alene 
ved al læse smaa fortællinger der er rige paa den slags 
sproglige fænomener. Om de ogsaa kan gøre begrebs
mæssigt rede for forskellen mellem »hasligt« og »for
hastet«, »løse og løsne« o. s. v. er selvfølgelig af under
ordnet betydning. Del er jo den riglige brug af synonymer 
del kommer an paa, ikke den lærde definition.



Naar man har set med hvilken kirnst Rosenstand i 
sin ovennævnte bog har formaaet at bygge historier over 
grammatik, fristes man til al tro at noget tilsvarende kan 
gøres paa andre sproglige omraader.

Lidi etymologi kunde vel ogsaa tages med. Jeg har 
været saa uforsigtig i et lille analysehæftc at give nogle 
eksempler paa etymologier. En iøvrigt gunstig anmelder 
udbryder i den anledning: »Del er da vel ikke forfatte
rens mening at der skal drives etymologi i vore børne
skoler? Vi kan have mangfoldig brug for en etymologisk 
ordbog, men lad os ikke spille »lærde« naar vi analyserer 
med børn!«

Er da ikke analyse og grammatik det allerlærdeste 
vi overhovedet har i skolen? Jeg har set en børne- 
grammatik med: »førfremtids bydemaade i lideform.« 
Mon ikke børnene har mere glæde af at erfare hvad en 
kakkel-ovn er, om ikke for andet saa for stavelsedelingens 
skyld. At »elendig« kommer af »udlændig« synes jeg er 
el smukt bevis paa kærlighed lil hjem og fædreland hos 
det folk hvis tænkemaade afspejler sig i denne betydnings- 
overgang. Og at ungdommen skulde blive for »lærd« 
ved al faa det at vide, kan jeg ikke skønne.

Betydningssiden er dog til syvende og sidst det eneste 
der har almen interesse, og alle grammatiske øvelser der 
ikke paa paaviselig maade kan tjene til at klare forslaa- 
elsen af meningen, burde forvises fra skolen som toml 
pedanteri.

V.
Mig bekendt har der aldrig fundet nogen pædagogisk 

drøftelse sted af det spørgsmaal, hvad der har værdi og 
hvad ikke i det hidtidige grammatiske stof. Man har 
gerne laget parti for eller imod grammatikkens nødven
dighed og nytle. For liden er del mode al stille gram
matikken i skammekrogen og kræve at hovedvægten skal 
lægges paa andre sider. »Saa lidt grammatik som mu
ligt« - »ingen eller en ganske kortfattet bog« - er de 
tilraab man faar, og lærerne søger at rette sig derefter.



En lærer hos hvem jeg var censor erklærede halvt und
skyldende: jeg har kun lært dem del og det i grammatik. 
Det faldt mig ikke ind at bebrejde ham at han ikke havde 
taget mere med. Derimod vilde jeg gerne vide hvorfor 
han overhovedet havde bibeholdt disse ting. Det kunde 
jeg ikke faa noget svar paa. Efter min mening havde 
han reddet alle de værdiløse ting og skaaret alt det vir
kelig værdifulde bort. Hvis det var fagenes antal i sko
len der skulde indskrænkes, vilde man dog næppe saaledes 
klippe fra i flæng, men nøje vurdere de enkelte fags ind
byrdes værdi. Det samme princip burde man følge naar 
del er inden for el enkelt fag der skal klippes af.

Hvis man med feltraabet »saa lidt som muligt« mener 
»helst ingenting« — hvorfor saa dette fejge kompromis! 
Hvad der har værdi bør man vel slnvbe at faa saa me
get af som hensynet til andre, endnu værdifuldere ting 
levner lid til. Og hvad der er værdiløst skal man ikke 
indskrænke, men afskaffe. At forlange at en bog skal 
være »meget kortfattet« er sandelig ingen garanti for, al 
den kun indeholder værdifulde ling. Vi maa bort fra 
denne maalen i alenmaal, der skærer all over een kam.

Men selv grammatikkens forsvarere har holdt sig lil 
de summariske og abstrakte ræsonnementer om at gram
matik f. eks. er el udmærket »forslandsfag«. Der er vel 
noget sandt heri ligesom i den meningsløse forgudelse af 
matematikken som formelt forslandsfag i barnealderen. 
De er forstandsfag i den forstand, at de børn der af na
turen er udrustede, med den slags forslandsevner faar 
lejlighed til at lægge dem for dagen igennem deres større 
lærenem hed.

Men at den elev der ikke har disse anlæg, ved møj
sommelig indekserceren i analyse eller matematiske op
gaver skulde komme i besiddelse af en skarpere tænke
evne i det hele taget, det er godtkøbslogik og overfladisk 
psykologi.

All undervisningsstof bør have værdi i sig selv. Der
med være ikke sagt, al dets værdi kun kan beslaa i den 
nytte man kan have af det som viden, som hukommel
sesstof. Evnerne kan opøves derigennem, men de øves 
ikke i al almindelighed, de øves kun i forhold til de arter 



af opgaver der anvendes, saa øvelsens resultat najppe 
kommer til at spamde over synderlig liere strenge end 
selve øvelserne spamder over.

Hvad grammatikken angaar, omfatter den øvelser af 
vidtforskelliy værdi, efter min mening baade nvttige, 
unyttige øg skadelige.

'fil de skadelige regner jeg f. eks. alle saadannc søm 
sløver vor opfattelse af sprogets betydningsforskelle. Naar 
verbalformer der er sammensatte med »skal blive« »vil 
blive« o. lign, affærdiges med en fællesbetegnelse: fremtid, 
før fremtid eller deslige, tjener del til al udviske forskellen 
mellem en forsikring, en formodning, en bestemmelse og 
en trusel, hvilket umulig kan kaldes en opdragelse i 
sprogsans.

Til de unyttige regner jeg f. eks. rangforordningen af 
de saakaldte personlige stedord. Denne dressur har sik
kert aldrig hjulpet nogen til en korrektere brug af dem. 
Endvidere alle de remser der reducerer analysen til me
kaniske træffeøvelser. Disse remser stiller nemlig allid 
sagen paa hovedet. En bisætning er ikke betingende fordi 
den begynder med »hvis«; del er sætningens mening der 
gør »hvis« lil et betingende ord.

Til de nyttige regner jeg analysen af de grammatiske 
afhamgighedsforhold der pointerer en tilsvarende betyd
ningssammenhæng, f. eks. al omsagnsordel retter sig efter 
grundledet i køn og lal. Dog er det ikke terminologien 
der har nogen værdi, men opfattelsen af samhørigheden.

De mange grammatiske benævnelser vi er velsignede 
med forleder vist til al lage mere grammatikstof med end 
ønskeligt. Man skal jo gerne have eksempler al knytte 
lil hvert navn. Sundere vilde del sikkert være at gaa 
den omvendte vej: fra sagen til navnel, vadge stoffet og 
eksemplerne lil sproglig iagttagelse, som om der ikke 
eksisterede nogen terminologi, og kun optage kunslord 
hvor disse byder virkelige fordele fremfor jævn samtale i 
dagligdags ord om de iagttagne former og udiryk.

Sluttelig skal jeg berøre del mest »vægtige« praktiske 
argument for en gennemført grammatikundervisning, 
nemlig hensynet lil den kommasadning der ifølge stiltiende 



vedtægt eller overtro fordres af skoleborn og dansklære
ren, men som de Heste andre sætter sig ud over.

Om selve den grammatiske berettigelse af disse kom
maer kan der tvistes. Sæt at man skal skille sætninger 
ved komma, kan da en sætning, hvori et nødvendigt led 
udgøres af en tilknyttet bisætning, siges at være afsluttet 
før dette led er kommet med? Er ikke selve begrebet 
sætning relativt?

Om skadeligheden af den grammatiske kømmasælning 
for oplæsning øg betoning kan enhver dansklærer vidne.

Hvorvidt den er nødvendig for forslaaelscn vil enhver 
læser selv kunne bedømme ud fra nærværende artikel, 
der forsøgsvis er trykt uden saadanne kommaer.

Betydningen af at faa delle vedtægtens baand løsnet 
er den, at undervisningen i sproglig iagttagelse da uden 
noget som helst uvedkommende sidehensyn kan gøres til 
genstand før en rent pædagogisk behandling.



Om astronomiundervisning i børneskolen 
og dens metodik, 
af inspektor II. A. H al <1.

Som bekendt undervises der i vore latinskoler i astro
nomi, og delte fag har ligeledes faaet plads paa arbejds
planen for de fremtidige højere almenskoler. Med god 
grund gemmes faget til de sidste aar, idel nemlig fagel, 
som del drives, kræver matematik og fysik som forud
sætning. Eleverne faar kendskab til de apparater, gennem 
hvilke man iagttager himmellegemerne, saasom kikkerten 
og spektroskopet, og de vigtigste af de gennem iagttagel
ser indvundne resultater. De faar kendskab lil det Coper- 
nikanske verdenssystem og lærer gennem den apparenle 
astronomi, hvorledes lids- og stedbestemmelser gøres. 
I gunstige tilfælde faar eleverne lejlighed lil al iagttage 
astronomiske fænomener gennem kikkert, medens der jo, 
i alt fald hidtil, kun er lagt ringe vægt paa umiddelbar 
iagttagelse og dermed følgende orientering paa stjerne
himlen. Jeg har truffet paa liere, der har lært astronomi, 
men som var meget lidt bevandrede i, hvad der er at se 
paa en klar stjernehimmel, og som ikke ved selviagttagelse 
havde konstateret himmelklodernes apparente bevægelser. 
Derimod kunde de de Keplerske love, præcessions- og 
nutationsbevægelser ad teoretisk vej, o. m. Det er ind
lysende, at det for de elever, der skal lære »videnskabelig« 
astronomi paa det sidste skolestadium, vilde være af be
tydelig værdi, om de paa et tidligere trin havde lært at 
orientere sig paa stjernehimlen og følge stjernernes gang 
med egne øjne.

Det er imidlertid ikke af hensyn til del lille antal 
elever, der senere faar lejlighed lil al gaa videre, at man 



skal begrunde betydningen af de himmelske naturfæno
meners iagttagelse. Alle børn vilde i selve børnealderen 
og ikke blot senere hen have glæde og nytte af, om him- 
melfænomenernes betragtning indgik som led i den ele
mentære iagttagelsesundervisning. - -

Naar man l. eks. skal besvare spørgsmaalel: Hvilket 
maal har undervisningen i zoologi og botanik? er man 
vistnok tilbøjelig til at lægge for ringe vægt paa fagenes 
følelses værd i eller stemningsværdi. Det er nyttigt i al 
almindelighed al lære at iagttage, det er nyttigt al kende 
en hel del til dyrs og planters hvgning, det har betydelig 
dannelsesværdi at kunne se det enkelte individ som el 
led i en stor helhed o. s. fr. men der er knyttet lykke til 
dette at være i stand lil at se meget. Den nyder naturen 
mest, som ser mest. Der er mennesker, der kommer i 
stemning bare ved at se del liv, som rører sig paa en 
mosgroet sten. Der er mennesker, som paa egen haand 
skaber sig store lykkeværdier ved al iagttage naturens 
rigdomme; mange bliver i stand dertil, naar de laar lidt 
hjælp. Ingen er helt uberørt af de stemninger, natur- 
iagttagelse medfører. Vi kender saaledes alle foraars- 
slemning og efteraarsslemning. Men de her omtalte 
stemningsudløsende naturemner, de enkelte planter, de 
enkelte dyr, haT man jo ikke hele aaret rundt; naar de 
er levende, har de deres lid og deres sled.

Der er ud fra slige betragtninger noget ganske natur
lig! i at optage de »klassiske« naturemner, himlens fæno
mener, i undervisningen. Man har disse »naturgenstande« 
hele aaret rundt. Hos de gamle Grækere og Kaldæerne 
udvikledes del mest ophøjede forestillings- og stemnings
indhold under disse naturiagttagelser, og det er jo den 
samme sol, der skinner, og de samme stjerner, der lyser 
i nutiden. Der er jo mange som har oplevet den høj
tidelige og storslaaede stemning, man kan komme i under 
betragtningen af en pragtfuld stjernehimmel eller el enkelt 
herligt stjernebillede f. eks. Orion, og har følt disse stem
ninger vokse ved gentagen iagttagelse og forøget kundskab 
om enkelthederne. Og hvor mange digtere har ikke be
skrevet menneskestemninger under indtryk af en straa- 
lende himmel! Men mange, mange nøjes med et ubevidst 



flygtigt blik af del hele! Paa en vis maade har de del 
paa samme vis som en 12-aars dreng, der paa spørgs- 
maalel: Hvilke stjerner har du sei? kun kunde svare: 
Bellehemsstjernen. Kunde ikke en interessevækkende 
undervisning paa delle punkt faa betydning? Og ligesom 
del, fysisk set, fremmer na'rsynelhed, naar mennesker 
stadig gaar med genstande paa kort afstand, mens del er 
sundt for øjnene at øve dem i fjærnsyn, saaledes ogsaa 
aandeligt: Del er sundt al faa sløre synsvidder; all her 
paa jorden bliver uendelig smaal, naar blikket rettes opad.

Foruden den lier omtalte betydning, søm elementær 
astronomiundervisning kunde byde, er det næsten unød
vendigt al tilføje, at en hel del nyttige kundskaber kunde 
følge med, 1'. eks. oplysninger som tjener lil forslaaelse 
af den mest udbredte af alle aarbøger, almanakken.

Der kunde jo indvendes mod den tanke al lade ele
mentær astronomisk undervisning blive optaget blandt 
iagltagelsesundervisningens emner, blot med et lille antal 
limer, al emnerne i forvejen er mangfoldige og tiden 
kneben, og al man alligevel ikke kan opnaa al strejfe 
alle iagttagelsens omraader igennem i skolen! Noget maa 
vente til senere lider. Det er f. eks. en tiltalende opgave, 
hr. Thorvald Kold, Odder, har sat sig, idel han en gang 
hver maaned i provinsbladene giver en* vejledning for 
læserne til at orientere sig paa stjernehimlen, giver med
delelse om planeters stilling o. m. Et stort spørgsmaal 
bliver imidlertid del, om den voksne efter dagens travlhed 
lager kere af vejledningerne, naar han mere eller mindre 
tilfældigt søger sig en andagtsstund under en stundende 
himmel. Er der derimod vakt nogen interesse fra barne
alderen, vil den sikkert holde sig for de fleste lil en 
senere alder. Og min erfaring er denne, al børn gennem- 
gaaende interesserer sig livligt for hindens fænomener, 
saasnarl emnet bliver laget op. --

Allerede i de første undervisningsaar har jeg prøvet 
al samtale med eleverne om, hvad der er at se paa him
len. Resultatet af disse samtaler har været del, at bør
nene paa forhaand har lagt forbavsende lidt mærke lil 
fænomenerne, øg dernæst al samtalerne bliver en spore 
til at udnytte lejligheder og i den følgende tid se efter.



Del er en selvfølge, al man paa disse elementære trin 
ikke skelner mellem meteorologiske og astronomiske 
fænomener, saa man kan gaa fremad omtrent paa 
følgende maade.

Spørger man en klasse af smaabørn øm, hvad de har 
set paa himlen, bliver et af de første svar: skyer. Er del 
saa skyet den dag, fører man eleverne hen lil vindnerne 
og spørger, hvad de kan fortælle om de skyer, de ser. 
Ellers maa man spørge om, hvad de har sei. De kan 
fortælle at skyerne er graa, undertiden sorte (mørkegraa) 
al de Hytter sig, øg at blæsten er aarsag hertil. Spørger 
man om, hvad en sky er, mener en hel del, at skyer 
bestaar af røg. Andre mener damp. De sidste faar ret, 
idet der undertiden kommer vanddraaber, regn fra sky
erne. Røg, f. eks. fra fabriksskorstene er os og kulstøv, 
som ikke kommer lil at danne skyer, men gør luften 
støvfuld. Eleverne mener som oftest, at skyerne svæver 
højt oppe; de bliver en del forbavsede, naar de faar al 
høre, at en sky kan slaa helt nede hos øs, nemlig naar 
vi har taagevejr. De har imidlertid alle været ude al 
gaa i laage; hvad er saa en sky? Smaa draaber. Hvad 
beslaar draaberne af? Riiver man vaad, naar man 
gaar i taagevejr? Bliver man gennemblødt? Kan 
del hjælpe at bruge paraply? Nej, draaberne er saa 
smaa; de svæver ind fra siden. — Kan I lide taagevejr?

Man kan ikke se paa længere afstand, fyr og lanterner 
kan ikke sende lyset tilstrækkelig langt gennem taagen; 
man maa bruge damplløjter, klokker øg sirener i laage- 
vejr o. s. v. — Er det stille, eller blæser del, naar vi har 
laage? Stille, for ellers vilde skyen føres bort af vinden. 
En sky bestaar altsaa af smaa svævende vanddraaber.

Eleverne opgiver som oftest evrel, naar del gælder 
om, al svare paa spørgsmaalet, hvor del vand, som sky
erne beslaar af, kommer fra. Vi gør saa et lille forsøg. 
Et par glas gøres vaade, del ene sætles hen ved kakkel
ovnen (hvis den er varm naturligvis) og del andet hen i 
vinduet. Vi hælder dernæst lidt vand i en større por- 
cellænsskaal eller bægerglas og anbringer en sprit- eller 
svag gasflamme nedenunder. Vandet bliver varmere og 
varmere; der samtales, mens opvarmningen gaar for sig; 



snart kommer der smaa skyer fra vandel, del er em. Et 
tørt koldt glas bliver dugget i emmen. Højere oppe 
svinder emmen, den bliver usynlig. Et tørt koldt glas 
bliver dugget højere oppe, hvor emmen ikke er, et bevis 
paa at vandet er der, bare som usynlig damp. Aander 
man paa en rude, kommer der dug; der er altsaa usyn
lig vanddamp i vor aande. Afkøles den usynlige damp, 
bliver den synlig som smaa draaber, em eller dug. De 
to føromtalte glas tørrer efterhaanden; eleverne forstaar, 
at der er usynlig vanddamp i skolestuen. Er der usynlig 
damp udenfor? Hvor kommer den fra? Kan man se 
dampene stige op fra havet? Naar kommer der tiest 
dampe fra havel, om vinteren eller om sommeren?
Højere oppe i luften bliver det koldere og koldere. Luft- 
skippere fortæller os del, og man kan se det deraf, al 
sne bliver liggende paa høje bjærge hele aaret rundt uden 
at smelle bort. Hvad sker saa, naar de usynlige vand
dampe kommer højt lil vejrs? De bliver til smaa vand- 
draabcr, der svæver rundt i saa slore mængder, al det ser 
ud som store graa klumper. Kommer der regn fra alle 
de skyer vi ser? Kun naar draaberne bliver store, saa 
de ikke kan svæve, regner det. — Kan der komme andet 
end regn fra en sky? Hvad er sne? — Hvad er hagl? 
-- Naar kommer der sne fra en sky? o. s. fr.

Er der paa en eller anden dag f. eks. kønne sol
beskinnede klodeskyer, med pragtfulde former, kan man 
benytte lejligheden til at vise børnene saadant fra skole
pladsen. Nogel saadant bliver for barnet lil en begiven
hed; del kommer uvilkaarligt lil at lage del som udgangs
punkt til selv at se efter.

Den »blaa himmel« staar som regel for den barnlige 
bevidsthed som noget fast, hvælvet. Begrebet gennem- 
sigtighed kan børn let bringes til at forslaa; vinduesruderne 
og luften i skolestuen er gennemsigtige eller bedre gen- 
nemskinnelige. Det vadiker forundring, naar de hører, 
at atmosfæren bliver blaa som følge af sollysets gennem
gang. Ogsaa stjernelysets gang gennem luften gør nat
himlen blaa. Gennemsigtigheden af vand i et glas og 
den blaa farve af en stor samling vand, en sø eller havel, 
kan tages som analogi eksempel. -



Som emner for samtale om solens umiddelbare egen
skaber kan nævnes: Solens farve (ved opstands- og ned
gångsstadiet og i dens højere stillinger), solens form, 
solens tilsyneladende størrelse (naar den slaar højt og 
naar den slaar lavt), solens evne til at lyse og varme, 
solens virkelige størrelse og afstand fra jorden, solens 
slof og beskaffenhed samt solens tilsyneladende gang paa 
himlen. For de elevers vedkommende som har lejlighed 
til at se himlen med lav horisont kunde følgende anvis
ning være lærerig: Paa dage, hvor solens nedgang er 
synlig, stiller man sig paa cl og samme sled for at iagt
tage solnedgangen. Nedgangspunktet i den vestlige hori
sont vil rykke til højre fra vintersolhverv til sommer- 
solhvervslid, i det følgende halvaar rykker nedgangspunktet 
til venstre. En tilsvarende flytning foregaar med solens 
opgangspunkt. Eleverne vil forstaa, at dagbuerne og dagen 
selv bliver længere og solhøjden ved middagstid større 
ved sommertid end ved vintertid, solens evne til at varme 
og lyse altsaa større ved den førstnævnte tid. Det er 
interessant at iagttage, at børn i de første skoleaar meget 
almindeligt hylder en antik dualistisk anskuelse ud fra 
deres egne uselvstændige iagttagelser. Spørger man nem
lig: Naar er det varmest, sommer eller vinter? faar man 
svaret: Om sommeren! Til spørgsmaalel: Hvorfor? 
svares: Jo, for om vinteren er der jo frost og sne. Aar- 
sag og virkning bliver bytlede om. —

Ved samtale om maanen bliver en række spørgsmaal 
rejst af lignende art som de nævnte for solens vedkom
mende. .Det er en almindelig erfaring, at vejret i maane- 
klare nætter er koldere end i skyede; maaneskinnel 
varmer ikke; maanens skin er genskin fra solen. Maanens 
forskellige udseende (dens faser) kan jo udmærket for
klares ud fra iagttagelse af el tellurium; men ved dette 
apparat er jo de virkelige og ikke de tilsyneladende be- 
vægelser illustrerede. Paa det elementære trin bør 
aabenbart iagttagelsen foregaa direkte. Giver man i en 
time ved fuldmaanelid sine elever anvisning paa at søge 
fuldmaanen umiddelbart efter solnedgang i østlig retning, 
har man, efter al disse iagttagelser er gjort, stof til en 
samtale. Solskinnet falder paa maanen, og hele maanens 



solbeskinnede side vender mod os. Ved midnatslid staar 
maanen højt paa himlen i syd, og ved solopgang gaar 
fuldmaanen ned. Faar man sine elever lil al fortsætte 
med iagttagelserne, bliver resultatet af disse, al maanen 
de efterfolgende aftener .slaar en lime senere op end den 
foregaaende alten og aflager i højre side, til den een uge 
eller fuldmaanelid kun er halv. Sidslekvartershalvmaa- 
nen slaar om morgenen i sydlig retning, og ved middags
tid gaar den ned. Den følgende uge »indhentes« maanen 
af solen, og vi faar nymaane; solen, der er længere borte 
end maanen, skinner paa maanens bagside. Paa lignende 
maade forklares maanens seglformede udseende de føl
gende aftener eller nymaanelid, o. s. fr. Eleverne vil 
allid, naar de erindrer sig i hvilken retning de har solen, 
kunne forklare sig maanens udseende. —

Alle elever har selvfølgelig set stjernehimlen, men de 
iagltagelsesresullaler, de har, er kun ringe. En stjerne 
er en gul plet med straalcr paa. At en stjerne »lindrer«, 
almindeligst udsender hvidt lys, at kun et ringe antal 
stjerner har farve, al der er overordentlig talrige stjerner 
i mange forskellige størrelser, at de beholder deres ind
byrdes stilling i forhold til hinanden o. m., har de ingen 
klar forestilling om. Efter samtale om fiksstjernernes 
udseende og beskaffenhed kan man efter tegninger paa 
vægtavlen give eleverne anvisning paa al eftersøge nogle 
af de letlesl kendelige »stjernebilleder«, f. eks. Karlsvog
nen, Kassiopeja, Kusken, Løven, Orion o. (1. Efter disse 
indledende iagttagelser, har jeg i (Ide) undervisningsaar 
ladet eleverne tegne et stjernekort, el orienteringskort, hvor 
ca. 30 af de vigtigere synlige stjernebilleder blev placerede. 
Paa fortegningen var stjernerne tegnede med kulørt kridt 
paa kvadreret papir (kvadraternes sider 3 cm.); de enkelte 
stjerner hørende lil samme stjernebillede var forbundne 
med punkterede linier, størrelsesforhold og form antydede, 
de enkelte stjernebilleder nummererede og de lil num
rene svarende navne noterede. Navnene paa stjernerne 
af første størrelse tilføjedes i parantes, f. eks. Capella, 
Arkturus, Sirius, Regulus, Deneb o. 11. Ved el sæl ret
ningslinier, væsentligst gennem Karlsvognens »hjul«, illu
streredes, hvorledes man lettest kan orientere sig paa 



stjernehimlen. Eleverne tegnede med blyant paa 1-cenli- 
meterkvadreret papir, retningslinierne tegnedes med ku
lørte blyanter. Vælges f. eks. Februar maaned, hvor 
stjernehimlen er særlig pragtfuld, navnlig den sydlige 
himmel, vil eleverne, mens arbejdet skrider fremad, med 
interesse udnytte aftentimer til iagttagelse. Iagttagelserne 
fuldstændiggjordes yderligere ved, al eleverne mødte paa 
skolepladsen til aftentimer. Førmaalet med en saadan 
aftenlime har været flersidigt. En del stjernebilleder blev 
fundne eller genfundne saasom Karlsvøgnen, den lille 
Bjørn med Nordstjernen, Kusken med Capella, Tvillin
gerne, Bootes med Arkturus, Løven med Regulus øg 
Denebøla, Jomfruen med Spiea, Kassiopeja, Svanen med 
Deneb, Lyren med Wega, Ørnen med Allajr, de stjerne
billeder, hvorigennem Mælkevejen strækker sig o. 11. 
Fremdeles paa den sydlige himmel Orion med bæltet, 
Beteigeuze og Rigel; den sløre hund med Sirius; 'fyren 
med Aldebaran, Hyader og Plejader; den lille hund med 
Prokyon o. 11. Ved hjælp af stokke el. lign, dannedes 
sigtelinier til bestemte stjerner f. eks. Nordstjernen, Re
gulus, Wega, stjernen længst til højre i Oriønsbæltel (der 
ligger ved æquator). Nordstjernen beholder sin plads 
omtrent uforandret i timens løb, mens de andre Hytter 
sig til højre, uden at derved deres indbyrdes afstand for
rykkes. Bevægelserne vokser med afstanden fra Nord
stjernen. Efter disse iagttagelser vil grundlaget være givet 
til forslaaelse af »himmelkuglens« tilsyneladende rotation 
fra øst mod vest om »verdensaksen«.

Enten i umiddelbar tilknytning til del foregaaende 
eller paa el lidi senere Irin kan man foretage øvelser 
med en himmelglobus øg derved gøre eleverne kendte 
med del mesi elementære af den saakaldle apparenle 
astronomi. Eleverne kan godt forstaa, at man paa landet 
eller i et fladt landskab er i stand til at overskue den 
halve stjernehimmel. Eller nøjagtigere: lænkes el vand
ret plan bredt ud til skæring med himmelkuglen, frem
kommer horisontcirklen, der deler stjernehimlen i en 
synlig og usynlig himmelhalvkugle. Tænkes jorden borte, 
kunde man iagttage hele stjernehimlen som fra centrum 
inde i en hul kugle. Ved al sigie langs en lodsnor faar 



man zenit som midtpunkt i den synlige halvkugle, nadir 
er midtpunkt i den usynlige. Tænkes en lodret cirkel 
lagt gennem zenit og den nordlige verdenspol, laas meri
dianen, der ved skæring med horisontcirklen lil den ene 
og anden side fremkalder punkterne nord og syd. Delle 
demonsireres yderligere ved paa hordet foran eleverne al 
tegne den vandrette horisontcirkel, anbringe nord- og 
sydpunktet, dernæst tegne middagslinien og øst- og vest- 
linien som en vinkelret paa middagslinien gennem iagt- 
lagelsespunktel. Tegningen af »vindrosen« fuldstændig
gøres, og eleverne øves i at angive gradeanlallet af huer 
mellem de forskellige punkter i horisontcirklen. Tænkes 
en vindrose anbragt med »middagslinien« i rigtig retning 
under en vejrhane, saaledes at vejrhanens akse gaar gen
nem vindrosens midtpunkt, kan eleverne faa en klar op
fattelse af, al vindene med hensyn lil deres retning faar 
navn efter del punkt i horisontcirklen, hvorfra de kom
mer.

Under øvelserne med en almindelig himmelglobus, 
hvori stjernebillederne altsaa er tegnede udvendig paa en 
hul metalkugle, forslaar eleverne let, at man tørst faar 
det rette indtryk af stjernebillederne, naar man lænker 
sig dem betragtede fra kuglens centrum. Kuglens akse 
(»verdensaksen«) har sine lejer i en gradeinddelt messing
ring (»meridiancirklen«), der atter hviler i en vandret, 
gradeinddelt træramme (»horisontcirklen«). Ved hjælp 
af et kompas, der er anbragt i globens fod føres »meri
diancirklen« ind i det rigtige plan og »verdensaksen« gives 
den rigtige hældning idet buen fra »den nordlige verdens- 
pol« til nordpunktet paa »horisontcirklen« bringes lil at 
være lig ca. 56°. Globen drejes fra »øst mod vest«, og 
eleverne har nu det rigtige billede af bevægelserne for 
øje. Betragtes nu en kendt stjerne f. eks. den ydersle i 
Karlsvognens stang, saa ser man, at dens hele bane falder 
over horisonten. Eleverne faar ved samtale begreb om, 
hvad der förstaas ved stjernedøgn, døgncirkel, øvre og 
nedre kulmination. Capellas døgncirkel ses at være større, 
da dens gradeafstand fra polen er større end den før 
omtalte stjernes. Wega’s er endnu større, mens Mirak i 
Andromeda ved al gaa rundt i sin døgncirkel kommer 



helt ned i nordpunktet i nedre kulminationsstillingen. 
Eleverne faar begreb om, hvad der förstaas ved en cir- 
kumpolær stjerne. Stjerner som Arkturus og Regidus 
»slaar op« og »gaar ned«, der bliver tale om en stor 
»dagbue« og en mindre »nathue«. Stjernen længst lil 
højre i Orionsbæltel slaar op i østpunklet og gaar ned i 
vestpunklel; dag- og nalbuen er lige lange, ög den er oppe 
over horisonten i et halvt stjernedøgn: den ligger paa det 
nærmeste i æquator, en cirkel paa himmelkuglen, hvis 
punkter har samme gradeafstand til verdenspolerne nem
lig 90°. Æquator deler himmelkuglen i en nordlig og 
sydlig halvkugle, ligesom meridiancirklen deler den i en 
vestlig og østlig. Eleverne ser, al stjerner paa den syd
lige halvkugle f. eks. Rigel og Sirius slaar op i el punkt 
mellem øst og syd og gaar ned mellem veslogsyd; dag
buerne er mindre end nathuerne. Ja, den store stjerne 
Fomalhaut naar kun at beskrive en ganske kort dagbue 
lige over sydpunktet. Eleverne kan allæse eller regne 
ud, at der fra den nordlige verdenspol lil zenil er ca. 34°; 
fra den nævnte pol til sydpunklet altsaa 124°. Stjerner 
der har en længere gradeafsland fra den nordlige pol 
end 124° kommer siel ikke op over vor horisonlcirkel. 
I det hele taget kan disse øvelser give anledning til prak
tisk gradmaaling af buer og en del hovedregning ligesom 
det klargør og fuldstændiggør elevernes syn paa stjerne
himlen øg de enkelte stjerners bevægelser.

Eleverne vil let indse ved øvelserne med globen, at 
vi ved jordens nordpol, hvor verdenspolen (Nordstjernen) 
slaar i zenit vil faa æquatorcirkel og horisontcirkel lil al 
falde sammen; alle stjernerne paa den nordlige halvkugle 
bliver cirkumpolære og enhver stjerne vil altsaa i vinter- 
halvaaret kunne ses at dreje sig rundt i samme højde fra 
horisonten i løbet af et stjernedøgn. Selve stjernehimlen 
kunde her anvendes som ur.

Ved jordens æquator vil verdensaksen være »vandret«; 
enhver stjerne paa himmelkuglen vil have sit bestemte 
opstands- og nedgangspunkt i horisonten. Der er ingen 
cirkumpolære stjerner, men enhver stjerne kan i løbet af 
el halvt stjernedøgn følges i dens dagbue.

De elever, der jævnlig iagttager himlen, vil kunne se, 
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at maanen flytter sig i østlig retning mellem stjernebille
derne. Det samme gør solen, hvad jo direkte vanske
lig kan iagttages. Paa himmelgloben er solens bane i 
løbet af et aar, ekliptikalinien, afbildet. Det er meget 
lærerigt at følge solen i dens bane paa globen samtidig 
med at globen drejes rundt. Eleverne stifter bekendtskab 
med dyrekredsens stjernebilleder, med foraarspunktel og 
det tilsvarende skæringspunkt mellem æquator og eklip- 
tika i »Jomfruen«, med dagens tilvækst fra vintersolhverv 
til sommersolhverv og dens aftagen i det følgende halv- 
aar, med dagens og nattens ligestorhed ved jævndøgns- 
lider, med solens større højde over sydpunklet ved 
sommertid, m. m. — Kender eleverne dyrekredsens 
stjernebilleder vil de jo have let ved al følge planeter, 
for ikke at tale om maanen, i deres apparente bevægelser.

Der kunde jo være mange emner at komme ind paa 
foruden disse skitserede; jeg har holdt mig til nogle af 
dem, som iagttagelser giver anledning til. Det er jo en 
selvfølge, at eleverne meget tidlig faar besked om jordens 
»virkelige« bevægelsesforhold; det vilde være naturligt om 
den Copernikanske verdensopfattelse, som menneskeheden 
saa møjsommeligt har tilegnet sig gennem iagttagelser og 
slutninger, hos det enkelte individ Hk et lille iagttagelses- 
grundlag. Og det er min erfaring, at her i København, 
hvor forholdene ellers er saa ugunstige som muligt paa 
grund af stærk nedenbelysning og snever horisont, kan 
børn blive stærkt optagne af emnet.

Til slutning den tilføjelse, at naar det gælder om al 
lære børnene al se »rumligt« paa en plan tegning, læres 
delte godi ved at tegne direkte efter globen, dens linier 
og cirkler. Al cirkler i perspektiv forekommer os som 
elipser, at liniestykker i vandret plan bliver skraa paa 
plantegningen fattes umiddelbart. Mens det for mange 
addre elever er saa vanskeligt at se rumligt paa en plan 
tegning, fordi de ikke har hafl lejlighed til at analysere, 
hvorledes en saadan bliver til.



Om tilsyn med børn.
Nogle vejledende bemærkninger af skolens læge, 

Dr. med. P. L o r e n z e n.

Som læge, og særlig naar man som saadan har meget 
med børn al gøre, kan man ikke undlade at se, at den 
omhu, som forældre i reglen gerne vil vise deres børn, 
ofte ikke er forbundet med tilstrækkelig forstaaelse af, 
hvad det kommer an paa i den daglige behandlig af et 
relativt sundt barn.

Ogsaa for del helt sunde barn har del betydning, at 
klædedragt og føde, hvile og bevægelse, formaninger og 
adspredelser tildeles i en skønsom form og mængde og 
efter en fornuftig plan, afpasset efter hvert barns indivi
dualitet.

I langl højere grad er dette naturligvis tilfældet, naar 
barnet ikke er helt rask; og paa et ret stort procenttal 
af nutidens børn i en hovedstad er der noget al udsætte 
fra langernes side i henseende lil helbredstilstand. Nervø
sitet og lettere kroniske fordøjelsessygdomme saml rheu- 
matiske lidelser træffer hegen overorden Hig hyppig nu lil 
dags hos børn, og meget hyppig uden at der i hjemmet 
haves forstaaelse af barnets tilstand og tages noget hensyn 
dertil. Ogsaa de ganske lette akule lidelser, f. eks. en 
ganske let halskatarrh med lidt feber, en lille akut for- 
døjelsesforslyrrelse forekommer hyppigt, uden al barnet 
selv er fuldt klar over, al han er syg; men forældrene 
bør have øjet aabent for delle, thi selv om der ikke er 
nogen grund til al iværksætte en egentlig behandling af 
saadanne lidelser, bør der dog tages nogle ganske smaa 
hensyn dertil. Del er megel ofte luendel mig, al jeg har 
kunnet paavise en saadan let sygdom en dag, hvor et af 
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mine børn har været hvad man kalder, uartigt, gnavent, 
drillevornt eller lignende. Jeg har i del hele gjort mig 
lil princip altid at søge en saadan naturlig aarsag saavel 
til en saadan akut forandring i barnekarakteren som lil 
en kronisk lidelsestilstand som forklaring paa, at et barn 
er nervøst, pirreligt, drillesygt.

Naturligvis er det altid rigtigst, naar man har anelse 
om, at barnet er sygt, da al raadføre sig med en læge, 
men baade kan man ved en fornuftig, almindelig hygi
ejnisk behandling af barnet bidrage til at forebygge ud
viklingen uf de omtalte kroniske lidelser og ofle helbrede 
eller i del mindste bøde paa de engang opstaaede. I Ivor 
forslaaelsen er lil stede hos forældrene af, hvor vigtigt 
det er at sørge for barnets legemlige velbefindende, naar 
man forlanger, al det skal passe sil arbejde og opføre sig 
ordentligt, opstaar der imidlertid ofte en tilbøjelighed til 
at tale med deres børn om disse smaa ildebefindende!’ 
og lære dem al lægge mærke lil all saadanl, og tilskrive 
del en betydning, som det ikke bør have for barnet selv. 
Barnel bliver derved ikke blot pylrevornt, men ogsaa 
sygelig opmaæksom paa ling, som det mangler alle be- 
lingelser for al opfatte i rette maalestok. Forældrene bør 
vaage med den største omhu over børnenes helbred, men 
børnene burde helst ikke ane noget derom.

Hvad angaar klædedragten bør hovedprincippet være 
del, al de dele af legemet, som skal være beklædte, bliver 
del saa ligeligt som muligt den inderste uldtrøje bør 
f. eks. naa fra halsen helt ned over maven og ikke være 
for kort, hverken foroven eller forneden. Naar barnet er 
rask, saa vel som naar det lider af en kronisk sygdom, 
bør man vogte sig for altfor tyk paaklædning — hellere 
en fornuftig hærdning end forpylring. Hermed være dog 
ikke sagt, al ikke en lidt varmere beklædning af et lidende 
organ (f. eks. mave eller bryst), naar el saadanl kan paa
peges, ikke stundom kan være meget fornuftig, men saa 
hør del ogsaa være fornuftigt anordnet; ikke som en klat 
val paa brystet eller underlivets forside, men el hell 
mavebælte eller en brystbeskytter (tyndt lag val eller 
llonel hell rundt om bryst eller underliv).

Hvad føden angaar, begaas der ofte store fejltagelse]-, 



dels i henseende til kvaliteten af maden og dels i hen
seende til regel mæssigheden af maalliderne. Barnet bør 
have et ordentligt, nogenlunde solidt morgenmaaltid 
(mælkebrød, grød, øllebrød eller lignende) og ikke te eller 
kaffe. Del bør have »skolemaden« i passende mængde 
og helst under en nogenlunde appetitlig form, indpakket 
saaledes, at den ikke før let bliver tør. Bedst var del 
naturligvis, at barnet tik sil middagsmaaltid lige ved hjem
komsten fra skolen; kan dette ikke ordnes, bør det have 
el mellemmaallid, og da bør der helst være el passende 
tidsrum, inden del spiser middagsmad. Endelig bør man 
ogsaa søge at danne sig el begreb om den passende kvan
titet af føde; mange forældre glæder sig øver, al deres 
børn spiser en uførhøldsimvssig stor mængde (haj- en 
»god« appetit); delte er ofte netop tegn paa en sygelig 
sullfornemmelse, øg disse børn gør man snaresi skade 
ved al overlæsse deres i forvejen svage fordøjelse med en 
langt større mængde, end den kan fordøje. Lidt »slik
keri« er naturligvis ingen skade til, men børn, som dagen 
igennem har lejlighed til selv at købe saadant, skader 
deres fordøjelse derved, al der ikke bliver tilstrækkelig ro 
for maven til imellem de forskellige gange, der spises, al 
bearbejde, hvad der er budt den.

Børnenes hvile er meget vigtig. Børn bor helst sove 
e. 10 limer; de bør helsi tidlig i seng, før at de kan 
komme op saa betids, al der er lid om morgenen til at 
faa maallidet i ro, faa forberedt sig lil skolegangen og 
helst faa afføringen besørget, inden de forlader hjemmet; 
ellers glemmes del let i dagens løb, eller der er ikke 
lejlighed lil at faa del besørget, naar trangen dertil mel
der sig. Det er forbavsende, hvor mange børn der gaar 
dagevis uden at have haft afføring, og det falder hyppig 
ikke forældrene, ind at søge grunden til barnets paaføl
gende gnavenhed øg utilpashed i denne omstændighed, 
ja, de ved maaske ikke engang besked med, at barnet 
ikke har passet sin afføring.

Bevægelse og navnlig i frisk luft trænger barnet Lil, 
og er skolevejen ikke ret lang, maa der bødes derpaa ved 
spadsereture; men her er der ogsaa ofte grund til at gøre 
opmærksom paa, at bliver en saadan for lang, saa al 



barnel kommer hjem udaset og dødtræt, har man skudt 
over maalet, og da er det et spørgsmaal, om man har 
gjort mest skade eller gavn.

Formaninger bør altid gives under en saadan form, 
at barnet selv lorstaar berettigelsen af dem, og de bør 
gives under en passende indtrængende form, som slaar i 
forhold til forseelsen.

Adspredelser trænger børn ogsaa til, i det mindste lige 
saa meget som voksne, men man begaar en stor synd 
ved at byde børn den samme slags fornøjelser som voksne. 
Navnlig saadanne, som foregaar om aftenen, og hvortil 
liden maa tages fra nattesøvnen, bør indskrænkes til kun 
at bydes undtagelsesvis, og da helst aftenen før en fridag, 
hvor der saa er mulighed for, at søvnen kan forlænges 
noget den paafølgende morgen. Børn har næppe skade 
af lette psykiske indvirkninger, saasom teaterforestillinger 
eller fortællinger, der kan sætte deres fantasi i bevægelse, 
men kraftigere indvirkninger, saasom spøgelses- og røver
historier, tror jeg, at man ikke bør byde for meget af; i 
det mindste er der mange børn, paa hvilke sligt gør saa 
stærkt et indtryk, at erindringen om det hørte paalræn- 
ger sig dem væd enhver lejlighed; og naturligvis navnlig 
om aftenen i mørke og stilhed. Del kommer derved lil 
at forkorle og forstyrre den naturlige, rolige, trygge natte
søvn. At skalle børn en sund, tryg søvn er i det hele 
en meget vigtig ting. Man kan bidrage til delte, ikke blot 
ved at sørge for, al deres sind er i ro, men ogsaa ved 
indretningen af deres leje. Dette bør være fladt og ikke 
for blødt, altsaa uden underdyne; lil at lægge under ho- 
vedet bør der kun være en lille hovedpude eller en rund 
pølle. Selv paa el saadant leje indlager børn imidlertid 
alle mulige hvilestillinger, skiftende fra den ene til den 
anden. Det kræver for de fleste mennesker nogen øvelse 
under søvnen at indtage stillingen lige paa ryggen som 
dog i længden er den, der giver den bedste hvile; man 
bør derfor jævnlig øve børnene i al indtage denne stil
ling, naar de lægger sig til ro. Lad saa barnet sove saa 
længe som muligt, men sørg for, at det kommer ud af 
sengen, saa snart det vaagner. Enhver driven og »snuen« 
i sengen, efter al det er vaagnet, er absolut ingen nytte til og 
medfører let adskillige uvaner, som det bør beskyttes imod.



Om tilsyn med børns tænder.
Nogle vejledende bemærkninger af cand, pharm.

tandlæge A x e 1 Svendse n.

Det er formentlig ikke ubekendt, af hvor stor belyd- 
ning en gennemført rationel mundhygiejne og tandpleje 
er for den almindelige sundhed. Daarlig tygning af føden 
giver ufuldstændig fordøjelse og deraf følgende daarlig 
ernæring. I tidens løb opstaar fordøjelsessygdomme, lige
som hele organismen svækkes væd ufuldstændig tilført 
ernæring. Særlig vigtig er del at bevare tænderne i god 
stand i barnealderen, saa al de frembyder et godt tygge- 
Waral, da del legeme, der befinder sig i udvikling, træn- 
ger til mere fuldstændig ernæring end det fuldt udviklede. 
Det første, den moderne læge, som er speeialist i for
døjelsessygdomme, gør, er at sende sine patienter til 
tandlægen for først og fremmest al være sikker paa, al 
de har et godt tyggeapparat, thi ellers er han i reglen 
magtesløs.

Der er ingen tvivl om, at tandcaries er den hyppigste 
af alle sygdomme og tillige den mest smitsomme.

I følge undersøgelser foretagne i København dels paa 
børn fra kommunens skoler og dels paa børn fra bedre 
privatskoler, viste del sig, al tandsygdomme fandtes hos 
93 % af børnene fra kommunens skoler og paa 80 % af 
børnene i de private skoler, Dette er en kendsgerning, 
som vi ikke kan komme uden om. I følge undersøgelser 
i udlandet ser del ogsaa sørgelig ud der. I Hamborg er 
90 %, i Ungarn 87 % og i England 77 % af børnene 
mere eller mindre tandløse. Hos Englænderne, hvor der 
allerede i nogen tid har været ansat tandlæger ved sko
lerne, er tallet lavest. Ikke alene giver daarlige tænder 



et daarligt lyggeapparal, og daarligt tygget er daarligt for
døjet, men de hule caricrede kender huser tillige el utal 
af bakterier og gærsvampe, som blandes med føden, og 
derfor vil der stadig være el haade mekanisk, kemisk og 
infekliøsl moment til stede til udviklingen af mave- og 
larmkatarrh, som derfor ogsaa indtinder sig tidligere eller 
senere.

Al dette ikke blot er teori, men en praktisk erfaring 
tillige, ser man bedst af, at mange patienter med daarlig 
mave og tarmkanal efter al have passerel alle mulige 
kursleder uden nytte, først bliver helhredede, naar de har 
faaet el godt lyggeapparal. Ved siden af denne fare for 
fordøjelsesorganerne rummer de varierede lænder i deres 
hulheder difteritibaciller, tuberkelbaciller, almindelige be- 
lændelsesbakterier, mikroberne for den hæslige og farlige 
sygdom aklinomycose (der ligner tuberkulosen og hyppig 
tager udgang fra tænderne) og mange andre bakterier. 
Saaledes bliver de hule lænder udrugningssieder for mi
krober, der dels kan medføre farlige almindelige infek
tioner, dels lokale betændelser (i kæberne og halskirtlerne), 
der kan være meget ubehagelige.

Man kunde nu spørge: hvorfor er tænderne saa daar- 
lige nuomstunder.

Svaret herpaa er, al tandcaries er en kullursygdom. 
Vore lænder degenererer. Forfinelsen af maaltiderne faar 
ikke blot betydning derved, at tyggeredskaberne øves 
mindre, hvorved de bliver daarligere udviklede, men ogsaa 
ved retternes kemiske sammensætning. Afskalningen af 
kornet gør brødet fattigt paa kalk, ligesom fodringen af 
kreaturerne ogsaa er anderledes end tidligere, hvilket 
altsammen berøver tænderne deres vigtigste bestanddel: 
kalken. Den forholdsvis bløde føde, vi nyder, gør, at 
resterne lettere bliver siddende imellem tænderne og 
fremkalder gæring, hvorved der dannes syrer, som opløser 
emaillen, del beskyttende dække for tandbenet. De me
get høje eller lave varmegrader, hvorved føde og drikke 
indtages, bidrager ogsaa deres lil tændernes ødelæggelse. 
Naar der er blegsot, engelsk syge eller andre konstitutions- 
sygdomme til siede, gaar destruktionen som bekendt 
særlig hurtig for sig. Og begge disse aarsagsmomenter 



finder vi ligeledes overordentlig udbredte i moderne ci
viliserede samfund.

Af alt dette fremgaar bestemt, at tandcaries er mnaa- 
delig udbredt og er af en saa stor betydning i forskellige 
sygdommes aarsagsforhold, at der kræves særlige for
anstaltninger imod dens udbredelse.

Hvori skal nu disse foranstaltninger bestaa?
Først og fremmest maa vi huske paa, at al hygiejne 

hviler paa renlighed, som saaledes ogsaa er det vigtigste 
moment i tandhygiejnen, fil at holde tænderne rene er 
landpulver absolut nødvendigt. De Heste mennesker hc- 
gaar den fejl at bruge intet eller for lidt tandpulver. 
Man skal bruge meget tandpulper, saa at man er vis paa, 
at det ikke blot bliver en illusion, at man børster med 
pulver. Omtrent en teskefuld pulver for hver rensning 
vil være passende, og som saadant kan fældet kridt an
befales. Del faas paa apoteket eller hos en materialist 
og kan for velsmagens skyld tilsættes pebermynteolie el lei
et andet velsmagende corrigens. Man bør helst børste 
med del tørre pulver, som da suger slimen af tænderne 
og renser dem. Borstningen maa ske paa langs af tæn
derne, ikke paa tvers, ligesom man vilde rense en kam. 
Borstningen bør begynde, saasnart barnet kan bruge en 
børste; før den lid bør tænderne renses ved aftørring med 
en blød klud. Dernæst bør man sørge for, al der aldrig 
i munden findes noget, der vanskeliggør eller umuliggør 
rensningen. Dette gør alle rødder og hule tænder. Der- 
for er del rigtigt, at alt, hvad der kan kureres, plombe
res, og alt andet, som ikke kan plomberes, trækkes ud. 
For at holde tænderne i kondition, skal de benyttes; man 
maa derfor skifte med tygningen i begge sider. Har man 
en øm tand, bevirker dette, at tygningen til den side 
suspenderes, øg derved forfalder lænderne. Tandsyg
domme er meget smitsomme, saa al en syg land siraks 
smitter de andre, hvis den ikke bliver kureret, o: plom
beret eller fjærnet. En meget udbredt antagelse er det, 
al kun de blivende tænder bør plomberes, derimod ikke 
mælketænderne. Delle er en stor vildfarelse. Mælke
tænderne bør ligesaa fuldt plomberes og renses som de 
blivende. Barnet har jo i lang lid kun sine mælketænder 



som tyggeapparat; er de daarlige, da kan det jo ikke 
tygge sin føde i den allervigtigste udviklingsperiode. 
Ligesaa skiftes tænderne, jo ikke paa en gang; en lang 
periode slaar mælketænder og blivende tænder side om 
side i munden, og de daarlige mælketænder vil smitte de 
blivende, efterhaanden som de bryder frem. Derfor maa 
mælketænderne konserveres fuldt saa godt som de bli
vende tænder.

Ingen sygdom kan forholdsvis i saa lang lid forblive 
upaaaglel som tandearies, idet den i begyndelsen er van
skelig al opdage for den, 'der ikke kender forløbet, da 
den udvikler sig skjuli og forsi manifesterer sig ved den 
indlrædende smerte. Tillige er del umuligt for lægfolk 
al undersøge deres børns lænder, idet hullerne jo kan 
opslaa paa de Hader, der vender bag lil og imellem tæn
derne, hvilke huller kun kan opdages ved hjælp af sær
lige inslrumenler som sonder, spejle o. s. v.

Ligesaa er det meget vigtigt i den periode, hvori tand
skiftet foregaar, al del bliver passet, at dette foregaar 
rigtigt, saa al landrækken bliver saa fuldkommen som 
mulig. Derfor er el regelmæssigt eftersyn af børnenes 
lamder (ligesom af voksnes), højst gavnligt og nødvendigt, 
for al del straks kan blive opdagel, naar de er angrebne. 
Institueres behandling i lide, da vil denne kunne foretages 
uden smerte, og faren for smitte er afva'rget.
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Undervisningen.

I lektionsplanen har værel ordnet som de foregaaende 
aar. Hver lektion varer 40 minutter, hvorefter der er 5 
minutters ophold. Midt paa dagen er der en hel lime 
fri fra 1110—1210 for 1 7 klasse; 8 og 9 klasse har haft 
deres fritime enten timen for eller efter. 1—5 klasse har 
haft gymnastik hver dag, 6—8 klasse 5 gange ugentlig- 
Efter hver gymnastiktime har eleverne faaet styrtebad, 
om sommeren kohlt, om vinteren mildt tempereret. I 
styrtebadet har dog Isle klasse ikke deltaget før hen paa 
foraarel. I maanederne August—September og fra 1ste 
April har samtlige klasser haft sport i overensstemmelse 
med programmet.

I engelsk og lysk har 9 klasse værel delt i lo hold.

Vgenilige lektioner i de enkelte fag.
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Summa . . . 50 48 38 21 28 33 30 11 16 16 1 21 16 3 3 8 5 7



Lærernes beretninger om undervisningen.
1ste klasse A og B.

Gymnastik. (N. Lønborg).
Øvelserne har væsentlig vieret knyttede lil leg. Kun 

faa af de øvelser, der kræver en bestemt form, har-været 
medtaget.

Dansk. (E. J e n s e n).
I all væsentligt undervist efter samme plan og metode 

som i fjor; dog paabegyndtes læseøvelser i bøger med 
trykt tekst først c. en maaned efter skoleaarels begyndelse, 
da de skrevne bogslaver fuldstændig var lande gennem 
læseøvelser paa vægtavlen, hvilket synes at have mod
virket megen vaklen og usikkerhed i opfattelsen af bog
staverne.

Desuden er der lagt endnu mere vægt end de tidligere 
aar paa samtale om billeder og børnenes medhjælp ved 
læse,stykkernes tilbliven.

Træsløjd. (I. Christiansen).
Længde- og Iversavning er indøvel. Maaltagning og 

maalafsætning forklaret og indøvet af hver elev.
Lersløjd. (I. Christiansen).

Fra sommerferien til jul har eleverne dannet klodser 
af forskellig form og størrelse. Disse klodser er blevet 
brændt og en del benyttet ved regneundervisningen. Re
sten har eleverne faaet hjem. Efter jul har klassen be
gyndt at rulle lerllader ud i ^jz cm. tykkelse og kvadreret 
dem i kvadrater paa 1 cm.; deraf har eleverne dannet 
lette geometriske ting.



Tegning. (G. Gertner).
Eleverne har ved hjælp af lineal og centimetermaal 

fremstillet Hader i bestemte størrelser efter opgivet maal. 
Disse Hader er senere farvet med pensel og vandfarve.

Vandfarve er ogsaa benyttet til penselaftryk, som øves, 
før pensellegningen efter levende blomster, blade og frug
ter foreligger.

Eleverne tegner til stadighed paa klassetavlen, idet dé 
med hvidt og farvel kridt, efterligner (efter fortegning) 
barnligt fremstillede linse, træer, dyr og andre genstande, 
som de saa siden, efter hukommelsen, gengiver med bly
ant paa papiret.

Skrivning. (E. Jensen).
Som tidligere har skrivning i denne klasse været øvet 

som støtte for øvelser i læsning, idet vi med kridt har 
skrevet læste ord og sletninger paa vægtavlen.

Desuden er de enkelte bogstavformer øvede med bly
ant efter Vodders skrivesystem i bøger med vandret og 
lodret linering.

Først øvedes de letteste bogstavformer, derefter de 
sværere, og efterhaanden som bogstaverne kertes, føjedes 
de sammen til ord. Senere, da eleverne blev sikrere, gik 
vi den modsatte vej; eleverne valgte et ord, som de op
løste i bogstaver, og øvede saa bogstaverne enkeltvis og 
samlede.

Regning. A-klassen. (E. Jensen).
Ved undervisningen i regning er fra den tørste lime o o o

lagt vægt paa anskuelighed og forslaaekse. D O 1. O O
Som hjælpemidler er anvendt: Lerklodser og pinde, 

som drengene selv havde lavet som sløjd, kolorerede fir
kanter og figurer, dels kolorerede af eleverne paa papir, 
dels af kererinden paa væglavlen, desuden af øg til, sær
lig i begyndelsen af skoleaarel, anvendt tegninger paa 
væglavlen.

Alle lire regningsarter er indøvede med lal indlil 20, 
og fremgangsmaaden har i all væsentligt været som i fjor. 
Væglavlen er benyllel til indøvelse af taltegn og til regn
skabsføring.



Regning. B-klassen. (G. Christensen).
Undervisningen har væsentlig kun omfattet de 20 før

ste lal. Alle 4 regningsarter er gennemgaaede. Tabel er 
ikke lært, men maalet har været al gøre talbegreberne 
og de forskellige regningsoperationer gennemskuelige og 
forstaaelige for børnene. Derfor er ogsaa fra først til 
sidst noget konkret lagt til grund: simple tegninger paa 
vægtavlen, kolorerede kvadrater eller klodser o. 1. Jævn
sides hermed er — navnlig i aarets sidste halvdel — 
gaael lettere øvelser i »hovedregning«.

Naturfag. (H. A. ifald).
Aarets undervisning indlededes med, at eleverne lærte 

al systematisere farver. Øvelserne foretoges med farvede 
garndukker, ialt ca. 70. Hver af de forskellige farver er 
repræsenteret med 6 å 7 forskelligt nuancerede dukker 
og disse garndukker ordnes efter forskellige principper. 
Fornavne svarende til de forskellige farveindtryk er lærte, 
og elevernes evne til at se lighed og forskelle paa delte 
omraade er øvet. Da øvelserne er foregaaet i skolens 
fysiksal, foretoges grupperingerne paa det store halvelip- 
liske bord i stedet for som tidligere paa en »farvelavle«.

Runisformerne er dernæst iagttagne og gennemgaaet i 
følgende orden: Terning, firsidel prisme, tresidet prisme, 
lirsidet pyramide, tresidet pyramide, cylinder, kegle og 
kugle. Hver rumsform er karakteriseret ved antallet og 
formen af begrænsende flader og ved antallet af kanter og 
hjørner. Hensigten har været den, at faa eleven lilgen- 
nem iagttagelse af enkelthederne at danne sig et samlet 
overblik over de regulære rumsformer. Eksempler paa 
uregelmæssige former er ligeledes fremstillede, ligesom 
eleverne har faaet øvelse i at systematisere former ud fra 
genstande hentede fra skolens fysiske samling. De tre 
forskellige tilstandsformer er karakteriserede ved iagtta
gelse. og smaaforsøg, og eleverne har haft lejlighed til al 
iagttage forskellige faste stoller og væsker. Luftens til
stedeværelse er paavist ved forsøg, og vandets tre tilstands
former vistes, idel et stykke is smeltedes og dernæst del 
af isen dannede vand bortdampedes. En udførlig frem
stilling af principperne for denne elementære undervisning 



i larve-, form-, slof- saml dimensionslære med tilføjelse 
af undervisningens metodik er meddelt tidsskriftet »Vor 
Ungdom«.

I lighed med de foregaaende aar er der samtalt med 
eleverne om skyer, laage, den »blaa himmel«, sol, maane 
og stjerner, væsentlig med det formaal for øje, al vække 
opmærksomheden for disse naturfænomener, saa at ele
verne paa egen haand udnytter lejligheder til at se sig om.

Der er dernæst ført samtale om de mest iøjnefaldende 
egenskaber ved nogle dyr (udstoppede) saml förelaget 
øvelser med en spirekasse i foraarsliden.

Religion. (C. Riisgaard).
Abraham, Isak, Jakob, Josef og begyndelsen af Moses’ 

historie indtil udfrielsen fra Ægypten er gennemgaael for 
og genfortalt af eleverne.

Geografi. (C. N. Starcke og V. Bendz).
Danske smaaøer er tegnede og forklarede paa samme 

maade som ifjor.
Der er læst stykker af »En vandring igennem Koben- 

havn«.

Historie. (C. N. Starcke).
Nogle faa fortællinger er gennemgaaede i tilslutning 

lil »En vandring igennem København«.

Sang. (R. Christensen).
Sange efter »Børnenes melodibog«. Alle har sunget o o o

med. Sangene er lært udenad saavel her som i 2den klasse.

2den klasse A og' B.

Gymnastik. (N. Lønborg).
Meget af liden anvendes endnu i denne klasse til leg, 

men ligesom i fjor synes de egentlige gymnastiske øvel
ser (armgang i bom, ligcvæglsgang o. s. v.) at interessere 
børnene nok saa meget som legen.



Dansk. A-klassen. (C. Lambek).
Klassen har været ualmindelig arbejdsdygtig.
Slomanns læsebog I, Schneekloths læsebog II, Lam- 

beks Billeder og Historier, c. halvdelen af Jessens læse
bog I samt en del stilhistorier fra tidligere aar er gennem
arbejdede og alle billeder analyserede, c. 15 udførlige 
genfortællinger foretagne, tildels i forbindelse med teg
ninger. Korlæsning i meget ringe omfang, da klassen 
ikke har trang dertil. Stil 1 gang ugentlig paa grundlag 
af billede)', ved aarets slutning ialt c. 10 stilhistorier. I 
mange stiltimer er foretaget fremsigeøvelser over del 
skrevne stykke. Hurtiglæsning over de trykte stilhistorier, 
endvidere over »Billeder og Historier« (repelitionslæsning) 
og lette stykker af ovennævnte hvsebøger (ligeledes repe
tition). El par sange er lærte udenad lil brug i sanglimen.

Dansk. B-klassen. (E. Jensen).
I de førsle fire maaneder af skoleaaret blev hoved

vægten lagt paa indøvelse af læsefærdighed; dog blev 
ogsaa megen lid anvendt lil samtale om det heste og 
billedanalyse. Som støtte for læsningen lik eleverne lov 
al skrive vanskeligere ord paa vægtavlen.

Slomanns læsebog I, stile fra foregaaende aar og C. 
Lambek: Billeder og Historier er anvendt med mange af de 
deri forekommende billeder.

Kort før jul paabegyndtes stilskrivning om billeder 
paa væglavlen under lærerindens ledelse og dermed fort- I o o
saltes som regel lo gange ugentlig skoleaaret ud. Den 
øvrige lid anvendtes lil læsning, billedanalyse, genfortæl
ling, ofte med tilhørende tegning paa væglavlen samt lil 
al lære enkelte vers udenad. Anvendt som læsestof er 
læseslykker i Slomanns læsebog I, Schneekloths læsebog, 
samt Jessens læsebog I og børnenes egne stile.

Træsløjd. (E. Bang).
Øvelserne har været væsentlig som ifjor, med saven, 

men modellerne har været lidt mere sammensatte og 
brug af slikbor og centrumsbor er indøvel. Til afpuds
ning er anvendt fil.



Lersløjd. (I. Christiansen).
Der arbejdes eller Vodders modelserie. Eleverne er 

eller jul begyndt al tegne modellerne for gennem tegning 
al faa mere forslaaelse af sammenslutningen af de for
skellige smaadele og for nøjagtighed.

Tegn ing. (G. G e r t n e r).
Tildels samme opgaver som i Isle klasse, dog lægges 

her mere vægt paa frihaandstegningen. Fortegningerne 
paa tavlen sammensættes af skematiske, lige linier til 
ligurer, som eleverne let opfatter. Ligesom i 1ste klasse 
øvelser i penseltegning efter planter.

Skrivning. A-klassen. (I. Christiansen).
Fra sommerferien til jul er udelukkende benyttet bly

ant. Efter jul har eleverne skrevet med blæk. Nu skri
ves sletninger og dertil hørende store bogstaver efter 
elevernes forslag. Væglavlerne benyttet til øvelse.

Skrivning.- B-klassen. (E. .lensen).
Den første halvdel af aarel øvet skrivning med bkvk 

lo gange om ugen i bøger med stor kvadrering eller 
Vodders system. Smaa bogstaver og koldere ord øvede. 
De lo andre gange øm ugen øvet skrivning med blyant 
i bøger med mindre kvadrering. De sløre og smaa bog
slaver samt ord øg korte sætninger øvede.

Den sidste halvdel af aarel er øvelserne med blæk 
förelaget i bøgerne med den lille kvadrering; først øvedes 
smaa bogstaver og korte ord, senere ogsaa store bogstaver 
og længere ord, og der arbejdedes med det formaal al 
gore blyanlsskrivningen overflødig.

Hele skoleaarel er der midi i limen øvet ord og sæt
ninger med kridt paa vivglavlen som afveksling øg op
muntring for børnene.

Regning. A-klassen. (II. Egeby).
Formaalel for undervisningen i denne klasse har vie

ret al bibringe eleverne god forslaaelse af talværdier og 
god forslaaelse af de tire regningsarter: addition, subtrak
tion, multiplikation øg division, da en saadan forslaaelse 
er el ret uundværligt grundlag for en frugtbringendeO O O o o 



regneundervisning. Forslaaelsen at' de lo sidste regnings
arter har krævet meget arbejde, og enhver opgave er 
bleven konkret fremstillet af børnene selv ved hjælp af 
streger paa den sorte tavle. Først naar den rigtige for- 
slaaelse var sikret, kunde der være tale om regning med 
ubenævnte lal. Tallene kendes og kan skrives lil 1000, 
men 1- og 2cifrede lal har naturligvis væsentlig været 
genstand for behandling. Hovedregning har oplagel c. 2/s 
af tiden, men eleverne er dog ogsaa i stand til at udfore 
en større addition med sikkerhed skriftligt. Ved skole- 
aarels slutning ventes de 3 andre regningsarier gennem- 
gaael, saalcdes at lettere opgaver kan løses skriftlig.

Regning. B-klassen. (A. (i. Andersen).
Sammenlægning og fradragning af 2- og 3cifrede lal 

er indøvet. Mulliplikationstabellerne er gennemgaaede 
saaledes, al børnene forslaar dem uden dog at kunne 
huske dem. Deling og antal mindre end 100 er udført 
og de simpleste brøksbelégnelser benyttede. Al regning 
har været hovedregning.

Naturfag. (H. A. Hald).
Øvelserne med al systematisere farver og former er 

repeterede og en del udvidede. Længdemaaling med ét 
maalenavn er indøvet. Smaa dimensioner maalles i centi
meter, større i meter eller fod. Kanternes længder paa 
forskellige rumsformer (terning, prisme o. 11.) er udmaalte, 
hvorved forskellen paa f. eks. lerning og prisme klar
gjordes. Ved smaaforsøg karakteriseredes forskellige egen
skaber ved faste legemer f. eks. segjl og skørt, haardt og 
blødt, uelastisk og elastisk. Forskellige skøre stoffer 
pulveriseredes i en morter, og forskellen paa pulverform 
og væskeform paavisles. Forskellen paa »blandinger« og 
opløsninger vistes, idel pulveret ved en blanding kan 
filtreres fra, mens man ved en opløsning maa bortdampe 
væsken for al faa fat paa del fasle stof.

Vægtslangprincippel er vist ved smaaforsøg. Der er 
førl samtale om forskellige vægislamger, skaalvæglen blev 
iagttaget og en mængde vejninger foreloges med anven
delse af ét maalenavn (gram).



Samtale med eleverne om forskellige skovdyr. Øvelser 
med spirekassen med væsentlig de samme iagtlagelses- 
formaal som i den tilsvarende klasse ifjor. Ogsaa i denne 
klasse har nogle laa linier været anvendte til samtale om, 
hvad der umiddelbart er al se paa himlen.

Religion. (C. Riisgaard).
Jødernes historie fra udfrielsen af Ægypten til Salomos 

død. Fremstillingen om de store personligheder som 
Gideon, Samuel, Saul, David og Salomo.

Geografi. A-klassen. (C. Wang).
»Københavns Omegn« fortsat og afsluttet. Gennem- 

gang af »Danske Smaaøer« paabegyndl. Kort tegnede til 
København og Københavns omegn.

Geografi. B-klassen. (K. Didriksen).
Eleverne har tegnet smaa kort over Københavns om

egn og en del danske smaaøer. Der er samtalt om disse 
og om billeder og vtvgkorl svarende dertil. Slørsle delen 
af teksten »Danske Smaaøer« er gennemlæsi.

Historie. (G. Chrislensen).
Paa grundlag af en lille samling oldsager og et stort o o O o o

billedmateriale er Nordboernes liv og tænkemaade fra 
stenalderen til den historiske lid fremstillet i de store, 
typiske træk. I slutningen af aarel er del fortalle repe
teret efter skolens fremstilling i »Vore forfædre«.

Sang. (R. Christensen).
Foruden sange efter »Børnenes melodibog« tillige lært 

nogle sange af historisk indhold i tilknytning til historie
undervisningen.

3die klasse Ä og B.

Gymnastik. A-klassen. (K. Vedel).
Som i den tilsvarende klasse, ifjor har gymnastikken 

været drevet med hyppig benyttelse af deling i troppe, 
hvor drengene under ledelse af egne Iropførere har ind
ovel spring og redskabsøvelser, der først har været gen- 



nemgaaet med den samlede klasse, Jævnsides hermed 
er i samlet trop drevet lettere kropøvelser i ribber og 
bomme. En leg eller et kapløb med forhindringer har 
ofte dannet afslutning paa timen.

Gymnastik. B-klassen. (A. Budlz-Jorgcnsen).
Gymnastikken har dels været øvet med eleverne sam

lede under kommando, naar nye øvelser skulde indøves, 
eller ældre øvelser eftergaas, og dels har den været øvet 
i troppe, for at eleverne kunde faa lejlighed til grundig 
al gennemarbejde øvelserne.

Dansk. A-klassen. (C. Lambek).
Gennemarbejdet er Slomann II og c. halvdelen af III, 

billederne analyserede. Endvidere er læst Jessens Læse
bog I og det meste af Bondesen og Westergaards Læse
bog I, »Billeder og Historier« saml lettere stykker af Kel
lers Læsebog IV. Hurtiglæsning (repetition) af Slomann I 
og Schneekloth II samt trykte stilhistorier. Cirka 5 ud
førlige genfortællinger. Stil 1 lime ugentlig, historier 
med billeder; alle stilene er af eleverne indskrevne i stile
bøger efter i forvejen (i smaa portioner) al være dikte- 
terede og udviskede af lavlen. Biøvelser: i aarets før
ste halvdel øvelser i slavelsedeling, i sidste halvaar øvelser 
i stavning. — Øvelser i orddannelser over opgivne slamord 
f. eks. lang: langsom, langstrakt, længe, længde, længsel 
o. s. v.; hjem: hjemad, hjemme, hjemkomst o. s. v. fuld: 
fuldstændig, fyldig, fylde, haandfuld o. s. v. Øvelser i 
al angive korte og lange vocaler (lige, ligge, vær, værre, 
ile, ilde, hal, hade o. s. v). Verslæsning og skandering 
af vers. Angivelse af underforstaaede ord. Øvelser i 
betydningsforandringer ved omstilling af ord i sætninger, 
tilbageføring af poetiske ordstillinger til naturlig tale.

Dansk. B-klassen. (A. G. Andersen).
Slomanns Læsebog Nr. 2 er blevet læst 2 gange, alle 

billederne analyserede og en del af historierne genfortalle.
Af Jessens Læsebog Nr. 2 er den første halvdel læst 

en gang og de til teksten svarende billeder analyserede.
En lime om ugen er blevel benyttet til stil og en til 

oplæsning.



Træsløjd. A-klassen. (A. B u d tz-Jørgensen).
I del forløbne aar er del særlig brugen af sav og bor, 

der er indøvel. Mod slibningen af aarel er høvlens brug 
indøvel. Eflerhaanden som eleverne har faael sikkerhed 
i brugen af sav, har de selv kunnet vælge de genstande, 
de havde lyst lil al lave, saaledes at kun faa arbejder 
har været fællesarbejder.

Træsløjd. B-klassen. (I. Christiansen).
Eleverne er i aarels løb indøvel i høvlens, smalsavens 

og lilens brug. Kræfter øg evner er meget forskellige, 
dog har eleverne tildels kunnet udføre de samme mo
deller. Der er laget hensyn lil elevernes ideer og ønsker 
i valget af modellerne.

Tegning. (G. Gertner).
Eleverne tegner efter naturen, hvortil benyttes blom

ster, frugter, lettere brugsgenstande og udstoppede fugle.
Ligeledes øves tegning afrette og buede linier sammen- o o o o

salte i ligurer, der siden farves.

Skrivning. (IL Christensen).
Der er skrevet eller forskrift, tildels taget fra historie

bogen. Eflerhaanden har de ilinkere faael lov al skrive 
sig selv for.

Regning. A-klasscn. (A. C. Andersen).
Den første lid anvendtes lil addition og subtraktion 

af 2- og Beifrede lal. Derefter loges der fal paa tabel
lerne, som indøvedes øg lærles. 1 Februar manned be
gyndte klassen at regne paa papir. Talbegrebet udvidedes 
nu over 1000. Multiplikation med 2cifrede lal indøvedes. 
Der gaves lige mange opgaver af hver regningsart. Be
handling af lettere brøker forsøgles.

Regning. B-klassen. (Kr. Kofoed).
Multiplikationslabellerne er gennemgaaede og stadig 

repeterede, indtil almindelig færdighed er naael.
De 1 regningsarter med lal indtil 1000 er indøvede, 

brøksbegrebel øg brøks forkortning anskueliggjort, øvelser 
i al Lage brøkdele af et vist antal givne, o O



Dernæst er overgangen fra hovedregning lil tavle
regning gjort, og opgaver i sammenlægning og fradrag- 
ning af lal indtil 10000 i multiplikation med 2eifrel mul
tiplikator og i division med eeneifret divisor er regnede 

i begyndelsen paa den sorte tavle, senere paa papir.

Naturfag. (II. A. Hald).
Der er foretaget en række smaaforsøg, som viste egen

skaber ved varmen. Varmens virkning paa vor tempe- 
ralursans, varmens evne lil at udvide faste, Ilydende og 
luftformige sloffer. Termometrets indretning og grad- 
deling, saml lemperaliirmaalinger. Forsøg som visle 
forskellige faste stollers og vands evne til al lede varmen 
gennem sig, strømninger i vand og luft. Frvsning af fersk 
og salt vand, rumfangsforandringen under frysningen, 
smeltning og størkning af forskellige stoffer. Den almin
delige kuldeblanding.

Af zoologiske emner er der ført samtale om en række 
svømmende dyr: Anden, maagen, alken, frøen, sala
manderen, aborren, torsken, saden, vandkalven, flod
krebsen, o. 11. For enkelte af de nævnte dyreformers 
vedkommende er svømmebevægelserne bievne iagttagne.

I foraars l i den er løvspringsfænomener iagttagne saml 
enkelle foraarsblomster og skovtræformer.

Religion. (G. Riisgaard).
.Iohannes døbers historie. Jesu Kristi liv og gerninger 

er udforligt fremstillet. De Heste lignelser er fortalte. 
Endvidere er apostlenes særlig Paulus’ historie fortalt i 
store træk.

Geografi. A-klassen. (G,. Wang).
Efter al gennemlæsningen af »Danske Smaaøer« er af- 

slultel, er gennemgaaet og læst Danmarks tilblivelse, 
Sjælland og Lolland-Falsler med omliggende øer. Paa 
skolen er tegnet kort til »Danske Smaaøer« og Danmark.

Geografi. B-klassen. (K. Didriksen).
Kort tegnes stadig, og paa grundlag af disse, samt væg- 

kort og billeder er Sjællands geografi gennemgaaet i 
samtaleform. En bog om dette emne er læst igennem.



Historie, (G. Christensen).
Danmarks (tildels Nordens) historie er fortalt fra den 

ældste historiske lid til dronning Margrete. En del bil
leder er benyttede. Fremstillingen har ikke blot samlet sig 
om de typiske personligheder og de dramatiske begiven
heder, men ogsaa stræbt at give et billede af de vigtigste 
kulturelle forhold og del daglige livs kaar baade i deres 
modsætning til det gammelt nordiske og lil nutids forhold.

Sang. (R. Christensen).
Der er sunget efter »Danmarks melodier«. Børuene 

har selv læst sangene.

4de klasse A og B.

Gymnastik. (K. Vedel).
Gymnastikken er som tidligere bleven lært dels samlet 

og dels i troppe under egne tropførere. De i troppene 
anvendte øvelser har for største delen været saadanne, 
som drengene kan øve paa egen haand, særlig i den 
senere Lid og under stvrlig vejledning og ogsaa begyn
delsen lil vanskeligere øvelser som f. eks. hovedspring 
og øvelser i trapez. I samlet, trop har været anvendt 
enkelte kropøvelser og i den senere lid en enkelt spænd
bøjning. Leg og kapløbning har ofte været brugt til af
veksling og fornøjelse.

Dansk. A-klassen. (C. Lambek).
Klassen har læst omtrent del samme som 3die A, dog 

er det meste af Slomann III og Keller IV gennemgaaet.
Stil 1 Lime ugentlig: for det meste beskrivelse af smaa- 

genstande efter umiddelbart forudgaaende genslandsana- 
lyse (under min ledelse). Af stilemner, som i aarets løb 
er behandlede, nævnes: tændstikæske, bold, svamp, penne
skaft, kasse, portemonæ, skrivebog, pegefinger, lløjte, 
lommekniv, ur, dor, stol, sorte tavle, vindu.

Af biøvelser har klassen hall de samme som 3die A; 
der er lagi megen vægt paa stavning, nogle diklatsLile 
er skrevne for al prøve elevernes standpunkt samt for 
praktisk at klargøre dem formaalet med staveøvelserne.

Øvelser i vcrslæsning efter større maalestok end 3die A.



Dansk. B-klassen. (A. C. Andersen).
Slonianns Læsebog II er bleven læst en gang og bil

lederne analyserede.
Julie Heins Læsebog V er bleven læst med lorbigaaelse 

af de sværere og vanskeligere ting, der forudsætter større 
modenhed hos eleverne.

To ugentlige limer er benyttet til stil, en til oplæsning.

Træsløjd. (E. B a n g).
Arbejdet er som de foregaaende aar enkeltmands

arbejde, saaledes at enhver af eleverne kan faa sine ønsker 
og sine ideer realiseret, som regel har jeg forlangt »ideen« 
omsat i en tegning hjemmefra, som vi saa paa skolen 
har gennemgaaet maalene paa, for at drøfte om det lod 
sig udføre, og om forholdene var de rette derefter er 
tegningen bleven indført i de kvadrerede tegnebøger. De 
mindre Hinke elever har tegnet efter modeller og derefter 
udført arbejdet.

Jeg har gennem denne maade al arbejde paa sporet 
en usvækket iver og interesse for arbejdet, og ofte faar 
en enkelt dreng en ide, som hele klassen anekterer, og 
umærkeligt for eleverne glider klasseundervisningen af 
og lil ind, hvorved de alle paa en gang faar de samme 
øvelser i el eller andel stykke værktøjs brug, og man 
undgaar den fare, som efter min mening er i klasse
undervisning, der er planlagt nemlig del hæmmende 
for de Hinke og del lidet fremadskridende for de mindre. 
Hinke, der yderligere bliver gjort kede af deres ringe evner 
ved som regel at maatle udføre et arbejde, de enten ingen 
lyst har lil eller ikke magter.

Tegning, (ti. Gertner).
Tegning efter naturen med blyant. Ligesom i 3die 

benyttes udstoppede fugle, brugsgenstande samt pensel- 
tegning lil fremstilling af levende blomster og blade. 
Letfattelige regler for lys og skygge forklares. Forteg
ninger paa klasselavlen benyttes ogsaa i denne klasse, 
men i en noget vanskeligere form, ligesom der med hen
syn lil udførelsen stilles større krav.



Skrivning. (E. Bang).
Stejlskrift er indovel dels gennem enkelte bogstaver, 

dels gennem sammenskrifl i korte savninger, for at øve 
ensartethed i skriften.

Regning. A-klassen. (H. Egeby).
Formaalet for undervisningen har været al bibringe 

eleverne lalftvrdighed, der ej- bleven fremmet ved skrift- 
ligt arbejde og især ved hovedregning med ubenævnte 
og ensbenævnte lal. De mønt-, maal- og vagtsystemer, 
som er inddelt efter decimalsyslemet, er gennemgaaet og 
benyttet som stof for forslaaelsen af og lettere regning 
med decimalbrøk. Dansk maal og vægt samt varer, som 
tælles, er anskueliggjort, og regning hermed vil optage en 
stor del af de sidste maaneder i skoleaaret.

Regning. B-klassen (Kr. Kofoed).
I de forsle limer repeteredes tabellerne. Derpaa ind- 

ovedes i alle 1 regningsarter opgaver, som tilsigtede for
trinsvis at fremme regnefærdigheden, men tillige at 
indøve, omtanke ved valg af regningsarten. En del af 
materialet hentedes fra »Statistisk Aarbog«.

Dernæst er indøvet omsætninger i vorl mønt- og vægt- 
system samt i det metriske system i tilknytning lil de i 
fvsiklimerne foretagne øvelser. Samtidig er brugen af 
decimalbrøk indovel, og opgaver fra de 1 regningsarter 
med decimale tal er givne; dog er der kun benvttet hel 
multiplikator og hel divisor.

Endelig er indøvet regning med de ikke decimale 
slørrelscsmaal, som endnu almindelig bruges her lil lands.

Lettere opgaver i almindelig brok er af og lil givne.
Hver uge er leveret et sæt skriftlige hjemmearbejder.

Naturfag. (H. A. Hald).
Indøvet kendskab Lil metersystemet. Længdemaal inger 

med anvendelse af el maalenavn og decimalbrøksskrive- 
maaden. Relationerne med forskellige fladeenheder paa- 
visl, og llademaaling indøvet af rektangulære flader. 
Oversigt over rumfangsenhederne, rumfangsmaaling først 
af kubiske former og dernæst rumfangsmaaling af væsker 
ved hjælp af maaleglas. Rumfangsmaaling af uregel



mæssige rumsformer ved hjælp af maaleglas. Vægt
enhederne fremstillede som vægte paa rumenhed afvand. 
Eleverne har dernæst bestemt vægten pr. rumenhed af 
en del forskellige stoffer; rumfanget bestemtes ved maale
glas, vægten paa en almindelig skaalvægt. Arkimedes lov 
og deplacemenlsreglen er vist ved simple forsøg. Der 
er dernavst samtalt om tyngdepunktet, som det punkt, 
hvori et legemes vægt kan lænkes samlet; forsøg med 
ophængte legemer (ligeva'glsstillinger) og legemer paa 
skraal underlag. Heglen for fast og los trisse saml taljen 
er vist ud fra ligevægtsprincippel. Eleverne har efter 
forlegning tegnet el stjernekort, hvor de vigtigere stjerne
billeder er grupperede. Hensigten med delle var al 
fæstne de regler, efter hvilke man kan orientere sig paa 
stjernehimlen. Der har været lejlighed for eleverne lil 
at iagttage stjernehimlen ved aftenlid, stjernebilleders 
indbyrdes beliggenhed, stjernernes tilsyneladende rotation, 
m. m.

Under iagttagelse af nalurgenslande eller billeder er 
fort samtale om pattedyrs benbygning, muskulatur, for
døjelses- og aandedrælsredskaber; fysiologiske forhold er 
kun medtagne i ringe omfang. Efter at et fugleskelet og 
el fiskeskelel var blevet gennemgaael, blev der anstille! 
sammenligninger mellem disse og palledyrskelellet. Et 
par typer af henholdsvis: pattedyr, fugle, krybdyr, pad
der og fisk er gennemgaael; bagefter anstillcdes sammen
ligninger mellem typerne; eleverne øvedes i systemati
sering, idel ligheder og forskelle blev opnoterede og 
vurderede. Af andre typer er gennemgaael oldenborren, 
liguslersværmeren, græshoppen, bien, m. 11.

I foraars- og sommertiden vil et lille antal almindeligt 
forekommende planteformer blive gennemgaaede.

Religion. (C. Riisgaard).
Israels historie fra rigets deling efter Salomos død lil 

.Iohannes døbers fremtræden. Fremstillingen er samlet 
om de store personligheder: Elias, Jesaja; Jeremias, Daniel, 
Esra og Nehemias. Der er givet en detailleret skildring 
af Palæstinas geografi og politiske stilling i ovennævnte 



tidsrum. Hovedpunkterne er blevet dikteret eleverne i 
slutningen af skoleaarel.

Geografi. A-klassen, (C. Wang).
Den trykte tekst »Danmark« er gennemgaaet og læst. 

Kort hertil er tegnede dels paa skolen, dels hjemme. 
Hjemmekort afleverede hver 14de dag.

Geografi. B-klassen. (K. Di driksen).
Paa grundlag af korttegning og ved hjælp af valgkort 

og billeder er største delen af Danmarks geografi gennem- O O o O
gaael og teksten hertil gennemkvsL El hjemmekort er 
leveret hver 14de dag.

Historie. (H. Høffding).
Danmarks historie fra aar 1500. Luthers historie og 

reformationen er der fortalt selvslamdigl om og ligesaa 
om 30aarskrigen. Sveriges historie er stadig holdt ved o o o
siden af Danmarks.

Sang. (B. Christensen).
Som 3-klasserne.

5te klasse A eg B.

Gymnastik. (A. Budtz-Jørgensen).
Da disse klasser fra tidligere aar er vant til at arbejde 

i troppe, er delle arbejde gaaet saa godi, at jeg mindre 
hyppig har fundet anledning lil at tage klassen samlet 
under kommando.

Eleverne har ikke været i samme trop hele aaret; 
men troppene er af og til bievne omordnede, idel jeg lil 
lider har søgt at samle de dygtige for sig, for at disse 
kunne naa saa vidt som muligt, lil andre tider har blan
del dygtige og mindre dygtige i troppene, for al de min
dre dygtige kunde blive hjulpne frem af de dygtige.

Dansk. A-klassen. (G. Christensen).
Slomanns lavsebog nr. 2 og 3 og Julie Heins nr. 4 er 

læst.
En lime ugentlig er brugt lil højtlæsning af og for 



klassen. Lunds lille bog om dr. Nansen og Junglebogen 
er bl. a. hest paa denne maade.

Hver uge er der skrevet en diktatstil og en hjemme- 
stil i reglen om el billede af cl dyr, børnene kender. 
Billedel gennemgaas omhyggeligt i klassen, naar slilen 
gives for.

Væsentlig ad iagttagelsens vej er i grammatik de vig
tigste ordklasser, deres bøjning og rolle i sætningen gen- 
nemgaael.

Dansk. B-klassen. (A. Dam).
Kellers læsebog. Pontoppidan: Odysseus hjemrejse, 

B. Kristensen: »En Københavnerdreng« og »Bogier Ja
kob«. Rosenstand: Klaus Klumpe. For klassen er læst: 
»Thors rejse til Jøtunheim«. En ugentlig hjemmestil 
(beskrivelse eller genfortælling) og en diktat med analyse.

Træsløjd. (E. Bang).
Som 4de klasserne.

Tegning. (A. Hævning).
Tegning øves her efter udstoppede fugle og brugs

genstande. Der lægges særlig vægt paa, al eleverne 
forstaar hvad de tegner, for om muligt allerede i denne 
klasse at give dem el begreb om hvor nyttig, fornøjelig 
og interesant tegning kan være for alle mennesker i alle 
livets forhold, uden at del derfor behøver at have noget 
med kunst at gøre.

Maling med vandfarve efter blomster og til udfyldning 
af tegnede ligurer er øvet for derigennem, lidt efter lidt, 
al aabne øjnene for den skønhed og harmoniske farve- 
sammenslilling, der altid lindes i naturen.

Geometrisk tegning er øvet med lettere opgaver.

Skrivning. (A. Hævning).
Efter en demonstration, hr. højskoleforslander Salling 

holdt paa skolen i vinter over sin nye skrivemetode, 
blev det forsøgt i 5te klasse B, hvorvidt denne metode 
vilde være praktisk. Da det i løbet af meget kort tid 
viste sig, al eleverne efter denne metode meget lettere 
tilegnede sig en smuk, fast og ensartet skrift, fulgie de 



øvrige klasser (Gle A og B, 7de, 8de A og B) eller, og 
del har stadig vist sig, al selv elever, der ellers havde 
meget svært ved at skrive, hurtig kom eller den nye 
metode og nu præsterer virkelig ret godt arbejde.

Hr. Sallings skrivehæfter er ikke benyttede, men med 
smaa afvigelser i skrifttrækkene er hr. Sallings anvisnin
ger fulgte, navnlig for haandstillingens, den lodrette stil
lings og cirklens vedkommende.

Selv i 9de klasse, hvor dej- ellers lægges mest vægt 
paa en individuel haandskrifl, har liere elever forsøgt 
denne metode og har mærket en betydelig bedring i hur
tighed og lethed ved at skrive.

Regning. A-klassen. (H. Egeby).
Hegning med decimalbrøk og smaa almindelige brø

ker (hel multiplikator og divisor). De lire regningsarter 
i benævnte tal er gennemgaael og indøvet, og paa dette 
grundlag er der arbejdet videre ved opgaver, der falder 
ind under forholdsregning. En gang ugentlig har ele
verne lil hjemmearbejde haft nogle smaa øvelsesopgaver, 
og der er her lagt vægt paa god fremstilling.

Regning. B-klassen. (H. A. Hald).
Der er i aarets løb fortsat med indøvelsen af de 1 

regningsarters anvendelse paa benævnte tal med liere 
enheder, haade decimale og ikke-decimale størrelses
forhold. Der er dernæst regnet en mængde opgaver, 
saavidt muligt af praktisk natur, med ligefrem og omvend! 
forhold. Metoden har været den, al bestemme regnings
arten, multiplikation eller division, ved shrining gennem 
enheder. Der er lagt vægt paa en forud for regningen 
gaaende drøftelse af facittets sandsynlige størrelse. Ele
menter af handelsregning er medtaget, saaledes al eleverne 
har forslaaelse af begreberne: købspris og salgspris, for
tjeneste og tab; brutto, tara og nettovægt, m. m. Der er 
dernæst medtaget brøk, saaledes at eleverne har forstaa- 
else af brøksbegrebel og er i stand lil al forelage simple 
operationer med brøker med smaa bena'vnelser og vur
dere en ved division fremkommen rest. Arbejdet i 
limen har været delt mellem klasseregning (væsentligst 



hovedregning) og i mindre udstrækning enkeltmands
undervisning. Hver uge har eleverne leveret el sæt op
gaver, hvortil arbejdet i forvejen var lagt til rette paa 
skolen; hensigten med disse har været, at fremme regne
færdigheden (f. eks. opsummeringer) og sans for ordentlig 
fremstilling.

Naturlære. (Laulriip Jørgensen).
Gennem forsøg er udviklet læren om fordampning og 

forladning, damptryk, kogning og dampmaskinen, for
dampningsvarme og dampens anvendelse sonn' varme- 
flyUer; ismaskiner, laage, skyer og regn.

End videre er af astronomiske emner gennemgaael 
planelerne.

Naturhistorie. (K. Di dri ksen).
Der er paa grundlag af billedmateriale og selviagt

tagelse samtalt om forskellige fysiologiske emner: huden, 
skelettet, musklerne, blodomløbet og aandedræltet.

Typiske dyr af de forskellige hvirveldyrklasser og 
enkelte insekter er gennemgaaede. Der er foretaget en 
del øvelser i systematik ved sammenligninger mellem de 
forskellige omtalte dyr og ved indordning af kendte dyr 
i del ved sammenligningerne fremkomne system. En
kelte beskrivende stile er udarbejdede i fællesskab.

Der er samtalt om spiringsfænomener og en del ind
samlede planter. Biernes og blomsternes betydning for 
hinanden er ret udførlig gennemgaael.

Religion. (C. Riisgaard).
Ny testamente er benyttet dels for nøjagligheds skyld, 

dels for at eleverne kan lære selv at læse biblen.
Evangelierne og apostlenes gerninger er gennemgaaede. 

Den første kristne menigheds historie er fortalt, derunder 
ogsaa martyrernes historie. De li bud er gennemgaaede 
og forklarede.

Geografi. A-klassen. (G. X. Starcke).
Skandinavien og Storbritannien er gennemgaael og 

Danmark repeteret. Mange kort er tegnet baade paa sko
len og hjemme.



Geografi. B-klassen. (K. I) id fiksen).
Skandinavien og en del at' Storbritannien er gennem- 

gaaet, og Danmark er repeteret. Eleverne har stadig 
tegnet kort hjemme og i limerne paa skolen.

Historie. A-klassen. (H. Høffding).
Fra 1(1(10 lil nutiden i Danmarks og delvis ogsaa 

Sveriges historie.
Historie. B-klassen. (H. IIeliding).

Revolutionens og Napoleon den første udførlig fortalt 
og gen fortal l.

Tysk. (G. Lanibek).
Genfortælling af smaahislorier, oftest i forbindelse med 

tegninger. Oplæsning (af mig) af eventyr og genfortælling 
af dem i hovedtrækkene. Eleverne har oplæst og over
sat de lettere stykker af Wolffs Lesebuch I, underliden 
var læsestykkerne fortalte og genfortalte i forvejen, under
tiden blev de det bagefter. I aarels slutning hurtig gen- 
nemkesning af tidligere, læste stykker. Stile: for det 
meste sivlningsdannelser ud af kolonnevis opskrevne ord, 
derunder indøvelse af simple grammatiske kundskaber; 
undertiden diklalskrivning (efter umiddelbart forudgaa- 
ende læsning af sætningerne eller versene). Nogle 
sange ej' lært udenad til brug i sangtonerne.

Sang. A-klassen. (R. Christensen).
Foruden sange efter »Danmarks melodier« er der 

tillige-lært en del svenske sange efter »177 valda sanger«.
Sang. B-klassen. (R. Christensen).

Tildels som öle A, knap saa mange svenske sange.

(>te klasse Å og B.

Gymnastik. A-klassen. (A. Budtz-Jørgensen).
Som 5le klasse.

Gymnastik. B-klassen. (K. Didriksen).
Fritstaaende øvelsei', øvelsei’ ved bom og ribbevæg, 



hævøvelser i lov og ringe, behændighedsøvelser saml spring 
over buk og snor.

Dansk. A-klassen. (H. Høffding).
Der er benyttet læseslykker fra Slomann nr. 3, Keller 

nr. I og G, F. Christensen 1 og 2. Tillige er af og for 
klassen læsi Cooper: »Prærien« (delvis) Knud Bosenstand: 
»Klavs Klumpe« og Hakon Jarl er oplæsi med fordeling 
af rollerne blandt drengene.

Til den ugentlige diktalstil er benyttet Ingerslevs og 
Bosenstands grammatikker og hertil er knyttet nogen 
analyse; sætningsled, hovedled og de vigtigste ordklasser 
er der samtalt om, hvortil 2den udgave af Bosenstands 
grammatik har ydet læreren ypperlig hjælp.

Paa forstandig højtlæsning er der lagt megen vægt. 
Del er søgi klargjort, hvorledes den rigtige og naturlige 
betoning letter opfattelsen af indholdet. En stadig hin
dring i al faa talesproget anvendt ved højtlæsningen er 
tegnsætningen (kommaerne).

Dansk. B-klassen. (II. Christensen).
Slomann nr. 3, Hein nr. I og Ford. Christensen nr. 1 

læst.
Hver uge er der givet en diktalstil og en hjemmestil 

undertiden over et billede af lidt mere kompliceret ind
hold forestillende f. eks. en scene i en indianerlejr eller 
i en zoologisk have eller en tigerjagt paa elefanter. Det 
gælder her ikke blot som i de mindre klasser om en nøj
agtig beskrivelse, men om en lille smide fortolkning af 
billedets indhold, af hvad der kan være gaael forud eller 
følge efter o. 1.

I grammatik er navneord, udsagnsord, tillægsord, bi
orit og nogle stedord gennemgaaede med saml deres rolle 
i sætningen.

Træsløjd. (N. Lønborg).
Arbejdet er Ibregaael efter samme principper som i öle.

Papsløjd. A-klassen. (X. Løn borg).
.Arbejdet har væsentlig besinnet i bogindbinding, som 

6



i særlig grad synes i stand til at fængsle elevernes inter
esse.

Papsløjd. B-klassen. (I Christiansen).
Som Gle A,

Tegning. (A. Hærning).
Klasserne øver tegning eller fugle og brugsgenstande 

eller samme princip som 5te klasse, men selvfølgelig med 
større krav til opfattelsen og akkuratesse.

Ligeledes øves her maling med vandfarve efter blom
ster og blade. Geometrisk legning øves ogsaa her.

Skrivning. (A. Hærning).
Som 5te klasse.

Regning. (H. A. Hald).
Der er i aarels løb gennemgaaet de fire regningsarters 

anvendelse paa almindelig brøk og decimalbrøk. Hoved
vægten har været lagt paa klasseregning (væsentligst ho
vedregning) med opgaver af konkret natur. Opløsning i 
primfaktorer er indøvet og anvendt til al linde største 
forkortningstal for brøkers vedkommende, hvor partiel 
forkortning ikke umiddelbart lader sig udføre. Divisions
metoden lil al linde et forkorlningstal er ikke indøvel. 
Ligeledes er opløsning i primfaktorer anvendt lil bestem
melse af liere brøkers mindste fællesmvvner, naar den 
da ikke kan bestemmes umiddelbart. - Hver uge har 
klasserne leveret el sæl hjemmeregningsopgaver med ud
vikling af regnefærdighed som formaal.

Naturlære. (Laulrup Jørgensen).
Læren om luftarters ligevægt; derunder luftvejning, 

barometre og manometre, Mariottes lov, hæverter, pum- 
per, luftpumpen, luftballonen og dykkerklokken; all 
bygget paa forsøg. Endvidere gennemgaaet barometrets 
og termometrets anvendelse i meteorologien, og klassens 
elever har to gange daglig skiftevis lo og to foretaget 
meteorologiske optegnelser.

Naturhistorie. (K. Didriksen).
Den ifjor'paabegyndle gennemgang af del menneske



lige legeme er afsluttet. Pattedyrene er gennemgaaede i 
samtaleform paa grundlag af nalurgenstande, supplerede 
med billeder. Der er skrevet enkelte stile. Indsamlede 
planter er iagttagne og beskrevne.

Religion. (C. R i i sga a r d).
Som i 5le klasse er ny testamente lagt til grund for 

undervisningen. Bjærgprædikenen er læst og forklaret, 
derunder ogsaa »fader vor«. Hovedfigurerne i den dan
ske kirke som Ansgar, Hans Tavsen, Kingo, Brorson og 
Grundtvig er der fortalt om.

Geografi. A-klassen. (C. Wang).
Med den trykte tekst som grundlag er gennemgaael 

Storbritannien og Irland samt Holland og Belgien. Der 
er paa skolen navnlig tegnet kort til disse lande. Hjemme- 
kort leveret liver 1 Ide dag.

Geografi. B-klassen. (K. Didriksen).
Eleverne nar stadig tegnet kort hjemme og paa sko

len. Skandinaviens og Storbritanniens geografi er gen- 
nemgaaet, Tyskland og Holland-Belgien paabegyndt.

Historie. (H. H ø ffd i ng).
De orientalske rigers historie i oldtiden og Græken

lands historie fil 100 for Kr.
Tysk. (W. E. Larsen).

Der er i aarets lob læst Robinson Crusoe og »Der 
Besuch im Carzer« af Eckstein. Det læste er som sæd
vanlig blevet gennemgaael ved sporgsmaal og svar, hvil
ken fremgangsmaade dels har udviklet talefærdigheden, 
dels forøget interessen for læsestoffet, hvoraf Robinson 
Crusoe var de Heste bekendt. En stor del smaahislorier 
er genfortalte af eleverne, enten i sammenhæng eller 
gennem sporgsmaal. Ligeledes er Hauffs »Der Zwerg 
Nase« blevet opkvsl og tildels genfortalt. En gang om 
ugen er der skrevet diktat, for største delen lyske sange, 
som ofte er blevet sungne i klassen. Hjemmearbejdet 
har vieret skriftligt og har væsentlig besinnet af sætnings
dannelse over opgivne ord.

6*



Engelsk. (A. C. Andersen).
O. .lespersens begynderbog er blevet læst og delvist 

repeteret. Af »Books for the bairns« er læst: »The ugly 
duckling« og »The adventures af Reynard the Fox«.

Der er skrevet adskillige engelske stile over billedtekst, 
og læsestoffet er stadig blevet gjort til genstand for sam
taler.

Sang. (K. Didriksen).
Danske og svenske sange, trælleøvelser og sang eller 

noder og en del tostemmige sange er heri.

7de klasse.

Gymnastik. (0. (irum). 
Som (ile klasse.

Dansk. (A. Dam).
Slomanns læsebog 3die del. Dele af Ingemanns Prins 

Otto. Oehlensehläger: Hakon .Jarl og Erik og Abel. Win
ther: Ristesienen. Kleist: Michael Kohlhaas. Egentlig 
en hjemmeslil og en diktat med analyse paa skolen.

Træsløjd. (I. Christiansen).
Elevernes arbejdsevne har været meget ulige, de har 

dog gennem aarel arbejdet sig udmærket op, saa lettere 
snedkerarbejde har været prøvet.

Papsløjd. (I. Christiansen).
Der er arbejdet videre paa korlruller, smaa æsker, 

lommebøger og forsøgt med bogindbinding.O O O O o

Tegning. (A. llærning).
Eleverne øver tegning efter fugle og brugsgenstande, 

maling efter blomster og blade saml geoinetri.sk tegning.
Skrivning. (A. llærning).

Som öle klasse.
Regning. (H. A. Hald).

Emnerne har omfattet 
sat forholdsregning med

ligefrem, omvendt og sammen- 
anvendelse af regningsarterne 

geoinetri.sk


paa alm. brok og decimalbrøk. Dernæst ei' gennemgaael 
procentregning og en del opgaver, livor der er tale om 
deling, samt opgaver al' anden art.

Naturlære. (Lautrup Jørgensen).
Læren om magnetisme og elektricitet er gennemgaael, 

udelukkende paa grundlag af forsøg. Særlig udførlig er 
afsnittene om lysanlæg og sporvognsdrift behandlet.

Naturhistorie. (K. Did riksen).
Engle, krybdyr og padder er systematisk gennem- 

gaacde ved iagttagelse af naturgenstande og billeder.
I eftersommeren øvedes eleverne i brugen af en flora 

(Bosirups), medens de samtidig ved samtaler om del 
indsamlede materiale lærte de forskellige botaniske udtryk.

Religion. (C. Riisgaard).
Jesu lignelser er læste, fortalte og forklarede. Jesu 

lidelseshistorie gennemgaael. Endvidere er »trosbeken
delsen« gennemgaael.

Geografi. (E. N. Starcke).
Italien, Alperne og Frankrig er gennemgaael, og kori 

herlil tegnet haade paa skolen og hjemme. Stoffel er 
ligeledes behandlet i stilopgaver.

Historie. (II. Hø f f d i n g).
Som Gie klasse.

Tysk. (W. F. Larsen).
Som grundlag for taleøvelserne er benyttet el bind af 

»Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens« og Skou- 
boes tyske novellesamling. Del læsle er af og til blevet 
oversat, især naar del frembød vanskeligheder for en større 
del af klassen. Engang imellem er el stykke blevel ana
lyserel. Genforla'lling har ofte fundet sled og er blevel 
benyttet lil skriflligl hjemmearbejde. Der er oplæst for
skellige lyske lystspil, hvis handling senere er gennem
gaael (paa lysk) af klassen. En gang om ugen har der 
været skriftligt arbejde paa skolen, dels diklat, dels ud
fyldningsopgaver, hvorved særlig navneordenes køn og 



kasus er søgi indøvede. Klassen har ligesom det fore- 
gaaende aar sunget en del lyske sange.

Engelsk. (W. F. Larsen).
Læst i aarels løb: resten af O. Jespersens begynder

bog II, Conan Doyles: »Silver Blaze« og en del al' »The 
Bandbox and other stories«. Da klassen har været no
get uensartet, har hyppige oversættelser været nødvendige; 
men del læsle er altid blevet gennemgaaet saa grundig 
som muligt ved spørgsmaal og svar. Mundtlig genfor
tælling en gang om ugen. Hjemmearbejdet har vieret 
en version øm ugen, øg ligesom forrige aar er der blevel 
dikleret og sunget forskellige engelske sange.

Sang. (K. Didriksen).
Som (ile klasse.

Sde klasse A og- B.

Gymnastik. A-klassen. (A. Budlz-Jørgensen).
Arbejdet har været ledel som i öle klasse, idel øvelses- 

forraadel selvfølgelig har været cl andet, og øvelserne 
undei- kommando har været benyttet i større udstrækning.

Gymnastik. B-klassen. (A. Budlz-Jørgensen).
Paa grund af det lille elevantal i denne klasse har 

øvelser under kommando kun været sparsomt anvendt, 
hvorimod der er benyttet en del friere øvelser, der sierlig 
kunde give eleverne kræfter og fart over deres bevægelser.

Dansk. A-klassen. (C. N. Starcke).
Klassen har læst Oehlensehläger: Aladdin. Bosny: 

Vamireh. Kipling: Stilk & Co. Hans Højhed Elefanten. 
Hostrup: Genboerne. Karl Larsen: Model og den blanke 
klinge. O

Slile er skrevne hver uge, dels beskrivelser af billeder, 
dels friere opgaver.

Dansk. B-klassen. (G. Christensen).
Aladdin, Erik og Abel, Mikael Kohlhaas og Hjortens 

(lugt læsi. Diklal og hjemmeslil hver uge, dels over 



billeder, dels al' et lettere, fortællende og beskrivende 
indhold.

Papsløjd. (I. Christiansen).
Der begyndtes med al skære pap, lave kortruller, 

forsøg med æsker saml smaa lommebøger. Bogindbinding o o o o
er øvet en del. Lapning af iturevne bøger, indklæbning 
af billeder og indbinding med seherling og skindryg. 
Eleverne har forsøgt at trykke slempier og streger paa 
bogrygge saml koge klister og lim.

Tegning. (A. Hærning).
Tegning øves efter fugle, brugsgenstande, maling efter 

blomster og blade og naar der vises særlig lyst til faget 
og for at borttage noget af det tørre, som ellers let vilde 
komme med de større krav, der her stilles til nøjagtig
heden, faar eleverne lov til at kolorere fuglene og hvad 
der ellers tegnes, samt mere frihed i valget af modeller.

Skrivning. (A. Hærning).
Som 5te klasse.

Regning. (H. Egeby).
Der er særlig arbejdet med procent- og handelsregning. 

Øvelse i sammensat forholdsregning. Til hjemmearbejde 
er benyttet lettere opgaver fra Knud Christensens regne
bog.

Naturlære. (H. A. Hald).
Læren om magnetisme og elektricitet er repeteret 

med undtagelse af gnidningselektricitel og induktions- 
forsøg. I denne klasse er dernæst gennemgaaet nogle 
emner af kemisk art. Ilt, brint og kidsyre er fremstillede 
og disse luftarters vigtigste egenskaber paavist ved forsøg. 
Den atmosfæriske lufts bestanddele er ligeledes paaviste 
saml forsøg, hvorved forbrændinger blev forklarede. Det 
er dernæst vist, hvorledes de vigligste syrer fremstilles, 
hvilke grundstoffer de beslaar af og de egenskaber, de 
udviser over for enkelle metaller. Dernæst forsøg, som 
viste virkningen mellem ilt og forskellige metaller samt 
forsøg over enkelte baser og salte.



Naturhistorie. (K. I) i drik sen).
Insekter, edderkopper, tusindben og krebs er gennem- 

gaaede. 1 sommertiden foreloges beslemmelsesovelser 
eller Rostrups flora, ved hvilke eleverne lærte en del 
tokimbladede planter al kende.

Religion. (G. Riisgaard).
En fremstilling af naturreligionerne, Indernes, Kine

sernes, .Egypternes, Tyrkernes, Grækernes, Homernes og 
Nordboernes religioner i hovedtrækkene. Karakteristik 
af Jodernes religion og kristendommens forhold dertil. 
Kirkens historie samlet om el paj- af forgru ndsligm-erne: 
Konstantin den store, Gregor den 7de, Innoeens den 3die 
og reformatorerne.

Geografi. A-klassen. (G. N. Starcke).
Asien ei- gennemgaael og behandlet i stile. Kort ei- 

tegnede hjemme.

Geografi. B-klassen. (K. 1) i d r i ksen).
Gennemgangen af Eui'opa afsluttet. Asien paabegyndt.

Historie. A-klassen. (G. N. Starcke).
Slutningen af oldtiden og middelalderen lil 1250 er 

gennemgaael og behandlet i stilopgaver.

Historie. B-klassen. (II. 11 o ffd i ng).
Boms historie lil kejserdømmet Iremsl i Ilel og gennem

gaael og derefter kvsl i skolens historiske læsebog. Kej
sertiden fremstillet og gennemgaael.

Kunsthistorie. A-klassen. (11. 11 of f d i n g).
Eflei- al klassen forsøgsvis havde faael .Egyptens 

arkitekturhistorie gennemgaael de sidste maanedei- af 
forrige skoleaai-, er der iaar laget fal paa fremstillingen 
af hele oldtidens bygningskunsl. Der er dvælet mere ved 
klargørelsen af de enkelle sløre typiske monumenter end 
ved al vise udviklingsgangen al’ de enkelle arkitektoniske 
led. Her ei- dog med søjlerne gjort en undtagelse. En 
vis tilknytning lil almindelig kul In rhistorie er ogsaa for- 



sogt, idel 1. eks. gude- og konge- og andre fremstillinger 
paa relieffer i bygningerne er særlig forklarede.

Naturligvis er der benyttet el saa stort billedstof, som 
det var mubgl at samle. Foruden billederne i de for
skellige almindelige og speciellere arkiteklurhislorier har 
skolen ved velvilje fra kunstakademiets biblioteks side 
kunnet benytte fotografier tagne baade efter dettes foto- 
gra fisa ml i nger og store plancheværker.

Tysk. (W. F. Larsen).
For læsestoffets vedkommende er her benyttet samme 

boger som i 7de klasse, kun i videre udstrækning. Del
er ogsaa oftere blevet oversat, og der er lagt vægt paa 
en sammenhængende gengivelse paa godt dansk. Del 
læste er dog altid blevet gjort lil genstand for samtale 
paa lysk, og talefærdigheden er i det hele laget holdt 
vedlige og videre udviklet ved hjælp af genfortælling. 
Til indøvelse af grammatikalske former er udfyldnings- 
opgaver blevel benyttede. Del skriftlige hjemmearbejde 
har været billedbeskrivelse eller genfortælling. Lystspil 
og historier af forskellig art er blevet oplæste for klassen.

8de klasse B er gaael langsommere frem end 8de 
klasse A og har ikke kunnet magte genfortællings- 
opgaverne. Deres hjemmearbejde har været billedbeskri
velse eller sætningsdannelse.

Engelsk. A-klassen. (A. Dam).
Ch. Lamb: »As you like il«. The lempesi. Conan 

Doyle: The copper beckes. Silver Blaze. The bandbox, 
Lillie Sir Noel. Sweel: Descriptions benyttet lil skrift
lige øvelser, o

Engelsk. B-klassen. (A. Dam).
Otto Jespersens begynderbog 11 (1 repeteret) side 80 

110. Desuden Silver Blaze og enkelte smaaforlællinger 
efter Ottosen og Trautners bog. ~ O

Matematik. (11. A. Hald).
Foldbergs »Lærebog i elementær Plangeometri«« er 

bleven benyttet. Al denne er de førsle 50 sider gennem- 



gaael og repeteret; de til de gennemgaacde emner sva
rende opgaver i bogen er regnede.

Stenografi. A-klassen. (A. Worms).
Som 8de B. Iler er dog tillige skrevet en del diktater, 

og godt halvdelen al' klassens elever har opnaaet en 
nogenlunde Ilydende skrift.

Stenografi. B-klassen. (A. Worms).
Med Worms’ »lærebog i letfattelig dansk stenografi« 

som grundlag er det stenografiske systems korrespondance- 
skrift gennemgaaet, idet læsestykkerne er gennemarbej
dede paa skolen og afskrevne som hjemmearbejder, 
medens skriveopgaverne i reglen er udført paa skolen. 
Eleverne er naaet til at kunne læse og skrive all i steno
grafisk skrift — dog er endnu ingen hurtighed opnaaet.

Ddt* klasse.

Gymnastik. (O. G r u m).
Forskellige smidighedsøvelser i rekstang og ringe; 

højde- og længdespring, spring over hesten og ribbe- 
øvelser. Klassen har dels været øvet sandet, dels i troppe.

Dansk. (G. Christensen).
Kongscmnerne, Gösta Berlings saga (lidt forkortet), 

Skorstensfejerens fortælling i Drachmanns »Derovre fra 
grænsen«, Risl: Lasse Maansson, Goldschmidt: Auromche 
Nattergal. Hostrup: Genboerne, Pal. Müller: Benedict fra 
Nursia, H. C. Andersen: Den grimme ælling og Natter
galen. Blicher: En stranding ved Vesterhavet, og Hakon 
•Jarl heste foruden nogle digte af forskellige.

Tegning. (A. H æ r n i n g).
Klassen har øvet frihaandstegning efter fugle og brugs

genstande, maling med vandfarve af samme og maling af 
blomster og blade samt noget perspektivlegning.

Skrivning. (A. Hærn i ug).
Som frie klasse.



Regning. (Laulrii p .Jørgensen).
Regnel en del opgaver i forholdsregning, delings- og 

blandingsregning saml renlesregning, (iennemgaaet areal
og volumenberegning. Særlig er undervisningen lagi an 
paa al udvikle færdighed i talbehandlingen.

Naturlære. (Laulrup Jørgensen).
Paa grundlag af de i de foregaaende klasser visle for

søg er med benyHelse af Ellingers bog gennemgaael Heren 
om varme, magnetisme og elektricitet i omfang som til 
almindelig forberedelseseksamen. Dog er læren om elek
trisk strøm Lagel en del udførligere, navnlig af hensyn 
lil lysanlæg og spørvognsdrift. Del hele belyst ved tal
rige nye forsøg.

En lime ugenllig er anvendt lil kemi, udelukkende 
byggel paa øvelser.

Naturhistorie. (K. Didriksen).
Pattedyr, fugle, krybdyr og padder er gennemgaaede 

efter Boas: Dyrerigeis Naturhistorie. Plantebeslemmelser 
efter Rostrups I1ora foreloges i eftersommeren, og bota
niken fortsattes med en gennemgang af planlernes rødder, 
slængler øg blade og disses livsvirksomhed efter Eng. 
Warming: Plantelivet.

Sundhedslære. (C. N. Stareke).
1 en ugenllig lime er del menneskelige legemes byg

ning og vigtigste funktioner gennemgaaede.
Geografi. (0. N. Starcke).

Australien, Amerika og Danmark er gennemgaael og 
kori hertil tegnede hjemme.

Historie. (C. N. Stareke).
Slutningen af Middelalderen og den nyere tid er gen- 

nemgaaet og dels behandlet i stile, dels i foredrag paa 
skolen.

Tysk. (W. E. Larsen).
(inst. Freitag: »Die Journalisten« og Er. Lorenzens: 

»Im falschen Verdacht« er læsle øg stykker af dem over
satte. Ordforklaringerne er for saa vidt muligt givne paaCT O O 1 



tysk, og dette sprog er i det hele laget benyttet meget i 
timerne ved samtaler over del læste. Grammatikken er 
indøvel, dels mundtlig, dels eller Rohl lille lærebog. Del 
skriftlige arbejde har været udlyldningsopgaver paa sko
len og genfortælling hjemme. Forskellige tyske lystspil 
er oplaxste og mundtlig gennemgaaede.

Engelsk. (A. Dam).
Oilo Jespersen: Engelsk læsning for mellemklasserne 

(Treasure island) sidste halvdel. »The bandbox and other 
stories« ved W. F. Larsen. En komedie (Gox and Box) 
er hest op for klassen. Egentlig, foruden engelsk diktat, 
en hjemmcslil af forskellig art.

Fransk. (W. F. Larsen).
Som grundlag for undervisningen er benyttet Herdings: 

»Petit a Petit« og en del af Michelsens: Lærebog i fransk 
for mellemklasserne«. Tiden og eksamenskravene har 
ikke tilladt egentlige taleøvelser i nogen nævneværdig 
grad, men en stor del af det læste er dog blevet gennem- 
gaaet ved spørgsmaal og svar. Af grammatikken er sub
stantiverne, adjektiverne, pronominernes og verbernes 
(særlig hjælpeverbernes) bøjning samt artiklerne gennem
gaaede. Af og til er let fransk prosa blevet forelæsl. 
Det skriftlige arbejde har dels været sætningsdannelse 
over opgivne ord, dels besvarelse af spørgsmaalene i be
gynderbogen; i den sidste tid ogsaa oversættelse fra dansk 
til fransk.

Latin. (G. Christensen).
De 70 første stykker af Hauchs læsebog nr. 1.

Aritmetik. (Lautrup Jørgensen).
Efter Jul. Petersens bøger er læst og repeteret de lire 

regningsarter, potens, ligninger af første grad med een 
eller liere ubekendte, proportioner, decimalbrøk og rod. 
En del ligninger af anden grad er løst uden benyttelse 
af nogen formel. Det hele indøvel ved talrige eksempler 
paa klassen. Hjemmeopgaver 1 gang ugentlig.

Geometri. (Lautrup Jørgensen).
Foldbergs bog Isle hefte læsi ud. Andet hefte med 



forbigaaclsc af afsnittene om cirkelperiferiens deling og 
om ligedannede figurer. Del hele er repeteret. Opgaver 
som i aritmetik.

Stenografi. (A. Worms).
Medens nogle enkelte disciple, iler ved første aars 

kursus ikke havde faaet den fulde forslaaelse af steno
grafiens mysterier, har repeteret systemet iaar og nu er 
komne rigtig godt med, er ilskriflens (debatskriftens) 
regier og forkortelser gennemgaact med de øvrige, og den 
stenografiske færdighed er fremmet gennem vedholdende 
diklalskrivning.

Disciplene har dannet en stenografisk forening, der 
bl. a. holder stenografisk tidsskrift i liere eksemplarer. 
Disse anvendes ligesom »Stenografisk bibliotek«, af hvil
ket skolen besidder en halv snes eksemplarer, som læse
stof.

Disciplene har bl. a. allerede nu det praktiske udbytte 
af stenografien, at de har lov lil al aflevere deres geo
grafiske og historiske hjemmeside skrevne med steno
grafisk skrift.

Eleverne
er fordelt i 9 klasser, af hvilke l.—6. klasse er delt i 2 afde
linger A og B. Af 8de klasses elever har en mindre del haft 
særlig undervisning. Skolen talte i Maj 1903 262 elever, og 
tæller nu i Maj 1904 306 elever.

1ste klasse A.
1. Hans Albertsen, søn af handelsrejsende P. A.
2. Thorvald Vilhelm Dahlberg, son af isenkræmmer T. I).
3. John Børge Dich, søn af arkitekt 1).
4. Peter Henrik Eriksen, søn af fabriktekniker H. E.
5. Børge Schwartz Hansen, søn af modehandler H.
6. Kaj Hansen, søn af postekspedient H. Chr. H.
7. Eduard Scheele Jensen, søn af tobaksfabrikant Ch. J.
8. Svend Ove .Jensen, søn af kolonialhandler J.
9. Thøger Grønborg Jimgersen, søn af direktør Th. J.

10, Hans Peter Lemming, søn af overretssagfører L.
11. Alexander Viggo Daniel Mælil, søn af skræddermester M



12. Svend Aage Nissen, son at' politibetjent T, N.
13. Erling Otto Olsen, søn af købmand O. O.
14. Charles Gunliffe Owen, son af direktør A. O.
15. Poul Peter Emil Petersen, søn af slagtermester P.
Iß. Povl Walter Rasmussen, son af grosserer N. P. B.
17. Gorm Schmidt, søn af skibsfører N. VV. 8.
18. Oskar Tage Herløv Stjernholm, søn af forlagsboghandler S.
19. Valdemar Trier, son af handelsgartner (). T.
20. Carsten Warburg, søn af overretssagfører E. VV.
21. Karl Aksel Jensen Vostergaard. søn af trikotagefabr. J. V.

1ste klasse B.
1. Aage Emil Berg, son af direktør E. B.
2. Aage Davidsen, son af bankassistent I).
3. Hakon Fjeldberg, son af assistent i finansministeriet P. E.
4. Erik Vilhelm Christian Hassel, son af kaffehandler H.
5. Aage Jensen, søn af bankfuldmægtig G. J.
(i. .Julius Petersen Juhl, søn af grosserer V. E Juhl.
7. Carl Klitgaard Lassen, søn af prokurist J. L.
8. Bruno Ave Fiseher Lund, søn al husejer H. L.
9. Ivan de Pena Ramiro Opffer, søn af redaktor O.

Hl. Knud Vilhelm Valløe Petersen, søn af manulakturhdl. J. P.
11. Otto Hagbart Bjørn Petersen, son af smedemester P.
12'. Holger Aksel Sie. son af farvehandler C. H. S.
13. Emil Johannes Vodder, son af kerer A. V.

2den klasse A.
1. Kaj Brix, søn af fhv. bankassistent B.
2. Kaj Dessau, son af direktør M. I).
3. Ejner Fork, søn af købmand F.
4. Ejner Gjerløff, son af skibsfører G.
5. Georg Hansen, søn af trikotagehandler L. H.
6. Mogens Hein, søn af løjtnant, assistent H. H.
7. Frants Hvass, son af overretssagfører A. H.
8. Børge Jensen, søn af grosserer Chr. J.
9. Knud Jensen, søn af telegrafist J. J.

10. Henrik Jeppesen, søn af handelsagent J.
11. Holger Kapel, søn af urtekræmmer V K.
12. Aksel Larsen, søn af assistent J. L.
13. Emil Opffer, broder til nr 9 i 1ste B.
14. Oluf Pedersen, søn af forretningsforer L .M. P.
15. Luiz Petersen, søn af grosserer 1. M. P.
16. Julius Rasmussen, søn af konduktør R. T. R.
17. Svend Secher, søn af tandlæge J. L. S.
18. Henrik Schøler. son af ingeniør S.
19. Svend Er. Jensen Vestergaard. broder til nr. 21 i 1ste A.
20. Peter Thorsen, søn af installatør, gasmester T.



2den klasse B.
1. Svend Abrahamsen, søn af telegrafist A.
2. Willem van Aller, søn af værkfører v. A.
3. Thor Bast, søn af bogholder F. 0. B.
4. Otto Franck, søn af bagermester F.
5. Finn Friis, søn af Dr. phil. A. F.
6. Carl Galle, søn af grosserer G.
7. Valdemar Gyllich, søn af enke efter skibskaptajn G.
8. Otto Kapel, broder til nr. 11 i 2den A,
9. Ernst Bassen, broder til nr. 7 i 1ste B.

Kl. Henning Nebelong. søn af grosserer N.
11. Thorkild Olsen, broder til nr. 13 i 1ste A.
12. Knud Petersen, søn af prokurist R. P.
13. Stig Kode, søn af forfatter O. K.
14. Finn Schmiegelow, søn af kaptajn S.
15. Niels Stub, søn af dyrlæge S.
16. Gunnar Stormgaard, søn af slagtermester S.
17. Carl Wedell, søn af glarmester W.

3d le klasse Æ
1. Leif Bilkvist, søn af kunstmaler B.
2. Svend .Fergo, søn af læge F.
3. Ryan Grut, søn af fabrikant A. G.
4. Knud Hansen, søn af snedkermester H. C. H.
5. Valdemar Skovsted Hartmann, søn af fabrikant H.
6. Alexi Hermann, søn af malermester H.
7. Arthur Hermann, broder til nr. 6.
8. Alfred Hoick, søn af købmand H.
9. Eigil Byge Jensen, søn af varemægler P. Ryge J.

10. Julius Kirketerp, søn af overretsassessor K.
11. Knud Mæhl, broder til nr. 11 i 1ste A.
12. Johannes Nielsen, søn af kommunelærer N.
13. Per Nyholm, søn af kontorchef N.
14. Ole Olsen, søn af direktør O. O.
15. Elbano Opffer, broder til nr. 9 i 1ste B og nr, 13 i 2den A.
16. Poul Victor Rubow. søn af læge V. R.
17. Ove Scheibel, søn af fuldmægtig i finansministeriet S.
18. Gunnar Schnedler Petersen, søn af kapelmester S. P.
19. Ejner Sie, broder til nr. 12 i 1ste B.
20. Viggo Starcke, søn af forstanderen.
21. Per Thygesen, søn af læge H. T.
22. Erik Tillge, søn af boghandler H. T.
23. Poul Wendler, søn af manufakturhandler 1. (4. W.

3die klasse B.
1. Aage Adolphsen, søn af snedkermester J. F. A.
2. Erik Albertsen, broder til nr. 1 i 1ste A.
3 Svend Viggo Andersen, søn af landinspektør C. A.



4. Ejner Berg, broder til nr. 1 i 1ste B.
5. Boni Christensen, søn af bagermester C.
(i. Henrik Dam. son af c and. pharm, E. 1).
7. Arne David, son af grosserer D.
8. Poul. Dich, søn af malermester D.
9. Alfred < lyllich. broder til nr. 7 i 2den B.

Hl. Holger Høg Petersen, son af cand phil. O. H. P.
11. Charles Jensen, broder til nr. 6 i 1ste A.
12. Kaj .lensen. søn af handelsrejsende H. J.
13. Vilfred Meyer, son af afd. fmiktiomvr M.
14. Aksel Mørch, søn af handelsrejsende E. Al.
15. Vilhelm (lisen, søn af blikkenslagermester E. O.
Hi. Gustav Ottosen, son af afd. inspektor Joh. ().
17. Edward Petersen, søn af restaurator A. P.
18. Karl Petersen, son af forvalter P.
19. Helge Pontoppidan, son af boghandler E. P,
2d. Elo Pasmussen, son af tilskærer Chr. H. R.
21. Hugo Zable, søn af grosserer J. C. Z.

4de klasse A.
1. Anders Andersen, søn af forretningsfører A.
2. Svend Bast, broder til nr. 3 i 2den B.
3. Levetzau .Julins Benzoii, søn af viktualiehandler B.
4. Alfred Beyer, søn af forretningsforer B.
5. Peter Mathias Bøtteher. son af urtekræmmer B.
(i. Erik Fredriksen, søn af købmand P. F.
7. Hans Christian Hansen, broder til nr. 5 i 2den A.
8. Julius Schultz Hansen, søn af forretningsbestyrer H. J. H.
9. Zier A.age Hansen, søn af kaptajn Z. H.

10. Svend Ingolf Hein. broder til nr. 0 i 2den A.
11. Svend Fini Henriques, søn af komponist F. H.
12. xAnker Hylledig, søn af maskinmester H.
13. Carl Vilhelm Hopfner, søn af grosserer C. H.
14. Poul Erik Jensen, søn af manufakturhandler F. J.
15. Johannes Kristiansen, søn af arkitekt P, V. K.
H>. Hans Peder Madsen, søn af tømrermester H. M.
17. Verner Nielsen, søn af sagfører N.
18. Axel Olsen, søn af grosserer H. P. O.
19. Ditlev Tom Petersen, son af kunstmaler T. P.
20. Lorents Petersen, broder til nr. 19.
21. Elias Simonsen, søn af gartner S.
22. Johannes Simonsen, broder til nr. 21.
23. Kaj Sorensen, søn af tandlæge S.

4de klasse B.
1. Asker Bandsholm, søn af grosserer J. B.
2. Axel Berg, broder til nr. 1 i 1ste B og nr. 4 i 3die B.
3. Knud Arne Bilkvist, broder til nr. 1. i 3die A.



4. Carl Oluf Christensen, sen af maskinmester C.
5. Poul Christophersen. søn af læge V. C.
6. Oluf Friis, son af afd. godsforvalter F.
7. Svend Hammerich, søn af læge .1. H.
8. Kobert Haut, søn af gortlermester H.
9. Knud Axel Holm, son af grosserer A. H.

lo. Thor Marstrand, søn af bager T. M.
11. Andreas Nielsen, søn af fuldmægtig i kriminalretten N.
12. Svend Nielsen, søn af grosserer .1. N.
13. Carl Kuril Olsen, søn af købmand O.
14. William Ottesen, son af bege G. ().
15. Holger Pedersen, søn af skomagermester L. P.
16. Aage Petersen, broder til nr. 17 i 3die B.
17. Ove Pontoppidan, søn af fuldmægtig P.
18. Axel Smith, søn af arkitekt S.
19. Arne Schmiegelow, broder til nr. 14 i 2den P>.
20. Knud Gad Schytte, søn af mejeriejer S.
21. Knud Sørensen, son af økonom P. S.
22. Mogens Thalbitzer, søn af generalkonsul B. T.

5te klasse A.
1. Poul Berg, broder til nr. 1 i 1ste B. nr. ,4 i 3die P> 

og nr. 2 i 4de B.
2. Poul Petrus Beyer, broder til nr. 3 i 3die A.
3. Kar] Georg Christensen, søn af ingeniør S. (A C.
4. Ejner Christiansen, søn af fabrikant Tb. C.
5. Henning Cohrt, søn af direktør C.
<i. Bjørn Gamborg. son af direktør V. G.
7. Poul Hansen, søn af forvalter E. K. H.
8. Johan Fini Henriques, broder til nr. 10 i 4de A.
9. Walter Hokk. søn af kaptajn O. H.

lo. Stefan Jensen, brodér til nr. 8 i 2den A.
11. Ove Kunert, søn af forretningsfører K.
12. Jean Larsen, broder til nr. 12 i 2den A.
13. Niels Bondrup Lassen, broder til ni'. 7 i 1ste P>.
14. Svend Harry Levin. søn af grosserer H. L.
15. Poul Vilhelm Mæhl, broder til nr. 11. i 1ste A og 

nr 11 i 3die A.
16. Christian Nielsen, søn af tømrermester E. N.
17. Aksel Petersen, broder til nr. 17 i 3die B og nr. 10 i 4de B.
18. Alfred Petersen, søn af kelner P.
19. Orla Rode, broder til nr. 13 i 2den B.
20. Bendt Rom. søn af bogtrykker IL
21. Poul Verdich, søn af grosserer C. V.

5te klasse B.
1. Holger Christensen, søn af handelsrejsende C.
2. Holger Christensen, son af grosserer A. C.



3. Frits Ove Chrisiophersen, broder til nr. 5 i 4de B.
4. Ejner Fergo, brodér til nr. 2 i 3die A.
5. Vilhelm Hald, søn af landinspektør 0. H.
6. Svend Hassing, son af fuldmægtig H.
7. Frode Holm, søn af grosserer H.
8. Svend Axel Holm, broder til nr. 9 i 4de P>.
9. Victor Houmøller, søn af urmager H.

1t». Volmer Kaae, søn af direktør O. K.
11. Svend Aage Lund, broder til nr. 8 i 1ste B.
12. Henry Neupert, søn af tømrer N.
13. Andreas Nielsen, broder til nr. 12 i 3die A.
14. Ejner Johannes Nielsen, søn af grosserer P. (’hr. N.
15. Ejner Olsen, søn af grosserer N. O.
16. Thorolf Pontoppidan, broder til nr. 19 i 3die B.
17. Axel Thorsen, søn af forvalter N. F. T.
18. Poul Emil Voigt, søn af grosserer A. H. V.
19. August Wedell, broder til nr. 17 i 2den B.
20. Albert Wesenberg, søn af rand. jur. M. W.
21. Herluf Winther, søn af købmand A. W.
22. Svend Erik (Volmer, søn af overtelegrafist Th. P. W.
23. Svend Carl Würtz, søn af købmand A. W.

6te klasse A. 1ste mellemskoleklasse.
1. Ejner Andersen, søn af arbejdsmand A.
2. Gunnar Andresen, søn af enkefru A.
3. Carlo Bülow, søn af overretssagfører C. B.
4. Erik Dessau, broder til nr. 2 i 2den A.
5. Holger Elgstrøm, søn af maskiningeniør E.
6. Karl G aister, søn af kaptajn C. G.
7. Poul Sehested-Hansen, søn af aid. grosserer E. H.
8. Carl Norman Holmstrøm, søn af Enkefru H. H.
9. Poul Hornum, søn af fabrikant H.

10. Aage Klüwer, søn af glarmester A. C. K.
11. Emil Lorenzen, søn af Dr. med. P. L.
12. Poul Nielsen, søn af snedkermester E. N.
13. Thomas Nielsen, broder til nr. 11 i 4de B.
14. Carl Munch Petersen, søn af murermester R. P.
15. Peter Petersen, broder til nr. 17 i 3die B. nr. 16 i 4de 

B. og nr. 17 i 5te A.
16. Gunnar Scott Sørensen, søn af handelsagent A. S.
17. Carl Francis Thorsen, broder til nr. 20 i 2den A.
18. Søren Winkel, søn af kunsthandler A. W.

6te klasse B. 1ste mellemskoleklasse.
1. Knud Henry Christensen, broder til nr. 5 i 3die B.
2. (Huf Fredrik Conrad Eredriksen. broder til nr. 6 i 4de A.
3. Leo Grathwohl. søn af kursusbestyrer G.
4. Georg Hanson, søn af fabrikant J. H.
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.lens Hassing, søn af arkitekt G H.
• Johannes Henriksen, son af sprøjtefører L. P. H.
Henning Hylledig, broder til nr. 12 i 4de A.
Carl Olaf .Jensen, son af restaurator P. .1.
Erik Kauffmann, søn af kammerjunker, kaptajn A. K.
Thorvald Kragh-Midler, søn af regnskabsfører Kr-M.
Frode Lihme, søn af maskinmester M. C. L.
Camillo Moller, søn af enkefru L. Kl.
Gerner Nybroe. søn af instrumentmager N.
Poul Ryder, søn af direktør C. S. R.
.Jørgen Gammeltoft Skovgaard. søn af grosserer G. S.
Ejner Sørensen, broder til nr. 23 i 4de A.
Magnus Traberg, son af maskinmester T.
(Jarl Wendt, søn af fotograf' H. W.

7de klasse.
Valdemar Andersen, søn af handelsrejsende A. ('. A.
Ehlerth Boysen, søn af fyrassistent B.
Poul Brodér Carstensen, son af kemigraf C. C.
Edvard Christiansen, søn af husejer A. C.
Holger Christiansen, brodér til nr. 4 i 5te A.
Frederik Clausen, son af antikvitetshandler C.
Aage Guldborg. søn af viktualiehandler G.
Aage Hammerich, broder til nr. 7 i 4de B.
Carl Skovsted Hartmann, broder til nr. 5 i 3die A.
Svend Hertel, søn af redaktør H. H.
Gunnar Jensen, søn af cand, phil., sløjdlierer N. P. .1.
Ove Jensen, søn af manufakturhandler P. .1.
Kaj Johannsen, søn af prokurist J.
Angelo Jorgensen, son af smedemester J. J.
Orla Karsen, søn af blikkenslagermester A. K.
Kaj Erik Petersen, søn af gartner P.
Thorkild Petersen, broder til nr. 18 i 5te A.
Waage Petersen, søn af viktualiehandler J. P.
Gerhard Bath, son af detailhandler R.
Hilmar Schmidt, søn af bagermester S.
Erik Stange, son af redaktør S.
Knud Svendsen, søn af forretningsbestyrer S.
Billy Thalbitzer, brodér til nr. 22 i 4de B.
Aage Winther, liroder til nr. 21 i 5te B.
Hagbard Vestergaard. søn af kommunelierer Kr. V.

8de klasse.
Kaj Abildgaard, søn af grosserer A.
Børge Andresen, broder til nr. 2 i Gte A.
Johannes Bendixen, søn af grosserer B.
William Bramsen. søn af tandlæge E. B.
Vilhelm Caroc, son af direktør J. (J.



6. Johannes Christiansen, broder til nr. 4 i 5te A og nr. 5 i 7de.
7. Ejnar Erichsen, søn af urtekræmmer E. E.
8. William Buck Friis, søn af slagtermester B. F.
9. Hakon Grut, broder til nr. 3 i 3die A.

10. Haakon Hejlessen. søn af skuespiller H.
11. Erik Hertel. søn af direktør H. H.
12. Julius Axel Holm, broder til nr. 9 i 4de B og nr. 8 i 5te B.
13. Haldur Jørgensen, søn af kolonibestyrer H. J.
14. Victor Liibschitz, søn af kunstmaler J. L.
15. Ove Madsen, søn af politiinspektør H. M.
16. Villiam Mogensen, søn af manufakturhandler M.
17. Knud Flemming Nielsen, søn af kontrollør N.
18. Anton Pedersen, son af overportør P.
19. Kaj Wibroe Pedersen, søn af grosserer W. G. P.
20. Helge Ryder, søn af kaptajn i søeetaten C. R.
21. Holger Søeborg, søn af sagfører S.
22. Poul Thorsen, broder til nr. 20 i 2den A og nr. 17 i 6te A.
23. Poul Harald Fssing, son af maskinmester ('.
24. Knud Wodskou, søn af bogholder W.

9de Klasse.
1. Svend Elberg Andersen, søn af telegrafist E. A.
2. Helge Andresen, broder til nr. 2 i 6te A og nr. 2 i 8de.
3. Harry Brandt, søn af lærer P. M. S. B.
4. Bryde Christensen, søn af handelskorrespondent S. C.
5. Ditlev Dethlefsen, søn af tandlæge T. D.
6. Anton Dich, broder til nr. 8 i 3die B.
7. Henrik Galle, broder lil nr. 6 i 2den B.
8. Hans Hansen, søn af ølkusk Chr. H.
9. Karl Kvhn Hansen, søn af bankkasserer P. M. H.

10. Gustav Lorenzen, broder til nr. 11 i 6te A.
11. Johannes Moe, søn af maskinmester H. H. M.
12. Poul Willer Petersen, søn af grosserer, fabrikant P. P.
13. Frits Pullich, søn af afd. overlærer P.
14. Vilhelm Schmidt, broder til nr. 17 i 1ste A.
15. Gustav Starcke, broder til nr. 20 i 3die A.
16. John Sørensen, søn af urmager M. S.
17. Gudom Traberg, brodér til nr. 16 i 6te B.



Fælles regler,
gjeldende for De forenede Latin- og Kealskoler, Frk. H. 
Adlers Fællesskole for drenge og piger, Kiterslægtssel- 

skabets Skole og Det danske Selskabs Skole.

A. Skolebetaling.
1) Af brødre, som samtidig undervises i skolen, beta

ler den addste fuld betaling, de følgende hver 2 kr. under 
fuld betaling.

2) Til brændsel og inventar betaler hver elev 1 kr. 
aarlig, der opkræves 1ste Oktober.

3) Enhver ny elev betaler 1 kr. i indskrivningspenge..
1) Elever, der indmeldes til efter sommerferien, be

taler halv skolebetaling for August.
5) Naar en elev forsømmer skolen paa grund af 

sygdom, er han forpligtet til at betale for den maaned, 
i hvilken svgdommen begvnder, øg for de 2 folgende. 
Denne regel gælder ogsaa for de elever, der maa holdesO O O 5
borte fra skolen paa grund af sygdom i hjemmel.

6) Udmeldelse kan kun ske med 2 fulde maaneders 
varsel; der betales allsaa for den maaned, i hvilken ud
meldelsen sker, og for de 2 følgende.

Midlertidig udmeldelse for sommermaanedernc mod
lages ikke.

1ste forberedelsesklasse ... <S kr. maanedlig. 
2den forberedelsesklasse . . . 10 -
' ’ } forberedelsesklasse . . 12 - —lde I
ole forberedelsesklasse ] . .X 1 ,.j. —Mellemskolens Isle klasse | 
Mellemskolens 2den klasse 1 ...., , . ,. ... v . Ib2den latin- og realklasse j 
111 Itv in wlatin- og realklasse . . -

V 1y[ j siuderende klasse . . 22 -
Af dimittenderne (studerende og realdisciple) betales 

skolepenge til skoleaarels skilning d. v. s. indtil 31. Juli,



Km!videre betales lier ved skolen: bor slöjdunder
visningen 35 ore pr. maimed og for sport I kr. aarlig, 
der opkræves 1ste April. Deltagelse i sporlovelsernc er 
obligatorisk, fritagelse kan kun ske ved lægeerklæring. 
Den elev, som saaledes frilages, betaler ikke de nævnle 
1 kr.

B. E k s am imsnf gifte r.
1) Enhver elev, der indstiller sig til IV kl.s hoved

eksamen eller ahn. forberedelseseksamen, betaler 20 kr. 
i eksamensafgifl. Eor afgangseksamen for studerende 
betaler den discipel intet, der har bestaael IV kl.s hoved- 
eksamen ved en af de ovfr. nævnte latin- og realskoler; 
ellers betales der 20 kr. Eor stempel paa vidnesbyrdel 
betales 1 kr.

2) En privatist, der indstiller sig lil:
a. Tillægsprøve til skolelærereksamen, betaler 10 kr.
b. Tilkegsprove til aim. forberedelses-

eksamen, sproglig...... 10
matematisk <S

e. Eksamen i latin for farmaceuter . S
d. IV klasses hovedeksamen. 12
c. Afgangseksamen for studerende, *) 

sproglig...................... Il
matematisk 12

*) Saalremt vedkommende som 
privatist har laget IV klasses 
hovedeksamen ved skolen . . .

sproglig 31 -
matematisk - 33

(I. Smitsomme sygdom mi*.
1) Naar der i familier, som har skolesøgende born, 

udbryder en smitsom sygdom, maa skolen forlange straks 
at modtage meddelelse derom.

2) Er sygdommen skarlagensfeber, diflerili eller en 
anden farlig sygdom, sil del være ubelingel nødvendigt 
al forbyde alle elever fra hjem, hvor der findes patienter 
med disse sygdomme, al adgang lil skolen, indtil del ved 
lægeattest laslslaas, al al fare for smilte er forbi.



3) Derimod vil del mider en af de sædvanlige god- 
arlede mæslinge- eller kighosleepidemier eller andre 
mindre farlige smitsomme sygdomme i reglen ikke vanæ 
nødvendig! al formene elever fra hjem, hvor disse lindes, 
adgang lil skolen.

Dog anmodes de familier, hos hvem mæslinger er 
udbrudt, om kun al sende de horn i skole, om hvilke 
det med sikkerhed vides, al de tidligere har haft syg
dommen, men derimod al holde de børn, der ikke tid
ligere har haft den, borte fra skolen, indtil del kan an
tages for sandsynligt, at «.le ikke er smillede af del i 
hjemmel oplraadle sygdomstilfælde.

D. Forsømmelser.
1) Forsømmelser i anden anledning end sygdom og 

andre særlige tilfælde bor kun foregaa efter samraad med 
skolens bestyrer.

2) Naar eleven igen giver mode paa skolen, maa han 
medbringe en skriftlig meddelelse om, hvorlænge han 
har været fraværende og hvorfor.

3) Ønskes en elev (af helbredshensyn o. 1.) frilaget 
for i frikvartererne al være paa legepladsen, maa han 
medbringe skriftlig anmodning derom fra hjemmel.

4) Til fritagelse for gymnastik udover een uge 
kræves der, i henhold til ministeriel bekendtgørelse, en 
motiveret lægeattest, der angiver fritagelsens varighed.

E. Sierlige regler.
1) Naar en elev, der forlader en af disse skoler, 

anmeldes til optagelse i en anden af disse, er denne 
inden eleven oplages forpligtet lil al indhente oplys
ninger hos den tidligere skole om, hvad der maalle være 
at bemærke om eleven.

2) Naar opflytning i en højere klasse er næglel en 
elev i en af disse skoler, kan han ikke, ved at overflyttes 
til en anden af dem, opllyltcs i en klasse, der svarer lil 
den, hvori opflytning ved den anden var ham meglet.

3) Udgaar en elev paa foranledning enten af hjem
met eller af skolen, fordi hjemmel nægter at overholde 
de i »Fælles regler« fastsatte bestemmelser, kan vedkom
mende elev ikke oplages i nogen af disse skoler.



Aarsprøver.
Por (i. - 8. klasse afholdes en skriftlig prove i dagene 

fra den 28de Juni- Ble Juli.
Ble klasse prøves ii dansk slil, regning, korttegning.
7de » » dansk slil, historie, geografi, reg

ning, korttegning, lysk stil, engelsk
version.

8de » » dansk slil, historie, geografi, reg
ning, matematik, korttegning, lysk
stil, engelsk version.

Por 0de klasse afholdes den skriftlige prøve i dagene
21. 30. Juni, den mundtlige prove 1. -7. Jnli.

Adgangsprøven til mellemskolen afholdes 
for skolens 5te klasse og de elever, som efter 
sommerferien ønskes optaget i 1ste mellem
skoleklasse, i dagene 1. 7. Juli.

Fredag <1. S. Juli kl. 10 linder afslutning sted med 
udstedelse af vidnesbyrd. Til denne afslutning er alle 
elever forpligtet til al møde. Porældre og værger er vel
komne.

Derefter begynder sommerferien.
Del nye skoleaar begynder 'tirsdag d. 23. August kl. 10.

Nye elever prøves efter aftale tued forstanderen.

Ferier og fridage 1904 1905.

Efleraarsferien: IB 19 Oktbr., begge dage inel.
Juleferien: 23. Deebr. 5. Jan. » » »
Paaskeferien: 10. 25. April » » »>
Pinseferien: 3. 13. Juni » » »
Lordag d. 10. Seplbr.
'torsdag d. 10 Novbr.
Mandag d. 5. Deebr.
Onsdag d. 1. Pebr.
Lørdag d. 20. Maj.



Konfirmationen.
Skolen henstiller til forældrene at lade de

res børn konfirmere i 9de klasse, da skemaet 
for denne klasse vil blive ordnet saaledes, at 
konfirmationsforberedelserne ikke bringer af
brydelse i det regelmæssige skolearbejde.

Anordning
angaaende

optagelsesproven i mellemskolens 1ste klasse.

A. Fordringerne i de enkelle lag, hvori der skal prø
ves, faslsadtes saaledes:

1. Dansk, mundtlig. Der kræves af eleven sikker, Ily
dende og forstandig oplæsning af et stykke læst prosa; 
desuden skal han (hun) prøves i opkvsning af et stykke 
ulæst forkvllende prosa, som eller indhold og sprogform 
maa antages at ligge inden for hans alderstrins sædvan
lige fatteevne, og vise nogenlunde sikkerhed deri. Efter 
oplæsningen maa han, vejledet ved eksaminators spørgs- 
maal, kunne genfortælle, hvad han har læst, og vise, at 
han forstaar del. Han maa kunne udenad nogle enkelle, 
væsentlig fortællende digte og være i siand lil al gøre 
rede for deres indhold saml i det hele vise, at han har 
forstaael dem. Ved samtale paa grundlag af det læste 
skal eksaminator tillige forvisse sig om, at han har øvelse 
i al linde hovedleddene i en sætning og i al kende de 
vigtigste ordklasse!' og deres bøjning.

2. Dansk, skriftlig. Han maa uden væsentlige fejl i 
retskrivningen kunne skrive el i omfang passende stykke, 
som dikteres langsomt for ham med angivelse af skille- o o 



tegnene, og som ikke indeholder sjældne ord eller ord
forbindelser. Fremdeles maa han være nogenlunde ind
øvel i al kunne gengive i skrift et ham fortalt eller lang- 
somt forelæs! fortællende stykke, som ikke er synderlig 
langt, og hvis sætningsbygning og indhold er let fatteligt.

3. Regning. Prøven skal være haade skriftlig og 
mundtlig. Eleven maa kunne den lille tabel med sikker
hed og have færdighed i at løse opgaver i de tire regnings
arter med benævnte og ubenævnte hele lal saml kunne 
anvende disse regningsarter paa simple opgaver i regu
ladetri. Han maa endvidere have kendskab lil brøk
begrebet i almindelighed og kunne addere og s'ublrahcre 
ensbenævnte brøker. Han maa ogsaa kende decimal- 
belegnelsen og kunne foretage addition og subtraktion af 
decimalbrøker saml mulliplisere saadanne med en hel 
multiplikator og dividere dem med en hel divisor. Hoved
regning maa han kunne udføre sikkert og hurtigt med 
mindre tal.

I. Skrivning. Han maa kunne skrive latinsk skrifl 
lydeligt og nogenlunde pænt i bog med pen og blæk, 
saavei enkelte bogstaver og ord som hele sætninger, der 
fylde en linie og derover. Ligeledes skal han prøves i 
afskrift af et kort stykke efter en bog.

5. Religion. Eleven maa have lært de vigtigste for
tællinger af hele den bibelske historie al kende gennem 
mundtlig fortælling eller efter en let og kortfattet bibel
historie, saml kunne nogle faa lelfaltelige salmer. Der 
maa kun prøves i del sidste forberedelsesaars pensum.

6. Historie. Han maa have læst eller mundtlig faael 
meddelt et efter tidsfølgen ordnet udvalg at fortællinger 
om hovedpersoner og hovedbegivenheder fra hele fædre
landshistorien. og fril kunne genfortælle deres væsentlige 
indhold. Der maa kun prøves i det sidste forberedelses
aars pensum.

7. Geografi. Han skal paa grundlag af landkortet, 
med eller uden hjælp af en lille lærebog, have vundet cl 
ret fyldigt kendskab lil Danmarks geografi og ligeledes, 
om end i mindre omfang, til Norges og Sveriges. Frem
deles maa han have læri al orientere sig paa en globus 
og cl Europaskort, saa at han kender verdensdelene og 



de store verdenshave saml har en oversigt over Europas 
vigtigste lande og disses hovedskuder.

8 Naturhistorie, lian skal gennem iagttagelsesundcr- 
visning have vundet kendskab til en del, dog ikke ret 
mange, hovedtyper af dyre- og planteverdenen, særlig til 
vore egne husdyr og vore vigtigste nytteplanter.

B. Elever indmeldes regel mæssigt lil optagelse inden 
udgangen af Maj maaned, og optagelsesproven linder sled 
ganske kort for sommerferiens indtræden efter skole- 
styrerens nærmere bestemmelse, som i god tid forinden 
provens afholdelse skal meddeles elevernes forældre eller 
værger. Disse, ligesom ogsaa elevernes tidligere lærere, 
skulle have tilladelse til al overvære optagelsesprøven.

Skulde, der efter en elevs optagelsesprøve herske no
gen tvivl om, hvorvidt han kan oplages eller ej, skal del, 
hvis del antages, al han uden nogen større anstræn- 
gelse i mellemtiden kan raade bod paa sine mangler, 
og hvis hans forældre eller værge ønsker del, tilstedes 
ham al indstille sig til en ny prøve den første dag i det 
nye skoleaar; denne prøve skal dog ikke paa ny omfatte 
alle fag, men kun gaa ud paa at faa godtgjort, om del
er raadel bod paa manglerne eller ej, og efter dens ud
fald maa skolestyreren tage den endelige bestemmelse 
om ham.
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Undertegnede ønsker, at min søn 

skal underkastes det halvaarlige tandlægeeftersyn 

paa skolen.

Underskrift:

Vederlaget herfor er 50 øre aarlig, der opkræves i No
vember maaned.

Denne blanket bedes udfyldt og tilsendt forstanderen.

Undertegnede ønsker, at min søn 

skal deltage i den af skolen foranstaltede musik

undervisning.

Underskrift:

Der undervises i violin, bratsch, cello, fløjte, klarinet, 
kornet. Vederlaget er 4 kr. pr. maaned for 2 ugentlige timer 
med 3 deltagere.

Om deltagelse i skolens orkester vil der senere træffes 
nærmere bestemmelse.

Denne blanket bedes udfyldt og tilsendt forstanderen.



Læsebøger, udgivne af det Danske Selskabs Skole:

En vandring igennem København - Københavns Om
egn - Danske Smaaøer Danmark - Skandinavien , - 
Storbritannien og Irland - Alperne — Holland og Bel
gien Frankrig Italien - Asien - Afrika Digte 
og Sange - Vore Forfædre Silver Blaze The Band
box and other stories.
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