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Ved Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og 
Undervisningsvæsenet af 13. April 1905 meddeltes 
der Skolens Bestyrer Tilladelse til at lade afholde 
4. Kl. Hovedeksamen og almindelig Forberedelses
eksamen ved Hellerup Latin- og Realskole.



Om H. C. Andersen.
Ved Hellerup Latinskoles Mindefest 

Lørdag den 1. April 1905.
Af

Regnar Knudsen.

Nar vor skole nu har stævnet eleverne og deres for
ældre sammen for efter ringe evne at fejre mindet 

om H. C. Andersens fødsel, sker det ikke alene, fordi 
rimeligvis også skolebørnene i Honolulu har H. C. An- 
dersenfest, men først og fremmest i erkendelse af, at 
til ingen anden dansk digter skylder danske børn og 
derigennem danske forældre så meget som til ham.

H. C. Andersen kunde med rette kalde sit liv et 
lykkeligt og strålende æventyr, men var han bleven født 
et århundrede tidligere, end han blev, var det sikkert 
ikke blevet så strålende; så havde han sikkert måttet 
træde „ærens tornevej“; han vilde så næppe have mødt 
den forståelse, han dog næsten straks mødte hos tidens 
bedste. Der havde nemlig just på den tid været „stort 
røre i gadekæret“ her hjemme; andemaden havde været 
nær ved at stoppe alle tilløb, da en klar, frisk og kraftig 
kilde fra jordens skød spredte den som solen regnskuren; 
det 18de århundrede var ebbet ud i snusfornuftig gam- 
melmandstale, man trængte til friskhed, der måtte komme 
en fornyelse; vi véd alle, at det var Oehlenschläger,
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der åbnede for kilden, og at den nye såkaldte roman
tiske retning bl. a. betegnedes ved en fremhæven af det 
oprindelige og usammensatte, det naive og barnlige, 
det ved sin naturlige kraft virkende, kort sagt: geniet; 
det var en fremhæven af fantasi og følelse fremfor for
stand, natur fremfor kultur, barndom og ungdom frem
for manddom, Aladdin fremfor Nureddin. Hermed er 
allerede „barnets århundrede“ indledet. — En natur, 
der stod i pagt med det barnlige og fantasifulde, var 
sikker på i det mindste at møde nogle beslægtede. Det 
var da også med sin troskyldige og tillidsfulde barne- 
fantasi som eneste rejsegods, at den fattige, kejtede og 
grimme skomagersøn fra Odense holdt sit indtog i landets 
hovedstad, der havde stået lokkende for ham som et 
æventyrland, i blind tillid til, at lykken og Vorherre nok 
skulde hjælpe ham igennem. Han måtte rigtignok først 
døje forskellige prøvelser med en hård virkelighed, der 
ikke havde sans for eller tid og råd til at gå på jagt 
efter genier, men hvor det „at spinde og lægge æg“ 
var nok saa vigtigt; det havde den grimme ælling jo 
desværre aldrig lært. Da møder han nogle af sva
nerne i datidens åndsliv: digteren Oehlenschläger, billed
huggeren Thorvaldsen, komponisten Weyse, fysikeren, 
filosofen og digteren H. C. Ørsted. Det var de rette 
mænd. De så straks, at han var „stor og aparte“, men 
mente dog ikke, som andre af hans samtidige i den 
danske andegård, at han derfor skulde „nøfles“.

Der var omkring 30erne med Heiberg og Hertz 
kommet en reaktion — således som det jo altid går i 
åndslivets historie — mod det ensidigt fantastiske i den 
romantiske retning fra århundredets begyndelse, en re
aktion, som vilde have, at der skulde være mere for
nuft i tingene, og i digtningens verden en smagfuld 
orden, og som ud derfra øvede sin kritik. Man kan 
nu ikke ret vel fortænke denne retning i, at den ikke 
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straks kunde se noget særligt stort hos H. C. Andersen. 
Han, som nu ved sine velynderes hjælp havde erhvervet 
sig så megen dannelse, som kræves til at blive student, 
begyndte nemlig med at være unaturlig, og det, han 
ydede i roman og drama, var langtfra så fremragende, 
at det kunde undtage ham fra kritik; dertil manglede 
han i for høj grad kundskaber og overlegenhed; det 
barnlige, som er hans forfatterejendommelighed, kom 
tilkort overfor de store og indviklede naturer og pro
blemer, som han ofte i sine romaner („At være eller 
ikke være“) i sin forfængelige ærgerrighed troede at 
kunne magte. Denne kritik tog han sig overordentlig, 
vi vilde sige sygeligt, nær; det var, siger han, som om 
hans hjærte gennemboredes af ligeså mange rustne 
knive — men da var det hans danske ledsager og støtte 
i hans livs genvordigheder, hans lune, der, som han 
siger, „løftede paa vingerne“, og da gjorde han det 
lykkelige greb i sin fantasis lykkepose, som frembragte 
de små „æventyr og fortællinger“, som er skrevet lige 
ud af hans hjærte og som giver os stof nok til deraf 
at trække hovedlinjerne for hans digterejendommelighed.

Her har vi for første gang den voksnes henvendelse 
til barnet i dettes eget sprog; det er den store verden, 
genspejlet i den mindre. Her møder os det centrale i 
den primitive folketro: besjælingen af den livløse natur, 
menneskeliggørelsen af dyrene; her spøger i broget 
blanding og kåd lystighed dens fantasiskikkelser, i hav
folk, nøkker, åmænd, nisser, — og disse trolde „af første 
klasse med hale“. Og alt er bragt indenfor barnets 
interessekreds; her er dets legetøj; de dyr, det føler sig 
mest fortrolig med; de planter og blomster, ethvert barn 
kender. Barnenaturen med dens stærke, helt fyldende 
glæder og ligeså stærke sorger over småting gengiver 
han med den beslægtede naturs dybe forståelse, — man 
tænke kun på den lille piges hjærtesorg, fordi hun ikke 
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ejer den bukseknap, der kræves i entré til moppens 
grav. Men også på de voksne er der tænkt. Bag denne 
lette fantasileg skjuler sig ofte en dyb mening, der gør 
en sådan lille fortælling af størrelse som en nøddeskal 
til et digterværk af første rang, et digt i prosa. Tag 
f. eks. „Klokken“; det er menneskenes forhold til na
turen og dens stemme i deres inderste; det stiger til 
en tilværelseshymne af en pragt og skønhed, som ingen
steds før i dansk litteratur; eller tag „Springfyrene“, 
der rummer en hel livsfilosofi. I „den flyvende kuffert“- 
ønsker kejserinden et æventyr, der er „moralsk og for
nemt, dybsindigt og belærende“, og gemalen tilføjer: 
„men et, som man dog kan le ad“. Disse to sider 
forener H. C. Andersen og forsåvidt kan han stilles ved 
siden af Holberg, men han har mere fantasi og varme 
end denne.

Og ind i alt dette væver han sit lunes islæt, denne 
sindets bedste sundhedsgiver, som bevarer ham fra at 
forfalde til sentimentalitet eller „følesyge“, som Sibbern 
kalder det, og som gør hans æventyr til virkelig sund 
børnelæsning.

Det er også dette lune, som gør ham netop til dansk 
digter; hans naturfølelse er lun og dansk som ingen 
andens og må være det som barnets, der lever og ånder i 
og helt opfyldes af den omgivende natur; der hviler 
en hjemlig duft over alle disse grøftekanter, gadekær, 
skræppeskove, hønse- og andegårde; det er det I. P. Ja- 
kobsenske „hjørne af hegnet“, som allerede her er 
fundet. Der er grund til at fremhæve dette her, da vi 
f. eks. skal 100 år tilbage i dansk litteratur, til „Jeppe 
på bjerget“, for at finde en så lun og hyggelig hjemlig 
indretning som en ordentlig dansk mødding.

Selv tumlede han sig på rejser over det meste af 
Europa, hvor han fandt lindring for det had, han med 
urette mente sig forfulgt af i hjemmet; men altid følges. 
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han af længsel efter dansk natur og mindes den danske 
vår, — hvorledes, som han siger, „bøgeskoven sprang 
ud på en eneste nat og stod i sin lyse og friske dejlig
hed“, mindes „de duftende kløvermarker med kæmpe
høje og bautastene ved det åbne hav“. — — Det skal 
sikkert være med anvendelse på sig selv, at han siger 
om den grimme ælling, da den opdager sin svane
skikkelse: „Den var altfor lykkelig, men slet ikke stolt, 
et godt kjærte bliver aldrig stolt“. Dette danske „gode 
hjærte“ har han tilfælles med en anden ægte dansk 
Øbonatur i vor litteratur, Jeppe på bjerget, der også 
mener om sig selv, at han er et „ejegodt gemyt“.

Mange vil måske give Georg Brandes ret i hans 
klage over svanens endelige skæbne som husdyr og 
havefugl, når han siger følgende: „O, digter“, føler man 
sig fristet til at udbryde, „når du allerede har haft en 
sådan tanke, undfanget og udført et sådant digt, hvor 
kan da din begejstring, din stolthed nænne at lade 
svanen ende således? Lad den dø, om så skal være; 
det er tragisk og stort! Lad den løfte sine vinger, flyve 
susende i jubel over sin skønhed og styrke bort gennem 
luften! Lad den dale ned i en ensom og dejlig skovsø! 
Det er frit og skønt! Men ikke dette: I haven kom der 
nogle små børn, de kastede brød og kager i vandet og 
alle sagde de: „den nye er den smukkeste! så ung og 
så dejlig! og de gamle svaner nejede for den“. Lad 
dem neje, men lad det ikke glemmes, at der er noget, 
som er mere værd end alle gamle svaners og ænders 
anerkendelse, mere værd end at få brødkrummer og 
kage som havefugl; den stille sejlads og den frie flugt“.

Dette er ord, som er overordentlig betegnende for 
kritikeren selv og en senere tids opfattelse. Men vi 
danske har jo en sikkert ofte beklagelig tilbøjelighed 
til at lune og hygge os i den idylliske ro, som vi mener 
et godt hjærte fortjener. Og man havde det endnu 
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mere i vore bedsteforældres dage; man levede jo således, 
som der står i „Prinsessen på ærten“: „Det blæste og 
regnen skyllede ned. Da bankede det på byens port 
og den gamle konge tog nøglen og gik ud og lukkede 
op“. Hvem er den gamle konge andre end landsfaderen, 
Frederik VI?

Og dog synes vi, idet vi tænker på H. C. Andersens 
og Poul Møllers glæde over Danmark, at denne tid 
netop var ægte dansk. Endnu føler vi jo, at sangen 
„Der er et yndigt land“ er vor egentlige nationalsang, 
og at ordet yndigt, o: det yndefulde, det som Chr. Ri
chardt kalder „det sjælfuldt enkle“, udtrykker vort lands 
natur og det træk, vi elsker mest; og det vil vi rime
ligvis blive ved med.

Et andet træk, der bunder i tidsånden, er det, at 
det næsten altid er artige børn, han skildrer. Nu er 
de artige børn ikke så meget i kurs! Tror man, at en 
fortælling om et artigt barn nu vilde vinde bifald, hvis 
den ikke netop gjorde grin med ham; måske dog mere 
bifald hos børn end hos voksne. Men derfor er det jo 
slet ikke sikkert, at børnene virkelig var artigere i vore 
bedsteforældres dage. Uartige børn kan være for
tryllende og udmærket godt blive til noget, men når 
uartigheden holder sig med årene, er det jo ikke mor
somt længer.

Nu skulde man da tro, at alle måtte indrømme, at 
her var noget „stort og aparte“. Alle de, der vidste, 
at „verden gik længere end, hvor skræpperne hørte op“, 
gjorde det også. H. C. Ørsted, en af de ædleste og 
fineste skikkelser i dansk åndsliv, en, som mere end 
nogen anden havde blik for de små tings betydning, 
og om hvem H. C. Andersen siger følgende smukke 
ord: „Det var et væld af kundskab, erfaring og snille, 
der udstrømmede fra ham, og dertil en elskelig naivitet, 
noget uskyldigt og ubevidst som hos barnet“ — han 
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spåede ham udødelighed. Men den danske andegård 
rummede pædagogiske ræsonnører, der f. eks. anstillede 
følgende komisk dybsindige betragtninger: „Det er så 
langt fra, at børn kan finde nogen opbyggelse deri, at 
man end ikke kan indestå for deres uskadelighed. I 
det mindste vil vist ingen påstå, at barnets takt for 
sømmelighed skærpes, når det læser om en prinsesse, 
der sovende rider på en hunds ryg hen til en soldat, 
der kysser hende“. Og om „Prinsessen på ærten“: 
„Emnet er ikke blot udelikat, men endogså uforsvarligt, 
forsåvidt barnet deraf kunde indsuge den forestilling, 
at en så høj dame altid må være forskrækkelig øm
skindet“. Man rådede ham til ikke at spilde sin tid 
dermed, men „spinde og lægge æg“, som de andre 
katte og høns. Det gik ham som loppen i „Spring
fyrene“, der sprang så højt, at man ikke kunde se 
den, og så påstod man, at den slet ikke havde sprunget, 
- krop skal der til. Det må genier altid være be

lavede på.
Men han tvang sig snart den anerkendelse og be- 

undring til, som han nu nyder måske som ingen anden 
dødelig, næsten overalt, hvor et menneskeligt tungemål 
tales. For os, hans landsmænd, har han indvundet 
nyt land i en dybere forståelse af vore børns fantasi 
og følelsesliv; han har vist os, ikke på lærd vis, men 
indirekte, at barndommen skal betragtes som et livstrin 
af selvstændig værdi, skal gro sin naturlige vækst, for 
at den, når modningens tid kommer, kan give god høst, 
så sandt vort menneskeværd til syvende og sidst beror 
på, hvor godt vi har plejet det barnlige i os.

Derfor bøjer vi os i ærbødighed og taknemmelighed for 
„den grimme ælling“ med et: Ære være hans minde!



Skoleefterretninger.

1. Afgangsprøven 1905.
I Henhold til Ministeriets Skrivelse af 13de April 

d. A. vil der i Aar for første Gang blive afholdt IV 
Klasses Hovedeksamen og Aim. Forberedelses
eksamen. Af Skolens Elever indstiller sig

a) til IV Klasses Hovedeksamen 5 Elever:
1. Erik Becker, f. d. 22. Juli 1889, Søn af Strand

kontrollør B. i Rungsted, opt. 1903 i fil st. Kl. 
(spr.—hist.)

2. Oskar Bendix, f. d. 3. September 1888, Søn af 
Grosserer B. i Hellerup, opt. 1903 i III st. Kl. 
(mat.—nat.)

3. William Bendixsen, f. d. 19. August 1888, Søn 
af Fabrikant B. i Hellerup, opt. 1901 i 6 F. (mat. 
—nat.)

4. Ejnar Holst-Nielsen, I', d. 30. Juni 1888, Søn af 
Toldkontrollør N. i Hellerup, opt. 1903 i III st. Kl. 
(mat.—nat.)

5. William Leonhardt Olsen, f. d. 4. April 1888, Søn 
af Kontorchef 0., København, opt. 1900 i 6 F. 
(mat. —nat.)
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b) til Alm. Forberedelseseksamen 3 Elever:
1. Poul Ludvig Frettchen Berg, f. d. 1. September 

1888, Søn af Købmand B. i Hellerup, opt. 1904 i 
IV R.)*

2. Thorkil Lindhardt-Olsen, f. d. 22. Oktober 1889, 
Søn af afd. Købmand 0. i Hellerup, opt. 1897 
i 2 F. (3 Sprog).

3. Svend Olaf Pødenphanth, f. d. 29. April 1889, Søn 
af Fabrikant P., opt. 1901 i I R.

*) Tilladelse meddelt ved min. Skr. af 27. April 1905.

Til Eksamination ved Eksamen opgives:
IV st.

Latin: Hauch III A, S. 8—99. Levys Udv. af Ovid: 
Philemon o. Baucis, Pyramus og Thisbe, de 4 
Tidsaldre, Lycaon, Deucalion.

Græsk: Hudes Elementarbog II S. 12—44, S. 59—66. 
Homers Odysse IX.

Fransk: Cohen og Kapers fr. Læsestykker f. Mellem
klasserne S. 83—163, 172—-182.

IV R.
Dansk: Holberg: den polit. Kandestøber, ErasmusMon

tanas. Wessel: Kærlighed uden Strømper. Oeh
lenschläger: Guldhornene og Hakon Jarl. Grundt
vig: Paaskeliljen. Heiberg: Aprilsnarrene. P. 
Møller: Hans og Trine. Hertz: Kong Renés 
Datter. Paludän-Müller: den ottende Kunst. 
H. C. Andersen: Klokken, Skyggen, Spring
fyrene, Elverhøj, den grimme Ælling. Blicher: 
en Landsbydegns Dagbog. Chr. Winther: Rin
gens Indskrift. Hostrup: Genboerne.

Engelsk: Listovs engelske Læsestykker II, S. 184—204, 
Listovs Udv. af eng. Forf. I, S. 3—97; Boysens 
eng. Digte S. 1—29.
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Fransk: Cohen og Kapers fr. Læsestykker f. MellemkL 
S. 83—163, 172-182.

Tysk: Kaper og Simonsens tyske Læsebog for de højere 
Kl. S. 1-52, 134-154, Kapers Læsebog for 
MellemkL S. 207—249.

2. Lærerpersonalet 1904-05.
Hr. Lærer Bruhn: Geografi, Tysk.
Frk. Buch: Skrivning.
Hr. Krigsassessor, Gymnastiklærer Gross, D. M.: Gym

nastik, Tegning.
Hr. Sanglærer Haase: Sang.
Hr. cand. mag. Anker-Jensen: Dansk, Fransk.
Hr. exam. mag. Knudsen: Dansk, Fransk, Engelsk.
Hr. cand. mag. Kofoed: Matematik.
Hr. Pastor Kring: Religion, Dansk, Historie.
Hr. cand. mag. Møller: Naturhistorie, Geografi, Fysik. 
Hr. cand. mag. D. Petersen: Tysk, Engelsk.
Hr. Pastor Skettrup: Religion, Matematik.
Bestyreren: Latin, Græsk.

I Forberedelsesklasserne har Undervisningen været 
fordelt mellem Lærerne Bruhn, Gross, Haase, Kring, 
Møller, Skettrup og Lærerinderne, Frk. Borgen, Frk. 
Bredsdorff, Frk. Bruhn, Frk. Buch, Frk. Jensen, Frk. 
Kornbech, Fru M. Lehmann og Fru D. Pasmussen.

Længere Vikariater er bievne besørgede af d’Hrr. 
mag. art. Smidt, cand. mag. Pedersen, stud, theol. Ploug 
og Pastor Baadsgaard.

Efter Sommerferien tiltræder Hr. cand. mag. Bojsen 
(Historie), Hr. cand. mag. Hansen (Fysik), Hr. cand. 
mag. Erlang (Matematik).
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3. Oversigtsskema for 1904-05.

Det ugentlige 
Timeantal i

• 1 U
. tå

3 U
. 'n

-L 5 U
. 'SH

1 Il Ms. II R. II st. 
'—.—'

III R. Ill hl III R. IH H.
IV st.—s,—

Religion........... 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Dein sk............... 7 8 7 8 8 6 3 3 3 2 3 2
Tysk................. 3 3 2 2 3 2J — 
Fransk............... (2) 3 3 3
Engelsk............. 5 4 .... 4 .... 4
Latin . . .... 4 6 8
Grrnsk . . .... 4 .. 4
Historie............. 1 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2
Geografi........... 9 9, 2 2 2 2 2 2 2
Naturhistorie . . . 1 2 2 2 2

3
2 2 2

Matematik 4 4 4
Fysik................. 2 2 2 2 2
Reeninsr........... 5 6 6 4 2 2 2 2- - - Ö...  
Skrivning.......... 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 (1)
Teamine1........... 1 2 2 2 2 1 1x ö ,...........
Gymnastik........
Sans’.................

3
1

3
1

4
1

4
1

4
1

4
1

4
1

4
1

4
1

4
1- o

Forstandsøvelse.
Sløjd . .

1
2 2 1

1 alt Timer. .. 24 27 30 33 33j33 34 (36) 35 35 35 34 35 34

4. Undervisningen i Mellemskolen, de 
studerende Klasser og Realklasserne*).

*) I de studerende Klasser og Realklasserne forberedes Eleverne 
efter de ældre Bestemmelser i Loven af 1871. I Mellemskolens 
Klasser er Undervisningen bestemt ved Anordn, af 26/6 1904, som 
er aftrykt i Skolens Program for ifjor.

Dansk.
Danskundervisningen er ifølge Bestemmelserne i den 

nye Skolelov Mellemskolens Hovedfag. Der skal lægges 
Vægt paa Øvelse i Læsning og paa Elevernes Udvik
ling ved Samtaler over det læste; forskellige skønlitte
rære Værker efter Skolens Valg skal tilegnes, idet der 
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mundtlig gives Eleverne korte Skildringer af Forfatterne; 
i alle Klasserne indøves Genfortællingsstile og i de sidste 
Klasser tillige Hjemmestile over bekendte Emner. Gram
matik læres ad lagtagelsens Vej, hvorefter Hovedresul
taterne fastholdes ved en kortfattet systematisk Frem
stilling af Sproglæren. Ved Siden heraf berøres andre 
Forhold til Belysning af Sprogets Væsen end den rent 
formale (Orddannelse, fremmede Ord i Sproget, ældre 
Ordformer), og man søger at skærpe Elevernes Øre for 
Sproglydene og for Forskellen mellem det talte og skrevne 
Sprog ud fra det Synspunkt, at Sprogene, navnlig Mo- 
dersmaalet, gennem Undervisningen bør fremtræde som 
et bevægeligt Legeme og ikke som en død Masse. Til 
den anordnede Undervisning i Svensk vil blive knyttet 
lidt Oplæsning af moderne norske Tekster.

Ved Undervisningen i Dansk og Oldnordisk i V og 
VI Kl. vil de mest iøjnefaldende Hovedregler af Sprog
historien blive paapegede, og lejlighedsvis vil For
holdet mellem de forskellige Sprogformer indenfor vort 
Fædreland (Dialekter) og vore Nabosprog blive paavist, 
ligesom det moderne levende Sprogs lydlige Forskyd
ninger og Betydningsændringer vil søges belyste.

I Ms. (Hr. Kring): F. Christensens danske Læsebog I 
er brugt til Oplæsning. O. Langes danske Sprog
lære er gennemgaaet. Nogle Fædrelandssange 
og enkelte Digte er lærte. For Klassen er op
læst Brudstykker og mindre Arbejder af Blicher, 
Svend Grundtvigs Folkeæventyr, J. L. Heiberg, 
Oehlenschläger, Poul Møller og Ingemann. Hen
ved 60 Stile.

II Ms. (Hr. Anker-Jensen): Læst Borchsenius og Winkel 
Horns danske Læsebog. Lært udenad 6 Digte. 
Grammatik efter Ingerslevs danske Sproglære 
§ 1—43. Afvekslende Diktat og Hjemmestil 
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(Genfortællinger, fri Stile, Omskrivninger fra 
Poesi til Prosa), i alt henved 25 Diktater, 15 
Hjemmestile.

II st. o. R. (Hr. Anker-Jensen): Læst Borchsenius og 
Winkel Horns danske Læsebog. Lært 3 Digte 
udenad. Afvekslende Hjemmestil og Diktat. 
Grammatik ved Analyse.

Ill st. o. R. (Hr. Anker-Jensen): Gennemgaaet Borch
senius og Winkel Horns Hovedværker i den 
danske Litteratur II. Desuden læst: Axel og 
Valborg, Jeppe paa Bjerget, Jacob v. Thybo, 
Abracadabra, Erasmus Montanus, den lille Horn
blæser. Læst og repeteret Ingerslevs danske 
Sproglære. Enkelte Diktater og 30 Hjemmestile.

IV st. o. R. (Hr. Knudsen): Borchsenius og Winkel 
Horns Hovedværker I. Oehlenschläger: Guld
hornene og Hakon Jarl; Chr. Winther: Hjortens 
Flugt; H. G. Andersen: Klokken, Skyggen, 
Springfyrene, Elverhøj, den grimme Ælling; 
Georg Brandes: Om Læsning. — Realisterne 
desuden: Holberg: den politiske Kandestøber, 
Afsnit af Holbergs Levned; Hertz: Kong Renés 
Datter. Eleverne har undertiden for Klassen 
gengivet Indholdet af klassiske eller moderne 
Litteraturværker, læste paa egen Haand. 1 Stil 
hveranden Uge. Ingerslevs Grammatik.

Tysk.

Ved Undervisningen i alle Klasserne anvendes det 
tyske Sprog i saa vid Udstrækning som muligt; dog 
har i III og IV Kl. Læsningen af det foreskrevne Eks
amenspensum ikke levnet megen Tid til rent praktiske 
Taleøvelser. I Mellemklasserne og II st. o. R. er der 
anvendt følgende Fremgangsmaade: I den første Del af 
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Timen gennemgaas og eksamineres i de daglige Lektier; 
Resten af Timen anvendes til Taleøvelser med Poul 
Steffensens Billeder som Hjælpemiddel. Læreren frem
stiller i simple, sammenhængende Sætninger Billedets 
Indhold, dernæst behandles dets enkelte Dele i Spørgs- 
maal og Svar af den enkelte Elev og i Kor; de van
skeligere Ting skrives op paa den sorte Tavle og ind
føres derpaa af Eleverne i et Hefte. Der lægges særlig- 
Vægt paa en omhyggelig Udlale; enkelte lettere Digte 
er lærte udenad.

I Ms. (Hr. Bruhn): Kapers Læsebog for Begyndere læst 
og repeteret. Kapers Skema.

II Ms. (Hr. D. Petersen): Kapers Læsebog for Mellem
klasserne S. 56—66, 73—103, 210—230.

Af Kapers Grammatik Formlæren til Verbernes 
Bøjning.

II st. o. R. (Hr. D. Petersen): Kapers Læsebog for Mel
lemklasserne S. 122—127, 131—136, 140—195, 
207—228. Af Kapers Grammatik: Formlæren.

III st. o. R. (Hr. D. Petersen): Kaper og Simonsens 
tyske Læsebog for de højere Klasser S. 1—52. 
og i alt ca. 25 Sider Poesi. Af Kapers Gram
matik Syntaksen.

IV st. o. R. (Hr. D. Petersen): Kaper og Simonsen: 
tysk Læsebog for de højere Klasser S. 1—52, 
87—97,134—154. Eksamenspensumet repeteret. 
Kapers Grammatik. Kursorisk Læsning: Kapers. 
5 tyske Noveller.

Engelsk.
Formaalet for Undervisningen i dette Fag er at give 

Eleverne en grundig Læsefærdighed og samtidig Evne 
til baade at forstaa det talte Sprog og selv at anvende 
det mundtligt og skriftligt. Der lægges fra Begyndelsen. 
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stor Vægt paa en nøjagtig Udtale; et fortræffeligt Hjælpe
middel er hertil Lydskriften. Udtalen søges væsentlig 
lært ved ren Efterligning (og fæstnes ved Lydskriften). 
Først gennemgaas de enkelte Lydes Udtale og deres 
Betegnelse i Lydskrift; dernæst sammenlignes Lydteksten 
med Skriftteksten, og endelig bruges Lydskriften kun 
som Støtte for Skriftteksten. Der forlanges en nøjagtig 
Oversættelse med Sikkerhed for, at Eleven fuldtud for- 
staar det læste. I øvrigt foregaar Undervisningen næsten 
udelukkende paa Engelsk.

Der søges saa megen Afveksling og Livlighed som 
muligt. I de lavere Klasser anvendes ud over det ele
mentære Trin de af W. T. Stear udgivne „Books for 
the Bairns“, der baade kan passe for Elevernes Alder 
og vise dem mange Ejendommeligheder for engelsk 
Aandsliv. Da Teksten er interessant og letfattelig, og 
Bøgerne er meget rigt illustrerede, egner disse Bøger 
sig udmærket til Samtaler paa Sproget om det læste, 
(mange Elever anskaffer dem paa egen Haand til kur
sorisk Læsning). De fornødne Gloser og Oplysninger 
er givet af Læreren. Ved Siden heraf lader man Ele
verne fortælle om Billeder (Fotografier) af engelske 
Forhold (Byer og Egne) og af engelsk Malerkunst; man 
anvender Vægtavler; man lader Eleverne genfortælle 
det læste med deres egne Ord, eller Læreren læser op 
og lader Eleverne genfortælle; man lader Eleverne eks
aminere hverandre indbyrdes o. s. fr.

Færdighed i skriftlig Benyttelse af Sproget søges 
opnaaet paa det elementære Trin navnlig ved Afskrift, 
senere dels ved Oversættelse fra Dansk til Engelsk, dels 
ved Genfortælling og Omskrivning af en lettere engelsk 
Tekst, samt ved lidt Brevskrivning.
II Ms. (Hr. R. Knudsen): Jespersen og Sarauws engelske 

Begynderbog I. Æsops Fabler (B. f. t. B. Nr. 1) 
med Gloser (af Læreren).
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II R. (Hr. R. Knudsen): Listovs eng. Ledetraad II fra 
Stk. 50. The Adventures of Robinson Crusoe 
by Dan. Defoe I—II. 1 Stil ugentlig.

Ill R. (Hr. R. Knudsen): Listovs engelske Læsestykker 
IIS. 98—118, 158-178, 184—224. The Knights 
of the round table. Swift: Gulliver’s Travels.
1 skriftligt Arbejde om Ugen, skiftevis Stil og 
Version (med Afskrift af den engelske Tekst). 
Kursorisk: Uncle Tom’s Cabin I—II, Tales from 
Shakespeare, Æsop’s Fables. Jespersens Gram
matik til Verberne.

IV R. (Hr. D. Petersen): Listovs Udv. af engelske Forff.
I S. 3—102; Boysens engelske Digte. Kurso
risk: Hansen og Magnussens engelske Læse
stykker til Ekstemporallæsning.

Fransk.

I Mellemskolen vil Fransk kun faa mindre Betydning, 
om det overhovedet bliver Genstand for Undervisning. 
Den nuværende Undervisning i Mellemskolen er baseret 
paa en omhyggelig Gennemgang af Teksten. Det nye 
Stykke oplæses af Læreren; de i Glossaret opgivne Ord 
oplæses enkeltvis og skiftevis af Eleverne; manglende 
Gloser opskrives nøjagtigt i Hæfter under Lærerens 
Kontrol. Der lægges Vægt paa en god Udtale, særlig 
ved umiddelbar Efterligning, nu og da støttet af fonetiske 
Omskrivninger og i de højere Klasser gennem den i 
Grammatiken givne korte Oversigt over Lydlæren. Af 
Grammatiken tages kun det nødvendige og Udenad- 
læren, Remser o. 1. indskrænkes saa vidt muligt. Efter 
Tid og Lejlighed forsøges sproglig Indøvelse ved Billeder 
og Nedskrivning af korte lette Sætninger, udtalte paa 
Fransk.
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I V og VI Kl. vil der ved Siden af det forlangte 
Pensum, eventuelt som „Maanedslæsning“ blive gennem- 
gaaet en Række korte, biografiske Forfattersk ildringer 
efter en lille litteraturhistorisk Ledetraad, og i Tilslut
ning hertil vil der blive oplæst Oversættelser af ældre 
og nyere Mesterværker for at skærpe Elevernes litterære 
Sans og almene Dannelse. Lydlæren vil blive gennem- 
gaael i en kort teoretisk og praktisk Fremstilling.

II Ms. (Hr. Anker-Jensen): Cohen og Kapers franske 
Læsestykker S. 1-22, 26—27.

II st. o. R. (Hr. Anker-Jensen): Jungs franske Læse
bog for Begyndere S. 71 —105, 111—117; Cohen 
og Kapers fr. Læsestykker S. 1—22, 26 — 27. 
Af Oluf Nielsens Grammatik de regelmæssige 
Verber og enkelte uregelmæssige.

III st. o. R. (Hr. Anker-Jensen): Cohen og Kapers Læse- 
stykker S. 23—91. Af Oluf Nielsens Gramma
tik: Talord, Pronominer, Verber.

IV st. o. R. (Hr. R. Knudsen): Cohen og Kapers fr. 
Læsestykker S. 104—163, 172—183. Kursorisk: 
A. Daudet: la belle Nivernaise. Af Oluf Nielsens 
Grammatik Formlæren og lidt af Syntaksen.

Latin.
De Hauchske Bøger benyttes gennem alle Klasserne 

i ret nøje Overensstemmelse med de Principper, der 
ligger til Grund for Bøgerne og er udviklede af Udg. 
i Fortalerne. Der benyttes altsaa ingen systematisk 
Lærebog i Grammatik og intet Leksikon, men de gram
matiske Regler læres analytisk, efterhaanden som de 
er nødvendige, og Gloserne læres ved Glossarier til 
Læsestykkerne. I de to sidste Aar opskriver Eleverne 
under Lærerens Kontrol de vanskeligere Regler i et 
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dervisningen naturligvis efter denne Metode alt i alt 
ganske som efter den traditionelle.

II st. (Bestyreren): Hauch I, Stk. 100 Bogen ud, Hauch 
II, Stk. 1—25.

Ill st. (Bestyreren): Hauch II, Stk. 37 Bogen ud, Hauch 
III A, S. 1—8 og det tilsvarende i III B.

IV st. (Bestyreren): Hauch III A, S. 14-99, 124-154. 
Levys Udvalg af Ovid 1, 2, 4, 6, 10, 11, 12. 
Grammatik efter Hauch III B.

Græsk.
Undervisningen er foregaaet paa den almindelige 

Maade, idet der lægges særlig Vægt paa, at Eleverne 
allerede ved første Gennemlæsning af Grammatiken 
lærer deres Lektier saa nøjagtigt som muligt. Ved For
fatterlæsning benyttes et Udvalg til Skolebrug med 
Gloser.

Ill st. (Bestyreren): Hudes gi'. Elementarbog I og II, 
S. 1—6. Bergs og Hudes Formlære.

IV st. (Bestyreren): Hudes gr. Elementarbog II, S. 12— 
44, 59—66; Hom. Od. IX. Formlæren repeteret.

Religion.
Der lægges ikke Vægt paa, at Eleverne lærer at 

opremse Skriftsteder, Forklaringer og Vers. Hovedfor- 
maalet er at udvikle de medfødte religiøse Anlæg og 
vække og retlede den moralske Ansvarsfølelse i Over
ensstemmelse med Kristendommens Idealer. Der øves 
intet aandeligt Tryk af nogen Art; Maalet søges særlig 
naaet ved Samtale over de bibelske Personligheder og 
Forhold, ved en stadig tilbagevendende Forklaring af 
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den kristelige Børnelærdom og dens Anvendelse paa 
Livets Forhold. Der stræbes herved efter en vis Kund
skabsfylde, uden hvilken der selvfølgelig ikke kan tales 
om kristelig Bevidsthed, og der stræbes efter at vække 
Forstaaelse af Menighedens Gudstjeneste (ved Sang, 
Forklaring af Kirkeaaret og Gudstjeneste). Lejlighedsvis 
drøftes moralske og religiøse Spørgsmaal, som Eleverne 
viser Interesse for. I den Frejdighed og Frihed, som 
Eleverne lægger for Dagen ved saadanne Spørgsmaal, 
ligger Visheden for, at Undervisningen er holdt indenfor 
de rette Grænser.

Ill st. o. R. (Hr. Skettrup): Assens mindre Bibelhistorie. 
De vigtigste Afsnit af den nye Pagts Historie. 
Balslevs Katekismus: Daaben og Nadveren. 
Læst og repeteret Apostlenes Gerninger efter 
det nye Testamente.

II st. o. R. (Hr. Skettrup): Martensen og Paullis Bi
belhistorie fra Kongernes Bøger til Side 127. 
Balslevs Katekismus: Fadervor, Sakramenterne.
5 Salmer. Læst og repeteret Apostlenes Ger
ninger efter det nye Testamente.

II Ms. (Hr. Kring): Martensen og Paullis Bibelhistorie 
fra S. 66—123. Efter Balslevs Katekismus
gennemgaaet de 10 Bud i Samtale. Salmer.

I Ms. (Hr. Bruhn): Paulli og Martensens Bibelhistorie 
forfra til S. 66. Af Katekismus: Fadervor og 
1ste Trosartikel. Salmer.

Historie.
Der lægges paa alle Alderstrin først og fremmest 

Vægt paa, at de store Skikkelser, der bærer Udvik
lingen, kan træde klart frem for Elevernes Opfattelse. 
I de første Aar medtages ved Historieundervisningen 
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Sagn og Beretninger, som kan siges at høre med til 
Folkets aandelige Eje. Paa de senere Alderstrin frem
drages mere den historiske Baggrund for de store Per
sonligheder; Opmærksomheden henledes paa Lighed og 
Ulighed mellem de forskellige Samfundsforhold ude og 
hjemme. Der søges saavel ved Verdenshistorien som 
særlig ved Fædrelandshistorien at vække Elevernes For- 
staaelse af vort eget Folks Stilling og Tilstand til de 
forskellige Tider og uddybe deres Kærlighed til Natio
nens Minder. I de ældste Klasser er Eksamensbestem
melserne Normen for Stoffets Omfang; med de mere 
frie Bestemmelser efter den nye Ordning er det muligt, at 
adskillige Navne og Aarstal kan bortfalde i den dag
lige Undervisning til Fordel for en mere personlig Be
tragtning af de historiske Personers Liv og Samfunds
forholdene.

IV st. o. R. (Hr. Kring): Ottosen og Schmidts Lære
bog II: den nyeste Tids Historie fra den franske 
Revolution. Realisterne har i Særtimer gen- 
nemgaaet det anordnede Pensum.

III st. o. R. (Hr. Kring): Ottosen og Schmidts Lære
bog II: den nyere Tids Historie fra Reforma
tionen til den franske Revolution. I Særtimer 
har Realisterne repeteret Oldtidens Historie og 
Middelalderen til Hundredeaarskrigene.

II st. o. R. (Hr. Kring): Ottosen og Schmidts Lærebog 
I: Middelalderens Historie fra Angelsachserne 
(S. 104—223).

II Ms. (Hr. Kring): Ejler Müllers Verdenshistorie for 
Mellemskolen: Oldtidens Historie og Middelal
deren til Normannerne. Af Blochs Nordens Hi
storie læst fra Kr. I til Enevældens Indførelse.

I Ms. (Hr. Kring): Ejler Møllers Verdenshistorie f. Mellem
skolen: Oldtiden og Middelalderen til Korstogene.
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Geografi.
Det er, navnlig for de ældre Elevers Vedkommende,, 

forsøgt ikke blot at klargøre de enkelte Landes Terræn
forhold med deres Bjerge, Floder og Søer, men ogsaa. 
saa vidt muligt, vise, hvorledes de topografiske Forhold 
og den geografiske Beliggenhed betinger et Lands Klima, 
Plante- og Dyreliv, samt hvorledes alle disse Forhold 
griber ind i og i større eller mindre Grad virker be
stemmende for Folkenes aandelige og materielle Kultur. 
Ved Gennemgangen af den almindelige Geografi er Ho
vedvægten lagt paa Bjergartlæren for derigennem at 
give Eleverne en klarere Forstaaelse af Jordskorpens 
og særlig den danske Jordbunds Udformning i Tidens Løb.

I de yngre Klasser lægges Hovedvægten paa at øve 
Eleverne i at benytte Landkortet og derudaf, saa meget 
som muligt, drage Slutninger om de enkelte Landes 
Klima, Plante- og Dyreliv.
IV st. o. R. (Hr. Møller): Det anordnede Pensum efter 

Dalbergs Lærebog.
III st. o. R. (Hr. Møller): Dalbergs Lærebog. Fra Syd

amerika Bogen ud, den almindelige Geografi; 
repeteret Danmark, Skandinavien, England, 
Rusland.

II st. o. R. (Hr. Møller): Efter Dalbergs Lærebog Asien, 
Afrika, Nord- og Mellemamerika.

II Ms. (Hr. Moller): Efter Christensens Lærebog Nr.2: 
Danmark, Sønderjylland, Skandinavien, Rusland, 
England.

I Ms. (Hr. Bruhn): Lyngbys Geografi S. 72—144 (Syd
europa, de fremmede Verdensdele, den almind. 
Geografi).

Naturhistorie.
Ved Undervisningen er der særlig lagt Vægt paa at 

orientere Eleverne i den levende Natur. Eleverne er 
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derfor øvede i nøjagtigt at iagttage og beskrive en fore
lagt Genstand (Dyr eller Plante) og ud af de gjorte 
Iagttagelser at drage Slutninger om Dyrets eller Plan
tens Opholdssted og Levevis. I de yngre Klasser er 
Undervisningen nærmest dreven efter Typemetoden, saa- 
ledes at der er valgt en karakteristisk Repræsentant 
for en eller anden Plante- eller Dyregruppe til udførlig 
Gennemgang, og dertil er knyttet Omtalen af andre 
Eksempler, henlede fra samme Gruppe. Som Typer er, 
saa vidt muligt, valgt danske, for Eleven kendte Dyr 
eller Planter. Saa ofte Lejlighed gives, foretages Eks
kursioner med de ældre Klasser (1 å 2 Timer i Skole
tiden).
IV st. o. R. (Hr. Møller): Det anordnede Pensum efter 

Lütkens og V. A. Poulsens Lærebøger.
Ill st. o. R. (Hr. Møller): Lütkens Zoologi Nr. 2: Fra 

Orme Bogen ud. Mennesket. V. A. Poulsens 
Plantelære.

II st. o. R. (Hr. Møller): Leddyr og Orme efter Lütkens 
Lærebog Nr. 2. I Botanik: Rod, Stængel, Blad 
samt en Del Plantefamilier efter V. A. Poulsens 
Lærebog.

II Ms. (Hr. Møller): Efter Lütkens Lærebog Nr. 2: Fisk 
og Begyndelsen af Leddyrene. Efter V. A. Poul
sens Botanik: Rod, Stængel og Blad samt en 
Del Plantefamilier.

I Ms. (Hr. Skettrup): Boas’ mindre Lærebog: Fuglene. 
V. A. Poulsens mindre Plantelære.

Naturlære.
Det søges at gøre Eleven bekendt med de forskellige 

Naturkræfter og de Maader, de viser sig paa, saaledes 
at han er nogenlunde fortrolig med de Fænomener, han 
møder i det daglige Liv. Saa meget som muligt støttes 
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Undervisningen ved Forsøg, saaledes at Eleverne lærer 
at drage Slutningerne af det sete.

II st. o. R. har ekstraordinært haft to ugentlige Timer, 
der hovedsagelig ere anvendte til Kemi. Uden Bog og 
udelukkende støttet til Eksperimenter er her gennem- 
gaaet nogle af de vigtigste Grundstoffer og simpleste 
kemiske Forbindelser. Eleverne har derefter skriftlig 
gjort Rede for, hvad de har set ved Forsøgene paa 
Skolen. Hertil er knyttet Omtalen af enkelte af vore 
Fødemidler og andre organiske Forbindelser.

IV st. o. R. (Hr. Møller): Det anordnede Pensum eller 
Ellingers Lærebog.

Ill R. o. m. (Hr. Møller): Efter Ellingers Lærebog Varme, 
Magnetisme og Elektricitet.

II st. o. R. (Hr. Møller): Enkelte Afsnit af Magnetisme 
og Elektricitet (jfr. ovenstaaende).

II Ms. (Hr. Møller): Sundorphs Lærebog i Fysik I: Me
kanisk Fysik og Varmelæren.

Matematik og Regning.
Undervisningens Omfang paa de forskellige Trin er 

bestemt ved Eksamenspensumet i IV Kl. Det er be
stræbt saa vidt muligt at udvikle Elevernes selvstændige 
Tænkevirksomhed, hvad der er et af Matematikens vig
tigste Maal i Skolen. Derfor er der lagt megen Vægt 
paa Opgaveregning hjemme som paa Skolen. Man 
opnaar herved at faa det lærte Pensum mere levende 
og bedre lært, idet „Sætningerne“ atter og atter maa 
anvendes; Elevernes praktiske Greb paa de matematiske 
Spørgsmaal udvikles i særlig Grad herved, og endelig 
er Opgaveregning i Almindelighed et fornøjeligt Arbejde 
for Eleverne.

Ved Regneundervisningen er der dels lagt Vægt paa 
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Færdighed i Hovedregning, dels paa at faa Eleverne 
til at uddanne sig lette og smukke Regnemetoder.

IV st. o. R. (Hr. Kofoed): Det anordnede Pensum efter 
Jul. Petersens Lærebøger.

Ill st. o. R. (Hr. Kofoed): Jul. Petersens Aritmetik II 
§ 1—30, Geometri § 71—102.

II st. o. R. (Hr. Skettrup): Jul. Petersens Aritmetik I 
fra Ligninger med flere ubekendte til Decimal
brøk (inch)/Geometri forfra til § 71 (Polygoner). 
Regninger efter Chr. Hansens Regnebog III.

II Ms. (Hr. Skettrup): Bonnesens Aritmetik f. Mellem
skolen forfra til Potens incl. Regning efter A. 
Svendsens Regnebog for Mellemskolen II.

I Ms. (Hr. Skettrup): A. Svendsens Regnebog f. Mel
lemskolen fra Brøkers Multiplikation Bogen ud. 
Chr. Hansens Hovedregningsbog II.

Skrivning.
Formaalet for Skriveundervisningen er at skaffe 

Eleverne en god Haandskrift. For at de først kan lære 
en smuk og tydelig Form for de enkelte Bogstaver, be
nyttes Skrivebøger med trykte Forskrifter (Frk. Stremmes). 
Inden der skrives i Skrivebogen, indøves Forskriften i 
en Øvebog. I de ældre Klasser, hvor Eleverne har 
faaet den fornødne Sikkerhed, skrives tillige Diktat i 
Skrivetimerne.

Tegning.
Der søges særlig ved Undervisningen at vække Ele

vernes Lyst til at tegne, hvorfor der benyttes mange 
forskelligartede Fortegninger efter de forskellige Klasser 
og efter de enkelte Elevers Evne. Ved Fortegningernes 
Mangfoldighed øves Haand og Øje i et Omfang, som 
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mindre naas, hvor alle samtidig tegner det samme efter 
Lærerens Forklaring. I øvrigt er Bestræbelserne gaaet 
ud paa at udvikle Elevernes Sans for Orden, Akkura- 
tésse og Smag.

Gymnastik.
Efter at den nye Gymnastiksal er tagen i Brug, er 

Elevernes Interesse for Gymnastikundervisningen yder
ligere vokset; Fremgangen mærkes derfor ogsaa kende
ligt ved Kræfternes Forøgelse og den gode Holdning- 
under Øvelserne. Der undervises efter den autoriserede 
Haandbog og lægges i øvrigt størst mulig Vægt paa 
Orden, Ro og Agtpaagivenhed under Undervisningen.

Sang.
Ved Undervisningen benyttes Mikkelsens tostemmige 

Sange og „den danske Skoles Sangbog“. Forskellige 
Sange ere lærte enstemmig og tostemmig. Der lægges 
særlig Vægt paa, at Eleverne faar Lyst til at synge, 
ikke blot i Timerne, men ogsaa udenfor Skolen.

5. Forberedelsesklasserne.
Undervisningen i Elementarklasserne er foregaaet i 

Overensstemmelse med de for Overklasserne nærmere 
udviklede Principper, afpassede og tillæmpede efter Bør
nenes forskellige Udvikling og Alder. Ved den første 
Undervisning, naar Barnet sættes i Skole, ligger Hoved
vægten selvfølgelig paa Læsning, Skrivning og Regning. 
Man søger samtidig at udvikle Barnets Evne til at op
fatte med Øje og Øre og gøre Rede for, hvad det ser 
og hører. Efterhaanden træder Lærebogen og Hjemme
arbejdet til, men der stilles den bestemte Fordring, at 
Lektierne gennemgaas omhyggeligt i Forvejen, og Ho
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vedarbejdet for disse Børn foregaar paa Skolen. I de 
enkelle Klasser i Forberedelsesskolen er i Aarets Løb 
gennemgaaet følgende Pensa:

1ste Forberedelsesklasse (1 U.)
Religion: Enkelte Begivenheder af den gamle Pagt 

fortalte for Børnene og genfortalte; faa letfatte
lige Salmevers sungne i Timerne og lærte.

Dansk: H. C. Frederiksens Læsebog. Samtale om og 
Genfortælling af Læsestykkerne. Afskrift paa 
Tavle.

Regning: Joachim Larsens Regnebog I: Første Afde
ling. Paa Klassetavlen vanskeligere Øvelser i 
Addition og Subtraktion. Tallæsning og Tal
skrivning.

Skrivning: Smaa og store Bogstaver samt Sammen
skrift paa Tavle og i Skrivebog.

Forstandsøvelse: Gennemgaaet Husdyrene og enkelte 
vildtlevende Dyr, Jordens Dyrkning, samt lidt 
om Planter og Landkort.

2den Forberedelsesklasse.
Religion (mundtligt): Hovedstykkerne af det nye Te

stamente. Enkelte Salmer.
Dansk: Schneekloths Læsebog for det andet Aar. Boy

sens Retskrivningsøvelser, Stk. 1—115. Afskrift. 
Diktatstile. Nogle Smaavers.

Historie (mundtligt): Fra Stenalderen til Svend Estrid- 
søn. Fortællinger af Gudelæren og Sagn.

Geografi (mundtlig): Verdenshavene og Verdensdelene. 
Danmark med Bilandene. Sønderjylland. Evro- 
pas Lande med Hovedstæder.

Regning: Børnenes Regnebog II. Tabel, Tallæsning, 
Øvelser paa Klassetavlen.
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Skrivning: De store og smaa Bogstaver enkeltvis og 
i korte Ord samt Tallene.

3dje Forberedelsesklasse.
Religion: Balslevs Bibelhistorie forfra til Rigets De

ling. Salmer.
Dansk: Schneekloths danske Læsebog II: Læst hele 

Bogen og genfortalt Indholdet. Nogle Digte 
lærte udenad. Boysens Retskrivningsøvelser I, 
fra Stk. 120—Bogen ud. Diktatstile. Afskrift 
hjemme.

Historie: Fædrelandshistorien indtil Enevælden med 
„Børnenes Fædrelandshistorie“ som Grundlag.

Geografi: Krohus Geografi for de laveste Klasser: 
forfra til de britiske Øer.

Naturhistorie (mundtligt): I Samtaleform er gennem- 
gaaet nogle af de vigtigste Dyretyper, særlig er 
der dvælet ved Pattedyr og Fugle.

Regning: Børnenes Regnebog III. Hovedregning efter 
Femmer I. Tabel, Tallæsning, Øvelse paa Klasse
tavlen.

Skrivning: Louise Stremmes Metode. Latinske Bog
staver.

Tegning: Hjorts Tegnebog med udelukkende Anven
delse af de kvadrerede Sider, saavel efter løse 
Fortegninger som efter Fortegning paa Klasse
tavlen.

4de Forberedelsesklasse (4 U. a og b.)
Religion: Balslevs Bibelhistorie fra Rigets Deling til 

Jesu Undergerninger (Side 42—81). Salmer.
Dansk: Pio og Wimmers Læsebog for de lavere Klasser 

S. 1—161, forklaret og delvis genfortalt. Stav
ning efter Læsebogen. Lidt mundtlig Gramma- 
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tik. 9 Digte (Fædrelandssange) udenad. 2 ugent
lige Diktatstile.

Historie: Ottosen: Børnenes Fædrelandshistorie, fra 
Kristian I—Bogen ud. Verdenshistorie: Fra den 
franske Revolution—Bogen ud.

Geografi: Krohns lille Geografi fra de britiske Øer— 
Bogen ud.

Naturhistorie: Berggrens mindste Naturhistorie: Fra 
Fuglene—Bogen ud. Enkelte Planter.

Regning: Børnenes Regnebog IV.
Skrivning: Louise Stremmes Metode. Latinske Bog

staver.
Tegning: Fljorts Tegnebog med Anvendelse baade af 

de inddelte og de ikke inddelte Sider, saa vel 
efter løse Fortegninger, med lige og krumme 
Linier, som efter Fortegninger paa Klassetavlen 
og med Anvendelse af Hjælpelinier.

5te Forberedelsesklasse (5 U. a og b.)
Religion: Balslevs Bid elhistorie: Fra Jesu Underger

ninger-Bogen ud. Nogle Salmer.
Dansk: Pio og Wimmer: Læsebog for de lavere Klasser 

S. 1—160, 303—347. Stavning efter Læse
bogen. Boysens Ledetraad ved Grammatikun
dervisning I. Lært 7 Digte. Diktalstile og Gen
fortællinger. Læst højt for Klassen enkelte 
Fortællinger af H. C. Andersen, Ingemann, 
Blicher o. a.

Historie: Ottosens Danmarkshistorie: Fra Kristian I— 
Bogen ud. I Ottosens Verdenshistorie er læst 
fra Middelalderen til den franske Revolution.

Geografi: Bøving Petersen og H. Madsens Geografi II 
forfra til Asien.

Naturhistorie: Boas’ mindre Lærebog i Naturhistorie:
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Pattedyrene. Indøvet de almindelige botaniske 
Begreber med V. A. Poulsens mindre Plante
lære som Grundlag.

Regning: Børnenes Regnebog V. Hovedregning, Tabel. 
Hjemmeregning 1 Gang ugentlig.

Skrivning: Latinsk og gotisk Skrift.
Tegning: Frihaandstegning efter ophængte Tegninger 

og løse Fortegninger med indskrænket Anven
delse af Hjælpelinier. Formindskelse eller For
størrelse af Fortegninger. Skyggetegning.

Sløjd
bar i Aar været optaget som Undervisningsfag i 1, 2, 
3 U. (Lersløjd). Eleverne har øvet sig i Modellering af 
Kugler, Cylindre, Terninger og lettere Former af for
skellige Frugter, Dyr, hule Genstande som Krukker, 
Vaser o. 1. Undervisningen vil efter Sommerferien blive 
fortsat med Træsløjd.

Fra Skoleaaret.
Ved Skoleaarets Slutning afholdtes den alminde

lige Aarsprøve, der var fuldstændig i alle Fag for 
øverste Klasse, men partiel for de øvrige Klasser.

I Januar holdt Hr. Pastor Baadsgaard velvilligst 
et Foredrag for de ældre Elever i Gymnastiksalen om 
Erindringer fra Grønland.

I Fastelavn afholdtes den aarlige Fest med Komedie 
og Skolebal. Der opførtes i Aar „Smuglerne“ og 
„Deklarationen“.

I Anledning af Skolens Andragende om Eksamens
ret inspiceredes Skolen i Januar, Februar, Marts af
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Undervisningsinspektionen for de lærde Skoler, Prof. 
Gertz, Prof. Paludan og Docent Nielsen. Dimissions
retten meddeltes derefter den 13de April ved Skrivelse 
fra Ministeriet.

100-Aarsdagen for H. C. Andersens Fødsel 
mindedes ved en større Festlighed Lørdag den 1ste 
April. Skolens Gymnastiksal var dekoreret med Flag, 
Blomster og Tegninger. Forældre og Elever vare ind
budte. Skuespiller Reumert foredrog H. C. Andersens 
Æventyr, Frk. Pfefferkorn sang de bekendte Sange og 
Kand. Knudsen talte om FI. C. Andersen.

I April modtog Skolen Meddelelse om, at der var 
bevilget 400 Kr. af Ministeriet ekstraordinært til 
den fysiske Samling. Herved kompletteredes Sam
lingen i Overensstemmelse med Mellemskolens Behov, 
ligesom der anskaffedes enkelle andre Apparater til den 
videregaaende Undervisning, bl. a. en kraftig Ruhm- 
korfer Maskine, Geisslerske Rør, Røntgens Apparat, 
Gnisttelegraf. Samtidig bestiltes et Lysbilledapparat 
(Skioptikon).

I Vinterens Løb har adskillige af Skolens Elever 
deltaget i et særligt Gymnastikkursus under Le
delse af Hr. Gymnastiklærer Danielsen. Der afsluttedes 
med en Præsentation for Forældrene Søndag den 30te 
April, og saavel Eleverne som Hr. Danielsen havde 
megen Glæde af det smukke Resultat. Der vil blive 
fortsat næste Vinter paa samme Maade.

Enkelte S m aat ure ere foretagne i Aarets Løb af 
Lærere og Elever i Følge. Særlig skal her nævnes 
Cycleturen Store Bededag og følgende Dag; 10 af de 
ældre Elever i Følge med d’Hrr. Knudsen, Kofoed og 
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Bestyreren cyklede den ene Dag over Køge, Bregentved, 
Gisselfeldt og Villa Gallina til Fakse, den næste Dag 
fra Fakse (Kalkgruberne) over Vemmetofte og Vallø 
tilbage. Det var en prægtig Tur for alle Deltagerne, 
og Udgiften var meget ringe (ca. 4 Kr. pr. Deltager).

Tilskud og Fripladser.
Gentofte Sogneraad bevilger 1200 Kr. aarlig til 

Fripladser. Der er indsendt Andragende til Køben
havns Amtsraad om Fornyelse af det sædvanlige 
aarlige Tilskud (100 Kr.). Skoleforeningen af 28. 
Januar 1866 betaler for 2 Elever, det Treschowske 
Legat er tildelt én Elev.

Den naturhistoriske Samling
er dels udvidet ved Køb, dels ved følgende Gaver, for 
hvilke vi takker hver især:
Svend Pødenphanth: Gedde, Skaller, Snogeham, 25 for

skellige Sommerfugle fra Java.
Lorenz Bauer: Lægeigler, Hundestejle med Bændelorm. 
Viggo Borch: Forskellige Koraller fra Vestindien, Snoge

ham, et Palmeblad.
Henning Petersen: Udstoppede Fisk.
Poul Bie: Forskellige Insekter.
Knud Mogensen: Snyltehvepselarver.
Georg Madsen: Hugorm, Staalorm, Firben og Træbuk. 
Knud Mogens Gleesen: Korsedderkop.
Hans Louis Christensen: Kranie af Grønlandsræv, 

Mineral.
Axel Lassen: Kranie af Hare og Kat, Svovlkis. 
Frithiof Person: Majskolbe, Stenkile.
Frank Bertelsen: Udstoppet Ælling.
Edgar Olesen: Salamander og Insektlarve.
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Poul Andersen: Hvepserede.
Regnar Christensen: Stenkile.
Johannes Christiansen: Stenkile.

En Samling Fugleæg, 
Bronceøxe,

Julius Jensen, Spydspids af Flint,
forhenv. Elev En Skrabekniv,

1 Stk. Rav og 1 Stk. Svovlkis, 
forstenet Blaamusling og Sømus. 

Lærer Bruhn: En Samling geografiske Billeder. 
Snedkermester Hansen: Kranie af Isbjørn.

Desuden har Skolen fra mineralogisk Museum o
som Gave modtaget en ordnet Samling Mineralier og 
Bjærgarter.

Skolebetaling.
1) Af Brødre, som samtidig undervises, betaler den 

ældste fuld Betaling, de følgende hver 2 Kr. under fuld 
Betaling.

2) Til Brændsel og Inventar betaler hver Elev 4 Kr. 
aarlig, 2 Kr. 1ste Oktober og 2 Kr. 1ste Februar.

3) Enhver ny Elev betaler 4 Kr. i Indskrivningspenge.
4) 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 Sygdommen begynder, og for de 2 følgende. 
Denne Regel gælder ogsaa for de Elever, der maa holdes 
borte fra Skolen paa Grund af Sygdom i Hjemmet.

6) Udmeldelse kan kun ske med 2 fulde Maaneders 
Varsel; der betales altsaa for den Maaned, i hvilken 
Udmeldelsen sker, og for de 2 følgende.

Midlertidig Udmeldelse for Sommermaanederne mod
tages ikke.
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Af Dimittenderne (Studerende og .Realdisciple) be
tales Skolepenge til Skoleaarets Slutning d. v. s. indtil 
31te Juli.

Skolebetalingen fastsættes for Fremtiden i Overens
stemmelse med de københavnske Skoler saaledes :

1. Forberedelsesklasse... 10 Kr.
2. - ... 10 —
3. - . . . 12 —
4. — . . . 14 —
5. — . . . 14 —
1. Mellemklasse.............. 16 —
2. -   16 -
3. -   18 —
4. -   18 -
Realklassen..................... 20 —
1. Gymnasieklasse............ 22 —
2. —   22 —
3. —   22 —

Eksamensafgifter.
1) Enhver Elev, der indstiller sig til IV Kl.s Hoved

eksamen eller aim. Forberedelseseksamen, betaler 20 
Kr. i Eksamensafgift. For Afgangseksamen for stu
derende betaler den Discipel intet, der har bestaaet IV 
Kl.s Hovedeksamen ved Skolen, ellers betales der 20 
Kr. For Stempel paa Vidnesbyrdet betales 1 Kr.

2) En Privatist, der indstiller sig til:
a. Tillægsprøve til Skolelærereksamen, betaler 10 Kr.
b. Tillægsprøve til Aim. Forberedelses

eksamen, sproglig......................... — 10 —
matematisk — 8 —
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c. Eksamen i Latin for Farmaceuter, betaler 8 Kr.
d. IV Klasses Hovedeksamen............. — 42 —
e. Afgangseksamen for studerende, a)

sproglig................................... — 41 —
matematisk — 43 —

a) Saafremt vedkommende som 
Privatist har taget IV Klasses 
Hovedeksamen ved Skolen

sproglig •—• 31 —
matematisk — 33 —

Smitsomme Sygdomme.
1) Naar der i Familier, som har skolesøgende Børn, 

udbryder en smitsom Sygdom, maa Skolen forlange 
straks at modtage Meddelelse derom.

2) Er Sygdommen Skarlagensfeber, Difteritis eller en 
anden farlig Sygdom, vil det være ubetinget nødvendigt 
at forbyde alle Elever fra Hjem, hvor der findes Pati
enter med disse Sygdomme, al Adgang til Skolen, 
indtil det ved Lægeattest fastslaas, at al Fare for 
Smitte er forbi.

3) Derimod vil det under en af de sædvanlige god
artede Mæslinge- eller Kighosteepidemier eller andre 
mindre farlige smitsomme Sygdomme i Reglen ikke 
være nødvendigt at formene Elever fra Hjem, hvor 
disse findes, Adgang til Skolen)*

*) Dog anmodes de Familier, hos hvem Mæslinger er udbrudt, 
om kun at sende de Born i Skole, om hvilke det med Sikkerhed 
vides, at de tidligere har haft Sygdommen, men derimod at holde 
de Børn, der ikke tidligere har haft den, borte fra Skolen, ind
til det kan antages for sandsynligt, at de ikke er smittede af det 
i Hjemmet optraadte Sygdomstilfælde.
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Forsømmelser.
1) Forsømmelser i anden Anledning end Sygdom 

og andre særlige Tilfælde bør kun foregaa efter Sam- 
raad med Skolens Bestyrer.

2) Naar Eleven igen giver Møde paa Skolen, maa 
han medbringe en skriftlig Meddelelse om, hvorlænge 
han har været fraværende og hvorfor.

3) Ønskes en Elev (af Helbredshensyn o. 1.) fritaget 
for i Frikvartererne at være paa Legepladsen, maa han 
medbringe skriftlig Anmodning derom fra Hjemmet.

4) Til Fritagelse for Gymnastik — udover een Uge 
— kræves der, i Henhold til ministeriel Bekendtgørelse, 
en motiveret Lægeattest, der angiver Fritagelsens Varighed.

Optagelse af Elever fra en anden Skole.
Naar Opflytning i en højere Klasse er nægtet en 

Elev i en af de eksamenberettigede Skoler, kan han 
ikke, ved at overflyttes hertil, opflyttes i en Klassse, 
der svarer til den, hvori Opflytning ved den anden var 
ham nægtet.

Ferierne
for næste Skoleaar er fastsat saaledes (begge de an
givne Dage medregnede):

Efteraarsferie 15de—18de Oktbr.
Juleferie . . 23de Dec.—7de Jan. 
Paaskeferie . . . Ilte—17de April 
Pinseferie . . 29de Maj—6te Juni

Særlige Fridage: Mandag Ilte Sept., Onsdag 22de 
Novbr., Torsdag 1ste Febr., Tirsdag 20de Marts, Lør
dag 12te Maj.

Det nye Skoleaar begynder den 22de Aug. Kl. 10.
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Afgangseksamen, Aarsprøve og Afslutning.

a) IV Klasses Hovedeksamen og Almindelig 
Forberedelseseksamen.

Den mundtlige Eksamen afholdes efter følgende Skema:
Lørdag 17. Juni Kl. 5 IV st. Latin og Græsk.

Torsdag 22. — - 5 IV R. Dansk.
Lørdag 24. — - 5 IV st. o. R. Geografi.

Tirsdag 27. — - 5 IV st. o. R. Naturhistorie.
Fredag 30. — - 8 IVst.o . R. Matematik og Fysik
Lørdag 1. Juli - 8 IV R. Engelsk og Fransk.

Mandag 3. — - 8 IV st. o. R. Tysk.
Tirsdag 4. — - 8 IV R. Historie.
Torsdag 6. — - 9 IV st. Fransk.
Fredag 7. 9 IV st. Historie.

Skolens Aarsprøve.
Skolens Aarsprøve vil blive afholdt i Begyndelsen 

af Juli Maaned. Den vil blive fuldstændig i alle Fag 
for III st. o. R., partiel for de øvrige Klasser efter 
nærmere Bestemmelse.

c) Afslutning.
Skoleaaret slutter Lørdag den 8de Juli Kl. 11.

Til at overvære de mundtlige Prøver og Afslut
ningen paa Skoleaaret indbydes venligst Elevernes For
ældre og Enhver, der maatte have Interesse for vor 
Skole.
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Sommerferien, nye Elever, nye Bøger.

Nye Elever prøves Fredag den 7de Juli Kl. 12 og 
Tirsdag den 22de August Kl. 12.

Listen over de nye Bøger for næste Skoleaar vil 
blive meddelt Eleverne inden Sommerferien.

Sommerferien varer til Tirsdag den 22de August 
Kl. 10.

Hellerup Latin- og Realskole.
Juni 1905.

Martin Rasmussen.



Alle i Skolen indførte Skolebøger, Skrive- og Tegnebøger m. m.
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LUDVIG VOLDBY,
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.Tørgen Schjerbeck jun , København.


