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Skolebygningen Skindergade 14



Til de følgende Meddelelser, som udsendes i Anledning af Skolens Hundred- 
aars Jubilæum, er foruden det Materiale, Skolens Arkiv indeholder, især 

benyttet: A. D. CÖHEN: De mosaiske Troesbekjenderes Stilling i Danmark 
forhen og nu (Odense, 1857); M. L. Nathanson: Historisk Fremstilling af 
Jødernes Forhold og Stilling i Danmark (Kjøbenhavn, i860); Gottlieb 
Siesby: Mendel Levin Nathanson (Kjøbenhavn, 1845); M. L. Nathanson: 
Hofraad David Amsel Meyers Levnet (Kjøbenhavn, 1816).

H. Cohn.



Indledning. Skolens Stiftelse.

Ved Begyndelsen af det 19de Aarhundrede levede der i 
København omtrent 2000 Jøder, hvorimellem fandtes 
mange fattige. Næsten lige til denne Tid havde Jøderne 

her delt Skæbne med deres Trosfæller i de andre europæiske 
Lande, henviste, som de var, til at drive Handel og, for saa 
vidt de var fattige, endda kun Smaahandel (Schakren) fra 
Morgen til Aften for at kunne opholde Livet for sig selv 
og deres Familie uden at nyde Borgeres Rettigheder, mens 
de bar alle disses Byrder. Men ved Reskript af 19. Sept. 
1788 til Københavns Magistrat blev det bevilget, »at det 
ved en af Magistraten udgivende offentlig Placat maae be- 
kjendtgjøres, at saavel Haandværksmesterne som Jøderne 
maae have Frihed til at indgaae Accord med hinanden 
angaaende Læredrenges Antagelse; derhos vil Kongen og 
have bevilget, at de Jøder, som saaledes have udtjent deres 
Lære, maae indtræde i Laugene, naar de i øvrigt opfylde 
Laugs-Artiklerne, og at derudi endog ingen Undtagelse skal 
finde Sted, i Henseende til de Professioner, hvortil bruges 
Smelte-Ovne og Digie«. Dog var det først ved Loven af 
29. Marts 1814, at de fleste af de ældre trykkende Lov
bestemmelser angaaende Jødernes Forhold og Stilling ophæ
vedes, og fra nu af bliver de som Borgere stillet paa lige 
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Fod med de Kristne og skal »nyde lige Adgang med de 
øvrige Undersaatter til at ernære sig paa enhver lovlig 
Maade«.

Saaledes var der altsaa givet Jøderne en Mulighed for 
at frigøre sig for de tidligere trange og beskæmmende For
hold; men først maatte adskillige Hindringer ryddes af Vejen, 
Hindringer, der for en stor Del grundede sig paa gamle 
Fordomme saavel hos Jøderne selv som hos deres kristne 
Medborgere.

Reskriptet af 19. Sept. 1788 var blevet modtaget med 
Misfornøjelse af Lavene, og i Begyndelsen var Mestrene ikke 
at formaa til at tage Jødedrenge i Lære saavel af indgroet 
Fordom, som fordi det var dem imod at give Lærlingen 
Frihed Lørdag og Helligdage. Og de ubemidlede Jøder var 
uvillige til at sætte deres Sønner i Haandværkslære, fordi 
de da ikke blot ikke kunde have nogen Nytte af disse, før 
de blev Svende, men endog maatte vedblive at underholde 
dem, da de af religiøse Grunde ikke kunde spise hos Me
strene, som heller ikke vilde forsyne dem med Klæder; ved 
Smaahandel kunde Børnene derimod daglig tjene lidt og 
saaledes støtte Forældrene. For at besejre disse Vanskelig
heder stiftedes den 29. Januar 1793 af nogle jødiske og 
kristne Borgere »Præmieselskabet for den mosaiske Ung
doms Anbringelse til Kunster og Haandværker«, hvis For- 
maal var at faa unge Jøder anbragte hos kristne Mestre 
for at oplæres i Haandværk. Det blev nemlig bestemt, at 
Selskabets Indtægter skulde anvendes dels til Klæder for 
uformuende jødiske Læredrenge og Præmier (paa 25 til 
50 Rdl.) for disse og deres Mestre, dels til Laan til saavel 
jødiske som kristne Svende, naar de agtede at etablere sig 
som Mestre. Dette Selskab fik vel efterhaanden ikke ringe 
Betydning; men hvis Sagen skulde vinde ordentlig Frem
gang, og Jøderne selv høste det rette Udbytte af Tidens 
humanere Lovbestemmelser, gjaldt det først og fremmest om 
at sørge for den opvoksende Slægts Opdragelse og Under
visning; thi denne havde hidtil været i højeste Grad for
sømt. De kristne Skoler havde været lukkede for Jødernes.
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Børn, og de fleste jødiske Forældre havde ikke Raad til at 
gøre noget ordentligt for Børnenes Dannelse, eller ogsaa 
ansaa de det for unødvendigt. Drengenes første Undervis
ning indskrænkede sig til hebraisk Læsning og Skrivning og 
meddeltes af fattige Mænd hjemme hos dem selv i smaa 
Rum midt imellem Familiens Medlemmer; naar Børnene 
blev noget ældre, betroedes de i Reglen til en eller anden 
uvidende Polak, der lærte dem at oversætte Mosebøgerne i 
et Sprog, som var en Blanding af gebrokkent Hebraisk og 
Tysk, ledsaget af en Forklaring, der svarede hertil. Under
tiden udvidedes Undervisningen til andre af Biblens Bøger 
med Kommentarer, og naar saa hertil føjedes Meddelelsen 
om den jødiske Ritus, var imidlertid 15 Aars Alderen naaet, 
ved hvilken al Undervisning ophørte, idet Drengen nu traadte 
i Faderens Fodspor og blev Handelsmand. Til yderligere 
Kundskabsmeddelelse følte man ingen Trang; ja, ofte fryg
tede endogsaa baade Rabbiner og Menighed for Følgerne af 
en udvidet Undervisning. Imidlertid var der ogsaa i denne 
Henseende begyndt at foregaa et Omslag i flere europæiske 
Lande, idet der blev oprettet Normalskoler for Jøder, hvor 
der ogsaa uddannedes Lærere, og af saadanne var nogle 
kommen til København og var her af de mere velhavende 
Familier bleven antagne som Huslærere for deres Børn. 
Samtidig var ogsaa her navnlig den yngre Slægt bleven paa
virket af den Reformiver, som gjorde sig gældende andre 
Steder, navnlig i Tyskland, under Indflydelse af Filosoffen 
Moses Mendelssohn.

I Aaret 1790 blev der da trods en Del Vanskeligheder 
indrettet en Læse-, Skrive- og Regneskole for fattige 
Børn, til hvilken Menigheden bidrog 400 Rdl. aarlig. Om 
denne Skole blev der den 24. Dcbr. 1798 fra Københavns 
Magistrat indsendt en Beretning til det kongelige Kancelli, 
i hvilken det hedder: »Magistraten har hvert Aar commit- 
teret to Medlemmer, som have indfundet sig i bemeldte 
Skole for at erfare Ungdommens Fremgang; Skolen søges af 
omtrent 40 Børn, der undervises i Skrivning, Regning, Læs
ning og det danske Sprogs Grammatik; adskillige af Børnene 
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have gjort meget god Fremgang«. En Indberetning fra 6. Ja
nuar 1804 meddeler, af Antallet af de Børn, der nød fri 
Undervisning, i det hele var 13.

Paa denne Tid var det ret almindeligt, at de jødiske 
Familier, som havde Raad dertil, lod deres Børn privat 
undervise af kristne Lærere, undertiden saa vidt, at de kunde 
indskrives ved Universitetet (saaledes de senere berømte 
Naturforskere Nathanael Wallich og Ludvig Jacobsen), og i 
Aaret 1803 oprettedes et Institut, som tog Navn efter sine 
Stiftere, Bing og Kalisch, og begyndte med 20 Elever. 
Siden steg Elevantallet til 84, men tog saa stadig mere og 
mere af; enkelte af Eleverne nød fri Undervisning. Der 
holdtes Eksamen i Overværelse af Kancelliets Medlemmer, 
og i April 1807 tilskrev Kancelliet Københavns Magistrat om 
at tilkendegive Bestyrerne Kollegiets fulde Tilfredshed med 
deres rosværdige Bestræbelser for at fremme Oplysning hos 
den jødiske Ungdom.

Efterhaanden aabnedes nu ogsaa de kristne Skoler (f. Eks. 
Christiansens og Schouboes Institutter) for jødiske Børn, men 
for de fattige blandt disse savnedes stadig en vel organiseret 
Friskole. Da fattede M. L. Nathanson den Plan ved 
Bidrag af Menighedens Medlemmer at skaffe Midler til at 
stifte en til Tidens Aand svarende Skole for de fattige Jøders 
Drengebørn og sendte i Januar 1805 et Cirkulære rundt til 
Menighedens Medlemmer om at yde Bidrag. Sagen vandt 
Bifald selv hos flere af de ældre, mere konservative Mænd 
og fandt ikke mindst Støtte hos selve Menighedens For
stander, D. A. Meyer, som ellers i sej Vedhængen ved det 
gamle var imod alle »nymodens« Forsøg inden for Menig
heden. 115 Bidragydere tegnede sig for i alt 1500 Rdl. i 
aarlige Bidrag (senere 125 med i alt 1600 Rdl.). Desuden 
lovede Menigheden, at de 400 Rdl., som før tilfaldt Læse-, 
Skrive- og Regneskolen, maatte komme den ny Friskole til 
gode. Den første April 1805 indbød Nathanson Bidrag
yderne til en Generalforsamling, som valgte en Bestyrelse 
til at forfatte Love, nemlig foruden Indbyderen Dr. med. 
S. Jacobi og Grossererne S. S. Trier og Gottlieb Euchel.
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Lovene*),  der blev vedtagne den 17. Oktober 1805 og kon
firmerede den 10. Januar 1806, lyder in extenso saaledes:

*) Ved Siden af Lovenes med gotiske Bogstaver nedskrevne danske 
Tekst findes — efter Datidens Skik — en med hebraiske Skrifttegn affattet 
tysk Tekst.

Selskabets Direktion.

Dens Pligter:

1) Selskabet til en jødisk Friskoles Underholdning bestaaer 
af et ubestemt Antal Medlemmer, der forbinde sig aarlig 
at erlægge et frivilligt Bidrag, eller eengang for alle 
en Sum, til Skolens Fond.

2) Denne Skole er kun for Uformuende. For Betaling 
blive ingen Discipler antagne.

3) Ved de fleste Stemmer udnævner Selskabet fire Direk
tører blandt sine Medlemmer.

4) Disse fire vælge igjen en Bogholder mellem Medlem
lemmerne, saavel som de til Opsynet med Skolen for
nødne Inspekteurer, der i det mindste maae være otte. 
De melde Selskabet det giorte Valg.

5) Det forstaaer sig selv, at de ovenomtalte Embeder maae 
forrettes uden Betaling.

6) 1 Følge Foreningen med den jødiske Menigheds Repræ
sentanter, have disse, eller hvo der for Fremtiden skulde 
forestaae Menigheden, den Rettighed, saa længe de fra 
deres Side indgaaede Løfter opfyldes, at udnævne en 
Opsynsmand over Skolen, der da har at modtage sin 
Instruction fra dem og ikke aflægge Indberetning uden 
til dem.

7) Skulde Rabbineren vilde besøge Skolen, for at overtyde 
sig om Disciplernes Fremgang i det hebraiske Sprog og 
Religionen, maae intet lægges ham i Vejen derfor.

8) Direktionen maae bære Omsorg for Skolens indvortes 
Indretning, antage Discipler og Lærere, slutte Contrakter 
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med disse, besørge Bolig og hvad ellers for Skolen er 
nødvendigt, og stedse være betænkt paa Skoleplanens 
Forbedring.

9) De fire Direktører ere tillige Selskabets Casserere, i 
hvilken Forretning de quartaliter afvexle.

10) Hele Direktionen udstæder Quitteringer for de Bidrag, 
den daværende Casserer ved Budet lader indkræve, og 
Cassereren udbetaler hvad der for Skolen er at udbe
tale, og maae, naar Quartalet er udløbet, aflægge sin 
Eftermand Regnskab i de øvrige Direktørers Nærværelse, 
og afgiver ham sin afsluttede Cassebog tilligemed Be
holdningen.

11) Cassereren maae intet udbetale som Direktionen ikke 
er kommet overeens om, at være nødvendigt; han maae 
ikke give nogen af Lærerne Forskud, og ikke nogen
sinde lade Budet have mere end 300 Rd. i Penge eller 
Quitteringer under Hænder.

12) Saasnart i Cassen befindes et Overskud af 300 Rd., der 
ikke er fornødent til Skole-Udgivterne, er Direktionen 
forpligtet at anlægge samme i kongelige Obligationer 
paa Selskabets Navn.

13) Bogholderen har at føre Selskabets Bøger efter den ham 
tildelende Instruction, og holde disse i Orden.

14) De af Direkteurerne udnævnte Inspekteurer maae besøge 
Skolen nogle Gange ugentlig til ubestemte Timer, og 
være opmærksomme paa Lærerne og Disciplerne.

15) Ingen af Inspecteurerne er det tilladt i Skolen selv at 
dadle noget, give Irettesættelser, eller giøre Forandringer. 
Sine Anmærkninger kan han indføre i en dertil bestemt 
Skoleprotokol.

16) Finder endog Inspecteuren intet at anmærke eller for
andre eller noget ellers at indføre i Protokollen, maae 
han dog, inden han gaaer bort, indføre sit Navn med 
hosføiet Datum deri.

17) Ethvert Medlem af Selskabet er berettiget nu og da at 
besøge Skolen, dog uden at forstyrre Lærerne og Dis
ciplerne. Anmærkninger og Forslag til Forbedringer 
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ville være Directionen velkomne, naar de beskedent og 
skriftlig foredrages; dog maae ingen, de af Directionen 
udnævnte Inspecteurer undtagne, indføre noget i Skole
protokollen.

18) Ved Begyndelsen af hver Maaned samles Directionen, 
ved hvilken Lejlighed Protokollen maa forelægges den, 
da den maa søge at rette de anmærkede Fejl og afskaffe 
de indsnegne Misbrug.

19) Directionen antager et Bud, der quartaliter indkræver 
Bidragene, afleverer dem til Cassereren og iøvrigt gaaer 
Selskabets Ærinder efter den Instrux, der bliver ham at 
tildele.

20) Budet maae være Medlem af den herværende jødiske 
Menighed, og dansk Borger, samt stille en Cautionist 
for en Sum af 300 Rd.

21) Bidragene oppebæres af Medlemmerne, hvergang præ- 
numerando quartalvis.

22) Efter ethvert Aars Forløb maa foranstaltes en General
forsamling, da Directionen har at give Efterretning om 
Skolens Tilstand, aflægge Regnskab og Balance, til hvil
ken Ende der maa vælges en Revisor, der har at eftersee 
Regnskaberne, lade sig forevise Selskabets Fond, og 
attestere Balancens Rigtighed.

23) Efter hvert to Aars Forløb har Generalforsamlingen, 
foruden de nysnævnte Forretninger, ogsaa at vælge en 
ny Direction, der igjen efter § 4 har at foretage Valget 
af Bogholder og de fornødne Inspecteurer.

Skolens Indretning.

1) Alle fattige Børn af Mandkjønnet, saavel af den tydske 
som portugisiske Menighed, som have opnaaet en Alder 
af 5 Aar, og ikke ere over 13 Aar, hvis Forældre her 
ere boesatte, og ere berettigede til at boe her (hvorom 
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saadanne have at legitimere sig ved Directionen), blive 
antagne i Skolen.

2) Forældrene ere forbundne at anmelde deres Børn, saa- 
snart de ere fem Aar gamle, skriftligen til Directionen, 
af hvilken de antages og indføres i Skolelisten.

3) Anmeldes Børnene sildere, og efter de ere over fem 
Aar, have Forældrene at angive Direktionen fyldest- 
gjørende Grunde, saafremt denne skal antage deres Børn.

4) Naar Børnene ere antagne, ere de forpligtede, saavel i, 
som udenfor Skolen, gandske at forholde sig efter de 
Instruxer der vil blive dem meddeelte.

5) I Følge samme skulle ogsaa Forældrene være forplig
tede, i deres Forhold mod deres Børn at rette dem 
efter Forskriften.

6) Børnene skulle i Skolen undervises i:

Bibel, 
Religion 

og Jødedom.

i de hebraiske, 
danske 

og tydske Sprog 
grammatikalsk.

at skrive jødisk, 
dansk 

og tydsk.

i Regning, 
Geographie, 

Natur- 
og Lands-Historie.

ogsaa i Talmud skulle de undervises hvis Ævner det 
er passende for.
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7) Daglig anvendes 6 Timer, 3 om Formiddagen og 3 om 
Eftermiddagen til Skoleunderviisningen.

8) Disciplerne maae daglig blive to Timer længere end 
Underviisningen varer, i Skolen, og af disse to Timer 
skal den ene anvendes til Repetition i det hebraiske 
Fag, den anden til at repetere i det øvrige, under Op
syn der nærmere bliver at bestemme.

9) Der maae bestandig paa een Tid gives Undervisning i 
4 Classer, hvori Disciplerne efter deres forskjellige 
Ævner blive at fordele.

i °)

•1)

12)

I de hebraiske Classer under Overlæreren maae ingen 
Discipel optages, der ikke kan læse godt og tilbørlig 
hebraisk, til hvilken Ende en Underlærer skal antages 
til at undervise i hebraisk Læsning.
Directionen maa være betænkt paa, efter nogle Aars 
Forløb at oprette en femte Classe, hvori saadanne, som 
udmærke sig, skulle undervises i de Sprog og Viden
skaber, der svare til deres Ævner og tilkommende Be
stemmelse. I samme Classe skulle saadanne, hvis Be
stemmelse det er passende for, anholdes til det vedbør- 
lige Studium af Talmud.
Timernes Inddeling skeer efter en Tabel, der bliver at 
forfærdige, i Følge hvilken hvert Barn skal have Under- 
viisning de fem Dage fra Søndag til Fredag (§ 7), altsaa 
ugentlig 30 Timer:

i: Bibel..........................
Religion . . . . 
Jødedom . . . 
skrive jødisk 
dansk ..........  
og tydsk . . . 
regne ..........  
dansk Sprog 
tydsk Sprog. 
Geographie . 
og. Historie .

7 og en halv

to og en halv

j fire
tre
fire
fire

L
I fem

tredive.
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15) Fredag Formiddag ere Timerne som sædvanlig bestemte 
for Overlæreren.

14) Fredag Eftermiddag skal Overlæreren sysselsætte sig 
med Børnene med det bibelske Stykke for næstfølgende 
Sabbath, gjøre dem bekendte saavel med det historiske 
som moralske deri. Han kan efter eget Valg tage 
moralske Skrifter til Hjælp, og selv giøre et Udkast til 
moralske og religiøse Forelæsninger.

15) Overlæreren, der antages af Directionen efter en Con
tract, som med ham bliver at afslutte, faaer foruden 
sit Salarium fri Ildebrand og fri Bolig ved Skolen.

16) Hans Pligter ere, som forhen er sagt, at give Under- 
viisning i Bibel, Religion o. s. v., have Opsyn over 
Skolen i det Heele, og vaage over Disciplernes Sæde
lighed og Moralitet.

17) Overlæreren maa, foruden at have de fornødne Kund
skaber i sit Fag, og være en Mand af uplettet Rygte, 
ogsaa grundig forstaa at tale et af de to Sprog, dansk 
eller tydsk.

18) Lærerne i hvert af de andre Fag, maae, foruden Kund
skab i Faget, ogsaa kunne udtrykke sig rigtig i eet af 
Sprogene, dansk eller tydsk, og være Mennesker af 
gode Sæder og uplettet Rygte.

19) Ingen Lærebøger maa indføres i Skolen, uden at være 
foreviste Directionen til Approbation.

20) Hver Discipel tildeles en Caracteer-Bog, fori hvilken 
Instruxen for hans Forhold maa være trykt, og hvori 
Lærerne antegne deres Bifald og Mishag.

21) Ved hver Fjerdingaars Examen skulle disse Bøger eftersees, 
og Børnenes Opførsel, dem til Roes eller Skam, indføres 
i en egen Bog.

22) Fjerdingaars Examen skal blot holdes i Overværelse af 
Directionen, Inspecteurerne, den af Repræsentanterne 
udnævnte Opsynsmand og Bogholderen.

25) Men med hver Aarsslutning skal en Hovedexamen finde 
Sted i Overværelse af alle Selskabets Medlemmer, af 
Børnenes Forældre, og hvo ellers af Directionen maatte 



indbydes, og skal tildeles de Discipler, der særdeles 
udmærker sig, passende Præmier; dog kan i Henseende 
til denne Examen første Aar skee en Undtagelse, indtil 
Skolen er kommen til mere Modenhed.

24) Disciplerne demitteres efter fuldbragt Cursus, forsaavidt 
denne stemmer overens med enhvers Ævner og til
kommende Bestemmelse, hvilket Directionen efter fore- 
gaaende Examen har at afgiøre.

25) Ved Demissionen fra Skolen faaer Disciplen en Attest 
om sin Opførsel og Duelighed, og skal Directionen saa- 
meget mueligt lade sig det være magtpaaliggende at 
anbringe saadan Discipel ved dens Bestræbelser og An
befaling til nyttige Haandteringer, Haandværker, Handels
forretninger o. s. v., alt efter deres Duelighed.

26) Skulde Discipler ved deres Flid erhverve de Kund
skaber, der gjorde dem duelige og brugelige ved Lærer
embeder, skal ved de Pladser, der for Fremtiden i Skolen 
kunde blive ledige, dem gives Fortrin for alle andre, 
som i det Hele ved at antage Lærere, den Indfødte, 
naar han besidder Duelighed, skal gives Fortrin for 
Udlændingen.

27) Disse Love skulle forelægges Selskabet til Approbation 
og Underskrift.

28) Ere Lovene eengang antagne, maa uden tilstrækkelig 
Grund intet i dem forandres, og kan Directionen uden 
at holde en Generalforsamling, ingen Forandring deri 
foretage.

Kiøbenhavn, d. 17. Octbr. 180^.

S. Jacobi. S. S. Trier. G. Euchel. 
M. L. Nathanson.

Herefter følger noget over hundrede Underskrifter.

Disse Love vidner unægtelig om, at Bestyrelsen er gaaet 
til Værks med Grundighed og Alvor; men dels maa det 
erindres, at mange særlige Forhold adskilte denne Skole fra 
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andre Drengeskoler, dels at der ikke fandtes nogen med 
Skoleforhold særlig kyndig Person inden for den jødiske 
Menighed, til hvis Indsigt og Administrationsdygtighed den 
nærmere Ordning kunde overlades. Det var derfor ganske 
naturligt, at man traf Bestemmelser om ethvert Forhold af 
nogen Betydning med Hensyn til Skolens Ledelse og Under
visningens Gang, og Bestyrelsen var forberedt paa selv at 
føre Tilsyn med, at Bestemmelserne overholdtes.

Endvidere blev der i Juni 1806 udfærdiget følgende In
struks for Lærerne ved Skolen:

1) Ligesom ingen Lærer formodes at paatage sig et Fag, 
som han jo fuldkomment er voxen, saaledes forudsættes 
Ingen at komme i nogen Time, uden at være vedbørligen 
forberedt til Underviisningen, saavidt dette behøves.

2) Enhver Lærer maa indfinde sig saa betids, at han kan 
være færdig til at begynde sin Time, saasnart Klokken 
slaaer, heller ikke maa han forlade Underviisningsstedet 
eller ophøre med Underviisningen, førend Timen er 
udløben.

5) Enhver Lærer maa i enhver Time give den Under- 
viisning, hvortil Timen er ansat, og ikke egenraadigen 
heri gjøre nogen Forandring.

4) Enhver Lærer maa, ved sine Underviisninger, betjene 
sig af de foreskrevne Lære- og Læse-Bøger med mere, 
og ikke dermed egenmyndigen tillade sig nogen For
andring; dog forstaaer det sig af sig selv, at det staaer ham 
frit for til Directionen at foreslaae, hvad han i saa Hen
seende kan ansee for bedre og tjenligere, og at man 
med Fornøielse vil paaskjønne enhver Forbedring, hvortil 
fra Lærernes Side gives Anledning.

5) Ligesom han ufravigeligen har at rette sig efter den 
ham meddeelte Instrux, saaledes har han og at holde 
over, at de Børnene tildeelte Forskrifter paa det Nøieste 
efterleves, og intet at tillade, mindre selv foretage, som 
derimod kunde stride.



6) Ligesom han gjør sikker Regning paa at blive af 
Skolens Foresatte begegnet med al den Artighed og 
Agtelse, hvorpaa hans Læreembede giver ham For
dring, saaledes forudsætter man og med Rette, at han 
ikke alene vil selv vise disse den dem tilkommende Ag
telse og Opmærksomhed, men og tilholde Børnene dertil, 
dog uden at Underviisningen derved paa nogen Maade 
afbrydes eller forstyrres.

7) Han maa i sin Classe holde over den fuldkomneste 
Orden, Rolighed og Anstændighed, og vide ved sin 
Godhed at vinde Børnenes Tillid og Kjerlighed, medens 
han ved sat Alvorlighed forvisser sig om deres Ærbødighed 
og Lydighed, lilsindighed og Barskhed maa han lige- 
saavel vogte sig for, som letsindig Overbærelse. Smaa 
Uordner og Uartigheder maa han vide at raade Bod 
paa; de større og grovere Forseelser tilmeldes Direc- 
tionen skriftligen.

8) I enhver Classe findes en Protocol med samtlige til 
Classen hørende Elevers Navne; efter denne efterseer 
Læreren ved sin Ankomst sin Classe og optegner fiver 
Gang i Protocollen det Fornødne, efter de deri værende 
Rubrikker.

9) Ligeledes indfører han ugentligen ethvert Barns Charac- 
teer i de anordnede Characteerbøger, efter de der be
stemte Rubrikker.

10) Ingen Lærer kan forlade sin Post, uden efter foregaaende 
4 Ugers Opsigelse; ligeledes forholdes saaledes fra Direc- 
tionens Side, hvis den befinder sig nødsaget at af
skedige ham.

Endelig meddeltes den 1. Marts 1807 følgende

Love for Disciplene.
Hver Discipel maa søge at gjøre sig værdig til Sel

skabets Godhed, Directionens Velbehag, sine Forældres, 
Læreres og Meddisciples Kjerlighed og Agtelse. Til den 
Ende ere følgende Regler foreskrevne, som Disciplen flittigen 
maa gjennemlæse, for punctligen at kunne efterleve Samme:
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i) Maa han nøie paasee, at han ikke uden med reent Haar, 
rene Hænder og Ansigt, og reenligt klædt kommer i 
Skolen.

2) Maa han hver Gang indfinde sig nøiagtigen til det be
stemte Klokkeslet.

5) Maa han, i Tilfælde at han er nødsaget at udeblive 
af Skolen, medbringe sine Forældres skriftlige Beviis 
derfor.

4) Paa Gaden maa han gaae anstændig og stille; paa samme 
Maade bør han komme i Skolen, og, efterat have hilset, 
strax begive sig paa det ham i Classen anviste Sted.

5) Maa han ikke forlade dette Sted uden Lærerens Til
ladelse.

6) Maa han ikke paa sin Gjennemgang opholde sig i nogen 
af de andre Classer, heller ikke ved Timeskiftningen gaae 
ud paa Gaden.

7) Han maa omgaaes saavel Skrive- som Læse-Bøgerne 
ordentligen og varligen, og vogte sig for at tilsmuske, 
tiljaske eller paa nogen Maade beskadige dem.

8) Som mod alle Mennesker, saaledes maa han især mod 
sine Meddisciple opføre sig anstændigen, artigen og ven- 
ligen, ikke kalde nogen af dem uden ved hans rigtige 
Navn, og ville især alle Skjældsord og Øgenavne al- 
vorligen blive straffede.

Skulde nogen Discipel paa denne eller anden Maade 
af sin Meddiscipel blive fornærmet, maa han ikke tage 
sig selv til rette, men skal, efter Læretimens Slutning, 
melde det til Læreren.

9) Denne vil da straffe Uartighed og skaffe den Fornær
mede Ro; men skulde nogen, som sin egen Dommer, 
selv ville skaffe sig Ret, maa han vente at blive anseet 
som den Skyldige.

10) I Læretimerne maa Disciplen forholde sig anstændigen 
og roligen, ikke tillade sig ved Snakken at forstyrre sin 
egen og andres Opmærksomhed, samt naar Læreren til
spørger ham, svare beskedent og betænksomt.

11) Kun den, der tilspørges af Læreren, maa svare; ingen 
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maa forekomme den anden med Svar, men bie til, han 
af Læreren opfordres dertil.

12) Naar Læreren giver Nogen Noget at lære eller ud
arbejde, maa Disciplen til bestemt Tid have det Op
givne færdigt, da han i manglende Fald nedflyttes af 
sin Plads.

13) Hvad en Lærer befaler, maa uden al Indvending og 
Modsigelse efterleves, og er Disciplen ogsaa udenfor 
Læretimen Agtelse og Ærbødighed skyldig.

14) Under Læretimen er det Disciplen hverken tilladt at 
spise eller drikke. Heller ikke tør han i Skolen med
bringe enten Penge eller Andet, Underviisningen uved
kommende.

15) Al Slags Handel, af hvad Navn nævnes kan, Kjøb, 
Salg, Tudsk, er Disciplene i deres Skoleaar, saavel i 
som udenfor Skolen, aldeles forbuden.

16) Ved Bønnen og under Bedetimen, i Skolen saavelsom 
i Synagogen, maa Disciplen staa andægtig og rolig, 
ikke tale med nogen eller paa nogen Maade forstyrre 
andres Opmærksomhed og Andagt.

17) Disciplen maa ogsaa udenfor Skolen lægge Vind paa 
anstændig og sædelig Opførsel, og erindre sig, at Direc- 
tionen, saavel der som i Skolen, stadigen vil holde 
Øie med hans Forhold.

18) Characteerbogen, foran i hvilken disse Love ere aftrykte, 
maa holdes ordentlig og reenlig, og vidne om Discip
lenes Ærbødighed for Lærernes deri meddeelte Vidnes
byrd til hans Ære eller Skam.

2



Friskolen for Drengebørn af den mosaiske Tro 
1805—1905.

ISkindergade*)  havde man lejet et Lokale til Skolen, og 
de nødvendige Skolebøger og andet Materiale var bleven 
anskaffet, saa at Skolen kunde aabnes d. 17. Novbr. 1805. 

Planen om Skolens Oprettelse synes at være bleven mod
tagen med Bifald af de jødiske Familier, for hvis Børn den 
var bestemt, idet der til en Begyndelse meldte sig flere Dis
ciple, end man kunde modtage. Af 73 anmeldte Drenge 
antoges 55, der var meget forskellige i Alder (fra 6 til 13 
Aar), men saa godt som alle ens i deres fuldstændige 
Uvidenhed og Mangel paa Kundskaber. Med Undtagelse 
af to, der medbragte nogle Kundskaber fra Bing og Kalisches 
Institut**),  var der mellem de øvrige blot to, som kendte 
danske Bogstaver, og selv Hebraisk var dem fremmed, idet 
kun fire formaaede nogenlunde at læse det. Det var en 
vanskelig pædagogisk Opgave, her forelaa, og dens heldige 
Løsning afhang for en væsentlig Del af de Lærerkræfter, 
Skolen kunde raade over. Først og fremmest gjaldt det om 
til den daglige Overledelse at finde en Mand, som baade

*) I Vognmand Hoist’s Gaard, Nr. 33 (nu Skindergade 31).
**) Den ene af disse var den senere ansete jødiske Teolog Isak Noah 

Mannheimer.
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i Almindelighed og særlig fra et religiøst Synspunkt nød 
Agtelse og Tillid og var i Stand til at vinde Børnenes Hen
givenhed og vække deres Lærelyst; og hvor vanskelige For
holdene i denne Henseende var, viser den Omstændighed, 
at man til denne Post ikke kunde finde nogen, som med 
de øvrige nødvendige Egenskaber ogsaa forbandt Kendskab 
til Dansk.

1 Stockholm levede paa den Tid som Lærer en Mand 
ved Navn Gedalia Moses. Han var født 1753 i Polen, 
hvor hans Fader var Rabbiner, havde erhvervet sig fortrinlige 
Kundskaber i Hebraisk og jødisk Teologi og var bleven 
paavirket af de Ideer, som udgik fra den tyske Filosof Moses 
Mendelssohn. Ved sin Lærdom, sin elskværdige Karakter 
og Lærerdygtighed syntes han Bestyrelsen særlig egnet til 
Forstander, og han blev ansat som Overlærer ved Skolen 
(1805 — 25). Han forstod hurtig at gøre sig afholdt af Bør
nene, som han underviste i Hebraisk med tysk Oversættelse 
samt i Religion. Til dette Brug udarbejdede han, da der 
dengang ikke fandtes nogen Lærebog i Religion, en hebraisk 
Læsebog i tre Dele under Titlen »Guds-Gerninger«, som 
indeholdt et fortællende Udtog af Biblen. Ogsaa uden for 
sin Virksomhed ved Skolen fik Gedalia Moses Betydning 
for det jødiske Samfund i København, idet han stillede sig 
paa Reformvennernes Side over for deres konservative Mod
standere, som lededes af den gamle Overrabbiner, hvem han 
skal have været mere end jævnbyrdig i Lærdom. Direk
tionen fortrød ikke sit Valg af Ged. Moses til Overlærer, 
men paa Grund af sin Alder viste han sig efterhaanden 
mindre skikket til at være Lærer, og da han i 1825 søgte 
sin Afsked, blev denne ham bevilget med en Pension af 200 
Daler aarlig. Han opholdt sig derefter hos en gift Datter 
og døde 1844.

Ikke mindre magtpaaliggende var Valget af Læreren i 
Dansk, hvori Børnene var aldeles forsømte; thi det Sprog, 
de var vante til at høre og tale, var en Blanding af Tysk 
og Hebraisk. I Gand. Wohnsen, der senere blev Præst, 
fandt man en fortræffelig Dansklærer, som med stort Held 
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udførte det grundlæggende Arbejde i sit Fag, men allerede 
efter et Aars Forløb maatte forlade Skolen; dog fortsatte 
hans Efterfølger det af ham begyndte Arbejde med Dygtighed. 
Lige saa heldig var Direktionen ved Besættelsen af de andre 
Lærerposter med Lærer Mathiesen i Tysk, Schødte i Geo
grafi og Historie, Røhr i Naturhistorie, Delbanco (og senere 
den ved »Carolinerskolen« ansatte Inspektør Brandt) i Reg
ning, N. Fürst i dansk Skrivning, Meyron i jødisk Skriv
ning og L. Cohen i hebraisk Læsning.

Undervisningen tog altsaa sin Begyndelse efter den i 
Lovene foreskrevne Plan, og Lærerne fandt i Børnene lær
villige Elever. Det var naturligvis vanskeligt straks at til
vejebringe en helt tilfredsstillende Disciplin mellem Børn af 
saa forskellig Alder, som fra fuldstændigt Friluftsliv plud
selig skulde underordnes en Skoles Tugt og Nøjagtighed; 
men Elevernes Opførsel var i det hele upaaklagelig, og efter 
nogen Tids Forløb naaede man ogsaa i Henseende til Disci
plinen det ønskede Maal.

Ret længe fik Skolen ikke Lov til at arbejde uforstyrret; 
thi ved Københavns Bombardement 1807 brændte den Ejen
dom i Skindergade, hvor Skolen holdtes, og alt Skoleinventar 
gik op i Luer. Foruden at Skolen derved blev husvild, 
foraarsagedes der den tillige et Pengetab af 400 Rd. Imid
lertid fandt man snart et andet passende Lokale i Farver
gade i Gaarden Nr. 144*),  hvor Skolen genaabnedes i Be
gyndelsen af November 1807, og denne Ejendom købte 
Skolen i Begyndelsen af 1808 for 7500 Daler Kurant, og 
da Skolen var at betragte som Fattigstiftelse, fik den af 
Kancelliet Fritagelse for Brug af stemplet Papir i Anled
ning af Købet og senere for Indkvartering. Hele Ejendommen 
anvendtes dog ikke alene til Skolens Brug, idet Kælderen 
og en Del af Bagbygningen blev udlejet.

*) Nu Kompagnistræde 37.

Der blev nu oprettet fire Klasser, og Undervisningen 
gik sin uforstyrrede Gang. De fire Direktører (Nathanson, 
Dr. med. Jacobi, Grossererne S. S. Trier og Gottl. Euchel) 
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havde Overledelsen og tog Bestemmelse i alle Skolens An
liggender, medens ifølge Lovene otte Inspektører skulde føre 
Tilsyn med den daglige Undervisning, og de indfandt sig 
jævnlig paa Skolen og overværede Undervisningen; de Be
mærkninger, som de fandt Anledning til at gøre, indførte 
de i en dertil bestemt Protokol, hvorimod det var dem for
ment at tildele Irettesættelser eller foretage Forandringer.

I Juni 1808 kunde Skolen afholde den første offent
lige Eksamen; den næste fandt Sted i Begyndelsen af 1810, 
og derefter afholdtes regelmæssigt hvert Aar en Eksamen. 
Allerede ved de første Eksamener fandt man det opnaaede 
Resultat tilfredsstillende, især naar man tog Hensyn til 
Elevernes lave Standpunkt ved Optagelsen i Skolen og 
til Vanskeligheden for Lærerne ved at gøre sig forstaaelige 
for Børnene, der først efterhaanden blev ret fortrolige 
med det danske Sprog. Blandt de 21 Disciple, som i 
Løbet af de første halvfemte Aar dimitteredes fra Skolen, 
blev to*)  sat til Studeringer, medens af Resten nogle blev 
anbragt ved Handel, men de fleste i Haandværkerlære. Det 
paahvilede Direktionen aarlig til Kancelliet at indsende en 
Beretning om Skolens Virksomhed, og da den under 12te 
Marts 1810 efter den nylig afholdte Eksamen tilstillede 
Kancelliet sin Beretning og heri paapegede Skolens be
tydningsfulde Medvirken til den jødiske Menigheds Uddannelse, 
behagede det Kongen, efter at han var bleven gjort bekendt 
hermed, at beslutte saaledes: »Vi have med særdeles Vel
behag erfaret den herværende jødiske Fattigskoles gode Til
stand og vedvarende Fremgang, hvilket tilkjendegives Besty
relsen.«

*) Den ene, J. N. Mannheimer, kom 1808 i Metropolitanskolen og 
blev Student i 1814, senere Præst i Wien; den anden, Behrend Jacobs, 
udgik af Skolen 1810 og blev efter nogen privat Forberedelse optagen i 
det Schouboeske Institut, men blev aldrig Student.

Det skulde dog ikke vare længe, inden Skolen fik at 
kæmpe med Vanskeligheder af forskellig Art. Ikke alle de 
fattige Fædre, navnlig ikke de ældre, havde Blik for Skolens 
store Betydning for deres Børn. Det skete ikke sjældent, 
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at de imod Direktionens Vilje tog Børnene tidlig ud af 
Skolen eller undlod at sørge for deres Anbringelse paa 
passende Maade, efter at de havde forladt Skolen. En af 
Grundene til dette sidste var, at Børnene — som tidligere 
bemærket — ikke kunde spise hos deres Mestre, saa at 
deres Underhold saavel i denne Henseende som med Hensyn 
til Beklædning hvilede byrdefuldt paa Forældrene. Skolens 
Direktører, navnlig Nathanson, søgte at bøde noget herpaa 
ved egne Midler; thi Skolens Kasse var ikke i Stand til at 
yde noget; den havde Vanskelighed nok med at klare de for 
Skolen mest nærliggende Udgifter. Men der fandtes desuden 
hos mange Forældre stadig endnu en Del Uvilje mod at an
bringe Børnene, selv om disse var villige nok, ved ordent
lige og nyttige Beskæftigelser. For at denne Uvilje ikke 
skulde hemme eller helt tilintetgøre Skolens Hensigt og Be
stræbelser, indgav Direktionen en Ansøgning til Kancelliet 
om at maatte blive indsat som Formynder for samtlige 
Skolens Disciple, og paa denne Ansøgning indløb der den 
5. April 1811 følgende Svar fra Kancelliet:

»Magistraten har ved Skrivelse af 8. f. M. til dette 
Collegium indsendt et Forslag fra Directionen for den 
jødiske Friskole, hvori for at hemme den i Svang gaaende 
Misbrug, at Forældre til de i Skolen gaaende Børn ofte, 
uden Directionens Villie, tage disse ud af Skolen og over
lade dem til Ørkesløshed, andrager paa:

1) at Directionen indtil videre maatte vorde ansat som 
Formyndere for samtlige den jødiske Friskoles Elever;

2) at den som saadan maatte have de samme Rettigheder 
som Lovenes 5 —18—7 i Almindelighed tillægget Over
formyndere;

3) at dette Formynderskab ei alene maatte strække sig 
til den Tid Børnene søge bemeldte Friskole, men endog 
videre saalænge de ere ansatte i Lære; og

4) at disse Bestemmelser ogsaa maatte være gjeldende 
med Hensyn til dem, som have forladt Skolen uden 
Directionens Vilje.
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Cancelliet undlader i denne Anledning ikke herved 
tjenstligst at tilmelde velbemeldte Magistrat til behagelig 
Underretning og Bekjendtgjørelse for Vedkommende, at, 
da foranførte Forslag er i Analogie med hvad for Fattig
væsenet er fastsat ved den allernaadigst approberede Plan 
for Kjøbenhavns Fattigvæsen af i. Juli 1799 og Placaten 
af 8. Januar d. A.

Saa bifaldes herved dette Forslag indtil videre, dog 
saaledes, at stedse een af Repræsentanterne for den jødiske 
Menighed her i Staden tillige er Medlem af Directionen 
for den jødiske Friskole, og at det, hvergang Omskiftning 
med dette Medlem forefalder, meldes Kjøbenhavns Magi
strat, hvo der, i den afgaaede Repræsentants Sted til
træder Directionen.«

Imidlertid kunde selv denne Foranstaltning ikke for
hindre, at enkelte Forældre endnu bestandig holdt deres 
Børn borte fra al Skoleundervisning, og Direktionen søgte 
derfor Raad og Støtte hos Københavns Politimester, Justits- 
raad Bagger, der ofte havde vist Skolen Velvilje og ogsaa 
nu foranledigede, at der under 19. Januar 1815 udgik føl
gende kgl. Resolution:

»Da den herværende jødiske Menighed ikke er af 
større Omfang, end at den let kan oversees, ville Vi for 
det første, indtil en Anordning om en forandret Orga
nisation af Borger-Almueskolevæsenet her i Staden ud
kommer, allernaadigst have fastsat, at de jødiske Forældre, 
der af Repræsentanterne eller Directionen for den jødiske 
Friskole angives for, at lade deres Børn, som ere over 6 
Aar gamle, forsømme Skoleunderviisning, enten i en af de 
her i Staden authoriserede Skoler, eller og Menighedens 
Friskole, saafremt Forældrene ikke ellers kunne godtgjøre, 
at Børnene nyde passende Underviisning hjemme, skulle 
belægges med gjentagen Mulct af 10 Rdl. hver Gang, 
hvilke Mulcter ville blive at fordoble, naar det tillige 
maatte opdages, at Forældrene lade deres Børn gaae om 
og skakkre.«
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Endelig kan her ogsaa omtales en Kancelliskrivelse af 
4. Maj 1814 til Repræsentanterne for det mosaiske Tros
samfund i København om, at »Hans Majestæt har med Hen
syn til Underviisningen i de herværende Skoler*)  for Ung
dommen af den mosaiske Troesbekjendelse behaget aller- 
naadigst at bestemme:

*) Foruden Friskolen for Drenge den i 1810 oprettede »Carolineskolen« 
for Pigebørn.

1) At al Underviisning i bemeldte Skoler skal gives i det 
danske Sprog.

og 6) at det aldeles ikke skal være overladt til Fædre af 
den mosaiske Troesbekjendelse at bestemme Noget angaaende 
de Gjenstande, i hvilke deres Børn skulle undervises i Sko
lerne.«

Det maatte jo synes voveligt at grunde en Institution af 
en saa stabil Art som en Skole paa frivillige Bidrag fra pri
vate Personer, og det risikable herved viste sig ret hurtigt. 
Der gik ikke mange Aar, før de slette Pengeforhold her 
hjemme ogsaa øvede deres Indflydelse paa denne Skole. De 
frivillige Bidrag var fra 1600 Rd. aarlig gaaet ned til 500 
Rd., og skønt der desuden ydedes Gaver fra forskellige een 
Gang for alle til et efter Datidens Forhold ikke ringe Beløb 
(omtr. 1000 Rdl.), og der ogsaa skænkedes Skolen nogle 
Legater, havde dens Kasse dog i 1809 og de nærmest føl
gende Aar en saa stor Underbalance, at man kun formaaede 
at holde Virksomheden gaaende ved Hjælp af Laan og For
skud, som navnlig oftere ydedes af Grosserer Falck Ahrons- 
son, der var bleven valgt til Direktør efter Dr. Jacobis Død 
(1811). Men de, der i disse Aar indlagde sig størst For
tjeneste af Skolen, var dens Stifter, M. L. Nathanson, samt 
Hofraad D. A. Meyer, som havde bestemt en stor Del af 
sin efterladte Formue til et Legat for Skolen.



M. L. Nathanson (EFTER MARSTRANDS MALERI 1 SKOLENS FESTSAL)
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Mendel Levin Nathanson
var født i Altona 20. Novbr. 1780. Hans Fader, der var 
Købmand, var gift med en Søster til Grosserer David Amsel 
Meyer i København. Nathansons første Undervisning var 
omtrent lige saa tarvelig som andre Jødebørns paa den Tid; 
dog havde han i Tolvaarsalderen ved i et halvt Aars Tid at 
besøge en kristen Aftenskole lært med Nød at skrive Bog
staver og Tal og læse lidt Tysk. Kort efter kom han uden 
at forstaa et Ord Dansk til København og fik Plads paa sin Mor
faders Kontor. Her viste han snart tydelige Tegn paa hurtig 
Opfattelse og Videbegærlighed og vakte ved sine Anlæg store 
Forhaabninger, som Fremtiden heller ikke gjorde til Skamme. 
Saa godt som uden fremmed Vejledning naaede han allerede 
i en Alder af 15 Aar at blive Bogholder i den temmelig 
store Forretning og at føre dens Korrespondance. Hans 
Onkel, D. A. Meyer, gav ham Lærere i Tysk og Fransk, 
hos hvilke han, da han hele Dagen var optagen af Arbejdet 
i Forretningen, maatte tage Undervisning om Morgenen Kl. 5, 
og i mange Aar vedblev han nu at holde Lærere i Sprog, 
Musik o. a. Det var ligeledes ved Onklens Hjælp, at han 
1798, kun atten Aar gammel, etablerede en Manufaktur
forretning en gros. Senere stiftede han sammen med en 
Svoger Firmaet Meyer og Nathanson, og i 1806 optog Onk
len ham som Kompagnon i sin Forretning (Meyer og Trier). 
Hvilken Betydning Nathanson i forskellig Retning har haft 
for sin Samtid, er det her ikke Stedet at omtale; kun skal 
det bemærkes, at i de fleste af de Foretagender, som i Be
gyndelsen af det 19. Aarhundrede tilstræbte at hæve Jø
derne i social Henseende, var Nathanson Sjælen, og ingen 
af disse skænkede han større Interesse og varmere Del
tagelse end dem, der sigtede til at forbedre Ungdommens 
Opdragelse og Oplysning. Det vidner lige højt om hans 
fremskuende Blik, store Energi og Anseelse, at han i en 
Alder af 24 Aar kunde ikke blot fatte Planen til at stifte 
en jødisk Friskole, men ogsaa faa saa mange baade ældre 
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og yngre Trosfæller til at støtte den og trods mange Van
skeligheder af forskellig Art virkeliggøre den. Og uafbrudt 
fulgte Nathanson Skolen og dens Arbejde med Aarvaagenhed 
og aldrig svækket Interesse, opmærksom for dens Trivsel i 
det hele som for alle dens Detailler. For straks fra første 
Færd at skaffe Skolen Anseelse ogsaa uden for det snævrere 
jødiske Samfund formaaede han i de første Aar nogle af 
Datidens mest fremragende Mænd (som Filosoffen Treschow, 
Etatsraad Pram og flere af Byens gejstlige) til at holde Taler 
ved Præmieuddelingen efter de aarlige Eksamener. Mangen 
Gang faar man vel det Indtryk, at han betragtede sig selv 
som Skolens egentlige Styrer og fandt, at hans Mening burde 
være den gældende, hvor Enighed ikke kunde tilvejebringes; 
og det kunde da nok ske, at han, hvis han ikke satte sin 
Vilje igennem, som den vrede Akhilles trak sig tilbage i sit 
Telt og overlod sine Meddirektører at forhandle uden ham. 
Men var han saaledes tilbøjelig til at kræve den afgørende 
Stemme for sig, unddrog han sig heller ikke for at være 
den første til at tage Pligternes Byrde paa sig. For Sko
lens Disciple viste han til alle Tider en ligefrem faderlig 
Omhu og Velvilje, og selv hvor det kunde synes, at han 
lod sin Myndighed faa frit Spillerum, var det umiskendeligt, 
at han havde Børnenes Fremtidsvel for Øje. Efter de aar
lige Eksamener lod han afholde Festmaaltid for Lærere og 
Elever, og her var det hans største Glæde at se Børnene 
more sig og selv at deltage i deres Lege. Saa længe hans 
egne økonomiske Forhold var gunstige, sparede han ikke 
personlige Udgifter for at hjælpe Børnene. De mødte da i 
mindre Hold ad Gangen paa hans Kontor, hvor han selv 
med venlige og opmuntrende Ord, stundom vel ogsaa med 
en Formaning, men altid paa en hjertelig Maade overleverede 
dem de til dem bestemte Klædningsstykker; og det gjaldt 
ikke blot, saa længe de søgte Skolen; ogsaa naar de havde 
forladt den og var kommen i Lære, indfandt de sig hos ham 
hver Lørdag Aften, og enhver modtog da, hvad han behø
vede. Saaledes vedblev det, indtil Forholdene i Børnenes 
Hjem var bleven forbedrede samtidig med, at hans egne for
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bød ham at vise den tidligere Godgørenhed. Hændte det 
nu og da, at Børnene i deres Opførsel syntes ham at gaa 
for langt over Stregen, kunde han, letbevægelig som han 
var, vel blusse op i øjeblikkelig Harme, men hans gode 
Hjerte vandt snart Overhaand over Vreden. Da saaledes 
engang en Lærer havde indgivet en skriftlig Klage til Direk
tionen over, at nogle Elever ved Undervisningen havde moret 
sig med at bespytte hans Klæder, lod Nathanson Klagen 
gaa videre til sine Meddirektører med den Paategning: »Det 
er en mageløs Ondskab, der bør afstraffes paa alle mu
lige Maader«. Slet saa slemt blev det dog ikke: fore
løbig fik de skyldige*)  ikke Lov til at deltage i Kirkesangen, 
og siden, ses det, at de paa vedkommende Lærers Forbøn 
slap for videre Straf. Lige over for de vrangvillige blandt 
Forældrene var Nathanson stadig paa Post, og her kendte 
han ikke til Spøg; ja, til Tider kom han endog i Anledning 
af saadannes Forhold i Opposition til sine Meddirektører, 
hvem han flere Gange foreholder, at »med Rachmonus**)  
kommer man her ingen Veje«. Men viste Forældrene Omhu 
for Børnenes Oplysning, og søgte de Nathansons Hjælp for 
at skaffe dem videre Uddannelse enten i kunstnerisk Ret
ning eller ad den studerende Vej, fandt de hans Hjerte og 
Pung lige aabne. En lignende Deltagelse lagde han for 
Dagen over for Lærerne, for hvem det navnlig i Skolens 
første Aar, der led under den trykkende Pengekrise, ofte 
var vanskeligt at klare sig med de tarvelige Lønninger, der 
ingenlunde var et Særkende for denne Skole, men for alle 
Institutioner af lignende Art her hjemme. Overalt, hvor det 
var muligt, søgte han at bøde derpaa; og naar Skolens Kasse 
ikke tillod en varig Forhøjelse af Gagerne, hjalp han ved 
Hjælp af Gratialer og Ekstragratialer. Men Forsømmelser 
eller andre Utilbørligheder fra Lærernes Side taalte han ikke, 
og da der var klaget over, at enkelte Lærere kom »endog 

*) En af Synderne var for øvrigt den samme Joel Ballin, som se
nere gjorde sig bekendt paa anden Maade, idet han vandt sig et berømt 
Navn som Kobberstikker.

**) Medlidenhed.
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indtil tre Kvarter for sent«, lod han dem vide, at der i 
Gentagelsestilfælde ikke kunde vises dem Skaansel. Da en
gang en Tegnelærer pludselig havde meddelt Direktionen, at 
han havde maattet opgive sine Timer ved Skolen, indfandt 
en ung Mand, Nevø af den ved Skolen ansatte Lærer 
A. Henriques, paa dennes Tilskyndelse, men uden Direk
tionens Vidende sig paa Skolen i Undervisningstiden og lod 
sig Tegnebøgerne forevise m. m. »Men«, bemærkede Na
thanson i sin Meddelelse herom til de andre Direktører, 
»mine Hrr. Colleger kan troe, at jeg har læst Texten baade 
for Hr. Warncke*)  og især for A. Henriques. Skal vi maaske 
have Drenge som Lærere paa Skolen? Desværre har man 
ikke Respekt for de ældre Lærere, hvad vil der saa først 
ske, naar vi faae Drenge?« — Var en Lærerpost ved Skolen 
ledig, fandt han det i sin Orden, hvis der blandt Ansøgerne 
fandtes nogen af Skolens tidligere Elever, som syntes Posten 
voksen, at han blev den foretrukne.

*) Den daværende Overlærer ved Skolen.

At man erkendte Nathansons store Fortjenester af Sko
len og paaskønnede dem, viste sig bedst, da han havde den 
sjældne Glæde at opleve Skolens 50 Aars Jubilæum (se 
S. 52). Og hvor inderligt Forholdet var mellem ham 
og Skolen, tilkendegav han tydeligt nok ved det Ønske, han 
udtalte, at han, naar han døde, maatte blive begravet fra 
Skolen (se S. 53 flg.). Nathanson vedblev at sidde i Sko
lens Bestyrelse som dens Formand lige til sin Død, den 
6. Oktbr. 1868.

David Amsel Meyer
var født i København den 18. Januar 1753 af jødiske For
ældre. Faderen, som var en driftig Købmand, lod Sønnen, 
der allerede tidlig viste overordentlige Anlæg, vokse op uden 
anden Undervisning end den sædvanlige i Biblen og Talmud, 
og Meyer lærte ikke engang sit Modersmaal ordentlig og 



29

kunde slet ikke skrive det. Da han var 13 — 14 Aar gam
mel, maatte han skøtte sig selv; Faderen tog ham ikke en
gang paa sit Kontor, ja ænsede ham saa at sige aldeles ikke. 
Forholdene nødte ham til at slaa ind paa Handelen, og 
sammen med en Broder lykkedes det ham snart at faa samlet 
saa stor en Sum Penge, at han, 17 Aar gammel, kunde 
rejse til Leipziger Messen og skaffe sig Varer fra første 
Haand, som han derfor kunde sælge billigere til Kræmmerne 
hjemme, end de var vante til. Forretningen udvidedes stadig 
mere og mere, og i 1780 lykkedes det ham at blive Gros
serer; rigtignok blev der lagt ham adskillige Vanskeligheder 
i Vejen, fordi han var Jøde, men han besejrede dem, til 
Dels ved Kgl. Konfessionarius Bastholms Hjælp. Da Bro
deren døde, fortsatte han Forretningen alene og lagde sig 
fra 1785 særlig efter den ostindiske Handel som Kommis
sionær og nogle Aar senere ogsaa efter Vekselforretninger, 
som han dog først fra 1800 drev for egen Regning. Han 
havde i 1793 optaget sin Nevø og Medhjælper, S. S. Trier, 
som Kompagnon i sit Firma, der nu hed Meyer og Trier, 
og i hvilket ogsaa Søstersønnen, M. L. Nathanson, fra 1806 
blev Deltager. Ved Københavns Ildebrand mistede han Vær
dier til et Beløb af henved 15000 Specier. Han havde levet 
meget tilbageholden og var efterhaanden bleven temmelig 
ensidig, sær og gerrig. Men efter at han havde foretaget 
flere Rejser, hvorved han var kommen i Berøring med for
skellige, til Dels betydelige Mænd og havde lært Forholdene 
andre Steder at kende, skete der en Forandring. Han blev 
nu Forstander for den jødiske Menighed i København og var 
snart dens Ordfører ved alle Lejligheder. Ogsaa uden for 
det jødiske Samfund begyndte han at vinde Anseelse, og 
han skaffede sig mange Venner, især blandt unge Handels- 
mænd. Under en Handelskrise i 1799 foreslog han, at man 
skulde oprette en Kommission, der kunde give Laan paa 
Varer og have Lov til at udstede rentebærende Sedler. Dette 
Forslag vandt Bifald og blev udført, og Meyer fik Sæde i 
Kommissionen og kom derved i Forbindelse med Regeringen, 
særlig med Finansministeren, Grev Schimmelmann. Under 
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de forvirrede Pengeforhold efter 1807 forelagde han atter 
efter en Audiens hos Frederik VI Regeringen et Forslag til 
at afhjælpe Nøden; dette Forslag blev dog kun delvis fulgt 
og fandt langtfra almindelig Billigelse; ja, hos mange vakte 
det ligefrem Uvilje mod Meyer. Kongen personlig satte der
imod megen Pris paa ham og de Raad, han gav, og da 
Meyer i 1812 havde ønsket at ophøre med de Kursopera
tioner, han efter Kongens Anmodning i de foregaaende Aar 
havde foretaget, udgik der et kgl. Reskript, at »Vi med aller
højeste Velbehag erkende den ufortrødne Velvillie, med hvil
ken Handelshuset stedse saavel under disse Forretningers 
Udførelse, som ved andre og flere Lejligheder har ladet sig 
være magtpaaliggende, mueligt at understytte Vore aller
højeste Hensigter. For at give Handelshuset et offentligt 
Beviis paa denne Vor Tilfredshed, have vi allernaadigst ud
nævnt dets ældre Medbestyrer D. A. Meyer til vor Hofraad, 
og tillagt ham Rang med virkelige Justitsraader«, o. s. v. 
Dette var Meyer en stor Opmuntring og en Oprejsning for 
den Miskendelse, han havde været Genstand for hos ad
skillige.

Meyer havde i Aarenes Løb paa mange Punkter for
andret sine Anskuelser, og han, der oprindelig med stor 
Ensidighed havde sluttet sig til den ældre, konservative Del 
af den jødiske Menighed, var bleven mere tolerant og støt
tede Nathanson i flere af hans Bestræbelser for at forbedre 
Forholdene inden for Menigheden. Da Drengefriskolen skulde 
oprettes, anbefalede Meyer Sagen ved følgende Udtalelse: 
»Længe, og desværre altfor længe har jeg set, hvorledes de 
fattige Børn holdes for Nar af deres Lærere; de gaar i Skole 
mange Aar og kan næppe læse, langt mindre kender de 
deres Religion og mere; at der ej før er bleven taget Hen
syn hertil, skønt enhver maatte kunne indse Nødvendigheden 
deraf, hidrører fra den Splid og Uorden, som hersker i 
Menigheden. Derfor ser jeg meget gerne, naar man ende
lig lægger sig denne Sag paa Hjerte, og vore fattige Børn, 
især de fader- og moderløse, bliver taget under Vingen. Jeg 
bidrager aarligen 80 Daler«.



(EFTER MEDAILLON 1 SKOLENS FESTSAL)



5'

Denne Anbefaling havde stor Betydning; thi der var 
mange, som var vante til at rette sig efter Meyers Mening, 
naar noget nyt skulde sættes i Værk. Senere opmuntrede 
Meyer ogsaa med Iver Repræsentanterne til at stifte »Caro- 
lineskolen«, og hvor meget Skolevæsenet laa ham paa 
Hjerte, viste han ved de Bestemmelser, han traf i sit Te
stamente. Meyer døde den 30. August 1813 og havde til 
executores testamenti indsat Kancelliraad Fugl og sine to 
Kompagnoner, Trier og Nathanson, samt Grosserer Jac. Sal. 
Meyer. Til »Friskolen for Drengebørn af den mosaiske Tro« 
havde han bestemt et Legat paa 50000 Rdl., hvorom det i 
§ 18 af Fundatsen hedder:

a) Renten tilfalder ikkun Skolen, naar og saalænge som 
dens Bestyrelse holder sig Skolens oprindelige Love, 
saaledes som de ved de senere ergangne Anordninger 
ere modificerede, efterrettelige, og saalænge som der af 
det mosaiske Troessamfunds Kasse udredes det ved 
Overeenskomst imellem Repræsentanterne for Menig
heden og Directionen for Skolen bestemte Bidrag.

b) For at paasee dette, skulle stedse tvende af Executorerne 
være Medlemmer af Skolens Bestyrelse, og skal denne 
ikke staae under nogen Skolecommission, men umiddel
bart under den kongl. Direction for Almue- og Borger
skolevæsenet her i Staden. Naar ingen af Executorerne 
kan eller vil være Medlem af Skolens Direction, da have 
Repræsentanterne for det mosaiske Troessamfund at 
indberette det til det danske Cancellie og derhos at 
bringe 4 Candidater i Forslag, hvoraf Cancelliet vælger 2.

c) Skulde Bestyrelsen desuagtet ikke efterkomme Skolens 
Love, og de senere angaaende Almueskolevæsenet ema
nerede Anordninger, eller det mosaiske Troessamfunds 
Foresatte vægre sig ved at udrede det ovenfor bestemte 
Bidrag, da ere Executorerne eller de af det Kongl. 
danske Cancellie udnævnte Tilsynsmænd berettigede til 
efter skeet Advarsel til de øvrige Directeurer ved Sko
len, samt hvis denne ei frugter, ved et Varsel af 6 
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Maaneder, at hæve Renten og anvende samme til en af 
dem under Navn af Hofraad Meyers Friskole for Drenge
børn af den mosaiske Tro oprettende egen Skole for saa- 
danne Børn, og paaligger det dem at paasee, at de 
ommeldte Love og Anordninger i denne Skole paa det 
nøjagtigste følges.

d) Hvad enten den nuværende Friskole for Drengebørn 
oppebærer Renten af de 50000 Rbdlr., eller Executorerne 
eller de i deres Sted udnævnte Tilsynsmænd ifølge det 
under Litr. c Anførte hæve samme, blive stedse de 
Drengebørn, der nyde fri Underviisning, tillige at for
syne med det fornødne Fodtøj, ligesom der ogsaa, naar 
Kassens Forfatning i sin Tid tillader det, aarligen gives 
Disciplene et Sæt Klæder.

e) Fra Aaret 1824 tages aarligen 100 Rbdlr. Sølv, som 
tilfalder 4 af Skolens fortrinligste Elever, der have op- 
naaet en Alder af 10 Aar; de Børn, som eengang ere 
udnævnte til at erholde denne Gave af 25 Rbdlr. Sølv 
aarligen, nyde samme, saalænge indtil de med Direc- 
tionens Samtykke dimitteres, i hvilket Tilfælde igjen 
Andre udnævnes til at nyde Understøttelsen. Pengene 
gjøres frugtbringende for dem og udbetales til dem til
ligemed de oplagte Renter, forsaavidt de have lært et 
Haandværk, saasnart de etablere sig som virkelige eller 
Frimestre, forsaavidt de have lært Handelen, naar de 
vinde Borgerskab paa at drive samme, forsaavidt de 
studere, i Løbet af deres 5 første akademiske Aar med 
en Trediedeel aarlig, og forsaavidt de ere Kunstnere, 
naar de have forladt en af Akademiets høiere Skoler; 
dog kunne de, der applicere sig til Kunsten, aarligen 
erholde Renten af den for dem oplagte Sum, fra den 
Tid af, de frequentere Akademiets Skoler.

f) Tvende af Skolens Elever skulle stadigen, naar Direc- 
tionen finder, at de dertil have Anlæg, undervises i 
Talmud og dens Fortolkere med videre dertil hørende. 
Hertil anvendes af de Skolen tillagte Renter aarligen 
100 Rbdlr., hvoraf Læreren, der underviser Eleverne i 
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skulle kunne nyde denne Pengeunderstøttelse, maae have 
opnaaet en Alder af 15 Aar og vedblive at modtage 
Underviisningen enten i Skolen eller andetsteds efter 
Directionens Anviisning, og det i de Fag, denne be
stemmer. Saalænge Eleverne erholde denne Under
støttelse, nyde de, saavidt muligt, fri Bopæl i Skolen 
og staae ligesom dennes øvrige Elever under Værgemaal 
af Skolens Direction, saaledes som i det kgl. danske 
Cancellies Skrivelse af 6. April 1811 er fastsat. De 
eengang antagne Elever nyde denne Understøttelse, indtil 
de have naaet en Alder af 20 Aar.

g) Naar nævnte Elever ved deres Opførsel gøre sig uvær
dige til den for dem bestemte Understøttelse, eller naar 
de af Forældrene imod Directionens Villie tages ud af 
Skolen, da tabe de ikke alene for Fremtiden deres Ret 
til Understøttelse, men endog al Fordring paa det, som 
allerede for dem er henlagt, hvilket i saa Fald hjem
falder Skolens Kasse. Det Samme er og Tilfældet, naar 
en Elev døer, inden han hæver den for ham oplagte 
Sum.

h) Skolens Regnskab bekjendtgjøres aarlig summarisk i 
Adressecomptoirets Efterretninger og hvert }die Aar skeer 
Indberetningen om Skolens Forfatning til det Kongl. 
danske Cancellie.

Hofraad Meyers Legat havde frelst Skolen fra Under
gang, men indtil Renterne af det kunde blive udbetalte, 
maatte Nathanson skaffe Skolen betydelige Laan. Først i 
1819 fik Skolen Renterne for de forløbne Aar udbetalt, og 
de udgjorde ialt 12957 Rdl.

Skolen indgav indtil 1811 aarlig en Beretning om sin 
Tilstand til det kgl. danske Kancelli. Dette ophørte, da 
Skolen 1814 blev sat under Tilsyn af den mosaiske Skole- 
kommision (som bestod af Præsten og to Medlemmer af 
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Menigheden), men genoptoges — dog kun for hvert ?dje 
Aar —, da denne Skolekommission ophævedes, og Skolen 
i Overensstemmelse med § 18 b i Fundatsen for Hofraad 
Meyers Legat blev stillet umiddelbart under den kgl. Direk
tion for Almue- og Borgerskolevæsenet i København, senere 
Københavns Skoledirektion, hvorunder den endnu sorterer, 
og til hvilken der nu hvert Aar — i Stedet for de tidligere 
Indberetninger til Kancelliet — indsendes Meddelelser om 
Skolens Tilstand.

Allerede i Skoleaaret 1808—09 havde man som nyt 
Lærefag optaget Tegning af Hensyn til den Betydning, 
dette Fag havde for vordende Haandværkere, og efter at den 
første Konfirmationshandling inden for den jødiske Menighed 
havde fundet Sted i 1817, indførtes ogsaa Undervisning i 
Sang. Man kunde heraf maaske forledes til at tro, at Skolens 
Pengeforhold nu var i den gunstigste Tilstand; det var imid
lertid langtfra Tilfældet. De frivillige Bidrag svandt mere og 
mere ind og udgjorde i nogle Aar ikke stortover 100 Rd. aarlig; 
samtidig var ogsaa det Beløb, som tilflød Skolen fra Menig
hedens Kasse, bleven nedsat til 240 Rd.; ja, i 1822 med
delte Repræsentanterne for Menigheden Direktionen, at de frem
tidig kun vilde være i Stand til at støtte Skolen med 150 
Rd. Som Svar paa denne Meddelelse tilskrev Direktionen 
da Repræsentantskabet, at, hvis det fastholdt denne Beslut
ning, vilde Direktionen fremtidig ikke modtage alle fattige 
jødiske Drengebørn i Skolen, og, hvis Beslutningen i det 
hele taget er kommen til Udførelse, er man i hvert Tilfælde 
snart vendt tilbage til det tidligere Bidrag.

En Følge af de daarlige Pengeforhold var, at Skolen i 
1820 havde maattet nedlægge Klassen for de yngste Disciple, 
saa at der fremtidig kun var tre Klasser. Men da Skolens 
største Udgifter gik til Lærerlønningerne, blev det Lærerne, 
som ramtes haardest af Pengemanglen. Ofte maatte de vente 
flere Maaneder, inden de kunde faa deres Gage; men helt 
elendigt blev det, da Direktionen i August 1820 saa sig i 
den pinlige Situation at maatte underrette Overlæreren, Ge- 
dalia Moses, samt Inspektør Meyron og Lærerne om, at
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Skolens formindskede Indtægter nødvendiggjorde en Ned
sættelse i Lærernes Løn, hvorfor den opsagde dem til i. 
Oktober. Herimod paaberaabte Overlæreren sig, at der var 
lovet ham et halvt Aars Opsigelse, og ogsaa andre Lærere 
henviste til Direktionens skriftlige Tilsagn om en længere 
Opsigelsesfrist (Se dog S. 15, 10). Forholdet blev vel 
ordnet, men en Nedsættelse af Lønnen var uundgaaelig, og 
hvor tungt denne føltes, indlyser af flere Skrivelser fra Lærere 
til Direktionen. Saaledes anmoder i August 1821 en Lærer, 
der har virket ved Skolen i ni Aar, om, at hans Lønning, 
der er bleven nedsat med en Tredjedel, nemlig til 19 Skilling 
Sølv pr. Time, dog i hvert Fald kun maa blive reduceret 
til 22 Skilling Sølv, og at han maa faa sin tilgodehavende 
Løn for Maj og Juni udbetalt, da han ikke kan vente med 
Udbetalingen til December Termin. En anden Lærer be
klager sig over Nedsættelsen, idet han omtaler, at hans Fa
milie har lidt Hunger og Nød for Fodtøj, en Datter har 
maatte holdes fra Skole, da han skylder io Rd., og han 
har maattet laane paa Pant, o. s. v. Efterhaanden bedredes 
dog Forholdene, og fra 1826—27 kan de atter betragtes 
som normale.

Allerede i nogen Tid havde Overlæreren paa Grund af 
Alder været ude af Stand til at varetage hele Ledelsen af 
Skolen, og Lærer Meyron havde derfor udført Inspektør
arbejdet ved den; men ogsaa han var temmelig til Aars, og 
da Gedalia Moses i 1823 havde taget sin Afsked, valgte man 
til hans Efterfølger en af Skolens yngre Lærere, L. H. 
Warncke.

Ludvig Holberg Warncke (Overlærer 1823—48) 
var født d. 7. Juli 1787 i Bergen, hvor hans Fader var Guld
smed; hans Moders Farmoder var en Søster til Ludvig Holberg. 
1 Aaret 1806 blev han Student og begyndte at studere Teologi; 
men efterhaanden blev han optaget af Undervisningsarbejde 
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ved flere af Byens større Skoler, f. Eks. Borgerdydskolen i 
København; i 1812 blev han Lærer i den jødiske Drenge
friskole. 1817 havde han ægtet Maria, født Rée, som var 
Enke efter en af denne Skoles tidligere Direktører, Gros
serer Falck Ahronsson. Warncke havde ved sin Dygtighed 
som Lærer vundet Anerkendelse og Tillid hos Skolens Be
styrelse, som derfor udnævnte ham til Inspektør og Overlærer 
efter Gedalia Moses. Nathanson roser ham for hans Duelighed, 
Udholdenhed og Karakterfasthed. I 1837 blev han titulær 
Professor. Han døde i 1848 og blev efter en Sørgehøjtidelighed 
i Skolens Solennitetssal begravet paa Helliggeistes Kirkegaard.

Af de Fag, den tidligere Overlærer havde bestridt, blev 
Hebraisk overdraget til Institutbestyrer L. Kalisch, og til 
Undervisningen i Religion var Skolen saa heldig nu at finde 
en Lærer, som ikke blot var dansk af Fødsel, men ogsaa 
en af dens egne Disciple, nemlig den senere Kateket Es. 
Levison. Han var i 1817 bleven indsat som Elev i Borger
dydskolen paa Kristianshavn og blev Student 1822.

At de økonomiske Forhold havde forbedret sig, viste sig, 
da i 1827 Lærer Meyron paa Grund af sin Alder fritoges 
for en Del af sine Undervisningstimer uden at lide nogen 
Afkortning i sin Gage*),  og en anden Lærer, som forlod 
Skolen, fik en aarlig Pension for fem Aar, uagtet en af Direk
tørerne var af den Mening, at »en Fattigskole kan ikke ind
lade sig paa at give Pension«. Der var imidlertid foruden 
Hofraad Meyers Legat ogsaa kommen en Del andre til, ialt 
til et Beløb af 10,000 Rd.; men samtidig var ogsaa Udgifterne 
stadig stigende, og Skolen havde fra tidligere Tid Gæld at 
afbetale, hvoraf der paa Skolens Gaard alene endnu hæftede 
5500 Rd. Det var Fonden ad usus publicos, som særlig 
havde forstrakt Skolen med Laan, og, da det stadig kneb 
med at klare de stipulerede Afdrag, maatte den oftere ind
rømme Skolen Henstand med Betalingen, indtil den i 1836 

*) Da han i 1837, 78 Aar gammel, efter 32 Aars Virksomhed i Skolens 
Tjeneste søgte sin Afsked, fik han en aarlig Pension af 130 Rd. og fri Bolig, 
i Skolens Gaard.



samtidig med en paa ny ydet Udsættelse fandt sig foran
lediget til at tilføje, »at ingen videre Udsættelse med Capital- 
Afdragene vil kunne ventes«; hvilket dog ikke forhindrede, 
at den atter næste Aar forlængede Terminen for Afbetalingen, 
og først i 1844 afvikledes Gælden til Fonden ad usus publicos 
fuldstændigt.

Imidlertid gik Undervisningen sin rolige Gang; der under
vistes daglig 6—8 Timer undtagen om Lørdagen, som var 
Fridag, og Fredag samt Søndag var Skolen fri om Efter
middagen. Timerne var fordelte saaledes: Hebraisk og Reli
gion 25 Timer om Ugen i samtlige Klasser, Dansk 16 Timer, 
Tysk 12, dansk Skrivning 12, hebraisk Skrivning 5, Regning 
12, Historie og Geografi 12, Tegning 4, Sang 4 og Gymna
stik 5 Timer. Det synes, som om Overlæreren, der under
viste i Dansk, Historie og Geografi, har begunstiget de to 
sidste Fag noget paa det førstes Bekostning, og Resultatet 
af Undervisningen i Dansk har været mindre tilfredsstillende. 
Allerede i 1830 anmoder nemlig Direktionen i en Skrivelse 
Warncke om at drage Omsorg for, at der anvendes nogle 
flere Undervisningstimer paa danske Stiløvelser, »saa at 
enhver efter sin Evne maatte kunne sætte sine Tanker paa 
Papiret, hvorved Børnenes Dømmekraft skærpes og deres 
Tanke gives en rigtig Retning«, end paa Historie og Geo
grafi, hvilke »Videnskaber blot grundes paa Hukommelsen 
og snart glemmes, naar Eleverne forlade Skolen«. Anmod
ningen har dog næppe frugtet tilstrækkelig; thi i 1833 hen
leder Direktionen for Almue- og Borgerskolevæsenet Skolens 
Direktions Opmærksomhed paa, at der blandt de indsendte 
Prøveskrifter af Konfirmander var flere meget slette, og op
fordrer til at drage Omsorg for, at Undervisningen i Skriv
ning i det mosaiske Trossamfunds Skoler for Fremtiden 
drives med mere Iver, »saa at de, der fremstille sig for at 
forberedes til Konfirmation, bør kunne aflægge en læselig 
Prøveskrift efter Diktat uden altfor væsentlige grammatikalske 
Fejl.«

Førøvrig kunde Skolen stadig glæde sig ved Autori
teternes Velvilje og Tilfredshed, og efter de regelmæssige 



Indberetninger til Kancelliet følger som oftest en Tilkende
givelse af Tilfredshed, saasom naar Hs. Maj. Kongen i Juli 
1827, efter at have faaet Beretningen foredraget har resol
veret: »Vi have med allernaadigst Velbehag af nærværende 
Beretning erfaret den vedvarende gode Fremgang, som Fri
skolen for Drengebørn af den mosaiske Tro har havt«. Og 
ikke ret mange Aar, efter at Undervisningen i Gymnastik 
var bleven indført i Skolen*),  tilskriver den kgl. Direktion 
for Almue- og Borgerskolevæsenet Skolens Direktion: »Af Ind
beretningen fra Gymnastikinspecteuren, Lieutenant Grüner, om 
Udfaldet af Aarsprøven i Gymnastik har Directionen med 
særdeles Fornøjelse bemærket det Held, hvormed de gym
nastiske Øvelser ere bievne fremmede i det mosaiske Troes- 
samfunds Drenge-Friskole«. 1 de følgende Aar gentages Til
kendegivelsen af Tilfredshed med Undervisningen i dette 
Fag, som lededes af Gymnastiklærer Holmsted.

*) Den fandt Sted i den gymnastiske Anstalt for den vestre Del af 
Staden.

I August 1832 indkom der fra den jødiske Menigheds 
Repræsentantskab en Anmodning til Skolens Direktion om, 
at der af Skolens Disciple til Stadighed maatte overlades 
Synagogen 12 til at udføre Korsangen imod en Betaling af 
10 Rd. Sølv til hver om Aaret, og at de samme ogsaa 
maatte assistere ved Brudevielser og Begravelser mod en 
særskilt Betaling, som Direktionen maatte fastsætte. Denne 
Anmodning imødekom man og mente, at Sangprøverne bedst 
kunde afholdes Lørdag og Søndag Eftermiddag. Ogsaa til 
Brudevielser og Begravelser tilstedede man Assistance af 8 
å 10 Drenge, mod at der altid blev givet dem Underretning 
mindst 24 Timer i Forvejen, at der kun assisteredes ved 
Brudevielser, naar disse foregik i Synagogen, at der ved Be
gravelser blev sørget for Vogne til Disciplene, og at Be
talingen overlodes til den, der ønskede Assistancen, dog ikke 
under 5 Rd. Da Kordrengenes Forhold nogle Aar senere 
(1839) fremkaldte en Klage fra Synagogens Forstanderskab 
til Direktionen, svarer denne, at den ikke kan og fremtidig 
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derfor ikke vil blande sig i det, som angaar Elevernes Op
førsel uden for Skolen, naar de er uden dens umiddelbare eller 
middelbare Tilsyn. Og da der i 1850 atter blev klaget af 
Forstanderskabet, denne Gang i Anledning af Sangunder
visningen, fandt Direktionen sig foranlediget til at meddele 
Forstanderskabet, at Kirkesangen for Fremtiden vilde blive 
udelukket fra Skolens Undervisningsfag; at Direktionen vel 
intet havde imod, at de til Sang bedst begavede Elever, 
hvis de selv var villige dertil, assisterede ved Kirkesangen 
under den af Forstanderskabet beskikkede Ledelse, men 
Undervisningen dertil maatte ske uden for den af Direktionen 
reglementerede Skoletid og ikke i Skolens Lokale, ligesom 
Bekostningen dertil maatte være Skolen uvedkommende. Der 
fandt nu en Forhandling om denne Sag Sted mellem Forstander
skabet og Direktionen, hvorefter denne erklærede, at den 
havde modificeret sin tidligere Beslutning saaledes, at den 
fremtidig ikke vilde have Tilsyn med Undervisningen i Kirke
sang, men at denne dog fremdeles maatte foregaa paa Skolen 
to Timer ugentlig paa Betingelse af, at den udelukkende 
overdroges til Skolens Syngelærer, Hr. Berggren, og at For
standerskabet selv førte det nødvendige Tilsyn. Senere hen 
fandt dog saavel Direktionen som Repræsentanterne for 
Menigheden, at Assistancen ved Vielser og Begravelser virkede 
altfor forstyrrende paa Elevernes Undervisning, og denne 
Assistance bortfaldt derfor fuldstændig fra 1883; derimod 
deltager endnu stadig 20 af Skolens Elever i Korsangen i 
Synagogen, hvorfor der aarlig ydes dem et Vederlag af ialt 
400 Kr.

Under de knappe Pengeforhold havde man jo været 
nødt til at ophæve Klassen for de yngste Elever (4de 
KL), og naturligvis føltes det som et Savn. Nu henledede 
i Slutningen af 1835 fire af Skolens Lærere Direktionens 
Opmærksomhed paa Vanskeligheden ved at bringe noget 
ordentligt Udbytte ud af Arbejdet med Eleverne i tredje 
Klasse, hvor der ofte indkom ganske uvidende Børn, endog 
i Tiaarsalderen, uden engang at kende Bogstaverne, og disse 
skulde saa undervises sammen med Elever, der allerede 
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havde siddet i Klassen eet til to Aar; derfor tilbød de fire 
Lærere for at lette Opgaven for Skolen foreløbig at ville 
undervise gratis i en ny 4de Klasse. Direktionen takkede 
Lærerne for deres Velvilje mod Skolen, og efter nøjere Over
vejelse besluttede den fra Nytaar 1836 at oprette en For
beredelsesklasse for nogle af Eleverne i tredje Klasse med 
særlig Undervisning i Timerne fra 9—12, men saaledes, at 
de deltog sammen med Eleverne i 3 dje Kl. i Eftermiddags
undervisningen. Imidlertid fandt man efter nogle Maaneders 
Forløb Ordningen mindre heldig og ikke nødvendig, og For
beredelsesklassen blev atter ophævet. Først længe efter, i 
i860, fik man endelig til Stadighed opretteten fjerde Klasse.

I Aaret 1842 havde Skolen modtaget et af Mægler 
Gerson stiftet Legat paa 7500 Rd. til Hjælp ved Opførelsen 
af en ny Skolebygning, hvortil man med de stigende Krav 
mere og mere følte Trang. Direktionen anmodede derfor 
Professor Hetsch om at indgive Tegning til en ny Skole
bygning og Overslag over den dertil fornødne Sum. Paa 
hans Raad købte man en Grund i Skindergade*),  omtrent 
750 Kvadratalen stor, for 5750 Rd. Dog opsatte man fore
løbig Opførelsen af Bygningen og udlejede Grunden for 
220 Rd. aarlig, men i 1844 blev der med Generalforsam
lingens Billigelse afsluttet en Kontrakt med Major, Mur
mester Lythans om at opføre en ny Skolebygning for 10700 
Rd. efter Prof. Hetsch’s Tegning, og det blev besluttet at 
sælge Ejendommen i Farvergade ved offentlig Auktion. Ved 
3dje Auktion d. 4. Sept, blev den solgt for 4820 Rd. Den 
nye Bygning kom i alt til at koste 11100 Rd. og blev af 
Bygmesteren afleveret d. 1. Maj 1845. I Kælderen var der ind
rettet Lejlighed til Portneren, medens Stueetagen blev bestemt til 
Bolig for Overlæreren; paa iste Sal fandtes tre Klasseværelser, 
paa 2den Solennitetssal, senere ogsaa et større og et mindre 
Klasseværelse. En unævnt Velgører skænkede Skolen 500 
Rd. til Anskaffelse af Inventar. Indvielsen af den nye Skole
bygning blev fastsat til Søndag den 4. Maj 1845 samtidig med 

*) Der, hvor Skolen nu ligger, Nr. 14 (tidligere 34 B).
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Præmie- og Legatuddelingen til Eleverne efter endt Eks
amen. Af Skolens tidligere Elev, Literat Gottlieb Siesby, 
der som Program havde udarbejdet en biografisk Skitse af 
Nathanson, var der til Festen forfattet en Kantate, hvortil 
Komponisten Salomon havde sat Musik. Til Indvielses- ' 
højtideligheden var indbudt Biskoppen, Provsten, Skoledirek
tionen og en Del Embedsmænd samt Skolens Velgørere tillige 
med en Del tidligere Disciple. Rabbineren, Dr. Wolff, holdt 
Indvielsestalen, og Skolens Kor afsang Kantaten. Nogle af 
Skolens forhenværende Elever havde ladet Skolens Stifter, 
M. L. Nathanson, male af Marstrand og af Taknemmelighed 
foræret Skolen Billedet til at ophænges i Festsalen, hvor 
der ogsaa er anbragt en Medaillon af Skolens Velgører, 
Hofraad Meyer.

Da de oprindelige Love for Skolen ikke længere ansaas 
for ganske tidssvarende, havde man i Foraaret 1844 besluttet 
at lade dem revidere og trykke, og de saaledes reviderede 
Love blev med nogle Redaktionsforandringer vedtagne paa 
en Generalforsamling den 6. April 1845. Disse Love, der 
fik kgl. Stadsfæstelse d. 6. April 1847 °g ikke senere er 
bleven reviderede, lyder saaledes:

Første Afdeling.

Skolen og dens Bestyrelse.

§ i.
Skolen vedligeholdes deels ved frivillige Bidrag enten 

aarlig eller eengang for alle, deels ved Renterne af de til 
Skolen skjenkede Legatcapitaler, deels ved et aarligt Bidrag 
fra det mosaiske Troessamfund i Kjøbenhavn, dets alminde
lige Kasse, hvilket nu er fastsat til 240 Rbdlr.

§ 2.
Renten af de 50,000 Rbdlr., som Hofraad D. A. Meyer 

har legeret til Skolen, tilfalder ikkun denne, naar og saa- 
længe som dens Bestyrelse holder sig Lovene efterrettelige, 
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og saalænge som der af det mosaiske Troessamfunds Kasse 
udredes et aarligt fast Bidrag.

§ 3-
Skolen staaer ikke under nogen Skolecommission, men 

umiddelbart under den kongelige Direction for Almue- og 
Borgerskolevæsenet i Kjøbenhavn.

§ 4-
Skolens Bestyrelse er forpligtet til paa det Nøjagtigste 

at følge de Forskrifter i Henseende til Anvendelsen af de 
til Skolen legerede eller skjenkede Capitaler eller Renter, 
som ere foreskrevne af Vedkommende. Navnlig indskerpes 
denne Pligt med Hensyn til de Bestemmelser, der ere knyt
tede til Hofraad Meyers Legat, og skjøndt de fleste af disse 
ere indførte paa de dertil hørende Steder i Loven, er til 
større Betryggelse samt for bedre Oversigts Skyld, Fundat
sens § 18, saaledes som den nu er forandret, i sin Heelhed 
tilføjet efter Lovens 2den Afdeling § 13*)  Skulde det Til
fælde indtræffe, at Bestyrelsen ansaae de af en Velgjører 
ved Legatet eller paa anden Maade foreskrevne Bestemmelser 
for uforenelige med Skolens Formaal og Plan, da foredrages 
Sagen paa en i den Anledning sammenkaldt extraordinair 
Generalforsamling, og Udfaldet af denne tilligemed Direc- 
tionens Betænkning indstilles til Cancelliets Decision.

*) Denne § 18 findes S. 31 o. flgd. og gentages derfor ikke her. Udg.

§ 5-
Til fornøden Efterretning i paakommende Tilfælde an

skaffes en Protocol, hvori Fundatsen for alle de Legater, 
der ere skjenkede Skolen, Ord til andet indføres, og i denne 
er Directionen forpligtet til strax at optage enhver ny Fun
dats eller Forandring i de ældre.

§ 6.
Skolens Bestyrelse bestaaer af 5 Directeurer og 3 raad- 

givende Inspecteurer.
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§ 7-
Selskabets Medlemmer vælge 2 af Directeurerne blandt 

dem selv ved simpel Pluralitet, og disse Directeurer fungere 
i 2 Aar. En tredie Directeur vælge Repræsentanterne for 
det mosaiske Troessamfund i Kjøbenhavn af deres egen 
Midte. Foruden disse 3 Directeurer ere de to nulevende 
Executores Testamenti efter Hofraad D. A. Meyer i denne 
deres Egenskab tillige Medlemmer af Directi.onen, og naar 
Nogen af disse eller den af dem i Overeensstemmelse med 
Fundationen for Hofraad Meyers Legat indsatte Eftermand, 
af en eller anden Aarsag fratræder denne Function, da have 
Repræsentanterne for det mosaiske Troessamfund i Kjøben
havn at indberette dette til det Kongelige danske Cancelli, 
og derhos tillige for enhver af de Afgaaende at bringe 2 
Candidater i Forslag, hvoraf Cancelliet da har at vælge den 
eller de, der skulle beklæde den vacante Plads.

§ 8. '
Executorerne, eller de i deres Sted af Cancelliet valgte 

Tilsynsmænd have nøie at paasee, at Bestyrelsen overholder 
Skolens Love samt de om Almueskolevæsenet emanerede 
Anordninger, ligesom ogsaa at Menigheden vedbliver at ud
rede et aarligt fast Bidrag. Skulde Meningsforskjellighed 
med Hensyn til Hofraad D. A. Meyers Fundation dens § 18 
opstaae imellem de nævnte Tilsynsmænd og de øvrige Di
recteurer, da skal Sagen med begge Parters Betænkning ind
stilles til Cancelliets Decision.

§ 9-
Inspecteurerne vælges blandt Selskabets Medlemmer, og 

fungere i 2 Aar. Skolens Direction bringer 6 Medlemmer 
i Forslag, hvoraf Selskabet vælger ved simpel Pluralitet 3.

§ 10.
Selskabets Medlemmer udvælge ved simpel Pluralitet 

paa den aarlige Generalforsamling 2 Revisorer til at revi
dere det Regnskab, der skal forelægges den næste General
forsamling.



44

§ ii.
Efter 2 Aars Function afgaaer den ældste af de Direc- 

teurer, som ere valgte af Selskabet, samt de 3 Inspecteurer, 
og nye Valg foretages. Første Gang bestemmes ved Lod
kastning, hvo af Directeurerne, der skal afgaae.

§ 12.
Skolens 5 Directeurer repræsentere saavel Selskabet 

som Skolen. De afgjøre alle Skolens administrative og oeko- 
nomiske Anliggender, optage og demittere Disciple, antage 
og afskedige Lærere, bestemme Underviisningsgjenstandene 
i Skolen, approbere Lærebøgerne, kort sørge for Alt, hvad 
der vedkommer Underviisningens Tarv og Fremme. De an
skaffe alle Reqvisiter til Skolens Brug, saavelsom hvad der 
er bestemt til Disciplenes Beklædning, sørge for Vedlige
holdelsen af Skolens Bygning, og ansætte den Opsynsmand, 
som har at besørge Skoleværelsernes, Gaardsrummets og Gadens 
Reenligholdelse, imod at erholde fri Bolig i Gaardens Kjelder- 
Etage. Med Hensyn til Pengevæsenet, da skee alle Ind
betalinger til Skolen, ogsaa de frivillige Bidrag, til Direc- 
tionen, hvad enten det er Capitaler, der strax anlægges i 
rentebærende paa Skolens Navn lydende Statspapirer, eller 
paa anden Maade gjøres frugtbringende, eller Renter, og 
hvad enten det er bestemt for Skolens Kasse i Almindelig
hed eller for enkelte af dens Disciple. Ligeledes foretager 
Directionen alle Udbetalinger vedkommende Friskolen. Den 
er heri ikke indskrænket til de aarlig reglementerede Ud
gifters Besørgelse, men kan ogsaa foretage de extraordinaire 
Udbetalinger, som den anseer tjenlig for Skolens eller dens 
Elevers Tarv, dog kun til et aarligt Beløb af 200 Rbdlr. 
Forsaavidt denne Grændse overskrides, udkræves foregaaende 
Samtykke af Generalforsamlingen eller dennes paafølgende 
Approbation.

§ 13.
Directeurerne vælge af deres Midte en Kasserer, som 

fører Kassebog og 4 Uger forinden den aarlige Generalfor
samling aflægger Regnskab for alle Indtægter og Udgifter 
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i den samlede Directions Navn og paa dens Vegne, hvilket 
Regnskab derefter uopholdelig tilstilles de paa forrige Aars 
Generalforsamling valgte Revisorer tilligemed dets Bilage. 
Ligeledes ere Directeurerne beføiede til at antage og lønne 
et Bud til at udføre løbende Forretninger, og til hvem de 
ogsaa, naar han har stillet tilstrækkelig Caution, kunne be- 
troe at opkræve Bidrag, som ere tilsagte Skolens Kasse m. m.

§ '4-
Directeurerne afholde hver Maaned et Møde, for at af- 

gjøre alle Skolens Anliggender. Til disse Møder have de 
valgte raadgivende Inspecteurer Adgang. Ligeledes afholder 
Directionen Quartalsmøder, for at ordne Skolens Anliggender 
i det forestaaende Quartal, og om Tid og Sted til disse 
Møder skulle Inspecteurerne betimelig underrettes, eftersom 
de ere forpligtede til at være nærværende derved.

§ 15-
Inspecteurerne skiftes, ifølge indbyrdes aftalt Orden til 

jevnlig at besøge Skolen, og i den dertil indrettede Pro
tocol indføre de, naar de have mødt, og hvad de have 
fundet at erindre; men de ere ikke beføiede til selv at 
anordne nogen Forandring eller til at irettesætte eller til at 
dadle Lærere eller Disciple. Protocollen eftersees maanedlig 
af Directionen, og paategnes derom. 1 overordentlige Til
fælde kunne Inspecteurerne begjere overordentlige Directions- 
møder afholdte, for deri at foredrage deres Bemærkninger, 
men ellers forbeholdes slige Forhandlinger til de ovennævnte 
Qvartalsmøder. løvrigt have Inspecteurerne kun raadgivende, 
men ikke afgjørende Stemme i alle de nævnte Møder.

§ 16.
Den ved den mosaiske Menighed her i Staden ansatte 

Præst maa have samme Tilsyn med Underviisningen i Sko
len, som paahviler Stadens øvrige Præster med Hensyn til 
de i deres respective Sogn værende Skoler, der staae under 
egne autoriserede Bestyrelser.
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§ >7-
Hvert Aar afholdes, naar Hovedexamen i Skolen er til

ende, en Generalforsamling, hvori Directionen meddeler Sel
skabet en Oversigt af hvad, der i det forløbne Skoleaar er 
foretaget, ligesom ogsaa Aars-Regnskabet fremlægges i revi
deret Stand. Denne Generalforsamling sammenkaldes med 
8 Dages Varsel. Paa Generalforsamlingen foretages de i 
SS 7> 9 °g 10 omhandlede Valg.

S 2.
Forældre eller Værger skulle skriftligen henvende sig til

Skolens Direction om saadanne Børns Optagelse mellem
hvert Aars iste Marts og iste April. Ere Børnene ikke an
meldte til Optagelse i deres syvende Aar, men begjeres an
tagne i en ældre Alder, maae fyldestgjørende Grunde til

Directeurerne kunne med 3 Dages Varsel sammenkalde 
en extraordinair Generalforsamling, og de ere dertil forplig
tede, saafremt Inspecteurerne skriftligen begjere det med 
Angivelse af deres Grunde dertil.

S 18.
Naar Regnskabet er revideret, bekjendtgjøres det sum

marisk i en af Kjøbenhavns Avertissements Tidender, og 
hvert tredie Aar gives Indberetning til det kongelige danske 
Cancelli om Skolens Forfatning.

Anden Afdeling.

Skolens Indretning.

S I.
Alle fattige eller uformuende Drengebørn af den mo

saiske Tro. i Kjøbenhavn, som have opnaaet en Alder af 
6 Aar, men ikke ere over 12 Aar gamle, optages i Skolen 
uden Betaling.
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Optagelse forelægges Directionen, for at den skal kunne til- 
staaes. Alle Ansøgninger om Børns Optagelse, hvis Alder 
er over 7 Aar, skulle være paategnede af det mosaiske 
Troessamfunds Skolecommission.

§ 3-
De antagne Børn ere saavel i Skolen som udenfor samme 

forpligtede til at forholde sig nøiagtigen efter de Forholds
regler, som ved Optagelsen i Skolen blive dem meddeelte.

§ 4-
Skolens Direction er ifølge Cancelliets Skrivelse af 

6. April 1811 at ansee som Børnenes Værger, saa at Bør
nenes Forældre og andre Værger ere forpligtede til at rette 
sig efter Indholdet af de Instruxer, som meddeles Børnene. 
Som en Følge heraf kunne Børnene ikke udtages af Skolen 
uden Samtykke af dens Direction; heller ikke er det tilladt, 
at Børnene uden Directionens Tilladelse deeltage i nogen 
Underviisning udenfor Skolen, eller betjene Sangen ved 
Gudstjenesten, Begravelser eller Brylluper.

§ V
Underviisningen i Skolen gives i Religion (efter den 

autoriserede Lærebog for den mosaiske Troes Bekjendere), 
Bibel og bibelsk Historie, Dansk, Tydsk, Geographie, Hi
storie (især Fædrenelandets), Skrivning, Regning, Geometri, 
Tegning, Sang, Gymnastik samt Hebraisk. 1 dette Sprog 
undervises i Læsning samt Oversættelse af Bønnebogen; i 
dets øverste Classer undervises nogle Timer ugentligen i 
Pentateuchen og i hebraisk Skrivning, i øverste Classe des
uden i hebraisk Grammatik og Forklaring af Bibelen. Naar 
Nogen røber fortrinlige Anlæg til at blive Religionslærer 
eller jødisk Theolog, er Directionen bemyndiget og forpligtet 
til at give en Saadan Adgang til Undervisning i Talmud og 
dens Fortolkere, samt i de øvrige til den jødiske Theologie 
henhørende Videnskaber, enten paa selve Skolen eller uden
for denne.
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§ 6.
Skolen har for Tiden 3 Classer, dog skal der, naar 

Stiftelsens Midler tillade det, oprettes en Forberedelsesclasse. 
Directionen har særdeles at tage Hensyn til en eller anden 
Elev, som maatte røbe fortrinlige Anlæg, for at en saadan 
kan erholde en højere Dannelse, end Skolens øverste Klasse 
er beregnet paa.

§ 7-
Alle Lærebøger, som bruges i Skolen, skulle forud være 

approberede af Directionen, og forsaavidt disse Lærebøger 
staae i Forbindelse med Hebraisk og Religion af Menig
hedens Præst, dog at det er en Selvfølge, at den autoriserede 
Lærebog bør bruges ved Religionsunderviisningen.

§ 8.
Skolens Lærere ansættes af Directionen i Overeensstem- 

melse med de Regler, som gjælde for Almue- og Borger
skolevæsenet i Kjøbenhavn. De Lærere, der skulle antages 
i Religion og Hebraisk, maae, forinden de antages, under
kaste sig en speciel Examination hos Menighedens Præst, 
naar de ikke paa anden Maade have godtgjort deres Due
lighed.

§ 9-
En af Friskolens Lærere beskikkes af Directionen tillige 

til at være Overlærer, hvem Directionen har at meddele en 
Embedsinstrux. Foruden sin Pengegage har han fri Bopæl 
paa Skolen og Brændsel, samt, hvis han formedelst Svaghed 
efter en Tjenestetid af mindst 10 Aar er nødsaget til at fra
træde sin Plads, Adgang til en Pension af indtil 200 Rbdlr.

§ 10.
Hvert Aar tages af Hofraad Meyers Legatrente 100 

Rbdlr., som tilfalde 4 af Skolens fortrinligste Elever, der 
have opnaaet en Alder af 10 Aar. De Børn, som engang 
ere udnævnte til at erholde denne Gave af 25 Rbdlr. Sølv 
aarlig, nyde samme, indtil de med Directionens Samtykke 
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dimitteres, i hvilket Tilfælde igjen Andre udnævnes til at 
nyde Understøttelse. Pengene gjøres frugtbringende for dem, 
ved at indsættes i Overformynderiet, og udbetales dem til
ligemed de oplagte Renter, forsaavidt de have lært et Haand- 
værk, saasnart de etablere sig som virkelige eller Frimestre, 
forsaavidt de have lært Handelen, naar de vinde Borgerskab 
paa at drive samme, forsaavidt de studere ved Universitetet 
eller den polytechniske Læreanstalt i Løbet af de tre første 
Aar med Ug aarlig, og forsaavidt de ere Kunstnere, naar de 
have forladt en af Akademiets høiere Skoler. Dog kunne 
de, der applicere sig til Kunsten, aarlig erholde Renten af 
den for dem oplagte Sum fra den Tid, de freqventere Aka
demiets Skoler. Naar de nævnte Elever ved deres Opførsel 
gjøre sig uværdige til den for dem bestemte Understøttelse, 
eller naar de af Forældrene imod Directionens Villie tages 
ud af Skolen, tabe de ei alene for Fremtiden deres Ret til 
Understøttelse, men endog al Fordring paa det, som alt for 
dem er henlagt, hvilket i saa Fald tilfalder Skolens Kasse. 
Det samme er ogsaa Tilfældet, naar en Elev døer, inden 
han hæver den for ham oplagte Sum.

Alle Skolens Børn forsynes med det fornødne Fodtøi, 
og naar Kassens Forfatning tillader det, erholde Disciplene 
aarlig et Sæt Klæder.

§ ii.
Hvert Aar afholdes offentlig Skoleexamen i April eller 

Mai Maaned i Overværelse af Medlemmerne af Selskabet, 
af Disciplenes Forældre og af Andre, som dertil indbydes.

§ 12.
Efter fuldendt Examen finder en Høitidelighed Sted 

efter Directionens nærmere Bestemmelse. Til denne Høitid 
erholde Børnene Fodtøi; de, der dertil have gjort sig vær
dige, modtage Hofraad Meyers Legat, Præmier, offentlig 
Roes eller Dadel, ligesom ogsaa Omflytningen af Disciplene 
og Antagelsen af de nye bekjendtgjøres. Til denne Høi
tidelighed indbydes ei blot Lærere og Inspecteurer, men 

4 
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ogsaa samtlige Selskabets Medlemmer, Elevernes Forældre 
og Andre, efter Directionens Bestemmelse.

§ B-
Disciplene dimitteres efter fuldbragt Underviisning i 

Forhold til deres Evner og tilkommende Livsbestemmelse. 
Ved Dimissionen modtager Disciplen en Attest om sin Op
førsel og sine Kundskaber. Saameget som mueligt paaligger 
det Directeurerne at faae de Dimitterede anbragte i en eller 
anden passende borgerlig Stilling.

Juleaften 1848 døde pludselig Skolens Overlærer, Pro
fessor Warncke. Direktionen foranstaltede haus Begravelse, 
ved hvilken Skolens Elever afsang en af Kateket Levison 
forfattet Sang og Dr. Wolff holdt en Tale. Hans Enke blev 
der bevilget en Pension. Da der blev Tale om at vælge 
hans Efterfølger, henlededes Opmærksomheden paa en af 
Skolens tidligere Disciple, Cand. phil. A. Syskind i Randers, 
som man ansaa for at besidde saadanne Egenskaber, der 
maatte gøre ham vel egnet til Posten. Man satte sig derfor 
i Forbindelse med ham, og efter at Gagen var bleven for
højet til 600 Rd. foruden Fribolig og Brændsel, overtog 
Syskind Stillingen som Overlærer og kom til at undervise 
i Tysk, Historie og Geografi.

Alexander Syskind, en Søn af Købmand Jacob 
Syskind, var født i København den 16. Maj 1806. Sin 
første Undervisning modtog han i den jødiske Drenge
friskole og blev senere indsat i Borgerdydskolen paa Kri- 
stianshavn. I Aaret 1825 blev han Student og tog anden 
Eksamen 1828. Han havde først valgt det medicinske 
Studium, men slog siden om og gav sig til at studere 
jødisk Teologi. I 1834 blev han Religionslærer ved den 
jødiske Menighed i Randers og underviste samtidig i Byens 
Realskole. Her i Randers, hvor han ægtede Regine Berg, 
en Datter af Lærer S. Berg, optraadte han ogsaa som
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Prædikant*),  og baade i denne Egenskab og som Lærer 
forstod han at vinde Anerkendelse og Hengivenhed. Det 
gode Omdømme, han havde erhvervet sig i Randers, hen
ledte Opmærksomheden paa ham, og han blev valgt til 
Overlærer ved den mosaiske Drengefriskole i København fra 
i. April 1849 og virkede i denne Stilling til sin Død, den 
ii. Dcbr. 1870. Syskind var en kundskabsrig Mand og om
tales af sine Disciple som en dygtig Lærer, der navnlig med 
Iver tog sig af de flittige og flinke blandt Drengene. Flere 
af disse forstod han, der selv var barnløs, ogsaa personlig 
at knytte nøjere til sig ved sin Velvilje og Hjælpsomhed.

*) I Aaret 1896 udgav en af hans tidligere Elever i taknemmelig Erin
dring om ham tolv af ham i den jødiske Menighed i Randers holdte Taler.

Medens Virksomheden inden for Skolens Bestyrelse i det 
hele og store til enhver Tid baade før og senere har været 
præget af fuldstændig Harmoni, synes den ejendommelige 
Stilling, som Inspektørerne indtog i Bestyrelsen, i Aaret 
1849 at have foranlediget en Dissens. Oprindelig var In
spektørernes Antal otte (S. 7, 4 og S. 21), men dette Tal 
var bleven reduceret til tre, der, som det i de reviderede 
Love hed, skulde være »raadgivende«. De tre Mænd, der 
i 1849 fungerede som Inspektører, klagede i en Skrivelse til 
Direktørerne over, at de følte sig tilsidesatte med Hensyn 
til deres Medvirken i Skolens Bestyrelse, og de frasagde sig 
derfor Deltagelse i den. Direktionen indbød dem da til 
nærmere Forhandling paa et Møde; men de to af dem udeblev, 
og den tredje, som mødte, fandt sig ikke tilfredsstillet ved 
de givne Oplysninger og fastholdt sin Beslutning om at fra
træde. Der blev saa i Maj paa en Generalforsamling valgt 
ny Inspektører; men helt frugtesløs har dog muligvis denne 
lille Revolte i Anledning af Myndigheden inden for Besty
relsen ikke været, saafremt man i Forbindelse med den tør 
sætte en Bestemmelse, som Direktionen kort efter traf, at 
nemlig Elevernes Karakterbøger herefter hver Uge skulde 
underskrives skiftevis af Direktørerne og Inspektørerne.

Begivenhederne i Aarene 1848—50 synes ikke at have 
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sat særlige Spor i Skolens Virksomhed og Gang saa lidt 
som Koleraaaret 1855 med Undtagelse af, at i sidstnævnte 
Aar Sommerferien blev forlænget. Derimod blev Aaret 
1855 et Mærkeaar, da Skolen havde bestaaet i 50 Aar. 1 
den Anledning blev der berammet en Jubilæumsfest til 
Søndag den ?dje Juni, og da Skolens Stifter, M. L. Nathan
son, endnu virkede i fuld Kraft som Formand for Besty
relsen, formede Festen sig nærmest som en Ovation for 
ham. Den holdtes i Skolens festlig smykkede Solennitetssal, 
og der var udsendt Indbydelser til Kultus- og Justitsministeren, 
den samlede Skoledirektion, Overdirektøren, Biskop Monrad, 
Skolens Velgørere, tidligere Elever o. fl. a. Da Nathanson, 
der var holdt uden for Arrangementet, var ankommen, blev 
der af Skolens Elever afsunget en af Redaktør G. Siesby 
forfattet Sang, hvorpaa Overpræsident Lange som Skole
direktionens Formand i Kongens Navn overrakte Nathanson 
Ridderkorset. Derpaa bragte Skolens Overlærer i sit eget 
og de øvrige fra Skolen udgaaede Elevers Navn Jubilaren 
en Tak og meddelte, at der paa Indbydelse af G. A. Gedalia, 
H. Mannheimer, Ludvig Levin, A. Syskind, G. Siesby, Jacob 
Trier og D. Mendel af tidligere Elever var stiftet et Legat 
paa 1050 Rd. (Det Nathansonske Jubellegat*).  Derefter 
bragtes der Nathanson Lykønskninger af Skolens Direktører 
og Inspektører, af Menighedens Repræsentanter, »Caroline- 
skolen«s Bestyrelse og en Deputation af den jødiske Menigheds 
Medlemmer, som ligeledes overbragte ham et af taknemme
lige Troesfæller stiftet Legat paa 2900 Rd. for Elever af 
Skolen (Mendel Levin Nathansons Jubellegat). Endnu skildrede 
Menighedens Præst, Dr. Wolff, i en Tale Skolens Forhold 
til Kirken. Nathanson takkede de forskellige Deputationer 
og anstillede sluttelig en Sammenligning mellem Jødernes 
daværende og tidligere Forhold her hjemme. Med Afsyngelsen 
af en Sang endte Højtideligheden. Senere paa Dagen af
holdtes et Festmaaltid, hvortil Direktionen havde indbudt 
Skolens samtlige Lærere.

*) Heraf bestemte Nathanson, at Halvdelen af Renten skulde anvendes 
til Undervisning i Engelsk i Skolen, Halvdelen til velgørende Formaal.
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Man havde af ny Undervisningsfag indført Matematik 
i øverste Klasse; men da Eleverne paa tre Brødre nær 
havde vist sig »totalt umodne for dette Fag«, blev det i 
1859 bestemt at anvende de to Timer, der havde været til
delt Matematik, til Naturhistorie, i hvilket Fag Cand. Tauber 
blev ansat som Lærer. Senere er Matematik dog igen bleven 
optaget blandt Undervisningsfagene i første Klasse.

Medens man — med enkelte Undtagelser — tidligere 
havde holdt Eksamen i Foraaret, var den sidst i Halv
tredserne bleven henlagt til Slutningen af Kalenderaaret; 
men i i860 bestemte man, at den fremtidig igen skulde af
holdes i Foraaret (Marts eller April). I samme Aar opgav 
Dr. Wolff, som efter Kalisch’s Død i 1840 havde overtaget 
Undervisningen i Hebraisk, sine Timer, der blev overdraget 
til Overlærer Syskind.

Antallet af Elever i Skolen havde i det første halve Aar- 
hundrede holdt sig omkring ved 50; allerede i 1837 havde 
Nathanson ment, at Elevantallet vilde tage af, hvad han 
sluttede deraf, at flere af de ny Elever »ikke var af Kjøben
havns Folk, men fra Provinserne.« Imidlertid steg Tallet 
igen omtrent fra 1853, og ved i860 var der henved 70 
Drenge i Skolen. Da Skolens Udgifter derved var bleven 
betydelig forøgede, idet der var bleven oprettet en ny Klasse 
(4de Kl.), anmodede Direktionen Menighedens Repræsentant
skab om at forhøje det tidligere Aarsbidrag af 240 Rd. til 
650 Rd. Dog opnaaede man for denne Gang kun en For
højelse til 450 Rd. Men i 1874 blev dette Bidrag paa An
modning yderligere forøget med 300 Rd., væsentlig for at 
Lærernes Lønning kunde blive forbedret. For Tiden nyder 
Skolen af Menighedens Kasse et Tilskud paa 2000 Kr., 
hvori dog er indbefattet en Del af Renterne af Lion Abraham
sons ogsaa hertil bestemte Legat.

Tirsdag den 6. Okt. 1868 døde i en Alder af næsten 
88 Aar Skolens Stifter, M. L. Nathanson. Han havde før 
sin Død udtalt det Ønske at maatte blive begravet fra »sin 
Skole«, og i Skolen samledes da paa Begravelsesdagen, Søn
dag den ii. Okt., et overordentlig talrigt Følge. Skolens 
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Solennitetssal, hvor Kisten stod, var smykket paa en til 
Højtideligheden passende Maade. Efter at tidligere Elever 
havde afsunget første Del af en af Gottl. Siesby forfattet 
Kantate, blev der holdt Taler af Rabbineren, Dr. Wolff, 
Overlærer Syskind og den afdødes Søn, Pastor Nansen. 
Derpaa sang Syngelærer Albert Meyer og Koret sidste Del 
af Kantaten, hvorefter Kisten blev ført til Kirkegaarden i 
Møllegade, hvor den modtoges af »Carolineskolen«s Elever, 
som afsang et ligeledes af Siesby forfattet Farvel.

Et Par Aar senere, den 11. December 1870, afgik ogsaa 
Overlærer Syskind ved Døden, og til hans Efterfølger valgtes 
fra i. April 1871 Cand. phil. Harry H. Hertz (Overlærer 
1871 —1897). Hertz var født i København den 14. April 1829; 
hans Fader var Garvermester Abr. Hertz, som i en Aarrække 
var Medlem af og Formand for den jødiske Menigheds Re
præsentantskab. Efter at Hertz i 1846 var bleven Student, 
valgte han Lægevidenskaben til Studium og gjorde Tjeneste 
som Underlæge i den første slesvigske Krig. Senere opgav 
han dog dette Studium og virkede som Lærer ved flere 
københavnske Skoler. En Tid var han Bogholder ved det 
mosaiske Troessamfund, indtil han i 1871 blev Overlærer 
ved Skolen. Han var en mangesidig interesseret Mand, hvis 
filantropiske Sindelag navnlig lagde sig for Dagen ved det 
betydelige Arbejde, han udførte som Afdelingsformand i 
Københavns Understøttelsesforening. Som Skolemand besad 
han i høj Grad Evnen til at vinde Børnenes Hengivenhed, 
og han selv viste levende Interesse for sine Elever, en 
Interesse, som fulgte dem ud over Skoletiden. Da han i 
1896 fejrede sit 25 Aars Jubilæum som Overlærer ved 
Skolen, modtog han paa flere Maader Vidnesbyrd om den 
Sympati, han havde vundet sig saavel hos Skolens Bestyrelse 
som hos dens Lærere og Elever. Han døde pludselig den 
29. Novbr. 1897.

Hertz tog med stor Energi fat paa Ledelsen af Skolen 
og søgte saa vidt muligt at bringe den paa Højde med 
Tidens Krav. Kredsen af Undervisningsfag blev under ham 
betydelig udvidet; men det viste sig siden hen, at inden 
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for de givne Rammer lod der sig opnaa et bedre Resultat 
ved en fyldigere Undervisning i noget færre Fag, saa at 
enkelte Fag (Fransk, Naturlære og Stenografi) senere atter 
udgik.

Den i. Novbr. 1872 havde Skolens ældste Lærer, Kateket 
E. Levison, undervist i Skolen i 50 Aar. 1 denne Anledning 
blev han udnævnt til Ridder af Dannebrog, og der blev stiftet 
et Legat paa 400 Rd. (Dr. phil. E. Levisons Mindelegat).

Fra Slutningen af Aaret 1872 tillod Direktionen Manu
fakturhandlerforeningen, at den til sin Aftenskole, for 
hvilken Overlærer Hertz var Bestyrer, maatte benytte Skolens 
Lokaler mod at dække de til Belysning og Opvarmning for
nødne Udgifter. Sin Erkendtlighed herfor viste Foreningen 
bl. a. ved, da Aftenskolen 1901 blev ophævet, at tilstille 
Skolen et Legat paa 500 Kr. (Manufakturhandlerforeningens 
Legat).

Paa Foranledning af Hertz blev der i Aaret 1880 op
rettet en Sygekasse for Lærerne, som hertil bidrog 2 pCt. 
af deres Gager, medens Skolen tilskød et lige saa stort Beløb. 
Senere (1899) blev der foretaget en Ændring i Sygekassens 
Love, hvorved Grunden lagdes til en Fond, der kunde tjene 
til Hjælp til Pensionering af Lærerne og deres Enker 
(Lærernes Pensionslegat).

Ved en Overenskomst i Maj 1885 mellem Skolens Direk
tion og Menighedens Repræsentantskab bortfaldt — som 
tidligere meddelt — Kordrengenes Assistance uden for Kirke
sangen (S. 59).

Efter Hertz’s Død valgte Skolens Direktion til Over
lærer fra i. Januar 1898 daværende Kursusbestyrer, Cand. 
philol. Hartvig Cohn.

Medens Undervisningen hidtil var foregaaet dels i For
middags-, dels i Eftermiddagstimer, havde Byens Udvidelse 
og de længere Afstande, som mange af Eleverne maatte til
bagelægge til og fra Skolen, gjort en Forandring heri 
ønskelig, og fra det ny Skoleaars Begyndelse (April 1898) blev 
der derfor indført samlet Skoletid, saa at de yngste Elever 
fik Undervisning fra 9—1 å 2, de ældre fra 9 — 5 de fem 
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Dage om Ugen og fra 9—12 om Søndagen, medens Lørdag 
er Fridag.

Da de oprindelige Love for Disciplene (S. 15 flgg.) 
efterhaanden delvis var gaaet i Glemme, blev der i Som
meren 1898 udstedt følgende ny

Ordensregler 

for

Eleverne i »Friskolen for Drengebørn af den mosaiske Tro«.

§ i.
Børnene møder paa Skolen nogle Minutter før Skole

tidens Begyndelse og samles uden Støj paa Legepladsen. De 
maa møde rene og sømmelig paaklædte og kun medføre, 
hvad de skal bruge paa Skolen. I Skoletiden maa ingen 
Elev forlade Skolen uden Overlærerens Tilladelse.

§ 2.
Naar Eleverne forlader Skolen ved Skoletidens Ophør, 

skal de stille og roligt begive sig bort; de maa ikke paa 
Vejen til eller fra Skolen indlade sig paa nogen Slags Leg 
eller Uorden og upassende Opførsel.

§ 5-
I Frikvartererne skal alle Eleverne opholde sig paa 

Legepladsen med Undtagelse af Ordensduksen, som forbliver 
i Klassen og, lejlighedsvis støttet af en Medhjælper, ordner 
det til Undervisningen fornødne. Børn, som paa Grund af 
Svagelighed ikke maa være paa Legepladsen i Frikvarteret, 
maa herom medbringe skriftlig Anmodning fra Hjemmet.

§ 4-
Fritagelse for Gymnastik eller Svømning tilstedes kun 

paa Grund af Legemsskade eller Svagelighed, som maa godt
gøres ved Lægeattest.
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§ 5-
Udeblivelse fra Skolen maa kun ske af lovlig Grund. 

Som saadan betragtes alene Elevens Sygdom eller smitsom 
Sygdom i Elevens Hjem. Naar en Elev paa Grund af Syg
dom maa holdes hjemme, skal der straks tilstilles Skolen 
skriftlig Meddelelse herom, og er Sygdommen af alvorligere 
Art eller formenes at ville blive af længere Varighed, maa 
der medfølge Lægeattest, som angiver Sygdommens Art og 
Fraværelsens sandsynlige Varighed. Udbryder der smitsom 
Sygdom i en Elevs Hjem*),  maa der ligeledes straks sendes 
Skolen Underretning herom, og Eleven maa da, naar han 
atter møder paa Skolen, ved Lægeattest godtgøre, at han 
ikke udsætter de øvrige Børn for Smitte.

*) Hertil henregnes dog ikke de sædvanlige godartede Mæslinge- eller 
Kighosteepidemier eller andre mindre farlige smitsomme Sygdomme.

**) Disse blev skænket Skolen af dens tidligere Direktør, D. B. Adler, 
og hans Enke lige til hendes Død (Novbr. 1902).

§ 6.
Hvor man i øvrigt maatte formene, at der kunde være 

Grund til at fritage en Elev for at besøge Skolen, maa der 
først indhentes Tilladelse dertil hos Overlæreren. Udeblivelse 
fra Skolen, for at Børnene kan gaa Forældrene til Haande, 
eller for at deres Tøj (Skotøj) kan blive repareret, vil dog 
ikke kunne tilstedes. Overhovedet vil der ikke blive set 
igennem Fingre med, at nogen Elev uden Skolens Tilladelse 
forsømmer Skolen, og slige Forsømmelser vil eventuelt kunne 
have Børnenes Udvisning af Skolen til Følge.

Det havde vist sig, at der hos de ældre af Disciplene 
fandtes stor Lyst til Læsning af underholdende Bøger; men 
Skolen ejede af saadanne ikke andre end dem, der blev ud
givet af »Selskabet til Folkeoplysningens Fremme«**),  hvoraf 
kun en mindre Del egnede sig til Læsning af Børn i den 
Alder. 1 1899 begyndte man derfor at sørge for Tilveje
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bringeisen af et Discipelbibliotek, som nu ejer et Par Hun
drede af den Slags Bøger, der passer for Drenge i 11 —15 
Aars Alderen. Bøgerne udlaanes gratis.

Ved den aarlige Generalforsamling i April 1899 blev 
der paa Initiativ af dav. Rabbiner, Prof. D. Simonsen stiftet 
et Selskab til Understøttelse af Elever, der er udgaaet af 
Skolen, og som ønsker at uddanne sig videre, særlig ved 
Studering eller i teknisk eller kommerciel Retning. Selskabet 
har i de faa Aar, det har bestaaet, fundet saa stor en Til
slutning af Medlemmer, at det har kunnet bekoste Uddan
nelsen af en Elev paa det jødiske Lærerseminarium i Han
nover, af en Elev til polyteknisk Læreanstalt og to Elever 
til Studentereksamen, medens for Tiden paa Selskabets Be
kostning en forberedes til Studentereksamen, to til Maskinist
eksamen og en til Kantorfaget. Desuden har det bestridt Ud
gifterne til Undervisning i teknisk Skole og Købmandsskolen 
for alle dem af Skolens Elever, der har søgt saadan. Sel
skabets Bestyrelse bestaar af Prof. Simonsen som Formand, 
tre Medlemmer af Skolens Bestyrelse og dens Overlærer.

Den Formodning, Skolens Stifter allerede paa et for
holdsvis tidligt Standpunkt af Skolens Tilværelse havde næret, 
at dens Discipeltal vilde tage af, viste sig for saa vidt at 
være vel begrundet, som kun den Omstændighed, at de fleste 
jødiske Familier i Provinsbyerne efterhaanden flyttede til 
København, og senere mange Familier indvandrede fra Ud
landet, holdt Discipelantallet nogenlunde konstant. Imid
lertid beredte de fra Udlandet (især Rusland) hertil indvan
drede Familier ofte Skolen store Vanskeligheder, dels fordi 
Børnene daarligt kunde forstaa eller gøre sig forstaaelige 
paa Dansk, dels fordi flere saadanne Familier ofte efter 
ganske kort Ophold forlod Landet igen. Derfor vedtog Sko
lens Bestyrelse i Juni 1901 herefter ikke at optage Børn af 
fremmede til København indvandrede Jøder, før det var 
konstateret, at Forældrene virkelig havde fast Bopæl her i 
Staden, som Regel altsaa kun, naar de havde været bosid
dende og ernæret sig her mindst i et halvt Aar; og Opta
gelse skulde kun kunne finde Sted til de sædvanlige Op-
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tagelsestider, ved Skoleaarets Begyndelse og lige efter Sommer
ferien.

I Forhold til det begrænsede Elevantal har Skolens Ud
gifter altid været temmelig store, og det kan derfor ikke 
undre, at man stadig havde maattet nøjes med toaarige 
Klasser. Men at det medførte pædagogiske Ulemper, naar 
Elever paa forskelligt Kundskabstrin skulde undervises i 
samme Time, og at man ønskede disse Ulemper fjernede 
eller indskrænkede, var jo ganske naturligt. Der var ogsaa 
allerede i 1881 paa Foranledning af et af Direktionens Med
lemmer (Grosserer Jul. Heckscher) gjort Forsøg paa ved at 
forlænge Skoletiden et Aar at skaffe de Disciple, der ønskede 
det, en udvidet Undervisning; men dels tillod Skolens 
Midler kun i meget indskrænket Grad at indføre en virkelig 
Udvidelse af Undervisningen (gennem den saakaldte første 
Klasse a), dels viste det sig, at kun ganske enkelte af Dis
ciplene ønskede at benytte denne. Første Klasse a blev der
for i 1905 ophævet, og de herved indvundne Midler blev 
anvendte til en partiel Deling af Undervisningen i 3. og 2. 
Klasse; i 4. Klasse havde en Deling allerede fundet Sted i 
1898 ved Læseplanens Forandring (S. 55). Og da der i 
1903 tilfaldt Skolen et betydeligt Legat (August Isak David 
Weels Legat), som var bestemt til udvidet Undervisning for 
dem af Skolens Elever, der viste Anlæg og antoges at ville 
have Gavn deraf, blev Skolen derved i Stand til fra 1905 
at indrette et Fortsættelseskursus (den Weelske Fortsæt
telsesklasse), i hvilket der i Særtimer vil blive givet Under
visning i Dansk, Tysk, Engelsk, Hebraisk, Samfundslære, 
Regning og Matematik.

Skolen har ligeledes fra Aaret 1905 antaget Hr. Tand
læge R. Hertz som Skoletandlæge, der et Par Gange om 
Aaret undersøger Elevernes Tænder og foretager de til deres 
Konservering nødvendige Foranstaltninger.

Saaledes kan da Skolen træde ind i det andet Hundred- 
aar af sin Tilværelse under Forhold, der er væsentlig for
skellige fra dem, hvorunder den først begyndte sin Virk
somhed. Fra at være i økonomisk Henseende afhængig af
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Privatmænds tilfældige Bidrag er dens Eksistens nu sikret 
ved Hofraad Meyers og flere i Aarenes Løb tilkomne Le
gater. I Stedet for som i de første 50 Aar at føre sine 
Elever til Undervisningens Afslutning gennem tre (i de aller
første Aar fire) to- eller treaarige Klasser har den nu for de 
yngste Elever to i alt væsentligt sondrede, etaarige Klasser 
og for de ældste ligeledes en etaarig afsluttende Klasse og 
en Fortsættelsesklasse; de to mellemste Klasser er vel endnu 
toaarige, men med særskilt Undervisning for de to Hold 
Elever i de Fag, hvor det mest tiltrænges (Regning, Tysk, 
Engelsk og til Dels Dansk). Samtidig er Fagkredsen efter- 
haanden bleven udvidet, saa at den nu omfatter Dansk, 
Tysk, Engelsk, Hebraisk, Religion, Skrivning, Regning, Ma
tematik, Historie med Samfundslære, Geografi, Naturhistorie 
med Sundhedslære, Tegning, Gymnastik med Svømning og 
Sang.



Skolens Disciple.

Skolen begyndte med et Antal af 55 Disciple, og i de 
første halvtredsindstyve Aar holdt Tallet sig der om

kring, snart lidt under, snart lidt over; fra 1856 indtræder 
en Stigning indtil 1863, da der er 75 Disciple i Skolen; 
derefter er i noget over en Snes Aar Antallet mellem 60 og 
70, indtil det i 1887 og 1888 naar op til henholdsvis 84 og 
89, hvilket er det højeste Discipelantal, Skolen har haft; i 
de følgende Aar daler det atter successivt, og for Tiden 
(December 1904) tæller Skolen 56 Disciple, der er fordelte 
saaledes:

I I Klasse 13 Disciple.
- II — a 10 —
- II — b 7 -
- III — a 7 —
- Ill — b 4
- IV - a 10 —
- IV — b 5 —

Skolen forsyner Eleverne med Læse- og Lærebøger samt 
alle fornødne Skolerekvisitter. I Dcbr. Maaned modtager hver 
Elev et Par Støvler, de faderløse desuden om Sommeren 
et Par Sko og Strømper; Berend Wulffs Legat sætter Skolen 
i Stand til aarlig at uddele Klæder til fem Elever, og des
uden modtager hver Elev ved sin Konfirmation en Klæd-
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ning. Efter den aarlige Eksamen kan Skolen tildele 9 Ele
ver Legater til et samlet Beløb af ca. 1000 Kr. i Portioner 
fra 50 Kr. til 200 Kr. Desuden bekoster Skolen hvert Aar 
en Skovtur for samtlige Disciple. Naar Eleverne forlader 
Skolen, er denne dem behjælpelig med at opnaa Plads efter 
enhvers Anlæg og Tilbøjelighed, og ved Hjælp af det Side 
58 omtalte Selskab kan de Elever, der ønsker det, opnaa 
Understøttelse til videre Uddannelse.

Det Formaal, Skolen fra Begyndelsen havde, at uddanne 
Elever til Livets forskellige Stillinger, særlig dog i praktisk 
Retning, naaede den fra første Færd (se S. 21), og saaledes 
vedblev det at gaa ogsaa i de følgende Aar. Tager vi 
f. Eks. Indberetningen til Kancelliet fra 1827, ses det deraf, 
at af de 219 Børn, Skolen siden sin Stiftelse har optaget, 
er 146 bleven dimitterede (af hvilke 20 dels er døde, dels 
bortrejst eller har søgt andre Skoler), og af dem gik 5 til 
Studeringer, 2 søgte kunstnerisk Uddannelse, 9 blev Lærere, 
30 anbragtes ved Handel og 80 ved Haandværk (deraf var 
i 1827 de 12 Mestre, 49 Svende og 19 Lærlinge) som Sko
magere, Bomuldsvævere, Silkevævere, Strømpevævere, Skræd
dere, Smede, Kobbersmede, Guldsmede, Bogtrykkere, Slag
tere, Malere, Snedkere, Blikkenslagere, Bødkere, Urmagere, 
Dugmagere, Sadelmagere, Farvere, Bogbindere, Garvere, 
Barberer; 5 blev Sømænd, og et Par var uden bestemt 
Haandtering. De senere Aar har ikke gjort nogen Foran
dring af Betydning heri. Af de 53 Disciple, Skolen har 
dimitteret i det sidste Femaar, 1899—1904, studerer 2, 1 
er uddannet til Lærer paa et jødisk Seminarium, 1 uddannes 
til Kantor, 1 forbereder sig til Præliminæreksamen; af Re
sten er 20 anbragte ved Haandværk, 28 ved Handelsvirk
somhed.

I det hele maa det siges, at kun meget faa af Discip
lene har beredt Skolen Skuffelse, af mange har den haft 
Glæde og Ære. Af de afdøde, hvis Navn turde være kendt 
i større Kredse, skal her eksempelvis nævnes: Tøjfabrikant 
Dav. Mendel, Malermester Baruch, Glarmester Meyer, 
Bogtrykkerne Levin og Oettinger, Drejermester Heymann, 
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Smedemester Trier, Skræddermester Cordosa, Bogtrykker 
og Redaktør Falk. Simonsen; Grossererne Ludv. Levin, 
B. A. Levy, Michael Meyer, Simon Kalkar, Sofus Be- 
rendsen, Jos. Abrahamsen og Daniel Salomonsen; Veksel
lererne Jac. Simonsen, Frænckel og Har. Hertz, Bankier, 
Baron Gedalia, Bankdirektør Jul. Israelsen, Boghandlerne 
Levin og Levy; Literaterne Eduard Meyer og Gottlieb 
Siesby; Skuespillerne Haurowitz og Lavino, Teaterdirektør 
Bernh. Levy; Maleren Geskel Salomon, Kobberstikkeren 
Joel Ballin, Billedhugger, Stukkaturfabrikant Levin, Musik
lærer Manheimer, Litograf Behrens, Polyteknikeren, Fabrik
bestyrer Jacobson; Lægerne Wulff Siesbye og J. Pinques, 
Sproglærer Tob. Simonsen, Læge S. Levin, Stabslæge 
Nota Salomon, Læge ved Horsens Tugthus, Etatsraad 
Haurowitz, Børssekretær, Cand polit. Carl Salmonsen, 
Korpslæge Ad. Levy.

En særlig Opgave, som Skolen fra sin Oprettelse havde, 
var at skaffe de Disciple, som dertil viste Lyst og Anlæg, 
den fornødne Vejledning til at studere jødisk Teologi og ud
danne sig til Rabbinere. Blandt saadanne Disciple maa 
først nævnes J. N. Mannheimer (S. 18), der en Tid var 
Kateket i København, siden et Par Aar Præst i Berlin og 
derpaa i Wien. Dernæst var der Es. Levison (S. 36 og 55). 
som i mange Aar var Kateket ved den jødiske Menighed i 
København, og Jul. Heckscher, Præst i Schlesien. Foruden 
disse begyndte ogsaa enkelte andre Elever at studere jødisk 
Teologi, f. Eks. Tob. Simonsen, J. Pinques og Ad. Levy, 
men disse opgav det atter efter nogen Tids Forløb og valgte 
andet Studium.

Ogsaa i Skolens Bestyrelse har flere af dens Elever 
senere i Livet haft Sæde, saaledes Lægen J. Pinques, Gros
serer Jul. Heckscher, Stabslæge Nota Salomon, Veksellerer 
J. Simonsen og Grosserer Jos. Abrahamsen; af den nuvæ
rende Bestyrelses Medlemmer har tre været Elever i Skolen: 
Grosserer Siegfr. H. Hirsch, Veksellerer A. Vollmond og 
Direktør Justus Nathansen.



Skolens Lærere.

Om Skolens Overlærere se S. 19, 35, 50, 54 og 55. 
Om Skolens første Lærere se S. 19—20.

I Aarenes Løb har en stor Stab af Lærere ydet Skolen 
sin Tjeneste. Blandt disse er der ikke faa, som har været 
Elever af Skolen, saasom Kateket Mannheimer, Skrivelærer 
L. J. Siesbye, Kateket E. Levison (i over 50 Aar), Synge- 
lærer Gumpert, Overlærer Syskind, Regne- og Skrivelærer 
J. Moritz, Tob. Simonsen, Behrend Jacobsen, Nota Sa
lomon og Broderen G. Salomon, Cand. H. Grün, Skrive
lærer G. Moritz 0. fl. Mellem de øvrige Lærere findes 
mange, som er kendte ogsaa langt uden for denne Skole, 
f. Eks. Digteren Henrik Hertz, Rabbinerne, Prof., Dr. A. A. 
Wolff og Prof. D. Simonsen, Maleren Friedlænder, Synge- 
lærer Ad. Nathan, Gymnastiklærer Holmsted, Lakier, se
nere Præst, Professor Berggren, Tegnelærer C. L. Petersen 
(fra 1852—1900), Zoologen Tauber, Overlærer Ørum, Prof. 
Troels Lund, Skolebestyrer P. V. Kiær, Prof. Nic. Bøgh, 
Docent Ad. Hansen, Stenograf, Cand. Thorup o. a.

For Tiden virker følgende Lærere ved Skolen:
Overlærer, Cand, philol. H. Cohn (siden 1898): Dansk, 

Historie, Regning og Matematik.
Cand, polit. J. Bay (1868): Dansk og Skrivning.
Cand. phil. H. Grün (1868): Religion og Hebraisk.
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Lærer G. Moritz (1876): Skrivning og Regning.
Viceinspektør, Cand. phil. Fr. Møller (1882): Engelsk.
Cand. phil. Iv. Philipson (1882): Dansk, Tysk og Hi

storie.
Kordirigent, Syngelærer Alb. Meyer (1885): Sang.
Frk. E. Friedlænder (1884): Dansk og Anskuelsesunder

visning.
Kommunelærer, Cand. phil. K. Hansen (1894): Geografi.
Gymnastiklærer F. Bohse (1895): Gymnastik og Svømning.
Mag. scient. H. Ditlevsen (1900): Naturhistorie.
Cand. mag. C. Heskiær (1902): Engelsk.
Frk. P. Hansen (1903): Regning, Skrivning, Geografi 

og Haandgerning.
Kommunelærerinde, Frk. A. Jørgensen (1904): Tegning.



Skolens Bestyrelse.

Ifølge de oprindelige Loves § 3 skulde Skolens Bestyrelse 
bestaa af fire paa Generalforsamlingen af de bidragydende 

Medlemmer valgte Direktører. I Fundatsen for Hofraad 
Meyers Legat (§ 18 b) var det bestemt, at to af Eksekutorerne 
i Meyers Bo eller i Stedet for dem to af det kgl. danske 
Kancelli valgte Medlemmer af Menigheden stedse skulde 
have Sæde i Skolens Direktion. Herved foranledigedes imid
lertid ikke nogen Forandring i den daværende Bestyrelse, i 
hvilken der allerede sad to Eksekutorer (Nathanson og Trier). 
Fremdeles var det ved Kancelliskrivelse af 5. April 1811 
(S. 23) bleven paabudt, at altid et Medlem af Menighedens 
Repræsentantskab skulde have Sæde i Skolens Bestyrelse. 
Naar dette første Gang er bleven taget til Følge, er ikke 
ganske sikkert; muligvis er det først sket, efter at de ny 
Love (af 1847) var bleven bekendtgjorte, i hvis § 7 dette 
Paabud har fundet Udtryk. 1 hvert Fald findes i Repræsen
tantskabets Protokoller første Gang under Aaret 1847 om~ 
talt, at Repræsentanterne i Henhold til Skolens Love af sin 
Midte har delegeret M. H. Bing til Medlem af Direktionen, 
og herefter bestaar Direktionen af 5 Medlemmer, saaledes 
som foreskrevet i de reviderede Loves første Afdeling § 7.

De Mænd, der som Eksekutorer i Hofraad Meyers Bo 
eller som disses af Kancelliet udnævnte Efterfølgere har haft 
Sæde i Skolens Direktion, er følgende:



Grosserer M. L. Nathanson (1805— 1868).
Grosserer S. S. Trier (1805—1856).
Grosserer Jac. Sal. Meyer (1836—1845), der ogsaa var 

Eksekutor i Meyers Bo, indtraadte i Direktionen efter Triers 
Død. Da Meyer døde i 1845, fik han ikke straks nogen 
Efterfølger, muligvis fordi man mente, at den ene Eksekutor, 
der endnu fandtes i Direktionen, var tilstrækkelig*).  Men i 
1847 ses det, at Repræsentantskabet, samtidig med at det 
delegerede en af sin Midte til at indtræde i Direktionen, 
ogsaa tilskrev Kancelliet om at udnævne en Efterfølger for 
J. S. Meyer. Kancelliet valgte hans Søn,

*) Cfr. Fundatsen for Hofraad Meyers Legat § 18 b: Naar ingen af 
Eksekutorerne kan eller vil være Medlemmer af Skolens Direktion, da have 
Repræsentantérne o. s. v.

Grosserer Alfred Meyer (1848—1880).
Fabrikejer M. H. Bing (1868—1883), udnævnt efter Na

thansons Død.
Grosserer Sigfred Goldschmidt (fra 1880), der allerede 

i Forvejen (siden 1874) var Medlem af Direktionen som dele
geret af Repræsentantskabet, blev efter Alfr. Meyers Død 
udnævnt af Ministeriet.

Overretssagfører M. A. Meyer (siden 1883), udnævnt 
efter Bings Død.

De, der siden 1847 har været delegerede af Repræ
sentantskabet til at indtræde i Skolens Direktion, er følgende:

Fabrikejer M. H. Bing (1847 — 53); Grosserer Ferd. 
Philip (1853—63); Tapetfabrikant S. Frænckel (1864—73); 
Grosserer Sigfr. Goldschmidt (1874—80); Veksellerer J. Si
monsen, delegeret i 1880, men samme Aar afgaaet ved 
Døden; Grosserer J. C. E. Michaelsen (1880—84); Redak
tør M. Nathansen (1885—1901) og Grosserer Fr. Salomon 
(siden 1902).

Følgende er de, som er bleven valgt til Direktører paa 
Generalforsamlingen af de bidragydende Medlemmer:
1805 valgtes hele Direktionen: Grossererne M. L. Nathanson,

S. S. Trier og Gottl. Euchel samt Dr. med. S. Jacobi.
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1811 valgtes efter Jacobis Død Grosserer Falck Ahronsson. 
1816 — — Ahronssons Død Silke- og Klædekræmmer

J. Unna.
1824 udtraadte Euchel paa Grund af Svaghed, og Grosserer 

Benzen Bendix valgtes.
1842 valgtes efter Unnas Død Grosserer S. Jacobsen. 
1845 — — S. Jacobsens Død, Dr. med. S. Ballin.
1849 udtraadte Bendix, og for ham valgtes Manufakturhandler 

H. Fredericia.
1859 udtraadte Ballin, og for ham valgtes Fabrikejer M. H.

Bing.
1868 udtraadte Fredericia og i
1869 valgtes Bankier D. B. Adler, medens samtidig Bing 

af Ministeriet udnævntes til Efterfølger for den afdøde 
execut. test. M. L. Nathanson, og i Stedet for Bing 
valgtes Læge J. Pinques.

1876 døde Pinques og i
1877 valgtes for ham Grosserer Jul. Heckscher.
1879 valgtes for den i 1878 afdøde D. B. Adler Stabslæge 

Nota Salomon.
1886 valgtes for den i 1875 afdøde N. Salomon Grosserer 

Jos. Abrahamsen.
1896 udtraadte Heckscher, der døde Januar 1897, og 
1897 valgtes for ham Grosserer Siegfr. H. Hirsch.
1900 valgtes for den i 1899 afdøde Grosserer Abrahamsen 

Veksellerer A. Vollmond.
For Inspektørernes Vedkommende har det vist sig umu

ligt at tilvejebringe en blot nogenlunde fuldstændig Navne
fortegnelse.

Den nuværende Bestyrelse bestaar af de fem Direktører: 
Grosserer Sigfr. Goldschmidt (siden 1874), Overretssagfører 
M. A. Meyer (siden 1883), Grosserer Fr. Salomon (siden 
1902), Grosserer Siegfr. H. Hirsch (siden 1897) og Veksel
lerer A. Vollmond (siden 1900), samt de tre Inspektører: 
Grosserer Nic. Lachmann (siden 1891), Grosserer Rub. 
Henriques (siden 1897) og Direktør Justus Nathansen 
(siden 1900).



Skolens Indtægter og Udgifter.

Skolens Eksistens var fra først baseret paa frivillige Bi
drag. Disse, der i de første Aar beløb sig til 15—1600 

Rdl., udgjorde tillige med Menighedens Bidrag paa 400 Rd. 
Skolens samtlige Indtægter, der akkurat formaaede at dække 
Udgifterne. Disse sidste steg imidlertid snart, medens sam
tidig Indtægterne aftog baade fra private og fra Menighedens 
Kasse. Der var dog nu tilfaldet Skolen nogle Legater, lige
ledes en Del Gaver, og ved Hofraad Meyers Død 1815 var 
Skolen kommen til Kundskab om, at den var doteret med 
et betydeligt Legat. Men indtil Renterne heraf kunde blive 
udbetalte, maatte man laane sig frem og optage Forskud. 
Alligevel havde Skolen stadig Gæld, da de private Bidrag
yderes Antal kun var lille, og Udgifterne jævnt stigende. 
Saaledes var Udgifterne i de første Aar 4000 Kr. aarlig, 
1820 c. 7000 Kr., 1835 c. 8500 Kr., 1870 c. 9500 Kr., 
1880 c. 11000 Kr., 1890 c. 12000 Kr., 1903 c. 15000 Kr. 
Dog var nu ogsaa efterhaanden Indtægterne bleven forøgede 
ved mange nye Legater og forhøjet Bidrag fra Menigheden 
samtidig med, at der havde meldt sig flere private Bidrag
ydere, og efter at Skolen omtrent fra 1880 havde klaret sin 
Gæld, lykkedes det at tilvejebringe Balance mellem Ind
tægter og Udgifter. For Tiden modtager Skolen fra Menig
hedens Kasse et Aarsbidrag paa 2000 Kr. (heri 500 Kr. af



7°

Lion Abrahamsons Legat) og i frivillige Bidrag c. 1400 Kr. 
Den ejer Gaarden Nr. 14 i Skindergade, hvorpaa der endnu 
hviler en Prioritetsgæld paa 3000 Kr., og følgende Legater, 
af hvilke dog nogle er bestemte direkte til Fordel for Ele
verne uden at komme Skolens Virksomhed til gode:

1806: Moses Meyers Legat................... 1000 Kr. » Øre
1807: Elkan Mendels.............................. 1621 -- 12

do. do. ved Polacks Datter 5636 — 75 —
1809: L. M. Kalisch’s ............................ 869 — »
1811: Isak Jacobs.................................... 7839 — 25
1812: Hofraad D. A. Meyers............... 100000

— R. A. Unnas.................................. 2465
Aron Philipsens............................ 312 — 28

1824: L. 1. von Halles............................. 260 - » —
1827: Hofraad Gersons ........................ 2500 »
1840: L. 1. Kalisch’s Minde................  1000 -
1844: H. I. Bings................................... 400
1845: Gerson Levys............................... 5000
1848: Hofraad Hambroes...................... 22400
1849: 1. M. Wulffs................................. 4000 .»
1852: I. A. Schottlænders....................... 50 — »
1857: S. A. Eibeschütz’s...................... 5000
1859: W. M. Goldschmidts................... 5000 »
1861: Benzen Bendix’s ......................... 200
1865: I. G. Melchiors............................. 500
1868: Mendel Levin Nathansons Jubel

legat. ................................................ 5800
— Det Nathansonske Jubellegat ... 2100
— Kateket Cohns (stiftet 1855).... 300
— M. M. Levys jr..................... 1300

1869: H. J. Goldschmidts.............. 1152
I. H. Ruben og Hustrus............. 2250

1872: Dr. Levysons....................... 900
1874: B. M. Goldschmidt og Hustrus . 200 - »
1876: Alfr. J. Meyers..................... 2500 —
1877: J. A. Meyers......................... 2000
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1877: I- H. Levys.................................... 400 Kr. » Øre
1878: Ph. og Sara Levins...................... 1200
1879: S. A. Eibeschütz’s Reservelegat. 7500 —
1880: David og Jenny Adlers...............  2000 — » —
— J. Simonsen og Hustrus............. 2500

1881: Brendel Meyers............................ 2000 — »
— Galathea Ebsdorffs........................ 1250 — » ■

1882: L. A. Eibeschütz og Hustrus... 1000 — » ■
1883: N. L. Frænckels............................ 1000 — »
1884: E. B. Salomons........................... 1400

— H. I. Hildesheims......................... 200 — »
1886: M. Schlangs.................................. • 3150 — » —

•— Eduard Heckschers....................... 2000 » —
1887: Philip og Hanne Heymans.......  500 —
— Camilla Heilbuths........................ 500 — »

1888: Rose Goldschmidts, f. Gerson .. 12800 — » —
— T. L. Simonsens.......................... 100 — » --

1891: A. Hertz og Hustrus.................. 2000 - » —
I. N. Meyer og Hustrus.............  1950 — » —

1892: D. N. A. David og Hustrus.... 10000 - »
1893: B. L. Frænckels........................... 10000 —

Ludv. H. Levin og Hustrus.... 15564 — » —
1895: I. M. Eibeschütz og Hustrus ... 5000
1896: I. H. Bing og Hustrus .............. iooo
1897: N. 1. Frænckels........................... 500 — »
1898: Riecke Lublins, f. Marcus ....... 1000 — » —
1899: Rosa Pincus Nathans ................ 3625 — 58 —

Salomon Sumbells........................ 2500 — » —
1901: Manufakturhandlerforeningens... 500 — » —
1902: S. Gütters..................................... 200 -— » —
1903: Sophie Frænckels Mindelegat..’. 750 »

— Ludvig Nathans........................... 300 — » —
Meyer Nathans.............................. 300 — » •

1904: David og Jenny Adlers, ved Ar
vingerne .........  1000 — » -

— Aug. Is. David Weels................ 29000 — »
Grosserer Georg Goldschmidts . . 2000 — »
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For Aaret 1904 stiller Forholdet mellem Skolens Ind
tægter og Udgifter sig saaledes:

Indtægter: 
Kr.

Legatrenter................................ 10230
Menighedens Bidrag............... 2000
Frivillige Bidrag...................... 1398

Udgifter: ■ •
. Kr.

Gager*), Gymnastik og Svømme
undervisning ..................... 9.75°

Bud og Portner...................... 450
Pension....................................... 400
Lys og Brændsel...................... 348
Skatter, Assurance, Renovation, 

Skorstensfejer................... 347
Bøger, Rekvisitter, Klæder,

Fodtøj, Skovtur, Porto.... 1230
Tryksager og Avertissementer 48
Lærernes Sygekasse................. 144
Rente af Prioritet.................... 120
Vedligeholdelse af Ejendom og

Inventar.................................. 478

13628

*) Lærerne lønnes med Timebetaling, som for Tiden varierer fra 
Kr. 0,75 til Kr. 1,25 pr. Time.


