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Om Undervisning i Dansk i Folkeskolen.
Af Otto Jensen.

Grundlaget for al Undervisning i Folkeskolen er 
Undervisningen i Modersmaalet, Grundlaget for denne 
Undervisning er Læsning. Det gælder om at lære Bar
net at læse rigtigt, forstaaeligt, højt og i passende 
Tempo. Det Barn, der kan læse tilfredsstillende, vil i 
Reglen ogsaa kunne udtrykke sig korrekt baade skrift
ligt og mundtligt; det Barn, der ikke kan læse ordent
ligt, vil saa godt som aldrig lære hverken at udtrykke 
sig skriftligt eller mundtligt. At lære Børn at læse rig
tigt er en meget vanskelig Opgave: den, der vil be
tragte Læsetimerne som Hviletimer, vil aldrig faa noget 
ordentligt Resultat; der fordres den mest spændte Agt- 
paagivenhed og stor pædagogisk Sans og Erfaring, da 
Børnene ellers vænne sig til at sjuske og læse ukorrekt, og 
da de have et saa lille, forbavsende lille, Ordforraad og 
en saare lille Forestillingskreds; de kunne tidt være ufor- 
staaende for Ord og Forestillinger, der forekomme os 
andre som aldeles dagligdags.

Dertil kommer, at det dannede Tale- og Skriftsprog 
for Størstedelen af vore Elever nærmest maa betragtes 
som et fremmed Sprog. Den Erfaring gøre vi daglig 
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her under Overlæsningen; det er aldeles forbavsende 
hvad Børnene under Forberedelsen spørge om.

Og nu Udtalen! En lille Fyr, der f. Eks. siger: 
»Guj hvor jæ er glaj; jæ har vaaren paa Tiveli aa set 
to sorte Nejere. Vi skulde gerne ha’ en Leredreng, 
min Fær er Urtenkræmmer paa Amaverbro; sitte noet; 
naar at; fordi at; Kongen han; Lammet det; yd = ud; 
mig og Karl har væt i Skovven; jeg har sat paa 
Stolen; jeg fros møjet o. s. v. i det uendelige, 
har meget at gaa igennem, inden han lærer at tale og 
læse og skrive korrekt. Dertil kommer, at mange Børn, 
uden egentlig at have Talefejl, ved Uvane og Sjuskeri 
have svært ved at udtale enkelte Bogstaver. Dette sid
ste kan i Almindelighed overvindes ved at lade Børnene 
anvende Lydmethoden og give dem smaa øvelser — 
selvfølgelig ledsagede af praktiske Vink og Forskrifter 
— som de skulle prøve paa at faa Bugt med udenfor 
Skoletiden.

En af de almindeligste Vanskeligheder for mange 
Børn i København er f. Eks. at udtale det bløde d som 
j: Guj, Fællejen, Billeje osv.; denne Uvane faar man let 
Bugt med ved at vænne Børnene til at sætte Tunge
spidsen ud mellem Fortænderne. Kniber det, som det 
gør for mange, at begynde med d eller s, lærer man 
blot Barnet at trække Vejret dybt og hæve sig paa 
Taaspidserne; naar. Barnet saa rask sætter Hælene til 
Jorden, samtidig med, at det udtaler det slemme Bog
stav, skal dette nok komme paa tilfredsstillende Maade. 
Læreren, selvfølgelig ogsaa Lærerinden, maa være en 
fuldtud dannet Mand (Kvinde), der kender sit Moders- 
maal og selv taler det korrekt, helst uden for megen 
Dialekt, og som holder det i Agt og Ære. Faa kunne 
den Kunst, at læse »godt« op; men enhver Lærer maa 



kunne læse saa godt, at han kan vejlede Børnene til at 
læse rigtigt.

Vi ere jo kun et lille Folk og trænges paa saa 
mange Maader: derfor maa vi vaage over vort Moders- 
maal, lære af Sønderjyderne; Modersmaalet og Kærlig
hed til Fædrelandet og dets Minder er et godt, maaske 
det bedste Værn for et lille Folks Bestaaen. Men saa 
maa alle vi, der tale til det danske Folk, enten det sker 
fra Prædikestolen, Kathedret eller Theatret, alle de, som 
have faaet Poesiens Naadegave eller Gaven til at bære 
de store Tanker frem for Folket, beflitte sig paa at tale 
og skrive »dansk« og ikke nivellere for meget bort af 
det, vi have taget i Arv fra Poesiens Guldalder herhjemme.

Og saa maa enhver Lærer møde rustet i Timerne, 
navnlig i Læsetimerne, med al sin Energi og vide, at 
nu vil der gaa Slid af Kræfterne. Dernæst maa der 
være et saadant Samarbejde mellem Lærerne ved samme 
Skole, navnlig mellem Dansklæreren og de Lærere, som 
have Fortælling med Børnene, at der overalt vaages 
over, at Børnene tale korrekt og ikke sjuske af.

Nu til Dags bruges vel almindelig ved den første 
Undervisning i Dansk den saakaldte Læse- og Skrive- 
methode, forbunden med Lydmethoden, medens man 
ogsaa kan finde den gamle »Syllabirmethode« anvendt 
med Held. Methoden er mindre vigtig, naar den blot 
anvendes med Energi og Forstand.

Saaledes fortælles der i Skolens Reform (saavidt jeg hu
sker 1853 — 54) om en Lærer i Suhmsgades Skole, der 
var berømt for sin aldeles fortrinlige Undervisning i 
Dansk og de forbløffende Resultater, han naaede, at han 
helst vilde lære Børn at læse efter en Bog paa kinesisk 
trykt med danske Bogstaver, for at Børnene til en Be
gyndelse ikke skulde forstaa en Smule af, hvad de læ- 



ste; Forstaaelsen skulde nok komme, og her kom den, 
naar Børnene først havde den fornødne Læsefærdig
hed. Ja, her staa vi ved et Hovedpunkt, Læsefærdig
heden, saa Barnet læser tydeligt og nøjagtigt, hvad der 
staar i Bogen og intet andet, o o

Barnet maa vænnes til ikke at lade sig distrahere 
hverken af Indholdet eller ved Forsøg paa at se frem 
paa de følgende Ord i den Tro, at det saa bedre kan 
læse dem, medens der jo saa kun sker det, at Barnet 
læser noget andet end det, der staar, f. Eks. sætter be
slægtede Ord i Stedet for Bogens, springer Stavelser 
over, sløjfer Endelser og alle saadanne Unøjagtigheder. 
Samtidigt maa Barnet vænnes til at læse langsomt og 
højt, d. v. s. saa højt, at enhver i Klassen kan høre ty
deligt, uden Anstrengelse; men der maa ikke læses brø
lende.

Har Barnet saa naaet denne Læsefærdighed, maa 
det ogsaa lære at læse forstandigt, d. e., med Forstaa- 
else, saa det kan gengive Indholdet af kortere eller læn
gere oplæste Stykker med sine egne Ord i et ordentligt 
Sprog. Det er en Selvfølge, at Stavning maa øves dag
lig i stor Udstrækning og med stor Nøjagtighed, og saa- 
ledes at man ikke giver Barnet »Nødder at knække«, 
men ganske dagligdags Ord og Sætninger. Lidt Kor
læsning, for at faa det rette Tempo i Læsningen, er 
overmaade nyttig; ogsaa at lære Børnene smaa lette 
Vers, som de skulle fremsige korrekt og forstaa rigtigt. 
En saadan Læsefærdighed maa ethvert normalt Barn, 
der har faaet en forsvarlig Undervisning, kunne naa til 
omtrent i 10-Aars Alderen. Men have de den?

Paa dette første Trin i det mindste maa Barnet have 
Lektie for i sin Læsebog som i alle andre Fag; læser 
Barnet saa endda fejl, maa det ikke rettes, men maa 



læse atter og atter om, til det selv faar Øje for Fejlen. 
Fra 10 —12 Aars Alderen gaas fremdeles saaledes frem, 
Læsning og atter Læsning, Stavning, Samtale og Genfortæl
ling. Nogle skriftlige Øvelser ere nødvendige, men langtfra i 
det Omfang, som de mange Steder drives: Læsningen 
og den mundtlige Undervisning er Hovedsagen.

De skriftlige Øvelser i Folkeskolen kunne jo kun 
omfatte Afskrivning, Diktat og Genfortælling, herunder 
indbefattet Reproduktion af det i Skolen lærte Stof, 
egentlig- reflekterende og selvstændige Opgaver kan der 
jo ikke være Tale om. Men man bør saa hurtigt som 
muligt komme til Genfortællingen; Afskrivning og Dik- 
tat kede Børnene, om man end selvfølgelig ikke helt 
kan undvære Diktat selv paa et mere fremrykket Trin 
i Skolen. Grammatikundervisningen maa indskrænkes til 
det mindst mulige, og kun saadanne Ting medtages, som 
have praktisk Betydning for Stilskrivningen; men man 
maa aldrig glemme, at Barnet ikke kan lære at skrive 
rigtigt ved Grammatik, det læres kun ved Hjælp af 
Læsning og Stavning. Grammatikken kan lette Forstaa- 
elsen og blive et brugbart Hjælpemiddel ved Undervis
ningen i Stil, men man overvurderer altfor ofte dens 
Betydning. Man maa nøjes med at lære Børnene Ord
klasserne og de simpleste Bøjningsformer; Sætnings
læren og Orddannelseslæren maa der lægg-es Kraft paa, 
thi de gøre Nytte. Til Indøvelse af Sætningslæren bør 
Læreren helst selv samle Eksempler og da ikke glemme 
at medtage saadanne fra Børnenes Udarbejdelser.

Omtrent ved 12 Aars Alderen maa et normalt, vel 
undervist Barn kunne læse rigtigt, d: forstaaende, højt, 
nøjagtigt og i passende Tempo, samt være nogenlunde 
sikker i Retskrivningen, baade hvad Stavning og Tegn
sætning angaar. Saa har man endnu 2 Aar tilbage, i 
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hvilke Læsningen kan affiles og fuldkommengøres, i 
hvilke man kan faa Tid til at læse op for Børnene af 
gode Forfatteres Værker og derved baade danne Bør
nene, give dem Smag for god Læsning og tilføre dem 
noget, som kan give baade deres Forstand og Følelse 
Indhold.

Man bør øve Eleverne i selv at læse op, f. Eks. 
Komedier med Fordeling af Rollerne, Digte og smukke 
Naturskildringer, og paa dette Trin kan man forlange, 
at der læses ikke alene korrekt, men ogsaa med Udtryk 
og Følelse.

En fortrinlig Øvelse med de store Børn er at lade 
dem forberede sig paa og udarbejde ganske korte Fore
drag af det dem bekendte Stof og holde dette frit for 
Klassen. En Hindring for en rigtig frugtbar Danskunder
visning er Mangelen af en fuldtud brugelig dansk Læse
bog afpasset baade hvad Sprog og Indhold angaar efter 
Skolens forskellige Trin. Hvorfor lader man ikke en 
saadan Læsebog udarbejde til Brug her i København, 
saa den private Lærebogsindustri blev standset? Kom
munen som sin egen Forlægger vilde endda tjene stolte 
I’enge. En god Læsebog skulde ogsaa ved sit Indhold 
være en Støtte for Lærefagene, saa man kunde undgaa 
de fortvivlede »Ledetraade«, der ere en ren Fordær
velse for Skolen.

Lær Børnene at læse, driv Læsningen med al mulig 
Kraft, samtal med Børnene om det læste og væn dem 
til at gengive det læste, saa vil det bære god Frugt, 
baade naar det gælder om at udtrykke sig mundtligt 
og skriftligt — men først mundtligt Jeg mindes her 
min sidste Samtale med Skoledirektør Holbech; jeg 
mødte ham i Øster Farimagsgades Skole, hvor han sid
ste Gang inspicerede, Han var da alt en til Døden
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mærket Mand, men rundt paa Skolerne maatte han. 
Da vi saa fulgtes ned ad Trapperne, standsede han 
pludselig- og sagde: »Vi have været uenige om mangt 
og meget, men en Ting vil jeg give Dem Ret i: vi ere 
i Folkeskolen komne til at lægge altfor megen Vægt 
paa de skriftlige Arbejder, og det er til Dels min Skyld, 
det er Reminiscenserne fra Latinskolen«!

Det blev Jens Holbechs pædagogiske Testamente.



Om Geografiundervisning.
Af A. T. Høy.

Forstanderen har anmodet mig om til Opfostrings
husets Skoieefterretninger at skrive lidt om Geografiunder
visningen herude.

Jeg drister mig til at følge Opfordringen, skønt jeg 
ikke er Geograf af Faget; men de efterfølgende Bemærk
ninger maa da heller ikke paa nogen Maade anses som 
en methodisk Anvisning paa, hvorledes der bør under
vises i Geografi, derimod udelukkende som nogle Erfaringer, 
jeg har gjort i den halve Snes Aar, jeg har haft med 
dette Fag at gøre. For ældre Geografilærere, om disse 
Linier skulde komme saadanne for Øje, vil meget være 
gammelkendt. Skulde jeg slumpe til at sige noget, som 
yngre og uøvede Kolleger maaske kunde finde anvende
ligt, vilde den Tanke naturligvis være mig behagelig, da 
»hver So jo synes bedst om sine Grise«.

Det hændte mig for faa Aar siden, at jeg en Aften 
i Paris blev gode Venner med den Droskekusk, der 
kørte mig hjem fra Theatret. Han var i godt Humør, 
hvad parisiske Droskekuske ikke altid er, men Dagen 
efter ventedes den russiske Kejser til Paris, derfor var 
hele Paris glad, Droskekuskene med, og derfor nedlod 
han sig til at tale med mig. Fra sit Skillingsblad, som 
han studerer daglig med Grundighed, vidste han, at 
Kejseren og Danmark stod i et vist Forhold til hin
anden; men da jeg fortalte, at jeg ofte havde set 
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Kejseren, lige fra han var Dreng, selv om vi ikke havde 
været ligefrem Legekammerater, da følte jeg, at Kusken 
blev min beundrende Ven. Om Kejseren kunde tale 
Fransk? Jo, meget godt endogsaa. Om hvordan der 
saa ud paa Balmoral? Han vidste fra sit Blad, at Kejseren 
kom derfra. Ja, det havde jeg ikke set. Umuligt! 
Det laa jo i Danmark. Nej, i Skotland. Undskyld, 
Monsieur, der tager De fejl, jeg har læst i mit Blad, 
at Kejseren kommer fra Danmark, altsaa maa Balmoral 
ligge der, og jeg ved forresten ogsaa, at Danmark er 
Hovedstaden i Sverrig.

Denne Historie viser, at i hvert Fald den ældre 
Generation af Droskekuske i Paris holder Liv i den 
gamle Opfattelse af Franskmændene som Folk, der ere 
aldeles blottede for geografisk Viden.

Men hvorfor egentlig gaa til Paris. Vi vilde vist 
herhjemme kunne hente tilstrækkelig slaaende Vidnes
byrd om, at det varede mærkeligt længe, inden det gik 
op for den almindelige Bevidsthed, at Geografi er et 
meget betydningsfuldt Fag, ikke mindst i Folkeskolen, 
men endnu længere varede det, inden man blev nogen
lunde enig om, hvad Geografi er.

Det er ikke mange Aar siden, jeg var Censor i 
Geografi i en herværende Skole. At der var arbejdet 
med megen Flid baade af Lærerinde og Børn, var 
umiskendeligt; thi hele Klassen kunde nævne Alverdens 
Floder og alle de Byer (med Indbyggerantal), der laa 
ved hver Flod. Ja, hvis det var bleven forlangt, tvivler 
jeg ikke om, at de kunde have staaet paa et Ben og 
endda klaret sig. Jeg sad og var glad over, at det 
ikke var mig, der skulde svare, og de fik ug. alle sam
men. Kun var det kedeligt, at jeg slet ikke fik at vide, 
om disse flittige Drenge kunde noget Geografi.
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Ganske vist! Byer, Floder og Tal kan ikke und
væres, men selv om vi tage Bjærge, Søer og Grænser 
med, vilde vi dog kun naa en af Sagens mange Sider. Hvor
ledes maaLivet forme sig for de forskelligeSlagsMennesker, 
Naturfolk og Kulturfolk, under de forskellige Naturforhold? 
Den Side af Sagen bliver vel lige saa vigtig. Men der
af følger jo, at Geografien bestandig har Brug for 
Naturhistoriens, Naturlærens, Historiens, Etnografiens og 
mange andre Videnskabers Resultater. Hvad man der har 
undersøgt og lært at kende i Enkelthederne, anbringes 
her i Forbindelse og Sammenhæng med meget andet, 
levende, virkende og arbejdende alt hver paa sin Plads. 
Man ser Amazonbækkenets vældige Urskove, men 
Blomsternes Støvdragere tælles ikke; man ser Dyrelivet 
i Indiens Djunglekrat, men bekymrer sig ikke om Tæers 
og Tænders Antal. Man følger Oceandamperen paa 
dens Fart fra Havn til Havn, men indlader sig ikke paa 
en Beskrivelse af Dampmaskinens Bygning, lige saa lidt 
som naar man følger den kulturbærende Staalhest gennem 
Amerikas Prærier og Sibiriens endeløse Sletter. Man 
indlader sig ikke paa en Skildring af Elektromagnetismen, 
fordi man hører om det store nordiske Telegrafselskabs 
Kabler og Ledninger. Ved Ægyptens Pyramider kastes 
Blikket tilbage over den ældgamle Kultur, som har skabt 
dem, medens man paa Udlandet og Australlandet ser kum
merlige Levninger af døende Folkestammer, der aldrig 
naaede saa vidt som vore Forfædre i Stenalderen. Man 
er Tilskuer ved Sammenstødet paa Cuba mellem latinske 
og angelsaksiske Folk, og man forstaar, at Historiens 
Dom netop over denne Gren af de latinske Folk maatte 
falde, som den faldt, hvad enten den personlige Sympathi 
er her eller der. Man sammenligner europæiske og 
kinesiske Samfundsforhold, og man forstaar, at de to 
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Racer ikke forstaar hinanden. Eller for at holde os til 
de hjemlige Forhold: Man ser den jydske Hede, som 
den var i Blichers Dage, og som den er efter Dalgas’ 
Dage. Man kaster et Blik paa vort Landbrug før 
Firserne og senere, da Fjords Forsøg og Andelsvæsenet 
begyndte at sætte Frugt. Man sammenligner en Malkeko 
og en Arbejdshest fra gamle Dage med Nutidens Pragt- 
exemplarer, efter at Kvægavls- og Hingsteforeningerne 
have sat sig kendelige Spor. Man ser overalt, hvor 
Grænsepælene staar, men man opdager snart, at der ikke 
altid tales og tænkes forskelligt, fordi en Grænse passeres. 
Kort sagt, man ser vor Jord, som den er, med alt det, 
der vrimler paa den, den Jord, hvor Livet er blevet 
levet i Aartusinder, og hvor det ogsaa i Fremtiden 
skal leves. Vi ser Jorden, og vi ser, hvorledes Menne
skene gør sig den underdanig.

Og denne Rigdom har man ofte i tidligere Tid, 
thi nu er det vist sjældent, reduceret for en stor Del til 
nogle Talstørrelser. Tal spille naturligvis en ikke uvæsent
lig Rolle; men man behøver ikke at være gammel i Tje
nesten for at have gjort den Erfaring, at Børn ikke for
binder nogen videre Forestilling med Tal, der gaar ud 
over en vis Størrelse. Den samme fornuftige Dreng, 
der øjeblikkelig vil foretrække en Femogtyveøre for en 
Tiøre, kan meget godt fortælle, at Danmark har 200 
Mill. Indbyggere. Det vil rimeligvis ikke imponere ham 
at høre, at Grønland er 40,000 OMile stort og har 10,000 
Indb. Derimod vil han sikkert lægge Mærke til, naar 
der fortælles, at Grønland er 4 Gange større end Tysk
land, men der bor ikke saa mange Mennesker som i 
Helsingør. Vil man vække nogen Forstaaelse af Landes 
og Byers Størrelse og Folkemængde, sker det som 
Regel kun ad Sammenligningens Vej.
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Hvorledes lærer man nu bedst Børn Geografi? 
Hvis man herved forstaar det, som jeg ovenfor har an
tydet, og ikke blot en Beskrivelse af Jordens døde Over
flade, vil man vist give mig Ret i, at der er intet Fag, 
der som dette egner sig til mundtlig Fremstilling. Livet 
er saa omskifteligt, at det ikke saadan lader sig fange 
og slaa fast i stereotype Vendinger en Gang for alle, 
eller dog for en længere Aarrække, i en geografisk 
Lærebog. Og dette lader sig naturligvis allermindst 
gøre i Folkeskolens Lærebøger, der maa være kort
fattede og billige, hvorfor man vist i Regelen der bruger 
trykte Skemaer, hvis tørre Meddelelser suppleres ved 
mundtlig Fremstilling.

Det ejendommelige ved Geografiundervisningen 
herude er, at vi ikke bruger noget som helst trykt 
Hjælpemiddel, Landkort og Billeder naturligvis undtagne. 
At Landkortet ikke kan bruges for meget, er en gam
mel Erfaring, derimod tror jeg nok, at man kan over
drive Brugen af Billeder, der, benyttede med Maade og 
Skønsomhed, dog er et udmærket levendegørende Mid
del. Men det, som det først og sidst kommer an paa, 
er dog den mundtlige Fremstilling. Hvor er det muligt 
i en Lærebog (særlig for Folkeskolen) at give et virke
lig levende Indtryk f. Eks. af Livet paa Paris’ store Boule
varder eller af Forretningslivet og Færdselen i Londons 
City, af Arbejdet i en stor Fabriksby, af Travlheden i 
Liverpools Dokker, og som Modsætning hertil de hen
rivende Idyller i Cambridge med sine ældgamle Kollegier, 
sine grønne Enge og sine ærværdige Elmetræer, alt 
som Udtryk for forskellige Sider af Samfundslivet.

Hvad der meddeles Børnene, maa de siden vide 
Besked med, hvorfor det er aldeles nødvendigt for 
dem at høre efter, hvad der bliver sagt; thi de har 
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ingen Bog at ty til. Til Støtte for Hukommelsen 
skriver de det meste op af det, der bliver fortalt, og 
i deres Fritid skriver de det rent i en Bog, som de 
selv maa lave. Alt dette kræver et ikke ringe Arbejde 
baade af Lærer og Elever, saa i almindelige Skoler vil 
denne Methode næppe kunne finde Anvendelse.

Følgende Indvendinger mod denne Fremgangsmaade 
liggenær: Der anvendes al for megen Tid; ja, det er Tids
spilde at lade Børnene nedskrive hele Geografien, og 
desuden vil de aldrig gøre det ordentligt, deres Ret
skrivning og Skønskrivning vil lide derunder. Og des
uden — naar de har skrevet det ned — saa har de jo 
dog en Lærebog, Hvorfor saa hellere ikke straks give 
dem en trykt Bog i Hænde!

Jeg mener nu nok, det kan forsvares at anvende 
en Del Tid paa dette Fag, og da Børnene udarbejde 
deres Geografibøger i Fritiden, kan der jo ikke vel 
tales om Tidsspilde, men snarere om en god og hyggelig 
Aftenbeskæftigelse, som Børnene i Reglen gaa til med 
Interesse. Ganske vist vil et kritisk Øje let opdage 
Mangler, selv om der passes nøje paa, at der ikke 
bliver sjusket med Arbejdet. Men for det meste sætte 
de en Ære i at have en »pæn Geografi«, og det 
er ikke ualmindeligt, at denne forsynes med talrige, 
ofte vellykkede Illustrationer.

Den sidste Indvending, at der dog kom en Lære
bog ud af det, er let at imødegaa. Ganske vist vil den 
trykte Bogs Udtryk være mere formelt korrekte end 
Børnenes. Men jeg tvivler ikke om, at det mangel
fulde Sprog, hvori de fæstner, hvad de har hørt, vil 
fremkalde rigtige Tankeforbindelser i langt højere Grad end 
den trykte Bogs stadig forekommende; »blomstrende Han
delsstadt, »livlig Havneby« eller »gammel Universitetsby«, 
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der i Virkeligheden ikke fremkalder nogen som helst 
Forestilling.

Hvad der først og sidst lægges Vægt paa herude, 
er Danmarks Geografi, dette Ord taget i meget om
fattende Betydning. I de fire Aar, vi har Drengene, 
faar de vort Land gennemgaaet grundigt mindst otte 
Gange, saa det ikke blot er en pæn Talemaade, naar 
Drengene, som jeg ofte har set, paa første Blad i deres 
Geografibog skriver Richards smukke Vers:

Venner, ser paa Danmarks Kort, 
Ser, saa aldrig I det glemmer! 
Til hvei- Plet har faaet Stemmer.



Skoleefterretninger.

r\en aarlige Eksamen afholdtes i Fjor den 18de og
19de April; derefter meddeltes Vidnesbyrdene. 

Konfirmandernes Antal var 22, der anbragtes saaledes:
Kontor og Handel her 
Bager, Provinsen, her 
Smed, her 
Flaadens Elevskole 
Barber, Provinsen
Maler, Provinsen og her 
Typograf, Provinsen 
Stenhugger, Gøteborg 
Til Søs
Til Kysthospitalet

6
2
4 
1
1
3
2
1
1
1

Aaret har i det hele været roligt i Henseende til 
Lærlingeforholdet; én Lærling har givet alvorlig Grund 
til Klage (Optøjer).

13 Pladser herinde benævnes Legatpladser; Til- 
.skuddet fra de forskellige Legater fremgaar af Regnskabet: 

Legatpladserne ere: 3 Spannjerske, oprettede i Flg. 
Res. 79 jfr. Res. 1893; 4 Thorupske i Flg. Res. 
s/3 80 til Minde om Kancelliraad Ole Thorup og i Flg. 
Res. 2l/i 88 i Anledning af, at Opfostringshuset mod
tager 800 Kr. aarligt fra det Thorupske Legat; 4 Nis
senske, oprettede i Flg. Res. % 83; Sass’s, oprettet i 
Flg. Res. ’/j, 83 og B. Goldschmidt og Hustru Ane 
Helene Goldschmidt, f. Petersens, oprettet i Flg. Res. 
2+/() 93; jvf. om denne Plads Beretningen for 1893—94, 
Pagina 4 og 5.

De Spannjerske Pladser Nr. 2, 3 og 7 ere bort
givne indtil 1ste Maj 1903 til 3 Elever af 2den Klasse: 
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Valdemar Kristensen. Frederik E. Nielsen og Ernst 
Hansen. De Thorupske Pladser, Nr. 8, 26, 84 og 93, 
ere bortgivne til 1ste Maj 1904 til 4 Elever af 3dje 
Klasse: Oluf Svendsen, Einar Kunst, Lauritz Jensen og 
Edvard Fausbøll. De Nissenske Pladser, Nr. 41, 44, 48 
og 52, ere bortgivne til 1ste Maj 1902 til Aage Jensen 
og Alfred Jørgensen af 1ste Klasse, og til 1ste Maj 1905 
til Charles Andersen og Anders Langvad af 4de Kl. Sass’s 
Plads Nr. 67 er bortgiven til 1ste Maj 1903 til Knud 
Nielsen af 2den Klasse. B. Goldschmidt og Hustrus 
Legat-Plads Nr. 1 er bortgiven til 1ste Maj 1905 til 
Elith Hansen af 4de Kl. Af private Pladser blive i Aar 
ledige Nr. 6 oprettet af Etatsraad, Borgmester Fr. 
Holmsted, Nr. 78 oprettet af Pastor Irgens og Nr. 230 
oprettet af Etatsraad, Borgmester Abraham Falk. An- 
gaaende de private Pladser, meddeles følgende Op
lysninger;

Fortegnelse
over de Personer, der — i Overensstemmelse med den 
2den Post i Fundatsen for det kongelige Opfostringshus, 
dateret 29de Juni 1753, — have betalt 300 Rdr. eller 
mere til Stiftelsens Kasse og derved erhvervet sig og 
Descendenter Rettighed til at indlægge een eller flere 
Drenge. Denne Ret kan ikke mere erhverves i Flg. 
Min. Skr. af 15. April 1869 jvfr. kgl. Res. 6. s. Maaned.

Nr. 4. Afgangne Cancelliraad og Lotteri-Inspek
tør Jonas Collin har betalt 300 Rdr„ som ere bereg
nede til Indtægt i Regnskabet for 1754. Nr. besættes 
for Tiden af Etatsraad Jonas Collin.

Nr. 6. Afgangne Etatsraad og Borgmester Fre
derik Holm sted har betalt 300 RdL, der ere bereg
nede til Indtægt for 1756. For Tiden belægges Nr. af 
Enkefru M. Carc.

Nr. 11 og Nr. 13. Afgangne Johan Hartvig 
Ernst, Greve af Bernstorff, har skænket 4000 Rdr. og 
betalt Renter af Kapitalen, indtil den blev indfriet. Da 
Hans Excellence døde uden Livsarvinger, og hans Enke 
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ligeledes er afdød, saa maa Rettigheden anses at være 
bortfalden.

Nr. 63. Nr. 137 og Nr. 182. Fru Kammerherre
inde von Piessen, født Comtesse von Berkentin, 
skænkede 18 Actier i det almindelige Handlings-Com- 
pagnie i Aaret 1757. Hun erhvervede sig derved Ret
tighed for sin Livstid at besætte de 3 anførte Nr., 
af hvilke det sidste blev belagt 1790. Formodentlig er 
hun efter den Tid død, og Belæggelsesretten derved 
bortfalden,

Nr. 69. Afgangne Etatsraad Johan Frederik 
Wewer har betalt 300 Rdl., der ere tagne til Indtægt 
i Regnskabet for 1756. Af hans Descedenter i 40 
Aar ingen Dreng indlagt. Nr. blev i Aaret 1820 givet 
en af de af Direction«! for Fattigvæsenet indlagte 
Drenge, da man ønskede, at Nr. skulde gaa i deres 
Orden, og man undertiden har givet en Dreng et andet 
Nr., naar han f. Ex. er gaaet over fra Directionens 
Plads til en privats. Saaledes kunde man og, hvis der 
meldte sig en Descendent af Etatsraad Wewer, give den 
Dreng, som nu har Nr. 69, et andet Nr.

Nr. 126. Afgangne Justitsraad Christian Lintrup 
har betalt 500 Rdl., som ere beregnede som Indtægt i 
Regnskabet for 1754 til 1758 iberegnet. Pladsen be- 
lægges nu af Kammerherre Heger m ann-L inde ner one.

Nr. 212. Afgangne Adam Gottlobb, Greve af 
Molttke, skænkede i Aaret 1754 300 Rdl. Nr. besættes 
for Tiden af Lensgreve F. Moltke, Bregentved.

Nr. 230. Afgangne Etatsraad og Borgmester 
Abraham Falk har betalt 300 Rdr., som ere førte 
til Indtægt i Regnskabet for 1761. Nr. besættes nu af 
Justitsraad Meincke.

Nr. 78 og Nr. 92. Afgangne Pastor Henning Ar- 
nisæus Irgens til Hibsted og Lyngby i Viborg Stift, 
skænkede i Aaret 1762 til Stiftelsen 1500 Rdl., der i 
samme Aars Regnakab ere beregnede til Indtægt. Di- 
rectionen tilstod ham derfor Rettighed til at besætte de 
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to anførte Nr. Vel gjorde han ingen Brug deraf, men 
efter hans Død forlangte Arvingerne 2de Drenge ind
lagte. For Tiden besættes Nr. af en Descendent af 
Irgens, Boghandler Hagerup.

Afgangne Over-Kammerherre Carl Adolph von 
Piessen har betalt 300 Rdl. i Aaret 1755, men det 
findes ikke, at enten han eller hans Arvinger har gjort 
Brug af deres Rettigheder.

Afgangne Fru Justitsraadinde Anne Christiane 
Blicher i Wilster, har skænket 500 Rdr., der ere be
regnede til Indtægt i Regnskabet for 1762. Hendes 
Rettighed til' at indlægge en Dreng har hun aldrig be
nyttet sig af. Hun er for længe siden død.

Elevantallet var 1 , 1901 80
Ved Konfirmation udgik 22
Tallet J/., 1901 58
Ind kom 24
Antal S1/12 1901 82

Om de ledige Pladser indkom 53 Ansøgninger, deraf 
8 fra Landet. Af samtlige Elever ere 7 forældre- 44 
fader- og 13 moderløse. 18 have begge Forældrene 
levende. Af Eleverne ere 64 fra København, 13 fra 
det øvrige Sjælland, 1 fra Fyen, 1 fra Lolland og 3 fra 
Jylland. Siden Opfostringshuset begyndte sin Virksom
hed, 1/j0 1755 har der været optaget 4251 ; 4169 ere 
udgaaede. Sundhedstilstanden og Disciplinen have været 
gode.

Bestemmelser for Optagelse i det kgl. Opfost
ringshus. Drengen maa den 1ste Maj det Aar, han 
ønskes optagen, ikke være under 10 og over 11 Aar 
gammel; han maa være uden Legemsfejl og ikke lide 
af nogen Sygdom eller Svagelighed.

Førend Optagelsen blive alle de ansøgende Drenge 
prøvede; i Reglen afholdes Prøven sidst i Marts, og 
hvad Skolekundskaber angaar, stilles følgende Fordringer:
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I Religion: Af Bibelhistorien skal Drengen kunne 
fortælle Historierne i Balslevs Bibelhistore fra Rigets Deling 
ud til d. N. T.; fra Jesu Opstandelse ud, og nogle af Lignel
serne; af Luthers lille Katekismus fordres Buddene og 
Trosartiklerne med Forklaringerne.

I Dansk: Drengen maa kunne læse tydeligt og sik
kert dansk og latinsk Tryk, kunne gengive Indholdet 
af det oplæste Stykke, kunne udenad stave enkelte Ord 
og korte Sætninger, kende Hovedord, Tillægsord og 
Udsangsord, kune finde Grundord og Omsagn i en let 
Sætning og kunne skrive et let Stykke Diktat uden 
grove Fejl.

I Regning: Drengen maa med Færdighed paa 
Tavle kunne regne de 4 Regningsarter i ubenævnte Tal 
(Division med 2cifret Divisor), kende Resolution og 
Reduktion og have Øvelse i Hovedregning.

1 Skrivning fordres en taalelig god Sammenskrift 
med latinske Bogstaver.

Med Ansøgningen skulle følge: O O ft
L Drengens Døbe- og Koppeattest.
2. Attest fra en avtoriseret Læge for, at Drengen er 

fuldkommen sund og frisk.
3. Vidnesbyrd for god Opførsel, Flid og gode Evner 

fra hans Lærer eller, hvis han gaar i en af Kjø
benhavns offentlige Skoler, da fraAdeunes Inspektør, 
som tillige maa udtale sig om, hvorvidt Barnet an
tages baade at kunne tilfredsstille ovennævnte For
dringer og at kunne følge med ved den videre- 
gaaende Undervisning, Opfostringshuset tilbyder.

Under 3dje Dec. 1890 resolverede Magistraten, at 
der for Fremtiden kræves af dem, der indlægge Drenge 
her, at de skulle fraskrive sig Forældremyndigheden over 
Børnene, saa længe disse staa under Opfostringshusets 
Værgemaal.

Efter Forordningen af 1ste Juli 1799 er Opfost
ringshuset bestemt til at være en Belønningsskole for 
trængende Forældres velbegavede og flittige Børn, der 
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have vist god Opførsel; men det er hverken en Fattig
anstalt eller et Korrektionshus. Forkomne Eksistenser 
høre ikke hjemme her, og hele Undervisningen og hele 
Stiftelsens Ordning er indrettet paa flinke og artige Børn, 
der have et ordentligt Hjem. Jeg skal blot henlede 
Opmærksomheden paa den Omstændighed, at Børnene 
faa Lov til stadig at aflægge Besøg i Hjemmet, og paa 
de højst uheldige Følger for Barnet, det vil have, naar 
Forholdene hjemme ere opløste. Det er noget ganske 
særegent for Opfostringshuset, at Eleverne saaledes sta
dig- komme hjem, og det gaar ogsaa kun godt, naar 
Hjemmet er et godt og fornuftigt Hjem, der vil støtte 
os i vor Gerning.

Oprindelig stode Eleverne under Opfostringshusets 
Værgemaal til det 24de Aar; nu regnes Værgemaalet 
at være ophørt, naar Lærlingekontrakten er udløben 
cfr. Lov af 89 S 3. Af Fundatsens Paragraffer 
2 og 8 vil det fremgaa, at Eleverne hovedsagelig skulle 
anbringes i Fabrikker, i Haandværk, som Sømænd og ved 
Handelen. Opfostringshuset har ingen Forpligtelser til 
at lade sine Elever studere eller forberede sig til at 
tage andre Eksaminer, om det end i enkelte Tilfælde har 
rakt en hjælpende Haand. Vi søge ogsaa, saavidt muligt 
at holde paa den gamle Anbringelsesmaade, saa Lærlin
gen faar Kost, Klæder, Logis og Vadsk hos Mesteren; 
men det bliver Aar for Aar vanskeligere at faa Mestre 
til at gaa ind paa disse Betingelser. Det er indlysende, 
at Opfostringshusets Forpligtelser til at sørge for Drengenes 
Anbringelse ophøre, naar Drengene selv med deres 
Forældres eller Værgers Vilje ønske at vælge en Livs
stilling, hvortil fordres særlig Understøttelse, eller ønske 
at komme i en Lære, som man for øjeblikket ikke kan 
skaffe. Dog er vist den Tid næppe fjærn, da Opfostrings
huset vil faa Vanskelighed ved at anbringe sine Elever 
uden at støtte dem i Læretiden med Penge — saa maa 
eet af to ske: Enten maa Fundatsens Paragraf 8 søges 
forandret, eller der maa skaffes Midler til at udrede disse 
Understøttelser. Enkelte af vore Elever anbringes paa Hæ
rens og Flaadens Elevskole; engang vilde Frederik den 
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6te have forandret Opfostringshuset til en Underofficers
skole, men naaede ikke at sætte sin Vilje igennem.

Forøvrigt maa det bemærkes, at der er stor Rift 
om Drengene herfra.

Vi have i Aar, som i en Række Aar, een Gang om 
Maaneden holdt og ville fremdeles holde en lille Guds
tjeneste med Bøn, Salmesang og Tale, affattet efter 
Børnenes Fatteevne. Til at overvære disse Gudstjenester 
indbyde vi venligst Børnenes Forældre og Værger, for 
at de kunne erfare, hvorledes vi stille os til Børnene i 
det højeste Anliggende: deres Salighedssag. Vi kunne 
ikke noksom i det hele opfordre Børnenes Nærmeste til 
at støtte os i enhver Sag, der angaar deres Vel, og lægge 
dem paa Hjerte, at, fordi de ere betroede os og over- 
gaaede til Opfostringshusets Forsorg og Værgemaal, 
paahviler der dog lige fuldt deres Nærmeste Ansvar; 
thi vi sende hver Uge Børnene til deres Hjem. Der 
ville de kunne modtage levende og kraftige Paavirknin- 
ger til alt Godt; Fader og Moder blive dog altid de 
bedste for de Smaa. Vi opfordre dem indtrængende til 
at komme til os, naar de have noget paa Sinde! Ethvert 
Vink til rigtig Forstaaelse af Børnene vil blive mod
taget med Tak og samvittighedsfuldt benyttet. 
Det er vort Ønske at staa i et hjerteligt Forhold til 
Børnenes Hjem; en god Forstaaelse og gensidig Tillid 
mellem os og Hjemmene vil bidrage saare meget til, at 
Børnene her finde et nyt Hjem uden derfor at glemme 
det gamle. Vi ville altid stræbe at styrke, ikke at 
løsne det Baand, som binder Børnene til deres egent
lige Hjem. Men vi maa ogsaa opfordre Forældre og 
Værger til nøje at vaage over de Smaa i den Tid, de 
tilbringe i Hjemmet.

I Almindelighed faa Børnene i Ugens Løb ikke 
Lov til at aflægge Besøg i deres Hjem, uden paa deres 
Fødselsdag, og vi anse det ogsaa for overflødigt, at 
Slægt og Venner i Ugens Løb besøge Eleverne, der 
dog skulle vænne sig til at betragte Opfostringshuset 
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som et nyt Hjem. Skulde en af Drengene udeblive fra 
det Sted, han plejer at komme om Søndagen, bedes 
Meddelelse sendt hertil. Herfra meddeles det Hjemmet, 
naar en Dreng ikke faar Udgangstilladelse.

Lærerpersonalet.
Ved Stiftelsen virke 3 fast ansatte inspektionshavende 

Lærere og Forstanderen, 1 Faglærer, 1 Skræddermester, 
1 Gymnastiklærer og en Oldfrue, der tillige er Økonoma. 
1. Skræddermester O. Kristensen, Dbm., ansat 

]/g 66, Haaandgerning 1—4 ialt .... 6—7 T.
2. Forstanderen, Professor Otto Jensen, R, an- 

ansat9/5 74, ved Kommuneskolerne 1/n 65.
Religion 1 — 4, Historie 1—2, Dansk 2 og 3. 26 T.

3. Cand. theol. A. T. Høy, Iste inspektions
havende Lærer, ansat 91 Literatur
historie 1—2, Dansk 1 og 4, Geografi 1 — 4
Historie 3—4, Naturhistorie i 3........................32 T.

4. Overgymnastiklærer i Marinen, Dbm.Thor- 
stensen, ansat ]/_ 85 Gymnastik og Dans. 8 T.

5. Cand, theol. J. Dahlerup-Jensen, 2deninspek- 
tionshv. Lærer, ansat ’/. 93, Tegning 1—4 
Rundskrift 1, Naturlære 1 — 2, Mathematik
1 — 3 og Tysk 1, 3 og 4................................ 33 T.

6. Cand, theol. I. Herskind, ansat 1900, 3dje 
inspektionshavende Lærer, Tysk 2. Natur-
hist. 1 — 2 samt 4. Skrivn. 1 —4. Regn. 1—4 34 T.

7. Syngelærer H. I. Larsen, ansat 1900, 
Sang 1 — 4..............................................
Oldfrue og Økonoma er Frk. D. Hartwick, ansat 

V 92: Stiftelsens Præst er Hr. Pastor Hviid-Nielsen, R, 
ved Garnisons Kirke, Stiftelsens Læge, Hr. Kommune
læge Stockfleth.

Under Konfirmationsforberedelsen bortfalder Under
visningen i Haandgerning i 1ste Kl.
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Skolehøjtider, Præmier og Legater.
Tre Højtidsdage fejres ved Festmaaltid: Kongens 

Fødselsdag, Stiftelsesdagen og den Dag, Julefesten hol
des; Søn- og Helligdage gives Ekstraforplejning til de 
hjemmeværende. Ved Fastelavnstid pleje Eleverne at 
have Bal, i Juleferien Juletræ; paa Stiftelsesdagen, den 
29de Juni, holdes Skolehøjtid og Præmieuddeling, og 
en af de nærmeste Dage foretages den store Skovtur, 
som dog i Aar paa Grund af Ferien maatte henlægges 
til Eftersommeren og foretages i mindre Stil. Mindre 
Skovture foretages til Fods i Sommerens Løb.

Besøg er aflagt i Zoologisk Have og paa Maleri
udstillingen. Præmierne bestaa dels i Penge, dels i 
Bøger og udredes af de til »Undervisningens Fremme 
og Elevernes Opmuntring« stiftede Legater, som eje 
ca. 8000 Kroner. 5 af disse Legater ere stiftede af ældre 
Elever: det Borupske, det Mortensenske, 29de Juniforenin
gens, Forstander Otto Jensens Jubilæumslegat og Op
fostringshusforeningens (Elvius’s Mindelegat).

I Aarets Løb har Stiftelsen endvidere modtaget 
kærkomne Gaver fra: Udvalget til Folkeoplysningens 
Fremme ved dettes Formand Dr. Steenstrup, Hr. Gros
serer Grøn og Opfostringshusforeningen. Vi bringe vor 
bedste Tak baade for Gaverne og for den Velvilje for 
Stiftelsen, hvorom de vidne. Stiftelsens Bogsamling tæl- 
ler nu 1225 Bind og benyttes stærkt.

En særlig Tak bringes Stiftelsens gamle Elever i 
Foreningen, som ved enhver Lejlighed have en venlig 
Tanke for det gamle Hjem og os herinde, ikke mindst 
for de Smaa, der ved saa mange Lejligheder modtage 
Vidnesbyrd derom.

Undervisningen omfatter følgende Fag: Religion 
Dansk, Historie, Geografi, Tysk, Naturlære, Naturhistorie, 
Geometri, Arithmetik, Regning, Skrivning, Tegning, 
Sang, Haandgerning og Gymnastik med Dans. De 
ugentlige Undervisningstimer ere fordelte saaledes paa 
hvert Fag:
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1. Kl. 2. Kl. 3. Kl. 4. K.
Religion.............................. 2 2 3 3
Dansk .............................. 7 7 6 8
Historie.............................. 2 2 3 3
Geografi..................... ... 2 2 2 2
Tysk.................................. 2 2 2 2
Naturhistorie..................... 2 2 2 2
Naturlære.......................... 2 2 » »
Geometri.......................... 2 2 )) »
Arithmetik.......................... 2 2 2 »
Regning.............................. 3 3 4 4
Skrivning og Rundskrift . 3 2 4 4
Tegning.............................. 3 3 3 3
Sang.................................... 2 2
Haandgerning................. 1 2 2 3
Gymnastik og Dans . . 4 4

Ialt 39 39 39 40

Den fysiske Opdragelse spiller med Rette en stor 
Rolle i vor Tid, og man begaar en stor Forsyndelse 
mod Børnene, hvis man ikke ved hensigtsmæssige Mid
ler søger at fremme den. Det er jo nu blevet Mode 
at raabe paa eller med Sløjd; jeg tror ikke, at Sløjd 
vil kunne komme til at spille nogen Rolle i denne Hen
seende i Folkeskolen, hvor der hverken vil kunne skaf
fes Tid eller Penge til at meddele denne Undervisning 
i saa stort Omfang — 1 Time daglig — at den faar 
sanitær Betydning. Om man i Fritiden søger at med
dele Børnene nogen manuel Færdighed, bliver en helt 
anden Sag.

Det forekommer mig som givet, at man først og 
fremmest maa, for at imødekomme den fysiske Opdra
gelses Krav, søge at udvide Gymnastik- og Sangunder
visningen. En rationel Gymnastikundervisning vil udvide 
og styrke Barnets Legeme langt mere end Slöjdunder
visning, give Barnet en friere Holdning, en lettere og 
fastere Gang og større Herredømme over Legemet.
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Om Sangens store Betydning i Skolen baade i fysisk 
og opdragende Henseende er der kun een Mening. 
Børn elske at synge, vel at mærke, naar Læreren er 
dygtig og forstaar sit Kram; det er en Fornøjelse at 

-høre de friske, glade Barnestemmer ret af Hjertens Lyst 
synge den ene gode Sang efter den anden, og have 
Børnene først faaet øret opladt for god Sang, forsvinde 
Gade- og Revueviserne. Og saa har Sangen det Gode: 
Man har altid Instrumentet ved Haanden.

Da det paa en Opdragelsesanstalt er af stor Vigtig
hed at finde passende Fritidsbeskæftigelse for Eleverne, 
navnlig om Vinteren, og da Haandgerning, især Træ
arbejde, baade er en nyttig og morsom Fritidsbeskæf
tigelse for vore Drenge, besluttedes det, efter at vi med 
uheldigt Udfald havde forsøgt flere Gange med Aksel 
Mikkelsens og anden Sløjd, at gøre et Forsøg med den 
svenske Sløjd. I den Anledning blev Frk. Hartwick 
først uddannet her i Byen, senere paa Nääs, og overtog 
saa Undervisningen her den 1. Novbr. 97 med 1 Hold 
paa 10 Drenge; flere kunne ikke beskæftiges paa een 
Gang under een Lærer, da de ellers ødelægge for me
get Værktøj og Træ. Drenge tage nemlig ikke var
somt paa Tingene, især naar de blive ivrige, ligesom de 
ogsaa stadig skulle have Vejledning og Tilsyn, om der 
skal komme noget ordentligt ud af Arbejdet, og det 
maa stilles som en uafviselig Fordring, at det skal laves 
akkurat, og at Sjuskeri er banlyst. Dette Hold Drenge 
faar 4 Timers Undervisning om Ugen i deres Fritid, og 
Deltagelsen er frivillig, idet ingen Dreng medtages, som 
ikke har Lyst og Anlæg og melder sig uopfordret, men 
naar de have meldt sig, er Undervisningen obligatorisk. 
Det synes, som om Børnene vedblivende have god 
Lyst og gøre god Fremgang.

9 Drenge have ved Hr. Sløjdlærer N. Meiers Vel
vilje faaet Plads i hans Sløjdskole, hvor de undervises i 
Papsløjd. Denne nydelige Sløjd tiltaler Drengene i høj 
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Grad, og de gøre gode Fremskridt. Muligen kan denne 
Art Sløjd ogsaa faa Plads herinde.

I det forløbne Skoleaar ere følgende Pensa gen- 
nemgaaede.

Religion.
1ste Klasse: Af Katekismen er lært 2den. 3dje, 

4de og 5te Part. Det N. Ts. Bibelhistorie. Saadanne 
Stykker af det N. T., der henvises til i Bibelhistorien, 
ere i Reglen lærte. De i de foregaaende Klasser lærte 
30 Salmer ere repeterede og 4 nye lærte.

2den Klasse: 1ste og 4de Part af Katekismen ere 
gennemgaaede. Hele det nye Testamentes Bibelhistorie 
er lært. De i 3dje og 4de Klasse lærte 20 Salmer ere 
repeterede og 10 nye ere lærte. Chr. Møllers Bibel
historie.

3dje Klasse : 2den og 3dje Part af Katekismen ere 
gennemgaaede. Af det gamle Testamentes Bibelhistorie 
er lært fra Rigets Deling ud og hele det nye Testa
mentes. De i 4de Klasse lærte 10 Salmer ere repete
rede og 10 nye ere lærte. Angers Bibelhistorie.

4de Klasse: Af Katekismen er gennemgaaet 1ste 
Part og af Bibelhistorien det gamle Testamente, 10 
Salmer. Ordret udenad læres i Katekismen kun Skrift
ordene og Luthers Forklaringer. Chr. Møllers Bibel
historie.

Hovedvægten ved Religionsundervisningen lægges 
paa at fremstille de kristelige Sandheder saa levende og 
let fatteligt som muligt. Al abstrakt Dogmatiseren und- 
gaas, idet der ved Indskærpelsen af Kristendommens 
Børnelærdomme gaas ud fra Fortællinger i Biblen, Her
rens Lignelser eller enkelte fyndige Bibelsprog og Sal
mevers. Prøven i Religion afholdes før eller efter den 
øvrige Eksamen i Overværelse af særlig indbudte Cen
sorer, i Aar den 9. April Kl. SVs.
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Dansk.
1ste Klasse: Da det ved Undervisningen i Dansk 

er følt som et Savn, at Eleverne som oftest faa Brud
stykker at læse, og vi kun i faa Tilfælde kunne give 
dem den Bog i Hænde, hvoraf Brudstykket er taget, 
blev det besluttet at danne en Læsebog bestaaende af 
en Del af Folkelæsningens Skrifter. Ved velvillig 
Imødekommen fra Udvalgets Side blev det muligt at 
anskaffe 19 forskellige Skrifter i 23 Eksemplarer. Her
ved er bragt en heldig, baade nyttig og interessant Af
veksling ind i Undervisningen. Af samme Grund be
nyttes Borchsenius og Vinkel-Horns: Hovedværker i 
den danske Literatur. For Læreren er det selvfølgelig 
ogsaa et stort Gode ikke at være nødt til Aar ud og 
Aar ind at bevæge sig inden de samme Grænser. Her 
er anskaffet 25 Eksemplarer af L. Schrøders: Dan
marks Hjælpekilder og Næringsveje. Eleverne have lært 
et kort Omrids af den danske Grammatik og ere flittigt 
øvede i Analyse. Literaturhistorie. 35 Stile ere skrevne.

Opgaverne have til Dels været hentede fra de 
gennemgaaede Pensa i Historie, Geografi, Naturhistorie 
og Naturlære; enkelte frie Opgaver. En kort Udsigt 
over den danske Literatur er given, ligesom der i Aa- 
rets Løb baade i og uden for Skoletiden er blevet op
læst Stykker af gode Forfattere.

2den Klasse: Til Oplæsning og Genfortælling er 
benyttet Strøms Læsebog V. Del og Stykker af oven
nævnte Læsebog. Ved Analyse er det vigtigste af den 
danske Grammatik indøvet, 50 Stile ere skrevne; Op
gaverne have været Genfortællinger, Breve med opgivet 
Indhold og enkelte frie Opgaver. Literaturhistorie.

3dje Klasse: Til Oplæsning og Genfortælling er 
benyttet Strøms Læsebog, V. 2. Afdeling. Alle Ordklas
serne og de vigtigste Forbindelser af Hoved- og Bisæt
ninger ere indøvede ved Analyse. 60 Stile, Genfor
tællinger og nogle faa Opgaver, ere skrevne. Nogle 
Digte ere lærte udenad.



3D

4de Klasse: Matzens Læsebog 4 benyttes til Op
læsning og Genfortælling. Eleverne have lært de vig
tigste Ordklasser og ere bievne øvede i at opløse den 
simple Sætning med Hensyn til Grundord, Omsagn, 
Genstand og Hensynsgenstand og i at kende de vigtig
ste Slags Bisætninger. 85 Diktatstile og Genfortællinger 
ere skrevne, og nogle Digte ere lærte udenad.

Historie.

Her benyttes Brickas mindre Verdens- og Nordens 
Historie.

1ste Klasse: Den nyere Tids Historie.
2den Klasse: Den nyere Tids Historie til 1720.
3dje Klasse: Middelalderens Historie.
4de Klasse: Oldtidens Historie.

I 4de Klasse benyttes Brickas fragmentariske Ver
denshistorie til Læsning; hele Oldtidens Historie gennem- 
gaas, men kun enkelte epokegørende Begivenheder 
læres.

Geografi.
Lærebog bruges ikke. Undervisningen er mundtlig. 

Det vigtigste af den mathematiske Geografi og almin
delige meteorologiske Fænomener forklares for Ele
verne.

1ste Klasse: Hele Geografien.
2den Klasse: Europa og Asien.
3dje Klasse: Europa til Sydeuropa.
4de Klasse: Her begynder Undervisningen med 

at orientere Børnene i den nærmeste Omegn af Op
fostringshuset, dernæst i hele København. Landkortets 
forskellige Signaturer forklares, og Eleverne øves, naar 
Tiden tillader det, i at tegne Omrids af Lande. Almin
delig Oversigt over Danmark og hele Jordkloden. Der 
lægges i hele Skolen stor Vægt paa Danmarks Geografi.
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Tysk.
1ste Klasse: Ipsens Elementarbog 1. Del Stk. 26 

til 50. Hauffs Märchen. Kursorisk Læsning.
2den Klasse: Helga Larsens tyske Billedelementar- 

bog Side 74 Bogen ud.
3dje Klasse: H. Nissens tyske Læsebog for Be

gyndere Side 24—74.
4de Klasse: H. Nissens tyske Læsebog for Be

gyndere Stk. 1—22.

Naturlære.
1ste Klasse: Efter Deichmann-Branths Lærebog 

er gennemgaaet Varme, Magnetisme og Elektricitet. 
Kursorisk Lyd- og Lyslære.

2den Klasse: Efter samme Lærebog er gennem
gaaet Tyngdens almindelige Virkninger (Faldet) samt 
Virkninger paa faste, flydende og luftformige Legemer.

Naturhistorie.
1ste Klasse: Hele Plante- og Dyreriget efter Fed

dersens og Strøms Lærebøger.
2den Klasse: Efter Strøms Plantelære : Den al

mindelige Del samt de Frikronbladede, Helkronede og 
Kronløse.

Af Zoologien er repeteret fra Krybdyr Bogen ud 
efter Feddersen.

3dje Klasse: Hele Dj^reriget efter Feddersen.
4de Klasse: Pattedyr og Fugle.

Geometri.
1ste Klasse: Efter Julius Petersens lille Geometri 

er gennemgaaet Ligedannethed, den retvinklede Trekant, 
Cirkelperiferiens Deling og Fladeindhold, Desuden er 
Legemers Flade- og Rumberegning gennemgaaet og 
flere Legemer dannede i Papirarbejde.
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2den Klasse: Efter samme Bog som i første 
Klasse er gennemgaaet Indledningen til Geometrien og 
adskillige Sætninger om Vinkler, Trekanter, Firkanter 
og Cirkler fra Pagina 1-47.

Arithmetik.
1ste Klasse: Efter Julius Petersens Arithmetik og 

Algebra I. er gennemgaaet Ligninger af 1ste Grad 
med flere ubekendte, Proportioner, Decimalbrøk,

2den Klasse: Efter samme Bog Division, Potens 
og Ligninger af 1ste Grad med een ubekendt.

3dje Klasse: Efter samme Bog Addition, Sub
traktion og Multiplication.

Regning.
1ste Klasse: Joakim Larsen III § 26—ud.
2den Klasse: Decimalbrøk, almindelig Brøk og 

Reguladetri efter Joakim Larsen III § 23—26.
Til Hjemmeregning i I. og II. Kl. ere benyttede 

N. N. Meiers Praktisk Regnebog I. og Bokkenheusers 
Regnebog for Mellemklasserne.

3dje Klasse: Indklædte Opgaver med hele be
nævnte Tal efter Joakim Larsen II. 15 —19, lettere
Brøkregning og Decimalbrøk efter Joakim Larsen III, 
S 20—23.

4de Klasse: De 4 Regningsarter med mindre be
nævnte Tal og ganske smaa Brøker. Resolution og 
Reduktion, Addition og Subtraktion med større be
nævnte Tal. Joakim Larsen II. 1ste Afsnit og 13—15.

Skrivning.
1ste Klasse: Eleverne øves enkelte Timer i Skøn

skrivning efter Forskrift og stort Latin, men i Regelen 
skrives efter Bog og uden Streger, øvelser i Hurtig- ö o o o
skrivning og Skriftlæsning. Rundskrift.
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2den Klasse: Af de to- ugentlige Skrivetimer an
vendes den ene til Skønskrivning, den anden til Øvelser 
i Hurtigskrivning og Afskrivning efter Bog.

3dje Klasse: De tre ugentlige Timer benyttes 
dels til Skønskrivning efter Forskrift, dels til Afskriv
ning efter Bog.

4de Klasse: Skønskrivning efter Forskrift. Me
dens de to øverste Klasser følge Stejlskriftsystemet, hvilket 
i nogle Aar har været eneraadende paa Skolen, ere vi 
med 3dje og 4de Klasse begyndte at vende tilbage til 
den gammeldags Skraaskrift. Vi forlade Stejlskriften af 
følgende Grunde: 1,' Den er ikke yndet i Forretnings
verdenen; 2) det gaar for langsomt og 3) den er vanskelig 
at læse, saa det ikke er let at rette Stile skrevne med 
Stejlskrift; Børnene overse ogsaa lettere Fejl i Stilene.

Tegning.
1ste Klasse: Frihaandstegning efter stor Forteg

ning, Traadlegemer, Klodser, Gibs og Brugsgenstande 
og kolorerede Tegninger efter Fugle og Blomster. I 
geometrisk Tegning have Eleverne udført forskellige 
Ovaler og Ellipser.

2den Klasse: Frihaandstegning efter stor Forteg
ning, Traadlegemer, Klodser. I geometrisk Tegning have 
Eleverne udført Konstruktion af Trekanter, Firkanter 
samt ind- og omskrevne Mangekanter.

3dje Klasse: Frihaandstegning efter lille Forteg
ning. I geometrisk Tegning er der ved den store 
Tavle bibragt Eleverne Kendskab til rette Linier, Vink
ler, parallele Linier, Trekanter, Firkanter, Mangekanter 
og krumme Linier. Senere have Eleverne udført Be
gyndelsesgrundene i Konstruktion.

4de Klasse: Frihaandstegning efter lille Forteg
ning med rette og krumme Linier.
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Sang.
Eleverne have, inddelte i to Hold, lært adskillige 

flerstemmige Sange efter C. V. Mortensen III og Sannes 
tostemmige Sange. Koraler. Til Eksamen synges føl
gende Sange.

3dje og 4de Klasse.
(Tostemmige Sange).

1. Kirken den er et gammelt Hus. . . Norsk Melodi.
2. Vort Modersmaal er dejligt...............H. Rung.
3. Tavlebordet........................................ I. P. E. Hartmann.
4. Ja vi elske dette Landet.................. Rich. Nordraak.
5. Friluftsvise........................................ I. G. Conradi.

1ste og 2den Klasse.
(Trestemmige Sange).

6. Sommeren......................................A. P. Berggreen.
7. Jeg gik mig i Lunden................. Dansk Folkemelodi.
8. Hvi staar du saa ensomt, o Birketræ! C. E. F. Weyse.
!). Paa Strandvejen.......................... C. E. F. Weyse.

10. Urtegaarden................................. Dansk Folkevise.
11. Turistsang..................................... O. Lindblad.

Hele Skolen.
(Trestemmige Sange),

12. Søndagmorgen............................ I'. Abt.
13. Lykken.......................................I. P. E. Lange-Miiller.
14. Russisk Nationalsang (4 stemmig) Alexis Lvoff.
15. Undan ur vägen........................ C. M. Bellman.
16. For Frihed (4 stemmig) .... C. M. Bellman.
17. Guds Forsyn............................. Joh. A. Krygell.

Haandgerning.
I alle Klasser er der anvendt 1 å 2 Timer til at 

give Eleverne saa megen øvelse, at de kunne udføre 
saadanne Smaating som at sy en Knap i, reparere et 
Par Tøjsko eller lign. Eleverne i 4de Klasse under
vises af Frk. Hartwick i Stopning. Fra 1. November 
97 undervises foreløbig 1. Hold paa 10 Drenge i svensk 
Sløjd, uden for Skoletiden. Ved hvert Skoleaars Slut
ning suppleres Holdet med ny Elever. Frk. Hartwick 
leder ogsaa denne Undervisning.
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Gymnastik.
Eleverne ere delte i 2 Hold. Opfostringshuset har 

haft Gymnastikundervisning siden 1ste Juli 1799. Da 
Gymnastik er af stor Vigtighed for Børn, og da især 
for vore Drenge, der ere meget beskæftigede, lægges 
der stor Vægt paa denne Side af Undervisningen. 1 
Time om Ugen anvendes til Dans.

Eleverne gaa 3 Gange om Ugen i Sommertiden i 
Bad paa en Badeanstalt paa Strandvejen, hvor der, saa 
godt som Forholdene tillade det, gives Svømmeunder
visning, saa at dog en Del kunne lære at svømme. Om 
Vinteren faa Eleverne Brusebade.
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Den 
og 18de

aarlige Eksamen afholdes i Dagene den 17de Ö o
April efter følgende Skema.

Iste Klasse, Værelse Nr. 1.
Torsdag den 17de April.

8-9'M 
972-U" 

3-4 
4—5
5—G

Historie. Forstanderen.
Fysik. Hr. Dahlerup-Jensen.
Mathematik. - —

Tysk. - —

Fredag den 18de April.
8-9 
9-10 
2-3^2

Dansk. Hr. Høy.
Geografi. - —
Naturhistorie. - Herskind.

2den Klasse, Værelse Nr. 2.
Torsdag den 17de April.

8-9'/,

3—4 
4—5
5 —G

Fysik. Hr. Dahlerup-Jensen.
Dansk. Forstanderen.
Geografi. Hr. Høy.
Begning. - Herskind.
Historie. Forstanderen.

Fredag den 18de April.
0-972 9v„_n 

372-9

Tysk. Hr. Herskind.
Mathematik. - Dahlerup-Jensen.
Naturhistorie. - Herskind.

3dje Klasse, Værelse Nr. 3.
Torsdag den 17de April.

8-97» 
9'/.,-11

3—4 
4—5
5—G

Historie. Hr. Høy.
Naturhistorie. - —
Dansk. Forstanderen.
Geografi. Hr. Høy.
Regning. - Herskind.
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Fredag den 18de April.
2—Mathematik. Hr. Dahlerup-Jensen.

3</.-5 Tysk.

4de Klasse, Værelse Nr. 4.
Torsdag den 17de April.

3—4 Naturhistorie. Hr. Herskind.
4—5 Tysk. - Dahlerup-Jensen.

Fredag den 18de April.
10-11 Geografi. ' Hr. Høy.
2—3’/2 Dansk. - —

3'/„—5 Historie. - —

Fredag den 18de April.
5 — 6 Sang. ’ Hr. H. I. Larsen.
G—7 Gymnastik. - Thorstensen.

Tegneprøverne og de skriftlige Arbejder ere fremlagte i 
Tegnesalen.

Til at overvære Prøven indbydes Børnenes Nærmeste og 
Enhver, der interesserer sig for Stiftelsen.

Det kgl. Opfostringshus i April 1002.

Otto Jensen.



Det kongelige Opfostringshus’s

Aktivbeholdning den 1. Januar 1901:
Stiftelsen selv: Ejendommen 180.000 Kr., Obliga

tioner 318, 500 Kr...........'.......................... 528,500 00
Særskilte Legater, knyttede til Stiftelsen .... 8,098 00

Indtægt.
Renter af den samlede Formue.......................... 15,101 00
Klasselotteriafgift................................................... 12,000 00
Godtgørelse for bortfaldne Kollektpenge samt for

Ophævelse af Tavleombæi ingen i Kirkerne. . 2,900 00
Tilskud fra de Spannjerske Legater.................. 1,000 00

— J. A. Eibescbützs Reservelegat . . . 500 00
— Nissens Stiftelse................................. 1,050 00
—• Magistratens Blegdamsskoles Legat. 250 00
— Grosserer Vilhelm Sass’s Legat. . . 400 00
— Etatsraad A. N. Hansens Legat. . . 350 00
— Kancelliraad O. Thorups Legat. . . 800 00
— E. M. Møllers og A. C. Nielsens Legat 136 00

Konsumtionsgodtgørelse........................................ 158 86
Indbetalt af ny optagne Elever, som Bidrag til 

deres Ekvipering.......................................... 400 00
Indbetalt for 3 Elevers Ophold i Opfostringshuset 

for Aarene 1901 og 1902 ............................... 650 00
Lejeindtægt ............................................................. 600 00

36,896 46

Fra H. J. Lindahls Legat til Opfostringshuset, 
den derværende kontante Beholdning . . . 100 00

Fra Grosserer B. Goldschmidts og Hustrus Legat 
til Opfostringshuset, ligeledes...................... 350 00

Fra Partikulier J. A. Béntzens Legat til Opfost
ringshuset, ligeledes.................................... 175 00

Fra Jomfru Dorthea Cecilie Scouboes Legat til 
Opfostringshuset, ligeledes............................. 28 00

Indfriet Kreditforeningsobligationer.................. 2,000 00
39,549 46

Stiftelsen selv 526,500 Kr. Særskilte Legater 8,111 Kr. 9o Øre.
De 526,500 Kr. bestaa af:

Ejendommen ved Kalkbrænderivej 180,000 Kr.
Panteobligationer ä 4 pCt. p. a. . 43,000 Kr.

— a 4'/2 pCt. p. a. 233,500 -
Kreditforenings Obligat, k 31/., pCt. 70.000 - 346,500 Kr.

526,500 Kr.



Regnskab for Aaret 1901.

Udgift
Underbalance fra 1900 ........................................ 2,980 79
Udbetalt Forstanderen til Bestridelse af Udgifter 

ved Stiftelsen................................................ 36,208 12
Udgiften fordeles saaledes:

Budget: Regnskab:
Lønninger, Pensioner og

Understøttelser......... 12,835 12,726 96
Forplejningsudgifter .... 9,550 8,905 48
Beklædningsudgifter . . . 3.700 4,351 51
Skolesager.................... 750 786 37
Konfirmationsudgifter . . . 1,500 1,332 74
Medicinaludgifter... 150 1.89 56
Brændselsudgifter..... 1,920 2,598 05
.Belysningsudgifter..... 860 900 12
Kontor-, Repræsentations- og

andre Udgifter for Forstan
deren ................................. 150 158 38

Bygningsudgifter.................. 1,000 1,012 23
Inventarieudgifter............... 1,000 831 91
Rengøring............................. 450 503 92
Vask...................................... 425 385 82
Skatter................................. 1,000 1,035 08
Assurancepræmie............... 180 26 00
Blandede Udgifter............... 600 452 99

36,085 36,203 12

Udbetalt Renter af særskilte Legater til Stiftelsen. . 270 67
Indsat i Sparekassen for Md. Qvists Legat............... 13 43
Kontant Beholdning ultimo 1901.....................  81 45

39,549 46


