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Lidt om Undervisningen i Historie.

Da jeg i Fjor udsendte „Meddelelserne“ fra 
den af mig bestyrede Skole, gjorde jeg i al Kort
hed Rede for, hvordan jeg tænkte mig Undervis
ningen anlagt og praktisk havde begyndt at sætte 
den i Værk. Pladsen var imidlertid for ringe til, 
at de enkelte Fag kunde behandles vidtløftigere, 
og jeg har derfor tænkt mig efter Haanden at 
ville fremdrage nogle af dem og til en Begyn
delse i Aar at tage fat paa Historien som Under
visningsfag.

De Spørgsmaal, der her først paatrænge sig 
ere: hvad Maal tilstræber Historieun
dervisningen, og ved hvilke Midler maa 
dette søges naaet, og det er klart, at efter 
som Besvarelsen af disse Spørgsmaal falder for- 
skjelligt, maa ogsaa Anlæget af Historieunder
visningen være forskje’lligt. Naar man i ældre 
Tid vilde have gjort en Historielærer disse Spørgs
maal, vilde han vel have svaret: Formaalet 
er at meddele Kundskaber om Folkene, deres 
Udvikling baade indad og udad til ligefra de 
ældste Tider til nu, og Midlerne ere flittig 
Brug af Lærebøger og Tabeller, hvorved Enkelt
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hederne kunne slaas fast i Hukommelsen. — Men 
spurgte man saa videre: efter at Eleven har 
gjennemgaaet et Kursus paa saa og saa mange 
Aar, er saa. det tilstræbte Formaal naaet, saa er 
det min Overbevisning, at dertil maa svares: 
nej. Og hvorfor? Fordi Midlerne ikke svarede 
til Form aalet, fordi det, der lidt efter lidt, fyl
digere og fyldigere skulde klare sig i Elevens 
Bevidsthed og saaledes bidrage til at udvikle og 
danne ham, ved at hans øje aabnedes for Udvik
lingen indad og udad til, ved at han fik Inter
esse for disse Udviklinger og levede i og med 
dem, det for ham blev gjort til — en Lektie, til 
et saa godt som udelukkende Arbejde for hans 
Hukommelse, og endelig fordi selve Formaalet 
blev forvexlet med Midlet, og der i Virkeligheden 
ikke tilstræbtes Kundskab i Folkenes Historie, 
men grundigt Kjendskab til Lærebøgerne og de 
historiske Tabeller.

Og, at nu disse to Ting ikke ere et og det 
samme, vil vist let indses. Naar der skal gives 
Blik for, hvad et Folks Udvikling vil sige, saa 
kan Tidsbestemmelserne, og hvad dertil hører, 
naturligvis ikke undværes, men maa lige saa lidt 
overvurderes. Folkeejendommelighederne maa 
drages frem, de Mænd, der lede og styre Bevæ- 
vægelserne maa der gives Syn for, det Maal, Be
vægelserne i et givet Tidsrum tilstræbe, maa gjø
res klart, og endelig maa det hele indprentes i 
Hukommelsen, men atpaastaa, at dette er sket, 



naar man ved en Examen eller paa anden Maade 
har constateret, at Eleverne til Punkt og Prikke 
kan de Navne, der knytte sig til Begivenhederne 
og de Aarstal, i hvilke Begivenhederne falde, det 
er en Urimelighed. Det er muligt baade at kunne 
gjengive alle Navne og Aarstal afBetydenhed og 
adskillige uden Betydenhed lige fra det første, 
historiske Folks Fremkomst og til vore Dage 
uden at have Spor af Begreb om et eneste Folks 
Udvikling, idet disse kan læres rent mekanisk, 
og, paa den anden Side, at kunne gjøre Rede for 
Folkenes Udvikling saa tilfredsstillende, som det 
kan fordres af en Elev, der kun vil give sig ud 
for at have faaet det, vi kalde Skolekundskaber 
i dette Fag, uden at nævne mere end et forholds
vis ubetydeligt Antal Aarstal. Det er muligt, 
skjønt vel næppe nogen af Delene vil være al
mindeligt. Jeg har talt med mange jævnaldrende 
og ældre Studerende om denne Sag, med Folk, 
der vare udgaaede fra meget forskjellige Skoler, 
men næsten alle have de været enige i, at de 
enkelte Fakta, Navne, Aarstal, Kongerækker osv., 
det lærte de, og det fordredes af dem, naar de 
skulde gjøre Rede tor deres historiske Kundskaber, 
men faa kunde sige, at de havde haft noget virke
ligt Udbytte af deres historiske Undervisning, at 
nogen Interesse for Historien ved den daglige 
Undervisning var vakt hos dem, og at ikke, naar 
Enkelthederne glemtes, næsten alt Indtryk med 
dem udslettedes.
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Manglede vore Historielærere da Evner og 
ogVillie til at bringe et større Resultat ? — Det 
er vistnok en Fejltagelse, naar man tror, at der 
udfordres særegne Evner til atvære Historie
lærer. Kundskaber fordres der naturligvis, men 
at disse manglede vore Lærere, hørte man aldrig 
paastaa, og i Forbindelse med dem tror jeg ikke, 
der fordres andet end Interesse for Faget og 
saa den Evne, der maa forudsættes at findes hos 
enhver, der giver sig af med at være Lærer for 
Børn, nemlig Evnen til at kunne forstaa Bør
nene og Lyst til at lade dem faa det mest mu
lige Udbytte af Undervisningen. Og om der end 
kan have været Forskjel her, og om det end ikke 
altid er sagt, at en Lærer har Øje for dette, 
naar han begynder paa Skolegjerningen, saa maa 
man dog virkelig forudsætte, at disse almindelige 
Betingelser ikke har manglet hos Folk, der ind
viede hele deres Liv til Skolegjerningen.

At Villien heller ikke manglede, det viser 
tydelig nok det Arbejde, de havde, og den 
Umage, de gjorde sig. Det maa sandelig ikke 
have været morsomt Dag efter Dag, Aar efter 
Aar at indprente og atter indprente disse tørre 
Aarstal, disse sørgelig nøgne Navne, disse trivi
elle Fakta, og at der virkelig blev anvendt megen 
Flid, meget og utrætteligt Arbejde derpaa, det 
ved vist de fleste, der have gjennemgaaet en 
af vore Latin- eller Realskoler, saadan som disse 
vare, idetmindste til indtil for 10 Aar siden.
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Og det kostede virkelig Møje at indprente Konge
rækker, Slagnavne, Fredsbetingelser, lange Haand- 
fæstninger osv., og det blev gjort med saa megen 
Flid, at Eleven til sidst blev sløv. Maatte man 
dog ikke fristes til at spørge: siden der lægges 
saa stor Vægt paa disse Masser af Enkeltheder, 
saa menes der vel, at naar man kan dem, er 
man hjemme i sin Historie? Men er det da vir
kelig saa vigtigt, hvornaar Frederik den 1ste af 
Preussen, som hverken kunde eller vilde gjøre 
noget for sit Land andet end give det det for
fængelige Navn Kongerige, hvor naar han kom 
paa Thronen og døde; hvor og hvor naar alle 
de i vore Skolebøger nævnte Træfninger og Slag 
stode, som vare uafgjørende og uden Betydning, 
eller som bragte samme Resultat som de tidli
gere, og hvor derfor et enkelt kunde have været 
tilstrækkeligt til at betegne Situationen; hvor 
mange Tønder Guld, der blev afstaaet ved Fre
den i Frederiksborg; hvor mange Kvadrat
mil Land hver af Røverne fik ved den an
den polske Deling, eller hvor mange Punkter, 
der fandtes i den danske Konge Frederik den 
Sdens Haandfæstning, som ogsaa fandtes i hans 
Forgængeres—, kort sagt, er der ikke Grund til 
at sondre mellem væsenligt og uvæsenligt, siden 
alt kræves lært med samme Nøjagtighed? —

Nej Arbejde og Flid manglede virkelig ikke, 
men kun Blik for: hvad der, med saa lidt 
Overlæsselse af Hukommelsen og med 
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saa lidt sløvende Indvirkning som mu
lig, kunde gjøres for at skaffe Eleverne 
sunde, gode og frugtbare Kundskaber i 
Historien.

Naar man hår den Erfaring, at saaledes som 
udviklet med disse Midler og med dette Resul
tat blev Undervisningen meget ofte, ja paa de 
fleste Steder, ledet, og tillige, at dette m aa siges 
at være forfejlet, kan man ikke undgaa at faa 
Lyst til at prøve Anvendelsen af andre Principer. 
Formaalet for Undervisningen synes mig ikke 
alene at skulle være selve Kundskaberne, men 
tillige Øje for Nytten af og Kjærlighed til disse 
Kundskaber, der derved mere blivé Elevensi 
Ejendom, og i det senet e Liv, hvis Lejlighed der
til gives, kan lede ham til at skaffe sig flere og 
mere omfattende Kundskaber, og i Forbindelse 
dermed Udvikling1 af Elevernes Fantasi, Følelse' 
og Dømmekraft, ikke saa meget af Hukommel
sen, thi til dens Udvikling findes der Stof nok 
i de andre Discipliner.' Midlerne maa for det 
første retté sig efter Elevens Alder og Udvikling 
og dernæst ikke indskrænke sig til Tabeller og 
Lærebøge^ men ogsaa, og det efter en ganske 
anden Maåléstok end tidligere^ omfatte Samtale 
og mundtlig' Fortælling. Man måa, naar man 
tager et Lands Historie för sig, ikke: tabe andre: 
Lande af-Syne; vidse Bevægelser komme igjen i 
de forskjellige ■ Lande1 paa forskjellige Tider, men 
have forskjellig Skjæbne og! udvikle Sig paa for- 
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skjellig Maade paa Grund af Folkeejendommelighe- 
derne, Ledernes Dygtighed osv. Ser man f. Ex. paa 
Bondebevægelserne iMiddelalderen, saa ende de vel, 
undtagen i Schweitz, med Bøndernes Underkuelse, 
men hvor forskjellige ere dog ikke de Bevægel
ser, der her i Landet begynde under Knud den 
Hellige, fra dem i England under Rikard den 
2den med Wat Tyler i Spidsen, disse igjen fra 
de samtidige i Frankrig osv. ■— Maa ikke Struensee 
og hans Tid staa besynderlig uforklarlig og ufor
klaret, som den i Virkeligheden gjørdetivore Lære
bøger, naar man ikke nævner Voltaire og hans 
Indflydelse paa hele Evropa, og er ikke en af de 
væsenligste Grunde til, at Bevægelsen her paa 
det politiske Omraade dør hen i Sandet, medens 
den i Frankrig skaffer sig Luft i et saa vold
somt Udbrud som den franske Revolution, netop 
Folkeejendommelighedeme. Saadanne Spørgs- 
maal komme kun klart frem gjennem mundtlig 
Fortælling og Forklaring. Tabeller, Kongerækker 
og sligt kan jo godt bruges, naar man ikke gaar 
for meget i Enkelthederne med dem, men dertil 
er Faren stor, og jeg mener derfor, at det er 
frugtbarere at lære sit eget Lands Kongerække 
godt og gaa ud fra den ved Tidsbestemmelserne 
og saa vænne Eleverne godt til at lægge Mærke 
til, at f. Ex. Croinwel er samtidig med Corfits 
Ulfeldt og Mazarin, og at „Restaurationen“ i 
England er samtidig med Freden i Roskilde osv.

Som jeg før berørte, mener jeg, at det ogsaa 
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er af stor Vigtighed for Undervisningens Frugt
barhed, at den bliver bestemt af og rettet efter 
Elevernes Alder og Udvikling. Det er Synd for 
et Barn paa 8—-10 Aar at lade det følge en eller 
anden bestemt Lærebog Side for Side; thi en 
Lærebog maa beregnes paa at give et bestemt, 
afrundet Indhold og omfatte alle Grene af 
Undervisningen, og man kan ikke have en Lære
bog til hver Klasse i en Skole. Den første hi
storiske Undervisning, et Barn skal have, maa 
have til Hensigt at vække dets Fantasi og gjen- 
nem denne at indpræge sig i Hukommelsen, men 
hertil egner ikke alt historisk Stof sig lige godt; 
det kan ikke nytte at give et Barn i denne Al
der bestemte Lektier for om Folkenes indre Ud
vikling, materielle Fremvæxt og Fremskridt, Stæn
dernes Fremkomst og deres indbyrdes Stilling, 
thi det kan ikke forstaa dette, og enten lærer 
det saa Lektien udenad som et Vers eller den 
lille Tabel, eller ogsaa lærer det den slet ikke. 

■— Den gamle Tids Historie egner sig vistnok 
bedst til at begynde Undervisningen med, og jeg 
mener, at Træk af Folkenes Sagnhistorier ikke her 
tør forbigaas, naar de da ikke ad historisk Vej ere 
beviste at være uholdbare, da de, om de end 
maa betragtes paa anden Maade end den vir
kelige Historie, dog ere Vidnesbyrd om, hvad 
der rørte sig hos Folkene, hvad der arbejdede i 
deres Fantasi, og hvor de saa deres Idealer, og 
ifølge hele deres barnlige Karakter let fattes af 
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Børn og kan bidrage til Udviklingen. Men og- 
saa i den senere Tid, baade i Middelalderen og 
i den nyere Tid, findes der Momenter, der egne 
sig til Undervisning for mindre Børn, naar de 
kun blive fremdragne; men de maa fremstilles 
klart og ligesom males for Børnenes Øjne, for at 
de kunne faa et Indtryk, der kan indpræge sig 
i Hukommelsen, idet de da ligesom leve i Be
givenhederne. At man her dog ikke maa stole 
paa den mundtlige Fortælling alene, men have 
en Bog, helst en kortfattet med saa faa unyttige 
og unødvendige Aarstal som mulig, men som 
saa ogsaa fordres godt lært, og at Tidsbestem
melserne helst maaknytte sigtil Aårhundrederne, 
antydede jeg forrige Aar, og et Aars Erfaring til 
har gjort mig endnu sikrere i, at denne Frem- 
gangsmaade giver mest Udbytte. Jeg ønskede 
helst at gjennemgaa hele Historien paa ovenan
førte Maade, hvilket vil fordre 3 Aar, men har 
endnu ikke kunnet faa dette i fast System her 
ved Skolen.

Der kommer saa hos Barnet, som jeg ogsaa 
antydede i Fjor, en Alder, hvor Legemet udvik
les stærkt, og Aanden let bliver adspredt og 
kræsen; i denne Udviklingstid maa man bruge 
Lærebøgerne godt og vænne Eleverne til at læse 
og arbejde selv og ikke give efter for deres Til
bøjelighed til at skubbe Arbejdet fra sig. Der
for kan man godt vedblive ved Siden af Lektie
læsningen at give mundtlig Fortælling for ikke 
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at trætte unødvendigt, og man kan da tillige bruge 
dette som en Art Lokkemad, idet man lover (og 
helst holder) at fortælle mere, jo bedre de fore
satte Lektier læres.

Er dette Arbejde fortsat 2—3 Aar, saa tror jeg 
man vil have et forsvarligt Grundlag til at ar
bejde videre paa. De barnlige Indtryk af For
tællingerne ere ikke glemte, men kan let og med 
stor Fornøjelse baade for Elev og Lærer opfri
skes paany. De nødvendige Data ere fastslaaede 
og vil næppe volde synderligt Arbejde for en 
flittig og nogenlunde begavet Elev, og endelig ei
den stærkt legemlige Udviklingstid forbi og med 
den Kræsenheden og Ulysten til at arbejde, me
dens Videlysten er vaagnet paany, og, idet 
Dømmekraften og den selvstændige Opfattelse 
ere ved at udvikle sig, ere alle Betingelserne 
til Stede for at kunne give Eleven et fyldigt Blik 
paa Historiens Gang, Folkenes Fremvæxt, Be
givenhedernes Rækkefølge og de enkelte store Per
sonligheders Indflydelse i deres Land og paa 
deres Tid, og naar man, medens man giver dette, 
stadig lader Eleverne arbejde paa at fæstne 
Fakta uden at overlæsse dem, mener jeg, at 
Formaalet vil være naaet, og man vil saa oven 
i Kjøbet have den Fordel, at Eleven kan se til
bage med Fornøjelse paa Historie Timerne, for
uden at det næppe vil fejle, at han ved en Ex
amen vil kunne godtgjøre, at han ikke staar 
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tilbage, hverken i Kundskaber til de nødvendige 
Enkeltheder eller Totalindholdet.

Skoleefterretninger.
I Septemper Manned forrige Aar ansøgte jeg 

Ministeriet om Tilladelse til at afholde Prælemi- 
nairexamen af lavere Grad her ved Skolen første 
Gang i Slutningen af Juni eller Begyndelsen af 
Juli dette Aar. I Følge Forordningen af 28de Maj 
1869 skal den Skole, der ønsker Tilladelse til 
at afholde ovennævnte Examen „først undersøges 
af Skoledirektionens gejstlige Medlem i Forening 
med en Mand, der blandt andet har Fagkundskab 
og nogen Undervisningserfaring i mathematisk 
Retning,“ og det blev mig i den Anledning med
delt, at Professor Mundt, der af Ministeriet var 
udset til at foretage Undersøgelsen, ønskede at 
foretage denne i Maj Maaned. Da Prof. Mundt 
døde kort før Jul, valgtes Prof. Simesen til i 
hans Sted at foretage Undersøgelsen, som saa i 
Forbindelse med Stiftsprovsten foretoges den 18de 
og 19de Maj, og efter denne Undersøgelse er 
der af Ministeriet meddelt mig Tilladelse til at 
aiholde Examen i 5 Aar.

I Følge oven nævnte Forordning tillægges der 
dem, der medbringe Skolens Vidnesbyrd om at 
have bestaaet Afgangsexamen, „R e t o g A d g an g 
til at indstille sig til Optagelse som 
Elever ved den kongelige Veterinair 
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og Landbohøjskole, til at tage denfuld- 
stændige Veterinairexamen, farmaceu
tisk Examen eller juridisk Examen for 
Ustuderede, dog skulle de, der ville indstille 
sig til farmaceutisk Examen underkaste sig en 
særlig Prøve i Latin.“

Det maa betragtes som en stor Vinding for
skolen, at den har opnaaet Tilladelse til Af
holdelse af en Afgangsexamen, ikke blot fordi der 
derved kan gives Eleverne Adgang til videre Ud
dannelse og Erhvervelse af de ovennævnte Ex
aminer og de Ansættelser disse give Adgang til, 
men ogsaa fordi en offentlig og kontrolleret Ex
amen giver mere Selvstændighed og større Fast
hed i Undervisningens Anlæg, ligesom det jo 
over Hovedet maa være af Betydenhed for For
ældre og Værger, at Skolen „har en Under
visningsplan, der afgiver Betryggelse for en ved 
Udløbet af Skolens Kursus vel afrundet og af
sluttet Undervisning,“ hvilket er en Betingelse 
for at opnaa Tilladelsen.

De Fordringer i de forskjellige Fag, som For
ordningen af 28de Maj 1859 opstille, ere føl
gende :

a) Modersmaalet. Prøven heri er dels 
mundtlig og dels skriftlig. Den mundtlige Del 
indbefatter Boglæsning, hvorved der oplæses et 
Stykke Prosa og Poesi af en dansk Forfatter og 
dansk Sproglære. Ved den skriftlige Del fore
lægges 2 Stilopgaver, hvoraf den ene væsenlig 
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skal gaa ud paa Gjengivelsen af et fra Under
visningen i Skolen bekjendt Stof, den anden 
maa kræve en fri Behandling af et Emne, der 
ligger inden for den Forestillingskreds, som Sko
len og Livet kan have udviklet hos Disciplene, 
b) Historie. Heri kræves, at Examinanderne 
have tilegnet sig en Oversigt over den alminde
lige Verdenshistories Grundtræk og Hovedbegi
venheder (i Omfang omtrent som Kofods frag
mentariske Historie) og en klar og temmelig 
fuldstændig Udsigt over Fædrelandets Historie 
efter en Lærebog, som ikke blot giver en nogen
lunde fyldig Fremstilling af Statshistorien eller 
de ydre politiske Forholds Historie, men tillige 
meddeler et Overblik over Statens og Folkets 
indre Forfatning og dennes Udvikling efter Haan
den (saasom efter Allens Lærebog i Danmarks
historie til Skolebrug, som dog er udførligere i 
den indre Forfatnings Historie, end der udfordres). 
c) Geografi. Overhøringen bør omfatte fysisk 
og politisk Jordbeskrivelse (omtrent i samme 
Forhold som Munthes Geografi ved Velschow 
eller Rimestads mindre Lærebog) tilligemed de 
uundværligste Sætninger af den inathematiske 
Geografi, hvortil vil kræves, .at Undervisningen 
gives i samme Omfang som i de lærde Skolers 
øverste Realklasser, d) Arithmetik, som bør 
være lært saaledes, at der haves et klart Begreb 
om de elementaire Regningsoperationer, om po
sitive og negative, hele og brudne, rationale og 
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irationale Tal, samt Færdighed i praktisk Heg
ning. Derhos forlanges Øvelse i at løse simplere 
Ligninger af 1ste Grad med en eller Here Ube- 
kjendte samt Bekjendtskab med Logarithmer og 
Øvelse i deres Brug. Bogstavbetegnelsen og de 
sædvanligste Transformationer af Bogstav Udtryk 
bør være saa vidt indøvede, som det til en tyde
lig Forstaaelse af ovennævnte Indhold er nød
vendigt. Ved Examen blive to Regneopgaver, 
af hvilke den ene bør kræve Anvendelse af Lo
garithmer, skriftlig at besvare, e) Geometri. 
Deraf fordres Plangeometriens Hovedsætninger 
og deres praktiske Anvendelser, navnlig til Ud- 
maaling af plane Arealer. Af Stereometrien 
fordres kun de vigtigste Sætninger om Legemers 
og Fladers Udmaaling. I Geometri forelægges 
ingen særskilt skriftlig Opgave, hvorimod Exami
nanden ved Overhøringen maa lægge for Dagen, 
at han forstaar Anvendelsen af Passer og Lineal 
til Konstruktioners Udførelse paa Papiret, f) 
Tysk, hvori kræves, at Examinanden med Let
hed og Sikkerhed kan forstaa jævn Prosa og be
sidder antagelig Fasthed i Gramatikkens Hoved
regler og Kjendskab til det almindelige Ordfor- 
raad. Prøven anstilles saavel i et i Skolen læst 
Pensum af mindst 200 almindelige Oktavsider som 
i Stykker af tydske Skribenter, der ikke ere læste, 
g) Naturhistorie. Der fordres en Oversigt 
over Dyrenes og Planternes Væsen og karakte
ristiske Udviklingsformer (efter kortfattede Lære
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bøger, saasom Liitkens Begyndelsesgrundene af 
Dyrerigets Naturhistorie og Bramsens, Dreyers, 
Petits eller Vaupells Lærebøger i Planterigets 
Naturhistorie), h) Skrivning og Tegning. 
Udfaldet af Prøven heri bedømmes ikke blot efter 
en Prøveskrift og Prøvetegning, som udføres forin
den Examen under Undervisningen for at frem
lægges ved Examen, men tillige efter den ydre 
Behandling af de skrifltige Examensudarbejdelser.

Det kunde maaske synes, naar man har gjen- 
nemlæst oven anførte, at de Fordringer her stil
les, navnlig i Mathematik, næppe vil kunne til
fredsstilles med den Udvikling, Elever i Almin
delighed have ved Confirmationsalderen; men 
under Forudsætning af den nødvendige Flid og 
nogen Begavelse troer jeg dog, at dette vil være 
Tilfældet, ligesom ogsaa Erfaring fra Skoler, 
der i længere Tid have indstillet til denne 
Examen, bekræfte, at det i Almindelighed er Ele
ver i 15 Aars Alderen, der indstilles, enkelte lidt 
yngre og enkelte lidt ældre.

Efter Sommerferien vil der blive oprettet en 
Klasse til, og Betalingen i de forskjellige Klasser 
bliver da: for 1ste Klasse 4 Kroner (2 RdL), 
for 2den 5 Kroner, for 3die og 4de 6 Kroner, 
for 5te 7 Kroner, for 6te 8 Kroner og for 7de 
9 Kroner. For Brødre gives Moderation. I Ok
tober Maaned betales 3 Kroner i Brændepenge 
og ved Indmeldelsen betales en Gang for alle
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2 Kroner til Vedligeholdelse af Skolens Inven
tarium. Skolen talte ved Sommerferiens Begyn
delse 62 Elever. Efter Sommerferien indkom 10 
og senere i Aarets Løb 21. Af Skolen er ud- 
gaaet 4 efter Confirmationen, 2 paa Grund af 
Forældrenes Bortflytning fra Byen, og 1 er ud
taget af Skolen for af sendes paa Landet, saa 
at Skolen nu tæller 86 Elever.

Fagene have været fordelte mellem Lærerne 
paa følgende Maade:

Cand, theol. Fenger, Skolens Besty
rer, har haft Religion med 4de og 5te Klasse, 
Historie med 5te og 6te Klasse, Dansk med 4de 
og 6te Klasse, Tysk med 3die og 4de Klasse 
og Fransk med et Parti af 4de og 5te Klasse.

Lærer Nielsen Regning og Mathematik 
med 5te og 6te Klasse, Skrivning, Tegning og 
Sang med hele Skolen og Engelsk med 4de, 5te 
og 6te Klasse.

Lærer Kristjansen Naturhistorie med hele 
Skolen, Geografi med 2den, 5te og 6te Klasse. 
Historie med 1ste, 2den, 3die og 4de Klasse, 
Religion med 1ste, 2den og 3die Klasse og Ma
thematik og Regning med 4de Klasse.

Lærer Jensen Geografi med 3die og 4de 
Klasse, Dansk med 2den og 3die Klasse og Reg
ning med 1ste, 2den og 3die Klasse.

Premierlieutenant Lütken Tysk med 
6te Klasse.



19

Kapitain la Cour Tysk og Dansk med 
5te Klasse.

Frøken Meulengracht 6 Timer Dansk med 
1ste Klasse.

Frøken Winther 6 Timer Dansk og Skriv
ning med 1ste Klasse.

Sergeant Selsted har ledet Gymnastik- 
og Svømmeøvelserne.

De Bøger, der skulle bruges i det kommende 
Aar, ere:

i 7de Klasse:
Kofods Verdenshistorie og Allens Danmarks

historie, Erslevs Geografi Nr. 3 og et Atlas, Fed
dersens Dyrerigets Naturhistorie, Strøms mindre 
Plantelære og Mortensens Fysik/^fenchs danske 
Læsebug, Bojsens Grammatik, det ny Testamente- 
eg en Salmebog, Rungs tyske Læsebog, Rungs 
og Funchs Grammatik, et Lexikon og Ankjærs 
Stiløvelser, JLjstovs engelske Læsebog 2den Af
deling, Løkkens Grammatik, Hansens Regnebog 
3die Del, Mundts Geometri og Stereometri, Stens 
Arithmetik, Algebra og mathematisk Opgaver, en 
Logarithmetabel et Bestik;

i 6te Klasse:
De samme Bøger som i 7de i Historie, Geo

grafi, Naturhistorie og Plantelære, Dansk, Tysk 
og Regning. Endvidere Tangs Udtog af Mullers 
Bibelhistorie, Balslevs Lærebog og en Salmebog, 
Listovs engelske Læsebog 1ste Afdeling og Ro- 
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sings Grammatik. ^De, der have Mundts Stereome
tri, kunne beholde den, de ny indkomne) Sime
sens letfattelige Geometri, Petersens Tegnehefte 
Nr. 4. Endvidere de, der læse Fransk, Alins 
franske Læsebog 2den Del og Monrads Grammatik 
(sidste Udgave);

i 5te Klasse:
Kofods Verdenshistorie og Handoot»Banmarks- 

Iwotoric, Erslevs G.eografi Nr. 3 og et Atlas, 
Feddersens Dyrerigets Naturhistorie, Strøms min
dre Plantelære; og-Mortcnoono Fyoik, Tangs Ud
tog af Müllers Bibelshistorie, Balslevs Lærebog 
og en Salmebog, Matzens danske Læsebog 3die 

"Del, Bojsens Grammatik og Texten til Danmarks 
Melodier, Rungs jyske..Læsebog og bøjningsfor
mer og et Lexikon, Listovs Læsebog
iste Afdeling og Rosings Grammatik, Hansens 
Regnebog 3die Del og en Tabel, Stens Arithme
tik og mathematiske Opgaver, Petersens Tegne
hefte Nr. 3. Endvidere de, der skulle læse 
Fransk, Ahns Læsebog 1ste Del og Monrads 
Grammatik (sidste Udgave);

i 4de Klasse.
Ingerslevs Verdenshistorie og Handests Dan

markshistorie, Erslevs Geografi Nr. 3 og et At
las, Feddersens Naturens Bog, Tangs Udtog af 
Müllers Bibelhistorie, Luthers lille Katekismus og 
en Salmebog. Matzens danske Læsebog 3die 
Del og Texten til Danmarks Melodier, Listovs 
tyske Elementarbog og Rungs Bøjningsformer,
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Hansens Regnebog "SÄe Del og en Tabel, Peter
sens Tegnehefte Nr^^;

i 3die Klasse:
De samme Bøger som i 4de; 

i 2den Klasse:
Handests Danmarkshistoriex Erslevs Geografi 

Nr. 5 og et Atlas, Balslevs Bibelhistorie, Luthers 
lille Katekismus og ^en—SalmeKog, Matzens dan
ske Læsebog 2den Del, Texten tu Danmarks 
Melodier, Hansens Regnebog 2den Del og en 
Tabel, Petersens Tegnehefte Nr. 1;

i 1ste Klasse:
Fru Heyns Læsebog tor smaa Børn, senere 

Matzens danske Læsebog 1ste Del, Bredsdorffs 
Sangbog og en Tabel.

Skrivebøger, Notebøger o. a. L., som Ele
verne skulle bruge, ville de faa opgivet den første 
Dag i det ny Skole aar.

Skriftlig Examen afholde^ .
/^ZføÆLørdagen den \dV Juli.^
Kl. 4: i Kte Kl. engelsk Stil.

J'4de Kl. Regning. J /z/ 
Mandag den §te. J

Kl. 8: Ade Kl. dansk Stil.
J*# ^Mie Kl. Regning. y

Kl. li^&te Kl. tysk-Stil.
2dcn-Kb danok .Stil. z, , ?

Kl. <2: 6 5te Kl. hegning// /p J ’ "y "V 
5* 4de Kl. engelsk Stil.

Mi'



22

Kl.
Kl.

Kl.

Tirdagen den 7de.
8 : /(ste Kl. dansk Stil. 7
12 ^'4de Kl. tysk Stil. X

I. 2den Kl. Regning. /
4 :/f &te Kl. mathematiske Opgaver, y 

y 3die'K], dansk Stil. X /

Mundtlig.Examen afholdes: 
.TrA^AA,. Sa,.

Kl.

77

Kl.

lOXddie Kl. Historie, x^.w J
12 : 2d^n Kl. Gebgrafi. )
u t 3dié\Kl. TyslcS^z//

Torsdagen den Öde.
8: 6Ste Kl. Mathematik og Hovedregning.

KLJXJXddie—KL Naturhistorie, _
77 2den Kl. Regning. Å
Kl 12:/4de Kl. Geografi. A %
Kl. 4: / 4de Kl. Mathematik og Hovedregning.

"Fretagen d. ^Lpe7
Kl. 8: Üte Kl. Engelsl^. -j -

/4de Kl. Rmigfen.
Kl. lO:i‘^dio Kl.-Rdigion.

2den Kk-Dansli.
Kl. 12:5 4de Kl. Historie. }
Kl. 4: / &te Kl. Religion.
< < z &lie-Kl. Naterhistorie.

Lørdagen d^lPte.
Kl. 8: /nte Kl. f ■ ■

3die Kl. Dansk. Trfrer/ »'-7
Kh Dmsk. '
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adæftHftrdtEligron.

Kl.’ 4: ?, 3die Kl. Regning.
Kl. 4: b 5te Kl. J-

Kl. 4: / 8dio-Kk G-eografK : —
2den Kl. Historie,

Med Forberedelsesklassen afholdes ingen særi 
lig Examen. Tirsdagen d. 14de Juli Kl. 11 af
holdes Prøve i Sang med hele Skolen, hvorefter 
Omflytningen sker.

Samme Dag Kl. 9 afholdes Optagelses
prøve, og for de Elevers Vedkommende, der 
ikke kunne møde denne Dag, afholdes ogsaa 
Prøven Mandagen d. 18de August Kl. 8. Ferien 
begynder Tirsdagen d. 14de Juli, og det ny Skole- 
aar begynder Mandagen d. 16de Avgust Kl. 9.

Til at overvære den mundtlige Del af Aårs
prøven indbydes Elevernes Forældre og enhver, 
der interesserer sig for Skolen.

Aarhus i Juni 1874.
K 13. Fenger,

Cand, theol.




