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Mel: Nu titte til hinanden.

Nu lysner Dagens Sol over Skoletaget smukt, 
Nu vajer Flaget højt i Havens Gange;
Et Skolehjem er færdigt og Døren oplukt
For Børnene, saa glade og saa mange!

Fra lille Pog blev Skolen en Herre, saa stor, 
Som vogter over firsindstyve Sjæle;
Og vogte vil den Flokken med viljestærke Ord , 
Men dog i Strænghed vil der Mildhed dvæle.

Gud, Herre! Du maa vogte paa Barnehjærtet blødt, 
At Kundskab vorder det til Gavn og Ære;
Gør levende og lyst, hvad i Hjertet laa dødt, 
Saa Sorg og Glæde bliver let at bære !

Naar engang de fra Hjemmet og Skolen skal gaa,
Lad Skoletiden tabes ej af Minde, 
Lad Skolens Leg og Alvor i Hjerterne staa 
Med Runer, risted ind, som ej vil svindel



Lad Sammenholdet raade de mange unge her, 
At Kærlighed maa vokse op hernede;
At Konge, Land og Hjem de maa have saa kær, 
Saa de engang, som Mænd, kan Landet frede.

Gud signe alle dem, som i Kampen staar dem nær, 
Ved daglig Dont og daglig Slid herinde;
At det maa meldes højt, ja, ti) Hjemmene især, 
At her er Kundskab, Kraft og Tro at vinde.

A. E. I.



c^ofe6a(6eii neb ab JSXcrgets -Kegfe 
flirer bagfig Join en Stram af Sten; 
ben inf op at age — ub af fejfe, 
regnes for en Kraft, en nyttig en. 
Kalften — ja, ben |lial faa Con at uir&e, 
naar ni forft l)ar fanet ben Glob og finib; 
fliat neb ben man rejfe fjas ag Kirfte, 
Grænbes maa ben, tæfftes, ftaa.s en (Tib.

(Egen groebe jæunf i bundle Slloue, 
Stammen folte, ben Ofen Itærd og tyd. 
giften Gom i puft fra Soens Kone: 
ftom fjerub at ribe pan min -Kyg! 
3a, ben flommer, ben, lom bertif buer, 
fom lian faafe Kommeropms fpig, 
fjolbe Staub, naar San og ^onf ben truer, 
inbtif (Ejærefio|ten gjor ben Imufi.

Kugen nys for Sommerninbe Gfobe 
fuajeb fagte meb be tunge -ti;;. 
Duft fra HltarRen ffog os normt imobe, 
ret bet nar, lom ftom nu Krobet firti,;.
-IRen — ni ueeb bet — Jlra^” nar bog ej Debet, 
-Kugen faar en (lugt, fom ej et milb, 
bojer, for ben linae |om -Kiob paa Sorbet, 
3TToflens Kamen og Bageeonnens 3lb.



3ln|fee Drenge (jenab Uejen |ufe, 
Cinet bather ninbenbe pan öem. 
Dg fmaa Softre, [tijonbt be minbre 6vu|c, 
nan bog [nitbt ueb Krøbres Sibe trem. 
— Det er tKmnef, fjooraf Slægten bannes, 
[om bet ni) åartjunbreb faar i flrn;
fe paa bette JlEmne - tab bet [anbes: 
pna bets Uæjt beror riort Samfunbs Korn!

3a 3 Unge! berpna ban 3 (tote! 
ber er netop Krug for Jötfi [om jer! 
3Kcn 3 feer, at lilting maa i S&ofe, 
[or bet faar [in ptabs og pasfer ber. 
— Hare er 3, men ban Oline Oebre 
fjer i bette ^us neb ^ujets 3?øgt 
Hina ben Hoes ba ^ufets 3bræt tjirbre: 
Hngbomsgtæben gror meb Ungboms Klogt!



XUar man tjat gjort mig ben 2®te at opforbre mig 
til at foretage gnbnielfen af ben ny Sygning, font ^yHetjolt 
Sealftole Ijar faaet opført ber neb Sabeplabfen, ba er bet 
itte mit ßmbebe, ber ljår beoirfet bette; t^i fom fßronft og 
Siebtem af Stolebirettionen ftaar jeg iffe birette i noget 
gorljolb til Stolen. Snarere tror jeg, at bet er min 211 b e r, 
og færlig ben Dmftænbigbeb, at jeg b«r Ijant Hjenbftab til 
totaliteterne og gorljotbene paa bette Steb i nogle og trebine 
3lar, fom bar næret SInlebningen til, at jeg blen talbt til for 
at fige nogle Øtb neb benne feftlige Sejligljeb — jeg b«r jo 
en Sætte grinbringer at fnytte mine Ørb til.

geg bar fjenbt gape Stranb i ben £ib, ba tjer nar 
ingen føann, ingen ©ampflorften, ingen ©fole, ingen Slirte 
og fßrceftegaarb. §uab Stolen angaar, ba barbe man 
Sdttebo og StjeSfenbrnp at føge til; Ijoab bér nar at bente, 
maatte altfaa boeres fjerljib ’/4 til ’/2 Slil. — Sleb bisfe 
grinbringer nanbrebe jeg Ejerljen ibag langs Stranben, og 
alt, Ijoab ber møbte mit Øje unberuejS, talte til mig om en 
Sopen, en Stigen; ber er en ny fEib groet op neb ©tranben. 
øg bette gnbtryt bar fulgt mig berinb. geg fer i benne 
Stole meb ben§ [tore, fmntte Stum og ypperlige Ubftyrelfe 
SibneSbyrb om bet famme: ber ftaar Soget i ©røbe Ijer, 
og jeg fæfter mit Slit berpaa meb Slæbe og meb gortrøft» 
ning til, at bet Segynbte ffal blive neb at nope.
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Qvab ber er ßiv i, følger Soven: bøjere op! meb 
et fremmeb Drb, fom i ben fenere gib ofte er bleven brugt, 
falbe§ benneSov: excelsior! 3eø Rr paa benne Stole 
fom paa 9?oget, livorpaa bette Orb paSfer.

Excelsior — bet førfte og bet ftønnefte æibneSbyrb 
om, at beinte Sov meb ^enfyn til aanbelig Ubvitling oar 
oeb at føreS frem til æirteligbeb tier oeb Strauben, blev 
ben fmutte K i r f e meb ben§ flante Spir, fom peger 
opab; ben ftaar fom et SUlinbe om en rebel ißerfonligheb*), 
bois fjærte flog varmt for ©anten, ber pegebe opab, og 
l)oiS fjærte — forunberlig vemobigt — ftanbfebeS veb en 
tiblig ®øb juft i be ®age, ba Stribt gjorbeS til at føre 
kaufen ub i Sivet. KirtenS ©ilblivelfe gav Støbet til 
Slrbejbe for Stolen. Dg ba man meb ^ver og Kraft 
fit Dprettelfen af en Stole fat i 23ært, tom benne meb fin 
toetages bygning og fin HlealttaSfe ogfaa til at vibne om, 
at ®anten „højere op!" itte flog fig til 9lo meb Etableringen 
af en fcebvanlig Kommuneftole. Dg bet vifte fig fnart, at 
man itte Ijavbe taget fejl, ba man ftjønnebe, at ©rangen 
var tilftebe til viberegaaenbe UnberviSning. Stolen voyebe 
ub over fit Sotale; og ba ben energifte, bygtige ülanb, 
fom nu (eber ben, tom tjertil, blev bet førfl ret fjenbeligt, 
at bet, fom her maatte tilftræbeS, vilbe tomme til at betybe 
langt mere og træve ftørre fDiibler, enb man tæntte paa, 
ba en SHealflaSfe føjebeS til Kommuneffolen. §vab ber 
blev tilbubt, blev mobtaget, og ben ftore ©ilflutning, Stolen 
bar opnaaet, giver fig nu fßibneSbyrb i ©ilvejebringelfen 
af ben fmutfe ny Sygning, vi ibag ere famlebe i. ©en 
melber om en lyttelig Stræben døjere op og tunbe gjerne 
bære bisfe Drb fom fin gubftrift.

♦) Sebnøgrebe SRotttesSregrntVeb, bob font Ubenrigsminiper 
t 1875,
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©ette ©vb — excelsior — er iteinliß Soven for bet 
Sevenbe; tbi tjvab ber teuer, »oper; naar al Ubvitling 
ftanbfer, ba er bet ©oben, fom Ijar Drbet. ©erfor er 
excelsior ogfaa Soven for Sivet i Naturen. Dg ber er en 
fmul DverenSftemmelfe mellem Uboillingen bet, font 
gror nieb Søbberne fceftebe t forben rnnbt ont o§, og 
fremgangen i Samfunbet, tjoortil oi børe. ©et er nu 
(Sfteraar, og Sroeerne b°ibe iffe bet forebrag for öS, 
font be fan oni foraaret, ba be fvulme af Softer; men 
fe oi libt nøjere tit, faa er alltgeoel ben Stræben tybetig 
og fjenbelig, b»i§ 2Jiaal er: opab! højere op! ogfaa i Søv= 
falbStiben. bag Ejoert et Slab, fom tørner fig og 
falber i benne Slaaneb, bar ber alt længe fibbet en Jinop, 
font begynbte meb at oæte ganfte liUe, men efterljaanben 
frceoebe mere Slabs; og bet er egentlig ben, fom nu puffer 
bet gamle Slab tilfibe, bet, fom bar værnet og frebet out 
ben; nu fan bet gamle ftiffe fig tit løvile, bet ny er til= 
berebt og ffal til foraaret fenbe en title ©uff Stabe ub, 
et nyt ©fub, font ffal naa døjere op enb bet gamle og 
ffal vifte og fvaje i ben ny Sommer. Saa ben Tlaabe 
voyer §ætfen, faa man en ffjøn ©ag iffe mere fan fe over 
ben, vojer Slfleen, faa ben near til at tage Syfet bort fra 
Urtebebene, vojer ©foven, faa at felu §ufet paa Sjerget 
mifter Ubfigt til §avet. §vert nyt Søvfalb ftaffer et Jlulb 
af opabftræbenbe Stub Slabs, og bet ny vil altib bajere 
op enb bet gamle og fan naa bet, forbi bet bæreS af bet 
gamle.

©er er noget Semobigt og noget Sfjout, frybeligt, i 
benne Sivets Sov. Sein ob ig t er bet at afgive SetiiigeU 
ferne for, at ben ny Slargaug fan faa Slabs og naa højere 
op, og faa felv blive ubraugeret font bet, ber er fcerbigt; 
vemobigt ifær veb, at mebenS bet SSlbre meb Dmbu opelffer 
og freber bet Sy, faa inbtager bette fibfte uben Setcenfning eder 
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©øven ben lebige ^ßlabS og ^ar fin ^ritif ftrap færbig 
over bet, font gif forub, meb fnarlig gorglemmelfe af, at 
uben ben celbre Mvift, Ijvorfra bet friffe ny ©tub git ub, 
Ijavbe bette fibfte albrig funnet naa faa Ijøjt og fe faa 
langt. — fölen frybeligt og ffjønt er alligevel bette 
gortiolb, Ijvoraf al Ubvitling ^ar fit Ubfpring. $aa ben 
Tlaabe ffer ber goranbring, og bvormeget man enb [jar til 
fine ©iber ment at tunne prife ,be gobe gamle Sliber", 
faa beljøveS ber alligevel iffe bybe Unberføgelfer for at 
gobtgjøre, at bisfe gobe gamle Sliber trængte til goranbring 
— lytfeligt er bet, at be Ijave faaet ben.

fölen Ijvab ber iffe ffal glemmes, bet er, at benne 
goranbring albrig ftaubfer, albrig afflutteS, faalænge Sivet 
fortfætteS, ©ræet ffyber ftabigt ny Stub, inbtil eit ©ag 
en fOlanb meb en ß$e eller en ©tormvinb gjør fin ® jerning, 
ligefom ©øben meb Seen Ijar ben overfor be entelte 50leuiie= 
ffer og overfor Ijele ©amfunb — ©reverne gro, men be gro 
iffe op i tpimlen. fölen faalænge Sivet varer, gjælber 
Soven excelsior! Ijøjere op! og faa maa bet, ber ffal 
afløfeS, naar ber IjolbeS livlige gorebrag af 2lfføferne om, 
Ijvor ffræffeligt galt bet var inbrettet, trøfte fig meb, at 
om en ©tunb vil en lignenbe ©om af en enbnu yngre 
©lægt blive fælbet over bem, ber nu ere faa ftrenge; ba 
vil en fenere ©lægt forfe fig over, at man i §alvfemferne 
funbe ^ave fa a gale ölnffuelfer, fom be, ber uu font grem= 
ffribtStanfer forlange ene Dlaaberum.

§vert ©leegtleb Ijar faaban fin Slib og fin ®jerning. 
©et fan iffe nytte at fe vemobigt, enbnu minbre at fe 
bittert tilbage; men Ijvab ber er gavnligt, er at fe 
taf nem ligt tilbage. Dg bet er ingen Ölytte til at fe 
overmobigt frem ab eller at foreftille fig be ny gbeer font 

gnbb egreb af al ÖSiSbom — faa fomnier man fenere til at 
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ftemme Sonen neb; ogfaa meb ^enfyn til Äunbftab gjælber 
Drbet: „boer trente om fig felu meb 23etamf|om[)eb!'

'Dien Ijo jet e op! er Søf ene t. Senne Stolen 
tOeflemmelfe er at føre Slægten døjere op, faa at børnene 
tunne tomme i Sefibbelfe af rigere üunbftaber, fitrere (Sone 
til at raabe ooer flare Segrebet og paalibelige Sat, enb 
ben ælbre Slægt bat ba«t- W cel ventes bet itfe, at 
Særlingene b«r flulle mfe fig at være tløgtigere enb Sæterne 
— bet .vilbe blive et Ijøjft belænteligt fænomen —; men 
Ungbommen, bet gaar ub derfra, ventes i bet bele og ftore 
at ftulle faa gorubfætningerne for i Sivets Stole at lære 
og foftbolbe mere, enb bet blev givet bere§ gorælbre at 
fiöbe inbe meb. Sil bet Tlaal er Stolen inbrettet, meb 
bet for Øje bar ben faaet fine ny og ftjønne Slrbejb^rum.

døjere op! bet er SærerneS Dufte og §aab meb ^enfyn 
til bere3 Særlinge. Set ligger i en leveube Unbervténing, 
at ben Srreitfe, boortil Uboifliugen ftiler, albrig er faft 
affinitet, om enb bet er tilftebe en paa (Srfating grunbet 
og vebtaget Ubfigt ooer, Ijvab Stolen omtrent tan love 
at føre be Unge til. 2Xlt fom Sæterne unbetvife, inbfamle 
te felv ny ßunbftab, tlarere gorftaaelfe af bet Samle, og 
beune bere§ egen SBæjt vil bibtage til, at ogfaa Sfoleirå 
^irfjomljeb altib et i Støbe.

Sib bette maa fte! gib bet maa i ben tommenbe Sib 
— fom bet bar været bibtil — etfjenbeg meb Sat l)et 
paa ßgnen i vib ßteb§, at ber føre§ Ungbommen opab, 
bjælpeå til at funne fenere, naar Sivets Sjerning ligger 
for, tage ben op meb tlart Dverblit fra bet Ijøjere Stabe 
fom en vel grunblagt Ubbanuelfe afgiver Setingelfen for- 

3« bajere op! bet er et fmutt iBalgfprog for entjver 
Stole. Dien I) vor bøjt? @nl)ver veeb — og be ferret 
Særere veb benne Stole vibe bet vUfelig meb fulb Siarbeb, 
at faaban en fJlealftole paa Sanbet Ijar itte ben 3@rgjærtig=
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Oeb at ftuHe blive font et liHe Univerfitet, (joor bybtgaaenbe 
SJiben og omfattenbe Ubbannetfe fan IjenteS. ©et er alt= 
familien elementært, Ijvab bet Ijer tilfigteS at give be Unge. 
9)ien alt, Ijvab man efter be givne gorubfætninger tan naa, 
bet tilftrcebeS, og UUefuttatet maa attib oære et faabant, 
fom fører Slægten højere op.

Dg faa faar Ungbommen, tjoab ben Var Srao paa? 
frebeS og opelffeS, fom be, ber fe paa ben meb gaberligljeb, 
maa ønffe bet?

$a for at tunne foare et frejbigt ja paa bette Spørg®» 
maat, maa ©toten enbnu agte paa atoget, fom itfe fan 
glemmes eder ooetfeeS, naar man oil virte i ©anb^eb.

Dg bet er bette, at i not ©rang tit SijS, ftebfe mere 
SyS, Itente oi bet ab mange &eje; forbens Dlie og forbens 
kullag, foranbret til Suftarter, Var maattet bringe Syfet 
tiloeje, og ben Ijaftige eleftrifte ®nift maa ftille gjøre famme 
©jenefte. l'ien fif oi bet enb forbebret og forftønnet bragt 
o§ ab enbnu mangfolbige anbre IBeje, faa funbe vi itfe 
unboære bet, ber tommer, uben at oi Emme (jente bet, 
tommer af fig feto og faalebeS fom bet beftitteS ovenfra. 
Dg ben famme Soo gjætber for SlanbSlioet. 6n ©jæl 
blioer faare fattig, naar ben tun naar frem til og tun ffal 
eje bet SyS, fom ben fan bane fig 5Bej tit, enten ben nu 
vejlebeS til at flyve Ijøjt op efter bet eder tit at grave bybt 
for at [jente bet op. ältbrig vil ben Eunne Vente fig ben 
læring, fom fan gjøre ben ftærf til „at gjøre bet Sobe og 
iffe blioe træt", ftærf til at .være altib glab", ftærf til at 
„Vaabe mob §aab" og tro paa ®ry igjen efter mørte ©iber, 
ogfaa efter ©øbSmørfet. Sllt bette er ©jcelen» ©rang, 
forbi bet er benS Stet, ben er ffabt til at eje bet. 3J?an 
(titter ©jæleue til SotbS, Ijvor be tun faa ©ulteføbe, naar 
man føret bem inb i ben gorøilbelfe, fom beftaar i, at 
juan fan nøjeS meb bet, jom „Øjet Ijat feet og Øret Var 
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børt og 5ÜQb ber optom i et fDiennefleS fjærte*. ©erfor 
vilbe jeg pan benne ©foleå SnbvielfeSbag ubtale, Ijoab jeg 
tror at oære i fulb ©verenåftemmelfe meb Stolens Særere 
og fiebere om, at Stolen itte briber fig inb, at naar benå 
(Sieoer føreå frem til ftebfe florere, ftebfe mere omfattenbe, 
Xlunbffab, faa funne be, ber fe faberligt paa be Unge, iffe 
ønfte mere. 3fej felv om bet laa ubenfor en faaban Stoles 
Sjerning fom ben, vi ber bave meb at gjøre, at tage fig 
birette af be UngeS Sjenbftab til bet fom i SubS 
91ige vil brage bem til fig, faa ftulbe ber være JUarbeb 
tilftebe meb fienfijn til ben Sag; be Unge ffuHe vibe, at 
bet ©tørfte, fom en Wfeuneftefjæl fan tomme til at eje af 
Sanbbeb, tænter man fig itte frem til veb gornuftflutninger, 
regner man fig itte til veb fiogaritljmetabelhr, bet tager 
mon imob meb et villigt fjerte, fom blev villigt, forbi bet 
ybmygt fjenbte fig felv, og forbi bet børte Jfjærligbeb falbe.

fDieb anbre ©rb: ©tolen lutter itte af for 
fipfe t fra oven; ben vil baue æinbner paa ©olfiben, 
faa bet tan frit ftrømme inb.

„§avbe jeg al Hunbffab og vibfte alle ^emmeligbeber", 
faa vilbe min ©ja?l enbnu være ufigelig fattig, b»’^ ben 
itte fenbte et fom itte bor fin ^ilbe ber paa forben, 
og i bviltet ber er en ftærfere løftenbe 6vne enb i Stoget, 
fom ab anben fBej tom flart og fvcegenbe til o§ — bet 
bebfte fipfenbe af alt, Ijoab bet figer manenbe til o§: Ijøjere 
op! ©leverne ftulle bove flår ©rfjenbelfe af, at fit be enb 
i en ©fole bunbrebfolb faa grunbig og omfattenbe Äunbftab 
font ben, en Slealftole fan føre bem frem til, faa vilbe be 
bog ftaa baarligt ubruftebe til at gaa ub til Sivets Sjerning, 
frem mob belå griftelfer, inb unber betS Sfuffelfer og 
©pngfel, naar be itte fit luttet op for bet 2IanbStpS og ben 
^jærtevarme, fom gives i bet aabenbarebe ©rb. ©en ©r= 
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tjenbelfe faa be bar, foruben veb ben birette Uubervigning 
paa bette Dmraabe, »eb ben $Raabe, bvorpaa tjele Sejleb= 
ningen give§. Stal en Slealffole bære fit Stavn nieb 
Duette, maa ben være paa bet Stene nieb bet meft Steale af 
?Ut, nemlig ©rænfen for -Dlenneftetanfen, ben ©rænfe, over 
bvilfen ben itfe fan ftribe, Querten flyvenbe eller frijbenbe. 
mebcnS ber alligevel lyber til Sjælen et baj ere op! 
fom fan følges.

Dg meb bi^fe Drb overgiver jeg faa paa be SllænbS 
Siegne, Ijvem Stolen ftylber fin Silblivelfe, StealffolenS 
Signing til Stealiteten, Ijvilfet if fe er Slangen af en 
bøjtibelig SnbvielfeState, men bet baglige Surr og SJlylr, 
fom ljar bjemme i en Stole, bet baglige Slrbejbe meb bet§ 
fparfomme Opmuntringer overfor talrige §inbringer. ^eg 
gjør bet meb Sat tit bem, ber bar hjulpet fil, at bi<Sfe 
inbbybenbe SIrbejbSrum ere bragte tilveje — b^em Saften 
ffal naa ben til enfeltvté, bar jeg itfe bet ^verv at nævne. 
— Dg jeg gjør bet meb bet ^aab, fom bet enftemmige 
SibneSbyrb om Sjerningen, fom ben Ijibtil er lebet, beret5 
liger til at nære.

Saa inbvier jeg ba i ®ub §aber§, Søn§ og §ellig5 
aanbS Stavn og meb Søn om Selfignelfen fra bet §oje 
beune Sfolebygning til ben§ Sefiemmelje. SJtaatte ber itu 
Ijer blive ubfolbet en trofaft Sirtfombeb, fom fan biælpe 
ben opvojenbe Slægt til at tomme bajere op! faa at be 
Unge — i flår og ftilfærbig Erfjenbelfe af, at be i en 
Stole tun faa gavnlige g o r u b f æ t n i n g er f o r © a n n e l f c n, 
itfe ©annelfen felv — funne fra bette Steb træbe ub i 
Sivet fom brugbare Emner for ben llbvifling, fom vort 
Samfnnb trænger til! Sort Samfitub trænger til S l a r b c b 
og trænger til Äraft; SI a r b e b, faa at b»er entelt fan 
fe, b^nb bet §efeS Ärav er tit bam, og fe, l)vab ban ftal 
forftanbigvis ^ofbe fine fingre fra, — og Sraft til at 
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rette fBillien mob bet, font er npttigt, og bøje ben til tjenenbe 
ßpbigljeb. HHaatte ben 2lanb raabe paa bette Gteb, tmoroeb 
Ginbet formes og opelfteS til at eje benne Älarbeb og 
benne Gtprte I

Sub labe Sjerningen i benne Stole blioe til noyenbe 
æelfignelfe for ben @gn, b»i§ Unge føge pertten for at 
bente llbbannelfe, og beroeb for nort bele ^æbrelanb!



Den 24. Oktober 1892 indviedes de nye Skolelokaler, 

ved hvilken Lejlighed Hr. Provst Esmann, Hellested, 
holdt foranstaaende Indvielsestale, ligesom ogsaa de to 
Sange bleve afsungne.

Paa Grund al Skolens jevne Fremgang viste Lokalerne 
sig snart at være for smaa, og det lykkedes derfor 
Bestyreren ved Køb at erhverve en ca. 1 Td. Land 
stor Grund, hvorpaa der blev opføi t en 3 Etages Bygning, 
der indtager et Flademaal af ca- 2800 O-Fod, og hvori 
der, foruden 8 lyse og luftige Skolelokaler, indrettede 
efter alle Nutidens Fordringer, er en stor Festsal, et 
større Lokale for de forskjellige Samlinger, 4 Lærer
værelser, Kontor og Bibliothekslokale.

Samtidig ere Lærerkræfterne bievne forøgede, saa at 
der for Øjeblikket er, foruden Bestyreren, 5 faste Lærere 
og 1 fast Lærerinde, desuden flere Timelærere og -lærer
inder.

Ligeledes er Skoleplanen bleven udvidet til at omfatte 
Fransk for de Elever, der ønske Undervisning deri, 
ligesom der ogsaa gives Undervisning i Latin, idet det 
er Meningen med Tiden at faa Skolen forandret til en 
Latin- og Realskole, hvis det skulde vise sig, at der 
her paa Egnen er Trang til en saadan videregaaende 
Undervisning.

Med Hensyn til Skolens øvrige Formaal henvises til 
de tidligere Skolemeddelelser.

Hylleliolt, i Juni 1893.

K. Thomsen.
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I.

Undervisningen.

Lærefagenes Fordeling ses af nedenstaaende Liste.

Fag.
Fællesklasser. Realklasser.

i. 2. 3. 4. 1. 2. O O. 4.

Religion................. 2 3 3 3 3 2 » »

Dansk..................... 7 6 5 5 4 3 4 4
Engelsk................. <1 n 3 3 3 3 3 3
Tysk ..................... » 3 3 3 ! 3 2 3 3
Fransk ................. )) » N > i » 3 3 3
Historie................. 3 3 3 4 i 2 3 3 3
Geografi................. 2 2 2 2 2 2 2 2
Zoologi................. 2 2 2 3 1 2 2 2
Botanik................. B » Ii ■ 1 1 1 1
Naturlære.............. » » n n » 2 2 2
Matematik.............. B n n i) 4 3 4 4 (5)
Regning................ 8 6 5 4 4 3 2 2(3)
Tegning................. 2 2 2 1 2 1 1 & 1 0)
Skrivning.............. 3 2 2 2 1 » » w
Gymnastik .... 4 4 4 4 4 4 4 4
Sang....................... 1 2 2 2 2 2 2 2

Ialt . . 34 35 36 36 36 36 36 36

I de forskellige Fag er der i de enkelte Klasser 
gennemgaaet følgende, der altsaa vil tjene som Norm for 
Optagelse i disse:
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1. Fællesklasse: Religion: det gi. Testamente indtil 
Josva Tid; nogle Morgen- og Aftensange samt 
enkelte Salmer. — Dansk: Eleverne skulle bringes 
til at læse rent; mindst J,4 Time Staveøvelser hver 
Gang. Afskrivning; nogle Sinaavers læres udenad. 
Eleverne øves særlig i at knnné genfortælle det 
læste og hørte. Skriftlæsning. — Historie indtil Kr. 
III. i kort Udtog. — Geografi: Jordbeskrivelsen, 
Danmark, Norge, Sverige samt Rusland i kort 
Udtog. — Naturhistorie: de vigtigste Pattedyr og 
Fugle. — Regning: Tallæsning og -skrivning. Tal
rækken. Addition i ubenævnte Tal. De 4 sinaa 
Tabeller.

2. Fæ 11 es kl.: Religion: hele det gi. Testamente; nogle 
Salmer. — Dansk : Særlig Vægt lægges paa Oplæs
ning og Genfortælling af det læste; J/4 Time Stave
øvelser hver Gang. Afskrivning og Diktat; nogle 
Digte; de vigtigste Ordklasser. — Skriftlæsning. — 
Tysk: Oplæsning, Oversættelse og Stavning i Kapers 
Læsebog for Begyndere til Side 23. Reglerne for 
Udtalen , Artiklerne , den svage Deklination og Hjælpe- 
verberne. — Historie : fra Kr. III. og ud i kortUdtog. — 
Geografi: Øst-, Vest-, Mellem- og Sydeuropa i 
kort Udtog. — Naturhistorie : Pattedyrene. — Reg
ning: de 4 Regningsarter i ubenævnte og benævnte 
Tal; alle Tabeller. 1 Time ugentlig Hovedregning.

3. Fælle ski.: Religion: det nye Testamente indtil Jesu 
Lidelse og Død. Balslevs Lærebog til 2. Artikel. 
Salmer. — Dansk: Oplæsning m. m. Stavning; hver 
Uge en Diktatstil og en lettere Genfortælling som 
Hjemmestil; Analyse og Ordklasserne. Skriftlæsning. 
— Engelsk: Listovs Ledetraad 1. Afdi. med Gloser 
og Regler for Udtalen. — Tysk: Kapers Læsebog
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f. Beg. c. 30 Sider. Hnnkønsordenens Deklination, 
pers, og pos. Pronominer, samt loben i Aktiv og 
Passiv. Gennemsnitlig 1 Stil omUgen. — Historie: 
Bloch's Nordens Historie til 1375. — Geografi: Hele 
Europa samt Asien — Natui historie: Fuglene. — 
Regning: Tals Delelighed og Brøk. Hovedregning.

4. F æ 11 e s k 1.: hele det nye Testam. Balslevs Lærebog fra 
2. Art. og ud. Salmer. — Dansk: Oplæsning og 
Analyse, hele Formlæren og det vigtigste af Sæt
ningslæren, ugentlig Diktat samt mundtlig og skriftlig 
Genfortælling Skriftlæsning. — Engelsk: Listovs 
Ledetraad 2. og 3. Afdi. med tilsvarende Gloser og 
Regler, samt de vigtigste Sætninger af Formlæren. 
Enkelte Stile. — Tysk: Kapers tyske Læsebog for 
Mellemkl. c. 40 Sider, Adjektiverne, de dem. Pro
nominer samt Verberne af j. Konjugation med 
Afvigelser. 1 Stil ugentlig. — Historie fra Kr. I — 
Kr. IV., samt den ældste Historie indtil Romerne. 
— Geografi: Asien og Afrika. — Naturhistorie: 
Krybdyr, Padder og Fisk. — Regning: Decimalbrøk 
og Reguladetri. Hovedregning.

1. Realklasse: Religion : det gi. Testamente (fyldigere); 
Lærebog som 4 Fælleskl. — Dansk: Oplæsning og 
Analyse. Øvelse i en kort Redegørelse af det læste. 
Sproglære omtr som 4. Fælleskl., men fyldigere. 
Ugentlig Diktat samt sværere Genfortællinger og 
lettere frie Opgaver i Stil. — Engelsk: Listovs 
Læsestykker 1. Afdi. Det vigtigste af Gram. Nogle 
Stile. — Tysk: Kapers Læsebog for Mellemkl. c. 
35 Sider; Talordene og Præpositionerne, samt den 
stærke Deklination; Analyse og gennemsnitlig 1 Stil 
om Ugen — Historie som 4. Fælleskl. samt hele 
Oldtidens Historie. — Geografi: Amerika og
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Australien. — Naturhistorie: Leddyrene; Planternes 
Bestanddele og de helkronbladede Planter. — Arith
metik: indtil s. f. M. og in. f M.; c. 300 Opgaver. 
— Regning: Repetition samt Gennemsnits- og 
Delingsregning. Hovedregning.

2. Realkl.: Religion : det nye Testam. (fyldigere). Lære
bogen repeteret. — Dansk: Oplæsning og Analyse, 
Øvelse i en kort Redegørelse af det læste; hele 
Sproglæren. Enkelte Diktatstile samt ugentlig en 
fri eller lettere bunden Stil — Engelsk: Listovs 
Læsestykker 2. Afdi. med tilhørende Gloser indtil 
Pag. 85; hele Gram ; nogle lettere Versioner efter 
Læsestykkerne. — Fransk: Sicks Læsebog for 
Begyndere c. 50 Sider; de vigtigste Ordklasser. — 
Tysk: samme Læsebog som 1. Realkl. c. 50 Sider. 
En Del Verber af 2. Konj. samt Adverbier; Analyse; 
gennemsnitlig 1 Stil om Ugen. — Historie : Nordens 
Historie indtil Slutningen af forrige Aarh.; Middel
alderens samt den nyere Tids Hist, indtil 1648. — 
Geografi: Europa indtil Sydeuropa. — Naturhistorie: 
Pattedyr og Bløddyr; frikronbladede samt enkim
bladede Blomsterplanter. — Naturlære: Bevægelsen, 
Vædskernes Ligevægt, luftformige Legemer. — 
Arithmetik indt. Kvadratrodsuddragning af Polynomier; 
c. 300 Opgaver. — Geometri: indtil Ligcdannethed; 
Konstruktionstegning; c. 150 Opg. — Regning: 
Procent- og Kæderegning; Hovedregning.

3. Realkl.: Religion: Kirkehistorie. — Dansk: som 2. 
Realkl., kun mere fyldig, Hovedtrækkene af Literatur
historien. — Engelsk: samme Bog som 2. Realkl. 
til Pag. 1.55; en Del Digte; hele Gram.; c. 20 
engelske Versioner samt e. 50 Sider Ekstemporation 
i »The children of the new forest». — Fransk: hele
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Sick’s Læsebog for Begyndere; hele Formlæren. — 
Tysk: samme Bog som 2. Realkl. c G5 Sider, hele 
Formlæren samt noget af Sætningslæren ; Analyse , 
samt gennemsnitlig 1 Stil om Ugen. — Historie: 
Resten af Nordens- og Verdenshistorien. — Geografi: 
Resten af Europa, samt Asien, Afrika og Amerika 
tillige med den matematiske Geografi. — Naturhistorie ; 
Fugle, Fisk, Krybdyr, Padder og Bløddyr; Resten 
af Botaniken. — Naturlære: Faldet, flydende Lege
mers Bevægelse og Varmen. — Arithmetik: Resten 
af det forlangte Pensum., c. 250 Opg. — Geometri: 
Resten af Plangeometrien; c. 150 Opg. og Konstruk
tionstegning. — Regning: Rentesregning og Flade- 
beregninger in. m. Hovedregning.

4. Realklasse: Dansk: Forskellige Værker af de mere 
fremragende Forfattere ere oplæste og gennemgaaede; 
Analyse og Hjemmestile. — Engelsk: samme Bog som 
3. Realkl. indtil Pag. 204; Resten af Boysens Digte; 
c. 20 Versioner og c. 100 Sider Ekstemporation 
efter samme Bog som 3. Realkl. — Fransk: Sick’s 
Læsebog for Mellemklasserne c. luO Sider; hele 
Formlæren og de vigtigste syntaktiske Regler. — 
Tysk: hele Kapers Læseb. for Mellemkl.; hele Form
læren og det vigtigste af Syntaksen; Analyse og 
enkelte Versioner. — Historie, Geografi og Natur
historie: Repetition. — Mathematik: Repetitionsamt 
Hovedsætningerne af Stereometrien ; c 400 Opgaver, 
Konstruktionstegning, — Regning: Repetition samt 
Legemsberegning.
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Om Sommeren foretages ugentlig botaniske Ekskur
sioner, ligesom Gymnastikken tildels afløses af Badning, 
Svømning og Udrykninger.

Haandarbejdet omfatter de forskellige almindelige 
Færdigheder samt Kunstbroderi.
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S' 
II.

Skolens Samlinger m. m.

a) En naturhistorisk Samling, der er rneget 
anselig og indeholder over 150 udstoppede Dyr for
uden en Mængde Dyr i Spiritus, samt Insekter, 
Kranier, Skeletter, Takker, Horn og Fodarter.

b) En fysisk Samling, der i det forløbne Aar er 
bleven forøget med mange værdifulde Apparater til 
en samlet Sum af c. 350 Kr.
Desuden ejer Skolen liere illustrerede Værker, 

Anskuelsesbilleder, Væggekort og andre Undervisnings
apparater.

I Aarets Løb ere Samlingerne bievne forøgede med 
følgeude Gaver:
lir. Landvæsenselev 11. Broch, 1 sort Egern.
— Postexpedient Christensen, 1 Musvaage
— Godsforvalter Hebert, 1 Abe.

Elev Axel Hermanson, 1 stor Snog.
lir Inspekt. Høltzer, 1 større Samling fugleæg.
— Hofjægermester, Greve Hoick Winterfeld!, 1 Ugle og i Lærkefalk.

Elev Henry lløffding, 1 Søæg.
Hr. Vejassistent Jensen, 1 Par Forsteninger.
Elev Acton Jensen, 1 Soulk, nogle Svampe.

— Sophie Jorgensen, nogle Skaller.
lir Lærer iMelsen-Julius, i Herbarium.
— Fuldmægtig Klaumann, 1 Hænderne, 1 liætlemaage, I Bækørred, 

1 Hvepsebo og I Fasan.
Elev Holger Linde: Forskellige Svampe m. ni
Hr. Konsul Prip, 1 stor Globus.
— Slagtermester Svendsen, 1 Silkehale.
— Lærer Thomsen, Forskellige Svampe m. m.
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III.

Ordensregler in. in.

1) Ved Indmeldelse af nye Elever medbringes Daabs- 
og Vakcinationsattest.

2) Ingen Elev kan fritages for nogen af Skolens 
Discipliner uden at medbringe skriftlig Anmodning 
derom fra Hjemmet.

3} Eleverne anses staaende under Skolens Kontrol fra 
det Øjeblik, de om Morgenen møde ved Skolen, og 
indtil de atter efter endt Skolegang vende tilbage til 
Hjemmet, hvorfor Skolen opfordrer Forældre og 
Værger til ikke at lade Børnene begive sig hjemmefra 
før højst nødvendigt, og ligeledes kontrollere, naar 
de vende hjem. Skulde en Elev af en eller anden 
Grund blive holdt tilbage, vil der blive givet ham 
(hende) en Seddel med hjem; og denne bedes tilbage
sendt med Paategning om Forevisning.

4) Ønsker en Elev Fritagelse fra Skolen af en eller 
anden Grund, maa han (hun) i Forvejen medbringe 
Anmodning derom fra Hjemmet.

5) Udeblivelse fra Skolen paa Grund af Sygdom eller af 
anden lovlig Aarsag maa snarest m u 1 i g t meddeles 
til Bestyreren.

6) Naar der i en Familie, som har skolebesøgende Børn, 
udbryder smitsom Sygdom , maa Skolen straks under
rettes derom.
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IV.

Skolens Lærere og Elever.
Foruden Bestyreren er der ansat følgende faste 

Lærere og Lærerinder:
Ur Cand. phil. Baumann.
— Seminarist Høltzer, Inspektør.
— Cand. phil. Lundager.
— Seminarist Thomsen.
— — Hansen.
Frk. S. A. Pedersen.
Fagene have været fordelte mellem Lærerne paa 

følgende Maade:
Hr. Pastor Oksen, Hylleholt: Latin i 2., 3. og 4. Realkl 
Fru Jensen: Haandarbejde.
Hr. Cand. Baumann: Tysk i 3. Fællkl.—4Rkl., Historie 

i 3. Flkl. — 2. Realkl., Fransk i 2. Rkl.
— Inspekt. Høltzer: Dansk i .3 Fkl.-4. Rkl. og 

Regning i 3. Fkl,
— Cand. Lundager: Engelsk i 3 Fkl. —4. Rkl., 

Historie i 3.-4. Rkl , Fransk i 3. og 4. Rkl.
— Lærer Thomsen: Religion i 3. Fkl.—2. Rkl., 

Zoologi i 1. Fkl.-4. Rkl., Botanik i 1.-4. Rkl., 
Skrivning i 1. Fkl.—2. Rkl,

— Lærer Hansen: Geografi i 1. Fkl.-4. Realkl., 
Matematik i 3. Fkl. og 1. Realkl., Gymnastik i 
1. Fkl.—1. Rkl.

Frk. Pedersen: Dansk, Historie og Religion, samt 
Regning og Tegning i 1.—2. Fkl., Tegning i 3. 
Fkl.—1. Rkl.

Bestyreren: Matematik, Naturlære, Regning, Tegning, 
og Gymnastik i 2.-4. Rkl,
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I det forløbne Skoleaar er der indmeldt 35 nye 
Elever og udmeldt 20, saa at Skolen for Øjeblikket tæller 
81 Elever, fordelte saaledes:

1. Fællesklasse
2
3
4
1
2
3
4

Realklasse

3 Elever.
18 -
13 -

5 —
7 -

15 -
13 -

7 —

Af de 20 udmeldte toge G almindelig Forberedelses
eksamen i 1892, 11 forlod Skolen paa Grund af Kon
firmation, 1 paa Grund af Sygdom og Resten af andre 
Grunde.
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V.

Tilskud ti! Skolen og Skolepengene.

a) Tilskud:
Fra Staten..................................................... 1000 Kr.

(deraf 300 Kr. til Fripladser).
Fra Pastor Oksen, Sognepræst til Hylle— 

holt...................................................... 400 -
Desuden har Hr. Hofjægermester, Greve Holek 

Winterfeldt, Rosendal, oprettet 2 Fripladser 
og Vemmetofte Kloster 2.

b) I Skolepenge betales maanedlig:
For en Elev i 1. Fællesklasse...................... 4,50 Kr.

" - - - 2. - .................... 5,50 -
• - - - 3. - .....................6,00 -
» - — - 4. — ....................6,50 —
» - -- - 1. Realklasse ....................... 7,00 —
» - - - 2. - .....................7,50 -
» - — - 3. og 4. Realkl.......................8,50 —

Elever, der optages i 3. Realkl, betale 10,00 —

I Indskrivningspenge betales for hver Elev 3 Kr. og 
desuden aarlig 4 Kr. i Biændselspenge.

Besøge flere Søskende Skolen paa én Gang, ned
sættes Skolepengene for hver følgende med 12 Kr. om 
Aaret.

Skolepengene erlægges ved Udgangen afhverMaaned 
og maa være betalte inden d. 2 i den paafølgende Maaned.

Af Fripladser har der i Aar været bortgivet 4 hele 
og 9 halve; Moderation har været tilstaaet 18 Elever, 
ialt til et samlet Beløb af 1048 Kr.
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VI.

Eksaminer m. m.

Den 2G. April d. A. inspicerede Hr. Konservator Hornung 
Skolens Samlinger.

Den 8. Juni d. A. inspiceredes Skolen af:
Undervisningsinspektøren for de kommunale og 

private Realskoler, Hr. Professor N. V. Muller, 
R. af D. p. p., der overværede Undervisningen i 
Skolens øverste Klasser.

Gymnastikinspektøren, Hr. Oberstlieutenant Am- 
sinck, R. afD. p p., der tillige undersøgte Gymnastik
lokalerne og -redskaberne.

Sanginspektøren, Hr. Kantor Sanne , der overværede 
Sangen i samtlige Klasser.

Almindelig Forberedelseseksamen afholdtes i Juni — 
Juli Maaned 1892 i Overværelse af følgende tilforordnede 
Censorer:
Hr. Skolebestyrer K. N i el s en, Magleby pr. Borre, Dansk 

og Engelsk
- Cand, polyt. A. Jensen, Slagelse, Matematik og 

Naturlære.

Desuden viste følgende Herrer Skolen den Ære at være 
Censorer:

Hr. Provst Esmann, Hellested, Tysk.
- Pastor Oksen, Hylleholt, Historie.
- Pastor Gorm-Hansen, Vemmetofte, Geografi.
- Klosterlæge Nielsen, Vemmetofte, Naturhistorie.
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Til Eksamen indstillede sig:
1. Lave Bro ch, Søn af afd. Havnefoged B., Fakse 

Ladeplads.
2. Ingeborg Ellert, Datter af Organist E., Hylleholt.
3. Søren Jensen Ellert, Søn af samme.
4. Jens Johan Jensen, Søn af Husmand og Tømrer 

J., L, Taarøje.
5. Carl Oscar Andreas Larsen, Son af Bager

mester L., Kongsted pr. Rønnede.
G. Kristian Andersen Nielsen, Søn af Bager

mester N., Haslev.

Specialkaraktererne:

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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8 
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ug mg-r- 
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I

mg 
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g 
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ug4-
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mg 
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ug4- 

ug-r- 

mg-5-

Ug

mg-|- 

mg+ 

mg+

mg 

ug4-

105 

113 

1C9| 

108i 

84i

113

Udma

Udma

I Aar afholdes den skriftlige Del af aim. For
beredelseseksamen den 10., 12, 13. og 14. Juni.

Til den mundtlige Del ere følgende Herrer beskikkede: 

Hr Skolebestyrer Hass, Hørsholm, Dansk og Engelsk, 
den 5. Juli
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Hr Adjunkt Traustedt, Herlufsholm, Geografi og 
Naturhistorie, den 30 Juni.

- Cand Arneberg, København, Matematik og Natur
lære, den 28. Juni

Desuden har Hr Provst Esmann, Hellested, lovet at 
være Censor i Tysk, og lir. Pastor Møller, Fakse, 
i Historie.

Den almindelige Aarseksamens skriftlige Del afholdes 
den 7., 8 , 9. og 10. Juni

Den mundtlige Del 
saaledes:

vil, saa vidt muligt, foregaa

Torsdag d. G. Juli: Mandag d. 10. Juli
Kl. 8. J-II F. Dansk Kl 8 II F. Tysk.

III. F. Engelsk. Ill F. Religion
IV F. Matemat'k. IV. F. do.
I R. do I. R. do.
II. R. <lo 11. R. do.

- 10. IV. F. Engelsk. 11. R. Fransk.
III. R Tysk. III. R. do.

II. R Naturlære
Fredag d 7. Juli: - 10. III. F Geografi.

IV. F. do
Kl 8. III. F. Tysk. III. R. Naturlære.

IV. F Dansk.
I. R. <lo.
II. R Naturhistorie. Tirsdag d. 11. Juli

- 10. III. R. do. Kl. 8. 1 -II I . Historie.
III. F. Dansk.

Lørdag d. 8. Juli; I. R Historie.
- 9. 11. R. do.

Kl. 8 I II F. Religion. - 8. Ill R do.
111. F Historie.
IV. F. do
I R. Engelsk Onsdag d. 12. Juli
11 R. do Kl 8. I.-II. I : Geografi
III. R Matematik III. F. Zoologi.
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Torsdag d. 13. Juli:
Kl. 8. l.-ll. F. Zoologi.

111. F. Regning
IV. F. do
1. R do
II. R. Geografi.

Kl. 9. IV. F. Zoologi.
I. R. do

- 8. 11. R. Regning.
- 9. 111. R. do.

Kl. 8. III. R. Engelsk.
- 10. IV. F. Tysk.

1 R. <lo.
II. R. Dansk.
111. R. Geografi.

Fredag d. 14. Juli:
Kl. 8. I.-ll. F. Regning.

11. R. Tysk.
III. R. Dansk.

Lørdagen den 15. Juli Kl 10 meddeles Udfaldet af 
Aarsprøven, og Oprykning finder Sted

Torsdagen den 13 Juli Kl 3 prøves de ny indmeldte 
Elever Ved Indmeldelsen maa medbringes Daabs- og 
Vakcinatiomsattester

Alle, der nære Interesse for Skolen, indbydes herved 
til at overvære saavel de mundtlige Prøver som ogsaa 
Eksamensudfaldet

Det nye Skoleaar begynder Lørdag d 19. August 
Kl. 9.

Nye Elever optages ti) enhver Tid, dog helst ved 
Skoleaarets Begyndelse.

Der vil i Aar som sædvanlig blive oprettet et nyt 
2-aarigt Kursus til aim Forberedelseseksamen for saa- 
danne Elever , der have de tilstrækkelige Forkundskaber 
Oplysninger om de Fordringer, der i saa Henseende 
stilles, meddeles paa Forlangende.
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I Kostskolen kunne Elever optages mod et aarligt 
Honorar af 5 a 600 Kr Heri er dog ikke Vadsk 
medregnet, ligesom hver Elev selv maa medbringe Seng 
og Sengklæder.

Hylleholt Realskole, Fakse Ladeplads, i Juni 
1893.

K. Thomsen.



I det nye Skoleaar ville følgende Bøger blive benyttede :

Religion : Assens Mindre Bibelhistorie gennem alle Klasser. Bals
levs Lærebog i 3 og 4. Fællkl. og 1. —2. Realkl — Salmebog 
med Tillæg

Dansk: Th. Strøms danske Læsebøger for Borger- og Almueskoler, 
I. Del for 1. Fkl , II og III. Del for 2. Fkl, 111. Del for 3. Fkl., 
IV. og V. Del for 4. Fkl. og VI. Del for I. Rkl. Fengers Læse- 
stykker I for 2. og 3. Rkl, do. II. for 4. Rkl. N. Andcisens
Sproglære Nr. 2. og T Jacobsens Retskrlvningsbog for alle Klasser.
Thyregod & Holms Skriftlæsningsbog for 1.- 4- Fkl.

Engelsk: Listovs Ledetraad Nr. I. for 3 Fkl., Nr. II. og 111. for 4. 
Fkl. Listovs Læsestykker Nr I. for 1. Rkl, Nr. II. for 2.-4. 
Rkl. Løkkes mindre Grammatik for 4. Fkl og 1.-4. Rkl. Boysens 
engelske Digte for 3.-4. Rkl. Nissens Versioner (nyeste Udg.) 
for 3—4. Rkl. «The children of the new forest' for 3 —4.Rkl

Tysk: Listovs tyske Elementarbog, 2.-3 Fkl Kapers lyske Læse
bog for Mellemkl. for 4. Fkl. og 1.—4 Rkl. Kapers tyske 
Sproglære og Stiløvelser for alle Klasser.

Historie: C Larsens Danmarkshistorie for 1. og 2. Fkl. Blochs 
Lærebog i Historie 1. og 11. for 3 —4. Fkl. og 1.-4. Rkl. Ers- 
levs historiske Atlas for 3.-4. Fkl. og 1. —4 Rkl.

Geografi: Ersievs Geografi med Billeder for 1.-2. Fkb; Nr. Hl. for 
3.-4. Fkl. og 1. Rkl.; Nr. IL for 2—4. Rkl. Et Skoleallas 
(helst Roms Kortbog Nr. IV.).

Naturhistorie: Sahlertz Vejledning i Naturhistorie for 1. Fkl. 
Linkens Zoologi Nr. II for de andre Klasser Strøm: kortfattet 
Plantelære til Skolebrug for 1. — 4. Rkl Grønlund: 300 Planter 
for 1. —4. Rkl. Sundstrøms naturhistoriske Atlas for alle Klasser.

Naturlære: Ellingers Lærebog i Fysik for 2.-4. Rkl.

Matematik: Jul. Petersens Aritmetik I Del for 1. —4 Rkl., do. H. 
Del for 2.-4. Rkl., do. Plangeometri for 2.--4. Rkl., do. plan- 
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geometriske Opgaver for 2 —4. Rkl. — Caspersens Logaritme 
tavle for 3.-4. Rkl.

Regning: Thomsen: Kortfattet Vejledning i praktisk Regning I. for 
1.-4. Fkl.

Tegning: 1 Bestik, Triangel og Lineal for 2.-4. Rkl.

Sang: V. Sanne: Tostemmige Fædrelandssange til Skolebrug.

Gymnastik: 1 Par Gymnastiksko og 1 Gymnastiktrøje.


