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Skoleembedseksamen under det 
filosofiske Fakultet.

Indenfor ovenstaaende Studieretning kan følgende 
Fag studeres: Dansk, Tysk, Engelsk, Fransk, Latin, 
Græsk, Historier, Kristendomskundskab (gældende 
2 Bifag), Gymnastik (^ 1 Bifag). Man studerer 3 af 
ovennævnte Fag: det ene som Hovedfag, de to andre 
som Bifag. — Heraf følger, at der maa findes mange 
forskellige Studieplaner, som det er umuligt at omtale 
mere indgaaende her i Bladet. Udførlige Regler des- 
angaaende faas paa Universitetet (25 Øre). Vi skal 
her blot omtale Dansk-, Tysk- og Engelsk-Studiet.

1. Dansk (Litt. Professorerne Paludan og Vilh. 
Andersen; Sprog: Proffessorerne Jonsson og Dahle- 
rup. Endv. Prof. A. Olrik). Fælles for Hoved- og 
Bilagsfolk er, at man skal have et paa Litteratur
læsning og paa grammatiske, stilliske og metriske 
Studier støttet, praktisk Kendskab til det danske Sprog 
i dets nuvær. Skikkelse. I Forb. hermed nævnes, at 
der nu examineres i moderne da. Formlære og Syn
tax. Der lægges stærk Vægt paa Analyse. Denne 
Paragraf er sat ind, efter at den nye Studentereksa
men indførtes. Studenter fra 1910 ff. er saa godt som 
blottede for aim. grammatikalske Kundskaber. Syste
matisk Grammatikundervisning kræves jo ikke i Gym
nasiet; man mærker det paa Stilene. En brugbar Lære
bog eksisterer dog (af Vagn Falkenstjerne ); men 
den benyttes — mirabile dictu — ikke ved Skolerne.

I Litteraturhistorie skal — praktisk talt — flg. 
Bøger kunnes: Prof. Jonsson islandske Litth. (delvis). 
Prof. Paludan (1000—1750) og P. Hansens (1750—1900); 
Bilagsfolk „det halve“ (dog det 19. Aarh. i samme 
Omfang som Hovedfagsfolk). — Omfattende Littera
turlæsning.

De sproglige Fordringer er meget store for Hoved
fagsfolks Vedkommende; Bilagsfolk slipper med Wim
mers oldn. Læsebog og Gram., 100 Sider af Brandts 
gl.-da. Læsebog og 25 Sider (Bertelsens Bog) efter 
1700, Svensk: 400 Sider. 1 disse Underdicipliner op
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giver Hovedfagsfolk over det dobbelte; endvidere 100 
Sider Dansk-Norsk, 25 Sider Landsmaal, Halvdelen 
af E. Bindstouw. — For Bilagsfolk er det tilsyne
ladende et ret lille Pensum, men selv af disse kræves 
der indgaaende sproglige Studier. En Bilagsstude
rende skal ni. kunne føre op i Dansk til Studenter
eksamen; det er ikke tilstrækkeligt, at Læreren kan 
Bertelsens Lærebøger udenad. —

2. Tysk (Prof. Hermann Møller og Doc. Sarauw) 
og Engelsk (Prof. Jespersen og Doc. Bøgholm), —

I disse Fag kræves af alle de Studerende først og 
fremmest absolut praktisk Sprogfærdighed. Der 
lægges navnlig Vægt paa Oversættelser fra Dansk til 
Ty.-Eng. En Mængde dumper p. G. af disse Overs., 
i Jan. 1914 dumpede saaledes i Tysk 4 af 8 („mit 
Pauken und Trommeln durchrasseln!“). Forfatterlæs
ning: Hovedfagsfolk opgiver 10 Værker statarisk -f- 
15 Værker kursorisk. Bifagsfolk 6t-8 Værker. Hoved
faget kræver Studier i Oldengland resp. Gotisk og 
Oldhøjtysk. — I øvrigt maa henvises til førnævnte 
lille Hefte.

Studietid: som Regel 6 Aar. De fleste tager Bi
fagene først (37,-4 Aar efter Stud.examen) ca. 2— 
2l/8 Aar herefter Hovedfagt.

De Studerendes Antal; det gik saa fredeligt indtil 
1910; i dette Aar kom der 60 nye stud.-mag.’er. For 
Øjeblikket studerer 79 Dansk som Hovedfag, 82 En
gelsk som H. og 48 Tysk som H. Hvad skal der 
blive af dem?

Og de økonomiske Udgifter? — Ja, spørg Læ
rerne. ffim.

„Blegansigter”
Lidt om disses Virkemaade og Bekæmpelse 

af een der ikke mere er bleg.

Siden sidste Nr. af „Skolebladet“ udkom, har alt 
paa „0. G.“ staaet i Eksaminernes Tegn; et saare 



94 SKOLEBLADET Nr. 12

uhyggeligt Tegn for nogles Vedkommende, for andres 
er dette Tegn dog Tegnet til en lykkelig Sommerferie 
ovenpaa en Eksamens hæderkronede Anstrengelser. 
I Dag (Lørdag den 4. Juli anno domini 1914) staar 
nogle med Sejrens 6-talformede Palmer i Hænderne 
og er Genstand for de mindre heldige „Blegansigters“ 
Misundelse. — I Parantes skal bemærkes at „Bleg
ansigterne“ er Navnet paa de Herrer, som i Aarets 
Løb „har brændt den a’“ med Læsningen og som 
Følge heraf slidt sig blege over denne, saaledes at de 
kun har haft Lejlighed til at bade sig i Angstens Sved.

Vi kender saa godt som alle den nervøse Eksa
minands Bevægelser, der som Regel er haarrejsende.

Censor og Læreren sidder fordybet over deres Bø
ger da — oh, Rædsel — lyder der et tordenlignende 
Brag og et Klask, det er „Blegansigtets“ snublende 
Entré. Efter at have væltet et Par Stole finder den 
nervøse unge Mand sig til rette (han er nemlig — 
mærkværdigt nok — kommet 3l/a Minut før det er hans 
Tur).

Endelig raabes hans Navn op, og han gør nu et 
mislykket Forsøg paa at vælte „det grønne Bord“; 
fordi Forsøget er saa velment, resulterer det i, at Blæk
huset vælter, Penneskafter o. lign, spredes for alle 
Vinde, og Censor taber sine Briller af Skræk. Efter 
dette er det unge Menneske blevet mere bleg, men 
fattet, og Eksaminationen begynder. Lad os antage, 
at han i Matematik faar et Spørgsmaal som:

Hvad er øverst i „Trekanten?“
Hvortil Eleven aandsfraværende svarer:
„I. C.“ idet han tænker paa de sidste Dages poli

tiske Begivenheder. Nu har man altsaa en til Vished 
grænsende Sandsynlighed for, at det ikke var Læsning 
af Bøger, som har gjort det unge Menneske blegt. 
Jeg vil derfor slutte med at opfordre „Blegansigterne“ 
til at bestille noget hele Aaret, saa undgaar man i det 
afgørende Øjeblik den kendte Historie:

„GOD DAG MAND!“ — „ØKSESKAFT!“



Nr. 12 SKOLEBLADET 95

Eksamen!
Eksamen puh! puh! og i saadan en Varme, hvor

for skal man absolut pines mest i den stærkeste Varme? 
Ja! for det kalder jeg at pine; at lade unge Menne
sker, i deres bedste Alder, sidde inde i den Varme. 
Eksamen, er det Ord der faar alle til at gyse, lige fra 
den lille i Vuggen til den graaskægede skallede Ol
ding. Huset der hjemme bliver sat paa den anden 
Ende. De smaa Søskende skal gaa roligt og maa ikke 
lege, de store Søskende maa ikke øve sig i deres 
Sang, Spil og hvad det altsammen er. — Den vor
dende Kandidat maa ikke forstyrres i sit Arbejde. Og 
dog er der nok, der irriterer Eksaminanden, saa han 
ikke kan samle sine Tanker; f. Eks. det gode Vejr i 
Eksamenstiden, tænk — at komme ud i den fri Luft, 
ud at sejle eller svømme eller noget lignende, hvor 
vilde det ikke være forfriskende?

Moder spenderer alt muligt paa den læsende for 
at holde ham i godt Humør. Hele Familen staar paa 
Trappen og spytter „Langspyt“ efter ham, naar han 
gaar, i Haab om, at det skal gaa ham bedre. Naar 
han kommer hjem, staar hele Familien paa Trappen, 
denne Gang i spændt Forventning for at høre Re
sultatet.

Endelig kommer Afslutningsdagen, Spændingen og 
den travle Tid er omme. Om en halv Time har man 
Sommerferie, som en velfortjent Hvile efter 2 Maa- 
neders uendelig Læsning fra 5 Morgen til 11 Aften, 
man aander atter op.

Ferie, ah! hvilket dejligt Ord. Væk fra Skolen, 
Byen og den megen Læsning.

Kandidaten er atter blevet Menneske.
Derfla.
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Et lidet Ord om Foreninger
eller

Hvad enhver bør vide før han indmelder sig 
i en Forening.

At stifte Foreninger er i og for sig en god Ting, 
og de fleste Foreninger stiftes jo — i hvert Tilfælde 
officielt — med et godt Formaal for Øje, men det 
hænder af og til, at man bruger et godt Formaal som 
„falsk Reklame“.

Jeg vil her fremdrage en ganske bestemt Forening 
med det Formaal „at udvikle Fædrelandskærligheden 
blandt Drenge“ — det er et udmærket Formaal — 
men naar man faar at vide, at Stifteren og Formanden 
(der i Parantes bemærket er en og samme Person) 
foruden at besidde disse glorværdige Stillinger ogsaa 
er Bankassistent, F. D. F.-Fører, „Lynfotograf“ (Be
stillinger modtages) Annoncebureau-Direktør, „Teater
direktør“ samt Stifter af adskillige Foreninger, som 
i Tidernes Løb (2 Aar) har skiftet Navn og Formaal 
mange Gange, men stadig har de 25 trofaste Medlem
mer, gaar Duften jo unægtelig af omtalte Forening 
(i Parantes bemærket var Annoncebureauet, der smyk
kede sig med et nationalt Navn, et storslaaet Svind
lerforetagende).

Vil man være Medlem af en national Forening, 
bør man altsaa først undersøge om Navnet og For- 
maalet er ægte; thi et normalt konstrueret Menneske 
vil bagefter blive ked af at have støttet Misbrug af 
et godt Formaal.

Kritiker.

„Sangsalen“.
„Sangsalen“, den lille Gymnastiksal paa 3die Sal, 

vil i Løbet af Sommerferien blive omdannet til en Mø
desal, hvor Pastor Hansen blandt andet vil afholde 
sin „Gudstjeneste for Drenge“ og desuden afholde et 
Møde for Gymnasiaster hver Maaned.
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Studentereksamen.
Der er i Aar 17 Studenter, deraf er 5 klassisk-sprog- 

lige, 5 nysproglige og 7 matematiske. Af disse 17 var 
Holger Jørgensen den, der klarede sig bedst, idet han 
fik 5,71.

Studenterskovturen.
De nybagte Studenters traditionelle Skovtur fandt 

Sted i Gaar Eftermiddags og gik til Skodsborg.

Realeksamen.
Af de 16 „real-klassiske“ var Dahlerup den, der 

fik det fineste Resultat, nemlig 5,79.

PAUL PAULSEN
CYCLER OG MOTORCYCLER. 

ØSTERSØGADE 98. TELF. ØBRO 1733.

Gaa ikke til Byen
for at kobe Beger!

Alle Skolens Bøger og Skolemateriel kan 
faas paa Østerbro hos

Nyeste “I Emil Wienés Boghandel
Oplag\ *

Friske i Østerbrogade 23, 
Eksemplarer}

-------- —-------- 1 Hj. af Ry esgade. — — Telefon 5029.

Ordre bedes indleveret nu, saa ligger Bogpakken parat ved 
Skoleaarets Begyndelse.

(fyninastiksko. Fodboldsstøvler
Spejder støvler m. ni.

faas bedst og billigst hos
L. P. Taileruphuus, Gothersgade 115.
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SPORTSSTRØMPER — SPORTSHUER
SLIPS — SELER - SOKKER 

SOMMER UNDERBEKLÆDNING 
billigst og bedst 

AXEL NIELSEN 
ligefor Lægeforeningens Boliger 
100 Østerbrogade 100

Ragnar Baggesen - - Boghandel
Østerbrogade 54 C^irne) Telefon 2054

Lager af alle Skolebøger — Skolerekvisitter.

K. V. Høyers Friluftsgymnasium 
og Søbadeanstalt.

Sæsonen er begyndt.
Sæsonkort for Skoleelever 8 Kr. (Voksne 12 Kr.) 

Svømmeundervisningen begynder 1. Juni.

Jens Karl Jensen
Østerbrogade 72 .’. . Telf. 8409 

Manchetskjorter, Kraver, Flipper, Slips 
Straahatte, Engelske Hatte Kr. 4.50, 7.00, 9.00.

::: Herre-Underbeklædning :::

Spejderudstyr Studenterhuer
Lommelamper

Herreekvipering Barbermaskiner
Carl Lønberg, Gothersgade 115, K. F. U. M.

!. P. Jeppesen. Galanteri- op LeteiøjslmW
Telefon Østerbrogade 64. Telefon 
Øbro 2737. Stort Udvalg i Øbro 2737.

Sports- og Skoleartikler, Kufferter. Rejsetasker.
Redigeret af Johannes Nyholm ug Allan Davidsen, Nordborggade 4.

(■ CHK HACKHAUSEN" ’\ 
J E.OHLSENSGADE 17 1

KØBENHAVN 0. J


