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1949

Ss SKOLE

STOCKHOLMSGADE 5 KØBENHAVN
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mandag og torsdag kl. 9—10, tirsdag, onsdag og fredag kl. 1415— 1515. 

Telefon Øbro 2112

Eleverne kan ikke kaldes til telefonen.

Vignetter af Alfred Schmidt.



KREBS5 SKOLE

forbereder drenge til optagelse i mellemskolen. Den 
er stiftet 17. sept. 1872 af daværende inspektør og over? 
lærer ved Metropolitanskolen C. Krebs og er en af 
Undervisningsministeriet anerkendt privat skole.

En privat skole har det store privilegium, at den kreds 
af forældre, som søger den, gør det af fri vilje, udeluk* 
kende fordi skolens ånd passer med hjemmets. Derfor kan 
der komme et intimt og frugtbart samarbejde i stand, når 
forældre og skole har lejlighed til at udveksle erfaringer 
og tanker. Men det pålægger også skolen et stort ansvar, 
fordi samarbejdet fra hjemmets side er grundlagt på tillid 
til skolen. Vi glæder os over denne tillid og vil altid be* 
stræbe os for at hjælpe hjemmene med at opdrage dren* 
gene til ærbødighed for livets store værdier: kristendom, 
afpasset efter børnenes fatteevne, og på kærlighed til alt, 
hvad dansk er, både sprog, historie og kultur.

Skolebygningen er et gammelt hus, det første i Stock* 
holmsgade, men bygget af fremsynede mænd, som lagde 
den frit og luftigt på det gamle fæstningsterræn. Dengang 
måtte man gå ud til den ad en dæmning over stadsgraven. 
Da byen voksede, formede forholdene sig således, at sko* 
len stadig ligger frit over for Østre anlæg med facaden 
mod sydvest, så solen kan komme til det meste af dagen. 
Og dog ligger den ved et hovedfærdselscentrum, Sølv* 
torvet, hvorfra 12 sporvognsforbindelser fører i alle ret* 
ninger, som kortet på bagsiden viser. Når man kommer 
ind ad glasdøren, fanges øjet straks af

pædagogiske Vrsamiing
København



Trappeopgangen, der er prydet med billeder af mænd og 
kvinder, som har spillet en rolle i Danmarks historie, 
lige fra dronning Margrethe til Niels Bohr. Endvidere 
mindes Københavns bombardement 1807 ved den kugle, 
som fandtes i grunden, da huset blev bygget, og som nu 
er indmuret i væggen, og genforeningen ved et billede af 
kong Christian 10.s ridt over grænsen 1920. Under dette 
hænger billeder af Danmarks tre befriere: Montgomery, 
en frihedskæmper og en soldat fra Den danske Brigade. 
Lige overfor er mindevæggen for de atten gamle elever, 
som gav livet i årene 1940 — 45 for Danmarks frihed.

På en loftsbjælke i stueetagen står som en manen til vor 
tids børn kong Christian 4.s ord fra Trefoldigheden:

Øaa længe enhver vil gjøre fin pligt.

I gelænderet er i farvelagte udskæringer skoleårets be« 
givenheder udført i symbolsk fremstilling lige fra skole« 
året begynder, og til sommerferien igen står for døren. 
På væggene hænger gengivelser af malerier fra Frederiks« 
borg slot af Danmarks konger fra Christoffer af Bayern 
til Christian 10.

I stuen hænger tillige klokken. Når klokkeren, en dreng 
fra 5. kl., slår to slag, er timen forbi. Når han ved jule« 
festen slår tre slag, er det gamle år for skolens arbejde 
endt, og ved afslutningsfesten forkynder de tre slag, at et 
skoleår er sluttet. Som de gamle kirkeklokker har skolens 
klokke også »mæle«, der står graveret i dens side: 
Leg kun glad og kaad, men gør Leg til Daad.

Omkring trappen ligger

Klasserne, som er lyse og hyggelige. På væggene hænger 
et stort antal billeder, der kan anvendes i undervisningen, 
flere af dem er originaler af danske kunstnere. Af særlige 
genstande fremhæves en konebåd, skænket af Knud Ras« 
mussen, og en original silhuet, klippet af H. C. Andersen.



Klasserne betegnes hver ved navnet på en af Danmarks 
berømte mænd:

5. Bertel Thorvaldsen.
5. Ludvig Holberg.
4. Hans Egede.
4. Tycho Brahe.
3. Peter Tordenskjold.
3. Niels Ebbesøn.
2. Christian den Fjerde.
2. Absalon.
1. Christian den Tiende.
1. H. C. Andersen.

Gymnastiksalen ligger i nederste etage; men både sommer 
og vinter foregår legemsøvelser, når vejret tillader det, i 
Østre anlæg, hvor der spilles bold og kælkes.

På hver etage er vaske med varmt og koldt vand, og 
ved siden af gymnastiksalen er anbragt lange kummer, så 
en hel klasse før skriftligt arbejde kan vaske hænder i 
rindende vand.

Legepladsen. Gennem den dør, hvorover gamle elever i 
1925 opsatte et sandstensepitafium for J. Krohn, skolens 
mangeårige leder, kommer man ud på legepladsen, hvor 
flaget under honnør hejses på årets mærkedage. Skønt 
legepladsen er omgivet af huse, gør den om sommeren 
et venligt indtryk med sine blomsterbede, sine blomsters 
kasser på halvtagene og ved sine store træer. Til beskyttelse 
i regnvejr er legepladsen omgivet af halvtage.

Undervisningen
ledes ikke efter noget bestemt pædagogisk system, men 
søger at forene det bedste i nyt og gammelt og gøre 
kundskabsmeddelelsen så lempelig og fornøjelig som mus 
ligt, uden at fastheden og grundigheden svækkes.
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For at lette forældrene overblikket over drenge? 
nes flid og standpunkt gives

og drengene får karakterbog hjem hver lørdag. 
Hver 6. uge tælles karaktererne sammen for at 
vise den enkeltes standpunkt i forhold til klas?

daglige karakterer,

sen.
For at gøre undervisningen livlig er der blomster og 

akvarier i vindueskarmene, og af samme grund anskuelig? 
gøres geografi?, naturhistorie? og historieundervisningen 
ved lysbilleder og films.
Allerede i 1911 indførte Krebs’s skole, at skolegangen om

lørdagen ophører kl. 1230.
I 1927 fik man korte timer på 40 minutter, så at skolen 
daglig slutter kl. 1410, og ved at spare 50 minutter daglig 
indvinder drengene 14 dage på et skoleår. I 1920 indførtes

sommerferie på 2 måneder.

Gratis ekstraundervisning.
Undervisning i stil (hr. Kongsted) gives hver dag 8—840 
undtagen lørdag.
Undervisning i regning (frk. Lampe) gives to gange om 
ugen 1420—15.
Undervisning for ordblinde (frk. Budde?Lund) gives en 
time hver dag.

Denne undervisning bedes endelig ikke opfattet som en 
straf, men som en håndsrækning.

Afhentning.
For at berolige forældrene sørger skolen for afhentning ved 
sporvognene, idet skolebetjenten kl. 8 45 er til stede på Sølv? 
torvet for at følge drengene over gaden; og kl. 1230 og 
13 20 følges drenge, hvis hjem ønsker det, til sporvognene.

Også drenge, der bor uden for byen, kan let nå skolen, 
idet der kun er 10 minutters gang til Østerport og et 
kvarters til Nørreport.
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ELEVERNE
Ved de i år optagne er tilføjet kaldenavn, fødselsdag og faderens navn og stilling.

5. klasse Bertel Thorvaldsen.

S. Andersen. O. Bæklund. J.Castenschiold. F. Claesson. J. Ejlersen. U. Gudmundsen. 
F. Hertz. J. Holm. S. Rolf Jacobsen. P. Jerlang. I. Kelland. J. Lassen. F. Mørch. 
P. Mørk. J. Ottesen. F. Hother Paulsen. D. Pontoppidan. K. Rasmussen. E. Tiemroth. 
F. Topsøe.

5. klasse Ludvig Holberg.

J. AllesentHolm. C. Andersen. G. Bendix. F. Borchorst. M. Brandstrup. B. Colding. 
N. Ehlers. A. Grøn. PI. Breth Hansen. E. Holm. J. Kaarøe. P. Krarup. H. C. Kryger. 
H. H. Lehmann O. Lehrmann. C. Lindvad. J. Melchior. O. Mellentin. S. Nathan. 
O. Ohlsson. J. Vilhelm Petersen. J. Schou^Christensen. C. Schübeler. N. Theilland» 
Poulsen H. Tuxen. D. Tørning.

4. klasse Hans Egede.

B. Bitsch. J. Brøbech. J. Brøchner»Mortensen. O. Carstens. H.»H. Freudenthal. 
K. Groos. D. Plage. K. Herting. B. Hesse. F. Holtermann. J.Jans. E. Kildegaard. 
N. Landgreen-Petersen. E. LevinsNielsen. K. Lykkemeier. P. Mellentin. K. Nielsen. 
T. Nørgaard. U. Nørgaard. B. Pahl. P.-A. Pedersen. H. Alex Rasmussen. L. Rosentoft. 
E. Scherfig. J. Schmidt. J. U. Seest. E. Stein. K. Stensballe. P. Wiirfz.

4. klasse Tycho Brahe.

J.Beck. K. Bjerre. J.Brun. P. Bülow. P. Bøgh. H. Børre. O. Lindegaard Christensen. 
C. Dalmark. P. Fanøe. P. Flensborg. J. Gram. P. Grønbech. O. Dyrlund Hansen. 
O. Hart Hansen. S. Hansen. H. Hertel. J. Lerche. P. Lindholst. K.Mørk. K. Neiiendam. 
F. Burcharth Nielsen. N.^J. Nielsen. J. Beildorff Petersen. H. Rademacher. J. Scheller- 
Nielsen. O. Steen. M. Varming. H. Wechselmann. J. Youden.

3. klasse Peter Tordenskjold.

A. Aamund. N. Abildtrup. S Bandier. B. Bendixen. Oluf Brun, f 15. juni 39 (minister 
C. A. C. Brun). J. Byrn. J. Caroc. N.°H. Christensen. N. Engelbert^Petersen. 
F. Fjelstedzlversen. J. Genner. S. Hallarth P. Hartvig. T. Plelwigh. C. C. Høybye. 
E. Jerlang. N. Johansen. E. Kølben. C.“PI. Larsen. S. Levin«Nielsen. F. Nielsen. 
M. NormanntPJansen. P. Nørgart. O. Olsen. PI. Parker. J. Portman. P. Siesbye. 
B. Simonsen. O. Torkov. J. Winther.

3. klasse Niels Ebbesøn.

L. Ammitzbøll. N. Bjerregaard. P. Bjerrum. II. Carl. S. Christensen. S. Heyn 
Christiansen. M. Claesson. M. Dalmark. J. Eigtved. O. Fabricius. T. Gertz. Peter 
Fabricius Hansen, f. 6. jan. 40 (afd. dr. med. J. Fabricius Hansen). A. Plelsted. 
C. Henningsen. P. Horsten. H. Iversen. H. Krøyer. J. F. Lemvigh=Müller. P. Leopold. 
H. H. Leschly. H. Lundh. C. Lønberg-Holm. T. Melchior. N. Helskov Mortensen. 
S. Hellstrøm Møller. W. Flach de Neergaard. H. Olsen. N. Ottesen. M. Ussing.

2. klasse Christian den Fjerde.

M. Aller. Johan Almqvist, f. 27. juli 40 (ambassaderåd K. Almqvist). C. Bahner. 
PI. Bang. A. Bigler. P. Birkmand. T. Blom. E. Brems. S. Christiansen H. Eegholm, 
Jean Grandjean, f. 1. jan. 42 (direktør, forfatter L. Grandjean). H. Ulf Hansen. H. Hey.
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P. Holm. L. Hvidt. H. Knuth^Winterfeldt. J. Konnild. J. Krøll. H. Lehmann. 
H. Lerche. L. Müllertz. H.^E. Nielsen. C. Olesen. K. Vilh. Petersen. O. Reimann. 
C. F. Ricard. H. Roholm. P. Stage^Petersen. N. Thorball. S. Wind.

2. klasse Absalon.

T. Abildgaard. P. Birnbaum. A. Busch. M. Bækgaard. A. Christensen. S. Christensen. 
L. Dennild. E. Drews=Petersen. J. Gemzøe. M. Gerhardt. A. Gutzon=Larsen. P. Preben 
Hansen. A. Hellsten. S. Bodenhoff Jacobsen. J. Jespersen. H.Kaarsberg. U. Kelstrup. 
N. Keyper. C. Kildegaard. J. LangermannsNielsen. T. Lehmann. U. Liberoth. 
M. Lindvad E. Fage Pedersen. S. Henning Poulsen. E. Rostgaard. K. Strelov. Steen 
Weiss, f. 24. april 41 (Civiling. N. E. Weiss). J. Westh. V. Worsaae.

1. klasse Christian den Tiende.

Steen Andersen, f. 1. okt. 41 (forretningsf. H. Andersen). Johan Asmussen, f. 6. juli 42 
(LRsagf. J. Asmussen). Elenrik Bahner, f. 4. juni 41 (sølvsmed V. Bahner). Niels Bjerre, 
f. 7. febr 42 (læge S. Bjerre). Steen Bj'errum, f. 27. okt. 41 (kaptltn. P. O. Bjerrum). 
Hans BlixenkronesMøller, E 10. okt. 41 (kaptajn O. Blixenkrone*Møller). Ditlev 
Bülow, f. 11. febr. 42 (LRsagf. F. Bülow). Mogens Lindegaard Christensen, f. 21. febr. 
42 (fuldm. cand. jur. J. Lindegaard Christensen). Robert Christiansen, f. 30. april 
42 (kiropraktor C. Christiansen). Harald Grut og Nicolai Grut, f. 8. aug. 42 (arkitekt 
F. Grut). C. Havemann. Hans Helwigh, f. 12. juni 42 (prokur. cand. jur. E. Helwigh). 
Lars Horsten, f. 18. maj 42 (LRsagf. H. Horsten). Ole Kristensen, f. 29. juni 42 
(skotejsfabr. K. A. Kristensen). Per Lachmann. f. 4. jan. 42 (civiling. J. Lachmann). 
Steen W. 0. Larsen, f. 14. sept. 41 (fabr. W. 0. Larsen). Claus Levy. f. 27, dec. 41 
(LRsagf. E. Levy). John Levysohn, f. 12 maj 42 (direktør O. Levysohn). Jan Løve, 
f. 18. marts 42 (direktør cand jur. T. Løve). John Madsen, f. 9. okt. 41 (gross. 
V. Madsen). Knud^Mogens Møllmann, f. 12. sept. 42 (fuldm. i Indenrigsministeriet 
N. Møllmann). Ulrik Flach de Neergaard, f. 21. jan. 42 (fru L. Flach de Neergaard). 
Niels Valdemar Poulsen, f. 13. dec. 41 (dr. med. O. P. Valdemar Poulsen). Lasse 
Reiman, f. 10. febr. 42 (direktør M. Reiman). Erwin Taschner, f. 24. sept. 41 (lektor 
O Taschner). Olaf Kargaard Thomsen, f. 9. aug. 42 (tømmerhdl. C. Kargaard Thomsen). 
Allan Tiemroth, f. 27. sept. 41 (LRsagf H. Tiemroth). Steen Walter, f 9 april 42 (læge 
K. Walter). Ole Wittenkamp, f. 29. maj 42 (dommerfuldm. P. Wittenkamp).

1. klasse H. C. Andersen.

Rolf Ahm, f. 3. aug. 42 (forstander A. Ahm). Steen=Allesen Holm, f. 12. nov. 41 
(gross, cand, pharm. A. AllesensHolm), Dan Arnold Andersen, f. 24. dec. 41 (sagf. 
Arnold Andersen). Aage Godt Carlsen, f. 20. aug. 42 (kontorchef cand. jur. L. Godt 
Carlsen). Eric Ebskov, f. 10. april 42 (læge C. Ebskov). Jan Frische, f. 25. dec. 41 
(bankfuldm. H. Frische). Steen Gammeltoft, f. 28 juni 42 (dr. med. A. Gammeltoft). 
Poul Groos, f. 24 juni 42 (læge S. Groos). H. Hage. Carsten Hald, f. 4. nov. 41 
(læge H. Hald) Søren Hammen, f. 16. marts 42 (dr. med. R. Hammen). Peter Hansen, 
f. 26. nov. 41 (gross. C. B. Hansen). Jesper Preben Hansen, f. 1. juni 42 (arkitekt 
Preben Hansen). Hans Hey, f. 12. juli 42 (reservekirurg G. Hey). Ole Jacobsen, 
f. 20. maj 41 (arkitekt M. Jacobsen). Søren Johnsen, f. 23. marts 41 (afdelingschef 
Th. Johnsen). Per Oscar Jørgensen, f. 22. marts 41 (bogtrykker O. Jørgensen). Erik 
Krag, f. 21. nov. 42 (afdelingsforst., læge P. Krag). Peter Lerche, f. 11. dec. 41 
(civiling. S. Lerche) Rolf Linder* Madsen, f. 17. sept. 41 (sæbefabr. E. Linder»Madsen). 
Ole Marner, f. 8. maj 42 (læge B. Marner). Henrik Melchior, f. 3. jan. 42 (gross. 
M. Melchior). Lars Rose, f 14. dec. 41 (maskinmest. S. Rose). Peter Salomon, f. 24. 
marts 42 (fabr. G. Salomon). Jens Schou^Christensen, f. 16. jan. 42 (prokurist 
O. Schou»Christensen). Arne Sestoft, E 6. aug. 42 (statsmeteorolog I. Sestoft). 
Bo Simonsen, f. 24. nov. 41 (statsgeodæt O. Simonsen). Ole Strømgren, f. 18. sept. 
41 (professor, dr. phil. B. Strømgren). Hans Wernberg^Poulsen, f. 4. sept. 41 (direktør 
N. WernbergsPouIsen). Carsten Yhr, f. 15. dec. 41 (gross. C. F. Yhr).
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Friluftsliv.

Så snart vejret tillader det, kommer alle klasser i Østre 
anlæg, hvor der spilles langbold og rundbold og leges 
ordnede lege eller kælkes. Til friluftslivet hører også de 
udflugter, som hr. Kongsted af og til ordner om somme? 
ren, samt skovturen, Frederiksborgturen og Kronborgturen.

Spisning, derom vinteren foregår i klasserne, henlægges 
i sommermånederne til legepladsen.

I oktober spilles en langboldkamp og i maj en håndbold* 
kamp mellem 5. klasserne.

Fester.

Foruden at hver klasse fejrer den mands fødsels? /Mi
dag, hvis navn den bærer, samler endvidere de fire
store begivenheder: julefesten, fastelavnsfesten, skov- nTpo Æ 
turen og afslutningsfesten hele skolen. wWÅ

Julefesten \
begynder allerede otte dage før jul med skolens ud? 
smykning, forskellige præmiegåder og den store grise? 
slagtning. I en eller flere lergrise samles i fjorten 
dage ind til fattige gamle og børn, og under stor tilslut? 
ning af forældre slagtes grisene sidste lørdag før jul. Den 
sidste skoledag samles hele skolen i den festligt pyntede 
gymnastiksal. Først kommer gådernes løsning, og derpå 
opføres en Mester?Jakel? eller Tintamaresquekomedie. Med 
julesalmer og juletale sluttes det gamle år.

Fastelavnsmandag
indbyder skolen alle drengene til at slå katten af tønden, og 
der udfoldes stor opfindsomhed og fingernemhed fra mød? 
renes side ved fremstilling af morsomme og smukke dragter.
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Forårets komme.
Den dag, kastanien på legepladsen åbner sin første knop, 
hejser vi flaget, byder foråret velkommen og går alle hjem. 
1. kl. og andre, som ikke må gå alene, bliver fulgt hjem.

5. maj fejres mindet om Danmarks befrielse.

Skovturen går til Fortunen med børnehjemmet 
Godthåbs drengeorkester i spidsen. Dagen går 
med røverleg, sækkeløb, kartoffelløb og leg 
under Dyrehavens gamle bøge, og humøret er 
højt, når drengene, efter traditionen med flag 
i hånden, fra skolen drager gennem Stockholms« 
gade til Østerport station. — En stor glæde for 
skolen er det også, at mange forældre gør hele 
turen med, og at tidligere elever om eftermid« 
dagen ser ud til os.

Afslutningsfesten
holdes den sidste dag før sommerferien. På legepladsen 
mellem flag og blomster samles forældre og drenge og gamle 
elever for at gøre resultatet af skoleårets arbejde op, for 
at tage afsked med de bortdragende klasser og for i sang 
og tale at mindes skolens mål og udtrykke deres glæde 
over nu at skulle holde fri og nyde den danske sommer.

Til alle fester —og til morgensang om mandagen og lovsang 
lørdag kl. 1225—er forældrene meget velkomne, og vi har 
altid glædet os over at se dem og gamle elever i stort tal.

1O



Besøg
Forat udvide drengenes horisont og forat gøre de enkelte 
klassers fødselsdage til en festlig oplevelse lader skolen i lø« 
bet af året drengene aflægge besøg forskellige steder, og alle 
vegne har vi mødt den største forståelse og imødekom* 
menhed.

5. klasserne lagde på Thorvaldsens fødselsdag — 19. no* 
vember — en krans på hans grav og beså museet. Senere 
besøgtes Vor Frue kirke efter indbydelse af stiftsprovst, 
dr. theol. P. Brodersen.

På Holbergs fødselsdag — 3. december —var de samme 
klasser med til at hylde ham ved at lægge en krans på 
statuen foran Det kgl. Theater, og efter indbydelse af 
overregissør Kåre Borchsenius beså de det mægtige scene* 
rum, hvor de mange lys strålede i alle mulige farver.

4. klasserne var på Tycho Brahes fødselsdag — 14. de* 
cember — på observatoriet, hvis mange interessante ting 
forklaredes af professor, dr. phil. B. Strømgren.

På Hans Egedes fødselsdag — 31. januar — aflægger 
klasserne besøg på Grønlandske Handels plads. Drengene 
sejler fra Kongens Nytorv til handelspladsen, som han* 
delschef S. Lyngbæk indbyder os til at bese. Besøget i de 
mange pakhuse giver drengene et godt indtryk af, hvad 
Grønland betyder for Danmark.

3. klasserne var på Tordenskjolds fødselsdag — 28. ok* 
tober — efter indbydelse af Holmens provst, dr. theol. 
M. Neiiendam, i Holmens kirkes kapel med blomster til 
Tordenskjolds kiste, og bagefter blev de vist rundt i den
smukke, gamle kirke.

På Niels Ebbesøns festdag — 2. november — 
er det vanskeligt at foretage noget, som har 
forbindelse med dagen; men et besøg på Tøj* 
husmuseet er i alt fald en fornøjelig og belæ* 
rende begivenhed.

2. klasserne besøgte på Absalons fødselsdag
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— 30. oktober — udgravningerne under Christiansborg 
for at se Absalons brønd og ruinerne af hans borg.

På Christian 4.s fødselsdag — 12. april — var de på 
Rundetårn.

H. C. Andersens fødselsdag — 2. april — fejrede alle 
klasserne ved at samles i gymnastiksalen og få læst et af 
hans æventyr.

Endelig har 5. klasserne haft en heldagstur til Frede« 
riksborg, hvor organist Jens Laumann glædede os med at 
spille på det historiske orgel i slotskirken, set National« 
museet og den Hirchsprungske Samling, hvor de blev vist 
rundt af direktør E. Briinniche.

4. klasserne har haft en tur til Kronborg og tillige be« 
søgt Rosenborg.

Bogudlån.
I hver klasse fra 3. til 5. findes en del morskabsbøger, 
som drengene i vinterhalvåret kan låne med hjem.

Forældremøde
afholdes normalt i oktober for 1. klassernes forældre, 
løvrigt er skolen villig til i løbet af vinteren at afholde 
møder for de andre klasser, hvis det ønskes.

Tuberkulinprøve.
En gang om året bliver alle drengene tuberkulinprøvet af 
Københavns Kommunes Centralstation for Tuberkulose« 
bekæmpelse. Prøven holdes på skolen og koster ikke noget.

Færdselslære.
Politiet giver hver klasse to timers teori og een times praksis 
i færdselslære. Ikke mindst morsom er køreturen i poli« 
tiets vogne til et knudepunkt for trafikken. Undervisningen 
slutter med forevisning 
af færdselsfilmen. a &



Lærerne.
Exam, forskolelærerinde frøken K. Budde^Lund.
Hr. stud. mag. J. Fafner.
Exam, lærerinde frøken I. Hvidt.
Exam, gymnastiklærerinde fru L. Jacobsen.
Hr. stud. mag. Nils Kjærulf.
Hr. viceinspektør S. Kongsted.
Exam, forskolelærerinde frøken E. Lampe.
Hr. exam, lærer N. A. Nielsen.
Hr. stud, theol. J. Stegelmann.
Lærerinde frøken J. Uttenfal.
Hr. exam, lærer H. C. Wiirtz.
Skolebestyrer cand, theol. Erik Schmidt.

Under forskellige læreres sygdom har hr. stud. mag. 
J. Larsen vikarieret.
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Skolebetalingen.

Skolen modtager intet tilskud fra 
stat eller kommune.

Skolepenge opkræves ikke i august
og juli.
Skolebetalingen, som erlægges ved månedens begyndelse 
og altså kun betales i 10 måneder, er:

For 3 — 4de broder betales ikke.
Indskud betales ikke.

For 2den 
broder

Kr. Kr.
månedligt månedligt

1. klasse ......................................... 50 25
2. klasse ......................................... 50 25
3. klasse......................................... 60 30
4. klasse ......................................... 60 30
5. klasse ......................................... 60 30

Brændselspenge betales i månederne okt. — marts. 
På grund af forholdene kan beløbet ikke fastsættes nu. 
Af flere brødre betaler kun den ældste disse penge.

Undervisning for elever i 5.-4. kl., som er 
kommet tilbage i dansk stil og regning, gives hver 
skoledag (undt. lørdag) kl. 8 —840 eller 1420—15 på sko« 
len, og for ordblinde gives en time særundervisning 
hver dag. For denne undervisning betales ikke.

Særlige bestemmelser: Elever, der optages fra skole« 
årets begyndelse, betaler fra 1. sept. — Udmeldelse må 
finde sted med 3 måneders varsel, når ingen anden aftale er 
truffet. Under langvarig sygdom må træffes aftale i hvert 
enkelt tilfælde om, hvorledes skolepengeforholdet kan ord« 
nes. — Angående det sidste skoleår bemærkes, at det med 
hensyn til skolebetaling også indbefatter juni måned. 
Skolepenge modtages gerne i checks.
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Skolens samlinger
har modtaget følgende bidrag fra elever:

fra H. Lerche en stensamling, fra J. Youden et forstenet 
søpindsvin, fra E. Krag insektkasser, fra P. Hansen en 
broncestatuette af H. C. Andersen, fra E. Stein træ med 
flagspætrede.

Og fra andre: fra frøken Erna Reimer to konkylier, fra 
stud. mag. Lense«Møller færinghue og «sko m. m.

Ordensregler.

1. Eleverne skal møde senest 5 minutter før kl. 9.

2. Ønskes en elev af helbredshensyn holdt inde i fritiden, 
udbeder skolen sig skriftlig meddelelse derom.

3. Når en elev efter fraværelse igen giver møde på skolen, 
må han medbringe en skriftlig meddelelse om, hvorfor 
han har været fraværende.

4. Til fritagelse for gymnastik kræves der -- i henhold til 
ministeriel bekendtgørelse af 5. maj 1916 — en motiveret 
lægeattest, der angiver fritagelsens varighed.

5. Skolen må forbeholde sig ret til at føre tilsyn med, 
hvorledes skolebøgerne bliver behandlet af eleverne. 
Om alle bøger skal der være omslag.
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6. Det er ikke tilladt at have penge i lommerne på over« 
tøjet.

7. Eleverne må ikke medbringe fødselsdagsgaver til hins 
anden.

8. Indsamlinger blandt eleverne må ikke finde sted ud over 
juleindsamlingen til fattige børn.
Skolen må på det indstændigste anmode om, at dren= 
gene aldrig medbringer flere penge end høj st nødvendigt. 
Det bedes endvidere bemærket, at der skal være

NAVN
i alle de ting, som eleverne bruger på skolen. I huer og 
frakker forlanges en strop, og ligeledes forlanges en klemme 
med navn på til gummistøvler.

Smitsomme sygdomme.
Skolen må — i henhold til ministeriel bekendtgørelse af 
24. april 1924 — forlange følgende:

1. Når der udbryder en smitsom sygdom i en elevs hjem, 
skal der straks sendes meddelelse om det til skolen.

2. Er sygdommen skarlagensfeber, difteritis eller en anden 
farligere sygdom, må en elev fra et hjem, hvor der 
findes patienter med disse sygdomme, ikke på no; 
gen måde møde i skolen, før det ved lægeattest 
godtgøres, at al fare for smitte er forbi.

3. Derimod vil det under en af de sædvanlige, godars 
tede mæslinge« og kighosteepidemier eller andre mim 
dre farlige smitsomme sygdomme i reglen ikke være 
nødvendigt at nægte elever fra hjem, hvor disse 
sygdomme findes, adgang til skolen.
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Undervisningen i det forløbne år.
Timerne er på 40 minutter.

1. klasse Christian den Tiende og H. C. Andersen.

Bibelhistorie (mundtligt 2 timer). De vigtigste begiven* 
heder af Det gamle testamente til Josefs død. Jule* og 

påskeevangeliet samt en del salmevers.
Dansk. (9 timer) Garly og Nordentoft: Min 

ABC 1. og 2. Bogen er benyttet til læsning, fortæl* 
ling, stavning og samtaler. En del vers og småsange 
er lært. Begyndt at skrive lette stile. Årets indde* 
ling lært ved en almanak, der dagligt føres på 
tavlen.

Naturkundskab (mundtligt 1 time). Husdyrene og 
deres nytte. Lidt om livet på en bondegård ved for* 
årstid. Forårsblomsterne. Planternes spiring og vækst. 
Lersløjd, papirsløjd og syning. Kendskab til Dan* 
markskortet og geografiske grundbegreber.

Regning. (5 timer) Talrækken til 100. Mundtlig 
og skriftlig addition og subtraktion.

Skrivning. (5 timer) Små bogstaver og ordøvelser efter 
Herman Larsens system.

Gymnastik 2 timer.

2. klasse Christian den Fjerde og Absalon.
Bibelhistorie (mundtligt 2 timer). De vigtigste begiven* 
heder af Det gamle testamente fra Josef. Salmer efter 
Schmidt: Børnenes Salmebog. Jule* og påskeevangeliet.

Dansk. (8 timer) Børnenes danske Læsebog ved Fos* 
sing, Skarvig og Sørensen I. del er benyttet til oplæsning 
og fortælling. Vers efter Schmidt: Børnenes Versebog. 
Staveøvelser efter Schmidt: Pas på. Lidt mundtlig gram* 
matik. To stile ugentlig, diktat eller afskrift, samt hjem* 



mestile efter Jensen, Noesgaard og Engelbret»Pedersen: 
Øvelser i skriftlig Dansk.

Historie (mundtligt 2 timer). De vigtigste træk af den 
nordiske gudelære og sagnhistorie.

Geografi (mundtligt m. lysbilleder P/ätime). Danmark.
Naturhistorie (mundtligt P/2 time). Fortalt om skovens 

og markens dyr samt om en del vilde dyr. Lidt om det 
menneskelige legeme. Lidt om livet på en bondegård ved 
efterårstid. Iagttagelse af træer på de forskellige årstider. 
Uret og tidens inddeling.

Regning. (6 timer). Addition, subtraktion og multiple 
kation efter Jacob V. Pedersen: Børnenes nye Regnebog 
II. del. Hjemmeregning een til to gange ugentligt.

Skrivning. (3 timer). Store bogstaver og ordøvelser efter 
Herman Larsens system.

Tegning. (1 time). Fri tegning med blyant og farvet 
kridt, støttet af fortegninger på klassetavlen samt syning.

Gymnastik 3 timer.
Sang 1 time.

3. klasse Peter Tordenskjold og Niels Ebbesøn.

Bibelhistorie (mundtligt 2. timer). Udvalgte nytestament5 
lige fortællinger. Salmer efter Schmidt: Børnenes Salmebog.

Dansk. (9 timer) Børnenes danske Læsebog ved Fos» 
sing, Skarvig og Sørensen II. del er benyttet til oplæs» 
ning. Vers efter Schmidt: Børnenes Versebog. Staveøvelser 
efter Schmidt: Pas på og efter Jensen, Noesgaard og En« 
gelbret^Pedersen: Øvelser i skriftlig Dansk, to stile ugent» 
lig. En time om ugen anvendt til højtlæsning.

Historie. (2 timer) Danmarks historie fra Ansgar til 
Valdemar Atterdag efter Schmidt: Danmarks Historie.

Geografi (mundtligt P/2 time). Europa undtagen Dan» 
mark. Kortøvelse.
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Naturhistorie, (mundtligt P/2 time) Has 
vets, mosens og fremmede landes dyr. Lidt 
botanik.

Regning. (6 timer) De 4 regningsarter 
efter Jacob V. Pedersen: Børnenes nye Regnebog III. del. 
Træningsøvelser i hurtigregning. Hjemmeregning 1—2 
gange ugentligt.

Skrivning. (3 timer) Bogstav« og ordøvelser efter Her« 
man Larsens system. Sidst på året sammenskrift.

Tegning. (1 time) Fri tegning med blyant og farvet 
kridt.

Gymnastik 3 timer.
Sang 1 time.

4. klasse Hans Egede og Tycho Brahe.

Bibelhistorie. (2 timer) Hele Det gamle testamente efter 
Bertha Hahn: Lille Bibelhistorie. Salmer efter Schmidt: 
Børnenes Salmebog.

Dansk. (9 timer) Børnenes danske Læsebog ved Fos« 
sing, Skarvig og Sørensen III. del benyttet til oplæsning, 
fortælling og analyse. Vers efter Schmidt: Børnenes Verse« 
bog. Daglige skriveøvelser efter Schmidt: Pas på. To stile 
ugentligt, diktat eller genfortælling efter Fredebo og 
Kålundjørgensen: Det danske sprog. En time om ugen 
anvendt til højtlæsning.

Historie. (2 timer) Fra dronning Margrethe til Fre« 
derik 5. efter Schmidt: Danmarks Historie

Geografi. (2 timer) De fremmede verdensdele efter 
C. C. Christensen: Lille Geografi ved Sophie Petersen.

Naturhistorie. (2 timer) Fugle og pattedyr efter Balslev: 
Dyrenes Naturhistorie.

Regning. (6 timer) De 4 regningsarter med benævnte 
tal og forholdsregning efter Jacob V. Pedersen: Børnenes 
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nye Regnebog IV. del. Træningsøvelser i hurtigregning. 
Hjemmeregning og tabelskrivning.

Skrivning. (3 timer) Bogstavs og ordøvelser efter Her« 
man Larsens system. I sammenskrifter kortere perioder 
indøvet.

Tegning. (2 timer) Fri tegning med blyant og farvet 
kridt.

Gymnastik 3 timer.
Sang 2 timer.

5. klasse Bertel Thorvaldsen og Ludvig Holberg

Bibelhistorie. (2 timer) Det nye testamente i uddrag dels 
efter Bertha Hahn: Lille Bibelhistorie, dels efter testa? 
mentet. Lidt kirkehistorie og salmer efter Schmidt: Bør? 
nenes Salmebog.

Dansk. (9 timer) Børnenes danske Læsebog ved Fos? 
sing, Skarvig og Sørensen IV. del benyttet til oplæsning, 
fortælling og analyse. Vers efter Schmidt: Børnenes Verse? 
bog. Daglige staveøvelser efter Schmidt: Pas på. To stile 
ugentligt, diktat eller genfortælling, til dels på grundlag 
af Fredebo og Kålund?Jørgensen: Det danske sprog samt 
Vilh. Ludvigsen: Dansk Skoleordbog; sidst på året tillige 
fristile. En time om ugen anvendt til højtlæsning.

Historie. (3 timer) Danmarks historie : Den forhistoriske 
tid samt fra Frederik 5. til nutiden efter Schmidt: Dan? 
marks Historie.

Geografi. (2 timer) Europa med særlig vægt på Skan? 
dinavien efter C. C. Christensen: Lille Geografi ved So? 
phie Petersen. Forskellige skriftlige øvelser.

Naturhistorie. (2 timer) Efter Balslev: Dyrenes Natur? 
historie læst: fisk, de lavere dyr og mennesket. Pattedy? 
rene repeteret. Almindelig botanik og nogle plantetyper 
gennemgået. Forskellige skriftlige øvelser.
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Regning. (6 timer) De 4 regningsarter med brøk og med 
decimalbrøk, forholdsregning med hele tal og med decis 
malbrøk samt opgaver i blandet regning. Træningsøvelser 
i hurtigregning. Hjemmeregning.

Skrivning. (3 timer) Bogstavs og ordøvelser efter Hers 
man Larsens system. I sammenskrift er længere perioder 
indøvet.

Tegning. (2 timer) Fri tegning med blyant og farvet 
kridt.

Gymnastik 3 timer.
Sang 2 timer.

Sang. (5.-2. klasse). Forskellige sange gennemgået. Salmer og 
åndelige sange efter skolens morgensangbog. En times 
ugentlig sammensang af 5.-4. klasse.

Privatundervisning.
Forat lette forældrene valg af fritidsbeskæftelse og adgang 
til denne har skolen truffet ordning med nedennævnte 
lærer:

Fodbold og svømning.
Fodbold foregår på Blegdamsfælleden forår og efterår.
Svømning i Østerbros svømmehal.
Leder: Hr. Sv. Kongsted, Amagerbrogade 247.
Program udleveres senere.

Angående deltagelse og betaling henvender man sig til 
den pågældende leder.
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I skoleåret 1949 — 50 vil følgende bøger blive brugt:
Boghandler Einar Harck, Fiolsiræde 33, er altid forsynet 
med de bøger, der bruges i skolen.

5. klasse Bertha Hahn: Lille Bibelhistorie. Det nye Testament, den aut. 
oversættelse. Erik Schmidt: Børnenes Salmebog. Fossing, Skarvig 
og Sørensen: Børnenes danske Læsebog B.Udgaven 4. del. Erik 
Schmidt: Børnenes Versebog. A. Fossing og Jørg. Jørgensen: 
Dansk stil, 4. hæfte 5. skoleår. Erik Schmidt: Pas på! Erik Schmidt: 
Danmarks Historie. V. Balslev: Dyrenes Naturhistorie. C.C.ChrF 
stensen: Lille Geografi ved Sophie Petersen. Jacob V. Pedersen: 
Børnenes nye Regnebog 5. del. Jørgen Hegelund, Ejnar Jacobsen, 
Hans Novrup, Th. Rousf: Den danske Sang. Sange og Salmer 
for Skole og Hjem. Skolens »Morgensangbog« (fås hos skoles 
betjenten).

4. klasse Bertha Hahn: Lille Bibelhistorie. Erik Schmidt: Børnenes Salmes 
bog. Fossing, Skarvig og Sørensen: Børnenes danske Læsebog 
B=Udgaven 3. del. Erik Schmidt: Børnenes Versebog. A. Fossing 
og Jørg. Jørgensen: Dansk stil, 3. hæfte 4. skoleår. Erik Schmidt: 
Pas på! Erik Schmidt: Danmarks Historie. C. C. Christensen: 
Lille Geografi ved Sophie Petersen. V. Balslev: Dyrenes Naturs 
historie. Jacob V. Pedersen: Børnenes nye Regnebog 4. del. Jørgen 
Hegelund, Ejnar Jacobsen, Hans Novrup, Ih. Roust: Den danske 
Sang. Sange og Salmer for Skole og Hjem. Skolens »Morgens 
sangbog« (fås hos skolebetjenten).

3. klasse Erik Schmidt: Børnenes Salmebog. Fossing, Skatvig og Sørensen: 
Børnenes danske Læsebog B=Udgaven 2. del. Erik Schmidt: Børs 
nenes Versebog. A. Fossing og Jørg. Jørgensen: Dansk stil, 2. hæfte 
3. skoleår. Erik Schmidt: Pas på! Erik Schmidt: Danmarks Historie. 
Jacob V. Pedersen: Børnenes nye Regnebog 3. del. Jørgen Hegelund, 
Ejnar Jacobsen, Flans Novrup, Th. Roust: Den danske Sang. Sange 
og Salmer for Skole og Hjem. Skolens »Morgensangbog« (fås 
hos skolebetjenten).

Som atlas til brug for 5.-3. klasse anbefales C. C. Christensen 
og Krogsgaard: Atlas for Mellemskolen.

2. klasse Erik Schmidt: Børnenes Salmebog. Fossing, Skarvig og Sørensen: 
Børnenes danske Læsebog B=Udgaven 1. del. Erik Schmidt: Bør* 
nenes Versebog. A. Fossing og Jørg. Jørgensen: Dansk stil, 1. hæfte 
2. skoleår. Erik Schmidt: Pas på! H. Christensen og P. Lauridsen: 
Barnets første Kort. Jacob V. Pedersen: Børnenes nye Regnebog 
2. del. Jørgen Hegelund, Ejnar Jacobsen, Hans Novrup, Th. Roust: 
Den danske Sang. Sange og Salmer for Skole og Hjem. Skolens 
»Morgensangbog« (fås hos skolebetjenten)
Gymnastikdragt bruges fra 5.-2. klasse. For ensartethedens skyld 
kan disse dragter kun fås hos skolebetjenten eller Carl Lønberg, 
Gothersgade 115.
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1. klasse. Til 1. klasse bedes foreløbigt kun anskaffet et pennalhus, en 
madkasse, 4 blyanter nr. 2 og et par sorte gymnastiksko samt 
2 klemmer. Alt bedes forsynet med navn.

Stilebøger o. s.v. samt mælk.
Stile-, tegne« og skrivebøger, regnehæfter, penne, blyanter, tegnes 
kridt, gymnastikdragter og ssko, boldhuer samt mælk kan fås 
hos skolebetjenten.

Til mælk i flasker kan købes kort med afrivningsbilletter

Bestilling af bøger.
Det tilrådes før sommerferien at bestille de nye bøger hos 
skolebetjenten, som derpå sørger for, at de er til stede, 
når drengene møder efter sommerferien.

Mundtlig eksamen
afholdes 15., 16. og 17. juni. Skema får eleverne senere 
udleveret.

Lørdag 18. juni kl. 9 afslutningsfest,
hvor eksamenens udfald meddeles. Ved denne lejlighed 
kan eleverne ikke fritages for at møde.

Derefter begynder sommerferien.

Torsdag 18. august kl. 12
begynder det nye skoleår. 5. og 4. klasse skal medbringe 
blyant til at skrive skema med. 1. klasse møder dog først 
torsdag 1. sept. kl. 11. Og for at mildne overgangen 
fra hjem til skole får hver ny dreng en »vært« fra 5. kl. 
Denne vært tager sig af den nye dreng, vejleder ham og 
er hans tilflugt i den første tid.

Til at overvære den mundtlige eksamen og 
afslutningsfesten indbydes elevernes for? 
ældre og enhver, hvem det måtte interessere.

København, Stockholmsgade 5. maj 1949.

Erik Schmidt.
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