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KREBS5 SKOLE
1952

STOCKHOLMSGADE 5

KØBENHAVN 0.

Ss SKOLE

Skolebestyrer, cand, theol. ERIK SCHMIDT træffes

mandag og torsdag kl. 9—10, tirsdag, onsdag
og fredag kl. 14.15—15.15.
Telefon Øbro 2112.
Eleverne kan ikke kaldes til telefonen.

Vignetter af Alfred Schmidt.

KREBS’S skoli:
forbereder drenge til optagelse i mellemskolen;

men drenge, hvis forældre ønsker det, kan blive gående i en
eksamensfri mellemskole til det 14. år.
Skolen er stiftet 17. sept. 1872 af daværende inspektør og
overlærer ved Metropolitanskolen C. Krebs og er en af Under

visningsministeriet anerkend! privat skole.
To begivenheder har præget året. Den største er den, at sko
len af Undervisningsministeriet og skoledirektionen fra 1. jan.
1952 er blevet anerkendt som »friskole«, d.v. s. en eksamens-

fri mellemskole. Den anden begivenhed er den, at skolen i

4., 5. og den eksamensfri mellemskole har indført engelsk,
og i det forløbne år har denne undervisning været til stor

glæde for drengene, som nu begynder at kunne udtrykke sig
på et fremmed sprog. Men gennem alt fastholder skolen det

mål, den satte sig for snart 80 år siden: at opdrage til orden
og disciplin på national og kristen grund.
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Skolen har 282 elever.

Äye elever.
I. klasse Christian den Tiende.
Ole Arboe, f. 19. nov. 44 (chefred. S. A.). Peter Augustinus,
f. 17. dec. 44 (afd. fabr. L. A.). Michael Bernadotte, f. 21.
aug. 44 (grev S. B. af Wisborg). Gotfred Blom, f. 4. marts
45 (fabr. K. B.). Jens Brandt, f. 26. april 45 (vexelerer E. B.).
Michael Fabricius, f. 3. marts 44 (dir. P. F.). Thomas Fabri
cius Hansen, f. 26. okt. 44 (afd. læge I. F. H.). Hans Erik
Fuglsang-Damgaard, f. 4. dec. 44 (biskop H. F.-D.). Klaus
Nygaard Hansen, f. 3. juni 44 (læge K. N. H.). Steffen Ulf
Hansen, f. 22. nov. 44 (afd. læge U. H.). Jan Hee, f. 9. dec.
44 (civiling. M. H.). Søren Heyde, f. 15. april 44 (gross.
V. H.). Steen Iversen, f. 9. april 45 (gross. E. I.). Peter Jeri
chow, f. 26. marts 45 (dir. H. J.). Lars Kargaard, f. 26. jan.
45 (disp. L. K.). O. Kreutzfeldt. Svend Kølerstrøm, f. 9.
febr. 45 (gross. K. K.). Hans Werner Larsen, f. 31. juli 44
(gross. W. L.). Steen Lundstrøm, f. 25. aug. 45 (gross. E. L.).
Torben Lunn, f. 3. febr. 45 (læge A. L.). Niels Peter PoppMadsen, f. 11. dec. 44 (dommerfuldm. G. P.-M.). Niels Ra
demacher, f. 10. juli 44 (læge P. R.). Karsten Rask-Pedersen,
f. 16. jan. 45 (gross. G. R.-P.). Niels Hilmer Rasmussen, f.
12. juli 44 (malermest. H. R.). Kristian Siversleth, f. 20. febr.
45 (gross. A. S.). Jens Stage, f. 21. april 45 (læge H. S.).
Carl Kristian Sondergaard, f. 26. febr. 45 (LRsagf. K. S.).
Eric Tretow-Loof, f. 10. maj 44 (kapt. O. T.-L.). Bo Walter,
f. 20. marts 45 (læge K. W.). Christian Wirenfeldt, f. 1. febr.
45 (dir. A. W.).
1. klasse II. C. Andersen.

Niels Agdal, f. 10. jan. 45 (dir. T. A.). Christian og Claus
Ahlefeldt-Laurvig, f. 5. dec. 44 (grev C. C. A.-L.). René
Arentoft, f. 11. maj 45 (dir. O. A.). Jan Bülow-Jacobsen, f.
6. jan. 45 (dir. B. B.-J.). Ole Davidsen, f. 14. maj 44 (vexe
lerer E. D.). Chris Drenow, f. 5. jan. 44 (vinhdl. C. D.).
Claus Fogh, f. 7. marts 45 (fabr. B. F.). Michael Gormsen,
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J. 25. juni 45 (dr. med. H. G.). Niels Holger Hansen, f. 30.
dec. 44 (arkitekt E. H.). Palle Hansen, f. 5. febr. 45 (insp.
H. G. H.). Niels Steffen Henriksen, f. 27. april 45 (fabr.
J. H.). Steen Høyer, f. 29. juni 45 (dir. F. H.). Steen Jacob
sen, f. 21. april 45 (tandlæge I. J.). Hans Jørgen Jensen, f.
19. marts 45 (LRsagf. J. J.). Finn Paul Jensen, f. 3. april 45
(dir. P. J.). Jens Junge-Petersen, f. 17. sept. 44 (sekr. J. J.-P.).
Ib Oscar Jørgensen, f. 28. febr. 45 (bogtrykker O. J.). Len
nart Knop, f. 26. sept. 44 (skibsmægler H. K.). Michael Las
sen, f. 19. april 45 (LRsagf. J. L.). Flemming Lüchow, f. 5.
marts 45 (dir. M. L.). Torben Møller, f. 22. sept. 44 (revi
sor H. M.). Svend Lund Nielsen, f. 17. marts 45 (afd.chef K.
L. N.). Knud Oldin, f. 25. sept. 44 (fabr. J. O.). Willum
Suhr Poulsen, f. 19. febr. 45 (fru H. P.). Ib Lundgaard Ras
mussen, f. 6. jan. 45 (gross. O. L. R.). Henrik Werner Søren
sen, f. 6. juli 44 (fabr. W. S.). Hans Weinold, f. 27. marts 44
(tandlæge J. W.). Niels Wernberg, f. 5. okt. 44 (civiling. N.
W.). Thomas Würtz, f. 27. marts 43 (orlogskapt. P. W.).
3. P.T.: Jørgen Bak Poulsen, f. 13. febr. 43 (fabr. Aa. B. P.).
Peter Vejlgaard, f. 20. jan. 43 (skotøjshdlr. Aa. V.).
3. N.E.: Michael Solling, f. 27. marts 42 (læge P. S.).

*

Skolebygningen er et gammelt hus, det første i Stockholmsgade; men den ligger frit over for Østre anlæg med facaden
mod sydøst, så solen kan komme til det meste af dagen.
Trappeopgangen er prydet med billeder af mænd og kvinder,
som har spillet en rolle i Danmarks historie. Der hænger bil
leder af Danmarks tre befriere: Montgomery, en frihedskæm
per og en soldat fra Den danske Brigade, samt et portræt af
Folke Bernadotte. Lige overfor er mindevæggen for de nitten
gamle elever, som i årene 1940—45 gav livet for Danmarks
frihed.

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.

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 muligt, uden at
fastheden og grundigheden svækkes.

For at lette forældrene overblikket over drengenes flid og
standpunkt gives
daglige karakterer,
og drengene får karakterbog hjem hver lørdag. Hver 6. uge
tælles karaktererne sammen for at vise den enkeltes stand
punkt i forhold til klassen.
For at gøre undervisningen livlig er der blomster og akvarier
i vindueskarmene, og af samme grund anskueliggøres geo
grafi-, naturhistorie- og historieundervisningen ved lysbilleder
og films.
Allerede i 1911 indførte skolen, at skolegangen om
lørdagen ophører kl. 12.30.
I 1927 fik man korte timer på 40 minutter, så at skolen dag
lig slutter kl. 14.10, og ved at spare 50 minutter daglig ind
vinder drengene 14 dage på et skoleår. I 1920 indførtes
sommerferie pa 2 måneder.

CJratis ekstraundervisning.
Undervisning i stil (hr. Kongsted) gives hver dag 8—8.40
undtagen lørdag.
Undervisning i regning (frk. Lampe) gives to gange om
ugen 14.20—15.
Undervisning for ordblinde (frk. Budde-Lund) gives ti gange
om ugen.

Afhentning.
Skolen sorger for afhentning ved sporvognene, idet en lærer
kl. 8.45 er til stede på Sølvtorvet for at følge drengene over
gaden; og kl. 12.30 og 13.20 følges drenge også til sporvog
nene.
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frilufts!iv.
Så snart vejret tillader det, kommer alle klasser i Østre an
læg, hvor der spilles langbold og rundbold og leges ordnede
lege eller kælkes. Til friluftslivet hører også skovturen, Frederiksborgturen og Kronborgturen.
Spisning, der om vinteren foregår i klasserne, henlægges i
sommermånederne til legepladsen.
I oktober spilles en langboldkamp og i maj cn håndboldkamp
mellem 5. klasserne.

Fester.
Foruden at hver klasse fejrer den mands fodselsdag, hvis
navn den bærer, samler endvidere de fire store begivenheder:
julefesten, fastelavnsfesten, skovturen og afslutningsfesten
hele skolen.

Julefesten
begynder allerede otte dage før jul med skolens udsmykning,
forskellige præmiegåder og den store griseslagtning. I en eller
flere lergrise samles i fjorten dage ind til fattige gamle og
børn, og under stor tilslutning af forældre slagtcs grisene sid
ste lørdag før jul. Den sidste skoledag samles hele skolen i
den festligt pyntede gymnastiksal. Først kommer gådernes
løsning, og derpå opføres en tintamarreskkomedie. Med jule
salmer og juletale slutter det gamle år.

Fastel avnsni andag

indbyder skolen alle drengene til at slå katten af tønden.
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Forarets 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 et sted i Nordsjælland med rutebiler. Der leges rover
leg, løbes sækkeløb, kartoffelløb og lignende. Og humøret er
højt, når drengene fra skolen drager gennem Stockholmsgade
til Brantings Plads, hvor busserne venter.
Afslntningsfesten
holdes den sidste dag før sommerferien. På legepladsen mel
lem 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. 12.25 — er forældrene meget velkomne, og vi har
altid glædet os over at se dem og gamle elever i stort tal.

*

Besug.
For at udvide drengenes horisont og for at gøre de enkelte
klassers fødselsdage til en festlig oplevelse lader skolen i løbet
af året drengene aflægge besøg forskellige steder, og alle
vegne har vi mødt den største forståelse og imødekommenhed.
5. klasserne lagde på Thorvaldsens fødselsdag en krans på
hans grav og beså museet. Senere besøgtes Vor Frue kirke ef
ter indbydelse af stiftsprovst dr. theol. P. Brodersen.
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På Holbergs
ham ved at
Theater, og
stensen beså

fodselsdag var de samme klasser med til at hylde
lægge en krans på statuen foran Det kongelige
efter indbydelse af billetkasserer Frimann Chri
de det mægtige scenerum.

4. klasserne var på Tycho Brahes fødselsdag på observatoriet,
hvis mange interessante ting forklaredes af amanuensis, magi
ster E. Thernøe.
På Hans Egedes fødselsdag besøgte de Grønlandske Handel
efter indbydelse af direktør A. W. Nielsen.

3. klasserne var på Tordenskjolds fødselsdag 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 Ebbesens festdag er det vanskeligt at foretage noget,
som har forbindelse med dagen; men et besøg på Tøjhusmuseet er i alt fald en fornøjelig og belærende begivenhed.
2. klasserne besøgte på Absalons fødselsdag udgravningerne
under Christiansborg for at se Absalons brønd og ruinerne af
hans borg.
På Christian 4.s fødselsdag vai' de på Rundetårn.

1. klasserne har været i Zoologisk Have og har fejret H. C.
Andersens fødselsdag ved at samles i gymnastiksalen og få
læst et af hans æventyr.
Desuden har 5. klasserne haft en heldagstur til Frederiksborg,
hvor organist Jens Laumann glædede dem med at spille på
det historiske orgel i slotskirken. Tillige har de set National
museet og den Hirschsprungske Samling, hvor de blev vist
rundt af direktør E. Brunniche.

4. klasserne har haft en heldagstur 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.
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Foræ Idremod e
afholdes normalt i oktober for 1. klassernes forældre.

Tuberkulinprøve.
En gang om året bliver alle drengene tuberkulinprøvet af Kø
benhavns Kommunes Centralstation for Tuberkulosebekæm
pelse.

Færdselslære.
Politiet giver hver klasse to timers teori og een times praksis
i færdselslære.

Skolens samlinger
har modtaget følgende bidrag fra elever:

C. Kofoed-Ibsen: fuglerede; M. luul: hjortetak; brdr. Blom:
solsortrede; E. Trctow-Loof: grønlandsk kryolit og fedtsten;
C.-H. Lundstrøm: forsteninger af fisk; T. Stein: spætterede;
F. Lomholt: kobbersten og billede af Jyske lov; I. C. Veje:
snogeham; U. Kelstrup: billede fra Holland.
*

Færerne.
Exam, forskolelærerinde frk. Karen Budde-Lund.
Exam, lærerinde frk. Inger Hvidt.
Exam, gymnastiklærcrinde fru Lydia Jacobsen.
Hr. stud, theol. Viggo Jensen.
Hr. viceinspektør Svend Kongsted.
Exam, forskolelærerinde frk. Ebba Lampe.
Hr. cand. mag. Jorgen Larsen.
Hr. exam, lærer N. A. Nielsen.
Hr. cand, theol. Jorgen Stegelmann.
Lærerinde frk. J. Uttcntal.
Hr. exam, lærer H. C. Würtz.
Skolebestyrer cand, theol. Erik Schmidt.
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Skolebetaliiigen.
Skolen har hidtil ikke modtaget 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:

1. klasse ................ kr. 65 pr.
2. klasse ................. » 65 »
3. klasse ................. » 65 »
4. klasse ................. » 75 »
5. klasse ................. » 75 »
1. examensfri mcllemskoleklasse .. » 75 »

md. For 1 brodér
»
» » »
»
» » »
»
» » »
»
» » »

»

» »

»

kr.
»
»
»
»

35 pr.
35 »
35 »
40 »
40 »

» 40 »

md.
»
»
»
»
»

For 2.—3. broder betales ikke.

Indskud betales ikke.
Brændsclspenge betales i månederne okt.—april. På grund af
forholdene kan belobet ikke fastsættes nu. Af flere brodre be
taler kun den ældste disse penge.

Særlige bestemmelser: Elever, der optages fra skoleårets be
gyndelse, betaler fra 1. september. Udmeldelse må finde sted
med 3 måneders varsel, når ingen anden aftale er truffet.
Under langvarig sygdom må træffes aftale i hvert enkelt til
fælde om, hvorledes skolepengeforholdet kan ordnes.
Skolepenge modtages gerne i checks.

Il

Undervisningen i det
forløbne år.
I. kl. Christian den Tiende og II. C. Andersen.

Bibelhistorie (mundtligt 2 timer). Fra skabelsen til Josefs død.
Dansk. (9 timer). Garly og Nordentoft: Min ABC 1. og 2.
En del vers og småsange er lært. Begyndt at skrive lette stile.
Naturkundskab (mundtligt 1 time). Husdyrene. Lidt om livet
på en bondegård ved forårstid. Forårsblomsterne. Lersløjd,
papirsløjd og syning.
Regning. (5 timer). Talrækken til 100. Mundtlig og skriftlig
addition og subtraktion.
Skrivning. (5 timer). Små bogstaver efter Herman Larsens
system.
Gymnastik. 2 timer.

2. kl. Christian den Fjerde og Absalon.

Bibelhistorie (mundtligt 2 timer). De vigtigste begivenheder
af Det gamle testamente fra Josef. Salmer.
Dansk. (8 timer). Hansen, Heltoft og Sunesen: Dansk læse
bog. Vers efter Schmidt: Børnenes Versebog. Stavcøvelser ef
ter Schmidt: Pas på. Lidt mundtlig grammatik. Fire stile
ugentlig.
Historie (mundtligt 2 timer). Den nordiske gudelære og sagn
historie.
Geografi (mundtligt 1)4 time). Danmark.
Naturhistorie (mundtligt 1)4 time). Skovens og markens dyr.
Livet på en bondegård ved efterårstid.
Regning. (6 timer). Jacob V. Pedersen: Børnenes nye Regne
bog. Hjcmmeregning to gange ugentligt.
Skrivning. (3 timer). Store bogstaver og ordøvelser efter Her
man Larsens system.
Tegning. 1 time.
Gymnastik. 3 timer.
Sang. 1 time.
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3. kl. Peter Tordenskjold og Niels Ebbesen.
Bibelhistorie (mundtligt 2 timer). Udvalgte nytestamentlige
fortællinger. Salmer efter Schmidt: Børnenes Salmebog.
Dansk. (9 timer). Hansen, Heltoft og Sunesen: Dansk læse
bog. Vers efter Schmidt: Bornenes Versebog. Staveovelser ef
ter Schmidt: Pas på og efter Fossing og Jørgensen: Dansk
stil. Tre stile ugentligt.
Historie. (2 timer). Danmarks historie fra Ansgar til Valde
mar Atterdag efter Schmidt: Danmarks Historie.
Geografi (mundtligt 1/a time). Europa undtagen Danmark.
Kortøvelse.
Naturhistorie (mundtligt 1 J/a time). Havets, mosens og fremmedede landes dyr. Lidt botanik.
Regning. (6 timer). De fire regningsarter efter Jacob V. Pe
dersen: Bornenes nye Regnebog III. del. Træningsøvelser i
hurtigregning. Hjemmeregning 1—2 gange ugentligt.
Skrivning. (3 timer). Bogstav- og ordøvelser efter Herman
Larsens system.
Tegning. 1 time.
Gymnastik. 3 timer.
Sang. 1 time.

4. kl. Ilans Egede og Tycho Brahe.

Bibelhistorie. (2 timer). Hele Det gamle testamente efter Ber
tha Hahn: Lille Bibelhistorie. Salmer efter Schmidt: Børnenes
Salmebog.
Dansk. (9 timer). Hansen, Heltoft og Sunesen: Dansk læse
bog. Vers efter Schmidt: Børnenes Versebog. Staveovelser
efter Schmidt: Pas på. Tre til fire stile ugentligt efter Fossing
og Jørgensen: Dansk stil.
Engelsk. (2 timer). Jespersen og Sarauw: Engelsk I.
Historie. (2 timer). Fra dronning Margrethe til Frederik 5.
efter Schmidt: Danmarks Historie.
Geografi. (1J4 time). De fremmede verdensdele efter C. C.
Christensen: Lille Geografi ved Sophie Petersen.
Naturhistorie. (1J4 time). Fugle og pattedyr efter Balslev:
Dyrenes Naturhistorie.
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Regning. (6 timer). Benævnte tal og forholdsregning efter
Jacob V. Pedersen: Bornenes nye Regnebog IV. del. Træ
ningsøvelser i hurtigregning. Hjemmeregning og tabelskriv
ning.
Skrivning. (3 timer). Bogstav- og ordovelser efter Herman
Larsens system.
Tegning. 1 time.
Gymnastik: 3 timer.
Sang. 2 timer.

5. kl. Bertel Thorvaldsen og Ludvig Holberg.

Bibelhistorie. (2 timer). Det nye testamente i uddrag. Lidt
kirkehistorie og salmer.
Dansk. (9 timer). Hansen, Heltoft og Sunesen: Dansk læse
bog. Vers efter Schmidt: Bornenes Vcrsebog. Stavcøvelscr
efter Schmidt: Pas på. To til tre stile ugentligt, diktat eller
genfortælling, til dels på grundlag af Fossing og Jørgensen:
Dansk stil, samt Ludvigsen: Dansk skoleordbog; sidst på året
tillige fristile. En time om ugen anvendt til ekstemporal eller
højtlæsning. Foredrag af eleverne over selvvalgte emner.
Engelsk. (2 timer). Jespersen og Sarauw: Engelsk I.
Historie. (2 timer). Den forhistoriske tid, samt fra Frederik 5.
til nutiden efter Schmidt: Danmarks Historie.
Geografi. (I/2 time). Europa med særlig vægt på Skandina
vien. Skriftlige øvelser.
Naturhistorie. (1/2 time). Balslev: Dyrenes Naturhistorie:
fisk, de lavere dyr og mennesket. Almindelig botanik og nogle
plantetyper gennemgået. Skriftlige øvelser.
Regning. (6 timer). Brøk og decimalbrøk, forholdsregning
med hele tal og med decimalbrøk samt opgaver i blandet reg
ning. Træningsøvelser i hurtigregning. Hjemmeregning.
Skrivning. (3 timer). Bogstav- og ordøvelser efter Herman
Larsens system.
Tegning. 1 time.
Gymnastik. 3 timer.
Sang. 2 timer.
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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.

Fodbold og svomuiiig.
For at lette forældrene adgang til fritidsbeskæftigelse har sko
len truffet ordning med nedennævnte lærer:

Fodbold på Blegdamsfælleden.
Svømning i Østerbros svømmehal.

Leder: Hr. Sv. Kongsted, Amagerbrogade 247.
Tlf. SU 2039 y.
Angående deltagelse og betaling henvender man sig til hr.
Kongsted.

Stileboger o. s. v.

Stile-, tegne- og skriveboger, regnehefter, penne, blyanter,
tegnekridt, gymnastikdragter og -sko, boldhuer samt mælk
kan fås hos skolebetjenten.
Til mælk i flasker kan købes billetter.

Bestilling af boger.
Det tilrådes før sommerferien al bestille de nye bøger hos
skolebetjenten, som derpå sørger for, at de er til stede, når
drengene moder efter sommerferien.
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Mundtlig eksamen
afholdes 16. og 17. juni. Eleverne får senere udleveret skema.

Onsdag' IS. juni kl. 9
afslutningslest,
hvor eksamenens udfald meddeles. Ved denne lejlighed kan
eleverne ikke fritages for at mode.
Derefter begynder sommerferien.

Torsdag 21. august kl. 12
begynder det nye skoleår. 5. og 4. klasse skal medbringe
blyant til at skrive skema med. 1. klasse møder dog først man
dag 1. september 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 forældre og enhver, hvem det måtte inter
essere.

Stockholmsgade 5, København maj 1952.
ERIK SCHMIDT

RANS JØRGENSENS 80GTR. KBH

