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Skolen grundlagdes 1786 af »Selskabet for Efterslægten« og ejedes af 
dette selskab til 1909. Derefter overgik den til »De forenede Skoler«. 
Den 1. august 1919 overtoges den af Københavns kommune.



Afgangsprøverne 1963
Studentereksamen:

Den nysproglige linie:
Afdeling A:
Andersen, Anne Lisbet: mg (13,76), Andersen, Bente: mg 

(14,09), Christensen, Anne-Lise: mg-i- (13,03), Christensen, 
Lise: mg-i- (13,48), Clausen, Lone: g+ (12,85), Eriksen, Kir
sten Friis: mg-i- (13,39), Fiala, Klaus: mg (14,06), Hansen, 
Anders: mg+ (14,29), Hansen, Per Poul: mg-i- (13,04), Hei- 
dener, Dan Jens: mg (13,97), Hoffritz, Britta Merete: g + 
(12,95), Hvass, Mone: mg-i- (13,23), Jensen, Anette: mg 
(13,67), Jensen, Erling Borcher: mg-H (13,29), Jensen, Inge 
Lise Richter: g4- (12,33), Køppen, Karin: mg-i- (13,31), 
Lang, Lilian Hanna: mg-r (13,46), Nielsen, Inger Minnie 
Meidell: mg-r (13,65), Nielsen, Lone: mg-i- (13,48), Nielsen, 
Tine Elisabeth Egelund: mg+ (14,27), Peters, John Chri
stian: g+ (12,68), Schmidt, Herdis Merete: g+ (12,61), Sohn, 
Ulla: g+ (12,75), Stevns, Synnøve: mg (13,93), Wingsøe, 
Lis-Maj: mg-i- (13,11).

Afdeling B:
Andersen, Ingelise: mg-i- (13,54), Andersen, Kirsten: mg 

(13,73), Christiansen, Ib Brøchner: mg (13,82), Damberg, 
Hans Erik Rylander: mg-i- (13,04), Frederiksen, Ayo Estor- 
nel: g+ (12,59), Grønbech, Solveig: mg-i- (13,05), Hansen, 
Johannes Niels: mg-i- (13,10), Hansen, Nina: mg-i- (13,09), 
Jensen, Inge Merete: mg (13,86), Korzen, Finn: g+ (12,80), 
Lundbye, Jane: mg-i- (13,12), Moestrup, Dorthe Elisabeth: 
mg (13,70), Nielsen, Lone: mg (13,74), Rasmussen, Ole: mg 
(14,06), Rose, Freddie: mg-i- (13,37), Schmidt, Helle: g + 
(12,48), Stralendorff, Melita: mg-i- (13,01), Svane, Marie 
Louise: mg+ (14,30), Thorsager, Ulla: g+ (12,53), Trolle- 
Hansen, Kirsten: mg+ (14,21), Harder, Lise: mg (13,76).
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Den matematisk-naturv. linie:
Afdeling A:
Andersen, Søren: g+ (12,41), Bak, Mogens: g + (12,38), 

Berg, Aage: mg (14,03), Bjerrum, Steen: mg-r (13,00), Brandt, 
Peter: mg (14,10), Brejnebøl, Finn Breining: g+ (12,76), 
Brunemark, Ole: mg (13,83), Christensen, Solveig Ellinor: g 
(12,25), Christophersen, Hanne Grete: mg (13,72), Duedal, 
Vibeke: mg-r (13,48), Elming, Henrik: mg-r (13,60), Fol- 
ting, James: g (12,27), Fougt, Henning: mg-r (13,49), Frand
sen, Sigrid Svenstrup: mg-r (13,21), Klemensen, Peter: mg4- 
(13,34), Larsen, lb: mg (14,09), Loiborg, Ebbe Merrild: mg 
(13,94), Lund, Erik: mg+ (14,48), Lyngsie, Kai: mg-r (13,46), 
Nielsen, Hans-Henrik: mg+ (14,22), Nielsen, Ulrik: mg-r 
(13,28), Patrunck, John Emil: mg-r (13,38), Poulsen, John: 
g+ (12,98), Verakso-Mathisen, Inna: g+ (12,58).

Afdeling B:
Arentoft, Niels: mg-r (13,65), Bechgård, Klaus: mg (13,75), 

Beir-Holgersen, Arne: g+ (12,95), Biering, Erik: mg (14,14), 
Bigom, Flemming: g+ (12,81), Clausen, Claus Borre: g + 
(12,54), Dahl, Niels Christian: mg (13,83), Eskildsen, Ole: 
mg-r (13,28), Færch, Halldor Sigurjons: mg+ (14,26), Gra- 
versen, Ole: mg (13,91), Henriksen, Kurt: mg (14,11), Hovad, 
Karl-Erik: g+ (12,47), Jacobsen, Leif Højer: mg (13,89), Jo
hansen, Benny: g+ (12,53), Kristiansen, Peter Mogens: mg 
(13,73), Laursen, Palle: g+ (12,97), Lind, Martin Vilhelm: 
mg-r (13,13), Madsen, Anders Johan Hede: mg+ (14,39), 
Nielsen, Ole Bødtker: mgr (13,62), Olsen, Robert Flem
ming: mg4- (13,09), Rosted, Palle: g+ (12,63), Søndergård, 
Jens Christian: mg (13,77), Sørensen, Arne Kjær: mg (13,89), 
Terstrup, Kjeld: mg (14,02), Thuneby, Per Holger: mg-r 
(13,44).

Afdeling C:
Andersen, Arne Mandrup: mg-r (13,16), Bender, Hans: g 

(12,11): Bertelsen, Peter Sevelsted: mg (13,94), Christensen, 
Jan: mg-r (13,33), Etlersø, Kirsten Vivi: mg (13,75), Frede
riksen, Peter Steen: g+ (12,91), Funck-Rasmussen, Karen Lis
beth: mg-r (13,53), Hansen, Claus Hyllinge: g+ (12,55), 
Hansen, Else Juul: mg+ (14,26), Jensen, Elmo Lund: g+ 
(12,59), Jensen, Svend Aage Enevold: mg (13,76), Jørgensen,
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Kjeld Frank: g+ (12,63), Jørgensen, Jørgen: mg-?- (13,48), 
Jørgensen, Jørgen Haagen: g+ (12,60), Kandrup, Poul-Erik: 
mg+ (14,17), Knudsen, Kirsten Schousbøll: mg-?- (13,20), 
Kühn, Torben: mg4- (13,15), Madsen, Liselotte: mg-?-(13,41), 
Nielsen, Bjarne: mg-?- (13,06), Nielsen, Helmer Vitus Bering: 
mg (13,86), Petersen, Solveig Junge: g+ (12,97), Schiøth, 
Morten Riddermann: mg-?- (13,55), Sørensen, Leif: mg 
(13,83), Voulund, Søren Thor: mg-?- (13,61).

Afdeling D:
Askgård, Kjeld Ole: mg-?- (13,46), Christensen, Leif Iben: 

mg (14,00), Drejø, Ulla Holst: mg-?- (13,60), Gottschalck, 
Gerd Marianne: mg (13,71), Hansen, Søren: mg (13,99), Han
sen, Viggo Ørby: mg+ (14,17), Hansson, Finn: mg-?- (13,36), 
Hoffritz, Kurt: mg-?- (13,37), Jeppesen, Peter: g+ (12,76), 
Johansen, Ib Mogens: mg+ (14,19), Jørgensen, John Keld: 
mg-?- (13,44), Kristiansen, Jens Ewald: mg (13,75), Larsen, 
Ingrid Lerche: mg-?- (13,43), Larsen, John Buchwald: mg-?- 
(13,10), Larsson, Karin: mg-?- (13,46), Lønskov, Aase: mg-?- 
(13,50), Müller, Michael Heinz: mg-?- (13,54), Nielson, Poul: 
mg (14,16), Paine, Jan Peter: g+ (12,98), Pedersen, Ole Mag
ner: mg (14,05), Rasmussen, Preben Rudiengård: mg-?-(13,27), 
Strumberger, Jan: mg-?- (13,48), Sveegård, Bjarne: g + 
(12,74), Tværgaard, Per Christian: mg (13,81).

Realeksamen:
Asmussen, Tom: mg-?- (13,45), Bech, Anders Kristian: g + 

(12,81), Caspersen, Finn: mg (13,81), Hanfgarn, Søren: mg 
(14,04), Hansen, Geert Bjørn: mg-?- (13,42), Jespersen, Else 
Margrethe: mg (13,78), Jørgensen, Erik Flindholm: mg 
(14,03), Jørgensen, Gurli Goldermann: mg (14,13), Jørgen
sen, Kirsten: mg-?- (13,22), Kandrup, Per: g+ (12,64), Lar
sen, Ingrid Worsøe: mg (13,93), Nylander, Ralph: mg-4- 
(13,05), Petersen, Ingelise: mg (14,05), Starke, Johnnie Nor
mann: mg-?- (13,27), Thygesen, Søren Thorbøll: g+ (12,87).

Det Moltkeske Pnemielegat
tildeltes nedennævnte dimittender for smukt eksamensresultat, 
flid og god opførsel under skolegangen: Erik Lund (III g.m.a.) 
og Anders Madsen (III g.m.b.).
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Skolenævnet
Det i henhold til den gældende lovgivning valgte skolenævn 

består af følgende medlemmer: afdelingsbestyrer E. J. Møller 
(formand), fru Hedwig Heising, bogtrykker E. Kandrup, for
retningsfører Poul E. Sørensen og fru Inger Wingsøe. Skolen 
er repræsenteret ved rektor, lektor P. Poulsen og inspektor, 
lektor Didriksen.

Den 9. september var skolens nyoptagne elever sammen 
med deres forældre indbudt til et møde i skolens aula, hvor 
rektor gav orienterende oplysninger om skolens forhold, og 
lektor Hatting holdt foredrag om skolens historie. Skolefil
men fremvistes, og forældrene havde lejlighed til at se skolens 
lokaler. Næsten alle nyoptagne elever med forældre deltog i 
sammenkomsten.

I forbindelse med den årlige forældreuge i tiden fra 18. til 
23. november afholdtes et forældremøde den 19. november, 
som sædvanlig med meget stor tilslutning.

Der indledtes med et kortere møde i skolens aula, hvor kon
stitueret rektor dr. Hermann gjorde rede for den nye gym- 
nasieordning. Derefter benyttede forældrene sig i rigt mål af 
lejligheden til at tale med skolens lærere.

Efter mødet deltog de fleste af forældrene i et fælles kaf
febord.

Endvidere afholdtes den 15. januar et orienterende møde, 
hvortil var indbudt ikke blot forældrene til skolens egne ele
ver i 2. og 3. realkl., men også forældre til elever, der fra 
andre skoler søger optagelse i I. gymnasieklasse, ligesom disse 
skolers ledere og lærere var indbudt. Ved mødet redegjorde 
rektor Jørgensen for de nye bestemmelser vedrørende elevers 
oprykning i I. gymnasieklasse og for de synspunkter, der må 
anlægges, når det gælder valget mellem I g og 3. realkl. Her
efter havde forældrene til skolens egne elever lejlighed til at 
tale med lærerne. Mødet havde overordentlig stor tilslutning.

Skolenævnet har holdt møder på skolen og deltaget i skole
fester m. m.
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In memoriam
Lektor Magnus Hansen Assingbæk

født den 1. april 1896, død den 13. juni 1963

Lektor Assingbæk, der var cand. mag. med geografi og na
turhistorie som hovedfag, blev i 1921 ansat under Køben
havns kommunale skolevæsen, først som lærer ved De forene
de Kirkeskoler, senere, fra 1948, som lektor ved Efterslægt
selskabets Skole, hvor han virkede til sin død. Fra 1930 til 
1962 underviste han tillige ved Blaagaards Seminarium.

Lektor Assingbæk var glad for at undervise, han holdt af 
sine fag og af sine elever; på fint stilfærdig måde udførte han 
et godt og solidt arbejde, altid pligtopfyldende og forstående. 
Måske vil hans elever især mindes ham for den virkelige na
turglæde og store veloplagthed, han lagde for dagen på eks
kursioner og lejrskoler. Til trods for at han i de sidste år 
ramtes af ret hyppige alvorlige hjerteanfald, ville, han ikke 
opgive undervisningen, han ville hellere dø i arbejdet end for
lade sine elever før tiden.

Lektor Assingbæks død har vakt sorg hos hans elever og 
kolleger. Han var et retlinet, elskeligt menneske.
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Skolens lærere
Rektor, dansk i II g. m. c., I g. s. b. og 3. real.
Adjunkt, frk. A. Andersen, naturlære i III g. m. c., II g. m. 

b. og I g. m. d.
Lektor Hermod Andersen, naturfag i II g. m. a., gymnastik 

i III g. s. a. og m. a. og 1. real.
Adjunkt, frk. H. Berntsen, fransk i III g. m. b., II g. s. a., 

I g. m. a., gymnastik i III g. s. a. og m. a., II g. s. b. og 
m. b., I g. s. a. og m. a. og 2. real.

Adjunkt J. Brager, matematik i III g. m. c., II g. m. a., I g. 
s. a. og m. a., fysik i 3. real og 2. real.

Adjunkt P. Brask, dansk i III g. m. c., II g. s. b. og m. d., 
I g. m. a. og m. d., religion i I g. m. a., m. b., m. c. og m. 
d., oldtidskundskab i I g. m. b. og m. c.

Adjunkt, fru B. Brix, fransk i III g. s. b., m. a. og m. c., I 
g. m. b. og m. d., oldtidskundskab i III g. s. a., m. a. og 
m. c., II g. s. b., m. c. og m. d., I g. m. a.

Lektor O. Briinnich Nielsen, matematik i II g. m. d., I g. s. b., 
m. b. og m. c., formning i 2. real og 1. real.

Adjunkt B. Bøgsted Møller, fransk i II g. m. b. og m. d., I g. 
s. b. og 3. real, dansk i III g. s. b. og m. a. og I g. m. b.

Lektor, inspektor E. Didriksen, tysk i III g. s. a., II g. s. a., 
m. a., m. b., m. c. og m. d., I g. s. a. og 3. real, latin i III 
g. s. b., II g. s. a., I g. s. a. og 2. real.

Lektor E. Garby, matematik i III g. m. a. og m. b., II g. m. 
c., I g. m. d. og 3. real.

Adjunkt N. Gnllberg-Hansen, engelsk i III g. s. a., II g. s. a. 
og m. d., I g. m. d., historie i II g. m. c., I g. m. a. og 1. 
real.

Lektor /. Hatting, historie i III g. m. a. og m. b., II g. s. a. 
og m. a., I g. s. a. og m. d., 2. real, oldtidskundskab i II 
g. s. a. og m. a., I g. s. a. og m. d.
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Adjunkt K. Hemmingsen, naturfag i III g. s. a., m. b. og 
m. c., II g. s. b., m. b. og m. c., I g. s. b., m. b. og m. c., 
biologi i 3. real og geografi i 3. real og 1. real.

Lektor, dr. phil. T. Hermann, fransk i III g. s. a., II g. s. b.
og m. c., latin i III g. s. a., II g. s. b. og I g. s. b.

Lektor J. Himmelstrup, dansk i III g. s. a. og m. b., II g. m. 
b. og I g. m. c., engelsk i II g. m. b., I g. m. b. og 3. real.

Lektor, frk. R. Lorentzen, dansk i II g. m. a., I g. s. a. og
1. real, engelsk i II g. m. a., I g. s. a. og m. a. og 2. real.

Lektor H. Müller, historie i III g. s. b., II g. m. b., I g. s. b., 
engelsk i II g. m. c. og 1. real, tysk i 2. real, oldtidskund
skab i III g. s. b., II g. m. b., I g. s. b., erhvervsvejledning 
i hele skolen.

Lektor Poul Møller, historie i III g. s. a. og m. c., II g. s. b. 
og m. d., I g. m. b. og m. c., 3. real.

Lektor J. Olsen, religion i III g. m. b., II g. s. a., dansk i 
II g. s. a. og 2. real, fransk i II g. m. a., I g. s. a. og m. c., 
oldtidskundskab i III g. m. b.

Adjunkt, fru L. Perch Nielsen, naturlære i II g. m. a., I g. m. 
b., matematik i II g. m. b.

Lektor P. Poulsen, naturlære i III g. m. b., II g. m. c., I g. m. 
a. og 1. real.

Lektor A. Rasmussen, engelsk i III g. s. b., II g. s. b., I. g. s. b. 
og m. c., gymnastik i II g. s. b. og m. b., 2. real.

Adjunkt P. E. Stentsøe, naturlære i III g. m. a., II g. m. d., 
I g. m. c.

Lektor V. Stærmose, tysk i III g. s. b., II g. s. b., I g. s. b., 
m. a., m. b., m. c., 1. real.

Sanglærer, organist H. Wesch, sang i hele skolen.
Overlærer A. Winther Pedersen, matematik i 2. real, 1. real, 

biologi i 2. real, 1. real, gymnastik i III g. s. b., m. c., II g. 
s. a., m. a., I g. s. b., m. b. og m. c., 3. real.

cand. mag., fru R. Voigt, naturfag i III g. s. b., m. a., II g. 
s. a., m. d., I g. s. a., m. a., m. d.

Overlærer, fru Baltzer, Brønshøj skole, håndarbejde med pi
gerne i 1. real.

Kommunelærer Billesholm, Frederikssundsvejens skole, sløjd 
med drengene i 1. real.
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Ved årsaflutningen den 22. juni 1963 sagde skolen farvel 
til 2 af sine lærere.

Lektor Erik Giødesen, der havde søgt sin afsked fra 1. aug. 
1963 på grund af alder, tjente Efterslægtselskabets Skole tro
fast i 31 år. Skolen takker lektor Giødesen ikke blot for godt 
undervisningsarbejde, men også for den overordentlig store 
interesse, han nærede for sin elever, af hvilke mange fra de 
talrige årgange stadig står i forbindelse med ham i taknemme
lighed og hengivenhed. Da skolen fra 1. marts 1963 savnede en 
vikar i tiden indtil sommerferien, trådte lektor Giødesen hjæl
pende til og overtog 13 ugentlige timer, hvad skolen i høj grad 
er taknemmelig for.

Adjunkt Erik Thastum, som udnævntes til rektor for Th. 
Langs Skole i Silkeborg fra 1. august 1963, var knyttet til 
Efterslægtselskabets Skole i 6 år som lærer i dansk og religion, 
de 2 sidste år virkede han tillige som skolens administrative 
inspektor. Hr. Thastum faldt straks til her på stedet og gjor
de sig hurtigt i usædvanlig grad respekteret og afholdt af så
vel elever som kolleger. Skolen takker rektor Thastum for 
hans virke her og ønsker ham hjertelig til lykke med den nye 
ansvarsfulde og krævende stilling.

Fra 1. marts 1964 udnævntes lektor, frøken Ragna Lorent
zen til afdelingsleder i dansk sprog ved Danmarks Lærerhøj
skole. Frk. Lorentzen, der underviste ved Efterslægtselskabets 
Skole i næsten 25 år i fagene dansk og engelsk, udførte ikke 
blot sin undervisningsvirksomhed med stor dygtighed og sam
vittighedsfuldhed, hun følte sig også i høj grad forpligtet over 
for skolens hele liv, var således skolens første kvindelige in
spektor, ligesom hendes elevers ve og vel lå hende stærkt på 
sinde. Skolen takker afdelingsleder frk. Lorentzen for trofast 
medarbejderskab og lykønsker hende med den hæderfulde 
udnævnelse.

Fra 1. august 1963 udnævntes lektorerne E. Didriksen og 
H. Muller til lektorer i 26. lønklasse.

Fra 1. august 1963 ansattes cand. mag. Leif Hasle og stud, 
mag’erne Hans Madsen, Inge Østergaard Nielsen og Jonna 
Svarrer som årsvikarer ved skolen. Stud. mag. Kay Aabye fik 
fortsat ansættelse som årsvikar.

Vikariater er i årets løb besørget af stud, mag’erne Helle 
Askgård, Jens Bak, Karsten Christensen, Ole Kopp Christen- 
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sen, Adam Farkas, Preben Hasselbalch Hansen, Tom Hoyem, 
Johs. Nymark Jensen, Bent Jørgensen, Birger Kledal, Carl 
Johan Sjøstrøm, Finn Thrane, Dina Tåning, stud, scient’erne 
Steen Andersen, Jens Erik Hansen, Bjarne Mortensen, Regin 
Waagstein, stud, polyt’erne Bo Andersen, Bjørn Runge, cand. 
mag. Jens Højmark-J ensen og lektor Erik Giødesen.

Som lærerkandidater har følgende gennemgået kursus i 
praktisk undervisningsfærdighed: cand. mag., fru Ruth Voigt 
(hos lektor Hermod Andersen og adjunkt K. Hemmingsen), 
cand. mag., frk. Lizzi Hoffmann Jensen (hos lektorerne dr. 
Hermann og Didriksen og adjunkt fru Brix) og cand. mag. 
Jens Højmark-Jensen (hos lektorerne Himmelstrup, Olsen, 
Hermod Andersen og Rasmussen).

Skolens læge er dr. med. Keiser-Nielsen, som har været as
sisteret af sundhedsplejerske frk. L. Møller.
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Eksamensopgivelser
111 Gymnasieklasse

Nysproglig afdeling a.
Dansk (J. Himmelstrup): Jensenius: Dansk litteraturhisto

rie. En landsbydegns dagbog. En dansk students eventyr. H. 
C. Andersen: Kejserens nye klæder, Nattergalen, Den grimme 
ælling, Klokken, Vinden fortæller om Valdemar Daae. Fal
kenstjerne I12 s. 73-81, 128-30, 181-85, 216-20, 232, 235- 
36, 250-52, 255-57, 272-74, 294-98, 306-07, 374-75. Fal
kenstjerne II11: s. 32—33, 80—83, 152—54, 170—74, 186—88, 
204-05, 207-12, 232-37, 299-306, 323-29. Falkenstjerne 
IIP: s. 7-18, 42-45, 50-52, 91-95, 128-31, 149, 160-64, 
182—86, 273—81. Karlsson: Dansk grammatik for gymnasiet. 
Agerskov, Nørregaard og Roikjer: Svensk læsebog11: s. 9—25, 
27—33, 51—52, 57—76. Norsk efter Falkenstjerne IIIs: s. 402 
-03, 411-19.

Tysk (E. Didriksen): Goethe: Urfaust (v. M. Branner og K. 
Pedersen): s. 15-22, 37-43, 49-50, 57-61. Schiller: Maria 
Stuart (v. J. Hendriksen): I 4, 6, II 2, 9, III 4, IV 6, 10. 
Branner u. Stærmose: Deutsche Klassiker (3. opl.) s. 88—93, 
98—105, 151—156, 159—161. Østergaard: Tyske digte (5. ud
gave): Goethe 1, 3, 4, 20, 21, 25, 26, Schiller 4, 6, Heine 
2 a—d. Ring Hansen u. Stærmose: Kulturgeschichtliche Lese
stücke (1. udg.) s. 17-19, 38-40, 101-106, 110-114, 152- 
154.

Engelsk (N. Gullberg-Hansen): Shakespeare: Macbeth (ed. 
Krabbe) s. 12—35, 43—50. Two Centuries (Alving m. fl.) 34so 
-35111, 55-58, 73, 77-79, 94-95, 107-09, 112, 123-24, 145 
—48, 153—55, 167—68. Dickens Reader: 68—88. 7 British 
Short Stories: s. 9—17, 50—66, 67—72. Miller: Death of a 
salesman (Eng. forf. 18) s. 60—86. Aspects: s. 28—35, 94—102, 
109-120.

Latin (T. Hermann): Cæsar: De Bello Gallico III 17—29, 
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I 1—7. Nielsen og Krarup: Latinsk læsebog (4. udg.): s. 54— 
60, 69—77, 121—31, 153—158. Krarup: Romersk poesi: Ovid 
1 og 2.

Oldtidskundskab (Blide Brix): Iliaden i udv. v. Ostergaard: 
I og VI. Odysseen i udv. v. Ostergaard VI. Kong Kroisos 
(Chr. Thomsen). Apologien (v. Hartvig Frisch). Kriton (v. 
Hartvig Frisch). Sofokles: Kong Ødipus (Thor Lange). Plan 
over Tiryns (Bruhn og Hjortsø). Bundgaard: Løveporten (s. 
12), Dipylonvase (s. 15), Kleobis (s. 32), Vognstyreren (s. 56), 
Metope (m. atlas) (s. 62), Diskoboles (s. 66), Doryforos (s. 69), 
Østgavl af Parthenon (s. 89—90), Hermes (s. 99), Nike fra 
Samotrake (s. 108). Akropolis og stilarter.

Historie (Poul Møller): Arentoft: Verdenshistorie for gymn.: 
1878—1945. Kierkegaard og Winding: Nordens historie: Dan- 
markhistorien 1814—1945. Kierkegaard m. f 1.: Danmark i dag: 
(sidetal i 7. udg.) Befolkning s. 7—12. Levevilkår og sociale 
modsætninger s. 62—71. Borgerrettigheder og borgerpligter s. 
81—87. Folkestyrets opbygning s. 88—106, 110—120. Statens 
og kommunernes opgavers. 121—34,143—164. I. Landsbykirker: 
Thure Hastrup: Vore gamle kirker (2. udg.) s. 7—16, 30—65, 
85—122. Andrup m. fl.: Danmarks historie i billeder: fig. 76, 
77, 80, 81, 88, 96, 97. Desuden opgives Slangerup, Jørlunde, 
Uvelse og Lynge kirker. II. Tysk udenrigspolitik 1933—39: 
Grundbog: Mau & Krausnick: Tysklands historie 1933—45. 
Tekster: Bøgebjerg og Elmelund: Kilder til mellemkrigstidens 
historie s. 5-13, 39-42, 62-119.

Naturfag (K. Hemmingsen): Rehberg: Fysiologi13 (undtagen 
s. 118—36, 141—44, 156—ud). Lund: Biologi. Mere vægt på 
vitaminer og human genetik, mindre på alger m. m.

Ill Gymnasieklasse
Nysproglig afdeling b.

Dansk (B. Bøgsted Møller): Jensenius: Dansk litteraturhi
storie. Fortælling om Gunlaug Ormstunge og Skjald-Ravn. 
Blicher: En landsbydegns dagbog, Bang: Ved vejen. Falken
stjerne I11: s. 35-38, 42-44, 105-06, 107, 110-12, 128-30, 
165-66, 166-67, 181-85, 200-05, 207-10, 210-12, 217-20, 
230-31, 231-32, 235-36, 237, 255-57, 274-76, 294-98, 
306-07, 308-11, 347-58, 374-75, 403-05. Falkenstjerne II1«: 
s. 7-8, 32-33, 53-54, 155-56, 170-74, 204-05, 232-36, 
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248-55, 312-15, 323-29. Falkenstjerne III9: s. 19-23, 30- 
33, 50-52, 56-58, 91-95, 151-52, 182-86, 285-86, 309-10. 
Karlsson: Dansk grammatik. Agerskov m. fl.: Svensk læsebog 
(10. udg.): s. 9-11, 17-19, 27-33, 38-39, 45-50, 64-76, 
106, 106-07, 127-28, 219-30, 160-62, 173-75, 177. Norsk 
(Falkenstjerne III, 9. udg.) s. 427—31, 377—80, 437.

Tysk (V. Stærmose): Urfaust 1—168, 530—656, 1106—1235. 
Emilia Galotti I 6, 7, II 4, 5, 7, 10, III 1, 2, IV 5, 7. Deut
sche Klassiker s. 111 (Die Nacht). Tyske Digte: Klopstock: 2, 
Goethe: 1, 24, 25, 26. Schiller: 3, 4, 5, 6. Kulturgeschichtliche 
Lesestücke 13, 14, 18, 19, 22. Peter Schlemihl Kap. XI. Mi
chael Kramer II, IV. Opgivelser for 2 elever med særpen
sum: Urfaust (som den øvrige klasse). Maria Stuart I 409— 
561, II 1945-2073, III 2225-2451, IV 2820-3250. Tyske 
Digte: Goethe 24, 25, 26. Schiller 3, 4, 5, 6. Deutsche Klassi
ker s. 111. Kulturgeschichtliche Lesestücke: Som den øvrige 
klasse. Peter Schlemihl, Michael Kramer.

Engelsk (A. Rasmussen): Alving m. fl.: Two Centuries pp. 
14-15, 3450-35111, 4215-4630, 73, 77-7% 9058-92123, 107-09, 
112, 133—35, 147, 153—55. Shakespeare: Julius Cæsar (ed. 
Skovgaard) 15—25, 56—64, 69—79. Stigaard: The Dickens 
Reader 74—88. Shaw: Arms and the Man (ed. O. Nielsen) 
Act I. Kjeldsen: 7 British Short Stories: 50—66. Hunosøe og 
Mouridsen: Aspects of Brit. Life and Thought 28—35, 44—54, 
109—20. Ehlern m. fl.: A Contemporary Reader 200—06. The 
Art of the Essayist (ed. Lockitt) 160—64, 183—87.

Latin (E. Didriksen): Saxild og Ostergaard: Cæsar s. 20—23, 
59—73, 96—98 (capp. XIII—XIV). Nielsen og Krarup: La
tinsk læsebog for gymnasiet (4. udg.) s. 54—59 (§§ 15—28), 
69-78, 121-26 (§§ 1-15), 242-47 (capp. 8-14). Krarup: 
Romersk Poesi (2. udg.): Horats nr. 3 og 12; Ovid nr. 7.

Oldtidskundskab (H. Müller): Iliaden i udv. v. Ostergaard 
(1938): I og II. Odysseen i udv. v. Ostergaard (1938): V og 
VI. Kong Kroisos (Chr. Thomsen). Apologien (Hartvig 
Frisch). Om at opdrage sin hustru (v. Bundgaard). Sofokles: 
Kong Ødipus (Thor Lange). Vaphiobægrene, den geometriske 
stil, den archaiske kunst, Hefaistaion, Erechteion, Delfi og 
Olympia, teatret, diskokasteren, spydbæreren, Paionios’ Nike, 
attisk gravmæle, Praxiteles’ Hermes, Lysippos’ skraberen, 
Poleyeuktos’ Demostenes, alexandermosaikken.

Historie (H. Müller): Arentoft: Verdenshist. for gymn. I: 
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s. 15—22, 32—41, 51—117. Kierkegaard & Winding: Nordens 
historie: til ca. 1380 (4- Sverrig ca. 1050 til ca. 1080), der 
opgives s. 3—56. Arentoft III: s. 157—224. Kierkegaard & 
Winding: s. 171—246 (Danmarks historie efter 1848). Kierke
gaard, Lomholt Thomsen & Winding: Danmark i dag, 6. 
udg. s. 7-22, 62-71, 81-87, 88-106, 110-120, 121-34, 144 
—64. Speciale: Den danske bondestands historie i de sidste 
200 år: Kilder V nr. 2, 4, 6—10, 17 og 25. Udskiftningskor
tet over Lystrup fra 1782. Målebordsblad over Lystrup. Dk.’s 
hist, i bill. nr. 231—32. Målebordsblad over Årslev landsby 
i nutiden. Korte uddrag af Randers og Vejle amtsbeskrivel
ser (1826), Hjørring amtsbeskrivelse (1828), Frederiksborg 
amtsbeskrivelse (1831) og Svendborg amtsbeskrivelse (1837). 
Kilder til Dk.’s hist. IV s. 18—21 og 41—47. »Knud Kristen
sen fylder 60«, fødselsdagsinterview i Roskilde Dagblad d. 
25/10 1940.

Naturfag (Ruth Voigt): Rehberg: Fysiologi (13. udg.) (und
tagen s. 118—36, 141—44, 156—ud). Lund: Biologi.

Ill Gymnasieklasse
Matematisk afdeling a.

Dansk (B. Bøgsted Møller): Jensenius: Dansk litteraturhi
storie (3. udg.). Den politiske kandestøber. Kejserens nye klæ
der. Nattergalen. Den grimme ælling. Klokken. Vinden for
tæller. Henrik Ibsen: Et Dukkehjem. Ellers som III g. s. b.

Oldtidskundskab (Blide Brix): Som III g. s. a.; dog Sofok- 
les: Antigone (Niels Møller) i stedet for Kong Ødipus.

Historie (J. Hatting): Arentofts Verdenshistorie (2. udg.): 
1878—1939. Kierkegaard & Winding: Nordens historie 1814— 
1914. Kierkegaard m. fl.: Danmark i dag (6. udg.) (1960) s. 
13—61, 81—129. I. Landsbykirker: Grundbog: Thure Hastrup: 
Vore gamle kirker. Andrup m. fl.: Danmarks historie i bille
der 76, 77, 80, 81, 88, 96, 97. Desuden Slangerup, Uvelse, 
Jørlunde og Nørre Herlev kirker. II. Tysk udenrigspolitik: 
1933—39. Grundbog: Mau: Tyskland under Hitler. Tekster: 
Bøgebjerg og Elmelund: Tekster til mellemkrigstidens histo
rie, s. 5—13, 39—42, 61—117 + enkelte duplikerede aktstyk
ker.

Naturfag (Ruth Voigt): Rehberg: Fysiologi (13. udg.) (und
tagen s. 118—36, 141—44, 156—ud). Lund: Biologi.
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Naturlære (P. E. Stentsøe): Th. Sundorph: Varmelære (9. 
udg.) s. 8—31. Th. Sundorph: Lyslære (9. udg.) s. 20—51. Th. 
Sundorph: Elektricitetslære (10. udg.) s. 50—60, 66—132, 169 
—182. Th. Sundorph: Mekanisk fysik (9. udg.) s. 12—33, 54— 
62, 65—99. F. Barmwater: Astronomi (10. udg.) s. 5—50. Øvel
ser: 1) Isens smeltevarme. 2)Linsesystemer. 3) Kogning ved 
lavt tryk. 4) Atmosfærisk lufts normal-massefylde. 5) Vands 
fordampningsvarme ved 100°. 6) Kompensation. 7) Mod
stands temperaturkoefficient. 8) Goneometret. 9) Nernts love. 
10) Skålvægten. 11) Yo-yo. 12) Lydens hastighed. 13) Disso
ciationsgrad. 14) Kip-udladninger. 15) Elektronrøret.

Kemi: K. Kobberø: Kemi (3. udg.) s. 39—49, 68—84, 96— 
130, 137-47, 152-55, 164-88.

Matematik (E. Garby): Jul. Petersens system v. Albert Kri
stensen: Aritmetik I (5. udg.): s. 5—14, 24—41, 44—47, 62—67, 
75—90, 110—111. Aritmetik II (5. udg.): s. 13—17, 26—41. 
Trigonometri (6. udg.): s. 23—80, 83—87. Analytisk plangeo
metri (8. udg.) s. 19—25, 28—45, 61—94, 96—97. Differential
og integralregning (5. udg.): s. 17—36, 40—49, 54—72, 78—88. 
Stereometri (4. udg.): s. 31—35, 47—75, 82—92, 95—101.

Ill Gymnasieklasse

Matematisk afdeling b.
Dansk (J. Himmelstrup): Som III g. s. a.; dog opgives af 

Falkenstjerne II9 s. 149—151 i stedet for s. 149.
Oldtidskundskab (J. Olsen): Iliaden i udv. v. Østergaard 

(efter Wilster) 1938: I og VI. Odysseen v. Østergaard 1938: 
VI. Kong Kroisos + Polykrates (Falkenstjerne 1941). Apolo
gien (Hartvig Frisch). Om at opdrage sin hustru (fra »Athen 
i storhedstiden«). Kong Ødipus (klassikerforeningen). Krage
lund (2. udg.) fig. 2, 3, 8, 12, 19, 20, 33, 34, 38, 41, 45, 50, 
Akropolis (m. tempelbygninger og stilarter) og teatret.

Historie (J. Hatting): Som III g. m. a.
Naturfag (K. Hemmingsen): Som III g. s. a.
Naturlære (P. Poulsen): Th. Sundorph: Varmelære (7. 

udg.) s. 14—28, 30—32, 38—43, Th. Sundorph: Lyslære (6. 
udg.) s. 17—31, 35—43, 46—49. Th. Sundorph: Mekanisk fysik 
(9. udg.) s. 22—86, 105—09, 131—39. Tage Larsen: Elektrici
tetslære (2. udg.) s. 30-59, 76-101, 125-38, 171-98. F. Barm- 
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water: Astronomi (10. udg.) s. 20—27, 48—51, 36—41, 57—65, 
78—84. Øvelser: 1) Isens smeltevarme, opl. frysepunkt. 2) Ud
videlseskoefficienter for faste og flydende stoffer. 3) Atm. 
luft og kuldioxids massefylde. 4) Lufttermometret. 5) Samle
linsens brændvidde. 6) Spektrometret. 7) Substitutionsmeto
den, Wheatstones bro. 8) Modstand i metal- og kultrådslam
pe, temperaturkoefficient. 9) Jævnt voksende bevægelse, be
stemmelse af tyngdeacc. 10) Stemmegaflens svingetal. Rota
tionsenergi. 11) Matematisk og fysisk pendul. 12) Faradays 
elektrolytiske love. 13) Daniell-element. 14) Lydens hastig
hed i luft, glas og kuldioxid. 15) Vekselstrøm.

Kemi: Rancke Madsen: Kemi (5. udg.) s. 14—22, 26—31, 
46-59, 75-89, 91-100, 105-11, 117-22, 127-30, 136-50, 
152-70, 174-77, 201-08, 215-19.

Matematik (E. Garby): Som III g. m. a.

Ill Gymnasieklasse

Matematisk afdeling c.
Dansk (P. Brask): Jensenius: Dansk litteraturhistorie (3. 

udg.). Erasmus Montanus, En landsbydegns dagbog, Vildan
den. Falkenstjerne I (11. udg.): s. 105—06, 166—68, 212—13, 
232, 259-62, 374-75, 376-77, 394-96, 403-05 + s. 24-27, 
35—38. Falkenstjerne II (12. udg.): s. 7—14, 32—33, 80—83, 
158-59, 170-74, 176n-177ø, 181-84, 192 (nr. 41), 204-05, 
244-62, 330-54 + s. 299-306, 315-16, 317n-319ø. Fal
kenstjerne III (12. udg.): s. 34—48, 152—54, 161—62, 250—52, 
265—68, 268—69. Dansk Lyrik (Tranebog): Munch Petersen: 
Det, Til mine forældre, Det underste land; Wiwel: Børne
sang, Domkirken i Køln, Ordet; E. Knudsen: Credo, Strofer; 
T. Bjørnvig: Soria Moria, Van Gogh-Sonet. Karlsson: Dansk 
grammatik. Agerskov m. fl.: Svensk læsebog (13. udg): s. 27 
-33, 30n—31ø, 116, 118-25, 135-36, 141-44, 152-58, 162n 
—165, 168—70, 18111—183, 183—1860. Norsk (Falkenstjerne 
III, 12. udg.): s. 390-93, 427, 434-38.

Oldtidskundskab (Blide Brix): Som III g. m. a.
Historie (Poul Møller): Som III g. s. a.
Naturfag (K. Hemmingsen): Som III g. s. a.
Naturlære (Annelise Andersen): Th. Sundorph: Varmelære 

(9. udg.): s. 3—8, 25—36, Lyslære (6. udg.): s. 17—31, 35—39, 
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46—56, 65—71, Elektricitet og magnetisme (10. udg.): s. 25— 
36, 45-65, 106-09, 138-52, 169-224, Mekanisk Fysik (9. 
udg.): s. 14-33, 47-49, 54-68, 86-99, 185-205. F. Barm- 
water: Astronomi (8. udg.): s. 5—25, 49—61. Øvelser: 1) Isens 
smeltevarme. 2) Boyle-Mariottes lov; Gay-Lussacs lov. 3) 
Mættede vanddampes tryk; kogning ved lavt tryk. 4) Samle
linsens brændvidde. Linsefejl. 5) Bestmmelse af brydningsfor
hold med goniometret. 6) Ohms lov. 7) Måling af E.M.K. 8) 
Wheatstones bro. 9) Sammensætning af kræfter. 10) Nernts 
love. 11) Roterende legemers energi. 12) Varmeenhedens me
kaniske .ækvivalens. Gnidningskoef. 13) Lydens hastighed. 
14) Sammensætning af kapaciteter. 15) Vekselstrøm.

Kemi: K. Kobberø: (2. udg.): s. 19-25, 40-63, 76-107, 
113-35, 158-92.

Matematik (J. Brager): Jul. Petersens system v. Albert 
Kristensen: Algebra I (6. udg.): §§ 4—6, 11—17, 19—21, 38— 
46, 54-55. Algebra II (6. udg.) §§ 1-7, 9-11, 14-26. Plan
geometri (7. udg.): §§ 7—8, 16—37, 39—42, 47—51. Analytisk 
geometri (9. udg.): §§ 3—5, 9—21, 23—27, 32—41, 45—49. Dif- 
fenrential- og integralregning (5. udg.): §§ 10—17, 20—23, 
25—27, 29—34, 36—37. Stereometri (4. udg.): §§ 39—47, 62— 
67, 69-80.

Fransk

I løbet af de 3 gymnasieår har klasserne arbejdet med ne
dennævnte tekster:

III g. s. a. (T. Hermann): Grønkjær: Fransk begynderbog. 
Anouilh: Le Bal des Voleurs. Sartre: Les jeux sont faits. Hen
riques og Willemöes: Fransk litteratur (4. udg.). I Skoleradio
ens tekster: Formules de politesse. Ionesco: La lecon.

III g. s. b. (Blide Brix): Grønkjær: Fransk for begyndere. 
Svanholt: Franske tekster. Moliere: Le bourgeois gentilhomme. 
Camus: L’etranger. Anouilh: Le bal des voleurs. Ionesco: La 
lecon. Henriques og Willemöes: Fransk litteratur i udvalg. 
Anouilh: Antigone. Franske stile (Hyllested), grammatik (Hyl
lested), franske aviser. Extemp: Les Pasquiers (Larousse). 
Heurlin: Pour comprendre la France.

Ill g. m. a. (Blide Brix): Som III g. s. b.; dog er læst Sar
tre: Les jeux sont faits i stedet for Moliere: Le bourgeois gen
tilhomme og Camus: L’etranger.
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III g. m. b. (Henie Berntsen): Grønkjær: Lærebog i fransk 
for begyndere. O. Svanholt: Franske tekster. Henriques og 
Willemöes: Fransk litteratur i udvalg (4. udg.). Sartre: Les 
jeux sont faits. Anouilh: Antigone. Ionesco: La lecon.

Ill g. m. c. (Blide Brix): Som III g. s. b.; dog er læst Guy 
de Maupassant: Contes choisis i stedet for Camus: L’etranger.

Religion

I III. g-klasserne er gennemgået følgende:
III g. s. a. (L. Hasle): En gennemgang af Søren Kierke

gaard på grundlag af »Tekster udvalgt af Søren Holm og K. 
Jensenius« og »Søren Kierkegaards dagbøger ved Peter P. 
Rohde«. Indisk religion. En drøftelse af det synoptiske pro
blem.

III g. s. b. (L. Hasle): Som III g. s. a.
III g. m. a. (L. Hasle): En gennemgang af Søren Kierke

gaard, herunder en drøftelse af lighedspunkter og forskelle i 
Luthers og Kierkegaards kristendomsforståelse på grundlag af 
udvalgte tekster. Indisk religion.

III g. m. b. (J. Olsen): Indiske religioner. Idéhistorie (Sløk 
o. a.). Arkæologiske fund. Det synoptiske problem.

III g. m. c. (L. Hasle): En gennemgang af indisk religion 
på grundlag af »Religionshistoriske Tekster« ved S. Fenger og 
udvalgt duplikeret stof. Hovedforskelle mellem romersk
katolsk og reformatorisk kristendomsforståelse er blevet drøf
tet. Endelig er Det Ny Testament blevet diskuteret under 
sammenligning med Ouran-teksterne i duplikeret udvalg.

II Gymnasieklasse
Nysproglig afdeling a

Naturfag (Ruth Voigt): Hellner & Humlum: Geografi for 
det sproglige gymnasium. Hvede. Ekskursion: Sønderjylland.

II Gymnasieklasse
Nysproglig afdeling b

Naturfag (K. Hemmingsen): Hellner & Humlum: Geografi 
for det sproglige gymnasium. Bomuld. Ekskursion: Bornholm.
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II Gymnasieklasse
Matematisk afdeling a

Naturfag (Hermod Andersen): Andersen, Frederiksen & 
Hellner: Geografi for matematisk gymnasium undtagen af
snittene: Minedrift, industri, handel og samfærdsel. Udvalgte 
eksempler i erhvervsgeografi: Kul, olie. Ekskursion: Lynge.

Engelsk (Ragna Lorentzen): Friis-Hansen og Chr. Nielsen: 
Engelsk for gymnasiet I og II. Orwell: Animal Farm.

Tysk (E. Didriksen): Ring Hansen: Neuere Deutsche Er
zähler. P. Nydahl: Lebendige deutsche Dichtung (2. udg.).

II Gymnasieklasse
Matematisk afdeling b

Naturfag (K. Hemmingsen): Hellner & Humlum: Geografi 
for matematisk gymnasium. Energikilder. Ekskursion: Born
holm.

Engelsk (J. Himmelstrup): Friis-Hansen og Chr. Nielsen: 
Engelsk for gymnasiet I. Mouridsen & Hunosøe: Four Mo
dern Writers. Danmarks Skoleradio 1962—63: St. Paul’s Ca
thedral, Guy Faukes’ Day.

Tysk (E. Didriksen): Som II g. m. a.

II Gymnasieklasse
Matematisk afdeling c

Naturfag (K. Hemmingsen): Wiinberg Rasmussen m. fl.: 
Geologi for det matematiske gymnasium. Hellner & Hum
lum: Geografi for det matematiske gymnasium (klimatologien). 
Energikilder. Ekskursioner: Bornholm og Sønderjylland.

Engelsk (H. Müller): Friis-Hansen og Chr. Nielsen: En
gelsk for gymnasiet I og II. Extracts from four Modern Wri
ters.

Tysk (E. Didriksen): Som II g. m. a.

II Gymnasieklasse
Matematisk afdeling d

Naturfag (Ruth Voigt): Hellner & Humlum: Geografi for 
det matematiske gymnasium. Kul, olie. Ekskursion: Bornholm.
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Engelsk (N. Gullberg-Hansen): Friis-Hansen og Chr. Niel
sen: Engelsk for gymnasiet I og II. Modern British and Ame
rican Short Stories. Orwell: Animal Farm.

Tysk (E. Didriksen): Som II g. m. a.

3. Realklasse

Dansk (rektor): Hovedværk: Kaj Munk: Ordet. Jørgen
sen og Maltesen: Realklassens læsebog 3 (2. udg. 1962): s. 7— 
11, 18-19, 22-36, 50-53, 70-71, 78-88, 92-97, 101-102, 
119-126, 181-194, 202-16, 235-43, 246-48, 285-98, 316- 
25, 348-51.

Engelsk (J. Himmelstrup): Friis-Hansen og Chr. Nielsen: 
Engelsk 5 (v. Torben Refn, 1963): s. 5—138. Heraf opgives: 
s. 5—15, 24-44, 60-70, 72-79.

Tysk (E. Didriksen): Til eksamen opgives: K. Wiggers 
Smith, Hasselriis, Mogensen: Tysk IV (4. opl.): s. 6—14, 21— 
27, 38—46, 80—83. Arthur Schnitzler: Der blinde Geronimo 
und sein Bruder (Schultz). Endvidere er læst ekstensivt: En
kelte afsnit af Wiggers Smith, Hasselriis, Mogensen: Tysk IV 
samt Erich Kästner: Die verschwundene Miniatur (v. Kaj 
Andreasen).

Fransk (B. Bøgsted Møller): Til eksamen opgives: Nielsen 
og Hoffmann: Fransk begynderbog (26. udg.): s. 58—63, 71— 
81, 94—105, 105—111 samt Henriques og Willemöes: Fransk 
litteraturudvalg 4. udg.: s. 143 ff: Verlaine: La lune blanche, 
Dans l’interminable.

Regning og matematik (E. Garby): Jessen og Smith: Mate
matik og regning for realklassen — fra side 12 med undta
gelse af regning med tilnærmede tal og eksponentielle lignin
ger. Enkelte ændringer og tilføjelser.

Naturlære (J. Brager): S. A. Bo m. fl.: Fysik for 3. real
klasse. Hovedvægten lagt på afsnittene: mekanik, el-lære (til 
vekselstrøm), varmelære, atomfysik.

Historie (P. Møller): Hatting og Møller: Realskolens ny 
historiebog III (1. udg.). Kierkegaard, Lomholt-Thomsen og 
Winding: Borger og samfund (7. udg.).

Geografi (K. Hemmingsen): Bøcher m. fl.: Land og Virke.
Naturhistorie (K. Hemmingsen): Lange: Biologi.
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Af skolens dagbog
I skolens week-endhytte i Uggeløse har der været afholdt 

lejrskole med II. g-klasser, I. g-klasser, realklassen og 1. real
klasse. Hytten har desuden året igennem været stærkt be
nyttet til week-endophold for adskillige klasser.

I sommerferien rejste overlærer Winther Pedersen til Schweiz 
og Italien med 2. realkl. a.

Af andre ekskursioner kan nævnes::
Samtlige III g. klasser har besøgt Bispebjerg Hospitals blod

bank under ledelse af adjunkt Hemmingsen og cand. mag. 
fru Voigt, klasserne har ligeledes overværet fysiologiske 
demonstrationer på Anatomisk Institut.

III g. m. b. har besøgt Carlsberg under ledelse af lektor Poul
sen.

II g. s. a. + m. c. på geologisk-historisk ekskursion til Sønder
jylland med adjunkterne Hemmingsen, Gullberg-Hansen og 
fru Voigt.

II g. s. b. + m. b. på geologiske ture til Nordsjælland og 
Stevns med fru Voigt.

II g. m. d. og I g. m. d. på geologisk tur til Nordsjælland og 
I g. m. a. til Stevns med fru Voigt.

II g. m. b., II g. m. d., I g. s. a., I g. m. b. og I g. m. c. på ge
ologiske ture til Bornholm med adjunkt Hemmingsen, fru 
Voigt og overlærer Winther Pedersen.

I g. s. b. på historiske ekskursioner til Skåne og Midtsjælland 
med lektor H. Müller.

Med Foreningen Norden som formidler har skolen haft be
søg af lektor Volmar Bergh fra Helsingfors, som redegjorde 
for sprogforholdene i Finland og fortalte om »Kalevala«.

Endvidere har et sangkor på 75 deltagere fra Ungarn gæ
stet skolen og givet en koncert for eleverne.

Gymnasieforeningen »Elysion«s formand har indtil jul været 
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Caspar Koch III g. s. b., derefter Jens Peder Jensen II g.m. b. 
Foreningen har arrangeret foredrag, diskussioner, filmsfrem
visninger, studiekredse og festlige sammenkomster, således 
har en koncert af den polske pianistinde Halina Siedzienjew- 
ska været afholdt i aulaen i en skoletime.

»Elysion«s bestyrelse fungerer tillige som skolens elevråd.
Lørdag den 22. februar afholdtes den årlige skolefest, som 

arrangeredes af elever i II g.-klasserne. Adjunkterne Gullberg- 
Hansen og fru Perch Nielsen, stud, odont. Olaf Nielsen samt 
lektorerne Poulsen og Millier bistod på forskellig måde komi
teen. Forud for ballet opførtes Ionescos »Den skaldede san
gerinde« og Henning Nielsens »Vejrmøllen«. Begge stykker 
genopførtes den følgende søndag, »Den skaldede sangerinde« 
endvidere ved Efterslægtsamfundets aftenfest på skolen den 
4. marts.

Selskabet for Efterslægten havde som sædvanlig indbudt til 
en festlighed på skolen den 4. marts kl. 10 i anledning af 
178-året for selskabets stiftelse. Talen holdtes af forstander 
Jørgen Jessen, Vallekilde Folkehøjskole. De mange tilhørere 
fik en rig oplevelse gennem forstanderens levende og tanke
vækkende tolkning af den gamle nordiske myte om asken 
Ygdrasil.

Under ledelse af organist Wesch gav Efterslægts-koret (sto
re og lille kor) samt skolens orkester 4. marts-dagen en fest
lig indramning. Årets skolekantate var Wiel Langes »Vær 
hilset du dag«. Programmet blev gentaget ved en koncert i 
skolens aula den 6. marts med nogle kammermusikalske til
føjelser, hvori elever fra gymnasiet medvirkede. Søndag den 
15. marts medvirkede de nævnte grupper (250 elever) ved en 
kirkekoncert i Grundtvigskirken med bl. a. Buxtehudes kan
tate »Eders hele værk«. Ved Københavns Kommuneskolers 
sang- og musikopvisning i Odd Fellow-palæet den 23. marts 
medvirkede en korgruppe på 90 gymnasiaster i bl. a. Halle- 
lujakoret fra »Händels »Messias«, og uddrag af Schuberts 
»Rosamunde«.

Ved årsafslutningen i juni 1963 fremførte skolens lille kor 
akkompagneret på fløjte af Peter Bondesen en sang med 
tekst af C. Hostrup, komponeret til årets studenter af hr. 
Wesch. Ved skolens juleafslutning opførtes et julespil af Arn- 
holtz og Viderø af elever i 1. real, og lille kor sang julemusik 
under ledelse af hr. Wesch.
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Skolens lille kor har endvidere medvirket ved kirkekon
certer i og uden for København og ved Falkonercentrets jule
show, ligesom det under hr. Wesch’s ledelse har været på et 
par koncertturneer i Jylland.

Biblioteket har i årets løb modtaget følgende gaver: Fra 
Direktoratet for Københavns kommunale skolevæsen: Love 
for Selskabet for Efterslægten 1802.

Fra overretssagfører Holger Hede: Danmarks og Norges 
mønter 1541—1814—1962. Fra chefredaktør Harald Engberg: 
Teatrets historie. Fra lektor ]. Hatting: Reske Nielsen og 
Kragh: Atlantpagten. Fra Rigsarkivet: Statsrådets forhand
linger, bind VI.

Skolens kemilaboratorium har fra Carlsberg-Laboratorierne 
modtaget en del forskellige glasvarer til undervisningsbrug.

For disse gaver bringer skolen sin bedste tak.

Sporten ved skolen

Gymnastik: Skolen deltog i Gymnasieskolernes gymnastik- 
og idrætsstævne i Fredericia i dagene 23.-25. maj. Pigerne fra 
II g. s. a. viste gymnastik under adjunkt, frk. Berntsens le
delse og vandt i basketball-kampen over Randers Statsskole. 
Drengene fra II g. s. a. + m. a. viste gymnastik under ledelse 
af lektor Hermod Andersen og vandt i stafetløb samt hånd
bold.

Samtlige III g.-klasser samt 3. realklasse, såvel drenge- 
som pigehold, havde i april afsluttende opvisninger i gym
nastik, og I m. b. gav en særlig opvisning.

Atletik: 18. september afholdtes regionsstævne på Genfor
eningspladsen. Pigerne deltog i gruppe I og blev nr. 2. Dren
gene deltod i fire grupper og vandt stævnet. Gruppe I og III 
deltog i Gymnasieskolernes landsstævne i Randers, hvor grup
pe I blev nr. 1 og tog sølvpokalen hjem for et år. Gruppe III 
blev nr. 6.

Boldspil: I Gymnasieskolernes basketball-turnering for pi
ger deltog skolen i begge grupper, og gruppe II blev dan
marksmester. Drengenes ældste gruppe vandt over Johannes- 
skolen, men tabte i finalekampen mod Næstved. Yngste grup
pe vandt 1 og tabte 1 kamp.
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I håndbold vandt drengene de indledende kampe, rnen blev 
slået i finalekampen.

I A.B.s fodboldturnering tabte skolen til Gladsaxe Gym
nasium efter at have vundet over Metropolitanskolen.

I skolens egen badmintonturnering vandt Søren Hallager 
i herresingle, Søren Hallager og Kirsten Fischer i mixed- 
double, Søren Hallager og Leif Sonntag i herredouble.

Efterslægtens Boldklub,
stiftet 1920 og støttet økonomisk af Selskabet for Efterslæg
ten, har opnået følgende resultater i basket-ball: I kampen 
om danmarksmesterskabet blev 1. hold nr. 2, i serie I blev 2. 
hold nr. 4, i serie II blev 3. hold nr. 4. Ynglingeholdet blev 
nr. 1, juniorholdet ligeledes nr. 1. I basket-ball for damer blev 
seniorholdet nr. 1 og ynglingeholdet nr. 2.

Stipendier

Der er tildelt en række af skolens elever understøttelse fra 
Ungdommens Uddannelsesfond og Københavns kommune.

Ansøgningsskemaer fås på skolen i september.

Efterslægtselskabets Skoles Forældrefond

Siden foråret 1963 er som bidrag fra forældrene i alt ind
kommet ca. 3000 kr.

Skolen bringer sin bedste tak for disse bidrag.

Oplysninger om skolens opbygning efter de 
nye skoleloves ikrafttrædelse

Efterslægtselskabets Skole er en gymnasieskole og består så
ledes af en 3-årig realafdeling og en 3-årig gymnasieafdeling. 
Den kan derfor tidligst optage elever fra deres 8. skoleår. 
Gymnasieskolens realafdeling giver i tilslutning til folkesko
lens 7. skoleår gennem 3 etårige klasser en fortsat almendan- 
nende undervisning, der slutter med realeksamen.

Gymnasieafdelingen giver i tilslutning til 2. realklasse gen
nem 3 etårige klasser en fortsat almendannende undervisning, 
som tillige giver det nødvendige grundlag for videregående 
studier og slutter med studentereksamen.
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Realafdelingen
Optagelse i 1. realklasse er betinget af, at eleven har fulgt 

undervisningen i 6. klasse med engelsk og i 7. klasse med 
engelsk, tysk og matematik. Endvidere må eleven være i be
siddelse af en sådan modenhed og kundskabsfylde, at det kan 
forventes, at han/hun kan følge undervisningen i realafde
lingen på tilfredsstillende måde og fuldføre undervisningen 
på normal tid, d.v.s. 3 år.

Ansøgningsskemaer samt alle oplysninger om optagelse fås 
på elevens hidtidige skole og sendes af skolen med dennes 
udtalelser om ansøgerens egnethed til »Fordelingsudvalget til 
1. realklasserne i København, Frederiksberg og Gentofte kom
muner«. Beslutning om optagelse træffes af rektor i samråd 
med fordelingsudvalget, og endelig meddelelse om optagelse 
vil foreligge først i april.

Gymnasieafdelingen
Optagelse i I. gymnasieklasse er betinget af, at vedkommen

de elev med tilfredsstillende resultat har bestået opryknings
prøven fra 2. realklasse og er i besiddelse af en sådan moden
hed og kundskabsfylde, at det kan forventes, at han/hun kan 
følge undervisningen i gymnasieafdelingen på tilfredsstillende 
måde og fuldføre undervisningen på-normal tid. Efter at have 
bestået realeksamen vil egnede elever også kunne optages i 
I. gymnasieklasse.

Optagelsesbetingelserne er de samme for gymnasieskolens 
egne elever fra 2. (3.) realklasse som for aspiranter fra andre 
skoler. Hvert år i januar måned holdes på Efterslægtselskabets 
Skole et orienterende møde om. optagelse i I. gymnasieklasse. 
Til dette møde indbydes de afleverende skolers ledere og læ
rere samt forældrene til de elever, der søger optagelse, lige
som eleverne selv er velkomne.

Ansøgningsskemaer samt trykte oplysninger om alle forhold 
vedrørende optagelse fås på elevens hidtidige skole og sendes 
i april af skolen med dennes oplysninger om ansøgerens egnet
hed til »Fordelingsudvalget til I. gymnasieklasserne i hoved
stadsområdet«. Hvis hjemmet ikke senest o. 3. juli har fået 
meddelelse om, at eleven ikke er kvalificeret til optagelse, kan 
der regnes med en plads i en af gymnasieskolerne i hoved
stadsområdet, men først henimod slutningen af sommerferien 
får hjemmet besked, om eleven har kunnet optages i Efter
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slægtselskabets Skole eller på grund af pladsmangel her er op
taget i en anden gymnasieskole.

Ved indgangen til I. gymnasieklasse kan der vælges mel
lem 2 linier: sproglig linie og matematisk linie. Såvel sprog
lige som matematiske elever kan ytre ønske om undervisning 
i russisk i stedet for fransk. Ved Efterslægtselskabets Skole gi
ves der indtil videre ingen undervisning i russisk. Matemati
kerne skal ved ansøgningen vælge mellem engelsk og tysk.

Elever, som søger optagelse på den sproglige linie, skal nor
malt have bestået latinprøven. Der kan dog gives tilladelse 
til, at denne prøve tages efter skoleårets begyndelse, men den 
skal være bestået inden efterårsferien.

I løbet af I. gymnasieklasse bliver eleverne orienteret om 
de valgmuligheder, der findes ved udgangen af I g.: Den 
sproglige linie kan spaltes i en nysproglig gren og en klassisk
sproglig gren; endvidere kan der på den nysproglige gren ta
ges musikspeciale. Den matematiske linie kan deles i en ma- 
tematisk-fysisk gren og en naturfaglig gren. Af disse mulig
heder har Efterslægtselskabets Skole endnu ingen klassisk
sproglig gren, og her kan heller ikke tages musikspeciale.

Erhvervsorientering
Allerede i mere end en halv snes år har skolens elever fået 

nogen hjælp til at forberede deres valg af erhverv. Med den 
nye gymnasielovs ikrafttrædelse i august 1963 indgår er
hvervsorientering som et fast led i timeplanen. Skolen skal — 
som der står i Undervisningsministeriets bekendtgørelse — »bi
stå eleverne med at skaffe sig klarhed over egne forudsæt
ninger og de praktiske problemer, der knytter sig til at træffe 
et erhvervsvalg og føre det ud i livet.« Lektor Hans Müller 
har påtaget sig at lede denne undervisning.
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Uddrag af ordensregler for eleverne samt 
meddelelser til forældrene

1. Eleverne møder på skolen i god tid, dog tidligst et kvar
ter før skoletidens begyndelse.

2. Cykling på skolens grund er forbudt, ligesom cykler — 
også motoriserede — skal trækkes over fortovet fra og til 
Hyrdevangen. Cykleplads anvises af skolen og kun til elever 
med længere skolevej.

3. Ingen elev må forlade skolens område i skoletiden uden 
inspektionens tilladelse. I spisefrikvarteret gælder denne be
stemmelse dog ikke for eleverne i III g.

4. I frikvartererne skal eleverne opholde sig i skolegården, 
og ingen elev har adgang til klasseværelserne, heller ikke for 
at aflevere bøger, gymnastiktøj el. lign. I tilfælde af dårligt 
vejr kan inspektionen give tilladelse til ophold på gangen, 
ligesom elever i sygdomstilfælde efter skriftlig anmodning fra 
hjemmet kan få lov til at opholde sig inden døre. Frikvarte
rerne må ikke anvendes til læsning eller andet skolearbejde.

5. Alle skolesager (bøger, gymnastiktøj o. s. v.) skal være 
mærket med tydeligt navn. De bøger, som eleverne har fået 
udleveret af skolen, skal behandles med omhu og altid være 
forsynet med omslag. Elevens navn og klasse samt årstal skal 
skrives på bindets inderside; bortset herfra må eleverne under 
ingen omstændigheder skrive i lærebøgerne. Hvis en elev bort
kaster, ituriver eller på anden måde ødelægger en bog, skal 
den erstattes.

6. Uvedkommende ting som legetøj, dolke, skydesager o. 
lign, må ikke medbringes, og handel mellem eleverne på sko
len er forbudt. Indsamlinger og mærkesalg må ikke finde sted 
uden rektors tilladelse. Penge, ure og andre værdigenstande 
må ikke efterlades i overtøj, tasker eller skoleborde. Skolen 
påtager sig intet ansvar for glemte eller bortkomne sager (her
under cykler).

7. Enhver elev er ansvarlig for sin plads i klassen. Forsætlig 
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eller tankeløs beskadigelse af skolens inventar eller bygninger, 
f. eks. borde, stole, ruder, skal erstattes af gerningsmanden. 
Enhver skade skal straks meldes til inspektor.

8. Ordensduksen skal møde 10 minutter før skoletidens 
begyndelse. Han (hun) er ansvarlig for, at der er orden i klas
sen, når ingen lærer er til stede, og henvender sig til rektor, 
hvis klassen 5 minutter efter timens begyndelse mangler lærer, 
sørger for, at tavlen er ren, at kridt og tavleklud er til stede, 
og at der ikke ligger papir på gulvet, sørger for udluftning 
af lokalet, påser at vinduerne er forsvarligt lukket og mar
kisen trukket op og afleverer efter skoletid nøglen til klasse
skabet til inspektor.

9. Elever, som har forsømt skolen, medbringer, første dag 
de atter giver møde, skriftlig meddelelse fra hjemmet om ude- 
blivelsens årsag og varighed. Bortset fra sygdomstilfælde må 
ingen elev forsømme skolen, uden at rektor efter forudgående 
h envendelse fra hjemmet har givet tilladelse dertil, og en så
dan tilladelse gives kun, når ganske særlige grunde taler der
for; mundtlig henvendelse fra en elev er ikke tilstrækkelig. 
Skriftlig meddelelse fra hjemmet må også medbringes, når en 
elev ikke har kunnet udføre sit hjemmearbejde eller ønskes 
kortvarigt fritaget for gymnastik; fritagelse ud over en uge 
kan kun gives, når lægeattest foreligger.

10. Når der i en elevs hjem udbryder alvorlig smitsom 
sygdom, må det straks meddeles rektor, og vedkommende elev 
med søskende må først møde i skolen, når der er forevist læ
geattest for, at smittefaren er forbi.

11. Tobaksrygning og nydelse af alkoholiske drikke i sko
letiden er forbudt. For III g. gælder dog en særlig bestemmel
se med hensyn til tobaksrygning.
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Årsprøve m. m.

Årsarbejdet og prøvernes udfald meddeles for 1. realklasse 
lørdag den 20. juni kl. 10, — for den øvrige skoles vedkom
mende onsdag den 24. juni kl. 11.

Det nye skoleår begynder onsdag den 12. august kl. 9.

Rektor træffes sikrest hver skoledag kl. 12—13.

Skolens telefon er Bella 4340.

Til at overvære prøverne og årsafslutningerne indbydes ele
vernes forældre og værger samt skolens gamle elever og i øv
rigt enhver, der har interesse for skolen.


