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1879- 1954

VED LEKTOR E. STRØBY

Til efteråret er det 75 år, siden det ældste af de kursus, hvoraf Statens 
og Hovedstadskommunernes Kursus til Studentereksamen er bygget op 
- Dockers Kursus begyndte sin virksomhed.

Kursus fik sin nuværende skikkelse som en offentlig institution i 1921, 
idet staten og de tre hovedstadskommuner, København, Frederiksberg og 
Gentofte, overtog de daværende private kursus, Dockers Kursus og Lang 
& Hjorts Kursus. Kursusundervisningens historie indtil da er broget og 
mangfoldig. For 75 år siden var forholdene sådan, at unge mennesker, 
der ikke under opvæksten havde haft adgang til regelmæssig undervisning 
i en højere skole, offentlig eller privat, var henvist til enkeltvis at modtage 
privat undervisning, hvilket måtte blive både besværligt og dyrt. For at 
hjælpe sådanne unge indrettede dr. phil. Gotfred Rode en undervisning til 
studentereksamen på den højskole, han i 1874 havde oprettet på Skovgård 
i Ordrup. Imidlertid døde dr. Rode i 1878, og undervisningen ophørte. De 
således hjemløse elever rettede da henvendelse til kgl. skuespiller Julius 
Docker og hustru og bad dem om at indrette et hjem for dem, hvor de 
kunne bo og afslutte deres undervisning. Julius Docker fulgte opfordringen 
og tog sin afsked fra teatret, idet han bestemte sig for ikke blot at afvikle 
undervisningen for de elever, der var begyndt på Skovgård, men også at 
skabe en varig institution for den ungdom, der ønskede en eksamen, men 
var nået ud over den egentlige skolealder.

Den 3. september 1879 begyndte da en kursusundervisning til studenter
eksamen, som ikke siden har været afbrudt. Dockers Kursus, der var det 
første og foreløbig eneste i sin art her i landet, voksede hurtigt, men måtte 
efterhånden se flere andre kursus vokse op ved siden af sig. Dette viste, 
at der eksisterede et behov for denne særlige skoleform, men det kunne ikke 
undgås, at der mellem de forskellige kursus opstod en vis konkurrence. 
Skoleåret 1900-01 begyndte således med 7 københavnske kursus, af hvilke 
foruden Dockers Kursus særlig må fremhæves Lang & Hjorts Kursus, 
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der oprettedes i 1886, og som lededes af dr. phil. C. F. Linderstrøm Lang 
og mag. scient. Vilhelm Hjort, og »Examenskursus Lykeion«, oprettet 1898, 
med mag. art. Gerson Trier som leder og lærerne som institutionens ejere. 
Elever, der søgte til kursus, havde således noget at vælge imellem, også 
hvis de ville søge en institution med et bestemt åndeligt præg. Således 
bevaredes længe ved Døckers Kursus højskoletonen, mens man andetsteds 
fandt lærere, der prægedes af den radikalisme i åndelig og politisk hen
seende, der vandt indpas i slutningen af århundredet.

En fællesoptræden fra kurserne kunne dog godt finde sted, f. eks. når 
det drejede sig om at opnå begunstigelser for kursuseleverne. Således hen
vendte 6 københavnske kursusledere sig i 1900 til undervisningsministeriet 
og bad om, at kur sus elev erne m. h. t. eksamenskrav måtte blive ligestillet 
med skoleeleverne, og dette gennemførtes, så at der fra 1904 bortset fra et 
enkelt fag, ikke var nogen forskel i pensakravene for skoleelever og dimit
tender fra de seks kursus.

I 1903 gennemførtes loven om højere almenskoler, og dette fik ligesom 
for skolerne indgribende betydning for kurserne, både pædagogisk og øko
nomisk. I pædagogisk henseende blev skellet mellem skoleelever og kursus
elever trukket op, idet der i 1909 blev givet to anordninger om studenter
eksamen, en for skolernes elever og en for privatister. For de sidste, hvortil 
kursuselever stadig henregnes, indførtes en særlig eksamenskommission; dog 
indførtes begrebet »Anerkendte kursus«, d.v.s. kursus, der stilledes under 
tilsyn af undervisningsinspektionen og fik begrænset pensum for deres elever. 
Dette begrænsede pensum blev dog noget større end gymnasieskolernes pen
sum og er det stadig. Siden da har de anerkendte kursus opnået flere 
rettigheder. Her skal nævnes, at eksamen af holdes på kursus, og at lærerne 
selv, ikke eksamenskommissionen, eksaminerer langt de fleste elever og 
deltager i bedømmelsen af disse.

Almenskoleloven af 1903 oprettede tre linier til studentereksamen mod 
tidligere to. Dette i forbindelse med de større krav til samlinger og labora
torier, samt nødvendigheden af at forbedre lærernes økonomiske kår, der 
for alle privat ansatte lærere var yderst slette, medførte, at flere af kur
serne indså, at de måtte slutte sig sammen i økonomisk fællesdrift, således 
at man fordelte de forskellige linier mellem sig og oprettede fælles labora
torier, mens de enkelte kursus iøvrigt beholdt deres pædagogiske selvstæn
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dighed. Sammenslutningen fandt sted i 1908 og omfattede seks kursus 
under betegnelsen »De Forenede Kursus«. Kurserne havde her fulgt samme 
linie som privatskolerne, der også havde sluttet sig sammen.

Institutionen »De Forenede Kursus« eksisterede indtil 1921. Efterhånden 
skrumpede de deltagende kursers antal ind til to, nemlig de to ældste, 
Dockers Kursus og Lang & Hjorts Kursus. De andre havde måttet lukke 
på grund af manglende tilgang. Fra 1919 fik »De Forenede Kursus« stats
tilskud til lærerlønningerne, og da staten og kommunerne overtog mange 
privatskoler, fandt man det også naturligt, at »De Forenede Kursus« blev 
gjort til en offentlig institution. Mens imidlertid en skole, der overgik til 
offentlig drift, blev overtaget enten af staten eller af en kommune, overtog 
i dette tilfælde staten og de tre hovedstadskommuner i fællesskab kursus. 
Dets nye navn blev: Statens og Hovedstadskommunernes Kursus til Stu
dentereksamen, og der oprettedes en særlig styrelse for kursus, hvis med
lemmer udpeges af staten og kommunerne. Kursuslederen og lærerne skulle 
lønnes og benævnes som den offentlige skoles ledere og lærere. De gamle 
private kursus havde som regel haft en afdeling til præliminæreksamen. 
Denne afdeling overtoges ikke, men fortsatte under navnet »De Forenede 
Præliminærkursus« som privat institution. I de år, der er forløbet siden 
overtagelsen, har man dog ofte på studentereksamenskurset følt savnet af 
en afdeling til præliminæreksamen.

Af »De Forenede Kursus« var Deckers Kursus det største, og dets leder 
blev det offentlige kursus' første rektor. Efter overtagelsen begyndte en helt 
ny tid for kursus, der nu må betragtes som en integrerende del af det højere 
skolevæsen i Danmark. Dette anerkendes nu også overalt, og det har i 
jubilæumsåret i år manifesteret sig tydeligt ved, at de offentlige myndig
heder har gennemført, at kursus i begyndelsen af februar kunne flytte ind 
i bygningen Mynstersvej 5, som er købt til kursus som dets ejendom.

I hele kursus' 75-årige periode har boligproblemet været brændende. 
Ustandseligt har man flyttet. Jul. Døcker begyndte i 1879 i Gothersgade 
med at indrette »skolehjemmet«, hvor eleverne både kunne bo og få under
visning, men allerede året efter flyttede han til Fredensgade. 1894 
udskiltes skolehjemmet fra kursus og opgaves helt få år senere. I nyere 
tid har man imidlertid mange gange savnet et kollegium for kursus
eleverne.
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1897 flyttedes Deckers Kursus til H. C. Ørstedsvej, og siden da har 
først dette kursus, senere Statens og Hovedstadskommunernes Kursus haft 
til huse i Frederiksberg kommune, fra 1901 på Mynstersvej 14, fra 1927 
på Amicisvej, fra 1932 i Frederiksberg allé 22. Da Kursus fra slutningen 
af 30erne kom ind i en stærk vækstperiode, blev lokalerne imidlertid for 
små, og i 1942 lykkedes det kursus at leje bygningen Thorvaldsensvej 24, 
der havde huset en af Frederiksbergs kommuneskoler, der blev nedlagt. 
Efter 10 års forløb nødvendiggjorde imidlertid det stigende børnetal, at 
kommuneskolen genoprettedes, og i 1953 måtte kursus helt forlade denne 
bygning, hvor kursusarbejdet havde haft gode rammer. Efter en hjemløs- 
hedsperiode, hvor kursus' dagafdeling midlertidigt har været indlogeret på 
Teknisk skole på Faistersvej og aftenafdelingen på St. Jørgens Gymna
sium, er det nu atter samlet under forhold, der er bedre end nogensinde 
før, og dennegang er kursus ikke lejer, men ejer.

I de 75 år, der er gået, siden Jul. Docker begyndte, har et par hundrede 
lærere været ansat ved kursus, og flere tusinde elever har her fået deres 
undervisning. Det ville her føre for vidt at komme ind på en omtale af 
alle, der fortjente det; kun nogle få navne skal fremhæves.

Grundlæggeren Julius Docker var kunstner, ikke skolemand; men han 
havde interesse for ungdommen; ud over undervisningen samlede han ele
verne, og ved oplæsning og sang tolkede han for dem de værker, han holdt 
af. Som pædagogisk leder virkede allerede fra begyndelsen dr. phil. 
F. Rønning, der allerede havde undervist på Skovgård. Ligesom Døcker 
følte han tilknytning til højskolen og var selv Grundtvigforsker. I næsten 
20 år ledede han undervisningen på Dockers Kursus og var samtidig ifølge 
sin efterfølgers udsagn en kyndig og dygtig lærer, der forstod at vinde 
elevernes agtelse og tillid. Fra 1895 blev cand. mag. F. Kindt-Jensen op
taget som medbestyrer af Døckers Kursus og blev i 1898 enebestyrer, da 
dr. Rønning udnævntes til undervisningsinspektør for realskolerne. Da 
staten og hovedstadskommunerne i 1921 overtog »De Forenede Kursus«, 
blev Kindt-Jensen rektor og virkede i denne stilling til 1934, da han trak 
sig tilbage p. gr. af alder. Ingen andre end Kindt-Jensen har haft så lang 
en virketid som kursusleder, og få har vel sat så stærkt et præg på noget 
kursus som han. Skønt det er 20 år siden, han tog sin afsked, mærkes 
hans påvirkning endnu, idet der stadig på kursus virker lærere, der har 
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haft ham som rektor, og også blandt den yngre generation af lærere findes 
der nogle, der har truffet ham på kursus, hvor han i sit otium jævnlig 
kom lige til 1944, da han døde. De, der har kendt ham, vidner om, at 
han var en usvigelig redelig mand, der havde en forunderlig naturlig evne 
til at skabe tillid om sig. Man følte sig tryg hos ham, og det bevirkede, at 
hans medarbejdere og elever holdt så meget af ham. Dette tillidsforhold 
mellem eleverne, lærerne og kursus’ ledelse er en af de traditioner, vi 
håber vedblivende må leve ved kursus.

Rektor Kindt-Jensen støttedes i sit arbejde af sin hustru, fru L. Kindt- 
Jensen, der for 40 år siden ansattes som lærer ved kursus og endnu i dag 
virker her som lektor. Hun er den eneste af de nuværende lærere, der har 
været knyttet til kursus, da det endnu var privat.

Ved det offentliges overtagelse af kursus blev cand, theol. E. Holch, der 
var bestyrer for Lang & Hjorts Kursus og tidligere havde været bestyrer 
for »Kursus København«, ansat som lektor og fungerede tillige som inspek
tør indtil sin afgang på grund af alder i 1941. Han døde i 1947 og mindes 
stadig som en fin og nobel personlighed, der ved sin store pligtopfy Idenhed 
og udprægede ordenssans var af stor værdi for kursus.

Efter Kindt-Jensens afgang i 1934 virkede indtil 1938 nuværende rektor 
for Frederiksborg Statsskole H. M. Jensen som kursus’ rektor og derefter 
indtil 1945 nuværende rektor for Odense Kathe dr alskole Tage Høeg. 
Kursus fik under disse rektorer en stadig stærkere tilgang af elever. Krigs
årene var i mange henseender vanskelige for kursus, især under spærre
tiderne, hvor det var umuligt at gennemføre normal undervisning for 
aftenholdene. Da måtte søndagene tages til hjælp. Men alle indstillede 
sig på, at vanskelighederne skulle overvindes, og en lykke var det, at 
kursus undgik at få sin bygning beslaglagt til andet formål.

Efter rektor Høegs udnævnelse til rektor for Odense Kathe dr alskole 
blev hidtilværende lektor ved kursus, H. C. Jørgensen, udnævnt til rektor.

Den siden 1921 virkende styrelse for kursus har bestået af medlemmer, 
der gennem deres øvrige virke i offentlig tjeneste har haft stor indflydelse 
i dansk undervisningsvæsen, og de har derigennem kunnet virke til gavn 
for kursus. Som formand fungerede fra 1921-33 kontorchef, senere 
departementschef A. Barfod, siden 1933 kontorchef, senere universitets- 
kurator M. Korsgaard.
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Statens og Hovedstadskommunemes 
Kursus til Studentereksamen

Kursus er landets eneste offentlige kursus til studentereksa
men. Det blev oprettet i 1921, idet staten og hovedstadskommunerne 
i fællesskab overtog to private kursus, nemlig Døckers og Lang & 
Hjorts.

Det ældste og største af disse kursus var Døckers, der var blevet 
oprettet i efteråret 1879, medens Lang & Hjorts kursus oprettedes 
1886. Da en række af lærerne fra de private kursus blev ansat ved 
den offentlige institution, eksisterer der nu i denne en 75-årig tradition 
for den i mange henseender særprægede undervisningsform, der svarer 
til et kursus’ tarv. Samtidig har man stadig sørget for, at der har været 
en nær forbindelse mellem kursus og gymnasieskolen.

Kursus’ højeste myndighed er styrelsen, der består af repræsentanter 
for staten og de tre hovedstadskommuner: København, Frederiksberg 
og Gentofte. Statens deltagelse er blandt andet et udtryk for, at elever, 
både mandlige og kvindelige, optages på samme vilkår fra hele 
landet og har lige adgang til at søge de fripladser og stipendier, der 
er knyttet til kursus (se s. 23).
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Undervisningen besørges i indeværende skoleår af 35 lærere, og 
eleverne er for tiden fordelt på 29 hold, 16 formiddagshold og 13 
aftenhold. Det er særdeles vigtigt, at holdene ikke bliver for store, 
idet lærerne skal kunne tage sig af enhver elev og støtte ham i hans 
arbejde. Dette hensyn gælder ved al undervisning, men ganske særligt 
ved kursusundervisningen. Siden oprettelsen af Døckers kursus er der 
i alt blevet dimitteret 4459 studenter.

I foråret 1953 købte kursus af Frederiksberg kommune ejendommen 
Mynstersvej 5, hvor Frederiksberg kommunes tekniske forvaltning 
hidtil havde haft til huse. Man gik straks i gang med den nødvendige 
ombygning, og den 4. februar i år flyttede kursus ind i de nye lokaler.

Kursus har nu fået særdeles gode rammer for undervisningen. Byg
ningen rummer af undervisningslokaler 17 lyse klasseværelser med 
opholdsrum til eleverne på hver etage, 2 naturfagslaboratorier, 2 labo
ratorier til fysik og kemi samt 2 auditorier og 1 humanistisk laborato
rium. Tillige findes en stor frokoststue for eleverne.

Indmeldelse kan enten ske ved personlig henvendelse på kontoret 
eller skriftligt. For elever under 18 år underskrives indmeldelsen af 
en af forældrene eller værge. Kontortid hver dag kl. 12-13, mandag 
og fredag tillige kl. 19,30-20,30. Disse tider gælder også hele sommer
ferien. - Telefonisk henvendelse hver læsedag kl. 9-13 (Hilda 1515). 
I sommerferien dog kun i kontortiden.

Ved personlig henvendelse medbringer man dåbsattest og eksamensbe
vis. Hvis man for øj eblikket ikke har disse papirer, kan de senere indsendes.

Ved skriftlig henvendelse rekvireres først en indmeldelsesblanket, 
og denne indsendes derefter i udfyldt stand, helst sammen med dåbs
attest og eksamensbevis. Disse papirer sendes omgående tilbage.

Blanket til ansøgning om betalingsnedsættelse kan rekvireres sam
tidig med indmeldelsesblanketten (se s. 24).

De, der indmelder sig på matematisk-naturvidenskabelig linie, må 
huske at meddele, om de vil læse engelsk eller tysk (se s. 17).

Udmeldelse kan kun ske ved henvendelse til kursus’ kontor. Der 
betales til og med den måned, hvori udmeldelse finder sted.
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Holdene til studentereksamen er normalt 2-årige; for særlig kvali
ficerede elever kan der oprettes 1-årige hold.

De 2-årige hold optager fortrinsvis elever, som har bestået real
eksamen, pigeskoleeksamen eller præliminæreksamen, men dog også 
andre, når de underkaster sig en optagelsesprøve, hvorom nærmere 
s. 20.

De 1-årige hold optager især elever, der møder med lærereksamen, 
højere handelseksamen eller adgangseksamen. Opmærksomheden hen
ledes på, at ingen elever på 1-årige hold kan opnå ret til begrænset 
pensum (se s. 14), og at optagelse på disse hold derfor kun kan tilrådes, 
når den pågældende elev har virkelig betydelige kundskaber. Om op
tagelsesprøven henvises til s. 19-22. Til klassisk-sproglig studenter
eksamen kan der ikke oprettes 1-årige hold.

Kursus har for tiden lidt flere elever på formiddags- end på aften
holdene; men enhver elev, der ikke er forhindret i at komme om for
middagen, bør vælge formiddagsholdet. Overgang fra den ene til den 
anden afdeling kan kun undtagelsesvis finde sted.

Formiddagsholdene har læsetid fra kl. 8,05 til 14 (lørdag kun til 
kl. 13). Aftenholdene læser fra kl. 18 til 22,15 (lørdag kun til kl. 20,25), 
de 1-årige hold begynder dog kl. 17,15. Optagelses- og betalingsvilkår 
er ens for begge afdelinger af kursus. Alle hold begynder mandag 
den 16. august.

Hvis det er muligt for alle elever på et aftenhold at møde kl. 17,15 
om lørdagen, kan holdets læsetid denne dag ændres til at begynde 
kl. 17,15 og slutte 19,35. De sidste år har dette været praksis for så 
at sige alle 2-årige aftenhold.

I månederne oktober, december, februar og april gives der hver 
elev på formiddagshold et vidnesbyrd med angivelse af hans stand
punkt i de enkelte fag.

Aftenholdene får vidnesbyrd een gang om efteråret (november) og 
to gange om foråret.

For de elever, der skal indstilles til afsluttende eksamen, bortfalder 
for formiddagsholdenes vedkommende vidnesbyrdet efter nytår og for 
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aftenholdenes vedkommende det sidste vidnesbyrd om foråret og er
stattes med indstillingskarakterer i marts.

Oprykningen fra yngste til ældste klasse sker på grundlag af en 
årsprøve, der afholdes i slutningen af skoleåret.

Hvis en elev på grund af sygdom eller andre tvingende omstændig
heder er nødt til at forsømme undervisningen, må dette meddeles 
kursus.

Forældre eller værger kan til enhver tid gennem rektor indhente 
oplysninger om deres pårørendes forhold på kursus.

Kursus’ elever har tilladelse til at spise i Universitetets spise
stuer, Nørregade 10. Som legitimation skal forevises et af kursus 
påtegnet elevkort.

Kursus har som offentlig institution alle de rettigheder, et stu
dentereksamenskursus kan have. De omfatter:

1. at elever, som har bestået realeksamen, pigeskoleeksamen eller præ
liminæreksamen, og som derefter i 2 fulde kursusår regelmæssigt 
har deltaget i undervisningen på 2-årigt hold, indstilles til studen
tereksamen med begrcensetpensum, d.v.s. at der til eksamen kun 
opgives lidt over halvdelen af det stof, som kræves læst;

2. at de ovenomtalte elever afslutter nogle af fagene med en prøve et 
år før den endelige eksamen (se s. 17);

3. at disse elever i alle fag eksamineres af deres egne lærere;

4. at kursus også kan opnå ret til at eksaminere andre elever på 2-årige 
hold;

5. at kursus’ lærere ved studentereksamen deltager i bedømmelsen af 
de elever, der opgiver begrænset pensum;

6. at studentereksamen afholdes i kursus’ egne lokaler.
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Studentereksamen

i
Valg af linie

I april 1953 udstedtes en ny anordning angående undervisningen i 
gymnasiet, der medførte visse ændringer for flere fags vedkommende, 
hvorved blandt andet faget matematik bortfaldt på de sproglige linier. 
Det må forventes, at der i nær fremtid vil blive udstedt en anordning 
angående studentereksamen fra kursus, og at denne anordning vil 
følge de retningslinier, som nu er gældende for gymnasiet. Disse nye 
regler forventes at få gyldighed for de elever, der skal op til afsluttende 
studentereksamen i 1956.

Studentereksamen er delt i 3 linier: den klassisk-sproglige, den ny
sproglige og den matematisk-naturvidenskabelige. Da kursus forbere
der til dem alle 3, kan dets elever vælge frit efter forkundskaber, evner 
og formål. Ved henvendelse til rektor kan de, der er i tvivl om, hvilken 
linie de skal vælge, indhente råd og oplysninger. Her skal blot gives 
en kort oversigt over, hvilke krav der stilles på de enkelte linier, og 
hvilke fremtidsmuligheder de rummer.

Fælles fag.

Fagene dansk, skriftlig og mundtlig, historie og fransk læses i samme 
omfang på alle linier.

I dansk er formålet for undervisningen at gøre eleverne bekendt 
med den danske litteratur og i forbindelse dermed at give dem indblik 
i de øvrige nordiske landes litteratur, endvidere at meddele dem ind
sigt i og forståelse af deres modersmål, således som det nu tales og 
skrives, at give dem de nødvendige sproglige forudsætninger for at 
læse svensk og norsk litteratur og endelig at give dem færdighed i 
mundtlig og skriftlig brug af modersmålet.

HiSTORiEundervisningen arbejder sammen med danskundervis
ningen på at belyse den særlig danske indsats i kulturudviklingen.
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Derfor kræves der størst kendskab til Danmarks (og Nordens) historie, 
og både her og i verdenshistorien lægges mest vægt på den nyeste tid. 
Desuden læses samfundskundskab.

I fransk er hovedformålet læsefærdighed og god udtale. Til eksa
men prøves der i ulæste tekster.

Den klassisk-sproglige linie.

Hovedfagene er græsk og latin; da disse sprog er vanskelige, 
og da eleverne mangler forkundskaber, kræves der ikke i disse fag 
en sproglig viden, der kommer op på siden af de nysprogliges kendskab 
til engelsk og tysk. I tysk tilstræbes kun læsefærdighed og god ud
tale; i naturfag kræves der ikke så meget som på den matematisk
naturvidenskabelige linie. Hovedformålet på denne linie er at indføre 
eleverne i den antikke kultur.

Den klassisk-sproglige linie vælges fortrinsvis af dem, der vil studere 
teologi; men den kan desuden bruges som grundlag for de samme 
studier som nysproglig studentereksamen.

Den nysproglige linie.

På denne linie er hovedfagene engelsk og tysk.
Samtidig med at sprogfærdigheden udvikles ved stilskrivning og 

taleøvelser, gives der eleverne indblik i karakteristiske træk af Eng
lands og Tysklands samfundsliv. Både klassisk og moderne litteratur 
læses på begge sprog. Endvidere læses latin, men ikke i så stort 
omfang som på den klassisk-sproglige linie; ved dette fag og ved 
oldtidskundskab gives de forudsætninger, som den moderne kul
tur stadig bygger på. Naturfag læses i samme omfang som på den 
klassisk-sproglige linie.

Den nysproglige linie er en udmærket forberedelse både til videre 
studier ved universitetet og til indtrædelse i det praktiske liv. Ved 
universitetet giver den et godt grundlag for studiet af jura eller stats
videnskab og for læsning til skoleembedseksamen eller magisterkon
ferens i sprog og historie. Vil nysproglige studenter studere teologi, 
må de underkaste sig en tillægsprøve i græsk; vil de studere medicin, 
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må de bestå en tillægsprøve i kemi; vil de studere på Polyteknisk 
Læreanstalt eller Danmarks farmaceutiske Højskole må de bestå en 
tillægsprøve eller adgangseksamen.

Den matematisk-naturvidenskabelige linie

lægger hovedvægten på matematik, fysik og kemi, fag, som i vor 
tid har fået en overordentlig betydning. Undervisningen er både base
ret på demonstrationer og på elevernes egne øvelser, så at den teore
tiske og praktiske undervisning står i nøje indbyrdes sammenhæng.

Eleverne kan frit vælge, om de vil læse engelsk eller tysk. Det 
må ved indmeldelsen meddeles kursus, hvad man vælger. De elever, 
der ikke har bestået real-, pigeskole- eller præliminæreksamen, samt 
eleverne på 1-årigt hold, læser dog både engelsk og tysk. Oldtids
kundskab læses med samme formål som på den nysproglige linie. 
I naturfag er kravene noget større end på de sproglige linier.

Den matematisk-naturvidenskabelige linie er den naturlige vej, hvis 
man vil studere på Polyteknisk Læreanstalt, Danmarks farmaceutiske 
Højskole, Tandlægehøjskolen, Landbohøjskolen, Kunstakademiet eller 
læse til skoleembedseksamen eller magisterkonferens ved det mate
matisknaturvidenskabelige fakultet; den kan yderligere benyttes som 
grundlag for studiet af medicin, jura og statsvidenskab. Vil en student 
af denne linie læse til skoleembedseksamen eller magisterkonferens i 
sprog eller historie, må han underkaste sig en større tillægsprøve i 
latin (120 sider); vil han studere teologi, samme tillægsprøve i latin 
og desuden en tillægsprøve i græsk; vil han være læge, tandlæge, 
dyrlæge eller farmaceut, skal han tage en mindre tillægsprøve i latin 
(20 sider).

II
Eksamensordning

Elever med begrænset pensum afslutter nogle af fagene med en 
prøve et år før den endelige eksamen. Det gælder på den klassisk
sproglige linie tysk, matematik og geografi med naturlære, på 
den nysproglige linie matematik og geografi med naturlære og
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på den matematiske linie engelsk eller tysk og endvidere geo
grafi. Såfremt en ny anordning for studentereksamen fra kursus 
udstedes i nær fremtid, vil matematik bortfalde på de sproglige linier.

Studentereksamen afholdes i maj-juni; undtagelsesvis kan ministe
riet give elever, som ved sygdom er blevet forhindret i at tage eksamen 
i maj-juni, tilladelse til at indstille sig til sygeeksamen i september.

Eksamen afholdes for en af undervisningsministeriet udnævnt kom
mission, og ved eksamen medregnes ikke årskarakterer i eksamens
resultatet. Ved eksamensindmeldelsen betales et gebyr på 24 kr. Elever 
med delt eksamen betaler 8 kr. det første år og 16 kr. det andet.

III
Lempelser som følge af tidligere eksamen

Såfremt en ny anordning for studentereksamen fra kursus udstedes 
i nær fremtid, vil nedenstående, nugældende regler muligvis blive en 
del ændrede fra og med studentereksamen i 1956.

Lettelse for lærere.
De, der har bestået lærereksamen i henhold til undervisningsministeriets bekendt

gørelse af 29. februar 1940, og som foruden den ved lærereksamen krævede obliga
toriske prøve i et fremmed sprog (engelsk eller tysk) har aflagt tillægsprøver i 2 andre 
fremmede sprog (tysk eller engelsk samt fransk) i overensstemmelse med bekendt
gørelse af 29. februar 1940 med mindst karakteren g i hvert sprog, kan opnå studenter
eksamen ved at bestå en prøve i følgende fag: på klassisk-sproglig linie: latin og græsk, 
på nysproglig linie: engelsk, tysk og latin, på matematisk-naturvidenskabelig linie: 
matematik, fysik og kemi.

Kravene i de enkelte fag er som ved studentereksamen med fuldt pensum, og der 
kan ikke overføres karakterer fra lærereksamen. På den nysproglige linie kan den 
forlangte tillægsprøve ved lærereksamen i engelsk eller tysk bortfalde, idet den her 
erstattes af prøven ved studentereksamen. Der kræves ingen dimissor. For at bestå 
skal man have mindst 12,00 i gennemsnit. Der gives ingen ordenskarakterer.

Lærere, der til lærereksamen har den udvidede prøve i engelsk eller tysk, kan til 
nysproglig studentereksamen efter ansøgning til undervisningsministeriet fritages for 
at aflægge skriftlig prøve i det pågældende sprogfag.

For at blive optaget på 1-årigt nysprogligt hold må man underkaste sig den sæd
vanlige optagelsesprøve i engelsk, tysk og latin (se s. 00). På 1-årigt matematisk
naturvidenskabeligt hold optages lærere uden prøve.

På den klassisk-sproglige linie findes ikke 1-årige hold.
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nederst: KLASSEVÆRELSEoverst: KURSUS



overst: N AT U R F A G S LA B O R AT O RIU M nederst: BIBLIOTEKSVÆRELSE



øverst: KLASSE VÆRELSE nederst: ELEVERNES FROKOSTSTUE



Lettelser for elever, der har bestået højere handelseksamen.
De, der har bestået højere handelseksamen i henhold til lov af 23. juni 1920 med 

et eksamensresultat af mindst 5, kan opnå studentereksamen af nysproglig linie ved 
at bestå en prøve i skriftlig og mundtlig dansk, historie, mundtlig engelsk, mundtlig 
tysk, oldtidskundskab, naturhistorie (biologi og fysiologi) og fransk. Prøven i fransk 
bortfalder dog, hvis eksaminanden ved højere handelseksamen har bestået en prøve 
i faget i et omfang, der svarer til kravene ved studentereksamen .

Fordringerne ved denne prøve er som ved studentereksamen med fuldt pensum; 
dog bortfalder i dansk modersmålskundskab, i historie samfundskundskab og i en
gelsk og tysk den del af det ellers krævede pensum, som læses specielt for sprog
færdighedens skyld. Der kan ikke overføres karakterer fra højere handelseksamen til 
studentereksamen. For at bestå skal man have mindst 11,25 i gennemsnit.

Lettelser for kandidater
fra Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.

De, der har bestået afsluttende prøve ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, 
kan ved ansøgning til eksamenskommissionens formand fritages for nedennævnte fag 
ved studentereksamen, såfremt de ved Landbohøjskolens eksamen har opnået mindst 
mg i faget, men karakteren kan ikke overføres til studentereksamen. Hvor flere fag 
ved Landbohøjskolen svarer til eet ved studentereksamen, kræves kun, at gennem
snittet af karaktererne er mg.

Kandidater af alle studieretninger ved Landbohøjskolen kan fritages for fysik med 
astronomi og kemi; dyrlæger og havebrugskandidater desuden for naturhistorie; land
brugs- og mejeribrugskandidater for geografi og naturhistorie; landinspektører for 
skriftlig og mundtlig matematik og skovbrugskandidater for skriftlig og mundtlig 
matematik samt naturhistorie.

Andre lettelser ved studentereksamen.
De, der har bestået adgangseksamen til Polyteknisk Læreanstalt eller dermed lige

stillede kontrollerede prøver i matematik, fysik med astronomi og kemi, kan fritages 
for prøve i disse fag på alle tre linier.

Faglærere kan fritages for prøve i de fag, hvori de har bestået faglærereksamen.
Karakterer fra nævnte eksaminer kan ikke overføres til studentereksamen.

IV
Optagelsesvilkår

A. 2-årige hold.

Uden prøve optages elever, som er fyldt 16 år og har taget real
eksamen, pigeskoleeksamen eller præliminæreksamen med mindst 
mg-P som gennemsnitskarakter.
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Elever, der har taget real- eller pigeskoleeksamen uden matematik, 
og som vælger den matematisk-naturvidenskabelige linie, må dog bestå 
en prøve i matematik i det pensum, der kræves til realeksamen.

Elever, der ikke har opnået ovennævnte eksamensresultat eller ikke 
har nogen af nævnte eksaminer, må bestå en optagelsesprøve i 
dansk stil (fri opgave), engelsk, tysk og matematik af føl
gende omfang:

I engelsk og tysk opgives 100 sider af hvert sprog af en sværheds
grad, der svarer til kravene ved realeksamen, samt en begyndergram
matik. Prøven er mundtlig. De, der ønsker optagelse på klassisk
sproglig linie, skal kun prøves i tysk; de, der ønsker optagelse på 
matematisk-naturvidenskabelig linie, kun i engelsk eller tysk. Elever 
uden foreksamen skal dog prøves i begge sprog.

I matematik (aritmetik og geometri) kræves der til de sproglige 
linier ingen prøve af de elever, der har bestået mellemskole-, real-, 
pigeskole- eller præliminæreksamen. Elever, der ikke har nogen af de 
nævnte eksaminer, skal aflægge prøve i matematik i det omfang, som 
kræves til mellemskoleeksamen. Til den matematisk-naturvidenskabe
lige linie opgives i aritmetik, hvad der kræves til realeksamen, og i 
geometri, hvad der kræves til mellemskoleeksamen. Prøven er mundtlig.

Der kræves altså ved optagelsen ikke kendskab til fransk og latin. 
De i sprogene benyttede bøger må medbringes til prøven.

NB. Elever, som ikke har taget nogen forberedende eksamen, kan 
således optages på kursus, hvis de består den ovenfor omtalte optagel
sesprøve; men de må i så fald opgive fuldt pensum, d.v.s. alt det 
læste, til studentereksamen, hvilket i høj grad forøger vanskelighederne, 
især ved repetitionen. Endvidere bliver deres eksamen ikke delt, hvad 
der forårsager, at de i det andet læseår ikke får regelmæssig under
visning i de fag, som deres kammerater bestod eksamen i ved første 
læseårs slutning. Det må derfor indtrængende tilrådes sådanne elever, 
at de i stedet for at forberede sig til kursus’ optagelsesprøve anvender 
1 år på at tage præliminæreksamen og først derefter begynder på det 
2-årige kursus til studentereksamen.
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De rettigheder, som real- eller præliminæreksamen giver, er omtalt 
side 14 og er så betydningsfulde, at man ikke kan forsvare at give 
afkald på dem. I de senere år har også praktisk talt alle elever på 
2-årige hold haft en af de pågældende eksaminer.

Det må endvidere bemærkes, at de, der består optagelsesprøven, 
kun kan optages som elever på kursus, såfremt der på det tidspunkt, 
prøven aflægges, endnu er pladser ledige.

B. 1-årige hold.

Med de nedenfor nævnte undtagelser kræves der altid optagelses
prøve til disse hold.

a. Nysproglig linie: Prøven omfatter dansk stil (fri opgave), 
ENGELSK, TYSK, FRANSK, LATIN Og MATEMATIK.

I engelsk opgives Helweg-Møller: Modem Prose II, og Rosenmeier: A Modern 
English Omnibus (2. udgave); desuden må man have nogen øvelse i stilskrivning, 
f. eks. have gennemgået Kindt-Jensen: Engelske stiløvelser for realklassen og 1. 
gymnasieklasse. Prøven er mundtlig; der prøves i et stykke af det læste pensum og 
et stykke ulæst tekst samt i oversættelse af et lettere stykke stiløvelse fra dansk til 
engelsk.

I tysk opgives Carl Gad: Moderne tyske noveller, sidste udgave, og Ring Hansen 
og Stærmose: Kulturgeschichtliche Lesestücke stk. 10, 12, 14, 17, 19, 20, 25, 26, 27 
og 29; desuden må man have nogen øvelse i stilskrivning, f. eks. have gennemgået 
Gad og Moe: Tysk stiløvelse for gymnasiet, stk. 1-35. Prøven foregår som i engelsk.

I fransk opgives en begynderbog og 50 sider af en læsebog, og der prøves kun 
i dette pensum; man kan f. eks. opgive Nielsen og Hoffmann: Fransk begynderbog 
(hele bogen) eller Blinkenberg og Svanholt: Fransk begynderbog (hele bogen) og 
ca. 50 sider af Jung: Fransk læsebog ved N. Chr. Nielsen, eller ca. 50 sider af O. Svan
holt: Franske tekster. Formlæren efter N. Chr. Nielsen: Fransk skolegrammatik.

I latin opgives en begynderbog (f. eks. Cortsens eller Mikkelsens 1. afd.) og 25 
sider sammenhængende læsning, f. eks. af Cæsars gallerkrig eller Mikkelsens læse
bog II. afd., samt formlæren efter Vald. Nielsen: Latinsk grammatik eller efter 
Mikkelsens læsebog.

I matematik er kravene som ved optagelsesprøven til de 2-årige hold (se s. 15); 
elever med real- eller præliminæreksamen er fritaget for prøve i dette fag.

Elever med højere handelseksamen optages uden prøve. I fransk må disse elever 
dog have kundskaber, der mindst svarer til kravene ved realeksamen, for at kunne 
følge med i undervisningen.
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b. Matematisk-naturvidenskabelig linie: Prøven omfatter 
dansk stil (fri opgave), engelsk, tysk, fransk, matematik, 
FYSIK Og KEMI.

I engelsk og tysk er kravene som ved optagelsesprøven til de 2-årige hold (se s. 15).
I fransk er kravene som ved optagelsesprøven til det 1-årige nysproglige hold, og 

de samme bøger kan bruges.

I matematik opgives Jul. Petersens system nr. 12, 13A og 14.

I fysik og kemi opgives Eriksen og Sikjær: Fysik for gymnasiet I, s. 1-90, samt en 
uorganisk kemi for mellemskolen.

Lærere fritages for prøve.

De, som har taget real- eller præliminæreksamen, fritages for prøve i engelsk og 
tysk.

Elever med adgangseksamen optages uden prøve.

Anmeldelse til optagelsesprøve kan ske enten skriftligt på ind
meldelsesblanketter, der fås på kursus’ kontor, eller mundtligt.

Optagelsesprøve afholdes både 21.-22. j’uni og 13.-14. august, 
således at eksaminanderne kan vælge mellem de to terminer, men kun 
kan indstille sig til prøven enten i juni eller i august. Første prøvedag 
kl. 18 skrives dansk stil, og de mundtlige prøver afholdes den følgende 
dag, for formiddagseleverne kl. 9, for afteneleverne kl. 18. Prøverne 
afholdes på skolen, Mynstersvej 5.

V
Indstilling til eksamen

Ifølge de gældende bestemmelser kan ingen elev gå op til studenter
eksamen, uden at han indstilles af een eller flere dimissorer, som skal 
udstede en erklæring på tro og love om, at dimittenden efter deres 
overbevisning er i besiddelse af de kundskaber og den modenhed, som 
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kræves til at bestå studentereksamen. Ved nærværende kursus udstedes 
dimissionsvidnesbyrdet af rektor efter forhandling med lærerrådet.

Forud for indstillingen afholder kursus en prøve i alle skriftlige 
fag. Den afgørelse, der træffes på grundlag af prøvens udfald og 
lærernes udtalelser om elevens standpunkt, kan ikke ændres.

Betalingsvilkår

Den samlede betaling for et helt kursusår, regnet fra 1. august 
til 31. juli, er:

Studentereksamen i samtlige fag................................................  420 kr.

Studentereksamen for lærere efter anordning af 24. januar 1945 180 kr.

Elever med højere handelseksamen............................................ 280 kr.

Elever med adgangseksamen....................................................... 250 kr.

Betalingsmåden. Betalingen for et kursusår erlægges i 10 lige 
store rater, hvoraf den første betales midt i august, den anden 1. sep
tember, og så fremdeles den 1. i hver måned, sidste gang 1. maj.

Elever, som indtræder på kursus efter udløbet af august, betaler 
en rate ved optagelsen, dernæst en rate den 1. i hver måned, sidste 
gang 1. juni.

Indbetaling af kursusafgiften kan kun ske på postgiro 
nr. 1340. Indbetaling af 1. rate kan først ske, efter at eleven har 
modtaget et elevkort, som udleveres på kursus.

Betalingsnedsættelse og fripladser

Kursus kan til fripladser og nedsættelse af kursusafgiften yde et 
beløb, der udgør en trediedel af det beløb, der ville indgå som elev
betaling, hvis alle elever betalte den fulde rate, beregnet efter elev
antallet d. 1. september.
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For at komme i betragtning ved uddeling af understøttelser må nye 
elever have bestået real-, præliminær- eller lignende eksamen eller 
kursus’ optagelsesprøve med et tilfredsstillende resultat. Ved senere 
uddelinger tages der afgørende hensyn til elevernes arbejde på kursus 
og deres standpunkt i de forskellige fag.

Fordelingen af understøttelserne sker efter følgende regler:

1. Et beløb anvendes i begyndelsen af kursusåret til fripladser eller 
nedsættelse for elever på de ældste hold. Elever på 2-årige hold, 
som har fået understøttelse i det første kursusår, kan forvente at 
få denne fornyet i det andet år, forudsat at deres forhold ikke har 
forandret sig.

2. Et beløb tildeles ved kursusårets begyndelse nye elever som midler
tidig understøttelse, gældende for de 5 første måneder af kursusåret.

3. I januar måned reguleres nedsættelserne gældende for resten af året.

Ansøgninger skrives på blanketter, som fås på kursus’ kontor, og 
indgives til rektor, for nye elevers vedkommende samtidig med ind
meldelsen. Nye elever vil som regel med det samme kunne få besked 
om størrelsen af en eventuel betalingsnedsættelse for de første 5 må
neder.

Skolebøger

Alle elever kan låne de til undervisningen benyttede lærebøger mod 
en årlig afgift af 35 kr.

Bøgerne udleveres gennem Københavns skolevæsens bogdepot, 
Nyropsgade 21.

De bøger, der skal benyttes det 1. halvår, vil blive udleveret på 
kursus den 1. skoledag mod forevisning af postkvittering for indbetalt 
bogafgift.

Bogafgiften skal indbetales til kursus; det kan kun ske på postgiro 
nr. 33060.

Indbetalt bogafgift kan ikke tilbagebetales, når bøgerne er udleveret.
Ved eventuel udmeldelse i løbet af skoleåret må de lånte bøger om

gående tilbageleveres til bogdepotet.
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Beretning

Studentereksamen 1953

138 elever bestod studentereksamen.

Klassisk-sproglig linie:

Bavnhøj, Helge 
Beck, Jens Jørgen

Bruun, Erhard
Weltzer, Hans Oppenhagen

Nysproglig linie:

Aaen, Svend Erik
Aalund, Niels
Andersen, Else Winther
Andersen, Henning
Andersen, John Leif
Andersen, Stig Anker
Balleby, Peter
Bek, Knud Hedegaard
Blomquist, Anne Marie, f. Jensen 
Bouet, Hanne

Boyhus, Mogens Karl 
Breikel, Birgit
Brun, Ellen Charlotte Margrethe 
Christensen, Henning Palle 
Christensen, Kurt Holbech 
Christensen, Markan Carlo 
Damgaard, Karen Margrethe 
Damm, Jytte Kirstine Marie Pfüger 
Dollerup, Preben Edvard 
Enstrøm, Kurt Viggo
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Eybye, Henny Alice 
Frederiksen, Karen Johanne Lebech 
Gümoes, Jens Erik Borch 
Hansen, Betty Elise 
Hansen, Ethel Annette 
Hansen, Jytte Vibeke 
Hansen, Kjeld
Hansen, Preben Alsøe 
Hatting, Evy Bilde 
Holm, Elna, f. Jacobsen 
Holm-Pedersen, Erik 
Hottrup, Jens Lambert 
Iversen, Stig Erik 
Jakobsen, Steen Lindhard 
Jensen, Jørgen Ole 
Johannessen, Lars 
Johansen, Jens Vang 
Jonsson, Evald 
Jørgensen, Benny Svane 
Jørgensen, Jens Ejgil Jørgen 
Jørgensen, Ole 
Kongsted, Palle Mogens 
Lauridsen, Kirsten Rolighed 
Magnusson, Knud Erik Lau 
Malmquist, Per

Nielsen, Anne-Lise Margrethe
Nielsen, Niels Bjerg
Nielsen, Ry
Nissen, Ellen Margrethe
Nonnegaard, Grethe Oldrup
Pallesen, Henning Platz
Paving, Ida
Pedersen, Inger Marie
Pedersen, Jens
Pedersen, Kurt
Pehrsson, Holger Oskar John
Poulsen, Jens Ib
Rasmussen, Kirsten Inger Rigmor, 

f. Larsen
Støvring-Nielsen, Vibeke
Søegaard, Vibeke
Sørensen, Ejnar Dalsgaard
Sørensen, Jørgen Bergmann
Sørensen, Karen Margaard
Thomsen, Birgith
Thomsen, Tove Nørgaard
Trærup, Jørgen
Vibild, Hans Ole
Voss, Aase Agnete
Wacherhausen, Svend Aage Nielsen

M at ematisk-n atur videnskabelig linie:

Abildstrøm, Bent Ole
Almgreen, Svend Erik Bendix
Andersen, Haakon Vitting
Andersen, Peter
Asmussen, Hans Paul
Bak, Johanne
Bertung, Mogens
Bjelbæk, Birgit
Bonnemann, Henry
Bøstrup, Vibeke
Bøye, Lisbeth Marie Fabricius 
Christensen, Carl William Bruun 
Christensen, Christian August 
Christensen, Helge
Christensen, Flenning Hvidtfeldt 
Christensen, Margit

Darling, John Danquard 
Eriksen, Erik 
Fabricius, Sven 
Frohn, John Edvard 
Halling, Birgit Inge 
Hammeken, Bent Arno 
Hansen, Jørgen Juul Stengel 
Hansen, Mogens 
Hansson, Palle Gøsta 
Harboe, Jens Henrik 
Hartmann, Jytte 
Heegaard-Poulsen, Birte 
Heller, Jørgen Gade 
Herup, Ole
Hviid, Helge Christian 
Ildor, Jørgen Christian
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Jakobsen, Torben 
Jensen, Conny Warnich 
Jensen, Harald Sverdrup 
Jensen, Knud Thøger 
Jørgensen, Aage Dan 
Jørgensen, Niels-Vemer 
Kayser, Inge Marguerite 
Libner, Henning 
Malinovsky, Otto 
Mehlsen, Flemming Helmer 
Mikkelsen, Preben 
Moustgaard, Ib Kristian 
Munnecke, Per 
Møller, Hans Karl 
Nagbøl, Harry Georg 
Nielsen, Conny 
Nielsen, Elo Stig

Nielsen, Henning Borch
Nielsen, Niels Søren Skovgaard
Nissen, Plans Lildholdt
Ohms, Regnar Frederik
Olsen, Grethe
Osmundsen, Poul Erik
Petersen, Ina
Petersen, Lis
Poulsen, Gudrun Annie 
Rasmussen, Plans Ib Günther 
Thomsen, Ella 
Thomsen, Poul Carl 
Truelsen, Jørgen
Torp, Steffen
Ølholm, Svend
Ostergaard, Vagn Erik

10 fik i gennemsnit mg+, 26 mg, 34 mg4-, 45 g+, 22 g og 1 g-r.

Følgende elever fik tildelt flidspræmie:

Torben Jacobsen 
Thøger Jensen 
Lars Johannessen 
Otto Malinovsky

Poul Erik Osmundsen 
Svend Aage Wacherhausen 
Ole Vibild
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Hold
Kursus har i 1953-54 følgende hold:

1. 2-årige:
Ældste klasse: Om formiddagen et klassisk-sprogligt hold (K), tre nysproglige 

(Sa, Sb, Sc) og tre matematisk-naturvidenskabelige (Ma, Mb, Mc); om aftenen et 
klassisk-sprogligt hold (AK), to nysproglige (ASa, ASb) og to matematisk-natur
videnskabelige (AMa, AMb).

Yngste klasse: Om formiddagen et klassisk-sprogligt hold (k), fire nysproglige 
(sa, sb, sc, sd) og fire matematisk-naturvidenskabelige (ma, mb, mc, md); om aftenen 
et klassisk-sprogligt (ak), tre nysproglige (asa, asb, ase) og to matematisk-naturviden
skabelige (ama, amb).

2. 1-årige:
Om aftenen et nysprogligt hold (ASI) og et matematisk-naturvidenskabeligt (AMI).

Lærerne
Fra den 31. juli 1953 opgav lektor Chr. Graversen, adjunkt H. Jacobsen, cand. mag.

F. Askgaard og cand. mag. N. Nedergaard deres timer ved kursus.
Adjunktaspirant Søren Brogård blev den 1. juli 1953 ansat som adjunkt.
Den 20. august 1953 kunne lektor fru L. Kindt-Jensen fejre 40-års jubilæum 

som lærer ved kursus.

Timerne er i indeværende år fordelt på følgende måde:

Kursus’ faste lærere:

Rektor H. C. Jørgensen: Fransk: sb, asb.

Lektor, fru L. Kindt-Jensen: Engelsk: Sa, sb, sc, ama, amb.

Lektor A. Vestergaard Christensen: Naturfag: Ma, Mb, Mc, k, sa, sb,. 
sc, sd, AK, ASa, ASb, ASI.

Lektor Knud Andersen: Latin: K, Sb, Sc, k, AK, asb.

Lektor Hugo Asmussen: Fysik-kemi: Ma, ma, mc, AMb. Kemi: md.

Lektor G. Bruun: Historie: Sa, Sc, k, sa, sc, mb, AK, ASa, ase. Oldtids
kundskab: Sc, sa, mb, ASa, ase.

Lektor Erik Strøby: Tysk: Sa, ase. Historie: K, Sb, sd, md, amb. Old
tidskundskab: Sb, sd, md, amb.
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Lektor Johs. Schmidt: Græsk: K, k, AK, ak. Oldtidskundskab: Sa, se. 
Latin: Sa, sc.

Adjunkt Erik Lorensen: Matematik: Mc, ma. Fysik-kemi: mb, AMI.

Adjunkt H. Nørlyng: Fransk: Ma, Mb, ma, mb, AK, ASa, ASb. Tysk: asb.

Adjunkt P. H. Pedersen: Matematik: k, sa, sb, sc, Mb, asb. Fysik-kemi: ama. 
Fysik: md.

Adjunkt N. Elkjær: Tysk: sc, ASb, ASI. Latin: sb, sd, ak. Dansk: K, Sa.

Adjunkt Ottar Jensen: Dansk: sd, mb, mc. Fransk: k, sa, md, AMa.

Adjunkt, fru D. Strø by: Engelsk: Sb, Sc, sa, ma, ASa, asa.

Adjunkt Johan Jørgensen: Historie: Mb, Mc, mc, ASb. Oldtidskundskab: 
Mc, mc, ASb. Dansk: sc, ama, amb.

Adjunkt Harry Jensen: Tysk: Sb. Fransk: K, Sa, sc, sd, ASI, AMI, asc. 
Latin: sa, asa.

Adjunkt T. Linnemann: Dansk: Sb, Sc, AMb, ASI, AMI. Engelsk: mc, md.

Adjunkt Erik Rasmussen: Dansk: Mc, ak, asa. Historie: Ma, sb, ma, AMa. 
Oldtidskundskab: Ma, sb, ma, AMa.

Adjunkt Erik Strack: Dansk: ma, AMa. Fransk: Sb, Sc, Mc, mc, AMb, 
asa.

Adjunkt A. Thierry: Naturfag: K, Sa, Sb, Sc, ma, mb, mc, md, AMI, 
asb, ama.

Adjunkt V. Aakjær: Matematik: sd, mb, mc, md, AMa. Fysik-kemi: amb.

Adjunkt S. Brogård: Matematik: Ma, ama, amb. Fysik-kemi: Mb, Mc.

Universitetsadjunkt, dr. phil. Helge Toldberg: Dansk: AK, ASa, ASb. 
Engelsk: AMI.

Timelærere:

cand. mag. A. Fogh: Engelsk: sd, mb, ASb, ASI. Tysk: Sc, sa, sb, me, ak.
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cand. mag. frk. G. Wagner Petersen: Dansk: Mb, sb. Tysk: k, sd, Asa, 
AMI, asa.

cand. mag. K. Rørbo: Matematik: AMb, AMI, ak, asa, ase.

cand. mag. fru M. Sawicka: Dansk: Ma, k, sa, md. Fransk: ak, ama, amb.

Gymnasielærere, der underviser ved kursus:

Rektor P. Arentoft: Historie: AMb, ama. Oldtidskundskab: AMb, ama.

Lektor P. Demuth: Dansk: asb, ase.

Lektor I. Matzen: Naturfag: AMb, ase.

Adjunkt B. Bendt-Nielsen: Fysik-kemi: AMa.

Adjunkt T. Dalsgaard: Engelsk: asb, ase.

Adjunkt E. K. Didriksen: Latin: ASa, ASb, ase.

Adjunkt A. Johan Jensen: Historie: ASI, AMI, ak, asa, asb. Oldtidskund
skab: ASI, AMI, asa, asb.

Adjunkt C. G. Sørensen: Naturfag: AMa, ak, asa, amb.

Inspektionsarbej det er fordelt således, at lektor Strøby er inspektør ved for
middagsafdelingen, adjunkt J. Jørgensen ved aftenafdelingen og adjunkt E. Lorensen 
er skriftlig inspektør.

Bogudvalget består af rektor, lektor Strøby og adjunkterne J. Jørgensen og 
E. Lorensen; adjunkt J. Jørgensen er bibliotekar.

Stipendieudvalget består af rektor, lektorerne Asmussen, Bruun, Vestergaard 
Christensen og Strøby samt adjunkterne J. Jørgensen og T. Linnemann.

Året 1953
I årets løb har der i tilknytning til undervisningen været geologiske og historiske 

ekskursioner, fabriksbesøg, besøg i stjernekammer og på Uraniaobservatoriet, mu
seumsbesøg og byvandringer.
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Desuden har der i årets løb været arrangeret følgende:

I februar afholdtes bal i kursus’ sal.
Den første lørdag i marts var der som sædvanlig åbent hus på kursus for gamle 

elever.
Den 27. juni afholdtes dimissionsfest for årets studenter i kursus’ sal, og bagefter 

var der studenterfest på Dragør Strandhotel.
Den 21. oktober afholdt kursus fest i »Karnappen«.
Den 22. december var der juleafslutning med oplæsning af fru Ellen Malberg.
Den 9. februar 1954 afholdt kursus fest i »Karnappen« i anledning af indflytningen 

i den ny bygning.
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Det kommende kursusår
Af hensyn til holdenes sammensætning og til stipendiefordelingen er det af vigtig

hed for kursus at modtage indmeldelser til det ny kursusår i god tid. Det 
henstilles derfor til vordende elever at indmelde sig, så snart de har truffet bestem
melse herom.

Det ny kursusår begynder mandag den 16. august.

Formiddagsholdene:
Begynderhold møder kl. 9.
Ældste hold møder kl. 10.

Aftenholdene:
Begynderhold møder kl. 18.
Ældste hold møder kl. 19.

Ferier:
Efterårsferie: 18.-23. oktober (begge dage inch).
Juleferie: 23. december-S. januar (begge dage inch).
Påskeferie: En uge (en dag før og en dag efter påske).
Pinseferie: 4 dage.
Sommerferie: 1. juli—15. august.
Enkelte fridage: Kongens fødselsdag, dronningens fødselsdag, fastelavns mandag, 

Kristi himmelfartsdag, grundlovsdag.

Nærmere oplysninger og vejledning fås ved skriftlig eller mundtlig henvendelse 
til rektor, som træffes på kursus’ kontor læsedage kl. 12-13 samt mandag og fredag 
kl. 19,30-20,30. Kursus’ kontor er også åbent til de anførte tider hele sommerferien. 
Telefonisk henvendelse hver dag kl. 9-13 (Hilda 1515). I sommerferien dog kun i 
kontortiden.

København i marts 1954.
H. C. Jørgensen
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Bogliste
Såfremt der i nær fremtid udstedes en ny anordning angående studentereksamen 

fra kursus, vil dette sandsynligvis medføre visse ændringer i nedenstående bogliste.

A. Klassisk-sproglig linie.

Dansk, fransk, historie, naturfag og matematik som nysproglig linie. 
Tysk som den matematisk-naturvidenskabelige linie.

Græsk: *Hude: Græsk elementarbog I-H. — *Berg og Hude: Græsk formlære. 
— Homers Iliade I-VI, Odysseen I-VI og *VH-XH (Teubners tekstudg.). - *Chr. 
Thomsen: Noter til Odysseens IX. sang. - Herodots VIII. bog (Teubners tekstudg.). 
— Platons Apologi og Kriton (Teubners tekstudg.). - * Secher: Græsk mytologi. - 
*Vald. Nielsen: Græsk litteraturhistorie, 4. udg. - * Luckenbach: Kunst und Ge
schichte I. 15. Aufl. - Berg: Græsk-dansk ordbog.

Latin: *Mikkelsen: Latinsk læsebog. — *Vald. Nielsen: Latinsk grammatik, 
4. udg. - Tillæg til samme. — *L. Høeg: Cæsar og andre forfattere (med gloser og 
forklaringer). - L. Høeg: Ciceros taler (med gloser og forklaringer). - Latinsk prosa I, 
romerske historikere, udvalgt og kommenteret ved A. Kragelund. - Krarup: Romersk 
poesi. - Horatii carmina. - Gerh. Pedersen: Latinske realia, 3. udg. - Krarup og 
Nielsen: Latinske versioner. - Hastrup: Latinske eksamensversioner. - Jensen og 
Goldschmidt: Latinsk-dansk ordbog.

B. Nysproglig linie.

Dansk: *Oxenvad: Vort sprog I, 5. udg. - * Rehling og Hasselberg: Svenske 
forfattere, med ordliste, 2. udg. - *Axel K. Jørgensen: Dansk litteraturhistorie, 
4. udg. — Falkenstjerne: Håndbog i dansk litteratur, I, 7. udg. II, III 6. udg. - 
Dansklærerforeningens udgaver af * Holberg: Den politiske kandestøber, * Wessel: 
Kærlighed uden strømper, 9. udg. * Oehlenschlager: Hakon. Jarl, *P. M. Møller: 
En dansk students eventyr.

Engelsk: *Helweg-Møller: Modern Prose vol. II. - *Rosenmeier: A Modern 
English Omnibus, 2. udg. - * Galsworthy: Loyalties, udg. af Skovgaard. - *The 
Dickens Reader, by Stigaard. - From Thackeray’s Vanity Fair, by Andersen. - 
Osterberg: A Hundred English Poems. — Shakespeare: Julius Cæsar, udg. af Skov
gaard. - B. Ehlem-Møller, O. Lindum, G. Rosenmeier: A Contemporary Reader 
med kommentar. - K. Bredsdorff: From Beowulf to Kipling. - * Kindt-Jensen: 
Engelske stiløvelser for realklassen og 1. gymnasieklasse. - Kindt-Jensen: Engelske 
stiløvelser for gymnasiets øverste klasser, 7. udg. - *Knud Herløv: Engelsk gram
matik, 2. udg. - * Gyldendals Engelsk-dansk og Dansk-engelsk ordbog.

De bøger, som er mærket med stjerne, bruges første halvår. Udgaver, som er senere end de angivne, 
kan bruges.
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Tysk: *Gad: Moderne tyske noveller, sidste udgave. - *Ring Hansen og Stær
mose: Kulturgeschichtliche Lesestücke. - Gad: 100 deutsche Gedichte. - Branner 
und Stærmose: Deutsche Klassiker. - * Schiller: Wilhelm Tell. - Goethe: Faust I 
(Reclam). - Ostergaard: Kommentar til Goethes Faust I. - *Gad og Moe: Tysk 
stiløvelse for gymnasiet, med ordliste. - *Tyske realeksamensopgaver II, oversættel
ser. - Tyske studentereksamens opgaver II, oversættelser. - * Kaper: Kortfattet tysk 
sproglære, 20. udg. - * Gyldendals Tysk-dansk og Dansk-tysk ordbog.

Fransk: * Blinkenberg og Svanholt: Fransk begynderbog. - *N. Chr. Nielsen:

Fransk skolegrammatik, 9. udg. - Brüel: Moderne franske skribenter I-II, samt et 
par bøger, der vil blive opgivet i årets løb. - Gyldendals Fransk-dansk ordbog.

Latin: *Mikkelsen: Latinsk læsebog. - *Vald. Nielsen: Latinsk grammatik. - 
L. Høeg: Cæsar (med gloser og forklaringer). - L. Høeg: Ciceros taler (med gloser 
og forklaringer).

Historie: Preben Arentoft: Verdenshistorie *1, *11, III. — Ilsøe: Nordens histo
rie, 5. udg. - Bundgaard: Billedhæfter, *oldtid og middelalder; nyere tid. - Andrup, 
Ilsøe og Nørlund: Danmarks historie i billeder. - Kierkegaard, Lomholt-Thomsen 
og Winding: Danmark i dag. Senere nogle teksthæfter.

Oldtidskundskab: *Homers Iliade og Odyssee i udvalg ved Ostergaard, med 
noter. — H. Frisch: Sokrates’ domfældelse og død. - * Secher: Græsk mytologi. — 
Senere 2 dramaer, et teksthæfte af historisk indhold samt et billedhæfte.

Naturfag: *Andersen og Vahl: Geografisk lærebog, 2. udg. — *Christensen og 
Krogsgaard: Atlas uden navne I-II, 6. udg. - *Et navneatlas. - Jessen og Schiønning: 
Biologi for gymnasiet. - Krogh: Menneskets fysiologi, 11. udg. - Graversen og 
Vestergaard: Fysik for de sproglige linier. - * Samme: Kemi for de sproglige linier.

Matematik: *Erhard Jensen: Matematik for gymnasiets sproglige linier. - 
* Erlang: Fircifrede logaritmetavler, udg. B.

C. Matematisk-naturvidenskabelig linie.

Dansk, fransk, historie og oldtidskundskab som nysproglig linie.

Engelsk: *Bredsdorff og Olsen: Engelske tekster for realklassen og det matema
tiske gymnasium. - Olsen: English Science Reader. - *Ring Hansen og Mouridsen: 
On England and the English (med glosehæfte). — Grammatik efter aftale. - * Gylden
dals Engelsk-dansk ordbog.

De bøger, som er mærket med stjerne, bruges første halvår. Udgaver, som er senere end de angivne, 
kan bruges.
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Tysk: *H. Moe: Tysk novelledigtning. - *Gyldendals Tysk-dansk ordbog.

Naturfag: *Andersen og Vahl: Geologi, 7. udg. - * Samme: Klima- og plante
bælter, 6. udg. - * Samme: Erhvervsgeografi, 4. udg. - Christensen og Krogsgaard: 
Atlas uden navne I-II, 6. udg. — *Et navneatlas. - Jensen & Schiønning: Biologi for 
gymnasiet. - Krogh: Menneskets fysiologi, 11. udg.

Fysik og kemi: J. K. Eriksen og Søren Sikjær: Fysik for gymnasiet *1, *11, III. 
- * Eriksen og Pedersen: Astronomi for gymnasiet, 2. udg. - *E. Rancke Madsen: 
Lærebog i kemi.

Matematik: Jul. Petersen ved Alb. Kristensen: Aritmetik og algebra *1 (2. udg.) 
og II. — * Samme: Plangeometri og trigonometri: nr. 3-4; udg. 1947. — Samme: 
Differential- og integralregning (nr. 6, 3. udg.). - Samme: Analytisk plangeometri, 
5. udg. - Samme: Stereometri, sidste udg. - C. C. Andersen: Opgaver i matematik 
*1, II, *111. - Erlang: Fircifrede logaritmetavler, udg. C.

De 1-årige hold til studentereksamen bruger de ovenfor nævnte bøger for den 
pågældende linie i alle fag undtagen dansk, fransk og latin, i hvilke fag bøgerne 
aftales med læreren.

De bøger, som er mærket med stjerne, bruges første halvår. Udgaver, som er senere end de angivne, 
kan bruges.
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