Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske
Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er
en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og
personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om
fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For
værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til
personligt brug. Videre publicering og distribution uden for
husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk
Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

«/«LIOTfJt

STATEMS
OG HOVEDSTADSKOMMUNERNES

KURSUS
STUDENTEREKSAMEN
PRÆLIMINÆREKSAMEN
1957

MYNSTERSVEJ 5, KØBENHAVN V

TELEFON HILDA 1515

£0

PROGRAM OG BERETNING

1957
ved rektor H. C. Jørgensen

Vignetter af Jørgen Thomsen

KROHNS BOGTRYKKERI
KØBENHAVN

Indholdsfortegnelse
Begrænset pensum..................................................................... 6
Betaling....................................................................................... 20
Bogliste....................................................................................... 29
Ferier........................................................................................... 28
Holdene............................................................................. 7, 8, 24
Indmeldelse................................................................................. 7
Indstilling til eksamen............................................................... 20
Karakterer................................................................................... 8
Lærerne................................................................................. 25-27
Læsetid........................................................................................ 8
Oprykningsprøve........................................................................ 8
Optagelsesprøve.......................................................................... 17
Optagelsesvilkår, 2-årige hold............................................... 13-17
»
1-årige hold.............................................
17
Præliminæreksamen............................................................ 18-19
Rektors træffetid................................................................. 7, 28
Skolebøger og andre læremidler ........................................... 20
Studentereksamen, valg af linie......................................... 9-11
»
eksamensordning................................. 11-13
»
lettelser................................................ 12-13
»
for lærere................................................... 12
»
1956...................................................... 21-23
Udmeldelse................................................................................. 7

Styrelse
Departementschef i undervisningsministeriet Alb. Michelsen,
Undervisningsinspektør, dr. phil. A. Højberg Christensen,
Kurator E. A. Koch, r.

Borgmester O. Weikop, k.

Fru Astrid Skjoldbo,

mb.

Pastor Johs. Eilschou-Holm,

mfk.

Rådmand, justitssekretær M. G. Krogh,

r., mgk.

k. dm.,
k. dm.

formand.

Statens og Hovedstadskommuneraes
Kursus
A. 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 Dockers og Lang &
Hjorts.
Det ældste og største af disse kursus var Dockers, der var blevet op
rettet den 3. september 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 78-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.
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Undervisningen besørges i indeværende skoleår af 46 lærere, og
eleverne er for tiden fordelt på 40 hold, 20 daghold og 20 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 4878 studenter.

I foråret 1953 købte kursus af Frederiksberg kommune ejendommen
Mynstersvej 5, hvor Frederiksberg kommunes tekniske forvaltning
hidtil havde haft til huse. Den 4. februar 1954 flyttede kursus ind i
de nye lokaler.
Kursus har her 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.
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, ifølge de gældende
dimissionsbestemmelser (se s. 20) indstilles til studentereksamen
med begrænset pensum, d. v. s. at der til eksamen kun opgives
en del af det stof, som kræves læst. Kursus udtager selv en del af
dette stof;
2. at de oven for omtalte elever afslutter nogle af fagene med en prøve
et år før den endelige eksamen (se s. 11);

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

Efter den gældende anordning om studentereksamen fra kursus
medregnes årskarakterer ikke i eksamensresultatet, og eleverne skal
ved eksamen aflægge prøve i alle fag.

Indmeldelse kan enten ske ved personlig henvendelse på kontoret
eller skriftligt. For elever under 18 år underskrives indmeldelsen af
en af forældrene eller af værgen. Kontortid hver dag kl. 12-13, mandag
og fredag tillige kl. 19,30-20,00. Disse tider gælder også hele sommer
ferien. Dog vil kursus være lukket fra 15. juli til 27. juli (begge dage
inklusive) - Telefonisk henvendelse hver læsedag kl. 9-13 (Hilda 1515).
I sommerferien dog kun i kontortiden.
Ved personlig henvendelse medbringer man dåbsattest og eksa
mensbevis. Hvis man for øjeblikket ikke har disse papirer, kan de
senere indsendes.
Ved skriftlig eller telefonisk henvendelse rekvireres en indmeldel
sesblanket, og denne indsendes derefter i udfyldt stand sammen med
dåbsattest og eksamensbevis. Disse papirer sendes omgående tilbage.
De, der indmelder sig på matematisk-naturvidenskabelig linie, må
huske at meddele, om de vil læse engelsk eller tysk (se s. 11).

U dmeldelse kan kun ske ved henvendelse til kursus’ kontor. For
elever under 18 år kan udmeldelse kun foretages af en af forældrene
eller af værgen.
Holdene til studentereksamen er normalt 2-årige; for særlig kvali
ficerede elever kan der oprettes 1-årige hold på den nysproglige linie.
Der oprettes ikke 1-årige hold på den klassisk-sproglige eller den
den matematisk-naturvidenskabelige linie.
Det må tilrådes elever, der ikke er forhindret i at komme om dagen,
at vælge dagholdet. Overgang fra den ene afdeling til den anden kan
kun undtagelsesvis finde sted.

De 2-årige hold optager fortrinsvis elever, som har bestået real
eksamen, pigeskoleeksamen eller præliminæreksamen, men dog også
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andre, når de underkaster sig en optagelsesprøve, hvorom nærmere
s. 14-17.
Det 1-årige hold til nysproglig studentereksamen, der kun findes
på aftenafdelingen, optager elever, der møder med højere handels
eksamen samt undtagelsesvis andre elever med særlige forkundska
ber.
Elever, der har bestået adgangseksamen til Danmarks tekniske
Højskole og derefter vil læse til matematisk-naturvidenskabelig stu
dentereksamen, kan optages på dette hold, idet disse elever til stu
dentereksamen fritages for fysik, kemi og matematik og kan læse de
øvrige fag sammen med de nysproglige elever.
Opmærksomhen henledes på, at ingen elever på 1-årige hold kan
opnå ret til begrænset pensum (se s. 6). Om optagelsesvilkår til det
1-årige hold henvises til s. 17.
Læsetid er for dagholdene fra kl. 8,05 til 14 (lørdag kun til kl. 13).
Aftenholdene læser fra kl. 18 til 22,15 (lørdag kun til 20,25), det 1-årige
hold begynder dog kl. 17,10. Hvis det er muligt for alle elever på
et aftenhold at møde kl. 17,10 om lørdagen, kan holdets læsetid denne
dag ændres til at begynde kl. 17,10 og slutte 19,35. De sidste år har
dette været praksis for så at sige alle 2-årige aftenhold. På søn- og
helligdage finder ingen undervisning eller skriftlige prøver sted,
hverken for yngste eller ældste hold.

Karakterer gives til eleverne på ældste hold i månederne oktober,
december og marts. Indstilling til eksamen sker på grundlag af karak
tererne i marts. Eleverne på yngste hold får karakterer i månederne
november, februar og april.

Oprykningen fra yngste til ældste klasse sker på grundlag af
årskarakterer og en årsprøve, der afholdes i slutningen af skoleåret.
Elever, der ikke kan oprykkes, kan kun gå klassen om, hvis lærer
rådet godkender det.

Forsømmelser forringer i væsentlig grad elevernes muligheder
for at gennemføre læsningen, og derfor fører kursus kontrol med ele8

vernes fremmøde. Hvis en elev på grund af sygdom eller andre tvin
gende omstændigheder er nødt til at forsømme undervisningen, må
dette meddeles kursus skriftligt eller telefonisk i kontortiden.
Forældre eller værger kan til enhver tid gennem rektor indhente
oplysninger om deres pårørendes forhold på kursus.

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

Valg af linie

Studentereksamen er delt i tre linier: den klassisk-sproglige, den ny
sproglige og den matematisk-naturvidenskabelige. Da kursus forbere
der til dem alle tre, 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.
Fcelles fag.

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

Den klassisk-sproglige linie.
Hovedformålet på denne linie er at indføre eleverne i den antikke
kultur. Dette tilstræbes bl. a. ved læsning af klassiske forfattere på
originalsprogene græsk og latin, som er hovedfag. Ved arbejdet
med disse fag søges også opnået sproglig forståelse, men der stilles
ikke krav om praktisk sprogbeherskelse som for de nysprogliges ved
kommende i engelsk og tysk. I tysk tilstræbes læsefærdighed og god
udtale. Naturfag omfatter geografi med naturlære, bio
logi og fysiologi.
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 tilstræbes det at give nogle af de forudsætninger,
som den moderne kultur 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, må
de bestå en tillægsprøve i kemi og gennemgå et mindre kursus i mate
matik; vil de studere ved Danmarks tekniske Højskole eller Danmarks far
maceutiske Højskole, må de bestå en tillægsprøve eller adgangseksamen.
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Den matematisk-naturvidenskabelige linie
lægger hovedvægten på matematik, fysik og KEMI. Undervisnin
gen i fysik og kemi er baseret på demonstrationer og på elevernes egne
øvelser, så at den teoretiske og praktiske undervisning står i nøje ind
byrdes sammenhæng.
Eleverne kan frit vælge, om de vil læse engelsk eller tysk. Det
må ved indmeldelsen meddeles kursus, hvad man vælger. Oldtids
kundskab læses med samme formål som på den nysproglige linie.
I naturfag læses geografi, biologi og fysiologi; kravene er noget
større end på de sproglige linier.
Den matematisk-naturvidenskabelige linie er den naturlige vej, hvis
man vil studere ved Danmarks tekniske Højskole, Danmarks farma
ceutiske Højskole, Tandlægehøjskolen, Landbohøjskolen, Kunstakade
miet eller læse til skoleembedseksamen eller magisterkonferens ved det
matematisk-naturvidenskabelige fakultet; den kan yderligere benyttes
som grundlag for studiet af medicin, jura og statsvidenskab. Vil en
student af denne linie læse til skoleembedseksamen eller magisterkon
ferens i sprog eller historie, må han underkaste sig en større tillægs
prøve 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).

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 og geografi med naturlære, på den nysproglige
linie geografi med naturlære og på den matematiske linie engelsk
eller tysk og endvidere geografi.
Studentereksamen afholdes i maj-juni; undtagelsesvis kan mi
nisteriet give elever, som ved sygdom er blevet forhindret i at
tage eksamen i maj-juni, tilladelse til at indstille sig til sygeeksamen
i september.
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Eksamen afholdes i kursus’ lokaler for en af undervisningsministe
riet udnævnt kommission. Der betales intet eksamensgebyr.
Til at bestå studentereksamen kræves, at den pågældende skal
have opnået et eksamensresultat af mindst 11,25.

Lettelser som følge af tidligere eksamen

De, der har bestået en af de nedennævnte eksaminer, kan opnå
studentereksamen som nedenfor anført, således at prøverne i de på
gældende fag i forbindelse med den allerede beståede eksamen tilsam
men omfatter, hvad der normalt kræves gennemgået for at opnå studen
tereksamen.
De pågældende elever skal til eksamen opgive fuldt pensum i de
enkelte fag. Da eksamen er at betragte som en tillægsprøve til en tid
ligere bestået eksamen, kan eleven selv indstille sig til prøverne, der af
lægges for eksamenskommissionen. Dog kan de elever, der i depågældende
fag har fulgt en 2-årig undervisning her ved kursus, indstilles til eksamen
med begrænset pensum på samme vilkår, som gælderfor kursus’ øvrige elever.
Til at bestå studentereksamen kræves i disse tilfælde 12,00.

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 s tudentereksamen 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.
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 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 bestå en optagelsesprøve i
engelsk, tysk og latin. Om denne prøve giver kursus’ kontor nærmere oplysning.
På den klassisk-sproglige og matematisk-naturvidenskabelige linie findes ikke 1-årige
hold.
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Lettelser for elever, der har bestået højere handelseksamen.
De, der har bestået højere handelseksamen i henhold til lov af 23. juni 1920, kan
opnå studentereksamen af nysproglig linie ved at bestå en prøve i skriftlig og mundt
lig 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, eller har bestået den statskontrollerede prøve i fransk.
Læsestoffet er af samme omfang som ved studentereksamen; dog kræves i mundtlig
dansk ikke grammatik og kendskab til det danske sprogs slægtskab med svensk og
norsk, i historie kræves ikke samfundskundskab, og i engelsk og tysk kræves ikke det
pensum, som læses specielt for sprogfærdighedens skyld. Der kan ikke overføres
karakterer fra højere handelseksamen til studentereksamen. For at bestå skal man
have mindst 12,00 i gennemsnit.

Lettelser for kandidater
fra Den kgl. V eterinær- og Landbohøj skole.
Den, der har bestået afsluttende prøve ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøj
skole, fritages for nedennævnte fag ved studentereksamen, men karakteren kan ikke
overføres til studentereksamen. For at bestå skal man have mindst 12,00 i gennemsnit.
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 Danmarks tekniske Højskole eller dermed
ligestillede kontrollerede prøver i matematik, fysik med astronomi og kemi, kan opnå
studentereksamen af den matematisk-naturvidenskabelige linie ved at aflægge prøve i
skriftlig dansk, mundtlig dansk, engelsk eller tysk, fransk, historie, oldtidskundskab
og geografi.
Faglærere fritages for prøve i de fag, hvori de har bestået faglærereksamen.
Karakterer fra nævnte eksaminer kan ikke overføres til studentereksamen. For at
bestå kræves mindst 12,00 i gennemsnit.

Optagels es vilkår
A. 2-årige hold.
a.
Klassisk-sproglig linie.
Uden prøve optages elever, som er fyldt 16 år og har bestået realek
samen, pigeskoleeksamen eller præliminæreksamen med mindst 13,25
i gennemsnitskarakter.
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Elever, der har bestået en af de nævnte eksaminer med mindre kvo
tient, kan - for så vidt der er ledige pladser - optages på prøve indtil
første karaktergivning, hvorefter eleven vil få meddelelse om resultatet
af prøvetiden.
På samme vilkår vil elever, der har bestået mellemskoleeksamen,
kunne optages, men disse elever vil ikke til studentereksamen kunne
opnå ret til det side 6 omtalte begrænsede pensum.
Elever, der hverken har bestået mellemskoleeksamen, realeksamen,
pigeskoleeksamen eller præliminæreksamen, må endvidere, inden de
optages på prøve på de ovenfor nævnte betingelser, bestå en prøve i
dansk stil, engelsk, tysk og matematik. Denne prøve giver ikke ret til
begrænset pensum ved studentereksamen.
Ved prøven i dansk stil kan der vælges mellem to opgivne emner.
Prøverne i engelsk og tysk er mundtlige. I engelsk er kravene som til
mellemskoleeksamen, og der opgives 100 sider tekst af en sværheds
grad, som svarer til, hvad der i almindelighed læses i IV mellemskole
klasse. Der eksamineres i et stykke af den opgivne tekst og i en let
ekstemporaltekst. I tysk er kravene som til realeksamen, og der opgives
100 sider tekst samt en begyndergrammatik. I matematik er kravene
som til mellemskoleeksamen, og prøven er både skriftlig og mundtlig.
Der opgives efter eget valg en lærebog i geometri og en lærebog i
aritmetik, som begge skal være almindeligt anvendte i mellemskolen.
Eleverne må til de mundtlige prøver medbringe de benyttede lære
bøger.
b.

Nysproglig linie.

Uden prøve optages elever, som er fyldt 16 år og har bestået realek
samen, pigeskoleeksamen eller præliminæreksamen med mindst 13,25
som gennemsnitskarakter, eller som har opnået mindst 13,25 i gennem
snit i følgende fag: skriftlig dansk, skriftlig engelsk eller tysk, mundtlig
engelsk og mundtlig tysk.
Elever, der har bestået en af de ovennævnte eksaminer med mindre
kvotient, må bestå en optagelsesprøve i dansk stil, engelsk og tysk.
Ved prøven i dansk stil kan der vælges mellem to opgivne emner.
Prøverne i engelsk og tysk er mundtlige, og der opgives 100 sider af
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hvert sprog af en sværhedsgrad, der svarer til kravene ved realeksamen,
samt en begyndergrammatik. De benyttede bøger må medbringes til
prøverne.
Elever med bestået mellemskoleeksamen kan indstille sig til den
samme optagelsesprøve, men vil, selv om de består prøven, ikke opnå
ret til det side 6 omtalte begrænsede pensum ved studentereksamen.
Elever, der hverken har bestået mellemskoleeksamen, realeksamen,
pigeskoleeksamen eller præliminæreksamen, må ud over den oven
nævnte optagelsesprøve bestå en særlig prøve i matematik, svarende til
kravene ved mellemskoleeksamen. Denne prøve er både skriftlig og
mundtlig. Der opgives efter eget valg en lærebog i geometri og en
lærebog i aritmetik, som begge skal være almindeligt anvendte i mel
lemskolen. Eleverne må til de mundtlige prøver medbringe de lære
bøger, de har læst efter. - Denne optagelsesprøve giver ikke ret til
begrænset pensum ved studentereksamen.

c. Matematisk-naturvidenskabelig linie.

Uden prøve optages elever, som er fyldt 16 år og har bestået realek
samen, pigeskoleeksamen eller præliminæreksamen med mindst 13,25
som gennemsnitskarakter, eller som har opnået mindst 13,25 i gennem
snit i følgende fag: skriftlig dansk, fysik, skriftlig og mundtlig matema
tik (skriftlig og mundtlig matematik erstattes for præliminæreksamens
vedkommende med fagene aritmetik og geometri).
Elever, der har taget realeksamen eller pigeskoleeksamen uden ma
tematik, må dog bestå en skriftlig prøve i matematik. I aritmetik op
gives, hvad der kræves til realeksamen, i geometri, hvad der kræves til
mellemskoleeksamen.
Elever, der har bestået en af de ovennævnte eksaminer med en
mindre kvotient, må bestå en optagelsesprøve i dansk stil, matematik
og fysik med kemi. Ved prøven i dansk stil kan der vælges mellem to
opgivne emner. Prøven i matematik er skriftlig, og der opgives i arit
metik, hvad der kræves til realeksamen, og i geometri, hvad der kræves
til mellemskoleeksamen. Prøven i fysik med kemi er mundtlig, og der
kræves i fysik et pensum, svarende til, hvad der læses i realklassen, og
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i kemi et pensum, svarende til, hvad der læses af uorganisk kemi i
mellemskolen. Pensum kan dog, hvis eleven ønsker det, opgives efter
lærebøger i fysik og kemi, der er almindeligt anvendte til præliminær
eksamen. De i fysik og kemi benyttede bøger skal medbringes til den
mundtlige prøve.
Elever med bestået mellemskoleeksamen kan indstille sig til den
samme optagelsesprøve, men vil, selv om de består prøven, ikke opnå
ret til det side 6 omtalte begrænsede pensum ved studentereksamen.
Elever, der hverken har bestået mellemskoleeksamen, realeksamen,
pigeskoleeksamen eller præliminæreksamen, må ud over den oven
nævnte optagelsesprøve bestå en særlig prøve i engelsk og tysk. I det
af disse sprog, der ønskes læst til studentereksamen, opgives 100 sider
af en sværhedsgrad, der svarer til kravene til realeksamen, samt en be
gyndergrammatik. I det sprog, der ikke ønskes læst til studentereksa
men, er kravene som til mellemskoleeksamen, og der opgives 100 sider
af en sværhedsgrad, som svarer til, hvad der i almindelighed læses i
IV mellemskoleklasse. Der eksamineres i et stykke af den opgivne tekst
og i en let ekstemporaltekst. - Denne optagelsesprøve giver ikke ret til
begrænset pensum ved studentereksamen.

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 (2) år på at tage præliminæreksamen og først derefter begynder på det
2-årige kursus til studentereksamen.
De rettigheder, som real- eller præliminæreksamen giver, er omtalt
side 6 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.
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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.

a. Klas sisk-sproglig linie: Der oprettes ingen 1-årige hold på
denne linie.
b. Nysproglig linie: Elever med højere handelseksamen optages
uden prøve. Har disse elever ikke haft fransk med til højere han
delseksamen, må de, inden de kan optages på holdet, i dette fag

have læst en begynderbog og 75 sider lettere tekster.
c. Matematisk-naturvidenskabelig linie: Der oprettes ikke
1-årige hold på denne linie. Elever, der har bestået adgangseksamen
til Danmarks tekniske Højskole, kan dog optages uden prøve på det
1-årige nysproglige hold, idet disse elever til studentereksamen er
fritaget for fysik, kemi og matematik og kan læse de øvrige fag sam
men med de nysproglige elever og derved opnå matematisk-natur
videnskabelig studentereksamen.
På det 1-årige hold kan foruden de ovenfor omtalte elever undtagel
sesvis optages andre elever, for så vidt de har ganske særlige forudsæt
ninger.
Sådanne elever må dog bestå en optagelsesprøve, der kun afholdes i
juni måned på samme tid som optagelsesprøven til de 2-årige hold.
Om kravene til denne optagelsesprøve giver kursus’ kontor oplysning.

Anmeldelse til optagelsesprøve må ske skriftligt på indmeldel
sesblanketter, der fås på kursus’ kontor.
Optagelsesprøve til studenterholdene afholdes 19.-21. juni.
Første prøvedag skrives dansk stil kl. 18-22. Anden prøvedag er der
skriftlig matematik kl. 18-21. Tidspunkterne for de mundtlige prøver
vil blive opgivet ved prøven i dansk stil. Prøverne afholdes på kursus,
Mynstersvej 5.
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B. PRÆLIMINÆREKSAMEN
I 1955 oprettede kursus en afdeling til præliminæreksamen (almin
delig forberedelseseksamen). Denne afdeling omfatter et 2-årigt dag
hold, et 2-årigt aftenhold samt et 1-årigt aftenhold.

Opt agels esvilkår:
A. 2-årige hold.
For at blive optaget på det 2-årige hold skal man være fyldt 16
år ved optagelsen samt bestå en optagelsesprøve i skriftlig dansk
(diktat og genfortælling) og regning. I regning er prøven skriftlig,
og der stilles opgaver i de fire simple regningsarter, regning med
almindelig brøk og decimalbrøk samt simpel procentregning. Elever
med mellemskoleeksamen optages uden prøve.

B. 1-årige hold.

For at blive optaget på det 1-årige hold skal man være mindst
16 år, men holdet er navnlig beregnet for noget modnere elever, der
tidligere har bestået en mellemskoleeksamen eller ved anden boglig
uddannelse har erhvervet sig kundskaber, der navnlig i sprog og reg
ning i det væsentlige svarer til kravene ved mellemskoleeksamen.
Elever med mellemskoleeksamen optages uden prøve på dette hold.
Andre elever må bestå en optagelsesprøve i følgende omfang:
DANSK stil:

En lettere fristil.

engelsk:

Prøven er mundtlig, og der opgives 100 sider tekst, der
i sværhedsgrad svarer til, hvad der i almindelighed læses
i IV mellemskoleklasse. Desuden kræves der gennemgået
en begyndergrammatik.

tysk:

Prøven er mundtlig, og der opgives 100 sider tekst, der
i sværhedsgrad svarer til, hvad der i almindelighed læses
i IV mellemskoleklasse. Desuden kræves der gennemgået
en begyndergrammatik.
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Prøven er skriftlig. Der stilles opgaver af samme svær
hedsgrad som i skriftlig regning til mellemskoleeksamen.
Der prøves ikke i aritmetik og geometri.
/?•>£/
Optagelsesprøven både for 2-årige og 1-årige hold afholdes 20r-22.
juni. Første prøvedag skrives dansk stil kl. 18-22. Anden prøvedag
er der skriftlig regning. Tidspunkterne for den mundtlige prøve til
det 1-årige hold vil blive opgivet ved prøven i dansk stil. Prøverne
afholdes på kursus, Mynstersvej 5.
regning:

Ved indmeldelse og udmeldelse benyttes samme fremgangsmåde som
ved indmeldelse til studentereksamen (se s. 7).
Læsetiden er den samme som på studentereksamensholdene. Dog
er der ingen undervisning for præliminærholdene lørdag aften.

Karakterer gives på præliminærholdene til samme tider som på
studentereksamensholdene (se s. 8).
Oprykning fra yngste til ældste klasse sker efter samme regler som
for studentereksamensholdene (se s. 8).

Med hensyn til forsømmelser se s. 8.
Eksamen afholdes i maj - juni; undtagelsesvis kan undervisnings
ministeriet 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 i kursus’ lokaler for en af undervis
ningsministeriet udnævnt kommission, og ved eksamen medregnes
ikke årskarakterer i eksamensresultatet.
Fagene ved eksamen er dansk stil, mundtlig dansk med svensk,
engelsk (mundtlig og skriftlig), tysk, historie med samfundslære,
geografi, naturhistorie med organisk kemi, naturlære med uorganisk
kemi, aritmetik (mundtlig og skriftlig), geometri (mundtlig og skriftlig)
og praktisk regning (skriftlig). I hvert af disse fag gives der én ka
rakter; desuden gives en karakter for orden med skriftlige arbejder.
Til at bestå eksamen kræves et gennemsnit af mindst 11,00.
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Indstilling til eksamen
Ifølge de gældende bestemmelser kan ingen elev gå op til studenter
eksamen eller præliminæreksamen, uden at han indstilles af en 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 kræves til at bestå studentereksamen eller
præliminæreksamen. Ved nærværende kursus udstedes dimissionsvid
nesbyrdet af rektor efter forhandling med lærerrådet.
Forud for indstillingen afholder kursus en prøve i alle skriftlige
fag. Den afgørelse, der på lærerrådsmødet træffes om en elevs indstil
ling til eksamen, kan ikke ændres.

B etalings vilkår
Undervisningen er gratis.

Skolebøger og andre læremidler
Alle elever kan låne de til undervisningen benyttede lærebøger. Der
betales ingen leje af bøgerne.
Bøgerne udleveres på kursus den første skoledag af boginspektor.
Der udleveres ikke bøger før skoleårets begyndelse.
Eleverne må altid holde bøgerne forsynet med helt omslag med tyde
ligt navn. Tilføjelser i bøgerne må ikke finde sted uden efter udtrykke
lig ordre fra faglæreren. Kursus må kræve erstatning for mishandlede
bøger.
Samtidig med eventuel udmeldelse i løbet af skoleåret skal de lånte
bøger tilbageleveres til boginspektor.
Andre læremidler udleveres i rimeligt omfang gratis til eleverne
gennem boginspektor.

Beretning
Studentereksamen 1956
139 elever bestod studentereksamen.
Klassisk-sproglig linie:

Pedersen, Karen Hovgaard
Sørensen, John Bjørn
Trolle, Inger fru
Wieluchowna, Eliza

Bilving, Grethe
Fugmann, Peter
Jensen, Birgit Blegvad
May, Erik
Nysproglig linie:

Christensen, Mary
Christoffersen, Ib
Djursholt, Henry
Drewsen, Gunnar
Forsmann, Hans lørn
Friderichsen, Torben
Hansen, Anne Bang
Hansen, Estrid Lomholt
Haxen, Ulf

Andersen, Mogens Vang
Andreasen, Leif
Anslev, Ole
Bech, Ane Lise
Bojlén, Edith Bendiksen f. Holst
Brønnum, Bodil Agathe
Carlsen, Erik Gudmund
Christensen, Birgit
Christensen, Erik
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Hentze, Knud
Hoffman-Jensen, Niels Ole
Hofgaard, Ketil
Hoick, Søren
Hölscher, René Margueritta f.
Green
Holte, Wagn
Jacobsen, Nanna fru
Jessen, Gunhild
Jørgensen, Leif
Krag-Andersen, Steen
Larsen, Flemming Frühling
Larsen, Jytte
Lauritzen, Mette
Liebermann, Alexander
Luh, Ingené Franciska Richard

Mortensen, Jørgen
Nielsen, Annelise
Nielsen, Esther Nørgaard
Nissen, Anne-Kirsten
Pedersen, Thorvald
Pendrup, Hans Peter
Petersen, Else
Petersen, Erik Lose
Rasmussen, Bente Solveig f. Han
sen
Ravnø, Lisbeth
Smith, Bodil
Sørensen, Nethe Marie f. Bonne
Thomsen, Lis Hygum
Torp, Jørgen
Vorting, Sven

Matematisk-naturvidenskabelig linie:

Adler, David Jens
Andersen, Bent
Axelsson, Christen
Baisborg, Kaj
Brincher, Johan
Brogaard, Henning
Bæk, Erik
Christensen, Finn Hjortgaard
Christensen, Ida Bang
Christensen, Knud
Deckmann, Birgit
Erichsen, Ruth
Evert, Birgit
Faursholt, Michael
Fich, William
Frello, Otto William
Galsgaard, Gunnar
Hamann, Gustav
Hansen, Fleming
Hansen, Frovin Høy
Hansen, Ib Mogens
Hansen, Kirsten
Hansen, Mogens Ernst
Hansen, Tove Ladiges
Herskind, Gunnar
Højberg-Pedersen, Jens

Håkonsson, Erik
Iversen, Poul Bagge
Jacobsen, Jørgen Berg
Jacobsen, Jørn Schiøtz
Jakobsen, Bjarne
Jensen, Gunnar
Jensen, Inger Forum
Jensen, Kaj Zachariassen
Jensen, Ole Tøger
Jensen, Ulla Kirkegaard
Jepsen, Uffe Stormgaard
Jessen, Hans Rønnow
Jørgensen, Bent Mugge
Jørgensen, Ole Lysgaard
Jørgensen, Preben
Jørgensen, Uffe Willerslev
Kjærgaard, Hakon
Kofoed, Finn Aage
Kolding, Eigild
Kristensen, Ulla E.
Krog, Niels
Krog, Per
Kruse, Verner
Larsen, Jørgen Christian
Larsen, Kaj Rømmelmeyer
Larsen, Ove
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Scavenius, Johnny
Schelde, Jan Ole
Schnack, Lisel
Semler-Jørgensen, Jørgen
Skou, Jens Peder
Sokolsky, Alf
Sonlié, Jean Marie
Steenbeck, Sven
Stephensen, Walther
Sørensen, Henning
Temey, Ole Christian
Thomsen, Emanuel Frølund
Trinnerup, Tove
Visholm, Erik
Ødum, Søren

Larsen, Peder Kristian
Larsen, Torben
Laugesen, Svend Aage
Lehmann, Grete
Lundborg, Carl Johan
Lyhne, Svend Aage
Martoft, Ole
Mortensen, Anne
Müller, Thomas
Møller, Jan
Nielsen, Erik Hjorth
Nielsen, Hans Christian
Nilsson, Kaj
Olsen, Normann Louis
Rasmussen, Kjeld
Rothe, Jørgen

7 fik i gennemsnit mg + , 24 mg, 38 mg-r, 42 g +, 27 g og 1 g4-.

Følgende elever fik tildelt flidspræmie:
Verner Kruse
Jørgen Mortensen
Annelise Nielsen

Estrid Lomholt Hansen
Kirsten Hansen
Knud Hentze

Præliminæreksamen 1956.
11 elever bestod præliminæreksamen.

Hansen, Inge Marie Boisen f. Larsen
Jepsen, Henning Bent
Jørgensen, Henny Minna Solberg
Knudsen, Åse Helena Elsebet
Nielsen, Aase Henny

Ahnfelt-Rønne, Hakon Balthazar
Andersen, Kai
Danga, Andrejs Aldis
Døj, Mogens Pedersen
Einarsson, Äsgeir Gudmann
Hansen, Helge Hjorth

1 fik i gennemsnit ug4-, 2 mg-|-, 4 mg, 2 mg4-, 1 g og 1 g4-.

Nedennævnte elev fik flidspræmie:
fru Inge Marie Boisen Hansen.
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Hold
Kursus har i 1956-57 følgende hold:

1.
2-årige:
Ældste klasse: Om formiddagen et klassisk-sprogligt hold (K), fire nysproglige
(Sa, Sb, Sc, Sd), fire matematisk-naturvidenskabelige (Ma, Mb, Mc, Md), et
præliminærhold (P); om aftenen et klassisk-sprogligt hold (AK), tre nysproglige (ASa,
ASb, ASc) og tre matematisk-naturvidenskabelige (AMa, AMb, AMc).

Yngste klasse: Om formiddagen et klassisk-sprogligt hold (k), fire nysproglige
(sa, sb, sc, sd), fire matematisk-naturvidenskabelige (ma, mb, mc, md) og et præ
liminærhold (p); om aftenen et klassisk-sprogligt (ak), fire nysproglige (asa, asb, ase,
asd), tre matematisk-naturvidenskabelige (ama, amb, amc) og et præliminærhold (ap).
2.
1-årige:
Om aftenen et nysprogligt hold (ASI), et matematisk-naturvidenskabeligt (AMI) og
et præliminærhold (API).

Lærerne
Den 10. juni 1956 døde adjunkt Erik Strack kun 42 år gammel. Han blev pludselig
syg under sit arbejde og døde 2 måneder efter. Det kom som et chok for alle os,
der kendte ham, idet vi betragtede adjunkt Strack som den kraftigste og mest vitale
af os alle og i besiddelse af en vældig arbejdsevne. Vi vil bevare mindet om ham som
den dygtige lærer, den muntre, glade, loyale kollega, og jeg er sikker på, at hans
elever vil bevare et smukt minde om ham.
Den 31. juli 1956 tog lektor fru Kindt-Jensen sin afsked på grund af alder. Fru
Kindt-Jensen, der selv var student fra Døckers Kursus, havde været knyttet til
kursus som lærer i engelsk siden 1913. I denne 43-årige lærervirksomhed ydede
hun både fagligt ved sin dygtighed som lærer og menneskeligt ved sin store og varme
interesse for sine elever en meget værdifuld indsats. Hendes mand, afdøde rek
tor F. Kindt-Jensen, havde været bestyrer af Døckers Kursus fra 1897 til 1921
og derefter rektor for Statens og Hovedstadskommunernes Kursus, indtil han i
1934 tog sin afsked. Denne nære tilknytning til kursus gav sig udtryk i, at lektor
fru Kindt-Jensen altid har næret en aldrig svigtende, varm interesse for alt, hvad der
vedrører kursus. Dels ved en kollegial sammenkomst, dels ved dimissionsfesten fik
kursus, kolleger og elever sagt fru Kindt-Jensen en hjertelig tak for de mange års
dygtige og trofaste arbejde og samarbejde.
Fra den 31. juli 1956 opgav lektor E. Lorensen sin stilling som adjunkt ved kursus
for at overtage et lektorat ved Niels Steensens Gymnasium. Lektor Lorensen havde
været knyttet som lærer til kursus siden 1. august 1947 og fra 1. august 1953 tillige
som inspektør, i hvilken egenskab han var en meget værdifuld hjælp for rektor.
Lektor Lorensen har stadig timer ved kursus’ aftenafdeling.
Fra samme dato opgav rektor P. Arentoft, Birkerød Statsskole, lektor P. Demuth,
Ordrup Gymnasium og cand. mag. K. Holst deres timer ved kursus.
Fra 1. januar 1957 opgav cand. mag. T. Kaarsted sin stilling ved kursus for at
overtage en stilling som amanuensis ved instituttet for presseforskning Aarhus Uni
versitet.
Fra 1. august 1956 udnævntes adjunkterne H. Nørlyng og P. H. Pedersen til
lektorer samt cand. mag. fru M. Sawicka og mag. art. Leif Nedergaard-Hansen til
adjunkter og cand. mag. H. Bergstrøm-Nielsen til adjunktaspirant.
Fra samme dato ansattes cand. mag. V. Andersen som adjunktaspirant, cand. mag.
frk. Thora Balslev, cand. mag. Erhard G. Jensen, cand. mag. N. Jonassen, cand. mag.
et mag. scient. P. W. Nielsen, cand. mag. Christian J. West som timelærere.
Endvidere overtog fhv. lektor A. Nielsen-Lyngbye fra 1. august nogle timer ved
præliminærafdelingen.
Adjunkt, dr. phil. Helge Toldberg har orlov i indeværende skoleår og i skoleåret
1957/58 for at drive videnskabelige studier.
1. aug. 1956 overtog adjunkt Ottar Jensen inspektørhvervet efter lektor E. Lorensen.
Fra 1. oktober 1956 ansattes cand. mag. Sofus E. Christiansen som adjunktaspirant
og cand. mag. frk. Kirsten Vejlby som timelærer.
Fra 1. januar 1957 ansattes cand. mag. John Jørgensen som midlertidig timelærer
i stedet for cand. mag. T. Kaarsted.
Timerne er i indeværende år fordelt på følgende måde:
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Kursus’ faste lærere:
Rektor H. C. Jørgensen: Fransk: Sb, sb, asb.

Lektor A. Vestergaard Christensen: Naturfag: K, Sc, Sd, Ma, Mc, P, ma,
mb, AMa, AMc, ASI.
Lektor K. Andersen: Latin: Sd, k, sd, ASa, ak.
Lektor Hugo Asmussen: Fysik: Mb, md, amc; kemi: Mb, ma, md, AMc, amc.

Lektor Gunnar Bruun: Historie: Mb, P, sc, sd, ma, AMa, AMb, AP;
oldtidskundskab: Sc, Mb, sc, sd, ma, ASa, AMb.

Lektor Erik Strøby: Tysk: Sa, asa; historie: Md, sb, mc, ASc, amc; oldtids
kundskab: Sd, Md, mc, ASc, amc.
Lektor Johs. A. Schmidt: Græsk: K, AK; latin: sa, sb, asa; oldtidskund
skab: Sa, Sb, Mc, sb, ASb, AMa.
Lektor Henning Nørlyng: Tysk: sa; fransk: Sa, Ma, md, ASb, AMc, ase.

Lektor P. H. Pedersen: Fysik: mc, Mc; kemi: mc, Ma, Mc; matematik: mb,
md.
Adjunkt N. Elkjær: Dansk: ama; tysk: sd; latin: K, Sa, Sc, AK, ASb.
Adjunkt Ottar Jensen: Dansk: Sa, P, ase; fransk: Mc, k, asd.

Adjunkt fru D. Strøby: Engelsk: Sa, Sb, P, p, ASc, asa.
Adjunkt Johan Jørgensen: Dansk: Sc, Md, AMa; historie: Ma, sa, API, ap;
oldtidskundskab: Ma, sa.
Adjunkt Harry Jensen: Fransk: Sc, Mb, Md, sa, mc, AK, ASa, amb, amc.
Adjunkt T. Linnemann: Dansk: K, Sd, Mc, sc, AMb, ASMI; engelsk: md.
Adjunkt frk. G. Wagner Petersen: Dansk: Sb, sd, ma, ASc, AMc; tysk: P,
API.
Adjunkt A. Fogh: Engelsk: Sc, Sd, sb, ASb, ASI; tysk: Sb, ASa.

Adjunkt Leif Nedergaard-Hansen: Dansk: Ma, Mb, sb, AK, ASa, ASb, AP.
Adjunkt A. Thierry: Naturfag: Sa, Sb, Mb, Md, sd, mc, md, AK, ASa,
ama, API, ap.
Adjunkt V. Aakjær: Fysik: Md, AP; kemi: Md, AMb; matematik: Ma, Mb,
Amc.

Adjunkt S. Brogård: Fysik: P, mb, p; kemi: mb, AMa, ATI; matematik:
ma, mc, AMb.

Adjunkt fru M. Sawicka: Fransk: K, Sd, sd, ma, ASc, AMa, AMb.
Adjunkt M. Løffler: Tysk: Sd, sb, ASb, asb; historie: md, p, ASMI; old
tidskundskab: md, ASMI.
Adjunkt Jens Kolmos: Engelsk: sa, ase; historie: Sc, k, AK, ASa, ak, asa.
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Adjunkt Ib Larsen: Græsk: k, ak; latin: Sb, sc, ASc.
Adjunkt Flemming Stevnsborg: Fysik: Ma, AMb, AMc; matematik: Mc,Md.
Adjunkt H. Bergstrøm-Nielsen: Engelsk: ama, amb; tysk: Sc, sc, ma, ASc.
ASI, AP.
Adjunkt V. Andersen: Dansk: mb, p, asb, asd, amc, ap; engelsk: sd.
Adjunkt S. Christiansen: Naturfag: k, sa, sb, sc, p, AMb, asa, asb, asd.
Timelærere:
Fhv. lektor A. Nielsen-Lyngby: Matematik: p, P.

cand. mag. et cand. polyt. Kaj Rørbo: Matematik: ATI, amb.

cand. mag. Eiler Holm: Engelsk: AP, API; historie: K, Sa, Sd, Mc, ase,
asd; oldtidskundskab: ase, asd.
cand. mag. V. Mejdahl: Fysik: ma; matematik: AMa, AP, ama.
cand. mag. Knud Storgaard: Naturfag: ak, amb, amc.
cand. mag. N. Jonassen: Fysik og kemi: API, ama, amb, ap.

cand. mag. frk. Thora Balslev: Engelsk: sc, ma, mb, ASa, asb, asd; fransk:
asa.
cand. mag. Erhard G. Jensen: Dansk: k, sa, me, md, API, ak, asa, amb.
cand. mag. et mag. scient. P. W. Nielsen: Matematik: API, amc, ap.

cand. mag. Chr. West: Fransk: sc, mb, ASMI, ak, ama; latin: asb.

cand. mag. frk. Kirsten Vejlby: Tysk: k, p, ak, ase, asd, ama, ap.
cand. mag. John Jørgensen: Engelsk: mc, amc, ap, historie: Sb, mb, ASb,
ama; oldtidskundskab: mb, asa, ama.

Gymnasielærere, der underviser ved kursus:

Lektor E. K. Didriksen: Latin: ase, asd.
Lektor A. Johan Jensen: Historie og oldtidskundskab: AMc, asb, amb.
Lektor Erik Lorensen: Fysik: AMa, ATI.
Adjunkt, dr. phil. Anders Munk: Naturfag: ASc, AP, ase.

Adjunkt Carl Gunnar Sørensen: Naturfag: ASb.
Inspektionsarbejdet er fordelt således, at lektor Strøby er inspektør ved dag
afdelingen, adjunkt J. Jørgensen ved aftenafdelingen, adjunkt Ottar Jensen er skriftlig
inspektør, og adjunkt V. Aakjær er boginspektør.

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

27

Året 1956
I årets løb har der i tilknytning til undervisningen været geologiske og historiske
ekskursioner, fabriksbesøg, besøg i stjernekammer og på Uraniaobservatoriet, på
rigsarkivet, museumsbesøg og byvandringer.
Desuden har der i årets løb været arrangeret følgende:
Den første lørdag i marts var der som sædvanlig åbent hus på kursus for gamle elever.
Den 28. juni afholdtes dimissionsfest for årets studenter i kursus’ sal, og bagefter var
der studenterfest på Dragør Strandhotel.
Den 6. oktober afholdt kursus fest i »Karnappen« (underholdning og bal).

Det kommende kursusår
Af hensyn til holdenes sammensætning er det af vigtighed for kursus at modtage
indmeldelser til det ny kursusår i god tid. Det henstilles derfor til nye elever at
indmelde sig, så snart de har truffet bestemmelse herom.
Det ny kursusår begynder både for studenterholdene og præliminærholdene torsdag
den 15. august.

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

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

Ferier:
Efterårsferie: 14.-19. oktober (begge dage inkl.).
Juleferie: 23. december-4. januar (begge dage inkl.).
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. 19,30-20,00. Kursus’ kontor er også åbent til de anførte tider i sommerferien.
Dog vil kontoret være lukket fra 15. juli til 27. juli (begge dage inklusive).
Telefonisk henvendelse hver dag kl. 9-13 (Hilda 1515), i sommerferien dog kun i
kontortiden.

København i januar 1957.
H. C. Jørgensen
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Bogliste
I indeværende skoleår har nedennævnte bøger været benyttet.

A. Klassisk-sproglig linie.
Dansk, fransk, historie og
matematisk-naturvidenskabelig linie.

naturfag

som nysproglig linie. Tysk som

Græsk:
Første år. Pontén: Grekisk läsebok för nybörjare - Hude: Græsk elementarbog II. Homeri Odysseae I-XII (Oxford). - Bundgaard: Den græske kunsts
historie. - Secher: Græsk mytologi. - Chr. Thomsen: Glossar. - Hynding:
Elementær græsk syntax. — Berg og Hude: Græsk formlære.

Andet år. Homeri Iliadis I-XII (Oxford). - Herodoti libri V-IX (Oxford). - Krarup:
Apologia Socratis et Crito. - Kragelund: Oplysninger til samme. - Petersen
og Hude: Græsk anthologi. - Berg: Græsk-dansk ordbog.
Latin:
Første år. Mikkelsen: Latinsk læsebog. - Høeg: Cæsar og andre forfattere (med
gloser og forklaringer). - Høeg: Ciceros taler (med gloser og forklaringer). Vald. Nielsen: Latinsk grammatik. - Tillæg til samme. - Krarup og
Nielsen: Latinske versioner. - Jensen og Goldschmidt: Latinsk-dansk
ordbog.

Andet år. Horatius Flaccus: Carmina (Helvetica). - Kragelund: Latinsk prosa I. Krarup: Romersk poesi. - Gerh. Pedersen: Latinske realia.

B. Nysproglig linie.
Dansk:
Første år. Ottar Jensen: Dansk grammatik for gymnasiet. - Axel K. Jørgensen:
Dansk litteraturhistorie. - Falkenstjerne og Borup Jensen: Håndbog i
dansk litteratur I og II (med kommentarer). - Dansklærerforeningens
udgaver af: Holberg: Den politiske kandstøber. - Wessel: Kærlighed
uden strømper. - Oehlenschläger: Hakon Jarl hin Rige. - P. M. Møller:
En dansk students eventyr. —
I svensk enten Rehling og Hasselberg: Svenske forfattere (med ordliste)
eller Agerskov, Nørregård og Roikjer: Svensk læsebog.

Andet år. Falkenstjerne og Borup Jensen: Håndbog i dansk litteratur III (med
kommentar). - Endvidere 4 hovedværker i dansk og udenlandsk litteratur
efter lærerens valg.

Engelsk:
Første år. Rosenmeier: A Modern English Omnibus (med kommentar). - Stigaard:
The Dickens Reader. - Andersen: From Thackerays Vanity Fair. Ehlern-Møller, Lindum og Rosenmeier: A Contemporary Reader (med
kommentar). - Galsworthy: Loyalties, udg. af Skovgaard. - Bredsdorff:
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From Beowulf to Kipling. - Herløv: Engelsk grammatik. - Kindt-Jensen:
Engelske stiløvelser for realklassen og 1. gymnasieklasse. - Samme for
gymnasiets øverste klasser. - Gyldendals Engelsk-dansk og Dansk-engelsk
ordbog. — Enten Osterberg: A Hundred English Poems eller Alving,
Bruun, Hunosøe og Mammen: Two Centuries of English Poetry (med
kommentar).
Andet år. Helweg Møller: Modern Prose, vol. II. - Shakespeare: Julius Cæsar, udg.
af Skovgaard (med noter). — Engelske studentereksamensopgaver, over
sættelser.

Tysk:
Første år. Nydahl: Lebendige deutsche Dichtung. - Heine: Die Harzreise (Reelam).
- Schiller: Wilhelm Tell (Reelam). - Gad: 100 deutsche Gedichte. Thomas Mann: Buddenbrooks. - Branner og Stærmose: Deutsche
Klassiker. - Kaper: Tysk sproglære. - Chr. Jørgensen: Tyske stiløvelser
for mellemskolen. - Tyske realeksamensopgaver II, oversættelser. - Tyske
studentereksamensopgaver, oversættelser. Gyldendals Tysk-dansk og
Dansk-tysk ordborg.
Andet år. Ring Hansen og Stærmose: Kulturgeschichtliche Lesestücke (med Er
läuterungen). - Goethe: Faust (Reclam). - Østergaard: Kommentar til
Goethes Faust.

Fransk:
Første år. Blinkenberg og Svanholt: Fransk begynderbog. - Svanholt: Franske
tekster. - N. Chr. Nielsen: Fransk skolegrammatik. - Gyldendals Fransk
dansk ordbog.
Andet år har lærerne haft valget mellem følgende bøger: Brüel: Moderne franske
skribenter I, II og IV. — Jung: Fransk læsebog. — Bruun og Roskjær:
La France occupée et délivrée. - Alain-Fournier: Le Grand Meaulnes,
udg. af Sv. Atke.
Latin:
Første år. Mikkelsen: Latinsk læsebog. - Høeg: Cæsar og andre forfattere (med
gloser og forklaringer). - Vald. Nielsen: Latinsk grammatik. - Cortsen:
Latinsk-dansk ordbog.
Andet år. Høeg: Ciceros taler (med gloser og forklaringer).

Historie:
Første år. Arentoft: Verdenshistorie I og II. — Bundgaard: Billeder fra oldtid og
middelalder. - Ilsøe: Nordens historie. — Andrup, Ilsøe og Nørlund:
Danmarks historie i billeder.
Andet år. Arentoft: Verdenshistorie III. - Bundgaard: Billeder fra nyere tid. Kierkegaard, Lomholt-Thomsen og Winding: Danmark i dag. — End
videre kildeskrifter efter lærerens valg.
Oldtidskundskab:
Første år. Homers Iliade og Odyssee i udvalg ved Østergaard. - Herodots 1. bog,
Kong Kroisos ved Chr. Thomsen. - Secher: Græsk mytologi.
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Andet år. H. Frisch: Sokrates’ domfældelse og død. - Bundgaard: Den græske
kunsts historie. - Endvidere 2 af følgende dramaer: Sofokles: Antigone
(oversat af Thor Lange eller Niels Møller). - Sofokles: Elektra (oversat
af J. K. Larsen). - Euripides: Medeia (oversat af Müller og Chr. Thomsen).

Naturfag:
Første år. Christensen og Krogsgaard: Navneatlas samt Atlas uden navne I og II. Enten Hellner: Geografi for det sproglige gymnasium eller følgende 3
bøger: Andersen og Vahl: Geografisk lærebog. - Graversen og Vestergaard: Fysik og kemi for de sproglige linier. - Vestergaard: Klimatologi
og Meteorologi.
Andet år. Kjeldtoft og Schiønning: Biologi. — Krogh: Menneskets fysiologi.

C. Matematisk-naturvidenskabelig linie.
Dansk,

fransk, historie

og oldtidskundskab som nysproglig linie.

Engelsk:
Første år. Bredsdorff og Olsen: Engelske tekster for realklassen og det matematiske
gymnasium. - Ring Hansen og Mouridsen: On England and the English
(med glosehæfte). - Gyldendals Engelsk-dansk ordbog.

Tysk:
Første år. Lærerne har haft valget mellem følgende bøger: Moe: Tysk novelle
digtning. - Gad: Moderne tyske noveller. - Nydahl: Lebendige deutsche
Dichtung. - Thomas Mann: Buddenbrooks. - Kaper: Tysk sproglære.
- Gyldendals Tysk-dansk ordbog.
Naturfag:
Første år. Andersen og Vahl: Geologi. - Andersen og Vahl: Klima- og plantebælter. Andersen og Vahl: Erhvervsgeografi. - Christensen og Krogsgaard:
Navneatlas samt Atlas uden navne I og II.
Andet år. Kjeldtoft og Schiønning: Biologi. — Krogh: Menneskets fysiologi.

Fysik og kemi:
Første år. Eriksen og Sikjær: Fysik for gymnasiet I og II. - Eriksen og Pedersen:
Astronomi for gymnasiet. - E. Rancke Madsen: Lærebog i kemi.
Andet år. Eriksen og Sikjær: Fysik for gymnasiet III.

Matematik:
Første år. Jul. Petersen ved Alb. Kristensen: Aritmetik og algebra I (nr. 1). Samme: Plangeometri og trigonometri (nr. 3-4). - Samme: Analytisk
plangeometri (nr. 5). - Samme: Differential- og integralregning (nr. 6). —
C. C. Andersen: Opgaver i matematik I, II og III. - Erlang: Fircifrede
logaritmetavler, udg. C.
Andet år. Jul. Petersen ved Alb. Kristensen: Aritmetik og algebra II (nr. 2). Stereometri (nr. 7).
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Bogliste for præliminærhold
I indeværende skoleår har nedennævnte bøger været benyttet. Den overvejende
del af bøgerne påbegyndes i løbet af første skoleår.

Dansk:

Clausen og Hansen: Dansk læsebog for realklassen. - Roikjer: Svensk
læsning for mellemskolen. - Ottar Jensen: Dansk grammatik for mellem
skolen og realklassen. - Samme: Analysestykker. - Endvidere 3 af følgende
hovedværker i dansklærerforeningens udgaver: Holberg: Den politiske
kandstøber. - Holberg: Den stundesløse. - Oehlenschläger: Hakon Jarl
hin Rige. - Herman Bang: Ved vejen. - Johs. V. Jensen: Udvalgte prosa
stykker. - Kaj Munk: Ordet.

Engelsk:

Friis-Hansen og Nielsen: Engelsk for mellemskolen I (med øvelseshæfte). Brøgger-Jensen og Frødin: Engelsk læsebog for mellem-, real- og præli
minærklasser. - Bredsdorff: Engelsk grammatik til skolebrug. - Engelske
realeksamensopgaver, oversættelser. - Gyldendals Engelsk-dansk og
Dansk-engelsk ordbog.
Tysk:

Egon Bork: Grundlæggende Tysk for voksne. - Dahl Mikkelsen: Tysk
læsebog for præliminærskoler (med gloser og noter). - Kaper: Tysk
sproglære. - Kaper: Tyske stiløvelser, egnede til brug i mellemskolen.
Tyske realeksamensopgaver II, oversættelser. - Gyldendals Tysk-dansk
ordbog.
Historie:
Ludvig Schmidt: Historie for mellemskolen I og II. — Kierkegaard,
Lomholt-Thomsen og Winding: Borger og samfund.

Geografi:
Bruun og Bøcher: Geografi for mellemskolen I og II. - Christensen og
Krogsgaard: Navneatlas samt Atlas uden navne I og II.
Naturhistorie:
Balslev og Simonsen: Lærebog i botanik. - Balslev og Andersen: Lærebog
i zoologi. - Petersson og Ring: Organisk kemi for mellemskolen.

Fysik og kemi:
Eriksen og Sikjær: Fysik for seminarier og realskoler. - Pii Johannessen
og Rancke Madsen: Kemi for mellemskolen.

Regning og matematik:
Friis-Petersen og Jessen: Regning for det toårige præliminærkursus I og
II. - Jul. Petersen ved Alb. Kristensen: Aritmetik og algebra I og II
(nr. 12 og 13 A). - Samme: Plangeometri og trigonometri (nr. 14). Erlang: Fircifrede logaritmetavler, udg. C. - Lomholt: Matematiske op
gaver A.
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