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STATENS
og Hovedstadskommunemes

KURSUS

1921-1971

Mynstersvej 5

I

Amicisvej 19

Frederiksberg Allé 22

Thorvaldsensvej 22

EJLER HOLM og V. AAKJÆR

Et tilbageblik
Folketinget den 18. marts 1921

„Det har i mange Aar været saaledes, at ved Siden af den skolemæs
sige Uddannelse til Studentereksamen, som jo væsentlig omfatter Børn
og unge Mennesker indtil 18 Aars Alderen, har der i København og
ogsaa andetsteds her i Landet været forskellige Kursus, som har paa
taget sig Uddannelsen af saadanne, som ikke har naaet at komme med
til Gymnasieundervisningen, fordi de er blevet for gamle . . . Her i Kø
benhavn samledes disse Kursus forleden Aar og fik Navnet De forenede
Kursus . . . Men de to Kursus, som er blevet tilbage i De forenede Kur
sus, nemlig Det Døckerske Kursus og Lang og Hjorts Kursus kan i
Virkeligheden ikke lønne deres Lærere saaledes, at disse paa langt nær
faar det samme som Adjunkter og Lektorer, og som Følge deraf er det
vanskeligt for dem at holde fast på deres Lærere.
Da der saa tillige opstod den Tanke her i København, at man vilde
indrette et københavnsk Kursus til Studentereksamen for saadanne unge
Mennesker i København, paa Frederiksberg og i Gentofte, som ikke er
naaet at gaa den almindelige Skolevej, er det let at se, at De forenede
Kursus derigennem vilde komme i yderligere Vanskeligheder, idet de
kun vilde faa Elever fra det øvrige Land, og skønt Antallet af disse slet
ikke er saa lille, vilde det alligevel betyde en stor Nedgang i Discipel
tallet . . .
Det er dette, der har givet sig Udslag i, at Staten og Kommunerne i
Fællesskab overtager De forenede Kursus . . . Tilskuddet bliver beregnet
pr. Elev til 900 Kr., d. v. s. til Halvdelen af det, som Undervisningen
ellers koster det offentlige."
Disse var, i uddrag, ordene i folketingssalen på Christiansborg under
3. behandling af finansloven 1921-22 om eftermiddagen den 18. marts
1921, da det uden afstemning i salen vedtoges at oprette et offentligt
studenterkursus, finansieret og styret i fællesskab af staten og hoved
stadskommunerne Frederiksberg, Gentofte og København. Det unavn
givne kursus fik hermed sat sin komplicerede fødselsproces i gang.
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Forslaget til det nye kursus var blevet grundigt forberedt af under
visningsminister Jacob Appel og dennes forgænger Keiser-Nielsen med
nedsættelse af udvalg den 22. marts 1920. I påskekrisens dage fandt
sammensætningen sted: kontorchef i gymnasiedirektoratet A. Barfod,
dr. Fr. Rønning, direktoratet for de private eksamensskoler, og i øvrigt
en i sin tid meget skattet kursuslærer, folketingsmand Th. Stauning,
ingeniør Rud. Christiani, Frederiksberg, lektor Aage Næsted, Gentofte,
og borgmester Ernst Kaper, København. - Kommitteret blev senere
direktør for landbohøjskolen H. O. G. Ellinger. Bag fremskaffelsen af
relevant arbejdsmateriale aner man en trio af kursuslærere: bestyrer af
Døckers Kursus, cand. mag. F. Kindt-Jensen, bestyrer af Lang og Hjorts
Kursus, cand, theol. E. Holch, samt cand. mag. J. O. Holbech.
Folketingsudvalget beskæftigede sig først med tanken om etablering
af et interkommunalt kursus, men betingelsen herfor måtte nødvendig
vis blive omfattende statsstøtte. Ved affatning af betænkning den 20.
august 1920 stod det klart, at statsstøtten bedst lod sig forene med et
statsligt medansvar i styrelsen af det nye kursus. Præmisserne fastslår,
at studenterkurserne indtager en fuldt berettiget plads ved siden af
gymnasieskolerne, at de er et nødvendigt led i det højere undervisnings
væsen, at oprettelsen af et offentligt kursus nok så meget er et lands
anliggende som et interkommunalt, og at den omfattende statsstøtte
medfører et direkte medansvar i den i forslaget skitserede styrelse.
Efter datidens økonomiske og pædagogiske normer sikredes den nye
institution bedst muligt: statsanerkendelse med fuld virkning, dvs. be
grænset pensum i alle fag for to-årige hold og medvirken af egne lærere
ved offentlige eksaminer. Holdstørrelsen blev begrænset med mulighed
for opspaltning ved uventet stor tilmelding. Kursus' omfang beregnedes
til 10 daghold, 5 aftenhold, klassekvotient ca. 20, en lærerstab på
25-30, hvoraf halvdelen ville opnå fuld beskæftigelse.
Lærerstaben havde hidtil fået et vederlag for aftenundervisning. Dette
bortfaldt nu. Derimod sikredes mulighederne for udvidet inspektion for
at betrygge den sideløbende dag- og aftenundervisning.
Elevbetaling bortfaldt ikke. For studentereksamen i alle fag ned
sattes den årlige afgift fra 500 til 450 kr. med aftrapning i trit med
hvor mange eller hvor få fag, man ønskede at tage eksamen i. Der
afsattes 6000 kr. til hele eller brøkdele af fripladser, der efter lærermø
der i oktober skulle uddeles til flittige og studieegnede studerende.
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Hovedstadskommunernes politiske accept
Efter rigsdagens vedtagelse af forslaget til det nye kursus fulgte
rækken af møder i hovedstadskommunerne.
Efter anbefaling af borgmester og skoledirektør tiltrådte Frederiks
berg kommunalbestyrelse partnerskabet i styrelsen ved sit møde den
9. maj 1921. Den socialdemokratiske rådmand Friis-Skotte tiltrådte:
„For så vidt drejer det sig om statsinteresser, idet kommunen i forvejen
har forpligtet sig til at gennemføre studentereksamenskursus for elever
fra kommunens skoler. Jeg finder det naturligt, at det bliver ordnet på
den måde."
I Gentofte kommunalbestyrelses møde den 24. maj udtalte skole
udvalgets formand, hr. Toldberg, efter en udtømmende og meget positiv
introduktion: „Den efter min mening største betydning, som denne ord
ning har, ligger deri, at man nu får sat folkeskolen i forbindelse med
universitetet. En anden fordel er det, at forældrene ikke på et forholds
vis tidligt tidspunkt af barnets undervisning behøver at tage stilling til,
om det skal studere eller ej. Der er nu forskellige veje, ad hvilke eleven
kan nå sit mål."
Meget passende blev det Københavns borgerrepræsentation, der i sit
møde den 26. maj forløste det nye kursus. Borgmester Ernst Kaper be
tragtede det nye kursus som en slutsten på en skolepolitik, hvor staten
i nogen grad burde have hånd i hanke med privatskolernes drift. Hans
beherskede advarsel mod at misbruge den nye enestående institutions
muligheder blev grebet af borgerrepræsentant, kursuslærer Elster Bonnichsen, der hævdede, at den undervisning, der er fornøden på et kur
sus, absolut må være at betragte som et surrogat for den egentlige
skoleundervisning. Det måtte kun undtagelsesvis blive sådan, at man
satte sine børn til at gennemgå et kursus.

Det nye kursus begynder sit arbejde
Kursus var delt i de lokaler, hvor de to sammenslagne kursus tidligere
havde holdt til. Døckers Kursus havde 7 lokaler på Mynstersvej 14,
hvor iøvrigt hele aftenundervisningen foregik. Dertil kom 4 daghold,
som benyttede den af Lang og Hjorts kursus lejede lejlighed på 3. sal
i Linnésgade 22. Laboratorier lånte man i kommuneskolen i Ole Suhrsgade, og gymnastiksal hos Frederiksberg gymnasium.
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Rektor Fr. Kindt-Jensen

Ved et styrelsesmøde den 4. oktober 1921 blev der udnævnt en rek
tor, den hidtidige bestyrer for Døckers kursus, F. Kindt-Jensen, en in
spektør for afdelingen i Linnésgade, E. Holch, 6 lektorer samt 4 adjunk
ter. Da den nyvalgte rektor kom hjem, lød en af bemærkningerne til
fru Laura Kindt-Jensen: Navnet på kursus blev STATENS OG HOVED
STADSKOMMUNERNES KURSUS TIL STUDENTEREKSAMEN - er
det dog ikke et besværligt navn!" Det måtte fruen give ham ret i.
Den 7. oktober indbød den ny styrelse lærerstaben til fest hos Wivel,
hvor der efter middagen blev sluttet kontakt mellem styrelsen og lærerne.
Styrelsen havde suppleret sig med nye navne, bl. a. borgmester i Køben
havn P. J. Pedersen og universitetskvæstor K. A. Goos, under hvis do
mæne kursus' regnskab fra nu af kom til at høre.
Festen blev skellet til en ny tid. Rektor havde nu en styrelse over sig,
og af mødereferaterne fremgår det tydeligt, at den ønskede at beskæf
tige sig med de mindste detailler i kursus' drift.
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Elevtilgangen var i begyndelsen jævnt stigende, men styrelsen var
alligevel bekymret over det store frafald af elever og ønskede at skaffe
sig et overblik over årsagerne til, at så mange gav op undervejs. Det er
vist et problem, der har beskæftiget enhver, der har haft med kursus at
gøre, men tilsyneladende er det uløseligt. Det drejer sig jo ikke om
skolebørn, men om voksne mennesker, der for at kunne følge under
visningen på tilfredsstillende måde må stjæle ikke alene deres egen
fritid, men også en stor del af den tid, deres arbejdsgivere og først og
fremmest deres familie har vænnet sig til at gøre krav på. Når disse
personlige forhold fører til, at en elev må opgive studierne, vil han
næppe altid selv kunne udrede trådene, og han vil endnu sjældnere
være villig til at fremkomme med en redegørelse ved udmeldelsen.
Tilbage står elevernes standpunkt ved udmeldelsen, men det siger jo
ikke i sig selv noget om, hvorfor det eventuelt er dårligt.

Styrelsens bekymringer
I styrelsen var bekymringen over frafaldet for en væsentlig del af
økonomisk art. På grund af lokalernes ringe størrelse kunne man ikke
starte yngsteholdene med særlig mange elever. Holdene var derfor i
fare for at blive ret små og dermed for dyre allerede i løbet af det første
kursusår. Et af styrelsens medlemmer krævede, at læseplanen skulle
lægges således, at man uden vanskelighed kunne slå to hold sammen
til et, så snart antallet af elever kom under en vis grænse. I praksis ville
det betyde, at elever, der havde meldt sig til et daghold med 36 ugent
lige timer kunne tvinges over på et aftenhold med kun 24 timer.
Selvfølgelig mødte den tanke modstand fra rektors og de fleste sty
relsesmedlemmers side, men rektor og formanden havde vanskeligt ved
at overbevise resten af styrelsen om, at det også ved overgangen fra
yngste til ældste hold ville være meget uheldigt at tvinge dagholdselever
over på aftenhold. Dageleveme var dengang for en stor del ret unge,
og rektor hævdede, at man direkte ville forringe deres chancer for at få
eksamen ved en sådan overflytning.
I 1924 krævede ejeren af ejendommen i Linnésgade lejeforhøjelse,
og dette førte til en drøftelse af mulighederne for at få kursus samlet
på ét sted. Under disse drøftelser udtalte borgmester Kaper i styrelsen,
at de nuværende forhold på Mynstersvej var så skandaløse, at han ikke
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Studenterne fra 1926

fandt, at man kunne fortsætte længere. Og der har nok været noget om
det, for en af lærerne sagde sin stilling op med den begrundelse, at han
ikke kunne arbejde under de lokaleforhold. Man fandt dog ingen støtte
fra myndighedernes side, når det drejede sig om at leje andre lokaler. —
De var hver gang for dyre for kursus!
På dette tidspunkt var antallet af tilmeldte elever begyndt at falde.
Rektor ønskede ved budgetmødet posten til annoncering forøget, men
forslaget blev bremset. Kaper noteres for følgende udtalelse: „Kursus
skal på den ene side ikke være alt for ivrig efter at drage alt for mange
elever til sig, da det betyder en direkte udgift for staten og kommu
nerne, men på den anden side må man drage omsorg for, at de unge
ikke kommer ind på de dårlige kursus". Han mente ikke, at en øget
annoncering ville have nogen videre virkning, men foretrak, at man
sørgede for opslag på de eksamensberettigede (real)kursus.
Hvilke „dårlige kursus", Kaper hentydede til, fremgår ikke, men det
kan næppe have været det af magister Andersen oprettede kursus i
Skindergade, som i 1926 havde fået statsanerkendelse, og som han
fremhævede som et kursus, hvor der af unge, energiske cand. mag.'er
undervistes efter nye undervisningsmetoder.
Søgningen efter lokaler fortsattes i disse år, men først i 1927 lykke
des det at finde noget, der egnede sig. „Frederiksberg kommunale Mel
lem- og Realskole for Piger", Amicisvej 19, blev ledig. Det betød, at
man fik mulighed for at samle alle eleverne på ét sted i meget bedre
lokaler. Styrelsen syntes godt om stedet, men rektor Kindt-Jensen var
meget betænkelig ved en beliggenhed så langt fra byens centrum. Han
havde dog ikke noget valg, og i 1927 lejede man bygningen og flyttede
ind efter sommerferien.

Kritiske år på Amicisvej

Rektors frygt for yderligere nedgang i elevantallet viste sig desværre
at være velbegrundet. Samtidig blomstrede kursus' værste konkurrent,
kursuset i Skindergade. Årsagerne til denne forskel blev hovedemne på
styrelsesmøderne. Rektor ønskede stadig tilladelse til flere og større
annoncer, men styrelsen vendte det døve øre til.
Betalingen var i 1926 blevet nedskåret til 420 kr. i 10 rater. Myndig
hederne mente, at den rettelig burde sættes til 500, men af hensyn til
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Kursus styrelse 1921-1971
Staten
1921

Formand
A. Barfod
kontorchef

1929

*933

M. Korsgaard
universitetskurator

1936

Københavns kommune

F. Rønning, dr. phil,
K. A. Goos
undervisningsinspektør
universitetskvæstor
H. Bertelsen, dr. phil,
undervisningsinspektør
A. Højberg Christensen, dr.phil.
undervisningsinspektør
Alb. Michelsen
fuldmægtig

E. Kaper, dr. phil, P. J. Pedersen
borgmester
borgmester

Frederiksberg k.
H. O. G. Ellinger
professor

1940

A. Bindslev
borgmester

1944

Astrid Skjoldbo
MB, MF
Johs. Eilschou-Holm
viceborgmester, provst

^947

1949
1951

1958

i960

M. G. Krogh
justitssekretær

Ove Weikop
borgmester
E. A. Koch
universitetskurator

Alb. Michelsen
departementchef

Poul Meldgaard
redaktør

S. Højby
undervisningsdirektør

1962
1966
1970

Aage Næsted
rektor

B. S. Dinesen
kontorchef

*937

*954

Gentofte k.

B. Schmidt
borgmester

C.-E. Jørgensen
seminarierektor

Olaf Finsen
landsretssagfører
Ole Glarbo
docent
Poul Krog
branddirektør

konkurrencen lod man den blive ved de 420 kr. (I Skindergade betaltes
40 kr. i 12 måneder, hvortil kom brændselspenge). Af de indkomne
beløb kunne man bruge indtil en trediedel til stipendier, som af styrelsen
uddeltes efter første karaktergivning. Nu ønskede rektor tilladelse til
som konkurrenten at kunne uddele hele og halve fripladser allerede ved
indmeldelsen. Det lykkedes rektor at gennemføre, at 5 fripladser kumte
gives fra starten af skoleåret - dog af formanden for styrelsen.
Det konkurrerende kursus havde som nyoprettet kursus ansat unge
cand. mag.'er som timelærere, medens Statens Kursus fra starten havde
en del ældre lærere. 11925 havde man desuden oprettet faste timelærer
stillinger til nogle af dem. Da nu elevtallet gik ned, måtte man ofre de
yngste lærere, og det var endda et problem at skaffe timer nok til de
faste lærere.
At kursus langt fra blev ligestillet med skolerne, fremgår af en debat
i anledning af en ledig lektorstilling. Undervisningsinspektøren udtalte,
at „ved kursus er udnævnelsen til lektor antagelig i hovedsagen et an
ciennitetsspørgsmål, idet der næppe kan være tale om at opslå lektor
stillinger". Borgmester Kaper mente, at det nok kunne være ønskeligt,
om kursus kunne få betydelige personligheder ind udefra. I denne for
bindelse nævnte formanden, at „inden for de kvalificerede læreres kreds
er der ikke tilbøjelighed til at søge til kursus". Stillingen blev besat ved
avancement blandt kursus' egne lærere.
Året efter ansatte man en ny lærer uden stillingsopslag. Det var en
bevidst politik fra styrelsens side, et forsøg på at skabe fornyelse i
lærerstaben, men det var selvfølgelig ikke velset hos timelærerne, der
klagede over, at man fratog dem deres timer. Klagerne blev imødegået
med stærke udtalelser fra visse styrelsesmedlemmers side: „man må på
kursus tage sig mere sammen", „enhver lærer, som viser sig negativ
eller neutral i konkurrencen med de private kursus, må skæres bort"
eller „når kursus ligger under i konkurrencen med de private, må der
fremragende lærerkræfter til". Og man skred virkelig til afskedigelsen
af en adjunkt.
I 1931 blev lejemålet på Amicisvej sagt op fra ejerens side. Efter
flere forsøg på at skaffe egnede lokaler til en passende leje i nærheden
af centrum, koncentrerede man sig om den tidligere Niels Hjort Skole
i Frederiksberg Allé 22. Skolemuseet, senere Statens pædagogiske Stu
diesamling, havde til huse i stuen og på første sal, men man kunne
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leje halvdelen af 2. og hele 3. sal og kunne få adgang til Schneekloths
gymnasiums gymnastiksal. Fra sommeren 1932 måtte man så indrette
sig i disse ret utilfredsstillende lokaler, der dog i 1933 udvidedes med
resten af 2. sal.

Skiftende rektorer

Rektor Kindt-Jensen tog i 1934 sin afsked efter ca. 40 år som kursus
leder, og styrelsen opfordrede den 49-årige lektor ved Sønderborg
statsskole H. M. Jensen til at overtage rektoratet ved Statens Kursus.
Omtrent samtidig blev styrelsens hidtidige formand, departementchef
Barfod, afløst af kontorchef Korsgård, og dr. phil. Højberg Christensen
indtrådte i styrelsen.
Den nye rektor fremsatte sit syn på mulighederne for at skabe større
tilgang til kursus, og borgmester Kaper bemærkede, at betragtningerne
var styrelsen velkendt gennem rektor Kindt-Jensen. Han fortsatte: „Den
nye rektor må tage opgaven, som den foreligger, med den fastsatte
kursusafgift, og gennem et målbevidst arbejde i undervisning og ledelse
vise, at der kan skabes den fornødne tillid til undervisningen på kursus.
Når det er sket, kan man begynde at tage en nedsættelse af kursus
afgiften under overvejelse . . . det har ingen betydning med reklame, når
der ikke ligger realiteter bag ved".
Alligevel var der sket en strømændring i styrelsen. Den nye formand
ville støtte rektor i konkurrencen med det private kursus ved at stille et
større beløb til stipendier til rådighed ved kursusårets start, og et sti
pendieudvalg — ikke styrelsen — skulle kunne tildele nye elever stipen
dium. Samtidig ville man reklamere hermed straks fra årets begyndelse,
så kursus kunne få tilgang af dygtige elever.
11935 flyttede Akademisk Kursus fra Skindergade til Nyropsgade, og
samtidig oprettede det kursus til mellem- og realeksamen. Dette betød
endnu engang en skærpelse af konkurrencen.
I denne periode var der ved kursus en afgang af flere af de gamle
lærere, men stillingerne blev ikke besat. Timerne blev i nødvendigt
omfang læst af unge timelærere. Om det var af denne grund, er det
svært at sige, men det lykkedes i disse år at få en øget tilgang af elever.
I 1937 var lokalerne ved at blive for små, således at man måtte afvise
de senest tilmeldte.
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H. M. ]ensen

Tage Høeg

H. C. Jørgensen

Hans Jensen

Rektor H. M. Jensen blev i januar 1939 udnævnt til rektor for Fre
deriksborg Statsskole, og denne gang opslog man stillingen ledig. Blandt
de 16 ansøgere valgte styrelsen den 39-årige lektor Tage Høeg. Bortset
fra lektor Høegs personlige kvalificationer gik man ud fra, at man ved
at vælge en så ung rektor ville kunne beholde ham ved kursus i en
passende årrække.
Den øgede tilgang af elever, der stik mod al forventning fortsatte
også efter krigsudbruddet, gjorde det påtrængende nødvendigt at skaffe
nye lokaler. Allerede i 1939 havde man kig på Thorvaldsenskolen, der
ejedes af Frederiksberg Kommune, men først i 1942 lykkedes det at leje
den. Lejemålet blev gjort uopsigeligt i 10 år fra begge sider. Her fik man
for første gang i kursus' historie virkelig gode forhold: 15 almindelige
klasseværelser og 3 faglokaler, dertil kontorer, gymnastiksal, frokost
stue i kælderen og bolig til skolebetjent. Denne stilling blev besat med
Svend Åge Mørk-Hansen, som stadig virker ved kursus.
Da rektor Høeg i 1945 tog afsked med kursus for at overtage Odense
Katedralskole, kunne han forlade et kursus, som under hans ledelse
var gået mærkbart frem såvel kvantitativt som kvalitativt.
Der var 22 ansøgere til rektorstillingen, der denne gang af en enig
styrelse blev besat med en af kursus' egne lærere. H. C. Jørgensen var
student fra kursus, havde vikarieret der i sin studietid, var blevet time
lærer, adjunkt og lektor og havde i nogle år været inspektør ved kursus.
Der var således intet ved kursusforhold, der var ham ubekendt.
Da det store fødselstal fra krigens tid nødvendiggjorde, at Frederiks
berg kommune måtte inddrage alle egnede lokaler til skolebrug, blev
det i 1949 meddelt kursus, at man ikke kunne påregne lejemålet fortsat
efter 1952. Styrelsen ville for enhver pris søge at få lov til at fortsætte,
men der var intet at gøre.
Man forelagde sagen for undervisningsministeriet. Ved et møde i
ministeriet i sommeren 1951 faldt følgende udtalelser. Styrelsens for
mand: „Da man for 10 år siden drøftede mulighederne for kursus' fort
sættelse, var det på gravens rand". Undervisningsinspektøren: „I de 9
år, det har haft til huse på Thorvaldsensvej, har kursus fået et ansigt,
og det skyldes såvel gode lokaler som dygtig ledelse". Undervisnings
ministeren:
. . at man gennem det planlagte skridt, der slår som en
forhammer i rektor Jørgensens livsgerning, volder en anerkendt, betyde
lig og levedygtig skoleinstitution ubodelig skade".
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Efter mange og trange forhandlinger lykkedes det at opnå, at man
kunne købe ejendommen på Mynstersvej 5, og at Frederiksberg kom
mune ville fremskynde udflytningen af sin tekniske forvaltning til det
nye rådhus det mest mulige.
Dermed begyndte en besværlig overgangsperiode. I skoleåret 52/53
blev kursus delt. Sproglige daghold blev nu undervist på Frederiksberg
tekniske skole på Faistersvej, medens matematikerholdene, der ikke
kunne undvære faglokalerne, delte Thorvaldsenskolen med mellem
skoleklasser fra Frederiksberg skolevæsen.
Først i februar 1954 kunne man flytte ind i eget hus.

Eget Hus

11946 var der kommet en henvendelse fra Københavns Magistrat, der
ønskede oprettet et offentligt kursus til præliminæreksamen. Det var
imidlertid ikke muligt at skaffe den fornødne plads til oprettelsen af præ
liminærhold, idet rektor kun ønskede at gøre det, hvis de kunne blive en
integreret del af Statens Kursus. Først nu blev der plads til oprettelsen af
præliminærhold. De vil endnu i få år eksistere som den nuværende real
afdeling.
Da loven om vederlagsfri undervisning blev vedtaget i 1954, fik
styrelsens formand delvis tilslutning til at indføre den også ved Statens
Kursus. Kommunernes repræsentanter havde dog store betænkeligheder,
da kursus jo ikke var direkte nævnt i loven. „Er bøger og undervisning
gratis, animerer man utvivlsomt en del til at gøre et forsøg, der ellers
ikke ville blive foretaget". Men i en skrivelse fra april 1955 bortfaldt
elevbetalingen med virkning fra august 1954. Samtidig blev boglånet
gratis. I 1950 havde rektor forhandlet sig til en ordning, hvorefter
eleverne mod en afgift på 35 kr. årlig kunne låne bøger i Københavns
kommunes bogdepot i Nyropsgade. I 1955 blev der oprettet et selv
stændigt bogdepot på Mynstersvej. Det krævede en ret stor engangs
bevilling, men fordelene for undervisningen var umiddelbart indly
sende.
Omkring i960 havde man allerede alle de elever, bygningen kunne
rumme på dag- såvel som på aftenhold. Denne kendsgerning i forbin
delse med ønsket om indrettelsen af et humanistisk laboratorium, som
det var vanskeligt at skaffe plads til, uden at det ville gå ud over elev-
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tallet, fik styrelsen og specielt rektor til at overveje mulighederne for
at udvide, eventuelt at flytte kursus. Efter flere forsøg på at finde eg
nede lokaliteter, forsøgte rektor at leje sig ind i naboejendommen for
at flytte dele af administrationen dertil. Dette var desværre ikke muligt.
Rektor Jørgensens arbejde i læseplansudvalget af 1958 banede vejen
for indførelse af årskarakterer, bortfald af fag ved de officielle eksa
miner samt nedskæring af antallet af censorer fra to til en ved mundtlig
eksamen.
Under rektors sygdom fra september 1962-april 1963 blev dag
inspektør, lektor Erik Strøby konstitueret i rektorembedet. Ved H. C.
Jorgensen's død besattes det ledige rektorat med lektor Hans Jensen,
Aurehøj Statsgymnasium.

De seneste år

Det økonomiske grundlag for kursus har i 50'emes og 60'emes usæd
vanligt langvarige stabiliseringsperiode ligget i faste rammer. Rådgi
vende for den daglige økonomi har været et af styrelsen udpeget sekre
tariat ledet af kontorchef i Universitetets kvæstur, O. Høffding, og
administreret af fuldmægtig i Lønnings- og pensionsministeriet, A. Fæ
ster Sørensen.
Med støtte af styrelsens altid beredvillige formand siden 1954, de
partementchef Albert Michelsen, er det lykkedes rektor at tilpasse de
ret snævre lokaleforhold til nye studiegrene, nye fag som russisk og
nutidskundskab, treårige aftenhold som et yderligere tilbud til stude
rende med fuldt erhvervsarbejde, indretning af sprogstudie med avan
cerede audio-visuelle faciliteter etc. Ved udskiftning af inventaret og
ved experimenter med nye former for inventar har rektor givet den
ydre ramme en elevvenlig atmosfære.
Ved oprettelsen af 2 andre statskurser her i København kunne man
med føje have befrygtet en nedgang i søgningen til Statens Kursus. Dette
har indtil nu slet ikke været tilfældet. Et stort ansøgningspres har
tværtimod tvunget skolens administration til nedfældelse af en ansøg
ningstermin i marts-april. Lokaleforholdene og de stadig mere varie
rede studieudbud har naturligvis måttet begrænse antallet af de stude
rende, der ligger omkring de 675, dag- og aftenhold tilsammen. Antallet
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af dimittender pr. år ligger ligeledes ret støt omkr. 250-270, realister og
studenter tilsammen.
Nye tilbud af studiegrene har fundet sted. Det seneste er de samfunds
faglige, der oprettes 1. august 1971. — Hermed har Statens og Hoved
stadskommunernes Kursus som det eneste kursus i landet samtlige mu
lige studietilbud til kursusstuderende både på dag- og aftenhold.

HANS JENSEN
rektor

Endnu for seks år siden var der kun tre statsanerkendte studenter
kursus i hovedstadsområdet - et offentligt og to private. I dag er der
seks kursus, hvoraf de tre er offentlige. Men der har åbenbart været
brug for denne betydelige udvidelse. Vi må stadig på Statens og Hoved
stadskommunernes Kursus hvert år afvise mange kvalificerede ansøgere.
Der er dog i de senere år sket en tydelig forskydning fra aften- til
daghold; presset på aftenholdene er aftaget meget.
Erhvervsarbejdet er i dag ikke den samme nødvendighed for kursus
eleven, som det tidligere var tilfældet, bl. a. fordi der nu er større mu
lighed for stipendier og lån.
Men naturligvis er der stadig mange af kursus' elever, som har er
hvervsarbejde - det gælder iøvrigt også en del dagelever - og det er
ofte hårde vilkår, der så må arbejdes under. Det kan være drøjt at
skulle passe både kursus og arbejde - og ofte tillige familie. Med familie
tænkes her ikke på forældre, men på ægtefælle og børn.
Siden 1964 har vi her på kursus givet ansøgere mellem 20 og 30 år
fortrin m. h. t. optagelse, og Statens og Hovedstadskommunernes Kur
sus er derfor sikkert det studenterkursus, der har flest ældre elever,
gennemsnitsalderen er omkr. 24 år.
Det store tal af vore elever har således taget deres realeksamen adskil
lige år før de blev optaget på kursus. De ønskede dengang ikke at gå
videre eller - hvad der ofte er tilfældet — forældrene mente ikke at
kunne ofre en yderligere uddannelse.
Det kan være svært at sætte sig på skolebænken igen efter at have
været „ude i tilværelsen" i mange år, men netop disse unge går altid
til arbejdet med en åbenhed og en oplagthed, som er meget opmunt18

rende. De har frivilligt valgt denne videregående uddannelse, ingen
forældre har presset dem dertil - det betyder meget.
Men naturligvis er kursustiden en krævende tid. Her skal man på to
år nå det samme, som det almindelige gymnasium bruger tre år til. Det
kan da også kun lade sig gøre, fordi eleverne er mere modne, og fordi de
yder et større dagligt arbejde.
Arbejdspresset bliver undertiden for stort. Som regel løses problemet
ved, at eleven for en tid slækker på sin indsats i god forståelse med
lærerne, men ofte — for ofte — er dette ikke nok. Kursus har i de senere
år knyttet forbindelse med Universitetets Studenterrådgivning, og ad
skillige elever har her fået god hjælp af psykolog og psykiater, men
det var ønskeligt, om vi kunne nå til at have en psykolog fast knyttet
til kursus. Det kunne måske i mange tilfælde være en god hjælp for den
enlige mor, der har svært ved at klare de daglige krav og for andre,
som kæmper med psykiske vanskeligheder. Og det er mange!
Det er iøvrigt et spørgsmål, om man ikke i fremtiden skulle åbne
mulighed for, at kursuselever — hvis de ønsker det - kunne strække
studentereksamen over et længere åremål end de nuværende 2(3), så
ledes at de fik adgang til at læse og afslutte enkelte fag ad gangen og på
den måde strække deres eksamen over f. eks. 4-5 år. Det ville lette
arbejdspresset og sikkert give flere ældre mod på at søge en videre
gående uddannelse. Jeg vil tro, at en sådan ordning bliver gennemført
en dag.
Statens og Hovedstadskommunernes Kursus er i jubilæumsåret et
fuldt udbygget kursus. Vi har fra dette år alle 6 grene (klassisk-sproglig,
nysproglig, matematisk-fysisk, naturfaglig og samfuridsfaglige) både
dag og aften, og vi er parat til at møde de pædagogiske udfordringer,
der måtte blive stillet.
Og elever vil vi ikke mangle i de første mange år. Selv om landet i
fortsat højere grad dækkes af gymnasier, vil der stadig være egnede
unge, som af den ene eller anden grund slutter deres skolegang før
gymnasietrinet, går ud i det praktiske liv, får en fornyet og udtalt lyst
til at læse - og søger ind på kursus. Det er en type elever, man som
lærer glæder sig ved.
Det er mit håb, at Statens og Hovedstadskommunernes Kursus også
i de kommende år må være et sted, hvor elever og lærere kan finde
arbejdsro og arbejdsglæde.
Hans Jensen
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VICTOR VILNER
Direktør, cand, jur., student 1922

Student fra overgangsårene
Egentlig var kursuseleverne 1920-22 jo overgangsfænomener, men
det prægede os ikke synderligt. Er det ikke en pudsig betragtning, at
de mennesker, der oplever de store revolutioner eller omvæltninger her
på jorden, slet ikke opdager, at der er revolution. Den almindelige
borger i den almindelige franske provinsby opdagede ikke i 1789—92, at
han levede med i en revolution, der fik afgørende og dybtgående ind
flydelse på tanker og livsformer ikke blot i Frankrig, men i hele Europa
og videre ud. Ja, der var nok en hel del ballade i Paris, men det er der
så tit. Og der var nok et par mennesker i den franske provinsby, der
mistede hovedet. Men det glemmes hurtigt både af dem, der mistede
hovedet, og af de andre, der ikke fik ørerne i maskinen.
Samme betragtninger kan gøres gældende om den russiske revolution
og om alle andre revolutioner. Og det gælder også om den revolution,
der skete i 1921, da Døckers Kursus blev til „Statens og Hovedstads
kommunernes Kursus". Vi, der kom ind i 1920 og fik studenterhuen i
1922, opdagede slet ikke, at der hen over hovederne på os var sket en
revolution, der betød, at vi ikke skulle blive studenter ved privat — og
vor eget — initiativ, men at vi faktisk var produceret ved det offentliges
foranstaltning.
Selv om vi altså i 1921 var blevet overtaget af Staten og hovedstads
kommunerne i forening, levede kgl. skuespiller Julius Døckers initiativ
fra 1879 til oprettelsen af Døckers Kursus videre iblandt os. Vi var
stadig „Døckerianere", og vi havde i „Døckerianersamfundet" en lang
række muntre og lærerige aftener. Diskussionerne har ikke præget sig
særlig skarpt i min hukommelse. Det står måske i forbindelse med, at vi
kom fra alle samfundsklasser og fra hele landet, og samtidig var vi en
blanding af gamle, yngre og helt unge, der kun havde en ting fælles,
nemlig at vi skulle have en studentereksamen i en fart. Inden for en
sådan kreds var det svært at få store diskussioner i gang. Derimod
husker jeg en række kunstaftener, der alle står for mig som smukke
oplevelser. Jeg glemmer aldrig den aften, da Hans Hartvig Seedorff, lige
hjemkommet fra en af sine sørejser, rystede digte ud af ærmet. Hver
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gang jeg tager en af Seedorffs digtsamlinger ned fra hylden, tænker
jeg med glæde på den aften for 50 år siden, da han med stærk, men
velberegnet stemmeføring fik Døckerianersamfundet til at juble over
sine digte.
Men pas nu på. Dette burde jo have været afslutningen på mine tan
ker om „Dockers Kursus" og om det nu jubilerende „Statens og Hoved
stadskommunernes Kursus" for så vidt, som det kun var udenværker.
Når jeg i dag tænker tilbage på 1920-22, tænker jeg jo ikke på Julius
Døcker eller på Døckerianersamfundet eller på, at jeg blev student fra
„Statens og Hovedstadskommunernes Kursus". Jeg tænker nok en hel
del på kammeraterne, som jeg holdt sammen med både den gang og i
universitetsårene og i enkelte tilfælde lige til i dag. Men netop på grund
af elevskarens højst uensartede sammensætning og det stærke pres i det
daglige arbejde, havde det skolekammeratskab, som andre steder lov
prises så højt, ikke de bedste kår.
Nej, det der for mig i dag står som det klare billede af „min kursus
tid", det var rektor Kindt-Jensen, der med lidt genert myndighed ledede
hele butikken og hos os alle fremkaldte en naturlig og selvfølgelig
respekt både i latintimerne, og når vi snakkede med ham på rektors
kontor. Det var hans frue, Laura, der med sit kuglerunde smil smittede
os alle i engelsktimerne, så vi fandt English Institutions ustyrligt mor
somme. Det var adjunkt Poul Olsen, der var ved at tabe vejret af iver,
når han optrådte i alle den danske litteraturs roller. Det var præcisions
fænomenet Schaldemose-Nielsen, der kom og gik hver dag på samme
sekund. Man kunne trygt stille sit ur, når han passerede hjørnet af Gi.
Kongevej på vej til eller fra frokost.
Det var Schram-Nielsen, der i sit hjem samlede sine særligt franskinteresserede elever til konversation og diskussion. Jeg har i høj grad
Schram-Nielsen at takke for den inspiration, der førte til, at jeg i 20 år
i Arbejdsgiverforeningens tjeneste kunne gå på talerstolen i store og
små internationale forsamlinger uden at spekulere over, hvilket sprog
jeg skulle benytte. Det var Holbeck, der med en i de senere år næsten
ukendt pædagogisk dygtighed og iver fik os til på den korte tid at fatte,
hvor nøje man måtte indleve sig i fortidens historie for at forstå nu
tiden. Det var . . .
Ja, det var mange endnu, som jeg også har lyst at give en lille
anekdote om, men nu må jeg kun skrive en halv snes linier til, og det
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er også nok til at sige, at kursus i overgangsårene står for mig først og
fremmest som erindringen om en rektor og en kreds af lærere, der med
stor dygtighed og energi tilfredsstillede vor kundskabstørst med det af
os tilstræbte resultat, og som netop i kraft af denne dygtighed og energi
havde ført Døckers Kursus frem til det punkt, hvorfra det var muligt
for Staten og Hovedstadskommunerne at lade det smukke resultat vokse
videre under vore mere officielle former.
Victor Vilner

ERIK STRØBY
rektor ved Toftegård Statskursus

1936-1945
I 1936 ansattes undertegnede som timelærer ved kursus med 18
ugentlige undervisningstimer, løn knap 200 kr. månedlig. Selv om
pengene var mere værd dengang end i dag, var det hverken til at leve
eller dø af for en cand. mag. med kone og to børn. Og dog var jeg hel
dig, der var over 20 ansøgere til jobbet. At stillingen var en timelærer
stilling og ikke et adjunktur, skønt det var en adjunkt, der skulle af
løses, hang vel ikke alene sammen med tidens almindelige sparebestræ
belser, men også med, at kursus' hele fremtid var meget usikker. Der
var simpelt hen timenød. På lærerværelset fik man snart at vide, at der
havde været planer om at nedlægge kursus, idet de bevilgende myndig
heders sparetrang understøttedes af en svigtende tilgang af elever.
Skulle nogen ønske sig en studentereksamen uden at gå i gymnasiet,
var det jo en privatsag, og han kunne derfor henvende sig til et privat
kursus. Et sådant fandtes med lokaler placeret centralt i byen, og det
havde større søgning end St. og H.s kursus. Der investeredes følgeligt
ikke mange penge i kursus, og i det ydre var der derfor noget pauvert
over det hele. Bygningen i Frederiksberg Allé var en kasseret privat
skole, trapperne var nedslidte, og når udskiftning af skolemøbler var
absolut nødvendig, fik vi møbler, som Københavns universitet havde
kasseret - og var glade til.
Selv om der dog var noget charmerende ved, at kursus var en „lille
skole", hvor alle kendte hinanden og tog del i hinandens sorger og
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glæder, forstod vi, at skulle vi leve videre, var det nødvendigt, at vi
voksede og fik forøget tilgang. Det skete da også i anden halvdel af
30-erne, landets almindelige økonomiske depression mildnedes noget,
og lærerkollegiet fornyedes og foryngedes ved nyansættelser, men
stadigvæk mest af timelærere. Med udbruddet af 2. verdenskrig i 1939
og Danmarks besættelse i 1940 kunne det befrygtes, at den påbegyndte
svage fremgang ville blive standset. Det skete dog heldigvis ikke. Netop
krig og besættelse skabte trang hos folk til dygtiggørelse, det blev et
led i kampen for at overleve og stå bedre rustet, når freden engang kom.
Kursus' rektor fra 1939, Tage Høeg, havde sans for, hvad der kunne
gøres for at skaffe flere elever. Det gjaldt først og fremmest om at gøre
kursus' håbløst uhåndterlige navn bekendt, og det lykkedes ved et ener
gisk propagandafremstød. Da man dengang kunne optages som elev i
en alder af 16 år, blev der til alle skoler i landet, som havde realklasser,
sendt nogle små tryksager, der gjorde opmærksom på kursus' eksistens.
De samme tryksager fandtes på alle nogenlunde store biblioteker, på
højskoler, apoteker og hospitalernes samlingsstuer. Endvidere lykkedes
det at få sat skolepengene lidt ned. Rektor Høegs styrke lå i denne
„udadvendte" virksomhed, på den indre front udmærkede hans nærme
ste hjælper og senere efterfølger, H. C. Jørgensen, sig ved sin charme
og menneskelighed. Kursus blev således ikke alene kendt i større kredse,
men også kendt for det gode.
Det rent ydre forbedredes også væsentligt. I 1942 flyttede kursus
for en ydetst moderat leje ind i en af de frederiksbergske kommune
skoler, på Thorvaldsensvej. Det dalende fødselstal medførte, at kom
munen mente at kunne undvære bygningen. Da rektor og inspektørerne
første gang besigtigede huset, var vi både imponerede og bange for, at
vi ikke ville blive i stand til at fylde det, men det lykkedes uden større
besvær. Med flytningen var meget af det pauvre skær forsvundet.
Det blev i dette hus, vi mærkede besættelsen på alle felter, lige fra
brændselsvanskeligheder og til risikoen for Gestapoangreb. Således
kunne en tidligere elev en dag aflevere til os et brev, sendt fra en stikker
til Gestapo, med beskyldninger mod kursus for mord og ildspåsættelse
i nabolaget. Brevet var opsnappet ved en natlig razzia på et postkontor.
Ligeledes erindrer jeg et aftentligt besøg af en af undervisningsinspek
tørens faglige medhjælpere. Han begyndte at føle sig noget urolig til
mode i min tysktime, eller var det oldtidskundskab, da der knaldede
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skud uden for vinduerne. Efterhånden som den illegale virksomhed tog
til, måtte der tages forholdsregler til at alarmere hurtigt, hvis der var
fare på færde. Under midterskuffen på rektors skrivebord var placeret
en knap, man kunne trykke på, ved at løfte knæet og således alarmere
med ringeapparatet ude i bygningen, hvis der var ubehagelige gæster på
kontoret, uden at disse kunne se, at den, der sad ved skrivebordet, fore
tog alarmeringen. Forsømmelsesprotokollerne kunne bruges, når de
førtes falsk, til at skaffe frihedskæmpere et alibi, og gemt mellem nogle
gamle billeder lå udkastet til den „loyalitetserklæring", udarbejdet af re
præsentanter for lærerne på københavnske gymnasier, som var den
yderste indrømmelse over for tyskerne, vi i påkommende tilfælde kunne
gå med til. Enkelte fængslinger fandt dog sted, jeg har således været
med til at afholde mundtlig eksamen i den danske afdeling af Vestre
Fængsel. Elever, der måtte gå under jorden, f. eks. politibetjente, læste
i krigens sidste dage med lærere i disses private lejligheder. Efter dette
vil man kunne forstå, at det ligefrem kunne virke opmuntrende og ikke
spor truende ved eksamen i 1945, når eksaminander, der som friheds
kæmpere skulle passe godt på deres våben, lagde revolverne foran sig
på eksamensbordet ved mundtlig eksamen.
Trangen til at søge nærmere sammen i nødens og farens stund viste
sig ikke alene i den gode kontakt mellem elever og lærere på kursus,
men også ved de forbindelser, der knyttedes med lærere fra forskellige
gymnasieskoler. Derved skabtes mulighed for, at kursuslærere kunne
informere deres kolleger fra gymnasieskolen om, hvad kursus egentlig
er. Det fik senere betydning, når kurserne fremsatte ønsker om forbed
ringer for såvel elever som lærere, man lærte i videre kredse at forstå,
at kursus er en integrerende del af den højere skole.
Erik Strøby

IB LARSEN
lektor, student 1943

„Den gamle skole, der ikke var så tosset endda" er et fast og yndet
tema i godtfolks tilbageblik i moden alder. Man skulle derfor tro, at en
opfordring til mig, kursist for 30 år siden, om at riste en minderune
i dette festskrift måtte være særdeles velkommen. Og dog, opgaven
er delikat. Thi mens godtfolk gemenligen slipper betids ud af skolen
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og kan mindes opholdet dér som en krusning på tilværelsens hav, be
finder jeg mig på underfuld vis atter på åstedet for mine første storm
løb på lærdoms bastioner - tilmed som lærer! En rosende omtale af
Statens Kursus; dets fornemme plads i nationens omdømme; dets lærer
kollegier, fra hvilke universiteter, højere læreanstalter og andre gym
nasieskoler gennem årene selvisk rekrutterede deres bedste mænd; de
50 årgange af rigets djærveste ungdom, der gjorde instituttet til det mest
attråede i sin art nord for Ejderen og skabte det ry, som Statens Kursus
med rette nyder - en sådan laudatio ville i skrivende stund meget let
kunne tillægge autor uædle motiver.
Lad mig derfor afstå fra alt sligt og alene dvæle ved min tid som
natkursist 1941-1943, tvende år, hvor jeg sammen med sejlivede med
løbere stred mig gennem pensa, der ville få en kursist i det Nådens 1971
til at sitre.
Tværs gennem besættelse, mørklægning, luftalarmer, razziaer og
anden dårligdom fik mange af os for første gang kendskab til værdier,
der kan give livet indhold. Desuden blev disse ublide vilkår for skole
gang og den stadige risiko for indgreb i den frie undervisning en særlig
(nuomstunder vel ubegribelig) grund til, at vi i hine fjerne tider uden
kommunikationsbesvær sluttede op om Kursus. Hertil kom en nøgtern
erkendelse af, at her fik vi omsider muligheden for at lære noget. De
flestes nødtørftige skolegang lå langt tilbage, og den boglige indsigt
var ringe. Nogle havde nok fået lidt længere uddannelse, men havde
måttet afbryde den på grund af svigtende helbred eller fattigdom. Ikke
mindst derfor blev den håndsrækning, der kunne rette tilværelsens vær
ste skævheder op, så værdifuld. løvrigt var en højere skoleuddannelse
langtfra nogen selvfølge dengang, så lidt som tilfældet er på største
delen af kloden i dag.
At undervise er en sælsom og krævende idræt, og hvordan lærerne
på Statens Kursus under de herskende tumultariske forhold alligevel
formåede at føre os frem til studentereksamen vil altid forblive noget
af en gåde, aftvinge respekt — og tak.
Ib Larsen
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Studenterne fra dagholdet 1970

RUTH CORDUA, f. ANDERSEN
student 1970, elevrådsformand lybylyo

Stedet, det skete
To flagstænger, ingen parkeringsplads, ved første øjekast ingen åbne
døre heller. Stedet er „Stat'ns Kursus", mellem fæller kaldet S. K.
I en kort årrække tilbringer et udpluk af Danmarks befolkning 6
dage/friaftener pr. uge i bygningen, der først åbner dørene, når kursi
sten er gået % af vejen rundt om den. Ja, kursistens vej er lang.
En skøn sensommerdag flokkes nogle hundrede voksne, velbegavede
og egnede eksemplarer af himmelhundene, der blev inspireret af særlige
strømninger og besluttede sig til at forlade hjem, familie og økonomi
for at få en real- og/eller studentereksamen.
Dåben finder sted ved det første møde med kundskaberne - efter et
modtagelsesritual går samtlige aspiranter en ad gangen hen til det hel
lige og lader sig i tavs rædsel overhælde med en halv ton bøger. Derpå
bæres korset.
En periode af vanskeligheder og skørlevned. Slid. Raseri og snubien
ned ad en meget smal trappe på samme tid hver dag, når undtages dyr
kere af 25-dages reglen. Latteranfald, sved og trætte lørdagsprøver.
Landsrådsdille og flegmatisk kommen for sent af principielle grunde.
Pølsevogn, smørrebrødsforædelse, desperate håndbajere, tåbelighe
dernes lyksalige fransktimer på Promenaden, kridt på ærmerne, boen på
tredie sal, og tissen i kælderen. Løste problemer og uløste karakterfald,
maveonder, søvnløshed og opsigelse på arbejdet. Legatfestligholdelse,
det første 5-tal og rektors kommentarer til de andre, klassens første
11-tal og påfølgende cacaokatastrofe.
Tabet af 53 pct. af klassens indvånere, udpumpede frokoststuede
batter uden frokost med forsinkelse grundet væsketilgang, dybere for
ståelse af alkader (eller -yder), befriende og udvidende historisk overblik,
sammenbrud i automaterne, syrlige klassedufte, hensovede og bratvakte
tilhørere, tilnærmede ægteskaber, klassesammenbrud, højtidsfester, ar
bejde, vinters mørke og sommers flugt.
En udtyndet flok 2.-års kursister indtager pladserne en anden sen
sommerdag, med et par pund på bagen til at tabe ved førstkommende
natlige stileskrivning. Døren, duftene og bøgerne er den samme, men
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den erfarne kursist er blevet troende. De ny underkaster sig den halve
ton bøger, de gamle mediterer og skuer mod dagen, hvor yndlingsfaget
giver il og de andre fag viser sig at ligge over 5.
Dette er S. K. — eller rettere: dette er også S. K. Målet er en eksamen,
en adgangsbillet for nogen og en bekræftelse af somme hoveders for
måen. For nogen kursister er målet også sysselsættelse eller udvikling,
andre ønsker også almen kundskabsforøgelse og en orientering mod
mere eller mindre bevidste, individuelle projekter.
På Mynstersvej har i årtier adskillige tusinde par øjne skuet mat mod
en række ruder og den hvælvede port, der skiftevis favnede og skiftevis
frastødte den glidende strøm af lettere uligevægtige kursister. Lidt for
svært var det at gennemføre kurset, og lidt for mange led her nederlag,
der ikke vil glemmes.
Når tiden ved ændrede sæder og lovgivning gør kursus til en vare i
supermarkedet med en sand rigdom af kombinationsmuligheder, lægges
der ikke mere mærke til de arrede individer med S. K.-certifikat. Da
knyttes der ikke de samme broderskabsbånd, som strækker et halvt
hundrede år og mere tilbage mod århundredskiftet. — (Nåh, så du tog
studentereksamen, da din søn fyldte 3 år, jamen det var måske på S. K.,
se se, hvordan slap du derfra?)
Stedet var S. K., og individet var først og fremmest personen med de
trekantede planer og stædigheden, der førte dem ud i livet. Et middel
var lærerstaben med den velfunderede viden og de i visse tilfælde mod
skik og brug stridende - men til lejligheden passende - metoder. Eller
der var måske blot en samling trætte undervisere, som vi prægede og
kørte ned på et par måneder. Gruppelivet i gangene savnede enhver
samhørighed med lærernes liv på stedet, men hvor der handles, der
spildes.
Kursisten husker gangene, hvor der var så lidt plads, at man lærte
hinanden at kende over samme knage. Der var dybt sammenhold, når
en ulykkelig trak det korte strå og måtte hente kaffe til 7 og cacao
til 12.
Her modnedes en drøm, hist befæstedes et forsæt. Selverkendelse
kunne lyse op, ret mange for store brød blev vist ikke slået op efter
juleferien. Hos rektor i det allerhelligste i stueetagen sås mangen en
enlig sjæl at husvales i røg og skulderklap.
Den dag, en halv ton bøger blev afleveret i det hellige, var der ømme
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rygge og tobakstørre læber. Kroniske rynker sad i hvert ansigt, og hveranden ankel var fortrukket efter gårsdagens bogii-wogii. Promillen lå
jævnt over skalaen. Arbejdet var endt.
Dermed var erhvervet en eksamen og en adgangsbillet. Et par års
styrtdyk i kroppens reserver og et hjerteligt kendskab til S. K. sluttede
med den sidste ulovlige „fjernelse af klodsen", det sidste irriterede
øjekast på opslagstavlen og en tøven på flisen: Kom jeg virkelig gennem
den halve ton?

S. K., vi elskede dig.
Ruth Cordua

JUBILÆUMSFOND
Foråret 1971 udsendte en kreds af tidligere og nuværende studerende,
lærere og rektor følgende anmodning:

Undertegnede henvender sig herved til Dem, der engang har haft
eller stadig har tilknytning til Statens og Hovedstadskommunernes
Kursus. Som statslig-kommunal institution fejrer Kursus til efteråret
sit 50-års jubilæum.
Vi står bag en anmodning om økonomisk støtte til oprettelsen af en
fond, der sigter mod at fungere som en dispositionskonto, der i kursus'
daglige virke kan hjælpe nødstedte elever.
Trods al statslig hjælp kommer en institution som Statens og Hoved
stadskommunernes Kursus med dets ca. 700 studerende ofte til at stå
i den situation, at man, hvis man ikke formår at yde en øjeblikkelig
økonomisk støtte, må se studerende opgive studierne undervejs eller
udskyde dem til en uvis fremtid.
Det skulle glæde os, hvis De ser mulighed for at yde et bidrag til
denne fond, som tænkes oprettet i forbindelse med jubilæet.
Vi håber på Deres venlige hjælp!

Gironummeret er 17 90 14, Mynstersvej 5, 1827 København V.
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Kursus Lærere 1921-1971
Fortegnelsen omfatter de lærere, der har været tilknyttet kursus i mindst 3 år. De
lærere, der har haft kursusarbejdet som hovedstilling, er sat med kursiv.

Frederik Kindt-Jensen, rektor
Erik N. Holch, lektor
Jens O. Holbech, lektor
Frederik Gustav Petersen, lektor
Frantz V. E. Hoffmann, lektor
Johannes Petersen, lektor
Carl Aage Trier, lektor
Emanuel Fledelius, lektor
Henrik Steen-Hansen, lektor
Harald Th. Johansen, lektor
Hans M. A. Skærbo, lektor
Poul Albert Olsen, lektor
Charles Schram-Nielsen, adjunkt
Bertel Berthelsen, adjunkt
Jørgen Nathalie, lektor
Niels Gerhard Pedersen, lektor
Carl F. P. Hjort, rigsdagsstenograf
Hans Schaldemose Nielsen, timelærer
Johan G. Cedergren, kommunelærer
Laura Kindt-Jensen, lektor
Thorvald Pedersen, timelærer
Knud Peder Gøstrup, kursusleder
Thorvald Kanstrup, timelærer
Hans Cramer, adjunkt
Holger Hansen, timelærer
Johannes Andersen, timelærer
Carl Peder Wahl, timelærer
Alfred Nielsen Lyngbye, lektor
Kristian Petersen, lektor
Ellen K. Wahl, timelærer
Erik A. A. Jensen, kursusleder
H. C. Jørgensen, rektor
Kathrine Kamstrup Jakobsen, adjunkt
Preben Arentoft, adjunkt
Carl V. Henrichsen, adjunkt
Hans Mathias Jensen, rektor
Alfred Vestergård Christensen, lektor
Erik Strøby, lektor
Knud Andersen, lektor
Merete Hansen, timelærer
Hugo Asmussen, lektor
Harald Jacobsen, adjunkt
Paul A. Hansen, adjunkt
P. H. Pedersen, lektor
Tage Høeg, rektor
Johannes A. Schmidt, lektor
Inger Precht, timelærer
Frede Lauritzen, timelærer
Olaf Lindum, adjunkt
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engelsk, latin
historie, tysk, latin
historie
fransk, latin, græsk
fransk, latin, græsk
tysk, fransk
dansk, historie
fysik, matematik
oldtidskundskab
græsk
geografi, biologi
dansk
fransk, latin
fysik, matematik
engelsk
tysk, latin
fransk
latin, græsk
fransk
engelsk
matematik
engelsk, fransk, historie
geografi, biologi
engelsk, tysk
dansk, engelsk
fysik, matematik
matematik
matematik
historie
fransk
latin, historie
fransk, latin
engelsk, tysk
historie
fysik
engelsk, tysk
geografi, biologi
tysk, historie
latin
fysik
fysik
dansk, tysk
historie
fysik, matematik
dansk, tysk
latin, græsk
fysik, matematik
geografi, biologi
engelsk, tysk

1921-34
1921-41
1921-30
1921-39
1921-40
1921-25
1921-29
1921-29
1921-28
1921-28
1921-36
1921-49
1921-33
1921-39
1921-25
1921-28
1921-34
1921-28
1921-27
1921-56
1921-26
1921-30
1921-28
1921-31
1921-40
1921-38
1921-26
1921-52
1921-25
1921-26
1921-26
1926-63
1928-40
1930-36 og 1952-56
1933-43
I934_39
1935-62
1936-65
1936-70
1937-40
1937-58
W37~5å
1938-52
1938-59
1939_45
19391939-43
1939-45
1939-47

Frithiof Røvik, lektor
Gunnar Bruun, lektor
Christian Graversen, adjunkt
Erling Kristensen, lektor
Frederik Nielsen, adjunkt
Henning Nørlyng, lektor
Holger K. Sten, professor
Johan D. Jørgensen, lektor
Dagny Strøby, lektor
Jens Sigurd Albjørk, adjunkt
Niels Elkjær, lektor
Torben Linnemann, lektor
Poul Neerup, timelærer
Erik Rasmussen, adjunkt
Erik Ottar Jensen, lektor
Edmund Didriksen, lektor
Svend Holm, timelærer
Harry E. Jensen, lektor
Immanuel Matzen, lektor
Helge Toldberg, adjunkt
Bent Christensen-Dalsgård, timelærer
Carl Gunnar Sørensen, adjunkt
Finn Askgård, museumsinspektør
Svend Atke, adjunkt
Tage Christensen Dalsgård, adjunkt
Poul Ebbesen, adjunkt
Asbjørn Fogh, lektor
A. Johan Jensen, lektor
Erik Lorensen, lektor
K. Møller Nielsen, forretningsfører
Armand Thierry, lektor
Erik Strack, adjunkt
Børge Bendt-Nielsen, adjunkt
Poul Demuth, lektor
Grethe Wagner Petersen, lektor
Margrethe Winther, lektor
Vagn Aakjær, lektor
Søren Brogård, adjunkt
Kaj Rørbo, timelærer
Jens Kolmos, adjunkt
Oluf M. Thorsen, timelærer
Ib Larsen,lektor
Flemming Stevnsborg, adjunkt
H. Bergstrøm-Nielsen, lektor
Ejler Holm, lektor
Vagn Mejdahl, adjunkt
L. Nedergård-Hansen, lektor
Knud Storgård, bibliotekar
Anders Munk, adjunkt
Vagn Andersen, lektor
Sofus Christiansen, adjunkt
Niels Jonassen, amanuensis
Thora Blatt, f. Balslev, adjunkt

matematik
dansk, historie
geografi, biologi
matematik
dansk, engelsk
fransk,tysk
fransk, latin
dansk, historie
engelsk, tysk
geografi, biologi
dansk, tysk, latin
dansk, engelsk, tysk
fysik, matematik
dansk, historie
dansk, fransk
latin
fysik, matematik
fransk, tysk, latin
geografi, biologi
dansk, engelsk
matematik
geografi, biologi
historie
fransk
engelsk
matematik
engelsk, tysk
dansk, historie
fysik, matematik
tysk, historie
geografi, biologi
dansk, fransk
fysik, matematik
dansk
dansk, tysk
fransk
matematik, fysik
fysik, matematik
fysik, matematik
engelsk, historie
fransk, latin
latin, græsk
fysik, matematik
engelsk, tysk
engelsk, historie
fysik, matematik
dansk
geografi, biologi
geografi, biologi
dansk, engelsk
geografi, biologi
fysik
engelsk, fransk

1939-46
19401940-53
1940-51
1941-46
19411941-44
1942-61
19421943-46
194319431943-47
1943-55
19441945-61
1945-50
19451945-55
1945-60
1945-48
1946-58
1947-53
1947-51
1947-54
1947-5°
1947-65
1947-60
1947-66
1947-50
19471948-56
1950-54
1951-56
1951195119511952-59
1952-57
1954-57
1954-66
19551955-58
195519551955-59
1955-67
1955-61
1955-61
19561956-62
1956-61
1956-64

Erhard Jensen, adjunkt
Poul Werner Nielsen, adjunkt
Christian J. West, adjunkt
Kirsten Vejlby, lektor
John Jørgensen, lektor
Erik Ulsig, adjunkt
Lisbet Andersen, f. Breval, adjunkt
Jørgen Nilsson, adjunkt
Peter Schiøler, adjunkt
Ragnhild Kristensen, lektor
Olav Riis Laursen, gymnasielærer
Børge Nielsen, lektor
Svend Brendstrup, adjunkt
Jørgen Frørup, adjunkt
Holger Larsen, adjunkt
Ejnar Ludvigsen, timelærer
Ove Andersen, lektor
Henning Bregnsbo, adjunkt
Bodil Kuhlman, lektor
Sigurd Mammen, lektor
Hans Marker, lærer
Hanne Nielsen, adjunkt
Gordon Norrie, lektor
Knud Hemmingsen, adjunkt
Ole Nielsen, timelærer
Jens Stockmarr, timelærer
Hans Jensen, rektor
Elin Høgsbro Appel, lektor
Jørgen Rothe, adjunkt
Lizzi Hoffmann Jensen, adjunkt
Anne Marie Lebech, bibliotekar
Susanne Asmussen, adjunkt
Christian Christensen, adjunkt
Stephen Cooper, adjunkt
Gertrud Gad, lektor
Birgitte Rothe, adjunkt
Erling Kristensen, adjunkt
Jens Maigård, lærer
Rudolf Groth, timelærer
Jørgen Ortmann, timelærer
Else Rastad, adjunkt
Nils T. Andresen, lektor
Erling Korsholm, adjunkt
Erling Nyberg, lektor
Jens Andersen, timelærer
Kirsten Gjaldbæk, timelærer
Claus Hylling Christensen, adjunkt
Inge Damkjær Groth, adjunkt
Morten Olesen, adjunkt
Anne Mette Preisz, adjunkt
Finn Lindberg, adjunkt
Helle Klem Thomsen, timelærer
Marian Obel, timelærer

dansk
fysik, matematik
fransk, latin
tysk
engelsk, historie
dansk, historie
fysik, matematik
fysik, matematik
fysik
matematik
matematik
fysik
geografi, biologi
geografi, biologi
dansk, tysk
matematik
engelsk, tysk
engelsk, historie
geografi, biologi
engelsk, fransk
fysik, matematik
engelsk, fransk
dansk, fransk
geografi, biologi
fysik
geografi
historie
dansk, historie
fysik, matematik
fransk, latin
russisk
engelsk, fransk
engelsk
historie
matematik
dansk, fransk
fysik, matematik
historie
fysik, matematik
fysik, matematik
geografi
geografi, biologi
fysik, matematik
dansk
matematik
tysk
fysik
dansk, fransk
geografi
fransk, tysk
fysik
engelsk
historie
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