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Selskabet for Efterslægten den 4. marts 1949 i anledning
af 163-året for Selskabets stiftelse
af civilingeniør Erling Foss.
Deres skoles høje rektor har jeg kun hørt godt om, og det var
under besættelsen, hvor det betød noget, at der med overbevisning
blev fortalt om en mand, „at han var helt rigtig“, — i sig selv var
det et skudsmål, der skabte respekt. — Der mangler følgelig hos
mig ikke noget som helst af denne respekt, — men alligevel er jeg
ikke bange for at være ulydig mod den høje rektor, — måske fordi
jeg ikke føler netop den respekt, som de fleste, der er tilstede, nød
vendigvis må føle mod deres egen gamle rektor ! Det var i en anden
skole hos en anden rektor, at jeg måtte stille til formaninger og af
klapsning ! !
Ulydigheden mod rektor går ud på, at jeg ikke fuldt ud følger
hans henstilling på hundredåret for grundloven, særlig at tale om
denne, det er her, jeg har tænkt at knibe lidt uden om.
Den bedste del af de tilstedeværende — i alt fald duksene i hi
storie — har sikkert meget bedre begreb om junigrundloven, end
jeg nogensinde har haft. — Men helt ulydig tør jeg ikke være over
for rektor, og til at begynde med vil vi se lidt sammen på, hvad
der skete for 100 år siden. — Derefter vil vi gå over til noget andet
og prøve på at forstå lidt af, hvad det er, der kendetegner folkene,
hvad det nationale egentlig er for noget.
Vi tænker os tilbage her i København til for 100 år siden, — og
hvad ønskede vi dengang :
Slesvig til Danmark. Dets adskillelse fra Holsten
og folkestyre til afløsning af enevælden.
Vi fik junigrundloven, — men Slesvig kom ikke ind under denne.
Da freden kom, måtte Kong Frederik den 7. tage hensyn til rus
serne i valget af sine ministre, — czaren kunne ikke lide alt for
megen national frihed, og det blev så som så med adskillelsen. 16
år efter tog prøjserne både Holsten og Slesvig og lagde dem grun
digt sammen igen.
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For 100 år siden havde vi tyskerne oppe i Slesvig, og våbenstil
standen var lige ophørt, krigen var brudt ud igen.
Året før havde prøjserne været over hele Jylland, men havde
trukket sig tilbage igen under trusel om krig fra den russiske czar’s
side.
Nu skulle det til at gå løs igen !
Og det gik det også — prøjserne strømmede igen op i Jylland,
mens vi beholdt vore tropper i fæstningen Fredericia. — Det var
midt under alt dette, at vi fik vor 5. junigrundlov med tyskerne
stående i Jylland. Den grundlovgivende ’ rigsdag var valgt i tide
året før, så vi havde jyderne siddende med i København, — men
mærkelige dage må det sandelig have været, når vi altid hørte om
disse tider som begejstringens tid, og ikke desto mindre blev grund
loven vedtaget, mens tyskerne sad på selve hovedlandet.
Optimismen fik sin store belønning en måned efter, at kongen
havde stadfæstet grundloven. Den 6. juli brød vore tropper ud fra
Fredericia, de var delvis samlet ad søvejen, og vi slog de tyskere,
der lå foran fæstningen. Vi vandt en stor sejr og fik fred med Prøj
sen for en rum tid, selv om vi senere igen måtte kæmpe mod op
rørerne.
I de følgende år blev det et stadigt problem, at vi kun havde
fået junigrundloven for Kongeriget Danmark — det var dengang
under påvirkning af stærke luftninger fra frihedsopstandene i Paris
1848 — men vi havde stadig med den samme konge enevældet både
i Slesvig og i Holsten. — Og luftningerne udefra Europa holdt op
med at være gunstige for demokratiet. Situationen var vanskelig
nok, de danske skiftende regeringer skulle både være gode venner
udadtil, styre Holsten og Slesvig og samtidig indfri frihedsløfterne
indadtil og gøre det forsømte Sydslesvig dansk igen. Det var ikke
så let, for det er den slags ting, som man ikke sådan uden videre
gør.
Billedet var lidt broget. Vor sidste enevældskonge havde frivil
ligt opgivet sit enevælde, han var elsket og æret af folket, men
samtidig var han gift til venstre hånd til frk. Rasmussen, — det var
noget at tale om, — og stadig var han enevoldshersker i Slesvig og
Holsten.
Det er en bevæget og indviklet historie, vi har at se tilbage på fra
denne tid, hvis vi vil se nøgternt på tingene. Ligesom det var en
bevæget og sandelig ikke altid lige glorværdig tid, vi oplevede un
der besættelsen — men muligt den også kan blive så poleret og
pænt fremstillet engang, at den ikke bliver til at kende igen, — for
dem, der kender den.
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Hvad der særlig slår en ved at se tilbage på disse tider for 100 år
siden, er den overvejende betydning, udlandet havde for, hvad der
skete herhjemme. Ikke alene naboerne, tyskerne, det var jo ikke
så mærkeligt, men også de længere bortliggende Frankrig, England
og Rusland. Det sidste land var os nok venligstillet, men ønskede
ikke at støtte frihedsideer og nationale tanker. Russerne ønskede
dengang som nu, at det helst skulle gå på deres egen manér.
Vi havde tyskerne indenfor i landet og tyskerne udenfor. Men
den tyske flod var begyndt at strømme tilbage. Kongen følte sig
først og fremmest som dansk.
Det store problem beherskede tiden : Hvor det danske skulle hol
de op og det tyske begynde, hvor meget der hørte med til Dan
mark? De kan sikkert alle se, at historiske betragtninger fra denne
tid hurtigt fører os ind på at spekulere over, hvad det nationale
egentlig er?
Vi kan se med sikkerhed nu, at det var håbløst, at Danmark
skulle fortsætte med det tysktalende Holsten ! Hvad skulle vi dog
med det. — Hvorfor blev vi ikke af med det før, — og fik reddet
Slesvig, der dog talte dansk op til 1800. Hvad skulle vi med de
tyskere. Vi kan se det nu, — men det kunne man ikke uden videre
dengang. — Var der da ikke nationalitet dengang? Jo vel var der
det, men holder Schweiz ikke som national stat den dag i dag, skønt
en stor del af landet taler tysk, en anden del fransk, og en lille del
italiensk. Man kunne lige så lidt have hævdet for 100 år siden, at
Schweiz ikke kunne holde som land, som nation, dét måtte op
gives.
Og hvorledes med den ny nation U.S.A., de nordamerikanske for
enede nationer, der er jo ikke gået 100 år, siden disse stater gen
nem borgerkrigene mellem syd- og nordstaterne netop for alvor
lagde grundlaget for en sammensmeltning til een nation. De be
gyndte med alle mulige tunger, men nu taler de american (de kal
der det selv english) og er blevet en nation, om nogen er det.
Hvad er nationalitet da egentlig for noget ? Er det blot lyrik ? Er
det noget ondt, der kun kan lave krige? Og vi spørger straks, er
alle krige da nationalitetskrige? Men dette kan I svare på, som er
belæste i historien. Det er vist endda en almindelig lektie i så hen
seende, at krigene først førtes mellem fyrsterne, derefter blev det
religionskrige, derefter nationalitetskrige (nu ser det endda ud til,
at krigene skal blive social ideologiske for og imod kommunismen).
Jeres historie fortæller vist, at nationaliteten som bevidst domine
rende faktor kun kom til i de sidste århundreder. Jeg tror nu ikke,
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man skal tage dette så højtideligt med, at nationalismen først er op
stået fra det attende århundrede, for de, der har moret sig med at
læse deres Saxo-Grammaticus, kan ikke undgå at blive slået af,
hvor meget Saxo både forherliger og bebrejder sine landsmænd de
res gerninger ud fra en ren national opfattelse, tankegang og følelse.
Lad os forlade disse historiske betragtninger for at gå lige løs på
sagen og se at finde ud af, hvad nationalitet er. Dette begreb, som
spiller så stor en rolle, og som vi ikke kommer uden om at tage
stilling til.
Først af alt er nationalitet ikke noget konkret i sig selv, noget
som har sin egen personalitet, sit eget selvstændige ansigt, der
kan stå alene. Det er heller ikke nogen religion eller morallære,
som kan rendyrkes. — Det er kun fælles træk, ofte i aller højeste
grad udflydende, som hæfter sig ved et folk, og hvori det adskiller
dette fra andre folk. Som oftest bundet til sproget, men også til
skikke og sædvaner. Det er noget, som i høj grad er levende og
stadig underkastet livets love.
Hvis man vil stramme det ind i en definition, kan man betegne
nationalitet :
Et særpræg betinget af opdragelse og milieu.
Med milieu mener jeg de særprægede omgivelser, omstændighe
der, forholdene eller kulturen om man vil.
De skal hurtigt gennem mit tankeeksperiment få at se, hvor in
teressant denne definition er. Hvis vi tager et nyfødt barn fra et
hvilket som helst nordvesteuropæisk land og anbringer det i et an
det land, adopteret hos en typisk familie i det pågældende land uden
påvirkning fra det første land, — ja så vokser dette barn op til at
blive af absolut 100 pct. samme nationalitet som de andre indbyg
gere i det land, det vokser op i. Man vil heller ikke kunne se nogen
forskel på udseendet, fordi der ikke findes nogen rendyrket race
med særligt udseende i noget af de vesteuropæiske lande. — Har
barnet anlæg for en god karakter eller dårlig karakter fra foræl
drene, eller anlæg for sprog, musik eller matematik — ja, så følger
disse anlæg med og udvikler sig mere eller mindre i følge omstæn
dighederne. Men selve det særprægede, vi kalder nationalitet, først
og fremmest sproget og dernæst påvirkning med hensyn til syns
punkter, opfattelser, kultur, skikke o.s.v., bliver 100 pct. den på
gældende nation — så enkelt er det.
Jeg tør ikke vove mig ind på en bedømmelse af det samme for
hold, når det gælder vidt forskellige racer. Jeg har ikke erfaring
nok til at dække dette. Men der er ting, der tyder på, at resultatet
vil blive det samme. Jeg tænker her på, hvad jeg læste en dag i
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avisen om en neger fra dansk Vestindien, der i en tidlig alder blev
opdraget i Danmark, og nu underviser som skolelærer på Lolland
(tror ¡eg, det er). Jeg fik det indtryk af hans udtalelser, og hvad
han fremførte, at også han er og bliver 100 pct. dansk.
Selv om vi nu har været lykkelige ved at kunne påvise, hvor
ledes en nationalitet kan påføres et menneske, er det dermed ikke
så let uden videre at beskrive på en rammende måde, hvad det sær
præg består af, som vi før definerede som nationalitet. — Det er
en meget omfattende historie, som aldrig bliver færdig, og som må
dække over en uendelighed af nuancer og udtryk, hvis man ville
sammenligne og beskrive de forskellige nationaliteter.
Ligesom man kan glæde sig over blomsterlivet og dyrerigets utro
lige variationer og tusinder af former — på samme måde danner
nationaliteterne et yderst broget billede.
Skal vi vove os ud på et lille hastigt togt og gennem nogle små
historier plukke enkelte blomster hist og her.

Tager vi til Stockholm og forsøger at sætte liv i lidt for højtide
lige samtaler med vore svenske forretningsvenner, og vi dertil vil
bruge velvalgte, ironiske, fornøjelige bemærkninger (som uvæger
ligt ville have lokket et bredt smil frem herhjemme), ja så risikerer
man let, at ironien slet ikke bliver forstået, og at det svenske smil
følgelig bliver lidt anstrengt. Men tager vi syd på fra Stockholm,
kan billedet til gengæld skifte igen.
jeg tænker på en dansk flygtning, som havde lært sig at tale
skånsk som en indfødt fra Lund, han befandt sig i toget og passe
rede, hvad skåningerne kalder kulturens nordgrens ved Häsleholm.
Han udvekslede bemærkninger med en soldat på permission, og
begge var enige om, at det var rart at komme tilbage til hjemlandet
i Skåne. Vor falske skåning blev ikke opdaget og fortsatte med at
forsikre den anden, hvor udmærket vi skåninger jo var. Se nu blot
regeringen i Stockholm : „Per Albin, Günther, Gustav Møller, Er
lander, alle er de skåninger“. Hvortil soldaten svarer uden større
begejstring: „Ja och det er endå det sämsta, vi eksporterer“ —jaså
holder vi op med at klage over manglende ironi — i alt fald i Skåne.
Når jeg tænker på Norge, mindes jeg faderens gode historier der
fra. De er måske forældede og oplevet for temmelig længe siden,
men de er stadig gode :
Far skal ud på en køretur i åben vogn tidligt på året og stiller
vel tilpakket, hvad hans vært ikke gør. En velmenende forespørgsel
fra far, om værten ikke skal have en overfrakke med, fremkalder
blot følgende svar: „Næi, jei æ bare fiæll å stein jei ! “
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Eller da far en dag befinder sig på en lille fjorddamper, og en
kone kommer til ham : „Ha’ du set Gulbransen du?“ — Far bekla
gede meget sin uvidenhed, men fik blot endnu mere indtrængende
at vide: „Ja, mæ hvor er Gulbransen då?“
Dette være ikke fortalt med nogen som helst nedsættende tanke
om nordmændene som sådan. Tværtimod, det er et herligt folk, der
netop for nylig endnu engang har vist det danske vejen til et klart
og rigtigt standpunkt.
Fra Danmark må jeg have lov til at vælge en lille historie fra
besættelsestiden, det er da vel ikke noget at sige til. Den er lidt
saftig med en ed. — Selv om mange af de tilstedeværende er unge,
husker I dog, hvor elendige vi følte os ved tilstedeværelsen af de
tyske tropper i Københavns gader. Vi lod fra begyndelsen, som om
vi ikke så dem. Men tiden gik, og selv om vi stadig ikke så dem,
så var det alligevel klart, at de efterhånden blev stadig ringere af
kvalitet med deres elendige store kakkelovnsrør til støvler med
lange bukser stoppet ned i. Det er til dette, en svajer siger en dag,
da de tyske soldater var blevet særlig små : „Nu skal du kraft ......
se, nu har de begyndt at skære dem midt over“.
Det var vor form for at trøste os selv dengang.
Tager vi videre til England, og dér kom jeg til i december 1944
under krigen, så var jeg for mit vedkommende ængstelig fra før
krigen for at kunne klare mig med englænderne. — De så fra gam
mel tid lidt ned på udlændinge „Foreigners“ fra fastlandet. Jeg selv
var for åben, snakkede for meget om det, der interesserede mig og
blev kun mere indtrængende, når det ikke vakte videre interesse,
så skulle jeg rigtig nærmere drøfte og beskrive. Jeg havde på følel
sen fra tidligere, at jeg ikke kunne få kontakt med englænderne.
— Nu var jeg altså kommet til London som medlem af Friheds
rådet uden nogen speciel mission ud over at give udtryk for vore
tanker og gøre et godt indtryk i det engelske udenrigsministerium.
Vort store mål var jo, før eller senere, at blive anerkendt som al
lieret.
Jeg tilbragte først en meget fornøjelig aften hos John Buckley,
der havde været strandet som diplomat i Danmark en tid efter 9.
april. Vi fulgtes ned ad vejen bagefter, og jeg udtrykte min æng
stelse for ikke at kunne klare min opgave. Han svarede : „Bryd dig
ikke om det, det gik udmærket i aften. Jeg giver dig blot et råd :
„Don’t lekture — take it easy“ (lad være at holde foredrag — tag
ikke tungt på det).
Jeg var lykkelig over dette vise råd, fulgte det så godt jeg kunne,
og klarede mig helt pænt.
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Det skal også tilføjes, at jeg fandt englænderne meget forandrede
fra før krigen, — men husk på, når I kommer til England, for
himlens skyld lade være at bukke og klappe hæle og sige titler
eller hold endelig ikke foredrag. — Vi er ikke tyskere!

For godt et år siden var jeg rigtig i U.S.A, på en længere rejse
og talte med mange mennesker. Jeg ville gerne have et godt ind
tryk af Amerika, bedre end det som mange herhjemme havde i
gamle dage, — og det lykkedes mig fuldtud. Jeg så en masse dan
nede mennesker, som aldrig pralede, og som var umådelig interes
serede og meget høflige. Jeg kender ingen nation høfligere end de
velopdragne amerikanere, som springer op fra sin stol som en fjer,
i det øjeblik en dame i stuen rejser sig op — også for sin kone, selv
om man ikke kan lide hende og kort efter skal skilles fra hende.
Amerikanerne er umådelig venlige og gæstfrie og bruger så hjerte
vindende overbevisende udtryk for deres gæstfrihed, for deres glæ
de over netop at se dig, at de selv er lige ved at tro på det og gøre
alvor af det, hvis der ikke går for lang tid, inden du tager dem på
ordet. Man kan simpelthen ikke undgå at befinde sig godt i U.S.A.,
hvis man er blevet introduceret og kommer hos de rette folk.
Så var der chaufføren i Los Angeles, vi kom i snak med. Han
fortalte : „Min mor er fra Danmark, hun forlod det, da hun var 2
år. — Ja, hun hed Jensen. — Hvorfra i Danmark, det ved jeg ikke.
— Jeg kører mest om natten, om dagen studerer jeg på college. —
Specialuddannelse for at tegne reklamer til aviserne og magasi
nerne, altså ikke opstillingen, men kun selve tegningen. — Om jeg
har været med i krigen ? Jo, nu skal De høre, jeg var på en bom
bemaskine, der blev skudt ned i Østrig på grænsen af Jugoslavien.
Mit ben brækkede, og dér kom de lokale modstandsfolk for at redde
os. Mellem dem var der en mand, der talte godt engelsk, og jeg
spurgte ham, hvor han havde lært det fra. Jo, han havde været i
Chicago og arbejdet, — og tænk, så viste det sig, at han havde
været bootlægger og arbejdet for den samme bande i Chicago som
jeg (altså gangster med spritsmugling), — og det kan nok være,
at han fik travlt med at hjælpe. Jeg blev bragt hele vejen ned gen
nem Jugoslavien med mit brækkede ben, pr. båd over Adriater
havet og videre hjem pr. ambulancefly.
(Vi var under denne fortælling nået frem til bestemmelsesstedet,
og han stod ud af bilen). Og her skal De se, hvordan benet ser
ud.------ Han trak strømpen ned og viste mig arret.
That was American.
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Og i New York. En temmelig udannet sagfører, som jeg havde
opsøgt lige fra gaden uden introduction, det drejede sig om en aver
teret opfindelse. Man så meget mistroisk på mig, — smeltede lidt
efterhånden, men ikke rigtig. Jeg fik at vide, at han havde siddet
i Washington ved en central under krigen og havde fulgt hver en
kelt flyvemaskine ind over Europa. — Jeg forsøgte at spørge, om
han havde hørt noget om den danske modstandsbevægelse, og hvor
dan de havde hjulpet de nedskudte flyvere?
Well you know, jeg så en hel del overskrifter i aviserne over,
hvad de lavede, men det var måske løgn det hele, hvordan kunne
man stole på sådan noget. — Næh, ser De, der er to mænd, der
imponerede mig under krigen. Den ene var Churchill, der stod
alene mod tyskerne og reddede England. Den anden var King Chri
stian of Denmark. Han var fange hos Hitler, men han var ikke
bange for at sige ham klar besked, det var et mandfolk !------ Og
jeg prøvede ikke mere om modstandsbevægelsen.
Vi springer over på den anden side af jerntæppet til Warszawa
i Polen, dér var jeg i februar 1946. Det var en ubeskrivelig ødelagt
by, — det stærkeste indtryk gjorde stedet, hvor polakkerne havde
gjort opstand i nordøst kanten af byen ned mod floden. Dette sted
rummede en umådelig tragedie.
Under russernes sidste store fremstød nærmede de sig meget
stærkt til Warszawa og stod i en linie ikke så forfærdelig langt der
fra. — Polakkernes underjordiske hær var dannet ved englænder
nes hjælp, — og de mente, tidspunktet var kommet til at være med
til deres egen befrielse. Polakkerne rejste sig, drev tyskerne ud af
byen og tilbage over floden, sejren var vundet med store ofre, og
byen var klar til at modtage russerne. Men hvem rørte sig ikke —
russerne — ikke af stedet. De havde ikke bedt polakkerne om op
rør, og de skulle nok selv bestemme farten. Da tyskerne så dette,
samlede de en panserafdeling, skød polakkernes huse i grus og efter
ugevis kampe og belejring, generobrede de hele byen. Englænderne
prøvede at hjælpe polakkerne med nedkastning, men over halvdelen
faldt hos tyskerne. — Russerne rørte sig ikke. — Polakkerne blev
nedkæmpet, og tyskerne hævnede sig frygteligt på byen ved ved
hjælp af flammekastere at nedbrænde hvert enkelt hus, som ikke
netop var taget i brug til tyske tropper. Befolkningen blev som
kvæg drevet bort som slaver til Tyskland.
Er russerne da så ubeskrivelig kolde, grusomme og beregnende?
Jeg tror ingenlunde, at dette er et nationalt træk hos selve folket.
Tværtimod, jeg tror, at russerne er yderst smilende, fornøjelige og
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livsglade mennesker, — når de får lov til det. Det er kun diktatu
rets jerngreb, som har bestemt et træk, som det ovenstående, —
intet kunne være ledelsen i Moskva mere imod, end at de nationaltsindede polakker selv skulle bære våben og bekæmpe tyskerne.
Under helt andre forhold kan jeg give et enkelt sympatisk billede
af en russisk dame. Hun virkede fuldstændig som en dame, sød
og naturlig. Hun var vokset op efter revolutionens gennemførelse
og var blevet gift med en russisk højtstående diplomat, som havde
bragt hende med til Stockholm. Hun var overbevist kommunist og
passede slet ikke til sin villa med tjenestefolk på Lidingeøen. Hun
længtes kun tilbage til Moskva, hvor hun havde boet som ung med
sin fader. — Hvor mange værelser de havde? — Jo, hvert sit og
fælles køkken til 6 familier. — Min kone mente, at det måtte da
være meget besværligt at skulle klare sig så mange i eet køkken. —
Nej, sagde hun ikke uden en vis stolthed, vi har da hver sit eget
gasapparat i køkkenet.
Vi har taget en hastig rejse langt omkring, og en og anden vil
måske indvende, at det har været meget pudsigt og meget overfladisk
og i og for sig ligegyldigt, hvad den ene nation synes om den an
den. Det får mig til at tage den sidste historie med, der gjorde et
vist indtryk på mig.
Det var en dansk sømand, der fortalte, hvorledes hans båd var
blevet lagt op i New York efter Danmarks besættelse 9. april, og
han en tid var tvunget til lediggang. Han så da på en varieté en
scene, hvor en mand puffer ihærdig til en anden uden resultat
„Oh, you are a Dane, you are not hitting back“ (er du dansker,
du slår ikke igen).
Der er måske nogle ultra pacifister, der ville have været Stolte
over, hvis en sådan betegnelse var blevet siddende på danskerne
verden over, — men jeg tror ikke., normale mennesker ville være
slet så glade ved det.

Nationalitet er ikke noget, der kan tages af som en dragt i løbet
af kort tid. — Den kan ikke afsværges uden videre, hvis den er
ufordelagtig. En fremmed kan heller ikke tage den på og tillære sig
den i løbet af kort tid.
Men nationalitet er heller ikke noget uforgængeligt, noget som
ikke kan opløses, affarves og efterhånden forsvinde. Det er der ikke
det mindste i vejen for.
Nationalitet er et levende særpræg, som stadig ændrer billede,
og som alting levende, kan den dø.
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Far Danmark lov til at leve videre som et selvstændigt land med
sit eget sprog, — muligvis indenfor en fri sammenslutning af vest
europæiske stater, — ja, så vil danskheden leve sit eget liv vi
dere. Den vil inspirere mange til at søge at yde bedre end sit
bedste, — og de oprindelige talenter og genier, som vokser op i
danskheden, vil ligesom være med til direkte at nyskabe særpræget,
at give sit land et ansigt.------ Men også alle de små gode gernin
ger og smilene vil være med til at vedligeholde nationen.
Ikke mindst den akademiske ungdom, som udgår fra de højere
skoler, vil være medbestemmende for folkets og landets fremtid.
Akademikeren har ikke alene lov til, men også pligt til nu og da
at underkaste de bestående betragtninger tvivlens storvask. Han
kan skrubbe og skure hér og dér for at se, om værdierne er ægte,
om de kan holde. — Tiden kan ændre hans syn på både det ene
og det andet — og sjældent til nogen skade, — men jo mere fri
villig og selvstændig og overvejet en forandret opfattelse finder
sted, jo bedre og ægtere. — Vær helst ikke for hastig til hurtig at
forkaste, hvad du længe syntes, var godt og rigtigt.
Der er noget, der hedder trofasthed, og det skulle gerne efter
leves og opfattes derhen, at det ikke skal være den ydre tvang og
den brutale vold, der får dig til at ændre standpunkt, — for så
svigter du jo simpelthen, hvis du ikke ligefrem forråder dig selv.
Vær trofast mod det, du synes er rigtig — indtil du måske en dag
ad frivillighedens vej gradvis finder frem til noget andet — så lever
du lykkeligst med dig selv og dit land.
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In memoriam

Lektor Gunnar Brems
født d. 6/7 1901 — død d. 4/9 1948.
Efterslægtselskabets Skole har haft den sorg at miste en af sine
medarbejdere, lektor Gunnar Brems.
Lektor Brems blev syg i sommerferien og blev i begyndelsen af
august indlagt på Rigshospitalet for en'lidelse i spiserøret. En me
get langvarig og svær operation blev foretaget tilsyneladende hel
digt, men der stødte komplikationer til, og døden indtraf den 4.
september.
Med lektor Brems har Efterslægtselskabets Skole mistet en meget
dygtig lærer. Gunnar Brems var selv gammel elev og student fra
skolen. Efter sin embedseksamen i geografi og naturhistorie i 1927
knyttedes han til Københavns kommunale skolevæsen og blev i
1936 adjunkt, i 1946 lektor.
Lektor Brems var en velfunderet og overordentlig interesseret
fagmand, der gjorde et godt arbejde for at følge med i sine fags
udvikling, men han var ikke mindst en levende, initiativrig og aktiv
lærer, i lige grad respekteret og afholdt. Der foreligger mange og
spontane vidnesbyrd om, hvor højt hans elever, nuværende og tid
ligere, værdsatte den ægte interesse, man altid mærkede hos ham
over for børn og unge. Gunnar Brems’ minde vil leve blandt os.

Den 24. november 1948 afgik elev i II G. m. a. Carl Johan Jør
gensen ved døden. Carl Johan var en dygtig, flittig og meget af
holdt elev, som vi savner meget ; han var sine forældres eneste
barn, og hans bortgang gjorde et dybt indtryk på os alle.
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Afgangsprøverne 1948
I overensstemmelse med det af undervisningsinspektøren med
delte skema afholdtes skolens eksamen 1948 på de dertil bestemte
dage.
Følgende elever bestod :

Studentereksamen :
Den nysproglige linie :
Andersen, Erik Aage: mg (13,96); Bak, Henning: mg 14,05);
Christiansen, Poul: mg (14,03) ; Dam-Jensen, Aage: mg+(14,48) ;
Frisenborg, Wolmer: g-i- (12,76), Gravesen, Verner: mg (13,95) ;
Hagerup, Olaf: mg (13,74); Hansen, Otto Verner: g+ (12,81);
Himmelstrup, Torben: mg (13,74); Jensen; Erik Munch: g +
(12,89); Jensen, Flemming Ravn: mg (13,67); Jørgensen, Bent
Nyrop : g (12,03) ¡Jørgensen, Hans Axel Højer: mg-? (13,57);
Lund, Preben: mg ¿-(13,20) ; Petersen, Poul Flemming : mg( 13,75) ;
Silfvander, Helge: mg-? (13,33); Sørensen, Erik: mg (13,68);
Toft-Nielsen, Helge: mg+ (14,25).

Den matematisk-naturv. linie :
Afdeling A. :
Andersen, Hans Ebbe: mg-? (13,38); Andersen, Jens: mg-?
13,38) ; Christensen, John: mg-? (13,11) ; Drejer, Erik: mg(13,77) ;
Geisler, Ame: mg (13,94); Holst, Erik: mg+ (14,34); Isaksen,
Vagn: g (12,18); Jakobsen, Peter: mg+ (14,47); Jensen, Hen
ning Vadskjær : g+ (12,75); Jensen, Peer: mg (14,13); Jørgen
sen, Henning Schmaltz: mg-? (13,04) ; Larsen, Erik: g+ (12,38) ;
Larsen, Knud: mg (13,70) ; Larsen, Morten: mg-? (13,64) ; Lich
tenberg, Jonas: ug-? (14,72) ; Lind, Niels: mg+ (14,34) ; Ludwig,
John: g+ (12,39) ; Milthers, Ebbe: mg-? (13,48) ; Pedersen, Mo
gens: mg-? (13,27) ; Petersen, Svend Egon: mg (13,88).

Afdeling B. :
Aarslev-Jensen, Jørgen: mg-? (13,26); Aasted, Jørgen: mg
(13,99); Andersen, Bjørn: mg (13,96); Hansen, Niels Frode:
mg-? (13,23) ; Hjelme, Jørgen: mg (13,79) ;Holm, Henning: mg-?
(13,08); Høgh, Erik: mg (14,08); Jensen, Aksel: g (12,13);
Krogh, Mogens: mg-? (13,05) ; Nejrup, Tage: mg-? (13,33) ; Niel
sen, Aage Frøslev: mg (13,98) ; Nielsen, Ingo: mg (14,16) ; Niel-
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sen, Niels: mg (13,72) ; Pedersen, Bengt: mg (13,69) ; Petersen,
Peter Grabow: mg-? (13,66) ; Theander, Leif: mg (13,73) ; Wisbom, Carl Emil: g + (12,60).

Realeksamen :
Borgstrøm, Jørgen: mg-? (13,25); Buns, Mogens Prip : mg
(13,81) ; Gundboe, Eric: mg (14,12) ; Hobel, Kjeld: mg-?(13,48) ;
Jensen, Uffe: mg-? (13,49); Jeppesen, Vagn: mg (13,71); Jons
son, Tonny: mg-? (13,56) ; Jønsson, Verner: mg-? (13,48) ; Krog,
Poul: mg (14,07) ; Larsen, Preben Brandt: mg + (14,23); Lund,
Ib: mg (14,10) ; Madsen, Povl: mg-? (13,52) ; Mathiasen, Vagn:
g+ (12,94) ; Mikkelsen, Arne: g+ (12,97) ; Nielsen, Bent: mg-?
(13,66) ; Nielsen, Thorkild Tidemand: mg-? (13,60) ; Olesen, Jan:
mg-? (13,25) ; Olsen, Povl Erik: mg+ (14,22) ; Pedersen, Ib Gul
løv: mg?- (13,31) ; Pehrsson, Leif: mg-? (13,60) ; Reibke, Willi:
mg (14,16) ; Reinhardt, John: mg (13,86) ; Schmigalle, Karl-Heinz:
mg (13,82) ; Sørensen, Erik: mg (14,00) ; Sørensen, Jørgen Jønch :
mg (13,96).
Mellemskoleeksamen blev bestået af 58 elever.

Det Moltkeske Præmielegat :
Skolens højeste udmærkelse, der foruden ug eller ug-? som eks
amensresultat forudsætter flid og god opførsel under skolegangen,
tildeltes Jonas Lichtenberg af III g. m. a.
Desuden uddeltes en mindre Moltkepræmie („lille Moltke“) til
Aage Dam-Jensen og Helge Toft-Nielsen af III g. s., Peter Jakob
sen, Erik Holst og Niels Lind af III g. m. a. samt Ingo Nielsen af
III g. m. b. og Preben Brandt Larsen og Poul Erik Olsen af Real
klassen.
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Forældrerådet
Det i henhold til den gældende lovgivning valgte forældreråd be
står efter det i juni 1946 afholdte valg af følgende medlemmer:
valgt af borgerrepræsentationen: fuldmægtig, cand. jur. A. IVassard Jørgensen (formand) og redaktør Ernst Christiansen. Valgt af
forældrene : fru Johanne Hansen, driftsbestyrer, ingeniør C. P.
Svensgaard (sekretær) og arkitekt V. Dam-Jensen. Skolen er re
præsenteret ved Rektor, inspektør Gunner Jensen, og lektor Stærmose.
Om forældrerådets virksomhed bestemmes i loven :
„Forældrerådet kan ved besøg i skolen gøre sig bekendt med
dens virksomhed. Det fører tilsyn med, at de i skolen indskrevne
børn følger undervisningen, og håndhæver lovgivningens bestem
melser til modarbejdelse af skoleforsømmelser. Det har særligt til
syn med skolens forsømmende og forsømte elever og medvirker i
forekommende politi- og værgerådssager samt ved løsningen af so
ciale opgaver, der er knyttet til skolen. Det har ikke påtaleret over
for den enkelte lærer, men kan overfor skoledirektionen fremsætte
sine bemærkninger om en lærers forhold. Det er berettiget til at
tage alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole, under be
handling og derom stille forslag til skoledirektionen og forpligtet til
at afgive erklæring om alle skolespørgsmål, der forelægges det af
kommunalbestyrelsen eller skoledirektionen.“
Efter loven skal mindst 3 af rådets medlemmer stemme for en
beslutning, for at den skal være gyldig. Skolens repræsentanter del
tager i møderne uden stemmeret.
Ved den i 1937 gennemførte lov om folkeskolen er det endvidere
pålagt forældrerådene at behandle elevers forsømmelser fra skolen,
således at rådet hveranden måned får forelagt lister herover og der
efter træffer afgørelse om, hvorvidt videre vil være at foretage.
I samme lov bestemmes også, at børn, der er ude over den un
dervisningspligtige alder og har begyndt undervisningen i mellem
skolens 3. klasse eller en fortsættelsesundervisning, kun med for
ældrerådets samtykke kan udskrives af skolen før denne undervis
nings afslutning.
I Forbindelse med den årlige forældreuge i tiden fra den 8.—13.
november afholdtes et forældremøde den 9. november. Der kon
stateres en voksende tilslutning fra forældrenes side til disse møder.

17

Rektor bør velkommen, hvorefter skolens læge, dr. Vald. Paulli,
belyste sin gerning, suppleret med adskillige lune og fornøjelige er
faringer fra sin lægepraksis. Skolens tandlæge, fru Henrik-Madsen,
redegjorde for skoletandplejen, og sluttelig omtalte rektor den ud
videde skolebespisning. I den efterfølgende pause var de to læger
genstand for adskillige forespørgsler, ligesom forældrene flittigt be
nyttede sig af lejligheden til at samtale med skolens lærere.
Ved det efterfølgende fælles kaffebord bragte medlem af forældre
rådet, arkitekt Dam-Jensen, en hilsen fra rådets formand, der efter
lige overstået sygdom var forhindret i at være med til denne del af
aftenen. Dam-Jensen gav samtidig udtryk for forældrenes glæde
over den ånd og det gode samarbejde, der prægede skolens lærer
stab, og adresserede herfor en tak til rektor, der i en fornøjelig
tale kvitterede på skolens vegne.
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Skolens elever
Skolens elevantal pr. 1. april 1949: 423.

III G. ns.
Andersen, Niels 29/5 30, Berg, Torben I0/s 30, Hansen, Bent 20/„
30, Jensen, Poul Birger 39/7 31, Kjersgaard, Erik 18/s 31, Madsen,
Bent 7/2 31, Pedersen, Henning 13/10 30, Sørensen, Børge 31/12 30,
Sørensen, Walther 3/0 30, Tingsgaard, Niels 24/10 30, Toft, Jens “/<
31, Windfeld, Bent 2% 30, Wolstrup, Preben 29/9 30.

III G. ni. a.
Andersen, Flemming 26/s 30, Bennike, Sigurd 27/12 30, Christen
sen, Niels 291J 31, Gundesen, Jørgen 7/9 31, Hansen, Benny 31/3 30,
Harder, Knud 24/ß 30, Heltberg, Leif 19/12 30, Hernvig, Keld 17/3 31,
Højgaard, Knud 10/0 30, Jacobsen, Leif 17/9 30, Lorentzen, Vagn 27/I0
29, Markussen, Jørgen 14/0 30, Overgaard, Vagn 23/3 30, Simonsen,
Bjørn 1030, Sørensen, Ib 4/5 30.

III G.m. b.
Andersen, Ole 23/7 30, Dich, John B/12 30, Hansen, Hans Chr.
I2/,2 29¡ Hansen, Kurt Michael 6/I 31, Hiilz, Poul 28/s 30, Jørgen
sen, Jørgen 17/9 29, Kongsø, Hans Erik 17/3 31, Kvist, Torben 12/4
31, Larsen, Erik 3/s 29, Møller, Johan 29/12 30, Nielsen, Christian
s/4 29, Nielsen, Frede 8/10 30, Nielsen, Heinrich 18/2 31, Olsen, Per
“/n 30, Ravn, Ole 22/s 29, Reuter, Fritz I0/9 30, Schou, Jørgen
27I2 30, Søborg, Torben 4/s 30.

II G. ns.
Andersen, Bent Krøyer ”/6 30, Christensen, Erling Nordblom
6/10 31, Christensen, Vagn Aage s/12 31, Dam, Ole ’/, 31, Gunde
lach, Christian Vio 30, Holm, Henning Høgsbro ”/12 31, Jørgensen,
Poul 22/n 31, Larsen, Svend “/s 31, Møgelberg, Tommy 27/s 31,
Olsen, Preben 1B/1 32, Palner, Henning 18/7 32, Petersen, Bent
Bonnemann 15/10 31, Poulsen, Henrik 3/4 32, Ryberg, Erik 21 /3 32,
Steffensen, Preben
31, Thuesen, Bendt °/e 33, Tønnesen, Tønne
14/5 30, Volsing, Leif 2/„ 31, Zilmer, John 26/7 31.

II G. m. a.
Arnt, Erik 26/„ 31, Fink-Jensen, Ole 12/6 31, Hansen, Ejvind
,3/9 31, Jahn-Jespersen, Bent 26/5 30, Jensen, Erik Thor 17/3 30,
Jørgensen, Ole Ostergaard 25/6 31, Larsen, Asger 12/, 31, Lumholdt, Hans 8/12 30, Lundholm, Jørgen ”/, 31, Mortensen, Kjeld
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Ulrich “’/s 31, Nicolajsen, Mogens 22/10 31, Oppermann, Leif 272
31, Pedersen, Alf 2% 31, Pedersen, Arvid z/4 32, Pedersen, Knud
Aage Ingemann 8/u 30, Pedersen, Oscar 28/„ 31, Schou, Niels 23/10
31, Sørensen, Erik 23/r, 31.

II G. m. b.
Agerschou, Hans 77 32, Carstensen, Jørgen 37n 31, Christen
sen, Ib ls/9 30, Gall, Erik ls/3 32, Hermansen, Poul s/5 31, Jensen,
Erik *1, 32, Klausen, Klaus 13/8 32, Kohl, Ernst-Jürgen 13/s 31,
Larsen, Mogens Bagge 17/6 31, Leicht, Flemming “/s 32, Lund,
Hans Vj 32, Moesgaard, Erik 15/7 31, Møller, Hans Bjerrum "/5
32, Nielsen, Hans Skarby 4/s 31, Prebensen, Knud 4/s 31, SindingOlsen, Jørgen 16/, 31, Sørensen, Sven Sølvsten 27s 32, Tang-Petersen, Aksel 2S/7 31, Tønnesen, Jørgen 23/12 31.

I G. ns.
Andersen, Jørgen Wendelboe 24/c 32, Bang-Møller, Flemming B/4
33, Geleff, Mogens Gjøe 22/n 30, Gundboe, Erik 'h 32, Hansen,
Erik 3/s 32, Hansen, Jørgen 13/I0 32, Hansen, Niels Bjarne 30/4 31,
Hauge, Jens 9/6 32, Heurlin, Karl Ole 28/s 32, Hvidberg, Preben
30/s 32, Jacobsen, Ib Palle 18/s 31, Jensen, Henrik 12/2 33, Jensen,
Otto Vs 33, Jessen, Per
32, Jørgensen, Asger ls/2 33, Nielsen,
Ole ’% 33, Nielsen, Thor 28/g 32, Pedersen, Arne Trier 4/4 33,
Prehn, Hans 3% 33, Ribens, Vagn 17/4 32, Søndergaard, Willy 9/8
32, Thomsen, Ole 272 33, Trasborg, Ole 23/„ 32.

I G. m. a.
Andersen, Arne 7io 32, Andreasen, Ernst 27s 32, Buus, Mogens
Prip 21 /4 32, Dietrich, Rolf '/« 32, Edvardsen, Per 7 s 31, Hansen,
Arne 13/s 32, Hansen, Villy 274 32, Hartung, Poul 2/7 32, Henrik
sen, Oluf 25/,o 32, Jensen, Erik Jørgen 27/5 32, Jensen, Mogens
Lindberg 379 32, Jørgensen, John 26/.i 32, Jørgensen, Mogens ”/6
32, Larsen, Arne Steen 7n 32, Lund, Ib 19/4 32, Nielsen, Henning
l74 33, Persson, Svend I3/4 32, Petersen, John Reventlow 23/5 32,
Smed, Erling 23/2 33, Sørensen, Anker 11/Il 32, Varming, Jens
Christian 10/4 32.

I G. m. b.
Berthelsen, Hans Christian 272 33, Elm, Mogens ’7C 32, Fischer,
Hans 2/7 32, Grønvold, Leif 7/10 32, Hansen, Otto 7„ 31, Hansen,
Poul Rotbøll 7r 32, Heltved, Jørgen 27s 32, Herskind, Bent l7i2
31, Jakobsen, Mogens 4/„ 32, Jenslev, Kjeld 18/3 32, Larsen, Henrik
Køhier “/12 32, Madsen, Anders Nørgaard 2710 32, Møller, Ib
Østrup 270 32, Nielsen, Erik 7/s 32, Petersen, Torben 28/8‘ 32,
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Poulsen, Swenn 373 32, Rosenklint, Arne '73 33, Rothe, Jørgen
'/i0 32, Tingsgaard, Povl l3/10 32, Wantzin, Curt ®/i 33, Ostergaard,
Knud 7i 33.

Realklassen.
Flensted, Ole ‘7., 32, Hübner, Svend 273 32, Jensen, Bent 7«
31, Jensen, Jørgen Rostgaard 15/9 32, Jepsen, Poul 27io 31, Jønsson,
Erik 1B/e 32, Jørgensen, Jørgen Berg ”/, 32, Klitten, Jørgen 13/10
32, Kristensen, Jens-Carl 73 33, Lafrenz, Raymond 73 33, Milthers,
Mads *7? 32, Neerskov, Hans ’7S 32, Olsen, Erik 37i 32, Peder
sen, Niels Guttorm n/7 32, Rasmussen, Flemming 10/10 32, Strøbech, Jens Martin 7h 31, Teglbjærg, Jens Stubbe 27i3 31, Virklund, Jørgen '76 32, Ægidius, Finn 7io 32.

4. Ml. a.
Alkærsig, Per 7s 33, Andersen, Bent 13/7 33, Boldt, Erling
37i2 33, Borum, Hans 2/4 34, Buchwald, Jørgen 'Va 33, Christen
sen, Dan 7i 34, Davidsen, Alfred ’71S 32, Fink-Jensen, Svend 27]0
33, Glahn, Poul Egede 10/2 34, Hemmingsen, Preben 7s 33, Holdum, Jens 7s 33, Højgaard, Jørgen 2710 32, Jensen, Carl Otto
"/7 33, Jensen, Erik Birger s7» 33, Jensen, Mogens Bahl 27s
34, Jespersen, Ole Skafte 7s 33, Lauritzen, 1b Rahbek 277 33,
Mejdahl, Jørgen 76 33, Møller, Poul 277 33, Nerland, Finn 373
33, Nissen, Jan 3/4 33, Pedersen, Henning ™j2 33, Persson, Erik
37„ 33, Persson, Niels 277 33, Petersson, Ole 275 33, Sønderlev,
Arthur 27n 32, Sørensen, Ole Dam a/4 33, Wadt, Leif 23/, 33.

4. Ml. b.
Aamand, Jørgen ”/» 33, Andersen, Kurt 277. 33, Andersen, Niels
76 33, Behrndt, Karsten 7« 33, Bülow, Leif 27a 33, Christensen,
Lennart 7S 33, Dam-Henriksen, Carl Ole 273 33, Frantzen, Ebbe
27s 33, Gram, Aage 12/io 33, Hansen, Benny 2710 33, Herluf, Poul
21/„ 33, Holmskov, Finn u/i 33, Jacobsen, Arne *77 33, Jensen,
Flemming '77 33, Jensen, Ole Freiesleben '73 33, Jensen, Ole Jør
gen 73 34, Karlsson, Axel 27]2 33, Larsen, Erling ’% 33, Morten
sen, Lasse l7i 33, Nielsen, Finn ,?/6 33, Odgaard, Knud 12/4 33.
Olsen, Søren 73 33, Petersen, Hugo 277 33, Rathmann, Mogens
710 32, Truelsen, Ole 275 33, Werner, Ole '7, 33, Vikelgaard,
Børge *7. 35.

3. Ml. a.
Andersen, Preben Ammon 29/, 33, Christensen, Jørgen
34,
Christensen, Uffe 22/3 34, Harfot, Hugo 273 34, Hellquist, Leif 77
33, Hjorth, Niels 37io 34, Holmberg, Ole 30/„ 34, Holm, Knud 17/,
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34, Holst, Mogens 12/8 34, Hornung-Nielsen, Kjeld 17/8 33, Jensen,
Christian 24/n 34, Jørgensen, Bent Lund 9/tl 34, Land, Jens Ole
7ä 35, Larsen, Sven
34, Lindhardt-Rasmussen, Asger 27/3 34,
Lumholdt, Sven 18/s 34, Lund, Kaj 22/7 34, Nielsen, Erik 3/3 34,
Nielsen, Leo 29/3 33, Nielsen, Ole 8/10 34, Parbøl, Ebbe ’/2 34,
Pedersen, Carl Erik 2/4 34, Pedersen, Vagn '°/2 34, Petersen, Er
ling '% 34, Rasmussen, Svend 2“/9 34, Reiff, Niels Jørn I7/4 34,
Rosengaard, Poul Erik I7/12 34, Stoltz-Andersen, Per I8/u 34, Tettinek, Jørgen 23/6 33, Thomsen, Ove 26/,2 34, Wæverstrøm, Ole
3,/5 35, Østdal, Jørgen 3/n 34.

3. ML b.
Andersen, Ole 22/„ 33, Boyhus, Arne
34, Bruun, Erik 28/7 34,
Diepgen, Per 31/s 33, Ditlefsen, Per 28/9 34, Eskildsen, Bent 25/,
34, Fink-Jensen, Hans 18/8 35, Frandsen, Ib 31/s 34, Frandsen,
Knud 22/5 34, Garvold, Finn 25/0 34, Hansen, Erik n/4 34, Hansen,
Hans ,8/2 35, Hansson, Leif 2/4 35, Hasselgren, Jørgen 30/7 34, Ja
cobsen, Ole 29/10 33, Jensen, Henning 9/6 34, Johansen, Ole Brandt
21/2 34, Jørgensen, Henning 29/s 34, Jørgensen, Mogens Billing ll/3
34, Larsen, Folmer I4/3 35, Larsen, Ole Jørn 8/„ 33, Larsen, Søren
l8/1 34, Lena, Ivan 5/, 35, Lippert, Steen 3/s 33, Noer, Eyvind 31 /„
34, Pedersen, Per Gulløv 24/2 34, Schmidt, Walther ,7/6 34, Søren
sen, Jørgen Baun 2°/2 34, Trap-Jensen, Jørgen I2/3 34, Winther,
Erik 4/3 34, Winther, Jens 9/s 34.

2. Ml. a.
Brandenburg, Otto 4/a 34, Christensen, Ole 27/e 35, Clausen, Mo
gens 13/6 34, Dam, Mogens 27/4 35, Eigaard, Ole 7/5 36, Flygenring,
Jørgen I3/6 35, Fougt, Jørgen 22/c 35, Fuglsang, Keld 5/8 35, Han
sen, Aage ,li 35, Hansen, Ole
36, Hansen, Torkel 28/8 35, Høiberg, Bent I8/4 35, Jensen, Jørgen ’“/j 36, Juel-Nielsen, Bent 7/9 35,
Larsen, Finn
35, Lassen, Jørgen 28/3 35, Lindahl, Erik 7/2 35,
Nielsen, Erling 27/, 35, Nielsen, John Søborg ]1/3 36, Nielsen, Olaf
"/4 35, Norking, Leif 29/n 34, Pedersen, Stig Eidorff 14/3 36, Peter
sen, Jørgen Degn 9/9 35, Rasch, Ole 10/4 35, Stahr, Jimmy 8/5 35,
Strøbech, Christian 24/4 35, Sørensen, Henning 3/12 35, Virklund,
Henrik 27., 35, Ziegler, Sven 2n/l0 35.

2. Ml. b.
Andersen, Jørgen 2'74 35, Andersen, Klaus 22/12 35, Arbs, Fritz
28/6 35, Bertheisen, Jørgen 14/3 35, Cramer-Petersen, Hans 10/I1 35,
Dam-Jensen, Flemming 17/9 35, Francke, Tom 27/M 35, Hansen,
Sven 14/4 35, Hindsberger, Mogens 5/8 35, Jensen, Benny 23/3 36,
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Jensen, Erik Meinert ‘/0 35, Jensen, Ib 25/9 35, Jensen, Preben s/9
35, Jonsson, Sven-Ole 47i 34, Jørgensen, Erik Wassard 15/3 35,
Knudsen, Henning s/4 35, Kock, Eyvind 7io 35, Koefoed, Jens s73
35, Kyst, Ole 473 36, Larsen, Jens Tingleff 13/12 35, Larsen, Jørgen
279 35, Milthers, Ole 21/4 35, Nielsen, John 28/11 34, Nielsen, Niels
Henrik 2V7 35, Olsen, Niels 2/I2 35, Poulsen, Poul 14/, 35, Søren
sen, Per Damm
35, Thygesen, Niels e/8 35, Øst, Christian
'7i 35.

1. Ml. a.
Ahlstedt, Toni 47i2 35, Albrektsen, Knud-Erik '772 36, Christian
sen, Kell 23/8 36, Ditlefsen, Alex 24/12 35, Garbers, Jørgen e/3 36,
Gutkin, Mogens 8/g 36, Halse, Bent 16/12 36, Heltberg, Finn 23/4 36,
Hermansen, Ib 29/2 36, Holdum, Niels n/5 36, Jacobsen, Hans Chr.
Bøndergaard 7n 36, Jensen, Aron 5/5 36, Jeppesen, Niels 7s 36,
Katlev, Harry 24/5 36, Keel, Klaus 18/9 36, Kruse, Flemming ”/n
35, Larsen, Flemming 7, 36, Mogensen, Lars 27i2 36, Møller, Jør
gen Friis 24/2 37, Møller, Torben L7i 36, Nielsen, Mogens 476 36,
Pedersen, Børge Weidemann 7s 36, Pedersen, Hans Guttorm 18/(1
36, Pedersen, Nils Hindkjær 22/c 36, Poulsen, Knud 27i 36, Poul
sen, Ole ls/9 36, Rasmussen, Torben 712 35, Ringkøbing, Hans 27,
37, Runge, Bjørn 28/„ 37, Schmidt, Henrik 10/8 36.

1. ML b
Beierholm, Edward 12/6 36, Brok, Bent 27e 36, Christensen, Bir
ger 276 36, Farnæs, Bent 7 s 36, Friberg, Svend 24/„ 36, Heising,
Hans ’7s 36, Henrichsen, Ib 26/12 36, Henriksen, Poul 16/9 36,
Jensen, Preben ”/3 37, Jørgensen, Jens E2/2 36, Klausen, Ib 12/i2
36, Larsen, Jens 1B/9 36, Lefeldt, Ole 273 37, Madsen, Ole 22h 36,
Melgaard, John ‘75 36, Meyer, Hans 19/10 36, Nielsen, Leif 17/10 35,
Nielsen, Søren *7? 36, Nors, Anders 2712 36, Oppermann, Niels
17/3 37, Pedersen, Vagn 13/4 36, Petersen, Poul Degn 27n 36,
Puschl, Kelly 47n 36, Rif, Mogens I3/4 36, Schmidt, Gustav 7/7 36,
Schou, Per 8/10 36, Sletten, Erik 2/4 37, Tranberg, Charles 27/, 36,
Vogel, Bjørn 14/2 36, Ytting, Aage 22/9 36.
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Skolens lærere
Adjunkt Hermod Andersen, naturfag i lig. s., naturlære i I g. s.,
geografi i r., 2. ml. a., l.ml. b., gymnastik i III g. m. b., I g. s.,
r., 4. ml. a., 3. ml. b. .Har tilsyn i bygningen. Klasselærer.
Lektor M. H. Assingbæk, naturfag i III g. s., III g. m. a., geografi i
4. ml. a/b., 3. ml. a/b., 2. ml. b., 1. ml. a., naturhistorie i 2. ml. b.
Klasselærer.
Lærer Aa. Bang, sang i III g. s, ma/b., Hg. s., m. a/b., 1 g. s., m.
a/b., 3. ml. a/b., 2. ml. a/b., 1. ml. a/b., sløjd i 4. ml. a/b., 3. ml.
a/b., 2. ml. a/b., l.ml. a/b. Klasselærer.
Adjunkt S. Brinkhard, matematik i III g. m. a., 2. ml. b., regning i
2. ml. b., 1. ml. b., naturlære i II g. m. a. Klasselærer.
Lektor O. Briinnich Nielsen, matematik i II g. m. a/b., naturlære i
2. ml. b., l.ml. a., tegning i 3. ml. a., 2. ml. a/b., l.ml. b.
Lektor, dr. phil. J. Brændegård, naturfag i III g. m. b., II g. m. a/b.,
I g. m. a/b., naturhistorie i 4. ml. a., 3. ml. b., 2. ml. a., 1. ml.a/b.
Adjunkt S. Biilow, matematik i III g. m. b., I g. m. b., naturlære i
I g. m. a. Klasselærer.
Lektor G. Bøgh-Hansen, dansk i III g. s. og m. b., r., 4. ml. b.,
fransk i I g. m. a. Bibliotekar ved Efterslægtselskabets bogsam
ling. Skolens bibliotekar.
Lærer E. Christensen, tegning i 3. ml. b., 1. ml. a.
Adjunkt E. K. Didriksen, tysk i Hg. s., I g. s., 3. ml. a., latin i II
g. s., I g. s., 4. ml. b. Klasselærer.
Adjunkt E. Garby, matematik i Hg. s., 1 g. s. og m. a., 4. ml. b.,
naturlære i III g. m. b. Klasselærer.
Lektor E. Giødesen, engelsk i III g. s., 3. ml. a., 1. ml. a., religion
i III g. m. a/b., 1 g. s. og m. a., 4. ml. a., 3. ml. a/b., 2. ml. a.,
gymnastik i 2 ml. a. Klasselærer.
Lektor P. Hassing, engelsk i I g. s. og m. a/b., 3. ml. b., 2. ml. a.,
skrivning i l.ml. a/b. Klasselærer.
Adjunkt /. Hatting, historie i III g. s., m. a., Il g. s., m. a., I g. m.
b., 4. ml. b., 3. ml. a., oldtidskundskab i III g. m. a., lig. s., m.
a., Ig. m b.
Lektor, dr. phil. T. Hermann, fransk i III g. m. a/b., lig. m. a/b.,
I. g. s., latin i III g.s., tysk i 4. ml. b. Klasselærer.
Adjunkt J. Himmelstrup, dansk i III. g. m. a., I g. m. a., l.ml. a.,
engelsk i II g. s., religion i 4. ml. b., 2. ml. b., 1. ml. a/b. Klasse
lærer.
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Inspektør G. Jensen, fransk i r., latin i 4. ml. a., historie i 4. ml.
a., 3. ml. b.„ 2. ml. a/b., dansk i 3. ml. a., 2. ml. a/b.
Adjunkt, frk. R. Lorentzen, dansk i II g. m. b., 1 g. s., 3. ml. b., en
gelsk i II g. m. a/b., 1. ml. b., skrivning i 2. ml. a. Klasselærer.
Adjunkt H. Borgstrøm Muller, historie i III g. m. b., Hg. m. b., I
g. s., m. a., r., oldtidskundskab i Hig. m. b., Hg. m. b., I g. s.,
m. a., engelsk i 2. ml. b., tysk i 2. ml. a. Har tilsyn med skolens
lærebøger. Klasselærer.
Lektor Johs. Olsen, dansk i II g. m. a., I g. m. b., fransk i III g. s.,
II g. s., I g. m. b., religion i III g. s., lig. s., m. a/b., I g. m. b.,
oldtidskundskab i III g. s. Klasselærer.
Adjunkt P. Poulsen, naturlære i Hig. m. a., II g. m. b., I g. m. b.,
2. ml.a.
Lærer, cand. mag. A. Rasmussen, tysk i r., 2. ml. b., dansk i 1. ml.
b., gymnastik i 4. ml. b., 1. ml. a/b. Klasselærer.
Overlærer Kr. Rasmussen, regning og matematik i r., 3. ml. a., 2.
ml.a., gymnastik i III g. m. a., II g. m. b., 3. ml. a., 2. ml. b.
Klasselærer.
Overlærer C. Simonsen, naturlære i r., 4. ml. a/b., 3. ml. a/b., 1.
ml. b., regning og matematik i 3. ml. b., skrivning i 4. ml. a/b.,,
2. ml. b., gymnastik i I g. m. a/b. Har tilsyn på legepladsen.
Lektor V. Stærmose, dansk i Hg. s., 4. ml. a., tysk i III g. s., 4.
ml. a., 3. ml. b., engelsk i 4. ml. b. Klasselærer.
Overlærer A. Winther Pedersen, naturhistorie i f., 4. ml. b., 3. ml.
a., regning og matematik i 4. ml. a., 1. ml. a., gymnastik i III g.
s., II g. s., m. a. Klasselærer.
Rektor, engelsk ir.,4, ml. a., historie i 1. ml. a/b.

Skolens læge er dr. Vald. Paulli, som har været assisteret af
sundhedsplejerske frk. Lilli Larsen.
Skolens tandlæge er fru Henrik-Madsen, som har haft frk. Bering
som medhjælper.

Som lærerkandidater har følgende gennemgået kursus i praktisk
undervisningsfærdighed : cand. mag. Henrik Lange (hos lektorerne
Stærmose og Hermann og adjunkt E. Didriksen) og cand. mag. K.
Flensborg (hos adjunkterne Himmelstrup og Didriksen og lektor
Hermann).
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Årets arbejde
4. Mellemskoleklasse a.
Religion (Giødesen). Juul-Mortensen og Norrild : Bibelhistorie
(3. udg.), s. 35—107. Udvalgte stykker af Chr. Tybjerg og Jef
Tange : Kirke- og missionshistoriske skikkelser I.
Dansk m. m. (Stærmose). Hegelund, Løber og Novrup : Den ny
Læsebog for Købstadskolen 7. og 8. klasse benyttet til tekstgennem
gang og grammatik. Oehlenschläger: Hakon Jarl. Blicher: Røver
stuen. 26 sider svensk efter Falbe-Hansen og Keller : Svenske
Læsestykker. Genfortælling og fristil.
Til eksamen opgives: Den ny Læsebog, s. 74—78, 140—148,
148—150, 150 (Pelle)—157, 162—173, 187—198, 207—211, 223237,242—246,264—274,285—295,318—321. Hakon Jarl. Røver
stuen. Svenske Læsestykker, s. 47 —56, 69—73, 94—104.
Engelsk (rektor). O. Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk IV
og Øvelseshefte gennemgået: Stk. 3—4, 7—8, 10—15, 17—19,
28—30.
Til eksamen opgives: det læste med undtagelse af stk. 3 og 4.
Tysk (Stærmose). Wiggers Smith, Hasselriis, Mogensen: Tysk
III med tilhørende øvelser, stk. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15,
16, 18, 19, 20, 25, 29, 32, 33, 35. Til ekstemporallæsning er benyt
tet : Pederzani-Weber: „Auf rauhen Pfaden“.
Til eksamen opgives: Det læste ( -r 5, 34).
Latin (Jensen). Kr. Mikkelsen: Latinsk Læsebog I afdeling og af
II afdeling kap. I—XXXIII.
Til eksamen opgives: II. afdeling kap. I— XXXIII.
Historie (Jensen). Henrik Madsen: Verdenshistorie IV (1. udg.).
Til eksamen opgives : hele bogen.
Geografi (Assingbæk). C. C. Christensen: Geografi for Mellem
skolen II : Amerika og Norden.
Til eksamen opgives : det læste.
Naturhistorie (Brændegaard). Hvass og Jørgensen: Zoologi IV
(husdyr og mennesket). Balslev og Simonsen: Botanik IV, s.
1 -32.
Til eksamen opgives : det læste.
Naturlære (Simonsen). Rasmussen og Simonsen: Fysik for Mel
lemskolen II (9. udg.), fra side 32 bogen ud.
Til eksamen opgives: det læste + §§ 94—96 (begge incl.).
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Regning og matematik (Winther Pedersen). Regning: Friis Peter
sen og Jessen : Mellemskolens ny Regnebog IV. Geometri : Jul. Pe
tersen : Lærebog i Plangeometri, § 101 og bogen ud. Aritmetik:
Jul. Petersen: Aritmetik og Algebra, fra kap. 6 og bogen ud
sid
ste del af afsnit §§ 52 og 53.
Til eksamen opgives: det læste
sidste del af afsnit §§ 52
og 53.

4. Mellemskoleklasse b.
Latin (Didriksen).
Geografi (Assingbæk). f Som 4. ml. a.
Religion (Himmelstrup). Afsluttet gennemgang af apostlenes ger
ninger. Kirkehistorie efter Juul Mortensens og Norrilds Lærebog
med benyttelsen af Tybjerg og Tanges Læsehæfter.
Dansk m. m. (Bøgh-Hansen). Hegelund, Løber og Novrup :
Dansk Læsebog for Købstadskolen 7. og 8. klasse benyttet til op
læsning, genfortælling og analyse. Holberg : Jeppe på Bjerget. Bli
cher : Røverstuen. Falbe-Hansen og Keller : Svensk Læsebog for
Mellemskolen, s. 37—40, 47—56, 69—73, 112—116. En stil hver
14. dag.
Til eksamen opgives : Hegelund, Løber og Novrup : Dansk Læse
bog, 8. klasse, s. 40—59, 111—117, 187—198, 203—205, 220—237,
242—249, 285—295, 318—324. Holberg: Jeppe på Bjerget. Blicher:
Røverstuen. Svensk : det læste.
Engelsk (Stærmose). Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk
for Mellemskolen med Øvebog IV, stk. 2—8, 15, 17—19, 21, 22,
24, 28—30.
Til eksamen opgives : det læste
stk. 24.
Tysk (Hermann). Wiggers Smith, Hasselriis og Mogensen: Tysk
III, stk. 2, 4—9, 11, 13—20, 23, 32, 41, 42 med tilhørende øvelses
stykker. Som ekstemporal: Pederzani-Weber : Auf rauhen Pfaden,
s. 7—33, 48—65 og 94—106.
Til eksamen opgives: det i Tysk III læste -i- nr. 17.
Historie (Hatting). Henrik Madsen: Verdenshistore for Mellem
skolen IV.
Til eksamen opgives : Henrik Madsen : Verdenshistorie IV.
Naturhistorie (A. Winther Pedersen). Zoologi: Hans Hvas og P.
L. Jørgensen: Zoologi IV (havets dyreliv læses ikke). Botanik:
Balslev : Botanik IV (planteliv på dyrket jord læses ikke) og repe
titionshefte.
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Naturlære (Simonsen). J. K. Eriksen: Fysik for Mellemsko
len II. Fra Mekanisk Fysik III — bogen ud.
Regning og matematik (Garby). Friis Petersen og J. L. W. Jes
sen: Mellemskolens ny Regnebog IV. Jul. Petersen: Aritmetik for
Mellemskolen, fra 9. kap. og bogen ud. Jul. Petersen : Geometri
for Mellemskolen, fra 11. kap. og bogen ud.
Til eksamen opgives: Aritmetik: Jul. Petersen: Lærebog i Arit
metik og Algebra for Mellemskolen (10. udg.), 9., 10., 11. og
13. kap. Geometri: Jul. Petersen: Geometri for Mellemskolen. Det
læste pensum.

Realklassen.
Dansk (Bøgh-Hansen). Folkeviser efter Olrik og Falbe-Hansens
udg. Holberg : Erasmus Montanus. Heiberg : Syvsoverdag. Gold
schmidt : Udvalgte Arbejder. Johs. V. Jensen : Danske Myter.
Grammatik efter Jensen og Noesgaard : Øvelsesstykker i Dansk
Sproglære. En stil hver 14. dag.
Til eksamen opgives : Folkeviser : Havbor og Signelil, Aage og
Else, Harpens Kraft, Valdemar og Tove, Dronning Dagmars Død,
Dronning Bengærd, Kongemordet i Finderup, Ebbe Skammelsøn.
Holberg : Erasmus Montanus. Heiberg : Syvsoverdag. Goldschmidt :
Udvalgte Arbejder (Dansklærerforeningens udg.), s. 12—24, 52—
69. Johs. V. Jensen: Danske Myter (Dansklærerforeningens udg.),
s. 38—72.
Engelsk (rektor). O. Friis-Hansen og Chr. Nielsen : Engelsk for
Realklassen, stk. 1—8, 12, 18. Øvelser efter øvelsesheftet. En
ugentlig oversættelsesstil.
Til eksamen opgives : det læste.
Tysk (A. Rasmussen). Wiggers Smith, Hasselriis og Mogensen:
Tysk IV , stk. 2, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 19, 20, 23, 29, 34, 35, 39,
41, med øvebog.
Til eksamen opgives: det læste.
Fransk (Jensen). N. Chr. Nielsen og Hoffmann: Fransk Begyn
derbog (12. udg.), I del, stk. 1—45; II del, s. 55—104.
Til eksamen opgives: af II del, s. 55—104.
Historie (Müller). Ludvig Schmidt: Frankrigs, Englands og Tysk
lands Historie fra 1860. Kretzschmer og Lindhardt Hansen : Sam
fundslære for Realklassen, kap. I, III, V, VII.
Til eksamen opgives : til verdenskrigens forhistorie.
Geografi (Hermod Andersen). Johs. Reumert: Erhvervsgeografi.
Til eksamen opgives : hele bogen, undtagen s. 69—76 og
119—121.
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Naturhistorie (Winther Pedersen). E. Wesenberg Lund: Biologi
for Gymnasiet (med forbigåelse af det meste skrevet med petit, end
videre formler, autotrofe bakterier, dyre- og planterigets udform
ning, kun højere dyr. Arvelighedslære væsentlig mundtlig).
Til eksamen opgives : det læste.
Naturlære (Simonsen). J. K. Eriksen: Fysik I (varmelære) og
Fysik II (elektricitet).
Til eksamen opgives : det læste
elektriske svingninger.
Regning og matematik (Rasmussen). Regning: Friis-Petersen og
Jessen : Realklassens Regnebog, dog mest opgaver efter Lomholts
Opgavesamling. Matematik: J. L. W. Jessen og O. A. Smith: Ma
tematik og Regning for Realklassen. 1 sæt skriftligt hjemmearbejde
ugentlig.
Til eksamen opgives : Matematik og Regning for Realklassen af
J. L. W. Jessen og O. A. Smith med undtagelse af fortegnsdiskus
sion af anden grads polynomiet og eksponentielle ligninger.

II Gymnasieklasse.
Nysproglig afdeling.
Naturfag (Hermod Andersen). W. F. Hellner : Geografi for det
sproglige Gymnasium.
Til eksamen opgives : Af geografi opgives alt, undtagen s. 25—32,
89—97, 100—101 samt tavlerne 1—4 og 20—23. Af J. K. Eriksen :
Fysik og Kemi opgives alt, undtagen s. 80—91.
Matematik (Garby). Willesen : Matematik for det sproglige Gym
nasium, §§ 52—56, 58—72 inkl.
Til eksamen opgives: Willesen: Matematik for det sproglige
Gymnasium, §§ 2, 6—12, 16—19, 21—23, 34—39, 54—56, 58—59,
62—72, alt inkl.

II Gymnasieklasse.
Matematisk afdeling a.
Engelsk (Ragna Lorentzen) : Friis-Hansen og Chr. Nielsen : En
gelsk for Viderekomne, s. 175—219. Rosenmeier: Modern English
Omnibus, s. 5—167. K. V. Olsen: Science Reader, s. 7—27.
Naturfag (Brændegård). P. Andersen og M. Vahl: Klima- og
Plantebælter. P. Andersen og M. Vahl : Erhvervsgeografi.
Til eksamen opgives : P. Andersen og M. Vahl : Geologi, und
tagen de geologiske tidsafsnit, s. 69—80. P. Andersen og M. Vahl :
Klima og Plantebælter. P. Andersen og M. Vahl : Erhvervsgeografi,
undtagen kap. VIII, afsnit 4, 6, 8, 9 og 10.
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II Gymnasieklasse.
Matematisk afdeling b.
Engelsk (Ragna Lorentzen). Som II g. m. a.
Naturfag (Brændegård). Som a-klassen.

III Gymnasieklasse.
Nysproglig afdeling.
Religion (Johs. Olsen). 1. korinthierbrev.
Dansk m. m. (Bøgh-Hansen). Karl Mortensen: Dansk Litteratur
historie fra Paludan-Miiller. Tilsvarende stykker af Falkenstjernes
Håndbog i dansk Litteratur. J. P. Jacobsen : Mogens. Ibsen : Peer
Gynt. Oxenvad : Vort Sprog I, s. 112—153; II, ca. 35 sider.
Agerskov og Nørregård : Svensk Læsebog, ca. 30 sider. Eksamens
pensum repeteret. Stil hver 3. uge.
Til eksamen opgives : Karl Mortensen : Dansk Litteraturhistorie
fra Holberg. Falkenstjerne : Håndbog i dansk Litteratur I (5. eller
6. udg.), s. 40—46, 90—92, 102—103, 113 — 115, 168—175, 230—
231, 251—253, 272—275, 289—291, 296—298, 347—351; II (5.
udg.), s. 2, 5, 59—63, 96—110, 132—134, 140 — 147, 154—157,
189—195, 231—235, 315; III (5. udg.), s. 11 — 15, 47—48, 90—93,
107—109. Hovedværker: Holberg: Erasmus Montanus. Oehlen
schläger: St. Hans Aften-Spil. J. P. Jacobsen: Mogens.
Engelsk (Giødesen). Østerberg : English Poems, s. 5—6, 14,
38—41, 43, 45—48. Nogle digte af Robert Browning. Shakespeare:
Julius Cæsar. The Dickens Reader, s. 50—88. Rosenmeier og
Ehlern Møller : A Contemporary Reader, s. 75—80, 85—94, 104—
108, 111—120, 149—155, 188—197. R. C. Sheriff: Journeys End.
Til eksamen opgives: Julius Cæsar, II act. Østerberg: English
Poems (5. ug.), s. 3—5, 23, 75—77, 85—97. Robert Browning,
s. 11—15. The Dickens Reader, s. 34—57. Engelske Talere II, s.
48—60. A Contemporary Reader, s. 41—61, 85—94.
Tysk (Stærmose). Faust (Østergaards udg.), s. 354—517, 2605—
ud. Østergaard : Tyske Digte: Goethe, 1, 5, 7, 8, 12, 16, 17, 18,
20, 21, 23, 24, 25, 26. Heine, 1, 2 a, c. Aus dem letzten Jahrhun
dert, 12, 13, 14. Osten feid : Heine-Kompendium : Le Grand. Ring
Hansen und Stærmose: Kulturgeschichtliche Lesestiicke, nr. 16,
20, 28, 30, 32. Litteraturhistorie efter Branner und Stærmose :
Deutsche Klassiker. Houken og Stenbjerres Stiløvelse for Gymna
siet. Kapers Grammatik. 1 stil ugentlig.
Til eksamen opgives: Schiller: Maria Stuart I 1—2; Il 9; III 4 ;
IV 4, 6. Tyske Digte: Goethe: 5, 16, 21, 24, 26; Schiller: 6;
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Heine 1, 2 a, c. Aus dem letzten Jahrhundert, 12, 13, 14. Faust,
354—517, 2865—3072, 3544—3775. Deutsche Klassiker, s. 69—74,
76—83. Heine-Kompendium, s. 32—38. Kulturgeschichtliche Lese
stücke, 7, 9, 13, 23, 25, 28, 32.
Fransk (Johs. Olsen). Henriques og Willemoës : Fransk Litte
ratur i Udvalg. Jules Romains : Knock. Moderne franske Skriben
ter I, ved Tage Brüel. Oluf Nielsen : Fransk Sproglære.
Latin (Hermann). Ovid : Pyramus og Thisbe, Ved den elskedes
Dør. Sallust: Catilina, 13—36’ og 396—61. Efter Vald. Nielsens
Grammatik er læst syntaxen, hovedpunkterne repeteret.
Til eksamen opgives: Cortsen : Latinsk Læsebog II (2. opl.), p.
30—51, 53—62 og 65—67. Sallust: Catilina, kap. 396—61.
Oldtidskundskab (Johs. P. Olsen). Euripides : Medeia. Platon :
Sokrates’ Forsvarstale. Platon : Sokrates i Fængsel. Kunsthistorie ef
ter Kragelund : Græske Kunstværker. Eksamenspensum repeteret.
Til eksamen opgives: Iliaden I og VI (v. 313—529). Odysseen
VI. Herodot: Kong Kroisos, kap. 26—91. Sofokles : Kong Ødipus.
Platon: Sokrates’ Forsvarstale. Kragelund (2. udg.), fig. 3, 8, 12,
19, 20, 21, 33, 34, 38, 41, 44, 45 og 50, samt dorisk og jonisk stil,
parthenontiden og teatret.
Historie (Hatting). Arentoft: Verdenshistorie, fra 1789. Ilsøe:
Nordens Historie, fra 1814. Kretzschmer og Lindhardt Hansen :
Samfundslære. Billeder efter Andrup, Ilsøe og Nørlund : Danmarks
Historie: Billeder. Tekster efter Holt: Tekster og Tal og Kilder
til Danmarks Historie IV.
Til eksamen opgives: Arentoft: Middelalderen og 1878—1914.
Ilsøe : Nordens Historie til 1380 og 1848—1920. Samfundslære I,
VI og VIII. Billeder : Andrup, Ilsøe og Nørlund, fig. 23—26, 36,
76, 77, 80, 81, 87, 131, 145—149, 285. Tekster: Holt: Tekster og
Tal, 7—25. Kilder til Danmarks Historie IV, 68—82.
Naturfag (Assingbæk). K. Simonsen: Biologi. A. Krogh: Men
neskets Fysiologi.
Til eksamen opgives : Biologi med undtagelse af kap. VI. Øko
logi, s. 60—66. Fysiologi udgår s. 95—111, 115—118 og 127—133.

III Gymnasieklasse.
matematisk afdeling a.
Religion (Giødesen). Kortere gennemgang af Jesu liv. De vig
tigste fremmede religioner.
Dansk m. m. (Himmelstrup). Karl Mortensen: Dansk Litteratur
historie fra Paludan-Müller og ud samt oldtid og middelalder med
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tekstprøver fra Falkenstjernes udvalg. Afslutning af pensum i mo
dersmålskundskab og svensk efter henholdsvis Oxenvad og Ager
skov og Nørregårds læsebøger. Udvalgte noveller af J. P. Jacobsen.
Ibsen : Vildanden. Pontoppidan : Ilium Galgebakke. 11 stile. Læst
i modersmålskundskab : Vort Sprog II2, s. 3—32, 35—39, 40—64,
67—86. Svensk Læsebog7, s. 1—38, 49—51, 74—80, 107—115,
130—133, 134—135, 140—147, 150—152.
Til eksamen opgives : Karl Mortensen : Dansk Litteraturhistorie6,
fra Holberg. Falkenstjerne I5, s. 66—70, 113—115, 168—172, 194—
198,216, 218—220, 230—231, 251—253, 272—278, 316—318, 320—
321, 343—345. Falkestjerne II3, s. 14—15, 140—144, 154—157,
171—173, 174—178, 189—204, 231—235, 255—262. Falkenstjerne
III5, s. 1—10, 33—37, 40—41, 90—93, 110—112, 122—123. Eras
mus Montanus. En Landsbydegns Dagbog. Vildanden.
Fransk (Hermann). Henriques og Willemoës : Fransk Litteratur
i Udvalg, s. 12—16, 57—73, 271—329. Bruël : Moderne franske
Skribenter I, s. 1—84. Efter Oluf Nielsen : Fransk Sproglære, sub
stantiver og pronominer, verberne repeteret. Ekstemporal efter à
Propos. 3 grammofonplader i Norstedt-Richters system.
Oldtidskundskab (Hatting). Euripides: Medeia. Sofokles : An
tigone. Platon : Sokrates’ Forsvarstale, Sokrates i Fængslet og So
krates’ Død. Kunsthistorie efter Kragelund : Græske Kunstværker.
Eksamenspensum repeteret.
Til eksamen opgives: Iliaden I, XXIV (fra v. 469). Odysseen VI.
Kragelund : Græske Historikere, 38—44, 46—80. Sofokles : Kong
Ødipus. Platon: Sokrates’ Forsvarstale (v. Gertz). Kragelund (2.
udg.), fig. 12, 19, 20, 24, 38, 41, 44, 46, 48—51, samt dorisk og
jonisk stil og afsnittet om parthenontiden.
Historie (Hatting). Arentoft: Verdenshistorie, fra 1789. Ilsøe:
Nordens Historie, fra 1814. Kretzschmer og Lindhardt Hansen:
Samfundslære. Billeder efter Andrup, Ilsøe og Nørlund : Danmarks
Historie i Billeder. Tekster efter Holt: Tekster og Tal og Kilder til
Danmarks Historie IV.
Til eksamen opgives: Arentoft: Middelalderen og 1878—1914.
Ilsøe: Nordens Historie til 1380 og 1848—1920. Samfundslære I,
VI, VIII. Billeder: Andrup, Ilsøe og Nørlund: Danmarks Historie
i Billeder, 23—26, 36, 76, 77, 80, 81, 87, 131, 145—149, 285.
Tekster: Holt: Tekster og Tal, 7—25. Kilder til Danmarks Hi
storie IV, 68—82.
Naturfag (Assingbæk). Som III g. s.
Til eksamen opgives: som III g.s.
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Naturlære (P. Poulsen), a. Fysik med astromoni. Sundorph:
Elektricitet og Magnetisme, s. 68—bogen ud. Kobberø : Mekanisk
Fysik, s. 83—bogen ud. Barmwater : Astronomi, s. 94—bogen ud.
10 elevøvelser.
Til eksamen opgives: Sundorph: Varmelære (7. udg.), s. 14—24,
47—53. Sundorph: Lyslære (6. udg.), s. 35—56. Sundorph: Elek
tricitet og Magnetisme (7. udg.), s. 39—53, 68—100, 161—169.
Kobberø: Mekanisk Fysik, s. 5—20, 44—83, 116—129. Barmwa
ter: Astronomi, s. 21—29, 46—69. Øvelser: 1) isens smeltevarme,
2) vædskers udvidelse, 3) lufttermometer, 4) luftarters vægtfylde,
5) spektrometer, 6) spektroskop, 7) samlelinses brændvidde, 8)
danielelementet, 9) matematisk og fysisk pendul, 10) faste stoffers
massefylde, 11) stemmegaflers svingetal og rotationsenergi, 12)
Ohms lov, 13) Faradays elektrolytiske love, 14) elektronrør, 15)
vekselstrøm.
b. Kemi (P. Poulsen). Kobberø: Kemi for Gymnasiet: Fra me
tallerne til organisk kemi.
Til eksamen opgives: Kobberø: Kemi for Gymnasiet, s. 38—61,
70—75, 116-140, 157—160, 170—194.
Matematik (S. Brinkhard). V. A. C. Jensen: Aritmetik II, hele
bogen. V. A. C. Jensen : Geometri III, hele bogen. 1 sæt opgaver
på skolen hveranden uge. 1 à sæt hjemmeopgaver hver uge.
Til eksamen opgives: V. A. C. Jensen : Geometri I, §§ 6—16, 21,
24—29, 32, 38—bogen ud; II, §§ 1—7, 16—17, 22—25, 29—30,
32—33, 61 ; III, §§ 1—2, 19—28, 35—37, 47, 39—51, 62, 82—85.
Funktionslære, §§ 1—8, 22—25, 32, 34—46, 48—59. Aritmetik I,
§§ 2—11, 38—55. Aritmetik II, § 1—3, 17—25, 27—bogen ud.

III Gymnasieklasse.
Matematisk afdeling b.
Religion (Giødesen). Som 111 g. m. a.
Dansk m. m. (Bøgh-Hansen). Som III g. s.
Til eksamen opgives: Som IIIg. s.
Fransk (Hermann). Henriques og Willemoës : Fransk Litteratur
i Udvalg, ca. 175 sider. Jules Romains : Knock, II og III akt.
Grammatik (med repetition af eksamenspensum) og øvelser efter
Oluf Nielsen : Fransk Sproglære. 3 grammofonplader i NorstedtRichters system, ekstemporal efter à Propos.
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Oldtidskundskab (Müller). Sokrates’ Forsvarstale og Sokrates i
Fængslet. Euripides : Medeia. Kunsthistorie. Mytologi.
Til eksamen opgives: lliaden I, Odysseen V, v. 228—281, VI.
Herodot: Kong Kroisos, kap. 26—91 (inkl.). Euripides: Medeia.
Sokrates’ Forsvarstale (v. Gertz). Vaphiobægrene, den geometriske
stil, den archaiske kunst, Theseion-templet, Erechteion, Delphi og
Olympia, teatret, diskoskasteren, spydbæreren, Paionios’ Nike, at
tisk gravmæle, Praxiteles’ Hermes, Lysippos’ skraberen, Polyeuktos’ Demostenes, alexandermosaikken.
Historie (Müller). Verdenshistorie fra 1789. Nordens Historie fra
1846. Kretzschmer og Lindhardt Hansen: Samfundslære. Tekster
efter Kilder til Danmarks Historie IV og V. Billeder efter Andrup,
Ilsøe og Nørlund : Danmarks Historie i Billeder.
Til eksamen opgives: Verdenshistorie 395—1500 og 1878—1914.
Danmarks historie til 1241 og 1848—1920. Samfundslære, kap. I,
VI og VIII. Speciale : Bondestandens historie i de sidste 200 år.
Kilder til Danmarks Historie V, nr. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 17 og 25.
Danmarks Historie i Billeder, nr. 231 og 232. Korte uddrag af
Randers og Vejle amtsbeskrivelser (1826), Hjørring amtsbeskrivelse
(1828), Frederiksborg amtsbeskrivelse (1831), Svendborg amtsbeskfivelse (1837). Kilder til Danmarks Historie IV, s. 18—20, 41—
47. Knud Kristensen fylder 60, fødselsdagsinterview i Roskilde
Dagblad (25/10 1940).
Naturfag (Brændegård). Som 111 g. s.
Naturlære (Garby). a. Fysik med astronomi. Sundorph : Meka
nisk Fysik : Fra 3. afsnit og bogen ud. Sundohph : Elektricitetslære :
fra vekselstrøm og bogen ud. Sundorph : Lyslære : fra farver og
bogen ud. Barmwater : Astronomi : fra månen og bogen ud.
Til eksamen opgives: Sundorph: Varmelære (7. udg.), s. 14—28,
49—53. Sundorph: Lyslære (6. udg.), s. 17—22, 35—39, 49—56.
Sundorph: Mekanisk fysik (6. udg.), s. 5—26, 34—71. Sundorph:
Elektricitetslære (7. udg.), s. 22—53, 87—120, 161—169. 15 øvel
ser. Barmwater: Astronomi (7. udg.), s. 9—19, 56—69.
b. Kemi. Kobberø : Kemi, s. 128—169.
Til eksamen opgives: Kobberø: Kemi, s. 30—35, 40—46, 48'—
60, 62—66, 70—86, 102-108, 117—120, 123—128, 146—153, 171—
184, 190—194.
Matematik (Bülow). Albert Kristensen: Aritmetik og Algebra II.
Albert Kristensen : Stereometri.
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Til eksamen opgives: Aritmetik og Algebra I, §§ 23—37, 53—62,
64, 66—71. Aritmetik og Algebra II, §§ 1—7, 9—13, 22—25.
Plangeometri og Trigonometri (3. udg.), §§ 4—5, 8, 14—58, 76—
77. Analytisk Plangeometri, §§ 9—30. Differential- og Integralreg
ning, §§ 5—25, 40—47. Stereometri, §§ 43—53, 67—72, 74—87,
89—90.
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Basaren
1 dagene 9. og 10. oktober 1948 afholdt skolen en basar til fordel for
den week-end hytte, som vi ad åre håber at kunne rejse med hen
blik på lejrskoleophold m. m. Nettoudbyttet af den lange række af
arrangementer blev kr. 13.757,48. Hovedparten af skolens elever,
hele lærerkollegiet og adskillige forældre trak et meget stort læs for
at bringe foretagendet frelst i land. For dette arbejde og for mange
store og små gaver bringer skolen en hjertelig tak. Den takker også
de mange besøgende, som med godt humør og et gavmildt sind gæ
stede skolen i basardagene.

På grund af papirsituationen har atter i år adskilligt stof måttet
udgå, således desværre skolens „dagbog“. Der har været arrange
ret forskellige rejser og foretaget en del ekskursioner. Det skal også
lige nævnes, at vi lørdag den 19. februar afholdt et komediebal for
elever, forældre og lærere, der havde fundet god tilslutning, og som
fik et meget vellykket forløb. Inden ballet begyndte, opførtes Sven
Clausens enakter „Last“. Lektor Bøgh-Hansen havde forestået in
struktionen bistået af skuespilleren Kaj Wilton.

Årsprøve m. m.
Årsarbejdets og prøvernes udfald meddeles for realklassen og
mellemskolen lørdag den 18. juni kl. 10, for gymnasiets vedkom
mende torsdag den 23. juni kl. 11 i skolens aula.
Det nye skoleår begynder fredag den 12. august kl. 9.
Rektor træffes sikrest hver skoledag kl. 12—1.
Til at overvære prøverne og årsafslutningerne indbydes elevernes
forældre og værger samt skolens gamle elever.

Chr. Nielsen.

'

Indholdsfortegnelse

Årsfesten ........................................................................................

3

Afgangsprøverne 1948 .................................................................

14

Forældrerådet ................................................................................

16

Skolens elever ..............................................................................

18

Skolens lærere ..............................................................................

23

Pensa i eksamensklasser ...............................................................

25

Årsprøve m. m...............................................................................

35

J D.Qvist & Komp Akts.
Bogtrykkeri. København

