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i

Selskabet for Efterslægten den 4. marts 1950 i anledning 
af 164-året for Selskabets stiftelse

af adjunkt, dr. phil. Alf Henriques

Mine tilhørere !
De kan. måske tænke, at jeg blev glad for henvendelsen om at 

holde festtalen i år ; for der er nu noget særligt ved at tale 4. marts, 
når man selv har gået i Efterslægtens skole i tolv år. Jeg er fra den 
tid, hvor man begyndte i første forberedelsesklasse, og jeg fortsatte 
her på skolen til studentereksamen. Det vil jo sige, at jeg har hørt 
uhyre mange 4. marts-taler. Jeg har set mange processioner, som vi 
rejste os op for, komme ind med talere i spidsen, og så synes man, 
der er noget morsomt ved at være med selv — for en gangs skyld.

Det er forresten ikke første gang, at forsamlingen rejser sig op 
for mig, når jeg træder ind 4. marts. Det gemmer et lille minde. 
Et par år efter at jeg var blevet student, bestemte vi, nogle studen
ter fra holdet 1925, at vi ville hen og høre 4. marts. Vi kom lidt 
sent, et par minutter efter tiden, og gik forsigtigt og ret langsomt 
op ad den store trappe til Studenterforeningens festsal, hvor det 
dengang foregik, og den prægtige inspektør Jacobsen med falkeøjet 
må alligevel ikke have set så skarpt, for da han så tre hoveder 
dukke frem i værdig takt, gav han ordre til, at alle skulle rejse sig. 
og så var det os tre studenter, der kom ind. Vi luskede så mærke
ligt ind til siden, og det varede ret længe, inden selve processionen 
kom. Denne her gang hører jeg imidlertid rigtig med til optoget.

Det er også en særlig glæde for mig at tale om Adam Oehlen
schläger netop ved denne lejlighed, og dertil knytter sig også et 
minde. Jeg har i grunden en uret at gøre god igen mod Oehlen
schläger. Jeg formoder, at den tradition stadig findes, at når studen
terholdet skal danse omkring hesten på Kongens Nytorv, så gør 
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man en lille afstikker hen til teatret for at lægge en krans ved 
Oehlenschlägers bronzestatue udenfor teatret. Det er en smuk tra
dition, men netop det år, hvor jeg havde ansvaret for det, blev der 
ingen krans lagt. Jeg var med til at arrangere det hele, og Alex 
Garff, den udmærkede lyriker, hørte også med til samme studenter
hold, og der blev ingen krans lagt, og nu synes jeg, jeg vil lægge 
den forsinkede krans i dag.

Men så spørger man jo sig selv : Hvorfor lagde vi ikke den 
krans? Ja, det var ikke, fordi Oehlenschläger var blevet ødelagt i 
skolen for os, vi havde Georg Bøgh-Hansen som lærer, og han øde
lagde ikke litteraturen ; vi er ham megen tak skyldig, og jeg er så 
glad for at se min gamle lærer og ven sidde her. Han ødelagde ikke 
litteraturen for os, men — nå ja, vi var unge og lidt oppositionelle, 
og så var det jo det, at vi skulle gøre det ; det var ligesom blevet en 
pligt, en tradition, og det ved vi godt, at de unge ikke bryder sig 
meget om pligter og traditioner. Og så var der dét, at den Oehlen
schläger, vi skulle hylde ved den lejlighed, var af bronze, — en 
temmelig kedelig statue af bronze. Det var jo mere en mand af 
kød og blod, vi ville hylde. Det kan være lidt svært at skulle være 
klassiker, at blive anbragt på en sokkel og blive støbt. Måske mær
kede Oehlenschläger det allerede i levende live, selv om han ikke 
ligesom Goethe endte med ligefrem at blive en statue af sig selv. 
Det er farligt at være af bronze, man må gøre sig umage, og andre 
må gøre sig umage, for at det skal blive kød og blod igen, sådan 
som det engang var.

Hvad betyder Oehlenschläger for os i dag? Hvad siger han os? 
Ja, det er ikke det samme spørgsmål som : Hvor mange kender ham, 
og hvad kender de af ham ? På selve hundredårsdagen for hans død 
foretog et københavnsk eftermiddagsblad et rundspørge i Oehlen
schlägersgade ude på Vesterbro for at at undersøge, hvad de folk, 
der brugte det navn gang på gang, egentlig forbandt med ordet 
Oehlenschläger. Resultatet var ikke opmuntrende ; jeg blev lidt ked 
af det, indtil det gik op for mig, der jo har gået på den gamle skole 
på Jacob Danefærdsvej, at jeg ikke vidste, hvem Jacob Danefærd 
var, og jeg gad egentlig vide, hvor mange af skolens elever og for
resten også lærere, der vidste det. Nu er Oehlenschläger jo 
mere værd at mindes og måske også lettere at mindes end Jacob 
Danefærd. Men alligevel. — Ja, de, man spurgte, vidste, han var 
digter, men der var ikke een ude i Oehlenschlägersgade, der kunne 
nævne en eneste titel. Han var digter, sagde de, og de gættede, at 
han var død ung, delvis af ulykkelig kærlighed — til en pige, der 
spillede klaver! Hvad der egentlig fjæler sig bagved det dér, kan 



jeg ikke regne ud ; var det Weyse-filmen, er det nogen minder om 
Ewald, eller hvad kan det være? Det er jo ganske rigtigt, som en 
frisør sagde derude: „Det var før min tid.“ Nu er det andre navne, 
der nævnes i Oehlenschlägersgade, men jeg er jo bange for, at om 
ti år vil frisørerne i samme gade sige nogenlunde det samme om 
kun .ti år gamle navne, der idag er berømte.

Oehlenschläger er jo ikke død ; det afgørende er ikke spørgsmålet 
om, hvor stort et antal mennesker, der kender ham ; det afgørende 
er heller ikke, hvor stort et antal af værker, man kan nævne ved en 
eksamen, navnlig hvis man ikke har læst værkerne. Det afgørende 
er, om han lever for de mennesker, for hvem den danske kulturarv 
er levende, de mennesker, der har fået den fordel, den gunst af for
holdene at få del i kulturen, som f. eks. eleverne på en skole som 
denne. Det er noget, man har fået foræret. Så kan man jo bruge 
den gave eller lade være, som man har lyst ; spørgsmålet er så, 
hvad vi får ud af den.

Lad os se at gøre Oehlenschlåger til mere end et eksamens
spørgsmål, nogle sider at opgive til en bestemt dato, lad os se, hvad 
han kan sige os, og lad os se at finde mennesket, hvorefter bronzen 
er støbt. Hvordan var han? Ja først og fremmest, han var ung, 
meget ung, I parentes : man glemmer så ofte, at digterne er unge ; 
man har især billeder af dem fra deres ældre dage, og det er dem, 
man oftest ser, men da de virkede og gjorde deres bedste, da var de 
unge. J. P. Jacobsen var 29 år gammel, da han skrev Marie 
Grubbe, Adam Homo’s første del var skrevet af en mand på 32 år; 
Poul Møller var 25, da han sad ude på skibet og lavede sine aller
bedste ting ; Holberg, Fader Holberg, var stakkels 38 år, dengang 
han skrev komedierne, det er da ikke så forfærdelig meget. Kierke
gaard døde 42 år gammel, og da H. C. Andersen skrev eventyret 
om den uartige dreng, Amor, der var så ond mod den gode, gamle 
digter, og man sætter jo H. C. Andersen i digterens sted, da var 
den gode, gamle digter 30 år gammel. Men Oehlenschläger, ham ta
ger vi ikke fejl af, det er altid den unge Oehlenschläger, vi tænker 
på, en mand, der havde kulmineret, da han var 30, en mand, der 
havde digtet sine bedste ting, da han var 25, altså yngre end den 
yngste vikar, som vi kan komme ud for her på skolen.

Og tænk Dem så ind i denne mands situation. Hvordan kan det 
være gået til, at digterevnen pludselig er kommet som et udbrud af 
en vulkan? Ja, det var netop, fordi han var en meget ung mand, 
med meget store tanker om sig selv. Han vidste, han kunne noget, 
og man kan nok sige, at hvor han havde sat ind, der havde han gjort 
sig gældende. Men han havde ikke tillid til det hverv, han var be- 
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stemt til. Der var ikke noget ved at være digter, der var ingen magt 
ved det, ingen myndighed, der var ingen glans omkring det, syntes 
han. Da er det, han får fat på de teorier, der får ham til at tro på, 
at det at være digter i grunden er det største af alt ; og så bryder 
han ud, så kan han ; han bryder ud på en måde, der er helt forfær
dende for ham selv og hans omgivelser. Kunne det holde ? De 
gamle rystede på hovedet ; de unge var begejstrede. Når hans kæ
reste talte om Oehlenschläger, så var det næsten, som var han en 
guddom. Ja ja, Christiane,“ sagde en gammel tante, „Oehlenschlä
ger er da ikke mere end et menneske.“ „Jo, han er,“ sagde Chri
stiane. Så blev hun gift med ham, og så kom hun vist til samme 
resultat som tanten.

Oehlenschläger blev ved med at være ung, let at røre og let at 
ophidse ; nogle syntes, han var en enfoldig mand, men han var kun 
enfoldig på den måde, han selv ville være det ; han havde enfold i 
betydning af harmoni ; nogle syntes, at han alt for meget tilhørte 
den tid, hvor han kom frem, og det gjorde han naturligvis også. 
Ved første blik lægger man mærke til, at han ikke ligefrem kan 
siges at være en moderne digter. Sociologiske eller dybdepsykolo
giske studier var ikke hans sag. Er det ikke ord som fromhed, 
kongetroskab, borgerdyder, som man først og fremmest finder hos 
ham ? Både ja og nej. Alt taget i betragtning : han er alligevel et 
moderne menneske; om det så er en ros eller en dadel, det er en 
anden sag. Han var ikke nogen snob ; han holdt af kongemagten, 
men han var først og fremmest borgeren. Lagde De mærke til gen
tagelsen i kantaten: „Men borgeren, borgeren var udelukket“, det 
er en borger, der taler. Han havde i drengetiden set sig gal på disse 
her adelsdrenge, pagerne på Frederiksberg slot ; de var vigtige og 
så kløede han dem, og så fik han selv klø. Han var borgeren, den 
selvbevidste, ikke småborgeren, han hadede indelukket luft, men 
det betyder ikke, at han blev nogen fjende af virkeligheden. Det 
var så fristende at blive det netop i den tid ; der var ikke så godt 
i Danmark dengang, og det var moderne at flygte fra virkeligheden. 
Ja, Oehlenschläger flygter fra den lille, den lillebitte virkelighed. 
Romantik, der er, som H. C. Andersen siger det, noget ganske 
udenfor tevand. Jeg kender ingen definition på romantik, der er 
bedre ; jeg tror, det i grunden er den eneste, der findes ; om vi kan 
bruge den til eksamen, det ved jeg ikke ; aa jo — jeg tror, den vil 
gøre sig helt godt. Den lille virkelighed ville Oehlenschlåger væk 
fra, men ikke livet i hele sin dejlige fylde, og netop fordi han holdt 
så meget af livet, var han også en from mand, men egentlig ikke 
religiøs. Livet var på en måde tilstrækkeligt for ham ; han tvivlede 
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ikke om, at det nok skulle gå bagefter ; det bekymrede ham ikke. 
Angsten for at være menneske kendte han ikke ; dette er iøvrigt 
ikke noget, hvorved han skulle få lighed med det moderne menne
ske ; derimod ved en vis frigjorthed, ved sin tro på humaniteten, 
som han også taler om i sin kantate. Han var en fjende af alle 
dogmer, af al tvang, han havde ikke frihedsordene i munden så 
meget som folkene 50 år efter, mændene af 1848, men friheden var 
for ham et meget, meget levende begreb.

Altså på visse måder en oprører. Det glemmer vi let, tror jeg, 
når vi tænker på den unge Oehlenschläger. Ja, vi husker, at han 
var en oprører mod rationalismen, men i hvilken grad han var en 
oprører, f. eks. mod publikum, det har vi svært ved at fatte. Vi reg
ner med, at Oehlenschläger levede i de gode, gamle tider, hvor 
man tænkte og følte ligesom han, hvor en figur som Valborg i 
„Aksel og Valborg“ kunne optræde, uden at man et øjeblik fik lyst 
til at trække på smilebåndet, således som det måske sker i dag. Ja
men det var heller ikke så godt dengang. Undersøger man tidens 
anmeldelser, kan man mærke, at der blev fniset, nøjagtigt som til 
en skolesceneforestilling ; der var nogenlunde den samme uro, når 
„Aksel og Valborg“ blev spillet på Det kgl. Teater dengang. Man 
troede ikke rigtigt på Valborg. Oehlenschläger ville have, at man 
skulle tro på hende ; der måtte være sådanne mennesker. Tiden var 
kynisk, pikant, desillusioneret, uden idealer. Oehlenschläger ville 
have, at den skulle gå en sundhedskur igennem. Det var ikke let, 
og populær blev han aldrig. Han har aldrig kendt til de udsolgte 
huse i Det kgl. Teater, så at sige aldrig; når han endelig fik en 
succes, var det, fordi der var udstyr, store optog og smukke nye 
dekorationer ; hans ord har ikke virket i datidens Oehlenschlägers
gade heller.

Han var også en oprører mod sine egne læremestre, mod dem, 
der i kunsten ville fortynde livet, de folk, der havde dødsdrift, og 
svang sig højere og højere op i æteren. Livet var jo så dejligt, syn
tes han, det måtte man da blive ved. Det er to vigtige punkter, hvor 
han er oprørsk. Men samtidig så var han jo også en sejrherre ; han 
sejrede på det afgørende tidspunkt, da han var ung ; alt lykkedes for 
ham. Man kan se det på hans ansigt fra de første billeder, at den 
mand er skabt til at sejre ; senere bliver det billeder af manden, 
som har sejret. Men det at være sejrherre, det kan jo også være 
en farlig ting, navnlig hvis man sejrer lidt for hurtigt.

Der var ting, Oehlenschläger ikke interesserede sig for, og som 
ikke rigtigt indgik i hans bevidsthed, og det var ting, som netop en 
tragiker allerhelst skal vide noget om. Oehlenschläger var et dybt 
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harmonisk menneske, og den, der skal skrive tragedier, skal have 
noget af en modsætning, en disharmoni inde i sig selv ; det er det, 
der gør ham til digter og dramatiker. Der er et problem, digteren 
ikke kan klare, og så giver han det form af replikker, på en måde 
har han del i både hvad den ene person og den anden person siger ; 
et lille teater har været inde i manden selv, sådan som vi kender 
det så tydeligt fra Kaj Munk. Oehlenschläger havde ikke noget af 
dette. Det er et spørgsmål, om ikke tragedien tillige i sit inderste 
væsen er noget religiøst, og Oehlenschlæger kendte ikke til det, der 
hedder syndsbevidsthed, han var en tilfreds mand, og det tragiske 
bliver nærmest for ham blot til vemod. Derfor er det så svært at 
spille Oehlenschläger netop som tragiker; derfor er det, at Det kgl. 
Teater egentlig forsømmer ham, og hvis det endelig får lyst til at 
opføre noget festligt, så er det ikke tragikeren Oehlenschläger, de 
spiller ; og de har egentlig aldrig gjort det, undtagen nødtvungent, 
som pligt. Det er i virkeligheden ikke den tragiske genre, hvor han 
først og fremmest kan gøre sig gældende. Hvad er da hans om
råde? Ja, han har dette mærkelige, der hedder gratie, ynde; et un
derligt ord måske om et mandfolk, men det gjaldt nok om Oehlen
schläger ; manden med den lille, lidt kraftige skikkelse, der efter
hånden ærlig talt blev noget tyk, var yndefuld, og alt, hvad han 
gjorde, var yndefuldt, og det, som han holdt af, var også, hvad der 
havde ynde ved sig.

Det var Mozart, og det var Raphael, som var hans store forbil
leder, hvis man kan tale om forbilleder, når det gælder andre 
kunstarter, og altså ikke Beethoven og ikke Michelangelo ; og den 
Shakespeare, han brød sig om og bedst efterlignede, det var den 
muntre Shakespeare, the gentle Shakespeare. Og gentle, venlig, 
munter, det var Oehlenschläger også selv, først og fremmest i de 
gode år, hvor alt lykkedes for ham. Når han bruger sin munterhed, 
og når han bruger sit vemod (og vemoden er ikke det samme som 
en tragisk følelse, det er noget blødere, mildere), så sejrede han.

Munterheden var for ham i de unge år forbundet med en kolos
sal selvbevidsthed. Lad os høre, hvor selvbevidst, jeg har lyst til at 
sige : fræk, han er i de år. Det var jo almindeligt, at en forfatter, 
især en ung forfatter, skrev en fortale, hvor han gjorde opmærksom 
på, at han var en ung mand, og det var måske ikke blevet så godt 
endnu, men han havde da gjort sig den umage, han kunne, og hvis 
publikum venligt understøttede ham, skulle han nok se at gøre det 
bedre endnu næste gang. Digteren var en mand, der stod og buk
kede som en tigger. Oehlenschläger han anbragt sin kraftigste for
tale, eller man kan sige sin kraftigste dedikation til publikum midt 
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inde i et skuespil, midt inde i „Aladdin“. Aladdins slot har hævet 
sig i løbet af een nat på åndens bud, og Nourreddin har opdaget 
det, troldmanden, der kan gruble, men ikke skabe, og han kommer 
til en gammel, klog købmand og spørger ham : — Hvordan hænger 
det egentlig sammen med det slot der? — Hvordan det hænger 
sammen, svarer købmanden, der sidder og bakker på sin pibe.

Bie, min pibe 
gik ud, den må jeg tænde først igen. 
Eet gøres må, et andet ej forsømmes. 
Hvordan det hænger sammen, kære landsmand ? 
Ih nu, det hænger meget herligt sammen.
Fortræffelige tykke marmorstene.
I ryster ikke muren fra hinanden, 
min kære ven, det står jeg inde for. 
— Men, siger Nourreddin.
— Men hvordan det ellers hænger sammen. 
Ja det forstår jeg mig ej mere på, 
end hvordan nylig min tobak gik ud, 
og hvordan jeg fik ild i den igen.
Se, hver har så sit eget lune ser I.
Een bygger langsomt op og sammenskraber 
materialier fra alle kanter.
Når det er gjort, så går det med en muren ; 
men dog forhaster man sig ikke derfor, 
man spiser frokost, middags-, aftensmad 
dog alt imellem og går smukt til sengs, 
til rette tid, hver nat, når man er søvnig. 
Er noget muret alt for galt, så rives 
det ned igen, og sådan fares fort, 
til ej det tåler mer at røres ved.
Når det er gjort, så kommer en polerer 
og glatter alt, og så er det istand. 
En anden løjerlig naragtig karl 
bli’er født til verden som en spindelvæv! 
Han haler alting af sig selv og hviler 
ej, før den hele bygning færdig står ; 
og det er gjort, mens en fornuftig mand 
får tændt og røget ud sin morgenpibe. 
Det må man aldrig nu fortryde på ; 
Hver følger så sin egen sjæls natur.
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— Så denne bygning blev så hurtig færdig?
— Det kommer an på, hvad I kalder hurtigt.
Tror I, den stod der i et øjeblik, 
så krøb Aladdin langsomt som en snegl ; 
thi han behøvede fast een nat dertil.
— I skæmter.
— Hvad vil I bryder Jer om sammenhængen?
1 ser, det hænger sammen, det er nok.
Gør, hvad 1, som en Adams søn, kan gøre !
Gå hen og se. Lad ej Jert øje blindes! 
og kast det ej blot på en enkelt genstand.
Se på det hele, så på hver en del 
og dernæst atter hurtig på det hele. 
Jeg vædder, ven! I får så stor respekt 
da for bygmesteren, at tydeligt 
I føler Eders uformuenhed 
til ind at sætte Jer i hans idegang.

Læg mærke til, hvad der i virkeligheden står. For det første den 
udmærkede karakteristik af digteren selv. Mens nogle folk går og 
samler stof og giver sig god tid og glatter det hele af, så er der 
nogle andre, der skaber på et øjeblik, som Oehlenschläger kunne 
det med sine egne værker, og som tilsyneladende haler det ud fra 
sig selv. Oehlenschläger læste ikke så forfærdelig mange bøger, 
hvorfor skulle han det, han kunne jo gøre dem selv. Han syntes i 
virkeligheden, at det altsammen var inde i ham, han digtede netop 
som spindelvæven, edderkoppen, der haler tråden ud af sig selv.

Men endnu kraftigere er jo slutningen, der for det første inde
holder en ganske fortræffelig vejledning i kunsten at læse, specielt 
oehlenschlägerske værker og ganske særligt „Aladdin“. Det er så
dan, man skal læse det i skolen og alle andre steder ; se på det hele, 
så på hver en del og dernæst atter hurtigt på det hele. Det med hur
tigt tror jeg nu nok især eleverne kan klare. Altså : først få det 
umiddelbare indtryk, så undersøge enkelthederne omhyggeligt og så 
igen se det i dets helhed, så at legetøjet ikke blot bliver pillet i styk
ker. Men læg så især mærke til de sidste ord: „Jeg vædder ven“, 
— altså du, kære læser, vil, når du læser mit værk på denne måde, 
få så stor respekt for bygmesteren, A. Oehlenschläger, at I føler 
jeres, læsernes, uformuenhed til at tænke jer ind i hans for
træffelige tanker. Hvis det ikke er frækt ! Med andre ord : Kære 
læser, du er idiot, men det er der ikke noget at gøre ved, du får 
her et værk, som du kun delvis begriber, men se nu at gøre det 
bedste ud af det.
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Det var ikke den tone, man plejede at tale til læserne i, og Oeh
lenschläger har jo også pakket det godt ind, men det står der. Det 
er hans holdning, da han er ung, og han har den med rette, fordi 
han ved, at han i grunden kan alt. Sproget lystrer ham på den 
mærkværdigste måde. Han er munter, selv når han er alvorlig ; det 
kan man nemlig godt være ; det er Mozart også i sin musik. Han 
er musikalsk i sit sprog ; han kan træffe den troskyldige oldtidstone :

Nedad den hvalte bue 
da kørte Aukator ; 
der stod en rosenlue 
langs med det brede spor. 
Heimdal i hornet stødte, 
da kærren forbi ham gik, 
de syv jomfruer mødte 
Gud Thor med milde blik.

Og hans sprog kan være raffineret. Et eksempel herpå fra trage
dien „Baldur hin Gode“, den eneste virkelige tragedie, han har 
lavet. De onde ånder sætter spyd på det våben, der skal ramme 
Baldur. Deres ord er formet som en græsk korsang, som må tæn
kes sunget og danset på samme gang ; man kan høre, hvor ondt det 
hele er :

På dit spyd, 
på dit spær 
sætte dræbende stål, 
sætte spejlglat jern, 
sætte dødsod.

Derefter hærdes det i et lille barns blod, der bruges som en slags 
kølevand :

Se, nu hærdes dit spær 
i det rislende blod ;
i det barnlige, lunkne, dunkle blod. 
Slig en dåd kan selv 
gøre stål hårdt.

Det er ikke blot hårdt, det er også forfærdende : dette boblende 
blod, som man ligefrem kan høre : „i det barnlige, lunkne, dunkle 
blod“. Alt lykkes for manden på dette tidspunkt. Og fordi han føler 
denne harmoni inde i sig, mener han også, at den må være heltens 
kendemærke. I sin ejendommelige, gammeldags tone fortæller han 
derom i ungdomsarbejdet „Vaulundur Saga“.
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„Må nu vel dette gamle og ærværdige sagn, hvis fjerne og halv 
hendøde toner jeg, så godt det stod til mig, har samlet i min sjæls 
øre og udfyldt med, hvad en indvortes stemme sagde mig var ud
slettet af tiden hånd, må nu vel det anses for et besynderligt spejl 
af livets underlige spil med sig selv ; så at hvad der bærer spiren 
til fordærvelse i sig selv, vel må gå til grunde, hvad derimod lever 
i en bestandig fred med sig selv og hvis fjende kun udvortes er sat, 
det sejrer tilsidst, når det med tålmod og sindighed udholder nødens 
time.“

Der er ikke mange onde mennesker hos Oehlenschläger. Ligesom 
de gode nærmest begår deres fejl i hidsighed, kommer de onde i 
reglen lige før de dør til en erkendelse af, at det er galt, hvad de 
gjorde, hvad enten man så kan sige, at de omvender sig eller ikke. 
Selv helteskurken Hakon Jarl har denne harmoni i sig, som Oeh
lenschläger kendte så godt, denne borger Oehlenschläger, der al
ligevel havde noget fyrsteligt over sig. Da trællen Grib står og 
bæver af nervøsitet med kongekronen, som han har leget med, på 
sit hoved, så véd Hakon Jarl, hvordan det er at være fyrste:

Du skælver på tronen, dreng, det gør en konning aldrig ;
om det så stormer om ham rundtomkring 
og truer ham med død og undergang, 
så må han sidde rolig med sit spir.
Et dristigt, kongeligt, et værdigt blik — 
så lægger stormen sig igen, og himlen 
er blå, og solen skinner på hans guld.

Lykkefølelsen findes jo hos Oehlenschläger selv, simpelthen fordi 
han kan få udtrykt det, han vil. Ydmygheden, den kender han til 
som sejrherrens kendemærke, når han har sejret. Aladdin, der er 
fræk som den Oehlenschläger, der har skrevet fortalen midt inde i 
Aladdin, har vemodige og stille ord, da han tilsidst står som ende
lig sejrherre :

Hvor sælsomt er dog menneskenes liv !
Hvor mystisk bryder alt sig blandt hinanden !
Et ringe spil i evighedens hånd.
et vink, og fluks vi er det gamle støv.

Døden er for Oehlenschläger kun noget forfærdeligt. Eller for
færdeligt er måske for stærkt et ord, men noget ængsteligt, og der
for er Aladdins næste gerning at gå ud til den gamle Morgiane på 
kirkegården. Oehlenschläger har skrevet et utal af kirkegårdsdigte, 
og det bedste digt om Oehlenschläger er også et kirkegårdsdigt, 
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Johs. V. Jensens „Graven i sne“, som man kommer til at holde 
mere og mere af, jo oftere man læser det. Men Oehlenschlägers 
følelse på kirkegården er altid kun vemod.

I anledning af botanikeren Vahls død skriver han et digt og beder 
blomsterne, de graciøse, yndefulde, dække graven, ligesom dække 
den forfærdelige kendsgerning, at vi skal dø :

Dækker graven, grønne urter små ! 
Eders ven, som elskte jer så såre, 
han er død ! Oh ryst fra himlens blå, 
høje gran, din tunge vemodståre. 
Hvide rose med det blege smil, 
sødt indslyng dig med den friske røde, 
vinder Eders krans omkring den døde, 
duk dit hoved dybt og græd, oh pil.

Et digt, som man passende kunne have taget op igen ved Oehlen
schlägers død, for også han var, om ikke på samme måde som bo
tanikeren, vennen af blomsterne, vennen af alt, hvad der var sødt 
og kærligt.

Når han selv var på kirkegården, var han der ikke altfor længe, 
og han havde ikke børnene med, hvis det var kort efter et døds
fald. Børn hører ikke hjemme på en kirkegård, skriver han et 
sted, i et mindedigt til moderen. Men i virkeligheden mener han, 
at han heller ikke selv gjorde det. I det digt, der antagelig har in
spireret Johs. V. Jensen til hans „Graven i sne“ (på samme måde 
korte strofer), siger han et farvel til moderens grav med de karak
teristiske ord :

Farvel, du stille kirkegaard, tilgiv 
jeg dig forlader, livet elsker liv.

Det var det, der var det ejendommelige ved Oehlenschläger, 
hans styrke og hans begrænsning, at han elskede livet og egentlig 
kun livet. Der var et regnestykke, som han ikke kunne få til at gå 
op, og det gav vemoden i hans tone.

Og alt dette, ja det er jo den Oehlenschläger, som lever, og som 
vi kan holde af. Hvor har han dog kunnet se og høre, den mand. 
Og hvor kan han lære os det samme. Hvor har han dog holdt af 
sundhed, og også det kan vi nok trænge til at mindes om, for jo 
længere civilisationen når frem, des sværere bliver det at holde 
sundheden og den naive livsglæde vedlige. Og hvor har han dog 
holdt af at lege ; så mange af hans værker er jo blot leg, og hvor 
trænger også vi til at huske, hvad leg er, legen med det skønne.
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Han troede på det skønne, han kæmpede mod rationalismen, der 
først og fremmest lagde vægten på alt det nyttige og brave ; vi 
kender til noget, der hedder rationalisering, og det er i virkelighe
den ikke så forskelligt derfra og har det samme resultat : en vis evne 
til at gøre det hele trist. Han hadede den tidsånd, som først og 
fremmest ville se praktiske resultater ; også det præger vor tid, og 
også her kan Oehlenschläger lære os noget.

Så kan han da, først og fremmest ved at vi læser ham, igen blive 
det levende, varme menneske, han var, og så forstår vi også, hvor
for statuen så dårligt kunne bruges til en blomsterhyldest. For hvor 
var han dog ung, hvor havde han dog varme hænder og strålende 
øjne, hvor kunne han dog klukke af munterhed, og hvor kunne han 
bæve af angst overfor det liv, hvis sorg han ikke rigtig forstod. 
Hvor var han et levende menneske, værd at kende ! Altid når vi 
træffer levende mennesker, rigtige, hele mennesker med samt alle 
deres svagheder, så føler vi os gladere og rigere. Og Oehlenschlä
ger er ikke blot bronzestatue, han lever stadig for dem, der forstår 
at høre og se.



15

In memoriam

Elev i l.ml. kl. a Christian Klug afgik den 5. januar 1950 ved 
døden efter et langt sygeleje. Skønt Christian Klug kun i kort tid 
var elev i skolen, nåede vi dog at få et indtryk af en både kvik og 
god dreng, hvis bortgang smertede os meget.
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Afgangsprøverne 1949

I overensstemmelse med det af undervisningsinspektøren med
delte skema afholdtes skolens eksamen 1949 på de dertil bestemte 
dage.

Følgende elever bestod :

Studentereksamen :
Den nysproglige linie :
Andersen, Nils: mg (13,92) ; Berg, Torben: mg (13,69) ; Han

sen, Bent: mg (13,84) ; Jensen, Poul Birger: mg4- (13,41) ; Kjers
gård, Erik: mg (13,91); Madsen, Bent: g+ (12,84); Pedersen, 
Henning: mg + (13,30); Sørensen, Børge: mg + (13,37); Søren
sen, Walther: mg4- (13,46) ; Tingsgård, Niels: ug4- (14,57) ; Toft, 
Jens: mg4- (13,40); Windfeld, Bent: mg4- (14,47); Wolstrup, 
Preben : g + (12,80).

Den matematisk-naturv. linie :
Afdeling a :
Andersen, Flemming: g + (12,75); Bennike. Sigurd: mg + 

(13,51); Christensen, Niels: ug4- (14,65); Gundesen, Jørgen: 
mg (14,08); Hansen, Benny: g+ (12,93); Harder, Knud: mg + 
(13,39) ; Heltberg, Leif: mg+ (14,29) ; Hernvig, Keld: mg (14,08) ; 
Højgård, Knud: mg+ (14,30) ; Jakobsen, Leif: mg+ (14,22) ; Lo
rentzen, Vagn: mg+ (13,14) ; Markussen, Jørgen: mg+ (14,20) ; 
Overgård, Vagn: g+ (12,60) ; Simonsen, Bjørn: mg (14,15) ; Sø
rensen, Ib: mg (14,15).

Afdeling b :
Andersen, Ole: mg+ (14,18); Dich, John: g+ (12,79); Han

sen, Hans Chr. : mg (13,15) ; Hansen, Kurt Michael : mg + (13,39) ; 
Hiilz, Povl: mg (13,86) ; Jørgensen, Jørgen: g+ (12,76) ; Kongsø, 
Hans Erik: mg4- (14,35); Kvist, Torben: mg (13,73); Larsen, 
Erik: mg (13,79); Møller, Johan: mg+ (14,25); Nielsen, Chr.: 
g+ (12,70); Nielsen, Frede: mg+ (13,55); Nielsen, Heinrich: 
mg+ (14,39) ; Olsen, Per: mg (13,79) ; Ravn, Ole: mg (13,90) ; 
Reuther, Fritz: mg+ (13,53) ; Schou, Jørgen: mg (13,89) ; Søborg, 
Torben: mg+ (13,36).
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Realeksamen :
Flensted, Ole: mg-? (13,54) ; Hübner, Sven: mg-? (13,40) ; Jen

sen, Bent: mg (14,03) ; Jensen, Jørgen Rostgård: mg-? (13,60); 
Jepsen, Poul: mg+ (14,38) ; Jønsson, Erik: mg-? (13,42) ; Jørgen
sen, Jørgen: mg + (14,39); Klitten, Jørgen: mg-? (13,36); Kri
stensen, Jens-Carl: mg-? (13,34); Lafrenz, Raymond: mg-? 
(13,54) ; Milthers, Mads: mg (14,08) ; Neerskov, Hans Kristian: 
mg-? (13,00); Olsen, Erik: mg-? (13,20); Pedersen, Niels Gut
torm: mg (13,76) ; Rasmussen, Flemming: mg (14,11) ; Strøbech, 
Jens Martin: mg-l- (14,35) ; Teglbjærg, Jens Stubbe: g+ (12,46) ; 
Virklund, Jørgen: mg-? (13,64) ; Ægidius, Finn: mg-? (13,33).

Det Moltkeske Præmielegat :
Skolens højeste udmærkelse, der foruden ug eller ug-? som eks

amensresultat forudsætter flid og god opførsel under skolegangen, 
tildeltes Niels Christensen af HI g. m. a. og Niels Tingsgård af 
III g. ns.

Desuden uddeltes en mindre Moltkepræmie („lille Moltke“) til 
Bent Windfeld af III g. ns., Heinrich Nielsen, Hans Erik Kongsø 
af III g. m. b., Knud Højgård og Leif Heltberg af III g. m. a. samt 
Jørgen Jørgensen, Poul Jepsen og Jens Strøbech af realklassen.
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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. Was- 
sard 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 Stær- 
mose.

1 forbindelse med den årlige forældreuge i tiden fra 7.—12. no
vember afholdtes et forældremøde den 7. november, som sædvanlig 
med god tilslutning.

Rektor bød velkommen, hvorefter adjunkt H. Müller talte om 
film og radio i skolen.

1 den efterfølgende pause benyttede forældrene sig flittigt af lej
ligheden til at tale med skolens lærere.

Ved det fælles kaffebord bragte formanden for forældrerådet, 
fuldmægtig A. Wassard Jørgensen, skolen en hilsen, og rektor kvit
terede med en tak for godt samarbejde med rådet og forældrene.
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Skolens elever
Skolens elevantal pr. 1. april 1950: 431.

III G. ns.
Andersen, Bent Krøyer 19/0 30, Christensen, Erling Nordblom 

710 31, Christensen, Vagn Aage s/12 31, Dam, Ole 3/i 31, Gunde
lach, Christian 710 30, Holm, Henning Høgsbro 17/12 31, Jørgensen, 
Poul 22/n 31, Larsen, Svend ”/3 31, Møgelberg, Tommy 27/8 31, 
Olsen, Preben 16/1 32, Palner, Henning 18/, 32, Petersen, Bent 
Bonnemann 77i0 31, Poulsen, Henrik 3/4 32, Ryberg, Erik 21/3 32, 
Steffensen, Preben 27i 31, Thuesen, Bendt °/6 33, Tønnesen, Tønne 
14/5 30, Volsing, Leif 2/n 31, Zilmer, John 277 31.

III G. m. a.
Arnt, Erik 26/9 31, Fink-Jensen, Ole 12/6 31, Hansen, Ejvind 

13/9 31, Jahn-Jespersen, Bent 27s 30, Jensen, Erik Thor 17/3 30, 
Jørgensen, Ole Østergaard 25/6 31 , Larsen, Asger 12/9 31, Lum- 
holdt, Hans 712 30, Lundholm, Jørgen 17/, 31, Mortensen, Kjeld 
Ulrich 29/5 31 , Oppermann, Leif 2% 31, Pedersen, Alf 20/4 31 , Pe
dersen, Knud Aage Ingemann 7n 30, Pedersen, Oscar 27n 31, 
Schou, Niels 23/10 31 , Sørensen, Erik 23/6 31 .

II G. ns.
Andersen, Jørgen Wendelboe 24/c 32, Bang-Møller, Flemming 74

33, Gundboe, Erik 7i 32, Hansen, Erik 3/5 32, Hansen, Jørgen 13/10
32, Hansen, Niels Bjarne 374 31, Hauge, Jens 7e 32, Heurlin, Karl
Ole 275 32, Hvidberg, Preben 37s 32, Jacobsen, Ib Palle ’7g 31,
Jensen, Henrik 12/2 33, Jensen, Otto '/3 33, Jessen, Per 13/i 32,
Jørgensen, Asger 772 33, Nielsen, Ole ‘7., 33, Nielsen, Thor 279

III G. m. b.
Agerschou, Hans 7? 32, Carstensen, Jørgen 37n 31, Christen

sen, Ib ls/9 30, Gall, Erik 18/3 32, Hermansen, Poul s/5 31, Jensen, 
Erik */, 32, Klausen, Klaus 13/8 32, Kohl, Ernst-Jürgen ls/5 31, 
Larsen, Mogens Bagge 17/„ 31, Leicht, Flemming 1113 32, Lund, 
Hans 7, 32, Moesgaard, Erik ‘77 31, Møller, Hans Bjerrum 11/5 
32, Nielsen, Hans Skarby 7S 31, Prebensen, Knud ‘/5 31, Sinding- 
Olsen, Jørgen 16/, 31, Sørensen, Sven Sølvsten 278 32, Tang-Peter- 
sen, Aksel 277 31, Tønnesen, Jørgen 23/12 31.
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32, Pedersen, Arne Trier 4/4 33, Prehn, Hans 373 33, Ribens, Vagn 
17/4 32, Søndergaard, Willy 7S 32, Thomsen, Ole 272 33, Trasborg, 
Ole 270 32.

II G. m. a.
Andreasen, Ernst 25/9 32. Buus, Mogens Prip 2I/4 32, Dietrich, 

Rolf ‘/8 32, Edvardsen, Per 5/s 31, Hansen, Arne 13/g 32, Hansen, 
Villy 274 32, Hartung, Poul 2/7 32, Henriksen, Oluf 27i9 32, Jen
sen, Erik Jørgen 27/5 32, Jensen, Mogens Lindberg '79 32, Jørgen
sen, John2“/., 32, Jørgensen, Mogens 32, Larsen, Arne Steen'/n 
32, Lund, Ib ”/4 32, Nielsen, Henning 10/4 33, Persson, Svend 
474 32, Petersen, Arvid 2/4 32, Petersen, John Reventlow 23/ä 32, 
Smed, Erling 23/2 33, Sørensen, Anker “/n 32, Varming, Jens 
Christian 474 32.

II G. m. b.
Bertheisen, Hans Christian 22/2 33, Elm, Mogens 10/6 32, Fischer, 

Hans 2/j 32, Grønvold, Leif 7/10 32, Hansen, Otto 8/9 31, Hansen, 
Poul Rotbøll 7? 32, Heltved, Jørgen 2“/ä 32, Jenslev, Kjeld ls/3 32. 
Madsen, Anders Nørgaard 2710 32, Møller, Ib Østrup 23/6 32, Niel
sen, Erik 7/s 32, Poulsen, Swenn 27« 32, Rosenklint, Arne ‘V3 33. 
Rothe, Jørgen '/¡„ 32, Tingsgaard, Povl 1?710 32, Wantzin, Curt 
33, Ostergaard, Knud 7i 33.

I g- S.
Alkærsig, Per % 33, Andersen, Kurt 2% 33, Andersen, Niels 7/G 

33, Gram, Aage 12/]0 33, Grønholdt, Mogens 17/4 33, Hagemann, 
Kurt 21/ll 33, Holdum, Jens 7/ä 33, Holmskov, Finn ,4/1 33, Jesper
sen, Ole Skafte 1/5 33, Knudsen, Svend 4/n 33, Mejdahl, Jørgen 5/0 
33, Mortensen, Lasse 14/i 33, Nissen, Jan 74 33, Odgaard, Knud 
12/4 33, Olsen, Søren Ole 73 33, Pihl, Bent ”/i2 33, Poulsen, Jo
hannes 13l-n 33, Rasmussen, Jørgen 473 33, Sørensen, Ole Damm 
7.1 33, Vikelgaard, Børge n/G 35.
I G. m. a.

Bergstein, Tommy 2I/7 33, Bohm, Gøsta 2/s 33, Boldt, Erling 3,/¡2 
33, Buchwald, Jørgen 47/9 33, Christensen, Dan S/1 34, Glahn, Poul 
Egede 772 34, Hansen, Jørgen 2710 32, Hansen, Walther 279 33, 
Hemmingsen, Preben 7« 33, Jakobsen, Mogens 7a 32, Jansson, 
Gunnar 7 t 33, Jensen, Carl Otto n/7 33, Jensen, Mogens Bahl 27s 
34, Jensen, Ove Winther 24/3 33, Keese, Jørgen 2“/i0 33, Larsen, 
Henrik Køhier l712 32, Lauritsen, Ib Rahbek 277 33, Nielsen, Hen
rik Nordfalk 27s 33, Nielsen, Svend Brøndholt 24/10 33, Olsen, 
Knud Erik “/„ 32, Petterson, Ole 27s 33, Rasmusen, Per 475 33.
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I G. m. b.
Aamand, Jørgen 19/8 33, Andersen, Vagn 29/7 32, Behrndt, Kar

sten 78 33, Christiansen, Eyvind 27» 33, Dam-Henriksen, Ole 27/3 
33, Frantzen, Ebbe 2i/ä 33, Grann, Henning 7? 33, Herluf, Poul 
21Aj 33, Jensen, Jørgen Rostgaard ’7» 32, Jensen, Ole Jørgen 8/3 34, 
Larsen, Erling 10/3 33, Nicolet, Verner °/3 34, Petersen, Hugo 2l/7 
33, Petersen, Jørgen 7/2 33, Poulsen, Aage 28/12 33, Rathmann, Mo
gens 7/10 32, Rohde, Poul 3/10 33, Sandal, Leif r710 33, Schiffhauer, 
Steen 33, Schou, Willy 31/u 33, Ægidius, Finn 7/lu 32.

Realklassen.
Borum, Hans 2/4 34, Bülow, Leif 279 33, Christensen, Lennart 

73 33, Darre, Sten 17/3 32, Davidsen, Alfred 10/I2 32, Hansen, 
Benny 29/,„ 33, Højgaard, Jørgen 2710 32, Jacobsen, Arne ‘77 32, 
Jensen, Ole Freiesleben ”/s 33, Karlsson, Axel 27i2 33, Møller, 
Poul 2,'/7 33, Neerland, Finn 31/3 33, Pedersen, Henning ”/2 33, 
Persson, Erik 27n 33, Persson, Niels 277 33, Stolberg, Knud 27i 
33. Sønderlev, Arthur 28/„ 32, Truelsen, Ole 29/ä 33, Wadt, Leif 
27, 33.

4. Ml. a.
Andersen, Preben Ammon 29/s 33, Christensen, Jørgen 18/f, 34, 

Christensen, Uffe 22/3 34, Harfot, Hugo 27/3 34, Hellquist, Leif ’/7 
33, Hjorth, Niels 31/10 34, Holmberg, Ole 39/9 34, Holm, Knud 17/, 
34, Holst, Mogens 12/g 34, Hornung-Nielsen, Kjeld 17/8 33, Jensen, 
Christian 24/n 34, Jørgensen, Bent Lund 9/u 34, Land, Jens Ole 
6/s 35, Larsen, Sven 26/! 34, Lindhardt-Rasmussen, Asger 27/3 34, 
Lumholdt, Sven 18/5 34, Lund, Kaj 22/2 34, Nielsen, Erik 3/3 34, 
Nielsen, Leo 29/3 33, Nielsen, Ole 8/10 34, Parbøl, Ebbe ’/2 34, 
Pedersen, Carl Erik 74 34, Pedersen, Vagn 10/2 34, Petersen, Er
ling 77s 34, Rasmussen, Svend 20/0 34, Reiff, Niels Jørn ”/4 34, 
Rosengaard, Poul Erik 17/12 34, Stoltz-Andersen, Per ls/„ 34, Tet- 
tinek, Jørgen 276 33, Thomsen, Ove 27I2 34, Wæverstrøm, Ole 
3I/5 35, Østdal, Jørgen 7» 34.

4. Ml. b.
Boyhus, Arne 7; 34, Bruun, Erik 277 34, Diepgen, Per 37s 33. 

Ditlefsen, Per 22/9 34, Fink-Jensen, Hans ls/8 35, Frandsen, Ib 37s 
34, Frandsen, Knud 22/ä 34, Garvold, Finn 279 34, Hansen, Erik 
1I/.l 34, Hansen, Hans ‘72 3tj>, Hansson, Leif 2/4 35, Jacobsen, Ole 
2V10 33, Jensen, Erik Birger 22/8 33, Jensen, Henning 7C 34, Johan
sen, Ole Brandt 273 34, Jørgensen, Henning 29/s, Jørgensen. Mo
gens Billing 773 34, Larsen, Folmer ’73 35, Larsen. Ole Jørn 7o
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33, Larsen, Søren ”/, 34, Lena, Ivan 7i 35, Noer, Eyvind 21/s 
34, Schmidt, Walther 17/c 34, Sørensen, Jørgen Baun M¡2 34, Trap- 
Jensen, Jørgen 12/3 34, Winther, Erik 4/3 34, Winther, Jens 9/5 34.

3. Ml. a.
Brandenburg, Otto */, 34, Christensen, Ole 27/e 35, Clausen, Mo

gens “Z, 34, Dam, Mogens 27/4 35, Eidorff-Pedersen, Stig 14/3 36, 
Eigaard, Ole 7/s 36, Flygenring, Jørgen ’'76 35, Fougt, Jørgen 22/„ 
35, Fuglsang, Keld s/6 35, Hansen, Aage 7/4 35, Hansen, Ole 12/, 
36, Tansen, Torkel 28/6 35, Harboe, Poul 7/0 36, Høiberg, Bent 18/., 
35, Jensen, Jørgen ‘“/j 36, Juel-Nielsen, Bent ’/9 35, Larsen, Finn 
n/n 35, Lassen, Jørgen 28/3 35, Lindahl, Erik 7/„ 35, Nielsen, Er
ling 27/j 35, Nielsen, John Søborg ”/3 36, Nielsen, Olaf n/4 35, 
Norking, Leif 29/n 34, Petersen, Jørgen Degn ’/, 35, Rasch, Ole 
I0/4 35, Stahr, Jimmy 6/5 35, Strøbech, Christian 24/4 35. Sørensen, 
Henning 3/12 35, Virklund, Henrik 27/4 35, Ziegler, Sven 20/l0 35.

3. Ml. b.
Andersen, Jørgen 274 35, Andersen, Klaus 22/]2 35, Arbs, Fritz 

28/0 35, Berthelsen, Jørgen I4/3 35, Christiansen, Bent */10 35, Cra- 
mer-Petersen, Hans "7n 35, Dam-Jensen, Flemming 17/„ 35, Fran
cke, Tom 27/„ 35, Hansen, Sven 2‘/4 35, Hindsberger, Mogens 78 
35, Jensen, Benny 273 36, Jensen, Erik Meinert ’/„ 35, Jensen, Ib 
27a 35, Jensen, Preben 70 35, Jønsson, Sven-Ole 15/, 34, Jørgen
sen, Erik Wassard ls/3 35, Knudsen, Henning 8/4 35, Kock, Eyvind 
710 35, Koefoed, Jens 8“/3 35, Kyst, Ole ls/3 36, Larsen, Jørgen 20Aj 
35, Milthers, Ole 21/4 35, Nielsen, John 28/n 34, Nielsen, Niels 
Henrik 21/7 35, Olsen, Niels 2/l2 35, Sørensen, Per Damm S/T 35, 
Thygesen, Niels 6/s 35.

2. Ml. a.
Ahlstedt, Toni I6/12 35, Albrektsen, Knud-Erik 16/12 36, Christian

sen, Kell 278 36, Ditlefsen, Alex 24/12 35, Garbers, Jørgen 6/3 36, 
Gutkin, Mogens 8/9 36, Halse, Bent 16/12 36, Heltberg, Finn 28/4 36, 
Hermansen, Ib 29/2 36, Holdum, Niels u/5 36, Jacobsen, Hans Chr. 
Bøndergaard 7/lt 36, Jensen, Aron 5/5 36, Jeppesen, Niels 7/5 36, 
Katlev, Harry 24/5 36, Keel, Klaus 18/0 36, Kruse, Flemming 
35, Larsen, Flemming 2/1 36, Mogensen, Lars 21/12 36, Møller, Jør
gen Friis 24/2 37, Møller, Torben “/j 36, Nielsen, Mogens LI/6 36, 
Pedersen, Børge Weidemann 4/5 36, Pedersen, Hans Guttorm 18/6 
36, Poulsen, Knud 2r'/i 36, Poulsen, Ole ls/9 36, Rasmussen, Tor
ben 3/12 35, Ringkøbing, Hans 28/j 37, Runge, Bjørn 28/9 37, 
Schmidt, Henrik 10/s 36.
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2. Ml. b.
Beierholm, Edward 12/6 36, Brok, Bent 276 36, Christensen, Bir

ger 27/o 36, Farnæs, Bent 5/6 36, Friberg, Svend 27n 36, Heising, 
Hans 16/8 36, Henrichsen, Ib 27i2 36, Henriksen, Poul 16/9 36, 
Jensen, Preben n/3 37, Jørgensen, Jens 22/2 36, Klausen, Ib 12/12 
36, Larsen, Jens 19/9 36, Lefeldt, Ole '273 37, Madsen, Ole 27, 36, 
Melgaard, John 775 36, Meyer, Hans 19/]0 36, Nielsen, Leif ”/io 35, 
Nielsen, Søren *77 36, Nors, Anders 27i2 36, Olsen, Bjarke 27n 36, 
Oppermann, Niels L73 37, Pedersen, Vagn I3/4 36, Petersen, Poul 
Degn 27n 36, Puschl, Kelly ’7n 36, Rif, Mogens 13/4 36, Schmidt, 
Gustav 7/t 36, Schou, Per 7™ 36, Sletten, Erik 7., 37, Tranberg, 
Charles 27i 36, Vogel, Bjørn 41/2 36, Ytting, Aage 22/„ 36.

1. Ml. a.
Andersen, Hans Henrik 7S 37, Christensen, Henning 37, 

Friis, Hans Kristian 272 37, Hansen, Finn 22/n 36, Hansen, John 
2/s 37, Hansen, Jørgen 73 37, Hansen, Kurt 373 37, Hansen, Niels 
Jørgen 2710 37, Hindsberger, Torben 274 37, Jensen, Benny 272 
38, Jensen, Jens Christian 7io 37, Jensen, Ole Lindberg 23/11 37, 
Jensen, Palle 27i 37, Jørgensen, Gunnar 13/9 37, Kejser, Jørgen 
'712 37, Koch, Anders 6/n 37, Larsen, Bent 272 37, Larsen, Otto 
Gorm 274 37, Larsen, Erik 12/3 37, Møller, Poul Martin 274 37, 
Nielsen, Freddy ’7i2 36, Nielsen, Jørgen Møller 272 38, Nielsen, 
Jørgen ’/5 37, Nielsen, Svend 274 37, Nilsson, Lasse 10/19 37, Pers
son, Ole 274 37, Schütt, Ole u/2 37, Sjøgreen, Bent 74 37, Søren
sen, Palle 275 37, Vilhelmsen, Søren 2710 37, Østdal, Preben 
l7. 37.

1. Ml. b
Andersen, Frank J7u 37, Davidsen, Villy 772 38, Erichsen, Thor

kild 276 37, Galsbøl, Frode 7/5 37, Grove, Tavs 75 37, Hansen, 
Jens Ove 21/ä 37, Heeris, Bent 373 38, Holkenov, Steen */,„ 38, 
Jensen, Ejner 7/9 37, Jensen, Peter 19/r, 37, Jensen, Werner '7S 36, 
Karstens, Bjørn 2742 37, Madsen, Georg ‘74 37, Munck, Niels 22/ä 
37, Nielsen, Erik Guldager 12/10 37, Nielsen, Ole 27s 37, Norking, 
Mogens 7s 37, Olsen, Mogens ’7n 37, Petersen, Jørgen 7n 37, 
Rasmussen, Vagn 276 37, Ryager, Walter 274 37, Svinth, Ole 21/i0 
37, Sørensen, Arne Baun 374 37, Thuesen, Leif l742 37, Trasborg, 
Per 7? 37, Wessing, Erik 7io 37, Vigh-Larsen, Geert I9/6 37, 
Vroldby, Jens Due 27t 37, Ziegler, Erik 27/n 37.
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Skolens lærere
Adjunkt Hermod Andersen, naturlære i II g. s., gymnastik i Hg. s., 

I g. m. a., r., 4. ml. b., geografi i r., 3. ml. a., 2. ml. b., 1. ml. a. 
Har tilsyn i bygningen.

Lektor M. H. Assingbæk, geografi i 4. ml. a/b., 3. ml. b., 2. ml. a., 
1. ml. b., naturfag i III g. s., I g. m. a/b., naturhistorie i 3. ml. b., 
naturlære i I g. s., 2. ml. a., skrivning i 2. ml. a/b.

Overlærer Å. Bang, sang i III g. s., m. a/b., II g. s., m. a/b., I 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., 1. ml. a/b.

Adjunkt S. Brinkhard, matematik i I g. m. b., 3. ml. b., 2. ml. b., 
regning i 3. ml. b., 2. ml. b., naturlære i III. g. m. a.

Lektor O. Brunnich Nielsen, matematik i III g. m. a/b., naturlære i 
3. ml. b., tegning i 3. ml. a/b., 2. ml. b., 1. ml. a.

Lektor, dr. phil. J. Brændegård, naturfag i III g. m. a/b., II g. m. 
a/b., naturhistorie i 4. ml. b., 3. ml. a., 2. ml. b., 1. ml. a/b.

Adjunkt S. Biilow, matematik i Hg. m. b., I g. m. a., naturlære i 
II g. m. a., 1. ml. a.

Lektor G. Bøgh-Hansen, dansk i I g. s., I g. m. b., 3. ml. b., 2. ml. 
b., fransk i II g. m. a. Bibliotekar ved Efterslægtselskabets bog
samling. Skolens Bibliotekar.

Adjunkt E. K. Didriksen, tysk i III g. s., II g. s., 4. ml. a., latin i 
III g. s., II g. s., I g. s.

Lektor E. Garby, matematik i II g. m. a., II g. s., I g. s., l.ml. a., 
regning i 1. ml. a., naturlære i I g. m. b.

Lektor E. Giødesen, engelsk i r., 4. ml. a., 2. ml. a., religion i II g. 
s. og m. a., I g. s. og m. b., 4. ml. a/b., 3. ml. a., 1. ml. a/b., gym
nastik i 3. ml. a.

Lektor P. Hassing, engelsk i II g. s. og m. a/b., 4. ml. b., 3. ml. a., 
skrivning i 1. ml. a.

Lektor /. Hatting, historie i III g. s. og m. a., II g. m. b., I g. s. og 
m. b., 4. ml. a., 2. ml. a., l.ml. a., oldtidskundskab i III g. s. og 
m. a., II g. m. b., I g. s.

Lektor, dr. phil. T. Hermann, fransk i III g. m. a/b., II g. s., I g. s. 
og m. b., latin i 4. ml. b., tysk i 2. ml. b.

Adjunkt J. Himmelstrup, dansk i II g. m. a., I g. m. a., 2. ml. a., en
gelsk i III g. s., religion i 3. ml. b., 2. ml. a/b.

Inspektør G. Jensen, dansk i 4. ml. a., 3. ml. a., 1. ml. b., fransk i 
r., latin i 4. ml. a., historie i 4. ml. b., 3. ml. a/b.
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Adjunkt, frk. R. Lorentzen, dansk i III g. m. b., II g. s., r., 4. ml. 
b., engelsk i I g. m. a., 2. ml. b.

Adjunkt H. Bergstrom Millier, historie i Illg. m. b., 11 g. s. og m. 
a., Ig. m. a., r., 2. ml. b., oldtidskundskab i Illg. m. b., Il g. s. 
og m. a., I g. m. a., engelsk i I g. m. b., 3. ml. b., tysk i 3. ml. a. 
Har tilsyn med skolens lærebøger.

Lektor ]ohs. Olsen, dansk i III g. m. a.. Hg. m. b., fransk i III g. 
s., II g. m. b., I g. m. a., oldtidskundskab i I g. m. b., religion i 
III g. s. og m. a/b., II g. m. b., I g. m. a.

Adjunkt P. Poulsen, naturlære i III g. m. b., Hg. m. b., I g. m. a.,
3. ml. a. Har tilsyn i bygningen.

Adjunkt A. Rasmussen, engelsk i 1. ml. b., tysk i 3. ml. b., tegning 
i 2. ml. a., 1. ml. b., gymnastik i 3. ml. b., 2. ml. a/b., 1. ml. a/b.

Overlærer Kr. Rasmussen, regning og matematik i r., 4. ml. a., 3. 
ml. a., gymnastik i III g. m. b., I g. m. b., 4. ml. a.

Overlærer C. Simonsen, naturlære i r., 4. ml. a/b., 2. ml. b., 1. ml. 
b., regning og matematik i 4. ml.b., gymnastik i Hg. m. a/b., 
skrivning i 4. ml. a/b., 1. ml. b.

Lektor V. Stærmose, dansk i III g. s., 1. ml. a., tysk i I g. s., r., 4. 
ml. b., 2. ml. a.

Overlærer A. Winther Pedersen, naturhistorie i r., 4. ml. a., 2. ml. 
a,. regning og matematik i 2. ml. a., 1. ml. b., gymnastik i III g. s. 
og m. a., I g. s.

Rektor, engelsk i I g. s., l.ml. a., historie i l.ml. b.

Skolens læge er dr. Vald. Paulli, som har været assisteret af 
sundhedsplejerske frk. Lilli Larsen.

Skolens tandlæge er fru Busch-Jensen, som har haft frk. Bering 
som medhjælper.

Som lærerkandidater har følgende gennemgået kursus i praktisk 
undervisningsfærdighed : dr. phil. Annemarie Knörzer (hos lektor 
Stærmose og adjunkterne Muller og Himmelstrup) og cand. mag. 
¡ørgen Øhlenschlager (hos lektor, dr. Hermann og adjunkt Himmel
strup) .



Årets arbejde
III Gymnasieklasse.
Nysproglig afdeling.

Religion (Johs. Olsen). Indiske religioner. Jesu lignelser. Kaj 
Munk.

Dansk m. m. (Stærmose). Karl Mortensen: Dansk Litteraturhi
storie fra Positivismen. Tilsvarende stykker af Falkenstjernes Hånd
bog i dansk Litteratur. J. P. Jacobsen : Mogens. Pontoppidan : Natte
vagt. Oxenvad : Vort Sprog I, s. 112—153; II, ca. 35 sider; des
uden er Rehlings : Prøver af modermålet benyttet. Agerskov og 
Nørregård : Svensk Læsebog, ca. 30 sider. Eksamenspensum delvis 
repeteret. Stil hver 3. uge.

Til eksamen opgives : Karl Mortensen : Dansk Litteraturhistorie 
fra Holberg. Falkenstjerne: Håndbog i dansk Litteratur I (5. udg.), 
s. 30—32, 40—44 (Ketil fra Mørk), 94—96, 102—103, 155—156. 
168—172, 216, 230—231, 272—275, 296—298, 243—245, 375—376. 
II (4. udg.): 6, 15, 45—47, 53—54, 98—100 (f. n.), 140—144, 
189—199, 215—222, 255—262, 271—273, 300 (Men pludselig)—303 
(„Ja,“ sagde Morten). III (4. udg.) : 11—16, 40—41, 45—46, 110 
—112, 122—123, 126—127, 235—243, 304—311. Desuden 5. akt af 
Erasmus Montanus. Hovedværker : En sjæl efter døden. Mogens. 
Nattevagt.

Engelsk (Himmelstrup). Østerberg : A Hundred English Poems, 
s. 66—71, 74—76, 76—97, 121—129. Rosenmeier etc.: A Contem
porary Reader2, s. 80—84, 93—113, 128—141, 188—212, 230—238. 
Shakespeare : The Merchant of Venice.

Til eksamen opgives: The Merchant of Venice, act IV. Østerberg: 
A Hundred English Poems6, pp. 3—5, 66—71, 74—76, 80—82, 86 
—91, 92—97, 123—125. A Comtemporary Reader2, s. 80—84, 97— 
106, 128—134,188—200. Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk 
for viderekomne, pp. 181 (Four years)—188. The Dickens Reader, 
pp. 68—88.

Tysk (Didriksen). Østergaard : Tyske Digte: Goethe, 1—6, 13, 
16, 20, 21, 24, 25, 26. Branner und Stærmose: Deutsche Klassiker, 
s. 83 —92 , 97—107, 112—135. Ring Hansen und Stærmose : Kul
turgeschichtliche Lesestücke, nr. 5—17, 20, 21, 23, 25. Litteratur- 
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historie efter Branner und Stærmose : Deutsche Klassiker. Houken 
og Stenbjerres stiløvelse for gymnasiet. Kapers grammatik. 1 stil 
ugentlig.

Til eksamen opgives : Schiller : Maria Stuart I 6 ; II 9 ; IV 9—10 ; 
V 6—7. Tyske Digte: Goethe: 1—6, 13, 16, 24—26. Schiller: 6. 
Deutsche Klassiker, s. 69—74, 97—107. Kulturgeschichtliche Lese
stücke, 3, 5, 7, 10, 13, 15, 19, 23.

Fransk (Johs. Olsen). Henriques og Willemoës : Fransk Litte
ratur i Udvalg. Jules Romains : Knock. Oluf Nielsen : Fransk 
Sproglære.

Latin (Didriksen). Cæsar: Gallerkrigen VI, capp. 11—28. Cort- 
sen : Latinsk Læsebog II : s. 18—29, 62—81 (undtagen brev nr. 12). 
Krarup : Romersk poesi : Ovid nr. 4 og 6, Martial. Vald. Nielsen : 
Latinsk Grammatik.

Til eksamen opgives : Cæsar : Gallerkrigen V, capp. 38—58. Cort- 
sen : Latinsk Læsebog II (5. opl.), s. 1—12 (capp. 6—21), s. 30— 
51. Krarup: Romersk poesi: Ovid nr. 6, Martial.

Oldtidskundskab (Hatting). Euripides: Medeia. Platon: Sokra
tes’ Forsvarstale. Platon : Sokrates i Fængsel og Sokrates’ Død. 
Kunsthistorie efter Kragelund : Græske Kunstværker. Eksamens
pensum repeteret.

Til eksamen opgives: Iliaden I og XXIV (v. 469—595). Odysseen 
VI. Herodot: Kong Kroisos, kap. 26—91. Sofokles: Kong Ødipus. 
Platon: Sokrates’ Forsvarstale. Kragelund (2. udg.), fig. 12, 19, 20, 
24, 38, 41, 44, 46, 48, 49, 50, samt dorisk og jonisk stil, parthenon- 
tiden og teatret.

Historie (Hatting). Årentoft : 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: Rom, Tyskland 843—1939, stor
magterne 1878—1920. Ilsøe: Danmark 1814—1920. Samfundslære 1, 
IV, VI, VIL Billeder: Andrup, Ilsøe og Nørlund. fig. 23—26, 36, 
76, 77, 80, 81, 87, 131, 145—149. 285. Holt: Tekster og Tal (1. 
udg.) 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.
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Som III g. s.

III Gymnasieklasse. 
Matematisk afdeling a.

Religion (Johs. Olsen).
Oldtidskundskab (Hatting).
Historie (Hatting).
Naturfag (Brændegård).
Dansk m. m. (Johs. Olsen). Karl Mortensen: Dansk Litteratur

historie fra naturalismen og ud. Tilsv. tekster fra Falkenstjernes 
udvalg. Oxenvad : Vort Sprog I (stilarter, dialekter). Tilsv. tekster 
i Oxenvad : Vort Sprog IL Grünbaum og Thyregod : Svenske For
fattere (15 sider). Poptoppidan : Nattevagt. J. P. Jacobsen: Mogens. 
Stil hver 3. uge. Eksamenspensum repeteret.

Til eksamen opgives: Karl Mortensen: Dansk Litteraturhistorie, 
fra Holberg. Falkenstjerne I5, s. 5—8 , 24—26, 90—92, 94—96, 
96—97, 113—115, 135—137, 155—156, 168—172, 189—190, 218— 
220, 230—231, 251—253, 272—275, 276—278, 288, 289—291, 343 
—345. II5, s. 1—2, 37—40, 91—96, 132—134, 154—157, 187— 
189, 231—235. III5, s. 1—10, 40—42, 90—95, 227—233, 272—276. 
280—284. Erasmus Montanus, St. Hans Aftenspil, Mogens.

Fransk (Hermann). Henrik Madsen: Moderne franske Forfattere, 
s. 10—37, 63—71. Henriques og Willemoës : Fransk Litteratur i 
Udvalg, s. 57—73, 271—329. Bruël : Moderne franske Skribenter I, 
s. 1—84. Efter Oluf Nielsen : Fransk Sproglære, substantiver og 
pronominer, verberne repeteret. 3 grammofonplader i Norstedt- 
Richters system.

Naturlære (Brinkhard). a. Fysik med astronomi. Sundorph : Me
kanisk Fysik (6. udg.), s. 11—bogen ud. Sundorph: Elektricitet og 
Magnetisme (5. udg.), s. 33—bogen ud. Barmwater : Grundtræk af 
Astronomien (6. udg.), s. 105—bogen ud.

Til eksamen opgives: Sundorph: Varmelære (6. udg.), s. 23—34. 
Sundorph: Lyslære (5. udg.), s. 34—41, 42—47. Sundorph: Meka
nisk Fysik (6. udg.), s. 1—17, 19—43, 49—52, 91—100. Sundorph: 
Elektricitet og Magnetisme (5. udg.), s. 1—32, 47—70, 79—91, 98 
—102, 135—144. Barmwater: Grundtræk af Astronomien (6. udg.), 
s. 21—29, 32—35, 39—42, 46—51. Øvelser: 1) Messings og alu
miniums varmefylde, 2) naftalins og fiksersalts afkølingskurve, 3) 
isens smeltevarme, 4) vands fordampningsvarme ved 100°, 5) atm. 
lufts normalvægtfylde, kuldioksyds normalvægtfylde og relative 
vægtfylde, 6) mættede vanddampes tryk. Mariottes lov, 7) lysets 
brydning i et tre- og firesidet prisme, 8) en samlelinses brændvidde 
på 5 måder, 9) spredelinsens brændvidde, hulspejlets brændvidde, 
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10) matematisk og fysisk pendul, 11) lydens hastighed i glas, luft 
og kuldioksyd, 12) vekselstrøm, 13) Faradays elektrolytiske love, 
14) vægtfyldebestemmelse, 15) Nernst's love.

b. Kemi (Brinkhard). Kobberø : Kemi for mat.-naturv. gymna
sium : Fra jern til organisk kemi.

Til eksamen opgives : Kobberø : Kemi for mat.-naturv. gymna
sium, s. 38—46, 48—59, 62—67, 100—101, 1032—104 (sure salte), 
108—115 (magnium), 116—117, 120—122, 123—128, 129—132, 
133—138, 142—144, 156—157, 170—194.

Matematik (Briinnich Nielsen). Jul. Petersens system v. Albert 
Kristensen : Aritmetik II : Stereometri. 1 sæt opgaver på skolen 
hver anden uge. 1 sæt hjemmeopgaver hver uge.

Til eksamen opgives: Jul. Petersen v. Albert Kristensen: Arit
metik I, §§ 26—29, 30, 64, 66—70; Aritmetik II, §§ 1—4, 11—25. 
Plangeometri og Trigonometri, §§ 7, 16—52, 60—61, 65—66. Dif
ferential- og Integralregning, SS 6—25, 40—47. Analytisk Plangeo
metri, §§ 4—5, 32—35, 37—41, 45—49 (kun ellipsen). Stereometri, 
§§ 43—53, 67—86.

III Gymnasieklasse.
Matematisk afdeling b.

Religion (Johs. Olsen).
Naturfag (Brændegård). Som III g. s.

Matematik (Briinnich Nielsen). Som III g. m. a.
Dansk m. m. (Ragna Lorentzen). Karl Mortensen: Dansk Litte

raturhistorie fra Paludan-Miiller og ud med tilsvarende stykker efter 
Falkenstjernes udvalg. Oxenvad I og II : Dialekter med tilsvarende 
tekster. Agerskov og Nørregård : Svensk Læsebog, ca. 40 sider. 
Rehling : Prøver af Modersmålet. 1 månedlig stil. Eksamenspensum
repeteret.

Til eksamen opgives: Karl Mortensen: Dansk Litteraturhistorie, 
fra Holberg og ud. Falkenstjerne (5. udg.) I, s. 5—8, 24—26, 90— 
92, 94—96, 133—137, 155—156, 161—165, 194—198, 216, 218— 
220, 230—231, 251—253, 272—275, 276—278, 281—282, 343—345, 
376; II, s. 5 til linie 8 fra neden, 14—15 (Bekiendelse), 37, 55— 
59, 132—134, 140—144, 154, 171—173, 199—203, 231—235, 282- 
288; III, s. 11—16, 40—41, 90—93, 110—112, 131—134, 193—198, 
233—241, 272—276. J. P. Jacobsen: Mogens, s. 9—12. Erasmus 
Montanus. En landsbydegns dagbog. (Falkenstjerne II, s. 73—96). 
Vildanden. Oxenvad I.
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Fransk (Hermann). Henriques og Willemoës: Fransk Litteratur 
i Udvalg, ca. 75 sider. Jules Romains : Knock. Henrik Madsen : 
Moderne franske Forfattere, s. 23—28, 63—71, 92—111. Bruël : 
Moderne franske Skribenter, s. 67—79. Grammatik (med repetition 
af eksamenspensum) og øvelser efter Oluf Nielsen : Fransk Sprog
lære. 3 grammofonplader i Norstedt-Richters system.

Oldtidskundskab (Muller). Euripides: Medeia. Sokrates’ For
svarstale og Sokrates i Fængslet. Kunsthistorie. Mytologi.

Til eksamen opgives: Iliaden I, Odysseen V, v. 228—281, VI. 
Herodot: Kong Kroisos, kap. 26—91 (inkl.). Sofokles : Kong Ødi- 
pus. Sokrates’ Forsvarstale (v. Gertz). Vaphiobægrene, den geo
metriske stil, den archaiske kunst, Theseion-templet, Erechteion, 
Delphi og Olympia, teatret, diskoskasteren, spydbæreren, Paionios’ 
Nike, attisk gravmæle, Praxiteles’ Hermes, Lysippos’ skraberen, 
Polyeuktos’ Demostenes, alexandermosaikken.

Historie (Muller). 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: Rom. Tyskland 843—1939. Stormagterne 
1878—1920. Danmark 1814—1920. Samfundslære, kap. I, IV, VI, 
VII. Speciale : Den danske bondestands 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 amtsbe
skrivelse (1837). Kilder til Danmarks Historie IV, s. 18—20, 41— 
47. Knud Kristensen fylder 60, fødselsdagsinterview i Roskilde 
Dagblad (25/10 1940).

Naturlære (Poulsen), a. Fysik med astronomi. Sundorph : Meka
nisk Fysik : Fra 3. afsnit og bogen ud. Sundorph : Elektricitetslære : 
fra induktion og bogen ud. Sundorph : Lyslære : fra bølgeteori og 
bogen ud. Barmwater : Astronomi : fra månen og bogen ud.

Til eksamen opgives: Sundorph: Varmelære (7. udg.), s. 24—35. 
Sundorph: Lyslære (6. udg.), s. 35—56. Sundorph: Mekanisk Fy
sik (6. udg.), s. 5—42,91—98. Sundorph: Elektricitetslære (7.udg.), 
s. 1—34, 68—93, 133—155. 15 øvelser: 1) Isens smeltevarme, 2) 
vands fordampningsvarme, 3) mættet damps tryk, 4) modstandsmå
ling, 5) samlelinses brændvidde, 6) spektroskopet, 7) spektrome- 
tret, 8) jordmagnetismens horizontalintensitet, 9) vekselstrøm, 10) 
Faradays love, 11) elektronrør, 12) lydens hastighed, 13) masse
fylde, 14) vædskers udvidelseskoefficient, 15) penduler. Barm- 
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water: Astronomi (7. udg.), s. 21—29, 32—35, 39—43, 46—51, 
64—69.

b. Kemi (Poulsen). Kobbere: Kemi, s. 116—169.
Til eksamen opgives: Kobbere: Kemi, s. 38—61, 70—75, 100— 

120, 123—128, 129—132, 157—160, 170—190.

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 (Hassing). Friis-Hansen og Chr. Nielsen. Engelsk for 
Viderekomne, s. 175—219. Rosenmeier: Modern English Omnibus, 
s. 5—123. K. V. Olsen: Science Reader, s. 1—118.

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.

II Gymnasieklasse.
Matematisk afdeling b.

Engelsk (Hassing). Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for 
Viderekomne, s. 175—219. Rosenmeier: A Modern English Om
nibus, s. 5—65. K. V. Olsen: Science Reader, s. 1—118.

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. 67—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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Realklassen.
Dansk (Ragna Lorentzen). Folkeviser efter Olrik og Falbe-Han- 

sens udg. Holbergs Erasmus Montanus. Goldschmidt : Maser, Av- 
romche Nattergal. Pontoppidan : Hum Galgebakke, Den første Gen
darm, Nattevagt. Johs. V. Jensen : Danske Myter. H. C. Andersen : 
Nattergalen. Elverhøj. Grammatik efter Jensen og Noesgård : Øvel
sesstykker i dansk sproglære. En stil hver 14. dag.

Til eksamen opgives: Folkeviser: Niels Ebbesen, Ebbe Skam
melsen, Germand Gladensvend. Holberg : Erasmus Montanus. 
Goldschmidt : Maser, Avromche Nattergal. Pontoppidan : Hum Gal
gebakke, Den første Gendarm, Nattevagt. Johs. V. Jensen: Kir
stens sidste Rejse. H. C. Andersen : Nattergalen. Elverhøj.

Engelsk (Giødesen). O. Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk 
for Realklassen, stk. 3—4, 6, 8, 11, 13—14, 16—17. Øvelser efter 
øvelsesheftet. En ugentlig oversættelsesstil.

Til eksamen opgives : det læste.
Tysk (Stærmose). 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 (G. Jensen). N. Chr. Nielsen og Hoffmann: Fransk Be

gynderbog (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, Tysklands og Eng

lands Historie fra 1860. Kretzschmer og Lindhardt Hansen: Sam
fundslære for Realklassen, kap. I, II, III, V, VII, VIII.

Til eksamen opgives: til verdenskrigens forhistorie. I Samfunds
lære, kap. I, III, V, VIL

Geografi (Hermod Andersen). Johs. Reumert : Erhvervsgeografi.
Til eksamen opgives : hele bogen, undtagen s. 69—76 og 

11Ô—121.
Naturhistorie (Winther Pedersen). E. Wesenberg Lund: Biologi 

for Realklassen.
Til eksamen opgives: det læste.
Naturlære (Simonsen). J. K. Eriksen: Fysik I (varmelære) og 

Fysik II (elektricitet).
Til eksamen opgives : det læste 4- elektriske svingninger.
Regning og matematik (Kr. Rasmussen). Regning: Friis-Petersen 

og Jessen: Realklassens Regnebog, dog mest opgaver efter Lom- 
holts Opgavesamling. Matematik: J. L. W. Jessen og O. A. Smith: 
Matematik og Regning for Realklassen. 1 sæt skriftligt hjemmear
bejde ugentlig.
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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.

4. Mellemskoleklasse a.
Religion (Giødesen). Juul-Mortensen og Norrild: Bibelhistorie 

(3. udg.), fra s. 42 og bogen ud.
Dansk m. m. (G. Jensen). Hegelund, Løber og Novrup : Den ny 

Læsebog for Købstadskolen 7. og 8. klasse benyttet til tekstgennem
gang og grammatik. H. Hertz : Sparekassen. Blicher : Røverstuen. 
30 sider svensk efter Falbe-Hansen og Keller : Svenske Læsestyk- 
ker. Genfortælling og fristil.

Til eksamen opgives: Den ny Læsebog, s. 18—20, 42—59, 66— 
68, 74—78, 85—88, 123—128, 162—173, 183—185, 187—205, 207 
—210, 223—229, 233—246, 285—295, 311—317. Hertz: Sparekas
sen. Blicher : Røverstuen. Svenske Læsestykker, s. 21—37, 86—93, 
105—106, 112—116.

Engelsk (Giødesen). O. Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk 
IV og Øvelseshefte gennemgået: stykkerne 2—8, 10—21, 26—30.

Til eksamen opgives: stykkerne 4, 6—8, 10—11, 15, 17, 19—21, 
26—30.

Tysk (Didriksen). Wiggers Smith, Hasselriis, Mogensen: Tysk 
III med tilhørende øvelser, stk. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 
18, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 42.

Til eksamen opgives: det læste (4- 2, 4, 8, 11, 27, 29, 35).
Latin (G. Jensen). Kr. Mikkelsen: Latinsk Læsebog I afdeling og 

af II afdeling kap. I—XXXIII.
Til eksamen opgives: II afdeling, kap. I—XXXIII.
Historie (Hatting). Jørgen Hatting og Poul Møller: Verdenshi- . 

storie II, fra s. 139.
Til eksamen opgives: det læste.
Geografi (Assingbæk). C. C. Christensen: Geografi for Mellem

skolen II : Amerika og Norden.
Til eksamen opgives: det læste.
Naturhistorie (Winther Pedersen). Hvass og Jørgensen: Zoologi 

IV (husdyr og mennesket.) Balslev og Simonsen: Botanik IV, 4- 
planteliv i klit, hede og på dyrket jord.

Til eksamen opgives : det læste.
Naturlære (Simonsen). Rasmussen og Simonsen: Fysik for Mel

lemskolen II (11. udg.), fra lyset og bogen ud.
Til eksamen opgives: det læste 4- §§ 81—88, 94—96 (begge 

inch).
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Regning og matematik (Kr. Rasmussen). Regning: Friis Petersen 
og Jessen: Mellemskolens ny Regnebog IV. Geometri: Jul. Peter
sen: Lærebog i Plangeometri, § 101 og bogen ud. Aritmetik: Jul. 
Petersen : Aritmetik og Algebra, fra kap. 6 og bogen ud sidste 
del af afsnit §§ 52 og 53.

Til eksamen opgives : det læste sidste del af afsnit §§ 52 
og 53.

4. Mellemskoleklasse b.
Latin (Hermann).
Geografi (Assingbæk).
Naturlære (Simonsen).

> Som a-klassen.

Religion (Giødesen). Gennemgang af apostlenes gerninger og 
kirkehistorie efter Juul Mortensens og Norrilds Lærebog.

Dansk m. m. (Ragna Lorentzen). Hegelund, Løber og Novrup: 
Dansk Læsebog for Købstadskolen 7. og 8. klasse benyttet til op
læsning, genfortælling og analyse. Holberg : Den politiske Kande
støber. Oehlenschläger : Hakon Jarl. Falbe-Hansen og Keller : 
Svensk Læsebog for Mellemskolen, s. 47—65, 112—116. En stil 
hver 14. dag.

Til eksamen opgives: Hegelund, Løber og Novrup: Dansk Læse
bog, 8. klasse, s. 42—59, 74—78, 89—111, 150—157, 187—198, 
203—205, 216—219*, 220—222s, 223—226, 229—232, 233—237, 
242—246, 285—295, 318—321, 323—324. Holberg: Den politiske 
Kandestøber. Oehlenschläger: Hakon Jarl. Svensk: det læste.

Engelsk (Hassing). Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for 
Mellemskolen med øvebog IV, stk. 1—20, 24, 26—31, 35—36.

Til eksamen opgives: stk. 4, 7, 8, 10, 14, 15, 17—20, 24.
Tysk (Stærmose). Wiggers Smith, Hasselriis og Mogensen: Tysk 

III, stk. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 25, 29, 32, 
33, 35, 41 (52 i2/,3 ns.) med tilhørende øvelsesstykker. Som eks
temporal : Pederzani-Weber : Auf rauhen Pfaden.

Til eksamen opgives: det i Tysk III læste nr. 41 (50 ns.).
Historie (G. Jensen). Henrik Madsen: Verdenshistorie for Mel

lemskolen IV (1. udg.).
Til eksamen opgives : Henrik Madsen : Verdenshistorie IV.
Naturhistorie (Brændegård). Zoologi: Hans Hvas og P. L. Jør

gensen: Zoologi IV (havets dyreliv læses ikke). Botanik: Balslev: 
Botanik IV (planteliv i klit, hede og på dyrket jord læses ikke) og 
repetitionshefte.

Til eksamen opgives: alt det læste.
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Regning og matematik. (Simonsen). Friis Petersen og Jessen: 
Mellemskolens ny Regnebog IV. Jul. Petersen : Aritmetik for Mel
lemskolen, fra 9. kap. og bogen ud. Jul. Petersen : Geometri for 
Mellemskolen, fra 11. kap. og bogen ud.

Til eksamen opgives: det læste pensum.

Week-end hytten
Skolen har erhvervet sig en grund med tilhørende bygninger i 

Uggeløse (nær Slangerup). Vi er ved elevernes gode hjælp gået i 
gang med beplantning og de allernødvendigste reparationsarbejder. 
I det tempo, vore finanser tillader, agter vi at realisere det mål, vi 
har sat os : en lejrskole- og week-end hytte for skolens elever.

Vi takker for mangen god håndsrækning i denne forbindelse. I 
ganske særlig grad siger vi tak til landsretssagfører Kaj'G. Jensen, 
som har ydet os meget værdifuld juridisk bistand.

Atter i år har adskilligt stof måttet udgå, således desværre — for
håbentlig for sidste gang — skolens „dagbog“. Der har været ar
rangeret forskellige rejser og foretaget en del ekskursioner. Det 
skal også lige nævnes, at vi den 17. februar afholdt en skolefest for 
elever, forældre og lærere, der havde fundet god tilslutning, og som 
fik et meget vellykket forløb. Inden ballet begyndte, opførtes Hol
berg : „Sganarels Rejse til det philosophiske Land“. Adjunkt J. Him
melstrup havde forestået instruktionen.

Årsprøve m. m.
Årsarbejdets og prøvernes udfald meddeles for realklassen og 

mellemskolen mandag den 19. juni kl. 10, for gymnasiets vedkom
mende torsdag den 22. juni kl. 11 i skolens aula.

Det nye skoleår begynder lørdag 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.
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