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Skolen grundlagdes 1786 af „Selskabet for Efterslægten“ og 
ejedes af dette selskab til 1909. Derefter overgik den til „De 
forenede Skoler“. Den 1. august 1919 overtoges den af Københavns 
kommune.



Tale
i

Selskabet for Efterslægten den 4. marts 1959 i anledning 
af 173-året for selskabets stiftelse

af rektor W. F. Hellner.

Skole, samfund og efterslægt.

Det er i denne kreds kendt nok, at Selskabet for Efterslægten 
med lægen Clemens Tode som initiativtager blev stiftet 4. marts 
1786 med det formål „at befordre og betrygge den tilvoksende Ung
doms Lyksalighed“ - i dag for 173 år siden. Stiftelsen fandt sted i 
rationalismens tidsalder ved foden af den gryende industrialisme og 
i filantropismens og oplysningstidens ånd. I tidens ånd formedes 
Borgerdydens og Efterslægtens skoler, og idealismens karakter blev 
udtrykt i vort motto: „Non nobis“ - Ikke for os - men for efter
slægten.

Alt dette vil jeg ikke fortabe mig i. Det er der sikkert ved tidligere 
4. marts-fester sagt så meget om, at jeg ikke kan føje noget nyt til.

Derimod er der et andet årstal, som er levende for mig, og af 
stor betydning for Efterslægtselskabets Skole. Det er årstallet 1919. 
Jeg blev selv elev i „Efterslægten“ i 1920 og gik her til 1923, hvor 
jeg i sommeren dimitteredes som student. I 1919 skete den såkaldte 
store skoleovertagelse, som betød for Efterslægtselskabets Skole, at 
Københavns kommune overtog den sammen med en del andre pri
vatskoler (staten overtog andre, bl. a. de to Borgerdydskoler). Siden 
har skolen været drevet som et kommunalt gymnasium. Men skolens 
ånd ændredes ikke derved, og gamle traditioner er blevet fastholdt, 
og som en særlig gave fra Københavns side til udviklingen er den 
smukke og moderne skolebygning på Hyrdevangen, vi nu befinder 
os i.

Det er i denne forbindelse vigtigt at fremhæve ordet privatskoler. 
Situationen op til 1919 var den, at den opgave at uddanne studenter 
her i København i høj grad var et privatanliggende, og de private 
skolers økonomiske byrder blev tungere og tungere. Efter 1. ver
denskrig satte en dyrtid ind, og det blev vanskeligt for de private 
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skoler at give deres lærere blot tålelige kår og sikre deres eksistens. 
I en skrivelse af 20. august 1917 havde undervisningsministeriet 
anmodet de private skoler i Storkøbenhavn om at fremsætte forslag 
til en fremtidig økonomisk ordning, og svaret herpå blev en henven
delse fra 32 private skoler, hvori det bl. a. siges:

„Vi andrager det høje ministerium om at tage den byrde fra os, 
som vi ikke længere kan bære, om at løse den opgave, som køben
havnske borgere tog op i 1786, om at give København de stats- og 
kommunale skoler, som dens borgere i så lange tider har måttet 
savne.“

Resultatet heraf blev en lov af 20. marts 1918, efter hvilken den 
omtalte store skoleovertagelse fandt sted 1. august 1919. En drivende 
kraft i dette arbejde var dr. phil. Ernst Kaper, der i 1917 var blevet 
Københavns skoleborgmester. Vi mindes ham i dag med hæder som 
en betydelig formidler af den højere skoles modernisering og de
mokratisering.

Som nævnt kom jeg ind i „Efterslægten“ i 1920 og hørte således 
sammen med mine kammerater til de første, der fik gavn af det 
skete, og som oplevede en epoke af den højere skoles demokrati
sering.

Skolen lå den gang på Jacob Danefærdsvej og havde til huse i 
Slomanns gamle skole. Rektor var H. P. Hansen, kendt som tals
mand for sønderjydernes sag og efter 1920 aktiv i Sønderjysk Fonds 
arbejde. Han var vor historielærer, og jeg mindes endnu hans stærke 
fremhæven af frihedsårstallene: 1820, 1830 og 1848. Ved sin side 
havde han den myndige og retfærdige inspektor Jacobsen. Andre læ
rere, jeg mindes, var vor lærer i matematik, lektor F. Iversen, lektor 
Erik Holm, som vel var den vi holdt mest af, lektorerne frk. Han
sen, frk. Wøldike, adjunkt fru Andersen, adjunkt Bøgh Hansen og 
frue, frk. Eiby, nuværende inspektor Gunner Jensen samt de to 
unge gymnastiklærere Rasmussen og Simonsen, der satte håndbold 
og „Efterslægten“ i så intim forbindelse, at forbindelsen har holdt 
sig i snart 30 år.

De personlige minder skal jeg heller ikke fortabe mig i. Det er 
vigtigere at sætte tiden i relief, og at sætte det, der skete i 1919-20 
ind i dets sammenhæng.

Dansk skolehistorie helt op til årene omkring århundredskiftet 
1900 er egentlig historien om de kløfter, som skolen gravede mel
lem befolkningens forskellige grupper. Man havde indtil da tre slags 
skoler: fattigskolen, borgerskolen og den højere skole (latinskolen), 
og disse tre kategorier satte spor i befolkningen efter sociale delings- 
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linier - eller byggede på befolkningens opdeling i almuen, borger
standen og akademikerne. Ihvertfald opretholdt skolen delings- 
linierne og båsene. Båse er det rigtige ord. Man var placeret efter 
sin oprindelse, og det var meget svært skolemæssigt at komme fra 
en „lavere“ til en „højere“ bås. En begavet dreng fra almuen skulle 
„opdages“ og sikres legatstøtte for at kunne komme fra almueskolen 
til borgerskolen eller til den højere skole. Og det var ikke særlig 
velset at forlade sin bås - at „mænge“ sig med de „fine“. Alt dette 
er anderledes nu - gudskelov da. Siden 1900 har de skolepolitiske 
bestræbelser gået ud på at formidle skolens enhed, både i pædagogisk, 
social og demokratisk henseende.

For denne enhed betød almenskoleloven af 1903 umådeligt. Loven 
kom i systemskiftets kølvand som et resultat af et arbejde mellem 
universitetsprofessoren Gertz og folkeskolelæreren, kultusminister 
I. C. Christensen, og hvad den har betydet i retning af at åbne 
„båsene“ og befordre en standscirkulation kan ikke overdrives. Det 
vigtigste i almenskoleloven af 1903 var indførelsen af mellemskolen, 
der slog bro mellem den brede almueskole og den spidse latinskole, 
og derved befordrede en fri opstigning for enhver, der havde evner 
- uanset rang og pengepung. Dertil kom, at mellem- og realskolen 
i sig selv - uden blot at være et mellemled i den sociale opstigning 
gav nye befolkningsgrupper mulighed for at give deres børn en 
skolemæssig uddannelse - bl. a. et møde med fremmedsprog og 
matematik - som lå i et langt højere plan end den, de selv havde 
fået. Det bevirkede, at prædikaterne fattigskole og almueskole for
svandt, og skolen blev en folkeskole. Denne udvikling knæsattes ved 
skoleloven af 1937. Men udviklingen går videre. Næste skridt bliver, 
at også den højere skole - gymnasiet - bliver en folkeskole og be
handles som sådan i loven. Det er i og for sig galt, at denne lov
mæssige inkorporering af gymnasiet i folkeskolen ikke allerede skete 
ved de nys vedtagne skolelove.

Indbydelsen til at tale her i dag har glædet mig meget. Den giver 
mig en kærkommen lejlighed til at udtrykke min taknemmelighed 
over, at jeg - sammen med mange andre fra „Broerne“ - fik kon
takt med en verden, som ellers var blevet mig ukendt, og blev sat 
i gang med en udvikling, som jeg nødig ville have været foruden. 
Derfor har jeg dvælet ved begivenhederne i 1919. Endnu en gang 
levedes der op til motto’et: Non nobis. Jeg er en af „efterslægten“, 
som i dag siger tak.

Men nu skriver vi 1959. Tiden er en anden end i 1919, i 1903 
for slet ikke at tale om i 1786.
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Der kan påvises en sammenhæng mellem samfundets udvikling 
og ændringerne i skolens form og struktur. Skolen er samfundets 
tjener, og samfund og skole eksisterer ikke uafhængige af hinanden. 
Skolen må til enhver tid tilpasse sig efter samfundets udvikling. Når 
skole og samfund ikke er i takt - d.v.s., når skolen ikke til fulde 
kan udfylde sin rolle som tjeneren for mennesket i det til enhver 
tid givne samfund - opstår debatten om skolen. Før eller senere vil 
skoledebatten resultere i ny skolelov, sådan som det skete i 1903, 
og som det er sket i 1958. Hvad er nu baggrunden for den ændring 
i skolens struktur og indhold, som de skolelove, der nu skal til at 
virke, foreskriver?

Almenskoleloven af 1903 tog som nævnt sigte på at sikre den fri 
opstigning fra skoleform til skoleform, uanset rang og penge og 
med evnerne som eneste kriterium og videre til akademiske studier. 
Den umådelige værdi heraf har jeg allerede påpeget. Men på den 
anden side har denne gode demokratiske idé bevirket, at almendan
nelse i for høj grad fik et bogligt-akademisk præg, og at de såkaldte 
ikke-bogligt begavede i nogen grad rent skolemæssigt blev ladt i 
stikken. Eksamensskolen med de rettigheder, den gav, blev som en 
magnet, der tiltrak, og dermed gik udviklingen faktisk videre, end 
1903-lovens fædre havde tænkt sig. Det blev snart sagt diskrimine
rende ikke at komme i eksamensskolen. Dertil kom, at landsbyskolen 
slet ikke havde fulgt trop med købstadsskolens udvikling og måtte 
savne en eksamensoverbygning, der kunne fastholde de unge i land
distrikterne i deres eget miljø, så længe som muligt. Med den nye 
skolelov er der skabt mulighed for at afhjælpe den hidtidige skole
lovs mangler og påny bringe skole og samfund i nær kontakt. Det 
kan opnås under en fastholden af skolens enhed, ved at bevare 
dens demokratiske væsen i social og pædagogisk henseende og ved 
at give alle lige muligheder for at få deres evner udviklet på deres 
område - også uden bogligt-akademiske mål. Det afhænger af mange 
ting, om dette kan lykkes. Der skal bl. a. en mentalitetsændring til 
både i lærer- og forældrekredse, og en nøjere kontakt med erhvervs
livet må etableres.

Atter stilles skolen overfor en åben dør. Tiderne skifter, men 
menneskekærlighed, tolerance og oplysning vil som borgerdyder 
altid være mål i sig selv og søges virkeliggjort i den levende skole.

Jeg ønsker Efterslægtselskabet til lykke med dagen i dag og dens 
fremtid. Jeg bringer skolen min hyldest og giver den til rektor i hans 
høje kald.
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Piger optages som elever i skolen.
Fra 1. august 1959 er Efterslægtselskabets skole blevet fælles

skole, idet der er optaget 30 piger i 1. mell. og 39 piger i I gym- 
nasiekl.

Skolen byder pigerne velkommen og glæder sig over, at de så 
naturligt og stilfærdigt er gledet ind i den gamle drengeskoles liv.
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Afgangsprøverne 1958.
Studentereksamen:

Den nysproglige linie:
Beck, Werner: mg-? (13,48), Benner, Christian: mg (14,13), 

Bohn, Mogens: mg-? (13,06), Bønsing, Sven: mg-? (13,60), Car
stensen, Mogens: mg (13,94), Christensen, Per Ivan: mg (13,95), 
Frederiksen, Hans-Henrik: mg (13,74), Hansen, Bjørn : mg (13,85), 
Hansen, Hugo Bøgh : mg+ (14,20), Hjelmblink, Finn: mg (14,05), 
Holming, Torben: mg-? (13,32), Ipsen, John: mg+ (14,26), Jen
sen, Erik Vinther: mg-? (13,57), Jensen, Palle Juhl: mg (14,08), 
Jeppesen, Poul Rønholt: mg-?(13,38), Jørgensen, Finn: mg(14,ll), 
Lund, Jørgen: mg-? (13,59), Mejer-Jensen, Eivin: mg-? (13,61), 
Olsen, Jan Meinert: mg (13,69), Pihl, Palle Erik: g+ (12,75).

Den matematisk-naturv. linie:
Afdeling A:
Andersen, Erik Dreves: mg?- (13,00), Andersen, Frank William : 

mg-? (13,50), Andersen, Ole Milton: mg-? (13,06), Andersen, 
Steen: mg+ (14,43), Christensen, Hans Erik: mg (13,87), Chri
stiansen, Ove Brøkner: mg (14,10), Hansen, Kurt Valdemar: mg 
(13,96), Jensen, Holger Myrup: mg-? (13,35), Jensen, Holger Rein
holdt: mg (13,74), Jensen, Ole: mg-? (13,14), Johansson, Torben: 
mg+ (14,39), Jungmark, Poul Verner: mg+ (14,17), Justesen, 
Bjarne: mg (13,92), Krogbæk, Jørn: mg (13,89), Møller, Georg 
Willy: mg (13,97), Nielsen, Torben: mg-? (13,14), Nilsson, Jørgen 
Sverker: g+ (12,91), Pedersen, Kai Egon: mg-? (13,56), Petersen, 
Harry Johan: mg-? (13,40), Schumacher, Peter Heinrich: mg-? 
(13,32), Seligmann, Gunnar Herman: mg+ (14,34), Storgaard, 
Søren: mg-? (13,61).

Afdeling B :
Aaberg, Finn: mg (13,99), Berantzino, Bjarne: mg (13,68), Ber

thelsen, Jens: mg-? (13,37), Birch-Nielsen, Povl Knud: mg-? 
13,56), Buhelt, Mogens: g+ (12,97), Christensen, Knud Otto: 

mg+ (14,17), Christensen, Sven-Ole: mg (13,86), Clemmensen, 
Peter: mg-? (13,58), Eriksen, Carl Erik: mg-? (13,27), Færch, 



9

Carsten: g+ (12,56), Grove, Allan With: mg (14,02), Hansen, 
Finn Erik Kjælskov: mg-? (13,22), Jacobsen, Jan Krag: mg + 
(14,48), Jensen, Bjarne Kjeld : mg (13,97), Jensen Jarl Frede : mg + 
(14,17), Johansen, Hans Gunnar Francke: ug-? (14,57), Krause, 
John: mg-? (13,34), Larsen Henning: mg?- (13,57), Olsen, Alex 
Harry: mg (13,86), Pedersen, Svend Gert: mg+ (14,27), Rosen
stand, Poul Folmer: mg-? (13,28), Sørensen, Christian Jørgen: 
mg + (14,19), Tingsgaard, Jens: mg (13,87), Topp, Viggo: mg-? 
(13,63).

Realeksamen:
Bjernemose, Gunnar: g+ (12,72), Blom, Mogens: mg (13,73), 

Christiansen, Preben: g+ (12,81), Frantzen,, Mogens: g + (12,97), 
Gottlieb, Jan: mg-? (13,12), Hansen, Arne: (13,66), Hansen, 
Steen: mg (14,02), Iversen, Torben: mg-? (13,61), Krogbæk, Niels- 
Erik: g+ (12,70), Kørning, Preben: mg (13,86), Lefeldt, Sven: 
mg-? (13,48), Madsen, Jørgen Rex: g+ (12,49), Møller, Ole: mg 
(13,90), Nielsen, Jens-Erik: mg-? (13,62), Nielsen, Jørgen: mg-? 
(13,19), Nielsen, Tony Max: mg (13,99), Olufsen, John Kofoed: 
mg (14,09), Oulund, Jørgen: g+ (12,58), Petersen, Jørgen Finn: 
g+ (12,79), Rane, Mogens Leif: g+ (12,67), Rasmussen, Hans 
Christian: mg-? (13,42), Rasmussen, Nils: mg-? (13,49), Riise, 
Finn Jørgen: mg-? (13,18), Rosby, Leif Nielsen: mg+ (14,30), 
Schiller, Flemming: mg-? (13,11), Schumacher, Michael Louis: 
mg-? (13,03), Ziegler, Arne: mg-? (13,44).

Det Moltkeske Præmielegat
tildeltes nedennævnte elever for smukt eksamensresultat, flid og god 
opførsel under skolegangen: Gunnar Johansen (IHg.m.b), Steen 
Andersen (IHg.m.a) og Jan Krag Jacobsen (IHg.m.b).
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Skolenævnet.
Det i henhold til den gældende lovgivning valgte skolenævn be

står af følgende medlemmer: afdelingsbestyrer E. J. Møller (for
mand), politiadvokat N. A. Poulsen, bogholder A. Andreasen, læge 
Viggo Jensen og bogtrykker E. Kandrup. Skolen er repræsenteret 
ved rektor, inspektor Gunner Jensen og lektor P. Poulsen.

I forbindelse med den årlige forældreuge i tiden fra 3.-8. novem
ber afholdtes et forældremøde den 4. november, som sædvanlig med 
god tilslutning.

Der indledtes med et møde i skolens aula, hvor lektor Müller og 
lektor Hatting redegjorde for historieundervisningen.

Derefter benyttede forældrene sig i rigt mål af lejligheden til at 
tale med skolens lærere.

Efter mødet deltog de fleste af forældrene i et fælles kaffebord.
Endvidere afholdtes den 12. februar 1959 et særligt møde for 

forældrene til eleverne i 4. ml. Her redegjorde rektor Jørgensen for 
de synspunkter, der må anlægges ved elevers opflytning i gymna
sium og realklasse, hvorefter forældrene havde lejlighed til at tale 
med lærerne.



Il

Skolens lærere.
Rektor, dansk i II g. m. b. og c., 2. ml. a., gymnastik i I g. m. c.
Lektor Hermod Andersen, naturfag i II g. s., I g. m. b., gymnastik i 

Hg. m. c., I g. m. b., 4. ml. b., 1. ml. a. og b. (drenge), geografi 
i realkl., 4. ml. b., 1. ml. b.

Lektor M. H. Assingbæk, naturfag i III g. m. a., Hg. m. a. og c., 
I g. m. a., naturhistorie i 4. ml. a., 1. ml. a. og b., geografi i 4. ml. 
a., 3. ml.b., 2. ml. a., 1. ml. a.

Lektor S. Brinkhard, matematik i II g. m. a., 4. ml. b., regning i 4. 
ml. b., naturlære i III g. m. a., I g. m. b.

Lektor O. Briinnich Nielsen, matematik i III g. m. a. og b., tegning i 
3. ml. a. og b., 2. ml. a. og b., 1. ml. a. og b.

Lektor E. Didriksen, tysk i III g. s., I g. s., 4. ml. a., latin i II g. s., 
I g. s., 4. ml. b.

Lektor E. Garby, matematik i Hg. m. b., I g. m. b., r., 2. ml. b., 
regning i r. og 2. ml. b.

Lektor E. Giødesen, engelsk i I g. m. a., r., 3. ml. a., 2. ml. b., reli
gion i III g. m. a. og b., II g. m. b., I g. m. a., 2. ml. a. og b., 
1. ml. a.

Lektor J. Hatting, historie i III g. s. og m. a., II g. m. a. og c., I g. 
m. b. og c., 4. ml. a., 1. ml. a. og b., oldtidskundskab i III g. s. og 
m. a., II g. m. a. og c., I g. m. b.

Adjunkt K. Hemmingsen, naturfag i III. g. s. og m. b., II. g. m. b., 
I g. s., I g. m. c., naturhistorie i r., 3. ml. a. og b., 2. ml. a. og b., 
geografi i 2. ml. b., gymnastik i 3. ml. b., 2. ml. b.

Lektor, dr. phil. T. Hermann, fransk i III g. s., og m. a., II g. m. a., 
I g. s. og m. b., latin i III g. s.

Lektor /. Himmelstrup, dansk i I g. s. og m. b., 3. ml. a., engelsk i 
III g. s., II g. m. c., 1. ml. b.

Inspektor G. Jensen, dansk i 4. ml. a., 2. ml. b., fransk i r., latin i 
4. ml. a., historie i r., 4. ml. b., 3. ml. a. og b., 2. ml. a. og b.

Adjunkt H. A. Koejoed, dansk i I g. m. a., 4. ml. b., engelsk i II g. 
m. b.. I g. m. b., tysk i I g. m. a. og b., 4. ml. b., 3. ml. a., 2. ml. 
a., religion i 4. ml. b., II g. m. c.

Lektor, frk. R. Lorentzen, dansk i III g. m. a., II g. s., 3. ml. b., en
gelsk i II g. m. a., 3. ml. b., 1. ml. a.

Lærer H. J. Mogensen, sløjd i 4. ml. a. og b., 3. ml. a. og b., 2. ml.
a. og b., 1. ml. a. og b.
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Lektor H Muller, historie i III g. m. b., II g. s. og m. b., I g. s. og 
m. a., oldtidskundskab i Illg. m. b., II g. m. b., I g. s. og m. a., 
engelsk i 4. ml. b., tysk i 3. ml. b.

Lektor S. Møller, matematik i II g. m. c., I g. m. a. og c., 4. ml. a., 
1. ml. b.

Lektor J. Olsen, dansk i III g. s., II g. m. a., 1. ml. a., fransk i III g.
m. b., II g. s., oldtidskundskab i II g. s., I g. m. c., religion i III 

g. s., I g. m. b. og c.
Lektor P. Poulsen, naturlære i Illg. m. b., Hg. m. c., Ig. m. a., 

2. ml. b.
Adjunkt A. Rasmussen, engelsk i II g. s., I g. m. c., I g. s., 4. ml. a., 

gymnastik i III g. m. a., II g. s., 4. ml. a.
Overlærer C. Simonsen, naturlære i r., 4. ml. a., 3. ml. a., 2. ml. a., 

l.ml. a., matematik og regning i 3. ml. b., gymnastik i Illg, s., 
II g. m. a. og b.

Adjunkt P. E. Stentsøe, naturlære i II g. m. a., II g. m. c., I g. m. c., 
4. ml. b., 3. ml. b., 1. ml. b., matematik og regning i 1. ml. a.

Lektor V. Stærmose, dansk i III g. m. b., tysk i II g. s. og m. a., b. 
og c., r., 2. ml. b., engelsk i 2. ml. a.

Adjunkt E. Thastum, dansk i I g. m. c., r., l.ml. b., religion i II 
g. s., m. a., I g. s., 4. ml. a., 3. ml. a. og b., 1. ml. b., gymnastik 
i 3. ml. a., 2. ml. a., skrivning i 3. ml. b., 2. ml. b., 1. ml. a. og b.

Lærer, organist H. Wesch, sang i III g. s., m. a. og b., II g. s., m. a.,
b. og c., I g. s., m. a., b. og c., r., 3. ml. a. og b., 2. ml. a. og b., 
1. ml. a. og b.

Overlærer A. Winther Pedersen, naturhistorie i 4. ml. b., regning og 
matematik i 3. ml. a. og 2. ml. a., gymnastik i III g. m. b., I g. s. 
og m. a., r., skrivning i 3. ml. a., 2. ml. a.

Overlærer fru Baltzer, Brønshøj skole, håndgerning med pigerne i 
1. ml.

Som vikarer har følgende virket: cand. mag. Jørgen Kragh, stud, 
mag. frk. Lene Nicolaisen, cand. mag. frk. Henie Berntsen og lærer 
K. Fuglsang. Sidstnævnte har sammen med cand. mag. H. O. Hage
rup fungeret under overlærer Simonsens langvarige sygdom.

Skolens tandlæge er fru Inger Agner, der har haft sygeplejerske 
fru Ingrid Lorentzen som medhjælper.

Skolens læge er dr. med. H. Keiser-Nielsen, som har været assi
steret af sundhedsplejerske frk. L. Møller.
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Som lærerkandidater har følgende gennemgået kursus i praktisk 
undervisningsfærdighed: cand. mag. fru Inge Povlsen (hos rektor 
samt lektorerne frk. R. Lorentzen og Himmelstrup), cand. mag. Jør
gen Weise (hos lektorerne Himmelstrup, Olsen, Hatting og Müller), 
cand. mag. Erik Hansen (hos lektorerne Himmelstrup, Olsen og 
Stærmose), cand. mag. Jørgen Schultz (hos lektorerne, dr. Hermann 
og Hermod Andersen), cand. mag. frk. Henie Berntsen (hos lektor, 
dr. Hermann).
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Pensa i eksamensklasser.
Ill Gymnasieklasse.

Nysproglig afdeling.

Religion (J. Olsen). Søren Kierkegaard. Indiske religioner. Parsis
men.

Dansk (J. Olsen). Jensenius: Dansk litteraturhistorie fra naturalis
men og ud. Tilsv, stykker af Falkenstjernes håndbog. J. P. Jacobsen : 
Mogens. Togeby: Dansk lyrik 1915-1955. Agerskov og Nørregård: 
Svensk læsebog, ca. 25 sider. 9 stile.

Til eksamen opgives: Jensenius : Dansk litteraturhistorie. Falken
stjerne I10, s. 6-9, 24-26, 98-100, 102-105, 121-123, 145-147, 160- 
161. 176-180, 198-199, 226-228, 239-240, 259-261, 280-283, 284- 
286, 296-297, 298-299, 352-355, 383-386; II9, s. 7, 55-56, 58-60, 
115-119, 155-156, 186-188, 221-223, 263-267, 386-392; IIP, s. 1- 
10, 39-42, 74-80, 110-113, 214-220, 229-232, 257-267, 323-324. 
Oehlenschläger: St. Hans Aften-Spil. Holberg: Erasmus. J. P. Ja
cobsen : Mogens. Karlsson : Dansk Grammatik.Agerskov og Roikjer : 
Svensk læsebog (9. udg.), s. 27-33, 51-55, 57-64, 76-78, 100-107, 
124-128, 180-184. Wilson og Egeland: Norsk for gymnasiet, s. 30- 
34, 73-76, 84-89.

Tysk (E. Didriksen). Urfaust (v. Mogens Branner u. Knud Pe
dersen) . Tyske digte (v. Ostergaard) : Udvalg af Goethe og Heine. 
Deutsche Klassiker (v. Branner u. Stærmose) (3. udg.), s. 106-114, 
119-129, 151-161. Zweig: Die Schachnovelle (V. Werner). Kultur
geschichtliche Lesestücke (v. Ring Hansen u. Stærmose) : s. 10-13, 
17-20, 25-31, 33-40, 57-75, 83-91, 101-106, 110-114, 152-154. 
Stiløvelser efter Sigtryggsson og Rossens bog.

Til eksamen opgives: Urfaust, s. 15-22, 35-37, 49-50, 57-61, 
64-65, 70-73. Maria Stuart (Hendriksens udgave) v. 386-683, 1116- 
1459, 1945-2072, 2225-2451, 3189-3247, 3580-3763. Deutsche Klas
siker (3. udg.) : s. 88-93, 98-105, 113-114. Tyske digte: II, 1, 3, 4, 
20, 21, 25, 26; III, 4. 6; Vil, 2 c-d.

Kulturgeschichtliche Lesestücke (v. Ring Hansen u. Stærmose) 
(1. udg.) : s. 10-13, 17-20, 29-31, 38-40, 101-106, 152-154.

Th. Mann: Tonys erste Ehe (udvalg af Buddenbrooks ved Wink
ler) : 48’-5 1 27.
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Engelsk (J. Himmelstrup). Shakespeare : The Merchant of Venice, 
ved Alsted og Østerberg. Four Modern Writers, v. Hunosø og Mou- 
ridsen, s. 61-103. A Contemporary Reader2, s. 128-141, 188-216. 
Two Centuries of English Poetry, s. 5-20, 22-26, 30-36, 39-53, 56- 
64, 66-67, 70-73, 76-79, 88-94, 96-97, 101-105, 110-112, 124-128. 
131-142, 153-168.

Til eksamen opgives: The Merchant of Venice, ved Østerberg og 
Alsted (4. udg.), Acts I og IV. The Dickens Reader, ved Stigaard, 
s. 3-20, 57-68. Shaw : Arms and the Man, ved Oscar Nielsen, Act 
II. A Contemporary Reader (2. udg.), s. 5-8, 97-100, 188-200. Two 
Centuries of English Poetry, s. 10-11, 32-36, 48-53, 56-58, 71-73. 
124-128, 131-142.

Fransk (T. Hermann). Henriques og Willemoés: Fransk litteratur 
i udvalg, ca. 150 sider. Bruél: Moderne franske skribenter I, 25 si
der. Mendes-France: 5 taler. Statsradiofoniens hefte med fransk 
poesi. Efter Steen og Hyllesteds grammatik er læst nominer og pro
nominer. Dette stof repeteret efter samme stiløvelse.

Latin (T. Hermann). Nielsen og Krarup: Latinsk læsebog for 
gymnasiet, s. 206-210 og 236-248. Krarup : Romersk poesi (l.udg.) : 
Catullus 2, 3, 4, 5, 10; Vergil 2; Horats 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14. 
Vald. Nielsen: Latinsk grammatik.

Til eksamen opgives: Cæsar (udvalg for gymnasiet, ved Saxild og 
Østergaard) : III 1-6, 17-29, V 26-37. Nielsen og Krarup: Latinsk 
læsebog for gymnasiet (2. udg.), s. 49‘-55, 65-73, 119-124, 236-242. 
Krarup : Romersk Poesi: Ovid, 1 og 2.

Oldtidskundskab (J. Hatting). Euripides: Medeia. Platon: Sokra
tes’ forsvarstale. Platon: Sokrates i fængsel og Sokrates’ død. 
Kunsthistorie efter Kragelund: Græske kunstværker.

Til eksamen opgives: Iliaden I, VI (313-530). Odysseen VI. Hero
dot: Kong Kroisos (inkl. Polykrates’ ring). Sofokles: Kong Ødipus. 
Sokrates’ forsvarstale (v. Holten-Bechtolsheim). Kragelund, fig. 12, 
19, 20, 24, 38, 41, 44, 46, 48, 50, dorisk og jonisk stil, Parthenon
tiden, teatret.

Historie (J. Hatting). Arentoft: Verdenshistorie, fra 1789. Kier
kegaard og Winding: Nordens historie, fra 1814. Lomholt-Thomsen 
m. fl. : Danmark i dag. Billeder efter Andrup, Ilsøe og Nørlund : 
Danmarks historie i billeder. Tekster efter Kilder til Danmarks hi
storie IV og V. Tysk udenrigsolitik 1933-39.

Til eksamen opgives: Verdenshistorie 1878-1945. Danmarks hi
storie 1814-1920. Samfundslære, s. 13-60, 80-128, 152-160.

Speciale I. Landsbykirker: Hastrup: Vore Landsbykirker, 7-15, 
30-64, 85-121. Billeder: Andrup m. fl. : Danmarks historie i bille- 
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der, fig. 76, 77, 80, 81, 88, 96, 97. Desuden Slangerup, Hjørlunde 
og Brønshøj kirker samt kalkmalerierne i Lynge.

Speciale II. Tysk udenrigspolitik 1933-39. Grundbog: Udenrigs
politik efter 1933 (Statsradiofoniens grundbog). Tekster. Elmelund 
og Bøgebjerg: Kilder til mellemkrigstidens historie, s. 5-13, 39-42, 
61-117.

Naturjag (K. Hemmingsen). Krogh og Rehberg: Menneskets fy
siologi (13. udg.). Karl v. Frisch: Biologi I og II i uddrag.

Til eksamen opgives: Biologi I s. 9-44, 122-140, bd. II 89-115 
(læst kursorisk), 115-195, sygdomsbakterier. I fysiologi udgår s. 
118-136, 141-bogen ud.

III Gymnasieklasse.
Matematisk afdeling a.

Religion (E. Giødesen). Gennemgang af de vigtigste fremmede 
religioner; nogle af de vigtigste frikirker og sekter i Danmark.

Dansk (frk. R. Lorentzen). Jensenius: Dansk litteraturhistorie fra 
naturalismen og ud. Tilsv, stykker af Falkenstjernes håndbog. J. P. 
Jacobsen: Mogens og andre noveller. Ibsen: Vildanden. Pontoppi
dan. Nattevagt. Branner: Rytteren. Agerskov og Nørregård: Svensk 
læsebog for gymnasiet, ca. 40 sider. Wilson og Egeland: Norsk for 
gymnasiet, ca. 20 sider. 9 stile.

Delvis repetition af eksamenspensum.
Til eksamen opgives: Jensenius: Dansk litteraturhistorie (1. udg.) 

fra Holberg og ud. Blicher: En landsbydegns dagbog (Falkenstjerne 
II6, s. 79-102). H.C.Andersen: 5 eventyr (Falkenstjerne II6, s. 222- 
256). Ibsen: Vildanden. Falkenstjerne I7, s. 24-26, 45-52, 98-100, 
102-104, 143-147, 160-161, 202-206, 224, 226-228, 239-240, 259- 
261, 280-283, 284-286, 352-355, 386-387 ned. Falkenstjerne II6, 
s. 20-21, 54-59, 150-153, 166, 184-185, 202-211, 297-3036, 346- 
352. Falkenstjerne III6, s. 11-16, 39-41, 74-78, 102-105, 125-130, 
178-184, 201-202, 229-232, 233-234, 255, 257-262, 268-277 + Fru 
Fønss’s afskedsbrev (efter „Mogens og andre noveller“, Dansklærer
foreningen) . Karlsson: Dansk grammatik. Agerskov, Nørregård, 
Roikjer: Svensk læsebog (11. udg.), s. 9-11, 20-25, 27-33, 51-53, 
57-64, 87-92, 108-111, 128-130, 132-136. Wilson og Egeland : Norsk 
for gymnasiet, s. 22-24, 24-26, 26-28, 35-37, 39, 40-43, 95-96.

Fransk (T. Hermann). Henriques og Willemoés : Fransk littera
tur i udvalg: ca. 170 sider. Brüel: Moderne franske skribenter I. 
20 sider. Mendés-France : Fem taler. Statsradiofoniens hefte : Fransk 
poesi. Efter Oluf Nielsen: Fransk sproglære er læst substantiver, 
adjektiver og pronominer med tilhørende stiløvelse.
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Oldtidskundskab (J. Hatting). Som HI n.s.
Historie (J. Hatting). Som III n.s.
Naturfag (M. H. Assingbæk). K. Simonsen: Biologi (10. udg). A. 

Krogh: Menneskets fysiologi (13. udg.
Til eksamen opgives: Biologi, hele bogen. I fysiologien opgives 

ikke s. 118-136, 141-144, 156-bogen ud.
Naturlære (S. Brinkhard). a. Fysik med astronomi. Sundorph: 

Mekanisk fysik (6. udg.), s. 71-102. Sundorph: Elektricitetslære 
(9. udg.), s. 78-199. Barmwater: Astronomi (8. udg.), s. 1-120.

Til eksamen opgives: Sundorph: Varmelære (7. udg.), s. 1-11, 
17-32. Sundorph: Lyslære (6. udg.), s. 8-31, 35-39, 46-48. Sun
dorph: Elektricitetslære (9. udg), s. 1-37, 52-57, 59-86. Sundorph: 
Mekanisk fysik (6. udg.), s. 1-43, 49-52, 80-82, 94-98. Barmwater: 
Astronomi (8. udg.), s. 5-25, 49-65. Øvelser: 1) Isens smeltevarme. 
2) Faste stoffers udvidelse. 3) Lufttermometret. 4) Atmosfærisk 
lufts normalvægtfylde. 5) Boyle-Mariottes lov. 6) En samlelinses 
brændvidde. 7) Hulspejlets brændvidde. 8) Lydens hastighed i luft, 
kuldioxyd og glas. 9) Pendulsvingninger. 10) Faldforsøg. 11) Jord
magnetismes horisontalintensitet. 12) Nernst’s love. 13) Kondensa
torer. 14) Vekselstrøm. 15) Massefyldebestemmelse.

b. Kemi. Kobbere: Kemi for gymnasiet (2. udg.), s. 113-138, 
143-171.

Til eksamen opgives: s. 9-17, 40-61, 96-109, 113-114, 121-131, 
134-138, 143-154, 158-160, 172-196.

Matematik (O. Briinnich Nielsen). Julius Petersens system, v. 
Albert Kristensen: Stereometri. Aritmetik og Algebra II. Et sæt 
hjemmeopgaver ugentlig samt prøveopgave hver 14. dag.

Til eksamen opgives: Aritmetik og Algebra I, §§ 1-6, 11-15, 20- 
21, 23-46, 54-57, 67 (5. udg.). Aritmetik og Algebra II, §§ 5-7, 
14-22 (5. udg.). Geometri og Trigonometri, §§ 11-37, 39-46, 49-52 
(4. udg.). Analytisk Plangeometri, §§ 9-22, 32-41, 45-49 (kun El
lipsen) (6. udg.). Differential-Integralregning, §§ 10-16, 20-21, 23- 
25, 27-32, 35, 37, 42-46 (4. udg.). Stereometri, §§ 26-28, 43-53, 
67-72, 74-87 (3. udg.).

III Gymnasieklasse.
Matematisk afdeling b.

Religion (E. Giødesen). Som a-klassen.
Dansk (V. Stærmose). Falkenstjerne og Borup Jensen: Håndbog 

i dansk Litteratur III6: fra naturalismen til Kaj Munk. Jensenius: 
Dansk Litteraturhistorie. Værker: „Mogens“, „En Vinter lang“. 
Norsk pensum efter Wilson og Egeland : Norsk for gymnasiet samt 
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håndbogen III6. Agerskov, Nørregård og Roikjer: Svensk Læsebog9. 
Oxenvad : Vort Sprog I3: Stillæren og det danske sprogs område.

Til eksamen opgives: Værker: „Mogens“, „Den gamle Præst“, 
„En Vinter lang“. Litteraturprøver: Ovennævnte håndbog I7, s. 31- 
36, 69-73, 110-111, 160-161, 176-183, 224, 239-240, 280-283, 284- 
286, 352-355, 386-387. II6, s. 7, 54-61, 116-121, 140-142, 159-160, 
202-211, 227-234, 269-276, 315 (Men pludselig -)-318 (Ja, sagde 
M.). IIP, s. 1-10, 39-40, 80-91, 102-105, 113-115, 118-119, 221- 
229, 255, 262-266, 311-318. Svensk: Ovennævnte læsebog, s. 20- 
23, 64-76, 92-98, 104-105, 106-107, 120-122, 124-128, 160-162, 
171-173, 189-193. Norsk: Ovennævnte bog, s. 30-34, 39, 84-89, 
92-95.

Fransk (J. Olsen). Henriques og Willemoes : Fransk litteratur i 
udvalg, 160 sider. Erckmann-Chatrian : Le conscrit de 1813. Gram
matik efter Oluf Nielsen. 8 grammofonplader (linguaphone).

Oldtidskundkskab (H. Müller). Euripides: Medeia. Platon: Sokra
tes’ forsvarstale. Platon: Sokrates i fængsel og Sokrates’ død. 
Kunsthistorie efter Kragelund : Græske kunstværker.

Til eksamen opgives: Iliaden I og II (v. Ostergaard). Odysseen 
V og VI (v. Ostergaard). Kong Kroisos (v. Chr. Thomsen). Apo
logien (v. Gertz). Om at opdrage sin hustru. Kong Ødipus. Vaphio- 
bægrene, den geometriske stil, den archaiske kunst, Theseiontem- 
plet, Erechtheion, Delfi og Olympia, teatret, diskoskasteren, spyd
bæreren, Paionios’ Nike, attisk gravmæle, Praxiteles’ Hermes, Ly- 
sippos’ skraberen, Polyeuktos’ Demosthenes, alexander-mosaikken.

Historie (H. Müller). Arentoft: Verdenshistorie, fra 1789. Kier
kegaard og Winding: Nordens historie, fra 1814. Lomholt-Thomsen 
m. fl. : Danmark i dag. Billeder efter Andrup, Ilsøe og Nørlund : 
Danmarks historie i billeder. Tekster efter Kilder til Danmarks hi
storie IV og V.

Til eksamen opgives: Verdenshistorie ca. 1600-1789 og 1848— 
1914. Nordens historie 1660-1814 og Danmarks historie 1848— 
1914. Samfundslære, s. 7-13, 61-71, 80-105, 109-132, 141- 
159. Speciale: Den danske bondestands historie de sidste 200 år. 
Kilder V, nr. 2, 4, 6-10, 17, 25. Billedheftet, s. 231 og 232. Ud
skiftningskort over Lystrup landsby fra 1782. Målebordsblade. Korte 
uddrag af Randers og Vejle amtsbeskrivelser (1826), Hjørring amts
beskrivelse (1828), Frederiksborg amtsbeskrivelse (1831), Svend
borg amtsbeskrivelse (1837). Kilder IV, s. 18-20 og 41-47. 
„Knud Kristensen fylder 60“, fødselsdagsinterview i Roskilde Dag
blad 25/10 1940.

Naturfag (K. Hemmingsen). Som a-klassen.
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Naturlære (P. Poulsen), a. Fysik med astronomi. Sundorph: Me
kanisk fysik, fra 2. afsnit og bogen ud. Sundorph: Lyslære, s. 59-71. 
Tage Larsen: Elektricitetslære, s. 76 og bogen ud. Barmwater: 
Astronomi, fra stellarastronomi og bogen ud.

Til eksamen opgives: Sundorph: Varmelære (7. udg.), s. 7-17, 
24-28, 30-32, 47-55. Sundorph: Lyslære (6. udg.), s. 1-16, 31-48. 
Sundorph: Mekanisk fysik (8. udg.), s. 24-44, 51-71, 93-103. Tage 
Larsen: Elektricitetslære (2. udg.), s. 11-30, 76-101, 125-138, 171— 
192. F. Barmwater: Astronomi (7. udg.), s. 13-35, 80-86, 100-105. 
Fysiske øvelser: 1) Varmefylde. 2) Udvidelseskoefficienter. 3) Atm. 
lufts normalvægtfylde. 4) Kogning v. lavt tryk, mættet damps tryk. 
5) Gay-Lussac’ love. 6) Samlelinsens brændvidde. 7) Substitutions
metode, Wheatstones bro. 8) Joules lov, lampers effekt. 9) Spektro
meter. 10) Jordmagnetismens horizontalfeltstyrke. 11) Stemmegaflens 
svingetal, rotationsenergi. 12) Matematik og fysisk pendul. 13) Vek
selstrøm. 14) Massefylde for faste og flydende stoffer. 15) Di- og 
triode.

b. Kemi. Kobberø: (2. udg.) : Kemi for mat.-naturv. gymnasium, 
s. 116-170.

Til eksamen opgives: S. 22-29, 40-62, 66-71, 74-76, 85-90, 104- 
106, 113-131, 138-143, 146-154, 158-160, 172-192.

Matematik (O. Briinnich Nielsen). Som a-klassen.

II Gymnasieklasse.
Nysproglig afdeling.

Naturfag (Hermod Andersen). W. F. Hellner: Geografi for det 
sproglige gymnasium (2. udg.).

Til eksamen opgives: Det læste undtagen s. 34-39, 62-72, 167- 
185.

II Gymnasieklasse.
Matematisk afdeling a.

Engelsk (frk. R. Lorentzen). Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Eng. 
for gymnasiet I, s. 150-170; II, s. 5-42. Mogensen og Rosenmeier: 
A Modern English Omnibus, s. 5-120. Bennet: The Grand Babylon 
Hotel, s. 7-49.

Tysk (V. Stærmose). Kellermann: Die Katastrophe (v. Gad). 
Nydal: Lebendige deutsche Dichtung, fra nr. 5-ud.

Naturfag (M. H. Assingbæk). Hellner og Humlum: Geografi for 
gymnasiets mat.-nat. linie I og II (2. udg.).

Til eksamen opgives: Fysisk geografi, kulturgeografi, hvede, bom
uld, kraftkilder.
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II Gymnasieklasse.
Matematisk afdeling b.

Engelsk (H. A. Koefoed). Friis-Hansen og Chr. Nielsen: En
gelsk for gymnasiet II, s. 5-136. A modern English Omnibus, see. 
ed., s. 94-120. Skoleradio.

Tysk (V. Stærmose). Som a-klassen.
Naturfag (K. Hemmingsen). Hellner og Humlum : Fysisk geo

grafi (2. udg.). Hellner og Humlum: Erhvervsgeografi.
Til eksamen opgives: Hellner og Humlum: Fysisk geografi: Det 

læste (dog mindre vægt på Danmarks undergrund). Hellner og 
Humlum: Erhvervsgeografi, s. 1-27, 59-64, 88-100.

II Gymnasieklasse.
Matematisk afdeling c.

Engelsk (J. Himmelstrup). Friis-Hansen og Chr. Nielsen. Engelsk 
for gymnasiet I, s. 5-62, 75-169. Mogensen og Rosenmeier: A mo
dern English Omnibus (second edition), s. 5-168.

Tysk (V. Stærmose). Som a-klassen.
Naturfag (M. H. Assingbæk). Hellner og Humlum: Geografi for 

gymnasiets mat-naturv. linie I og II (2. udg.).
Til eksamen opgives: Fysisk geografi, kulturgeografi, hvede, bom

uld, kraftkilder.

Realklassen.
Dansk (E. Thastum). Pontoppidan: Fra hytterne. Kaj Munk: Or

det. Jørgensen og Maltesen: Realklassens læsebog, s. 20-24, 65-95, 
98-108, 109-140, 148-154, 278-291. Fristil hver 14. dag. Ottar Jen
sen : Dansk grammatik for mellemskolen og realklassen med tilsva
rende analysetekster.

Til eksamen opgives: Pontoppidan: Fra hytterne. Kaj Munk : Or
det. Jørgensen og Maltesen: Realklassens læsebog, s. 20-24, 65-86, 
88-95, 98-108, 109-110, 112-123, 133-140, 148-154, 278-291.

Engelsk (E. Giødesen). O. Friis-Hansen og Chr. Nielsen: En
gelsk for realklassen, stykke 3 og 4 og 6-13 = 89 n.s. Øvelser efter 
øvelsesheftet og Egekvist og Helweg-Møller : Engelske realeksamens
opgaver.

Til eksamen opgives: Det læste 4- stykke 13 = 75 n.s.
Tysk (V. Stærmose). Wiggers Smith, Hasselriis, Mogensen: Tysk 

IV (4. opl.), stk. 2, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 27, 29, 32, 
34 (med tilhørende øvelser).

Til eksamen opgives: Det læste 4- stk. 21.
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Fransk (G. Jensen). N. Chr. Nielsen og Hoffmann: Fransk be
gynderbog (12. udg.), I del, stk. 1-54; II del, s. 55-104.

Til eksamen opgives: II del, s. 55-104.
Historie (G. Jensen). Kierkegaard og Winding: Danmark siden 

1901 til side 71. Lomholt-Thomsen og Winding: Borger og sam
fund, s. 5-98.

Til eksamen opgives: Af Kierkegaard og Winding, s. 18-71. I 
samfundslære opgives s. 10-40, 44-52, 65-69, 87-98.

Geografi (Hermod Andersen). Johs. Reumert: Erhvervsgeografi 
(5- udg.).

Til eksamen opgives: Hele bogen, undtagen s. 62-70.
Naturhistorie (K. Hemmingsen). E. Wesenberg Lund: Biologi for 

realklassen.
Til eksamen opgives: Det læste.
Naturlære (K. Fuglsang). J. K. Eriksen: Fysik I (varmelære). 

Fysik II (elektricitetslære (2. udg.) til s. 53 4- elektriske svingnin
ger.

Til eksamen opgives: Det læste.
Regning og matematik (E. Garby). Regning: Friis-Petersen og 

Jessen: Realklassens regnebog, dog mest opgaver efter Lomholdts 
opgavesamling. Matematik: J. L. W. Jessen og O. A. Smith: Mate
matik og regning for realklassen. Et sæt skriftligt hjemmearbejde 
ugentlig.

Til ekamen opgives: Matematik og regning for realklassen af 
J. L. W. Jessen og O. A. Smith fra side 12 med undtagelse af reg
ning med tilnærmede tal og eksponentielle ligninger.

4. Mellemskoleklasse a.

Religion (E. Thastum). Kirkehistorie efter Åge Bentzen, Th. 
Glahn og K. Frigast-Hansen.

Dansk (G. Jensen). Clausen og Hansen: Dansk læsebog for 
mellemskolen III benyttet til tekstgennemgang og analyse. Blicher: 
Røverstuen. Hertz: Sparekassen. Falbe-Hansen og Keller: Svenske 
læsestykker. 30 ns. En stil hver 14. dag.

Til eksamen opgives: Clausen og Hansen: Dansk læsebog for 
mellemskolen III (1954), s. 19-30 , 35-43, 52-54 , 57-70 , 90-94, 
104-118, 118-120, 156-165, 165-167, 184-185, 299-303. Røver
stuen. Sparekassen. Falbe-Hansen og Keller: Svenske læsestykker 
(5. udg.), s. 21-37, 86-93, 105-106, 112-116.
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Tysk (E. Didriksen). Wiggers Smith, Hasselriis og Mogensen: 
Tysk III med tilhørende øvelser, stk. 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 
16, 18, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 42.

Til eksamen opgives: Tysk III: Det læste 4- nr. 2, 4, 11, 27, 
31, 35.

Engelsk (A. Rasmussen). Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk 
IV med øvelseshefte: stk. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 
24 , 26, 27, 28 , 29, 30, 31, 33.

Til eksamen opgives: stk. 3, 4, 7, 10, 15, 19, 26, 27, 30, 31 
(50V13 ns.).

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 (J. Hatting). Hatting og Møller: Verdenshistorie II, 

1815-1939.
Til eksamen opgives: Det læste.
Geografi (M. H. Assingbæk). C. C. Christensen: Geografi for 

mellemskolen II: Nordamerika og Norden.
Til eksamen opgives: Det læste.
Naturhistorie (M. H. Assingbæk). Hvass og Jørgensen: Zoologi 

IV: Mennesket + menneskets snyltere. Balslev og Simonsen : Bo
tanik IV.

Til eksamen opgives: Det læste (4- planteliv på dyrket jord).
Naturlære (K. Fuglsang). Rasmussen og Simonsen: Fysik for 

mellemskolen II (14. udg.), fra lys og bogen ud 4- (teaterkikkerten, 
§§ 54-62, 81-83, 94-100). Rasmussen og Simonsen : Uorganisk kemi 
for mellemskolen, fra salte og bogen ud.

Til eksamen opgives: Det læste.
Regning og matematik (S. Møller). Regning: Friis-Petersen og 

Jessen : Mellemskolens ny regnebog IV. Geometri: Juul og Rønnau: 
Geometri for mellemskolen §§ 120-149 og 152-159 (incl.). Aritme
tik: Jul. Petersen ved Alb. Kristensen: Aritmetik for mellemskolen 
fra § 39-bogen ud.

Til eksamen opgives: Det læste.
Sløjd (H. J. Mogensen). Opgaverne var et bord og tobaksdåse.

4. Mellemskoleklasse b.
Religion (H. A. Koefoed). Kirkehistorie efter Juul-Mortensen og 

Norrild : Bibelhistorie for mellemskolen (4. udg.), fra s. 164 og ud. 
Herudover særskilt Brorson og Kingo, samt skoleradio.

Dansk (H. A. Koefoed). Cl. Clausen og Hans Hansen: Dansk 
læsebog for mellemskolen III ved Jørgen Andersen. Blicher : Røver- 



23

stuen. Hostrup : Genboerne. Falbe-Hansen og Keller : Svenske læse- 
stykker.

Til eksamen opgives: Clausen og Hansen : Dansk læsebog for 
mellemskolen III (1951), s. 37-49, 52-54, 75-92, 104-120, 155, 
231-240, 305-316. Røverstuen og Genboerne. Falbe-Hansen og Kel
ler: Svenske læsestykker, s. 37-40, 60-73, 112-116.

Tysk (H. A. Koefoed). Wiggers Smith, Hasselriis og Mogensen: 
Tysk III, stk. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
23, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41.

Til eksamen opgives: Det læste 4- stk. 4, 31, 39, 41.
Engelsk (H. Müller). Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk IV 

med øvebog 4- stk. 24-25, 31-36.
Til eksamen opgives: Stk. 3, 4, 7, 10, 15, 19, 20, 22, 26. 27, 

29, 30.
Latin (E. Didriksen). Som a-klassen.
Til eksamen opgives.- Som a-klassen.
Historie (G. Jensen). Som a-klassen.
Geografi (Hermod Andersen). Som a-klassen.
Til eksamen opgives; Som a-klassen.
Naturhistorie (A. Winther-Pedersen). Hvass og Jørgensen: Zoo

logi IV (-t- husdyr). Balslev og Simonsen: Botanik IV + menne
skets snyltere.

Til eksamen opgives: Det læste (4- planteliv på dyrket jord).
Naturlære (P. E. Stentsøe). Rasmussen og Simonsen: Fysik for 

mellemskolen, fra lyden-bogen ud 4- § 83 og § 96. Rasmussen og 
Simonsen: Uorganisk kemi for mellemskolen, fra syrer bogen ud.

Til eksamen opgives : Det læste.
Regning og matematik (S. Brinkhard). Regning: Som a-klassen. 

Geometri: Jul. Petersen v. Albert Kristensen : Geometri for mellem
skolen : § 101-bogen ud. Aritmetik: Som a-klassen.

Til eksamen opgives: Det læste.
Sløjd (H. J. Mogensen). Bord. Hjørnetapning, limfugning af plade, 

overfladebehandling, bejdsning, cellulosebehandling med boning.
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Af skolens dagbog.
I skolens week-endhytte i Uggeløse har der været afholdt lejr

skole med II g.-klasserne, realklassen og 3. mellemskoleklasse.
Hytten har desuden jævnlig været benyttet til week-end for for

skellige klasser.
Med I g.-klasserne er foretaget geologisk ekskursion til Bornholm.
I sommerferien rejste overlærer Winther Pedersen til Harzen 

med 3. ml. b.
Af andre ekskursioner m. m. kan nævnes:

II g. s., historisk ekskursion til Tibirke og Æbeltoft kloster (lektor 
H. Müller).

2. ml. a., Kullen og Höganäs (overlærer Winther Pedersen).
1. ml. b., Hornsherred (adjunkt E. Thastum).
2. ml. a. og b., fugletur til Hornsherred (adjunkt K. Hemmingsen).
2. ml. a. og b., besøg i Danmarks akvarium og på udstillingen „Fi

sken og Havet“ (adjunkt K. Hemmingsen).
Ill g.’erne, besøg i Bispebjerg hospitals blodbank.
III g. m. a. og b., besøg på stjernekammeret på Bellahøj.
II g. m. a. og b., papirfabrikken i Næstved og Holmegårds glasværk 

(lektor P. Poulsen).
Med en række af skolens klasser er aflagt besøg på museer og 

udstillinger.
Færdselsundervisning er af politiet givet i flere klasser.
Med foreningen Norden som formidler har lektor Johs. Olsen væ

ret udvekslet med adjunkt Bengt Johnsson fra Gøteborg i tiden 27. 
oktober-8. november.

Endvidere har lektor Lisbeth Broch besøgt skolen som norsk 
rejselektor.

Skolen havde i tiden 16.-28. februar besøg af en amerikansk 
gæstelærer, Mr. Christian, der underviste i amerikansk litteratur, 
historie og samfundskundskab.

Kredsen, der samles om afspilning af plader med klassisk musik, 
har afholdt en ugentlig koncertaften. En række symfonier og sonater, 
Matthæus-Passionen og Mozarts Requiem er blevet gennemgået af 
Birger Pedersen (III g. m. a.), Morten Emborg (II g. m. c.), Thomas 
Koch (4. ml. a.) og Erik Fey (3. ml. a.). Lektor Stærmose har gen
nemgået Mozarts 3 store operaer og Jørgen Schou (III g. m. b.) 
Beethovens „Fidelio“.
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I „Hades“, mellemskolens elevforening, har der under ledelse af 
adjunkt Hemmingsen hver mandag vinteren igennem været åbent 
hus. Eleverne har her spillet bordtennis og skak, byttet frimærker, 
set film o. s. v.

Gymnasieforeningen „Elysion“ har arrangeret foredrags- og films
aftener, studiekredse, koncerter og festlige sammenkomster.

Tirsdag d. 28. oktober gæstedes skolen af det engelske kor The 
Northern Consort, der gav en koncert med musik fra Elizabeth- 
tidens England.

Lørdag d. 14. februar afholdtes den årlige skolefest, som arrange
redes af elever i II g.-klasserne. Lektor Müller og adjunkt Rasmus
sen bistod komiteen. Forud for ballet opførtes „Arsenik og gamle 
Kniplinger“ med adjunkt Thastum som instruktør.

Ved 4. marts-festen glædede en af vore tidligere elever, rektor 
W. F. Hellner, os ved at stille sig til rådighed som taler på sin 
gamle skole. Vi bringer rektor Hellner vor hjertelige tak. Skole
koret - 180 elever - sang. I år fremførtes Wiel Langes kantate: 
„Vær hilset du dag“ (tekst af S. Schandorph). Derudover sang sko
lekoret en tekst af Thaarup. Ouverturen var suite-satser af Stanley 
for blokfløjter, violoncel og cembalo.

Skolens båndcentral har foretaget 260 afspilninger af 56 båndopta
gelser.

Biblioteket har i årets løb modtaget som gaver:
fra Rigsarkivet: Statsrådets forhandlinger 1848-1863, III.
fra bogtrykker Kandrup: Racine, syv værker i oversættelse, samt 

Moliére: Misanthropen, ligeledes i oversættelse, ved A. Lobe- 
danz.

Sporten ved skolen.
I fri idræt deltog vi i gymnasieskolernes regionsstævne med hold 

i alle 4 grupper. Vi vandt stævnet sammenlagt for alle grupper, og 
gruppe II gik videre til finalestævnet, hvor de blev nr. 6.

Desuden deltog vi i de københavnske skolers idrætsdag med hold 
i atletik, basket-ball, fodbold og håndbold. Finalestævnet måtte des
værre aflyses på grund af regn.

I gymnasieskolernes håndboldturnering deltog vi med et gymnasie- 
og et mellemskolehold; sidstnævnte vandt mellemskolerækken og 
hjemførte pokalen.

I gymnasieskolernes gymnastikturnering stillede vi hold i både 
A.- og B.-rækken, i B.-rækken nåede vi frem til finalen.
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I de københavnske skolers gymnastikturnering deltog vi også med 
et mellemskolehold, der kæmpede sig frem til semifinalen.

7. -10. maj deltog I g. m. b. i gymnasieskolernes gymnastik- og 
idrætsstævne i Odense.

Efterslægtens Boldklub,
stiftet 1920 og støttet af Selskabet for Efterslægten.

Håndbold. Klubben spiller i Danmarksturneringens 2. division. 
Basketball. 1. senior blev i år Danmarksmestre, 2. senior nr. 1 i 
senior II, endvidere blev klubben nr. 1 og 2 i ynglingerækken, nr. 2 
og 4 i juniorrækken og nr. 1 og 3 i drengerækken.

Uddrag af ordensregler for eleverne samt 
meddelelser til forældrene.

1. Eleverne møder på skolen i god tid, dog tidligst et kvarter før 
skoletidens begyndelse.

2. Cykling på skolens grund er forbudt, ligesom cykler - også 
motoriserede - skal trækkes over fortovet fra og til Hyrdevangen. 
Cykleplads anvises af gårdinspektor og kun til elever med længere 
skolevej.

3. Ingen elev må forlade skolens område i skoletiden uden inspek
tors eller rektors tilladelse. I spisefrikvarteret gælder denne bestem
melse dog ikke for eleverne i III g.

4. I frikvartererne skal eleverne opholde sig i skolegården, og 
bortset fra ordensduksen har ingen elev adgang til klasseværelset, 
heller ikke for at aflevere bøger, gymnastiktøj el. lign. I tilfælde af 
dårligt vejr kan inspektionen give tilladelse til ophold på gangen, 
ligesom elever i sygdomstilfælde efter skriftlig anmodning fra hjem
met kan få lov til at opholde sig inden døre. Frikvartererne må ikke 
anvendes til læsning eller andet skolearbejde.

5. Alle skolesager (bøger, gymnastiktøj o. s. v.) skal være mær
ket med tydeligt navn. De bøger, som eleverne har fået udleveret 
af skolen, skal behandles med omhu og altid være forsynet med om
slag. Elevens navn og klasse samt årstal skal skrives på bindets 
inderside. Hvis en elev bortkaster, ituriver eller på anden måde 
ødelægger en bog, skal den erstattes af elevens forældre.

6. Uvedkommende ting som legetøj, dolke, skydesager o. lign, 
må ikke medbringes, og handel mellem eleverne på skolen er for
budt. Indsamlinger og mærkesalg må ikke finde sted uden rektors 
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tilladelse. Penge, ure og andre værdigenstande må ikke efterlades 
i overtøj, tasker eller skoleborde. Skolen påtager sig intet ansvar for 
glemte eller bortkomne sager (herunder cykler).

7. Enhver elev er ansvarlig for sin plads i klassen. Forsætlig eller 
tankeløs beskadigelse af skolens inventar eller bygninger, f. eks. 
borde, stole, ruder, skal erstattes af gerningsmanden. Enhver skade 
skal straks meldes til inspektor.

8. Skal en klasse læse i et andet lokale end klasseværelset, samles 
bøgerne i det forudgående frikvarter og igen ved timens slutning af 
ordensduksen og bringes af denne til det pågældende lokale og til
bage igen, medens de øvrige elever straks går ud i skolegården.

9. Ordensduksen skal møde 10 minutter før skoletidens begyn
delse og blive i klassen i frikvarteret. Han (hun) er ansvarlig for, at 
der er orden i klassen, når ingen lærer er til stede, og henvender sig 
til rektor, hvis klassen 5 minutter efter timens begyndelse sidder 
uden lærer, sørger for, at tavlen er ren, at kridt og tavleklud er til 
stede, og at der ikke ligger papir på gulvet, samler og uddeler bøger 
og hæfter, sørger for udluftning af lokalet, påser at vinduerne er for
svarligt lukket og markisen trukken op og afleverer efter skoletid 
klassens nøgler til inspektor.

10. Elever, som har forsømt skolen, medbringer, første dag de 
atter giver møde, skriftlig meddelelse fra hjemmet om udeblivelsens 
årsag og varighed. Bortset fra sygdomstilfælde må ingen elev for
sømme skolen, uden at rektor efter forudgående henvendelse fra 
hjemmet har givet tilladelse dertil, og en sådan tilladelse gives kun, 
når ganske særlige grunde taler derfor; mundtlig henvendelse fra en 
elev er ikke tilstrækkelig. Skriftlig meddelelse fra hjemmet må også 
medbringes, når en elev ikke har kunnet udføre sit hjemmearbejde 
eller ønskes kortvarigt fritaget for gymnastik; fritagelse ud over en 
uge kan kun gives, når lægeattest foreligger.

11. Når der i en elevs hjem udbryder alvorlig, smitsom sygdom, 
må det straks meddeles rektor, og vedkommende elev med søskende 
må først møde i skolen, når der er forevist lægeattest for, at smitte
faren er forbi.

- Tobaksrygning og nydelse af alkoholiske drikke i skoletiden er 
forbudt.
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Årsprøve m. m.
Årsarbejdets og prøvernes udfald meddeles for 1. til 4. mellem

skoleklasse mandag den 22. juni kl. 9, - for den øvrige skoles ved
kommende tirsdag den 23. juni kl. 11.

Det nye skoleår begynder onsdag den 12. august kl. 9.
Rektor træffes sikrest hver skoledag kl. 12-13.
Skolens telefon er Bella 4340.

Til at overvære prøverne og årsafslutningerne indbydes elevernes 
forældre og værger samt skolens gamle elever og iøvrigt enhver, 
der har interesse for skolen.
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